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Ágrip 

„Ný orð – gamlar þjóðsögur“ 

Kennsluverkefni sem efla orðaforða og lesskilning. 

 

Markmiðið með þessu meistaraprófsverkefni er að hanna kennslu-

verkefni sem eiga að efla orðaforða og lesskilning nemenda í 4. bekk 

grunnskóla. Þjóðsögur eru nýttar við gerð verkefnisins. Sögurnar eru 

allar frá Íslandi. Þær eru misþekktar, sumar landskunnar en aðrar 

ekki. Þá eru þær einnig mislangar. Verkefnið skiptist í tvennt, annars 

vegar fræðilegan hluta þar sem farið er yfir rannsóknir á orðaforða og 

lesskilningi bæði hérlendis og erlendis. Niðurstöður rannsóknanna 

benda til þess að orðaforði sé undirstaða lesskilnings. Þá er einnig 

fjallað um þjóðsögur og farið yfir hvaða kennsluaðferðir eru nýttar í 

kennsluefninu sjálfu. Markmiðið með hinum fjölbreyttu kennslu-

aðferðum er að koma til móts við alla þá ólíku einstaklinga sem eru í 

skólakerfinu í dag því öll erum við mismunandi og lærum þar af 

leiðandi á mismunandi hátt. Sem dæmi um verkefni má nefna spil og 

leikræna tjáningu, K-V-L aðferðina, umræður og spurnaraðferðir. 

Þessar kennsluaðferðir eru rökstuddar og útskýrðar í fræðilega 

hlutanum. Hins vegar í seinni hluta verkefnisins er kennsluefnið sjálft 

þar sem eru lýsingar á verkefnum sem eru einföld í sniðum og 

handhæg fyrir kennara að nota. Verkefnin eru tengd við 

kennsluaðferðir sem búið er að gera grein fyrir í fræðilega hlutanum. 

 

 





 

Abstract 

"New Words - Old Folktales" 

Activities that promote vocabulary growth and reading 

comprehension 

 

The objective of this master's thesis project is to design learning 

activities that promote vocabulary growth and reading comprehension 

of 4th grade students in elementary school. Folktales are used as the 

basis for the project with all stories originating in Iceland. The stories 

are diverse in how well known they are and are of varying length. The 

project is divided into two parts. First, the theoretical portion which 

examines vocabulary and reading comprehension studies both in 

Iceland and internationally. Results from these studies  indicate that 

vocabulary knowledge is the basis of reading comprehension. A 

discussion of folktales with an overview of methodology that can be 

used in teaching the material is also presented. The goal of the 

diverse teaching methods is to meet the needs of individuals in the 

school system today as children differ in abilities and learn in diverse 

ways. Examples of tasks include games and roleplaying, the KWL 

method, discussions and questions. These teaching methods are 

discussed and explained in the theoretical section. In the latter part of 

the project, the teaching materials are outlined with simple and 

convenient activities for teachers to use. The assignments correlate to 

the teaching methods described in the theoretical section. 
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1. Fyrri hluti: Fræðileg umfjöllun 

1.1 Inngangur 

Hugmyndin að þessu verkefni vaknaði hjá mér skólaárið 2016–2017 

þegar ég sá um samkennslu í íslensku hjá 1. og 2. bekk í litlum 

sveitaskóla úti á landi. Í hverri viku fór einn tími í það að ég las fyrir 

nemendur mismunandi sögur. Eftir sögurnar fengu börnin fjölbreytt 

verkefni sem þau þurftu að leysa, einslega eða í hópum. Meðal 

verkefna voru t.d. leikrit, umræður og teikningar svo eitthvað sé nefnt. 

Það var síðan eitt skiptið að ég las fyrir þau þjóðsöguna um Gullið 

undir Skógafossi og eftir það varð ekki aftur snúið. Nemendur sem 

glímdu við ýmsa námserfiðleika, og áttu oft erfitt með að einbeita sér, 

sátu kyrrir með galopin augu. Eftir þessa sögu báðu nemendurnir mig 

um að fá að heyra fleiri sögur í þessum dúr og að sjálfsögðu varð ég 

við þeirri bón. Í framhaldi af þessu fór ég að velta því fyrir mér hvort 

ekki væri hægt að búa til kennsluefni til að auka orðaforða og 

lesskilning nemenda sem byggði á þjóðsögum og kæmi til móts við 

fjölbreyttar þarfir nemenda. 

Samfélag á Íslandi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum 

árum meðal annars vegna mikillar atvinnuþátttöku kvenna, tækni-

framfara og fjölgunar fólks af erlendum uppruna. Skólakerfið hefur 

ekki farið varhluta af þessum breytingum og hefur skólastarfið breyst 

mikið. Nemendum með íslensku sem annað tungumál hefur fjölgað 

sem og börnum með fjölbreyttar greiningar. Fjölbreyttir nemendahópar 

kalla á það að kennarar hafi fjölbreytni í kennslunni til að komast til 
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móts við ólíkar þarfir. Kennslan þarf að vera sveigjanleg og skipulag 

kennslunnar gott (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, 

bls. 187). 

Samfara þessum miklu samfélagsbreytingum halda fræði- og 

vísindamenn ótrauðir áfram að reyna að finna svör við ýmsum 

spurningum í tengslum við menntun og skólaþróun. Þeir gera það 

meðal annars með því að rannska tiltekið efni og setja fram tilgátur um 

efnið. Það má áætla að það komi fram mörg ólík sjónarhorn á svipað 

efni, eins og menntun, þegar fræðimennirnir eru margir með ólíka sýn, 

reynslu og þekkingu. Meðal þess sem fræði- og vísindamenn hafa 

rannsakað er orðaforði og lesskilningur, bæði hér heima og erlendis. 

Þá hafa rannsóknirnar snúist um móðurmál einstaklinga og hvernig 

þeir læri annað tungumál. 

Miðað við það sem niðurstöður PISA, sem er próf lagt fyrir 15 ára 

nemendur í OECD ríkjum á þriggja ára fresti, benda til þá hefur 

lesskilningur nemenda á Íslandi dalað töluvert miðað við hin 

Norðurlöndin (Menntamálastofnun, 2017, bls. 81). Það er því orðið 

þarft og tímabært að snúa þróuninni við. Einn liður í því getur verið að 

kennarar hafi fjölbreytt verkefni fyrir ólíka nemendur. Kennsluefnið, 

sem hér fylgir, mun vonandi leggja lóð á vogarskálarnar til þess. Í 

aðalnámskrá grunnskóla stendur: 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni 

þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu 

þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins 

við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar 

og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið 

skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun og 
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þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 32) 

Við gerð kennsluefnisins hafa þessi orð Aðalnámskrár verið höfð 

að leiðarljósi um leið og byggt er á þjóðsögum sem eiga að hafa gerst 

hér á landi. Eru þetta misþekktar sögur. Sumar sögurnar kunna flest 

íslensk börn líkt og söguna um Búkollu en aðrar sögur eru minna 

þekktar eins og Velvakandi og bræður hans. Vonast ég til að vekja 

áhuga nemenda á að lesa og/eða hlusta á sögur sem þessar þar sem 

þær eru oft og tíðum fyndnar og skemmtilegar en einnig spennandi. 

Þegar nemendur öðlast áhuga á ákveðnu efni er skemmtilegra að 

setjast niður og læra nýja færni. 

Kennsluefninu er ætlað að auka fjölbreytni í íslenskukennslu með 

það að markmiði að auka orðaforða og styrkja lesskilning nemenda 

með verkefnum. Kennsluefnið er áætlað fyrir 4. bekk grunnskólans. 

Verkefnin eru fjölbreytt en sem dæmi má nefna nefna leikræna 

tjáningu, stuttmyndagerð og sjónsköpun. Fræðilegur grunnur 

kennsluefnisins byggir á niðurstöðum erlendra og innlendra rannsókna 

á orðaforða og lesskilningi. Hefur komið í ljós að ríkulegur orðaforði er 

ein undirstaðan að góðum lesskilningi og velgengni í námi. 

Börn eru jafn ólík og þau eru mörg og því má áætla að þau læri á 

mismunandi hátt. Þess vegna vildi ég búa til kennsluefni með 

fjölbreyttum verkefnum til að gefa nemendum tækifæri til að finna 

„sína“ leið.  

Markmiðið með þessu kennsluefni er að hjálpa nemendum að finna 

leiðina sem hentar þeim best til að læra. Einnig að kennarar fái fleiri 

verkfæri í verkfærakistuna til að bæta orðaforða- og lesskilning 

nemenda sinna. 
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2. Lesskilningur 

2.1 Skilgreining 

Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið lesskilning á nokkuð ólíkan hátt. 

Grunnstefið hjá flestum er þó að lesskilningur sé túlkun lesandans á 

þeim texta sem hann les hverju sinni (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 

28). Í PISA prófum OECD er lesskilningur skilgreindur sem það að 

skilja texta, nýta texta, ígrunda þá og tengjast þeim með það í huga að 

ná fram markmiðum til að þróa þekkingu sína og möguleika. Þá fjalla 

hugmyndir PISA um að lesskilningur nái yfir fjölbreyttar leiðir fólks til 

að afla sér þekkingar á textaformi (Menntamálastofnun, 2017, bls. 66). 

2.2 Úrvinnsla lesskilnings 

Lesskilningur er mikilvægur hluti af lestrarferlinu. Það er flókið ferli þar 

sem lesandi þarf að ná valdi á tvenns konar þáttum. Fyrri þátturinn er 

að breyta bókstöfum í hljóð og orð. Síðari þátturinn er skilningsþáttur 

lestursins sem felur í sér merkingarlega greiningu orða, setninga og 

texta. Kallast þessir tveir þættir umskráning. Þetta er samt ekki það 

eina sem þarf að hafa í huga þegar fjallað er um umskráningu. 

Hljóðkerfisvitund er veigamikill þáttur þegar kemur að umskráningu. 

Hljóðkerfisvitund er skilningur einstaklings á hljóðkerfi tungumálsins. 

Hljóðavitund, sem er undirstöðuþáttur hljóðkerfisvitundar, er líka ein 

forsenda lestrarnáms. Hljóðavitund þýðir að hvert orð er búið til úr röð 

málhljóða sem eru síðan táknuð með bókstöfum (Bergljót V. 
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Jónsdóttir, 2010, bls. 25). Það er hægt að orða það svo að þegar 

einstaklingur byrjar að læra að lesa notar hann nánast bara augun 

sem hjálpartæki við vinnuna en þegar hann þarf að tjá og túlka efni 

textans þarf hann aðstoð frá öðrum skynfærum, hjálpina fær hann 

með fjórþættum upplýsingum sem eru svo hljóðandi: 

- Í fyrsta lagi hljóðkerfið til að greina á milli ólíkra 

framburðamynda. 

− Í öðru lagi orðmyndunarfræði til að geta skilið málfræðilega 

merkingu orða. 

− Í þriðja lagi setningafræði til að skilja merkingu orða í tengslum 

við önnur orð en einnig stöðu orðanna innan setninga. Þá þarf 

líka að skilja hvernig tengslum setninga og málsgreina er 

háttað. 

− Í fjórða lagi orðasafnsmerking orða. 

 
Til þess að upplýsingar verði skiljanlegar fyrir lesanda er æskilegt að 

hann geti tengt þær við eigin reynslu og þekkingu. 

Túlkun lesandans á því sem hann les byggist m.a. á þeim fjórum 

atriðum, sem nefnd eru hér að ofan. Túlkunin grundvallast líka á því 

hvort lesandinn geti ályktað um atriði í textanum sem ekki er greint frá, 

sem og séð fyrir sér svipaðar aðstæður, og sagt frá þeim. Þetta 

nefnist lesskilningsúrvinnsla en henni má líkja við vél þar sem minnstu 

truflanir geta valdið erfiðleikum, hvort sem þær eru litlar eða stórar 

(Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 30). 

Umskráning bókstafa í orð er nauðsynlegt ferli en það er ekki alltaf 

auðvelt ferli. Þá er umskráningarfærni ekki endilega nægjanleg til að 

geta lesið sér til skilnings (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 5). Ef  
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innihald texta á að vera merkingarbært, þannig að lesandinn átti sig á 

efni þess, verður hann að hafa grunn í því að umskrá bókstafi í orð. 

Það er ekki þar með sagt að lesskilningnum sé náð þarna en auk 

umskráningarfærni þarf lesandinn einng að hafa málskilning. Við 

byrjun grunnskólans og þar af leiðandi í lestrarnámi er 

umskráningarferli lykilatriði til þess að lesturinn verði sjálfvirkur. Síðan 

kemur hlustunarskilningurinn. Þetta er m.a. ástæðan fyrir því að 

nauðsynlegt er að lesa upphátt fyrir börn þótt þau séu farin að umskrá 

vegna þess að það er svo mikill orðaforði í bókum, en í byrjun ráða 

þau ekki við að lesa flókin orð (Steinunn Stefánsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2016, bls. 15). Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir (2011) gerðu langtímarannsókn 

á málþroska frá fimm ára aldri upp í 10. bekk grunnskóla. 

Niðurstöðurnar sýndu tengsl milli málþroska einstaklinga við fimm ára 

aldur og námsgengi þeirra miðað við niðurstöður á samræmdum 

prófum í grunnskóla. Tengslin héldust út alla grunnskólagönguna. 

Tengslin voru sterkust í stærðfræði í 4. bekk og í íslensku í 4., 7. og 

10. bekk (bls. 11). Niðurstöðurnar benda til þess að ef nemandi á í 

erfiðleikum með lestrarnám og umskráningarfærni í byrjun grunnskóla 

þá er líklegra að þessi sami nemandi eigi erfiðara með lesskilning 

og/eða að vinna úr upplýsingum þegar lengra er komið. Út frá þessu 

má líka álykta að barn sem kemur með góða málþekkingu úr leikskóla 

yfir í grunnskóla sé líklegra til að ganga vel í lestrarnáminu og að eiga 

farsæla grunnskólagöngu (Jóhanna Einarsdóttir o.fl. 2011, bls. 13). 

Það má samt ekki gleyma því að lesskilningur er flókið ferli þar sem 

ólíkir færniþættir fléttast saman en m.a. er það orðaforði einstaklinga 

sem hefur áhrif (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016, bls. 18). 
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2.3 Lesskilningur og PISA 

Það er nauðsynlegt að skilja að þó að börn hafi náð 

umskráningarfærni er ekki þar með sagt að þau skilji allt sem þau 

lesa. Þess vegna þurfa kennarar að að vinna jafnt og þétt með 

lestrartengda þætti s.s. bókstafi, umskráningu og texta til þess að 

nemendur nái sem bestum árangri í lestri. Auk þess eykur það 

orðaforða og málskilning nemenda (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

5). Þetta er afskaplega mikilvægt fyrir kennara, að vera meðvitaðir um, 

vegna þess að samkvæmt PISA niðurstöðum frá árinu 2015 mældist 

Ísland neðst Norðurlanda í lesskilningi en árið 2000 var Ísland í 

miðjunni. Lesskilningur íslenskra nemenda hefur þannig dalað á 

þessum 15 árum sem nemur tæpu skólaári. Miðað við þessar 

niðurstöður er líklegra að fleiri íslenskir nemendur séu neðarlega í 

lægri hæfniþrepum á PISA prófum en á sama tíma hefur íslenskum 

nemendum fækkað á efri getustigum. Niðurstöðurnar sýna einnig að 

um 22% íslenskra nemenda eiga í erfiðleikum með að lesa sér til 

gagns (Menntamálastofnun, 2017, bls. 81). Menntamálayfirvöld þurfa 

að taka þessar niðurstöður alvarlega og reyna að snúa þessari þróun 

við. Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2017) rýndu í PISA 

niðurstöður frá árunum 2000 til 2015 og kom í ljós að frammistaða 

íslenskra nemenda í lesskilningshlutanum hafði dalað um 23 stig (bls. 

1). Til að skýra nánar út þessar tölur þá voru íslenskir unglingar, árið 

2000, um miðjan hóp nemenda í lesskilningsprófum PISA miðað við 

hin Norðurlöndin. Síðan þá hefur frammistaða Íslendinga dalað og 

mælast þeir nú neðstir Norðurlandanna í lesskilningi. Þessi 23 stiga 

lækkun á árunum 2000 – 2015 samsvarar lækkun sem nemur heilu 

skólaári (Menntamálastofnun, 2017, bls. 81). Orðaforði er undirstaða 

lesskilnings á mið- og unglingastigi. Þeir einstaklingar sem hafa 
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fátæklegan orðaforða eiga í vandræðum með lesskilningsþáttinn á 

prófunum. Þeir skilja ekki stóran hluta af textunum sem unnið er með 

og geta því ekki nýtt sér efni textans, ígrundað hann, túlkað eða 

safnað upplýsingum (Menntamálastofnun, 2017, bls. 82). Er þetta 

mikið áhyggjuefni fyrir kennara og samfélagið almennt. Mikilvægt er 

að bregðast við þessum niðurstöðum t.d. með snemmtækri íhlutun, 

vandaðri byrjendakennslu og fjölbreyttri lestrarþjálfun allan 

grunnskólann.  

2.4 Vönduð og fagleg lestrarkennsla 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir (2010) benda á að vönduð og fagleg 

lestrarkennsla á yngsta stigi grunnskólans er það sem vegur þyngst í 

sambandi við velgengni barna í lestrarnámi. Þá sérstaklega hjá þeim 

sem eiga erfitt með að ná góðri lestrarfærni (bls. 1). Lestur þarf að 

vera áhugaverður til þess að nemendur haldi athygli við hann. 

Lesturinn þarf að vera verðugt verkefni vegna þess að annars missa 

nemendur frekar einbeitinguna og eiga erfiðara með að læra. Þá hefur 

verið bent á að þeir nemendur sem eiga við einhvers konar 

einbeitingarörðugleika að stríða skera sig ekki frá öðrum nemendum, 

hvað varðar minni, heldur truflast þeir frekar af óviðkomandi áreiti. Þá 

getur verið gott fyrir kennara að reyna eftir bestu getu að minnka eða 

fjarlægja áreitið til þess að nemendur geti frekar sökkt sér í lesturinn 

(Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 4). Kennarar þurfa að vanda mjög 

til verka í lestrarkennslunni, hafa hana fjölbreytta og markvissa. 

Forðast skal einhæfar kennsluaðferðir. Lestrarkennsla þarf að miðast 

við þarfir hvers og eins þannig að sem flestir nái góðum árangri. 

Skilvirkur lestur er fólginn í því að nemendur geti fylgst með eigin 
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skilningi og hafi getu til þess að álykta um tengsl, orsakir og 

afleiðingar í textanum. Þá er gott að námsefni taki mið af þekkingu 

nemenda (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 6). Eigindleg rannsókn 

Ragnheiðar Lilju Bjarnadóttur (2014) á lestraráhuga drengja sýndi 

fram á að lestraráhugi allra drengjanna sem rætt var við í rannsókninni 

dvínaði þegar komið var upp í 5. – 7. bekk grunnskólans. Viðtölin við 

strákana leiddu í ljós að þeir hefðu einfaldlega ekki áhuga á því að 

lesa, þrátt fyrir að geta það, og sáu þeir lítinn sem engan tilgang með 

lestri (bls. 79). Þessar niðurstöður styðja það að lestrarkennsla þurfi 

að vera fjölbreytt og höfða til áhuga hvers og eins. Góð og vönduð 

lestrarkennsla er ekki einungis mikilvæg á Íslandi til að auka 

lesskilning og orðaforða heldur er hún ekki síður mikilvæg fyrir nám í 

öðrum tungumálum líkt og Liu og Zhang (2018) benda á í rannsókn 

sinni á áhrifum lesturs til að efla orðaforða í ensku hjá Kínverjum. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að þeim nemendum, sem lásu bækur og 

fengu vandaða lestrarkennslu, vegnaði betur í námi og þeir öðluðust 

meiri orðaforða á ensku (bls 12). 

2.5 Lesskilningur og skilningur 

Til að skilja lesskilning enn betur er nauðsynlegt að átta sig á hvernig 

þekking er nýtt en einnig hvernig hún birtist. Það gefur auga leið að 

lesandi þarf að geta skilið orð og hugtök sem hann les því þau eru 

forsenda lesskilnings. Það eru mörg mismunandi tungumál og mál-

lýskur töluð í heiminum, sum skyld og önnur mjög ólík en flest eiga 

það sameiginlegt að það tekur tíma að læra þau og enginn getur gert 

það á einum degi. Þetta á jafnt við um íslensku og önnur mál. Íslenska 

getur verið torskilin bæði fyrir innfædda og erlenda íbúa landsins. Eitt 

af því sem gerir íslensku að flóknu tungumáli er að orð og setningar 
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geta þýtt það sama og/eða haft fleiri en eina merkingu (Bergljót V. 

Jónsdóttir, 2010, bls. 45). Sem dæmi má nefna setninguna: Konan er 

rauð í framan. Hægt er að túlka þessa setningu á tvo vegu; að 

konunni sé heitt og þess vegna sé hún rauð í framan eða hún sé 

vandræðaleg og þess vegna rauð í framan. Annað dæmi: Maðurinn 

felur sig. Er maðurinn t.d. leikskólastarfsmaður í feluleik með börnum 

eða er hann glæpamaður að fela sig vegna þess að hann er að flýja 

undan réttvísinni? Þriðja dæmið: Þetta er frábær pera. Er verið að tala 

um sérstaklega ljúffengan ávöxt eða ljósaperu sem lýsir einstaklega 

vel? Tvíræðni í íslensku er ekki einsdæmi eins og þessi þrjú dæmi hér 

að ofan sýna. Með þessum dæmum vill höfundur benda á hversu 

auðvelt það sé að búa til og finna tvíræðni í texta hér á landi og það er 

m.a. þess vegna sem lesandi þarf að vera fær um að álykta út frá 

aðstæðum í textanum og vita t.d. að orðið pera getur bæði verið heiti 

á ávexti og ljósaperu. Ályktanir eru nauðsynlegar þegar lesandinn 

verður að túlka efni textans (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 45).  

Eitt af því sem felst í hugtakinu lesskilningur er að lesandinn átti sig 

á efni textans. Þá þarf hann líka að vera fær um að ígrunda en það 

vísar til þess að lestur er gagnkvæmt ferli. Það er að segja að 

lesandinn þarf að geta tengt textann sem hann les við eigin þekkingu. 

Þannig skapast reynsla og þekking hjá lesandanum. Með þessu 

þroskast lesandinn, skynjun hans og hugsun. Annað sem felst í 

lesskilningi er að lesanda lærist að nýta lesturinn í ýmsum tilgangi og 

meta það að lesa (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, 

bls. 4). Nemandi getur öðlast góðan málskilning m.a. með því að 

kunna að breyta orðum og búa til ný. Þessi færni er ein forsenda góðs 

lesskilnings (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011, bls. 13). Að ná 

framförum í lesskilning byggist m.a. á því að nemandi geti áttað sig á 

því hvað hann viti nákvæmlega um efnið og geti betur skilið hvað 
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hann vilji vita nánar um tiltekið efni (Rósa Eggertsdóttir, 1998, bls. 37). 

Út frá þessu má álykta að þau börn, sem skilja hvað þau eru að lesa 

og geta tengt það við fyrri þekkingu, hafi betri lestrarkunnáttu og hæfni 

í lesskilningi. Einnig má gera ráð fyrir að þau lesi oftar sér til ánægju 

heldur en börn sem eru slök í lesskilningi (Menntamálastofnun, 2017, 

bls. 83). 

Lesskilningsþjálfun ætti ekki að einskorðast við fyrstu þrjá bekki 

grunnskólans heldur vera hluti af lestrarkennslu í öllum bekkjum hans 

(Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda 

Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson 2009, bls. 

26). Líkt og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla, þá er nauðsynlegt 

að markmið lestrarkennslu sé að nemandinn öðlist sjálfstæði þannig 

að smátt og smátt fari hann að velja lesefni handa sér sjálfur og geti 

gert það í tengslum við nám, þörf og áhuga. Kennarar ættu einnig að 

kenna nemendum að beita aðferðum sem henta þeim til að læra lestur 

og átta sig á merkingu hans. Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms. 

Þess vegna er mikilvægt að kennslan sé vönduð og fagleg svo 

nemandi geti aflað sér upplýsinga og lesið sér til skilnings þannig 

hann geti tekið virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99). 

2.6 Lesskilningur og góður lesandi 

Lesskilningur reynir á æðri hugsun og þeir sem eru góðir lesendur 

beita ólíkum og flóknum hugrænum aðferðum við að ná tökum á 

lesskilningi. Þá er samt mikilvægt að muna að skilningur á textanum 

getur verið persónubundinn því hann fer meðal annars fram í hugar-

heimi lesandans sem leggur sína reynslu, þekkingu, tilgang og 

sjónarhorn í textann (Steinunn Torfadóttir, e.d.).  
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Góðir lesarar beita mismunandi aðferðum við lestur. Þeir geta 

spáð fyrir um efnið áður en þeir lesa það og geta tengt það við 

persónulega reynslu og þekkingu. Einnig geta þeir fylgst með skilningi 

sínum og brugðist við með áhrifaríkum aðferðum ef skilningurinn 

verður óljós (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Góðir lesarar setja sér oft 

markmið með lestrinum en þeir gera það oft þannig að þeir blanda 

eigin þekkingu við efni textans til að skilja hann betur. Þegar góðir 

lesarar gera þetta eiga þeir auðveldara með að skynja rangfærslur og 

ósamræmi í textanum (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 45). 

2.7 Lesskilningur og kennarinn 

Á fyrstu þremur árum grunnskólans fer hin formlega lestrarkennsla 

mest fram. Á þessum árum er lestrarkennslan í nokkuð föstum 

skorðum en eftir það kemst ákveðið rót á hana í mörgum tilvikum. Þó 

að formlegri lestrarkennslu virðist að mestu leyti ljúka við lok þriðja 

bekkjar þá fer yfirleitt fram einhver skipulögð lestrarþjálfun eftir það. 

Lestrarkennslan eftir þriðja bekk er þó oft ekki nægjanleg fyrir 

einstaklinga sem eru hæg- eða torlæsir en glíma samt ekki við 

lestrarörðugleika eins og t.d. lesblindu (Auður Magndís Leiknisdóttir 

o.fl. 2009, bls. 17–18). Kemur þetta heim og saman við niðurstöður 

Ragnheiðar Lilju Bjarnadóttur (2014) en hún tók einnig viðtöl við 

kennara í rannsókn sinni. Af þeirra frásögnum má áætla að það sé lítil 

en markviss lestrarkennsla á mið- og unglingastigi í grunnskólum 

landsins. Þá er kennslan einnig í flestum tilvikum fastur liður í 

skólakerfinu. Kennararnir voru sammála um að fjölbreyttir 

kennsluhættir hefðu jákvæð áhrif á áhuga og virkni nemenda. Þá 

benda niðurstöðurnar einnig til þess að áhugi nemenda kviknar 

gjarnan í óhefðbundnum verkefnum sem krefjast samvinnu, 
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samræðna og sköpunar (bls. 80). Steinunn Torfadóttir (e.d.) bendir á 

fjögur þrep til að byggja upp færni í lesskilningi fyrir nemendur. Það 

fyrsta er skipulag og tímasetningar. Þar er hún að benda kennurum á 

að áætla tíma á hverjum degi til að lesa fyrir nemendur. Textinn ætti 

að hæfa nemandanum og færni hans í lestri. Með því að hlusta á 

innhaldsríkan texta vex bæði þekking nemandans og orðaforði hans. 

Annað sem hún bendir á er að kennari ætti að leggja sérstaka áherslu 

á að kenna mismunandi lestraraðferðir eins og t.d. að lesa upphátt 

stutta texta, langa texta, valda kafla, efnisgreinar o.s.frv. Það þriðja 

sem hún bendir á er að gagnlegt sé að nemendur vinni í litlum hópum 

eða einir. Þegar kennari hefur lesið textann getur hópurinn, eða 

nemandinn beitt þeim lesskilningsaðferðum sem kennarinn hefur 

notað. Að lokum bendir hún á að mikilvægt sé að kennarinn taki sér 

tíma með nemendum til að ræða svörin við spurningum úr textanum. 

Ekki endilega alltaf spurningar sem krefjast réttra svara heldur gefa 

nemendum tækifæri til að útskýra, ræða og rökstyðja svör sín. 

  Kennarar og fræðimenn eru sífellt að reyna að finna leiðir til að 

bæta kennslu, árangur og lesskilning. Nokkrar aðferðir hafa verið 

þróaðar og reyndar til að bæta lesskilning nemenda. Þær helstu eru 

gagnvirkur lestur, KVL (kann – vil vita – hef lært), SSLSR (skoða, 

spyrja, lesa, segja, rifja upp) og höfundur yfirheyrður. Það sem þessar 

aðferðir eiga sameiginlegt er að allar hjálpa nemendum að bæta 

lesskilning. Þær efla nemendur í að draga ályktanir, kenna þeim að 

taka saman aðalatriði texta og spyrja spurninga. Þessar aðferðir gera 

einnig ráð fyrir samvinnu nemenda (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

6). Þá má einnig nefna Peer assisted learning strategies (PALS) en á 

íslensku kallast hún Pör að læra saman. Er þessi aðferð mikið 

rannsökuð, árangursrík kennsluaðferð til að þjálfa lesfimi og 

lesskilning, ásamt stærðfræði (Lesvefurinn, e.d.).  
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Flestar af þessum aðferðum koma nánar fram hér neðar þegar 

kennsluefnið verður útskýrt frekar. Í kennsluefninu verða einstaklings-

verkefni og verkefni fyrir misstóra hópa. Farið verður í mismunandi 

lestraraðferðir s.s. gagnvirkan lestur og K-V-L aðferðina. Þá verður 

einnig gerð grein fyrir umræðu- og spurnaraðferðum. 

2.8 Lestur og móðurmál 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er traust og góð kunnátta í 

móðurmáli einstaklings ein undirstaða góðrar menntunar. Þá er lestur 

eitt besta tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáningar í ræðu 

og riti. Mál og bókmenntir eru menningararfur okkar Íslendinga. 

Kennarar og samfélagið í heild bera ábyrgð á því að varðveita málið, 

rækta það, virða og njóta. Kennsla hefur einnig það hlutverk að efla 

tjáningu og sköpun jafnt í töluðu máli sem og rituðu. Vel talað mál er 

ein undirstaða samskipta og miðlunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Það er vert að benda á að 

það hafa ekki allir nemendur í grunnskólum landsins íslensku að 

móðurmáli. Það er samt jafn mikilvægt að kenna þeim nemendum 

þessi gildi eins og öðrum nemendum. Nemendur eru jafn mismunandi 

og þeir eru margir og nauðsynlegt að taka tillit til hvers og eins 

einstaklings. 
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3. Orðaforði 

3.1 Skilgreining 

Ein skilgreining á orðaforða er að hann sé sá fjöldi orða sem hver og 

einn einstaklingur skilur og getur notað þegar hann hlustar, talar, les 

og skrifar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Önnur skilgreining er sú að 

orðaforði einstaklings sé sá fjöldi orða sem hann hefur að geyma hvort 

sem hann er virkur eða óvirkur. Virkur orðaforði merkir orð sem 

einstaklingur notar oft og mikið í sínu daglega lífi en óvirkur orðaforði 

er sá orðaforði sem einstaklingur þekkir og skilur en notar sjaldan eða 

jafnvel aldrei (Guðrún Kvaran, 2001). 

3.2 Móðurmálið 

Málnotkun er eitt sterkasta einkenni í mannlegum samfélögum og í 

raun ekki hægt að hugsa sér mannlegt samfélag án máls. Móðurmálið 

er svo stór hluti af lífinu að við veitum því ekki mikla athygli og finnst 

það vera sjálfsagður hluti af daglegu lífi (Indriði Gíslason, Baldur 

Jónsson, Guðmundur B. Kristmundsson og Höskuldur Þráinsson, 

1988, bls. 11). Málið er eitt mikilvægasta sérkenni mannsins og er 

nátengt allri vitsmunastarfsemi (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 

212). Máltökurannsóknir Roger Browns sýna að börn hafi ekki 

almennilega náð valdi á reglum móðurmálsins fyrr en um 10 til 12 ára 

aldur (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 217). Máltaka hefur verið 

mikið rannsökuð í gegnum tíðina. Rannsakendur hafa komist að því 
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að börn læra nafnorð á undan fornöfnum, sagnir og lýsingarorð á 

undan atviksorðum. Síðast læra þau forsetningar og samtengingar. Þá 

koma einfaldar setningar á undan flóknum. Fræðimönnum hefur þó 

ekki enn tekist að koma með fullnægjandi skýringar á því hvernig barn 

lærir móðurmál sitt (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls 212).  

3.3 Orðaforði og nám 

Margir fræðimenn hafa rannsakað orðaforða hjá börnum og þróun 

hans en þeim ber ekki saman um hvernig þróunin eigi sér stað. Þeir 

eru þó sammála um að þróun orðaforða sé mismunandi á milli 

einstaklinga og forsendur barna til að læra ný orð séu mismunandi 

(Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 41). Orð eru byggingareiningar 

tungumálsins. Til þess að nemendur geti áttað sig á því sem þau eru 

að læra og/eða lesa verða þau að vita merkingu orðanna. Það er ein 

ástæðan fyrir því að orðaforði barns geti veitt ákveðna vísbendingu 

um hvernig því muni ganga í námi (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 81).  

Það er eitt og annað sem gott er að hafa á bak við eyrað þegar ný 

orð eru kennd. Það fyrsta er að ekki er hægt að kenna merkingu allra 

orða og því þarf að velja hvaða orð skulu kennd með beinum hætti 

þegar lesið er fyrir nemendur. Annað er að kenna orð í tengslum við 

önnur orð en þá er átt við að nemendur noti þekkingu sína. Með því 

að nota þekkingu þá er verið að tengja fyrri reynslu og þekkingu við 

nýja til að sjá hvað orð eiga sameiginlegt og hvað ekki. Með þessu er 

líklegra að nemendur læri að tengja saman, útiloka, flokka, velja og 

draga ályktanir. Það þriðja er að kenna nemendum að tengja orð við 

reynslu sína. Því að það sem nemendur geta tengt við eigin reynslu er 

líklegra að þeir eigi auðveldara með að muna og þar af leiðandi skilja. 

Það fjórða er að kenna orð sem koma fyrir í texta áður en nemendur 
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lesa hann. Tilgangurinn með þessu er að virkja þekkingu nemandans 

til að nýta hana í tengslum við efni textans og auðvelda honum notkun 

orðanna þegar búið er að lesa textann t.d. í umræðum. Það fimmta er 

aukin dýpt orða en þá er verið að skoða orð út frá ólíku sjónarhorni. 

Þar eru tekin fyrir nokkur orð og fjallað um þau t.d. skoðuð merking 

þeirra. Að lokum þarf kennslan að vera markviss og fjölbreytt, passa 

skal að hafa hana ekki einhæfa því að þá missa nemendur frekar 

áhuga á efninu. Ein leið til að auka fjölbreytni í orðaforðavinnu er að 

nota leikræna tjáningu (Helga Sigurmundsdóttir e.d.). 

Það er talið að nemendur læri orðaforða á tvenns konar hátt. 

Annars vegar í gegnum daglegt líf, t.d. í samræðum og við lestur, en 

hins vegar þegar orð og hugtök eru kennd eða útskýrð, flett upp í 

orðabók o.s.frv. Þegar nemandi tileinkar sér nýjan orðaforða er talið 

að hann gangi í gegnum nokkur skref. Fyrsta skrefið er að hann hafi 

enga þekkingu á orðinu. Í öðru skrefi hefur hann heyrt orðið en skilur 

ekki hvað það þýðir. Þriðja skrefið felur í sér að nemandinn heldur að 

hann viti hvað orðið merkir og geti sagt frá því. Í fjórða og síðasta 

skrefinu þá veit hann upp á hár hvað orðið þýðir og getur útskýrt það 

fyrir öðrum en auk þess notað það með öðrum orðum (Bergljót V. 

Jónsdóttir, 2010, bls. 40).  Farið verður betur í þessi skref í kafla 3.5 

Lagskiptur orðaforði. 

3.4 Orðaforði og orðhlutavitund 

Með orðhlutavitund er átt við skilning barna annars vegar á þeim 

orðhluta sem notaður er í hvert skipti og hins vegar beygingar- og 

orðmyndunarreglum móðurmálsins. Eins og t.d. að „bíll“ er einn 

orðhluti en orðið „kass-i“ eru tveir orðhlutar (Freyja Birgisdóttir, 2012, 

bls. 2). Það eru tengsl á milli orðaforða og orðhlutavitundar. Þessi 
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tengsl eru frekar mikil vegna þess að nemendur fá ekki bara aukinn 

orðaforða af samhenginu sem orðin eru sögð í heldur læra þeir líka að 

draga ályktanir út frá orðhlutum. Með þessu eru þeir betur í stakk 

búnir til að takast á við lesturinn og hjálpar þetta við að skilja orð sem 

þeir skildu ekki áður (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 54). Niðurstöður 

Freyju Birgisdóttur (2012) benda til þess að orðhlutavitund hafi einnig 

áhrif á lestrar- og stafsetningarnám, sérstaklega í þriðja bekk. Áhrifin 

eru mest hvað varðar lesskilning. Orðhlutavitund hefur áhrif á 

lesskilning óháð vitsmunaþroska og hljóðkerfisvitund lesandans 

(Freyja Birgisdóttir, 2012, bls. 12). Til þess að nemandi öðlist góðan 

málskilning þarf hann t.d. að geta breytt orðum og búið til ný með því 

að samtengja eða sundurgreina orð eða orðhluta. Það má því segja 

að þetta sé undirstaðan fyrir góðan lesskilning (Jóhanna Einarsdóttir 

o.fl. 2011, bls. 13). 

3.5 Lagskiptur orðaforði 

Það má skipta orðaforða í tvo flokka. Annars vegar er fjallað um dýpt 

orðaforðans en hins vegar um breidd hans. Ef lesandi skilur hvað 

orðin þýða og merkja þá er talað um að hann sé kominn með ákveðna 

dýpt í orðaforða sinn. Dýpt orðaforða er hægt að skipta upp í fjóra 

þætti: 

1) Að þekkja ekki orðið. 

2) Að vita um það bil hvað orðið merkir en geta ekki greint frá 
merkingu þess. 

3) Að geta notað orðið í daglegu tali og reynt að útskýra það. 

4) Að nota orðið í daglegu tali og geta sagt frá merkingu 
orðsins auk þess geta notað það í mismunandi samhengi. 
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Aftur á móti merkir breidd orðaforða hvað hver nemandi skilur og 

þekkir mörg orð og/eða hugtök (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 39). 

Með öðrum orðum má segja að orðaforði sé lagskiptur, þannig að 

sum orð notar nemandinn án umhugsunar. Þau eru hinn hefðbundni 

orðaforði hans. Svo eru orð sem þarf að grafa eftir og tekur smá tíma 

að finna. Að lokum eru orð sem nemandinn veit að hann kann en 

getur ekki gripið til nákvæmlega þegar hann þarf, þau orð eru minnsti 

hluti orðaforðans (Sigurður Konráðsson, 2012, bls. 16). Til þess að 

orðaforði geti orðið lagskiptur og börn og ungmenni noti flóknari og 

erfiðari orð þá verða þeir að kunna að lesa orð á mismunandi hátt til 

að öðlast ákveðna lestrarfærni. Hentugasta og einfaldasta leiðin fyrir 

einstakling til að auka orðaforða sinn er að lesa fjölbreytta texta 

(National Reading Panel, 2000, bls. 107). Kemur þetta heim og saman 

við niðurstöður rannsóknar Karakoç og Köse (2017) þar sem 

kannaður var orðaforði hjá tyrkneskum nemendum sem voru að læra 

ensku. Það sem kom m.a. í ljós var að þessir nemendur nota fremur 

einfaldan orðaforða í stað flóknari og fjölhæfari sem þýðir það að 

þessir nemendur eru aðallega að nota orðaforða sem er í efsta laginu 

í lagskiptum orðaforða eða hinn hefðbundna orðaforða. Kom í ljós að 

orðaforði þeirra eykst einna helst með því að lesa bækur og horfa á 

bíómyndir og/eða þætti á ensku (bls. 369). 

3.6 Orðaforði og lesskilningur 

Einn helsti undirstöðuþáttur lesskilnings er orðaforði. Það er því hægt 

að segja ef að nemendur þrói ekki orðaforða sinn þá muni les-

skilningurinn ekki dýpka. Ef börn og unglingar skilja orðin sem þeir 

nota og lesa þá er hægt að kalla það orðaforða þeirra (Bergljót V. 



21 

Jónsdóttir, 2010, bls. 39). Ein niðurstaða Erlu Lindar Þórisdóttur 

(2017) benti til þess að sterk tengsl væru á milli orðskilnings og 

lesskilnings nemenda. Þá benda niðurstöður hennar einnig til að ef 

nemendur ætla að fá a.m.k. 70% réttra svara á lesskilningsprófi þurfi 

þeir að þekkja 97,8% orðanna á prófinu (bls. 58). Ef það er einungis 

horft á orðskilninginn þá sýna niðurstöður hennar að hann skýri aðeins 

52,7% af dreifingu lesskilnings (Erla Lind Þórisdóttir, 2017, bls. 59). 

Þessar niðurstöður styðja það sem Freyja Birgisdóttir (2016) benti á 

að orðaforði veitti mestu forspána um árangur nemenda á PISA 

prófum. Það sýndi sig að þeir sem voru með slakan orðaforða lentu í 

tveimur lægstu þrepunum í PISA þó tekið væri tillit til annarra 

áhrifabreyta (bls. 15). 

Í rannsókn Erlu Lindar Þórisdóttur (2017) kom fram marktækur 

munur á orðskilningi og lesskilningi hjá nemendum í fimmta og sjötta 

bekk þar sem nemendur í sjötta bekk voru hærri. Út frá þessum 

niðurstöðum rannsóknarinnar má reikna með því að nemendur í sjötta 

bekk hafi allajafna betri lesskilning heldur en nemendur í fimmta bekk. 

Inn í þessa breytu má reikna með að nemendur í sjötta bekk hafi 

öðlast meiri færni í lesskilningi þar sem þeir eru árinu eldri og hafi 

verið lengur í skóla. Þrátt fyrir það skýrir aldurinn aðeins 7% af 

breytileikanum í lesskilningi sem getur þýtt að það megi ekki áætla að 

lesskilningur aukist jafnt og þétt milli ára. Fremur þarf að einblína á 

orðaforðann því það virðist sem hann auki lesskilning og hafi einna 

mest áhrif á framfarir nemenda. Sýnir þetta enn og aftur hversu 

mikilvægur orðaforði er fyrir lesskilning nemenda (bls. 61). Orðaforði 

hefur mikil áhrif á lesskilning unglinga. Þá er lestrariðkun forsenda 

framfara (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 1). 

Málshátturinn, „æfingin skapar meistarann“ á þannig vel við. Það er 
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mikilvægt að virkja unglinga til að lesa meira, t.d. með því að hafa 

lestur sem hluta af heimanámi alla grunnskólagönguna. 

3.7 Orðaforði og nemendur með annað 
tungumál 

Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2010) gerðu 

rannsókn í íslenskum grunnskólum á nemendum með íslensku sem 

annað mál og hvernig orðaforði þeirra nemenda væri og báru saman 

við aðrar rannsóknir. Þeirra niðurstöður benda m.a. til að orðaforði 

nemenda með annað tungumál aukist með auknum aldri vegna þess 

að þeir auka þekkingu sína og færni smám saman í þeim tungumálum 

sem þeir heyra, tala, lesa og skrifa í daglegu lífi. Hins vegar leiddi 

rannsóknin það einnig í ljós að nemendur með íslensku sem annað 

mál dragist aftur úr í orðaforða milli 2. og 4. bekkjar í stað þess að 

vaxa og dafna. Getur það stafað af því að ef að nemandi á að ná 

árangri í lesskilningi þá er mikilvægt að hafa fjölbreyttan orðaforða 

(bls. 6). Nemendur af erlendum uppruna sem hafa annað móðurmál 

en íslensku hafa oft og tíðum minni orðaforða en nemendur með 

íslensku sem móðurmál vegna þess að íslenska er sjaldnast töluð á 

heimilunum. Einnig er ólíklegt að lesið sé fyrir þessi börn á íslensku 

heima hjá þeim eða horft á íslenskt sjónvarpsefni. Þessir þættir, auk 

annarra, geta stuðlað að minni orðaforða hjá þessum nemendum. Eftir 

því sem orðaðforðinn er fátæklegri þeim mun meiri líkur eru á 

erfiðleikum við að stunda nám og því er líklegt að sumum þessara 

barna eigi eftir að vegna verr í námi en ella (Sigríður Ólafsdóttir og 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010, bls. 7). Samkvæmt niðurstöðum úr 

rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og félaga (2016) um börn með íslensku 

sem annað tungumál er orðaforði mikilvæg forsenda framfara í 
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lesskilningi og þar af leiðandi lykill að velgengni nemenda í námi. 

Þeim mun meiri orðaforða sem barn af erlendum uppruna hefur í 

íslensku við fjórða bekk grunnskóla, þeim mun hraðar gengur því að 

auka lesskilning sinn á miðstigi grunnskólans. Því meiri orðaforði þeim 

mun betur gengur að ná tökum á lesskilningnum (bls.18). 

Ein skilgreining orðaforða er sú að orðaforði sé sá fjöldi orða sem 

sá einstaklingur hefur á valdi sínu, hvort sem hann er virkur eða 

óvirkur (Guðrún Kvaran, 2001). Má því áætla að ef nemendur vantar 

orðaforða eigi þeir frekar í erfiðleikum með lesskilning vegna þess að 

þeir skilja ekki stóran hluta þeirra orða sem eru í textanum (Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 8) og þess vegna eigi þeir 

frekar í vandræðum með að túlka textann, skilja hann og ígrunda. En 

eins og máltakið segir „allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi“. Það á 

ágætlega við varðandi lestrarkennslu. Með fjölbreyttum og ólíkum 

kennsluaðferðum ætti að vera auðveldara að koma til móts við ólíka 

nemendahópa, nemendur með sérþarfir og/eða nemendur af 

erlendum uppruna og veita þeim góða kennslu. Það er nefnilega 

þannig að þegar vel er gert geta tvítyngdir nemendur öðlast betri færni 

en þeir eintyngdu vegna þess að tungumálakunnátta er eins og hver 

önnur þekking. Því meiri þekking, þeim mun sterkari undirstaða 

(Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010, bls. 7). 
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4. Þjóðsögur 

Kveðskapur og sögur sem hafa lifað sem munnmæli mann fram af 

manni eru kallaðar þjóðsögur (Ingólfur Steinsson, 2010, bls. 2). Þegar 

við notum hugtakið þjóðsaga þá er aðallega verið að tala um þær 

sögur sem alþýðan sagði en menntamenn tóku að safna og rita niður í 

bækur á 19. öld. Frumkvæðið að því að skrásetja þjóðsögurnar er 

fengið frá þýska fræðimanninum Jakob Grimm (1785–1859) og bróður 

hans Wilhelm (1786–1859). Þeir gafu út Grimmsævintýri á árunum 

1812–1815. Sá sem var einn mesti frumkvöðull hér á landi í að safna 

þessum sögum og skrásetja þær var Jón Árnason. Gaf hann út tvö 

bindi sem heita Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri sem komu út árin 1862 

og 1864 (Gísli Sigurðsson, 2003).  

Það má skipta þjóðsögum í tvennt. Annars vegar ævintýri og hins 

vegar sagnir. Ævintýri er yfirleitt tiltölulega löng og rútíneruð frásögn 

sem gerist oft og tíðum á óhefðbundnum stað og tíma í ímynduðum 

heimi. Þar má nefna í konungsríki og upphafið: Einu sinni var... Aftur á 

móti eru sagnir sjaldan langar og eiga sér stað í heimi sögumannsins. 

Þær lýsa oftar en ekki daglegu lífi fólks eða einhverju sem á uppruna 

sinn í þjóðtrúnni (Rakel Pálsdóttir, 2002). Þegar talað er um þjóðsögur 

þá er ekki vitað um uppruna þeirra, höfunda eða hver sagði þær 

fyrstur. Þar eru sögurnar mislangar eða misstuttar, misgamlar og 

sumar þeirra hafa varðveist jafnvel öldum saman. Það er ekki alltaf 

vitað hvort sögurnar eru byggðar á raunverulegum atburðum en 

sumar þeirra eru þannig að það mætti halda að þær væru sannar en 

aðrar ekki. Þjóðsögur segja frá því hvernig fólk hugsaði hér áður fyrr, 
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hverju það trúði og hvað það aðhafðist (Ingólfur Steinsson, 2010, bls. 

2).  

Íslenskar þjóðsögur fela flestar í sér einhvern boðskap. Má þar 

sérstaklega nefna álfasögurnar sem margar hverjar gerast í lífi alþýðu-

fólks og segja frá lífi þess. Boðskapurinn sem þjóðsögur bera með sér 

til lesandans er að sýna fram á mikilvægi góðra gilda eins og æðru-

leysis, ráðsnilldar, heiðarleika, hjálpsemi og virðingar fyrir landinu svo 

eitthvað sé nefnt. Þá má líka nefna það að þjóðsögur geta valdið ótta 

og taugaveiklun en þar má nefna „Grýlu“ sem tók óþæg börn í poka 

og fór með í hellinn sinn. Spurning hvort þessi saga hafi verið samin, 

til þess að halda börnum þægum í aðdraganda jólanna. Hver saga 

eða sagnaflokkur hefur sínar aðferðir við að koma boðskap á framfæri 

hvort sem sagt er frá æðruleysi, dugnaði eða ótta sögupersóna. Með 

þessum boðskap miðla íslenskar þjóðsögur siðferði og gildismati 

þjóðarinnar á hverjum tíma (Ólína Þorvarðardóttir, 1996). Íslendingar 

eiga stórt safn þjóðsagna og er afar mikilvægt að varðveita það vel um 

ókomna framtíð (Ingólfur Steinsson, 2010, bls. 2).  

Þjóðsögur okkar Íslendinga eru arfleifð sem æskilegt er að sem 

flest börn fái að kynnast. Flestar sögurnar henta vel til kennslu og eru 

góðar til upplesturs og/eða í verkefnavinnu. Sögurnar eru jafn 

misjafnar og þær eru margar, þá eru þær mismunandi að lengd eins 

og kemur fram hér að ofan en einnig eru þær mistorskildar. Þess 

vegna ættu allir að geta fundið þjóðsögur við hæfi. Þjóðsögur henta 

jafnt fyrir litla og stóra hópa nemenda (Menntamálastofnun, e.d.). Með 

því að kenna þjóðsögur er ekki einungis verið að stuðla að auknum 

orðaforða og lesskilningi nemenda heldur er einnig verið að opna 

huga barna fyrir boðskap sem á alltaf við og gott væri fyrir þau að 

tileinka sér til að ná sem lengst í lífinu.  
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5. Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) 

en hún er rammi um skólastarfið á þessu skólastigi og á að vera 

leiðandi fyrir skólasamfélagið um tilgang þess og markmið. 

Aðalnámskráin birtir þá heildarsýn sem felst í lögum sem Alþingi setur 

hvað varðar menntun og menntastefnur. Aðalnámskrá grunnskóla er 

ætluð öllu skólasamfélaginu s.s. stjórnendum, kennurum og öðru 

starfsfólki sem og nemendum, foreldrum og öðrum einstaklingum og 

stofnunum samfélagins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 11). Aðalnámskráin nær til ýmissa þátta skólastarfsins s.s. 

grunnþátta menntunar, námsmats og lykilhæfniþátta svo eitthvað sé 

nefnt. Það er einnig í lögum að grunnskólinn eigi að stuðla að víðsýni 

nemenda en einnig hjálpa þeim að öðlast betri færni í íslenskri tungu, 

auka skilning á samfélaginu hér á landi sem og sögu Íslendinga og 

sérkennum. Nemendum skulu vera gefin tækifæri til að þróa og upplifa 

sinn sköpunarkraft til að geta aukið þekkingu sína og leikni til að auka 

námsgetu sína til menntunar og þroska (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

5.1 Grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru 6 talsins: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í meginatriðum 

fjalla grunnþættirnir um fernt: Það fyrsta er læsi á samfélag; annað er 

læsi á menningu; það þriðja er læsi á umhverfi; að lokum það fjórða 

sem er læsi á náttúru. Með þessum þáttum er líklegra að unga fólkið í 
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landinu öðlist þá færni sem það þarf, andlega jafnt sem líkamlega, til 

þess að það geti bjargað sér í samfélaginu, unnið vel með öðrum og 

átt jákvæð samskipti. Þá snúa grunnþættirnir líka að þeirri 

framtíðarsýn sem við viljum stefna að og hvernig einstaklingar geti 

tekið virkan þátt í að viðhalda henni, þróa og breyta. Grunnþáttum 

menntunar er ætlað að undirstrika almenna menntun og stuðla að 

meiri samfellu í öllu skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 16). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að grunnþættirnir eigi að fléttast 

inn í skólastarf á öllum stigum eins og við efnisval og inntak náms, 

kennslu og leik (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 17). 

Þrátt fyrir að grunnþættirnir séu 6 talsins þá verður einungis byggt á 

fjórum þeirra við gerð þessa námsefnis. Það er læsi, lýðræði og 

mannréttindi og jafnrétti og sköpun.  

Læsi 

Læsi hefur löngum verið tengt við þann eiginleika að geta lesið og 

skrifað. Í skólakerfinu hefur oft og tíðum verið litið svo á að færni sem 

þessi væri tengd við einstaklinga og verið mælanleg. Nemendur voru 

flokkaðir sem fluglæsir, treglæsir eða ólæsir. Ekki eru allir sammála 

um allt sem lýtur að læsi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 18). 

Í stuttu máli má segja að það sem fellur undir ritun og lestur sé læsi 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Læsi er margþætt og má segja að 

þættirnir í læsi séu samofnir og verki saman. Það er m.a. vegna þess 

að við þurfum að geta breytt bók- og tölustöfum í hljóð og við þurfum 

að geta tengt þessi ákveðnu hljóð í orð. Við þurfum einnig að geta 

myndað orð til þess að geta tengt þau í málsgreinar, efnisgreinar og 

kafla svo eitthvað sé nefnt. Þá þurfum við einnig að nota læsi til að 
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ráða í ýmsar vísbendingar um hugsun og merkingu í ritmáli (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 6). 

Kennarar í dag þurfa að vera vakandi yfir því að gagnrýnin hugsun 

er lykilþáttur í læsi. Þeir þurfa einnig að huga að öllum þáttum sem 

tilheyra læsi og samvirkni þeirra. Nemendur þufa að öðlast góða færni 

í að greina hljóð sem og að skilja tengsl milli prentmáls og talmáls. Þá 

þurfa þeir einnig að þjálfa upp ákveðna lestækni svo orka þeirra fari 

ekki öll í umskráningu heldur nýtist við merkingarsköpun (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 12–13). Börn þurfa að læra ný orð og því má 

ekki gleyma að skilningur er háður orðaforða (Stefán Jökulsson, 2012, 

bls. 13).  

Sköpun 

Sköpun er hluti af grunnþáttunum sex. Það er sagt að þegar nemandi 

geti unnið með áreiti og tengt það bakgrunnsþekkingu sinni en á sama 

tíma skapað nýtt áreiti, þá eigi nám sér stað. Sköpunarþrá á rætur að 

rekja til meðfæddrar forvitni, athafnaþrár og stuðlar að frumkvæði. Oft 

og tíðum leiðir sköpunargleði til aukins námsáhuga þegar börn og 

ungmenni skynja merkingu viðfangsefna og gildi þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). Það er áhuginn, forvitnin og 

athyglin sem skipta öllu máli í námi til þess að nemandinn nái árangri 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet I. Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 25).  

Sköpun byggir á mörgu, m.a. að uppgötva, njóta og virkja 

ímyndunarafl. Þá byggist sköpun á forvitni, áskorun og spennu og 

getur lausnin verið umbunin (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 24). Þá fela skapandi námsaðferðir í sér forvitni, greiningar, 

aukið ímyndunarafl sem og að nemandinn öðlast frekar gagnrýna 

hugsun (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 10). Það er því 
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áskorun kennara að hafa verkefnin ekki of létt eða of þung fyrir 

nemendurna heldur að þeir fái verkefni við hæfi. Með því að nota 

sköpun í skólastarfi getur kennarinn aukið þekkingu og leikni nemenda 

sinna. Grunnþátturinn sköpun á að stuðla að ígrundun, persónulegu 

námi og frumkvæði í skólastarfi. Þá er leikur líka nauðsynleg 

námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði nemenda fær 

notið sín (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24).    

Lýðræði- og mannréttindi 

Þessi þáttur er hluti af grunnþáttunum sex í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsla um lýðræði- og mannréttindi byggist fyrst og fremst á að efla 

gagnrýna hugsun og ígrundun. Þessi þáttur hefur það einnig að leiðar-

ljósi að stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda með því að 

láta þá axla ábyrgð á námsframvindu sinni og að tekið sé tillit til áhuga 

nemenda. Einnig er lögð áhersla á að borin sé virðing fyrir hverjum og 

einum og að nemendur taki tillit hver til annars. Þá er mikilvægt að 

mynda tengsl sem byggja á samstarfi innan skóla og utan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21).  

Jafnrétti 

Jafnrétti er líka hluti af grunnþáttunum sex. Byggist þátturinn m.a. á 

því að nemendur geti vaxið og dafnað en einnig ræktað hæfileika sína 

á eigin hraða. Þá á hver sem er að geta stundað nám óháð t.d. aldri, 

búsetu, þjóðerni, trúarbrögðum og efnahag. Jafnréttismenntun nær til 

inntaks kennslunnar, námsaðferða og námsumhverfis. Nemendur eiga 

að fá menntun við hæfi og skal þeim kennt að finna námsaðferðir sem 

henta hverjum og einum. Með jafnrétti er átt við að allir nemendur 

skuli vera jafnir og virða skal skoðanir hvers og eins. Þá skiptir ekki 
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máli hvort nemandinn er fatlaður, með námsörðugleika, ólíkar 

lífsskoðanir eða trúarbrögð. Allir eiga rétt á að tjá sig og segja sína 

skoðun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21–22). 

5.2 Skóli án aðgreiningar 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þar af leiðandi eru þarfir 

þeirra ólíkar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). Hér 

á landi er í lögum að hver og einn einstaklingur á grunnskólaaldri eigi 

rétt á að sækja skólavist í almennum grunnskóla án aðgreiningar (bls. 

42). Þetta þýðir að öll börn 6-16 ára geta farið í grunnskóla í sínu 

sveitarfélagi eða nærumhverfi þess. Þá skal skólasamfélagið sinna 

náms- og félagslegum þörfum sérhvers nemanda og þess gætt að 

námið sé einstaklingsmiðað. Komið skal fram við nemendur af 

virðingu með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi, 

óháð því hvort þeir hafi sérþarfir eða ekki. Nemendur sem eru með 

einhvers konar sérþarfir eru þeir sem eiga erfitt með nám vegna 

námsörðugleika, þroskahamlana, fötlunar og geðraskana svo eitthvað 

sé nefnt. (bls. 43). 

Þegar rætt er um skóla án aðgreiningar er verið að tala um 

grunnskóla sem vinnur markvisst að því að koma til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda sinna. Þá er námsumhverfið sveigjanlegt 

og hvetjandi en kennsluhættir fjölbreyttir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, 

bls. 160). Þeir kennarar sem bregðast við fjölmenningu og tileinka sér 

vinnubrögð skóla án aðgreiningar aðstoða nemendur sína við að ná 

settum markmiðum og auka færni þeirra í að taka ábyrgð á eigin námi 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 193). Þar 

sem það er í lögum í dag að íslenskir skólar skuli fylgja stefnunni skóli 

án aðgreiningar þurfa kennarar að stuðla að margvíslegum kennslu-
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aðferðum og ólíkum vinnubrögðum. Þá þurfa kennarar að vera 

faglegir í sínum vinnubrögðum m.a. með því að velja þá leið sem 

hentar hverjum nemanda fyrir sig til þess að hann nái sem bestum 

árangri samkvæmt hæfniviðmiðum. Við þessa vinnu þurfa kennarar að 

taka tillit til þátta eins og aldurs, þroska og námsgetu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 48). 

5.3 Námsmat 

Einn mikilvægur þáttur í skólastarfi er námsmat. Eitt helsta hlutverk 

námsmats er að upplýsa kennara, foreldra/forráðamenn, nemendur og 

skólasamfélagið um námsgengi nemenda en líka hvernig markmiðum 

námsins verði náð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

27). Markmiðasetning og áherslur skólastarfs eru fjölbreyttar og 

margar leiðir sem kennari getur farið til að ná settum markmiðum. 

Þess vegna er svo mikilvægt að kennslu- og námsmatsaðferðir séu 

mismunandi og í samræmi við hæfniviðmið. Námsmat þarf líka að 

endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Það 

á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Gæta þarf 

þess að allir þættir námsins séu metnir þ.e. þekking, leikni og hæfni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 28). Ef kennarar 

beita fjölbreyttum matsaðferðum er líklegra að þeir fái betri 

heildarmynd á námsgetu hvers og eins nemanda. Oft er líka gott að 

safna ólíkum matsgögnum til að fá aukna nákvæmni í matið (Ingibjörg 

Erna Pálsdóttir, 2016, bls. 4). Til þess að námsmat nái til sem flestra 

námsþátta þarf kennari að meta munnleg verkefni til jafns við verk- og 

skrifleg verkefni. Þá skal kennari líka meta t.d. myndræn verkefni, 

einstaklings- og hópaverkefni. Einnig er nauðsynlegt að hafa í huga 

að námsmat eigi að taka tillit til allra nemendahópa og þeirra þarfa s.s. 
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nemenda með sértæka námsörðugleika (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 28). 

5.4 Hæfniviðmið fyrir íslenskukennslu í 4. 
bekk 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru sett hæfniviðmið fyrir hverja kennslu-

grein. Hæfniviðmiðunum í íslensku er skipt í fjóra mismunandi flokka. Í 

fyrsta flokknum er talað mál, hlustun og áhorf. Í næsta flokki er lestur 

og bókmenntir. Í þriðja flokknum er ritun og í fjórða og síðasta 

flokknum er málfræði. Eru þessi hæfniviðmið sett upp í töflu sem sýnir 

þá hæfni sem hver einstaklingur á að búa yfir við lok 4. bekkjar, 7. 

bekkjar og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 100). 

Námsefnið Ný orð – gamlar þjóðsögur, sem hér fylgir, er samið 

með ákveðin hæfniviðmið í huga. Tekur það mið af lesskilningi og 

orðaforða sem ætlað er 4. bekk grunnskóla. Ekki er farið yfir alla 

hæfniviðmiðsþættina í námsefninu en hér fyrir neðan verður útlistað 

hver hæfniviðmiðin eru.  

Markmið með námsefninu Ný orð – gamlar þjóðsögur er að við lok 

4. bekkjar geti nemandi tjáð sig með fjölbreyttum orðaforða með 

aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu. 

Þá á hann einnig að geta hlustað og/eða horft með athygli á upplestur, 

leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni með skýrum 

hætti. Nemandi á einnig að geta endursagt efni með góðum og 

staðgóðum orðaforða sem hlustað hefur verið á eða lesið. Þegar búið 

er að vinna með Ný orð – gamlar þjóðsögur á nemandi að geta nýtt 

orðaforða sinn við að skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 

ákveðnu samhengi. Þá á hann líka að geta tengt sína reynslu og 
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þekkingu við námsefnið til að ná merkingu þess. Nemandi á að geta 

beitt hugtökum eins og persónur, söguþráður, umhverfi og boðskapur. 

Einnig á hann að geta lesið sögur og ævintýri. Þetta eru þau 

hæfniviðmið sem notast er við samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

fyrir 4. bekk í þessu kennsluverkefni (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013, bls. 101–10
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6. Kennslan 

Hutverk íslenskra skóla hefur breyst í gegnum tíðina en í dag er 

skólum, og þar af leiðandi kennurum, ætlað að veita hverjum einasta 

nemanda almenna og staðgóða menntun í samræmi við stöðu hans 

og þarfir (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 259). Íslenskir skólar 

einkennast meðal annars af því í dag hvað nemendahóparnir eru 

fjölbreyttir. Þeir hafa mismunandi bakgrunn og forsendur þeirra til 

náms eru ólíkar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 259). Þar sem 

nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir læra þeir á mismunandi 

máta og þess vegna er nauðsynlegt að kennslan sé fjölbreytt svo hún 

henti sem flestum. Þannig er líklegra að kennslan verði skemmtilegri 

og áhugaverðari en ella. Því fjölbreyttari sem kennslan er þeim mun 

meiri möguleika skapar hún bæði fyrir kennara og nemendur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 41). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla þá 

er meginhlutverk kennara bæði kennslu- og uppeldisfræðilegt þar sem 

það ætti að vera hans helsta markmið að vekja og viðhalda áhuga 

nemenda á því efni sem kennt er hverju sinni. Skal það gert á sem 

fjölbreyttastan máta þannig að námsumhverfið verði jákvætt og 

skapist góður vinnufriður meðal nemenda. Það má því segja með 

öðrum orðum að kennarinn sé í einskonar forystuhlutverki og sé 

leiðtogi nemendanna. Vönduð og fagleg kennsla sem lagar sig að 

þörfum hvers og eins nemenda, eykur líkurnar á góðum árangri 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). 

Hér á eftir verður farið í þær aðferðir sem notaðar verða við 

kennslu námsefnisins. 
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6.1 Gagnvirkur lestur 

Það voru þær Ann L. Brown og Annemarie S. Palincsar sem voru 

frumkvöðlar gagnvirks lesturs. Gagnvirkur lestur byggir á fjórum 

þáttum sem hjálpuðu nemendum við að efla lesskilning sinn. 

Gagnvirkur lestur fer oftast fram í hópkennslu, þar sem nemendum er 

kenndir þessir fjórir þættir: Það fyrsta sem tekið er fyrir er að draga 

meginatriði efnisins úr textanum; svo er nemendum kennt að spyrja 

spurninga upp úr textanum; síðan er þeim kennt er að afla sér 

upplýsinga ef þeir skilja ekki textann eða hluta úr honum; að lokum 

læra þeir að spá fyrir um framhald textans. Tilgangurinn með þessu er 

m.a. að meta hvort nemendur hafi skilið efni textans og fest það í 

minni. Með þessari aðferð er einnig verið að kenna nemendum að afla 

sér upplýsinga og leita skýringa. Aðferðin gefur nemendum líka 

tækifæri til að auka skilning sinn við lesturinn og að fylgjast með 

námsskilningi sínum. Auk þess fá þeir þjálfun í skipulögðum 

vinnubrögðum sem hjálpar nemendum við að lesa flóknari texta (Anna 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7). 

Þegar gagnvirkur lestur er kenndur í fyrsta skiptið er mælt með því 

að hver þáttur fyrir sig sé kenndur í byrjun og æfður sérstaklega. 

Árangursríkt þykir að kennari sýni öllum bekknum hvernig hann beitir 

aðferðinni og leiði nemendur í gegnum fyrstu skrefin. Síðan getur 

verið gott að skipta hópnum í minni hópa til að þeir geti æft sig betur á 

hverjum þætti fyrir sig (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 8). 

 Það hæfniviðmið sem stefnt er á með þessari aðferð er það að 

nemandi geti nýtt orðaforða sinn til þess að skilja texta en einnig að 

ráða í merkingu orða út frá ákveðnu samhengi. Þá á hann líka að geta 

tengt reynslu sína og þekkingu við námsefnið til að ná merkingu þess 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 
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6.2 KVL – aðferðin 

Nemendur læra á ólíkan hátt og þar af leiðandi geta þeir skilið sama 

textann á mismunandi hátt. Ástæðurnar geta verið mismunandi, m.a. 

getur fyrri þekking og reynsla nemenda komið við sögu. Þessi reynsla 

getur haft áhrif á hvernig nemendur skilja textann sem þeir lesa. KVL-

aðferðin virkjar nemandann í námsferlinu áður en lesturinn sjálfur 

hefst en einnig meðan á honum stendur og eftir að honum lýkur. Er 

þetta einföld aðferð sem er skipt í þrjú þrep. Fyrstu tvö þrepin eiga sér 

stað áður en lesið er en það síðasta eftir að lestur hefur átt sér stað. 

Þá getur þessi aðferð hentað einstökum nemanda, litlum eða stórum 

hópum (Rósa Eggertsdóttir, 1998, bls. 37). 

− K-ið stendur fyrir kann. Það sem nemandinn kann um tiltekið 

efni áður en lesturinn um efnið hefst (Rósa Eggertsdóttir, 1998, 

bls. 37). Dæmi: Kennari skiptir bekknum upp í tveggja til 

fjögurra manna hópa. Helmingurinn af hópunum fær 

þjóðsöguna um Gilitrutt meðan hinn helmingurinn fær söguna 

um Orminn í Lagarfljótinu. Nemendurnir byrja á að skrifa niður 

allt sem þeir kunna úr sögunni eða halda að þeir kunni úr henni. 

Fá börnin 5 til 10 mínútur við það verkefni. Þegar tíminn er 

liðinn snúa þau sér að öðrum hópi og skiptast á að segja frá því 

sem þau kunna. 

− V-ið stendur fyrir vil vita. Það sem nemandinn vill vita eða þarf 

að vita um efnið (Rósa Eggertsdóttir, 1998, bls. 37). Höldum 

áfram með sama dæmi og hér að ofan. Þá mega nemendurnir 

lesa sögurnar sem þeir fengu. Þeir geta svo skrifað niður allt 

sem þeir vildu vita úr sögunni eða sem þeir lærðu við lesturinn. 

Ef þeir komast að því, að það er einhvað rangt við það sem þeir 
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töldu sig vita áður, þá stroka þeir það út og skrifa það nýja í 

staðinn. Þegar þessi þáttur er búinn snúa þeir sér aftur að 

hinum hópnum og segja frá því sem þeir lærðu af lestri 

sögunnar.  

− L-ið stendur fyrir hef lært. Það er það sem nemandinn hefur 

lært að lestri loknum (Rósa Eggertsdóttir, 1998, bls. 37). 

Dæmið heldur áfram: Að lokum geta nemendur skrifað það sem 

þeir hafa lært við það að lesa þetta tiltekna efni. Þarna má líka 

setja það sem þau hafa lært af því að hlusta á hinn hópinn. Til 

að mynda að Lagarfljótsormurinn sé talinn lyngormur í byrjun. 

Til þess að spara tíma er mikilvægt að kenna nemendum að skrifa í 

stikkorðum orðin sem þau telja að þau þurfi að nota. Jafnvel getur 

verið gott þegar þeir síðan lesa söguna að leyfa þeim að strika undir 

eða lita það sem þeir vilja vita. 

Hæfniviðmið þessarar aðferðar er að nemandi geti tengt reynslu 

sína og þekkingu við námsefnið til að ná merkingu þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 

 

6.3 PALS 

Peer assisted learning strategies (PALS) en á íslensku kallast hún Pör 

að læra saman. Er þessi aðferð mikið rannsökuð, árangursrík kennslu-

aðferð til að þjálfa lesfimi og lesskilning, ásamt stærðfræði. Það eru til 

fjórir flokkar í PALS sem eru ætlaðir mismunandi aldri: K-PALS 

(Kindergarten-PALS) sem er ætlað börnum 4–5 ára. Þá er það First 

grade PALS, ætlað nemendum 1. bekkjar. Næst er það síðan PALS 

fyrir 2.–6. bekk og að lokum PALS fyrir unglinga (highschool-PALS) 
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(Lesvefurinn, e.d.). Einn af kostum PALS fyrir 2.–6. bekk er að kennari 

parar saman „sterkan“ nemanda með „veikari“ nemanda þannig að 

samvinnan verður eins konar „kennsluhlutverk“ fyrir nemandann sem 

er betur settur námslega í faginu. Þegar notast er við PALS í lestri, þá 

virkar það þannig að „sterkari“ nemandinn byrjar að lesa ákveðinn 

texta og svo les „veikari“ nemandinn sama textann á eftir félaganum 

(McMaster, 2006, bls. 9). 

Auðvelt er að flétta PALS inn í kennslustundir sem tengjast 

námsefninu Ný orð - gamlar þjóðsögur. Mörg verkefnin byggja á para- 

eða hópastarfi. Því er einfalt fyrir kennarann að raða hópunum eftir því 

hverjir passa saman og nota þannig kennslustundirnar sem samvinnu 

nemenda þar sem nemendur læra hver af öðrum. Dæmi um hvar þetta 

gæti hentað er í K-V-L aðferðinni þar sem „sterkari“ nemandinn les 

fyrst og sá „veikari“ les eftir honum þegar þarf að lesa textann aftur. 

Þá virkar PALS einnig vel þegar nemendur eiga að vinna saman að 

því að búa til stuttmynd eins og verður útskýrt nánar í næsta kafla. 

6.4 Að búa til stuttmynd 

Að búa til stuttmynd úr námsefni er gert til að auka fjölbreytni 

kennslunnar, vekja nemendur til frekari áhuga og virkja fleiri 

einstaklinga (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 52). Til að geta búið til 

stuttmynd þarf skilningur nemenda á efninu að vera mikill og ýmislegt 

sem þarf að hafa bak við eyrað eins og t.d. að semja texta, muna 

setningar og velja staðsetningu. Þá þurfa nemendur að vinna saman í 

ólíkum hópum sem getur aukið félagsfærni þeirra. Dæmi um hvernig 

sé hægt að nota þessa aðferð til að auka orðaforða og lesskilning: 

Kennari skiptir nemendum í þriggja til fimm manna hópa og hefur valið 

fyrirfram nokkrar þjóðsögur sem nemendurnir þekkja og hafa lesið. 
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Hóparnir draga síðan um sögu. Hver hópur þarf að lesa söguna sem 

hann dró. Þar væri t.d. hægt að nota PALS ef skiptingin innan hópsins 

væri þannig að það hentaði. Því næst ættu hóparnir að semja handrit 

út frá þjóðsögunni og skipuleggja hlutverk. Þá þurfa nemendurnir að 

huga að búningum og velja staðsetningu innan skólans eða 

skólalóðarinnar til að taka upp myndina. Einnig þurfa nemendur að 

læra setningarnar sem þeir eiga að segja í myndinni. Þeir gætu hlýtt 

hver öðrum yfir og lesið handritið saman. Þegar öll myndböndin hafa 

verið gerð þá er „bíóstund“ með bekknum, og jafnvel foreldrum, þar 

sem afraksturinn er sýndur. Við sýninguna er líklegt að nemendur 

fyllist stolti sem styrkir sjálfsmynd þeirra. Það sem nemendur fá einnig 

út úr verkefninu er líklega aukinn orðaforði sem og lesskilningur því 

nemendur þurfa að muna orð og skilja það sem verið er að gera. Þá 

eykur þetta fjölbreytni í kennslustofunni. 

Þau hæfniviðmið sem nemandi á að geta nýtt sér við þessa 

kennsluaðferð er að hann geti tjáð sig með fjölbreyttum orðaforða með 

aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu. 

Þá á hann einnig að geta hlustað og/eða horft með athygli á upplestur, 

leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni með skýrum 

hætti. Hann á líka að geta beitt hugtökum eins og persónur, 

söguþráður, umhverfi og boðskapur. Einnig á hann að geta lesið 

sögur og ævintýri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

101–102). 

6.5 Spil og leikræn tjáning 

Þegar spil er notað sem kennsluaðferð er grundvallaratriði að útskýra 

það mjög vel og vera viss um að nemendur viti hverjar reglurnar séu 

og hvernig spilið virki (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 103). Spil geta 
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verið einstaklingsverkefni, para- eða hópverkefni. Að nota spil við 

kennslu hentar mjög vel til að þjálfa upp reglur hjá nemendum, til 

upprifjunar á efni og til að festa það enn frekar í minni (bls. 102). 

Hugmynd að spili sem hentar t.d. fyrir þjóðsöguverkefni er fengin 

frá spilinu Fíaskó. Spilið Fíaskó gengur út á það að safna stigum í 

þremur umferðum. Það lið sem safnar flestum stigum eftir allar þrjár 

umferðirnar sigrar. Umferðirnar eru ólíkar en ganga allar út á það að 

lýsa, leika eða humma eitthvert lag, persónu eða sjónvarpsþátt svo 

dæmi sé tekið. Verkefnin þarf að leysa undir tímapressu. Einn 

liðsfélagi lýsir, leikur eða hummar og liðsfélagarnir eiga að giska. Ef 

liðsfélagarnir giska á rétt, er dregið nýtt spjald og þannig gengur það 

áfram þangað til tíminn rennur út. Liðið nær jafn mörgum stigum og 

fjöldi spjaldanna sem það náði. 

Fyrsta umferðin er auðveldust því þá á að lýsa því sem stendur á 

spjaldinu án þess að segja orðið. Þá má líka nota hljóð, látbragð og 

humma. Það má ekki segja pass í þessari umferð en það má giska 

eins oft og liðið þarf. Þegar öll liðin hafa gert og spjöldin eru búin þá er 

bunkinn stokkaður og farið í umferð númer tvö. Hún er erfiðari þar sem 

það má bara nota eitt orð við hvert spjald en það má nota hljóð, 

humma og sýna látbragð. Í þessari umferð má segja pass og það má 

bara giska einu sinni á orðið sem liðsfélaginn er að túlka. Þegar öll 

spilin eru búin þá er bunkinn stokkaður og farið í umferð númer þrjú. Í 

henni má ekki segja neitt orð en eins og fyrr má nota hljóð, humma og 

látbragð. Þá má segja pass og eins og í umferð tvö má bara giska 

einu sinni. Það er bannað í spilinu Fíaskó að syngja en það má 

humma. Það má ekki notast við rím, ensku eða stafsetja orð. Þá er 

ekki leyfilegt að nota stuttnefni eins og Sigga ef það stendur Sigríður á 

spjaldinu (Nörd Norðursins, 2012). 
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Það er hægt að nota hugmyndir úr spilinu við kennslu á 

þjóðsögum. Til dæmis gæti nemendahópurinn verið búinn að kynnast 

sögunum um Búkollu, Sæmund fróða og „Konan vill hafa nokkuð fyrir 

snúð sinn.“ Kennarinn skiptir hópnum upp í þriggja til fimm manna lið. 

Hann er búinn að skrifa niður á miða orð, persónur, staðarheiti og 

atriði úr sögunum. Allt orð sem nemendurnir hafa heyrt áður og ættu 

að kannast við. Það er samt smá breyting frá spilinu Fíaskó, eins og 

því var lýst hér að framan, því í stað þess að humma eiga nemendur 

að teikna, annars eru reglurnar eins. Síðan byrjar fyrsta umferðin og 

þá eiga nemendur að segja frá því sem stendur á spjaldinu án þess 

að segja hluta úr orðinu og samnemendur eiga að giska. Svona 

gengur þetta koll af kolli eins og lýst er hér að ofan. Þegar öll spjöldin 

eru búin í þessari umferð eru spjöldin stokkuð og farið í næstu umferð 

þar sem má aðeins nota eitt orð en hljóð, teikningar og látbrað eru í 

lagi sem og að segja pass. Þegar komið er í umferð númer þrjú má 

aðeins nota látbragð, teikna og/eða hljóð. Þrátt fyrir að umferðir tvö og 

þrjú séu erfiðari þá hjálpar það til að nemendurnir hafa farið í gegnum 

bunkann einu sinni og ættu að vera búnir að heyra öll orðin sem 

standa á spjöldunum. Þegar verið er að kenna í grunnskóla þá er 

tíminn ekki alltaf mikill en það er hægt að nota þetta spil til að brjóta 

upp kennsluna. Kosturinn við spilið er sá að það er hægt að grípa í 

það og það þarf ekki endilega að spila það til enda. Það er t.d. alveg 

hægt að fara bara í gegnum fyrstu umferðina eða þangað sem tíminn 

leyfir. 

Með þessari aðferð er verið að leitast eftir að ná hæfniviðmiðum 

sem tengjast hugtökum eins og persónur, söguþráður, umhverfi og 

boðskapur. Þá á nemandi að geta tjáð sig með fjölbreyttum orðaforða 

með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli 

sínu. Hann á einnig að geta lesið sögur og ævintýri, hlustað og/eða 
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horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá 

upplifun sinni með skýrum hætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 

Leikræn tjáning er aðferð þar sem nemendur tjá sig og túlka 

námsefnið oftar en ekki með öðruvísi hætti en þeir vanalega gera því 

þeir gera það á leikrænan hátt. Einn aðalkosturinn við þessa náms-

aðferð er að nemendahópurinn verður virkari og getur upplifað 

innihald kennslunnar á lifandi og öðruvísi máta (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 127). Kennarar sem ná tökum á því að flétta leikræna 

tjáningu inn í skólastofu fá oftar en ekki aukinn áhuga og virkni 

nemenda sinna (bls. 129). Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir (2010) gerðu rannsókn þar sem niðurstöðurnar 

benda til þess að leikræn tjáning sem kennsluaðferð henti vel þeim 

nemendum sem glíma við einhvers konar námserfiðleika sem og 

nemendum með íslensku sem annað tungumál (bls. 10). Þegar 

nemendur nota leikræna tjáningu í gegnum spil eða leik þora þeir 

frekar að tjá sig á íslensku og auka þar með orðaforða sinn (bls. 11). 

Þegar gripið er í spilið sem var nefnt hér að ofan er meðal annars 

verið að nota leikræna tjáningu í kennslustofunni og líka við 

stuttmyndagerð. En það er ekki það eina sem hægt er að gera. 

Þjóðsögur í námi gefa mikla möguleika á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum við leikræna tjáningu. Ein útfærslan getur verið að 

skipta bekknum upp í hópa. Sagan er kynnt og lesin saman. Síðan 

fær hver hópur smá brot úr sögunni þar sem viðkomandi hópur þarf að 

sýna ákveðið brot og svo heldur bekkurinn áfram með leikritið þangað 

til sagan er búin. Með þessu geta nemendur fengið ólíkan skilning á 

sama hlutverkinu. Þarna fléttast inn mismunandi reynsla og þekking 

nemenda en þeir læra hver af öðrum. Með þessu er líklegra að 
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nemendum finnist spennandi að fylgjast með sögunni og geti um leið 

aukið orðaforða sinn og lesskilning. 

Þegar unnið er með leikræna tjáningu eru hæfniviðmið að nemandi 

geti tjáð sig með fjölbreyttum orðaforða með aðstoð leikrænnar 

tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu. Þá á hann einnig 

að geta hlustað og/eða horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð 

og söngva og greint frá upplifun sinni með skýrum hætti. Þá á hann 

líka að geta beitt hugtökum eins og persónur, söguþráður, umhverfi og 

boðskapur. Einnig á hann að geta lesið sögur og ævintýri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 

6.6 Sjónsköpun 

Með sjónsköpun er átt við það þegar nemendur eru beðnir um að sjá 

atriði úr námsefninu fyrir sér í huganum. Dæmi um þetta er þegar 

kennari les sögu fyrir nemendur og biður þá um að halla sér fram á 

borðið og loka augunum á meðan þeir hlusta (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013 bls. 124). Þegar notast er við þjóðsögur gæti verið gott að biðja 

nemendur um að halla sér fram á borðið og sjá í huganum fyrir sér 

atburðarás sögunnar. Þá er þessi aðferð góður undirbúningur fyrir 

umræður eftir lesturinn. Einnig er hægt að virkja hugmyndaflugið 

þannig að nemendur myndu teikna það sem þeir sáu fyrir sér úr 

sögunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 126). Með þessu er verið að 

virkja nemendur með skapandi hætti og þar með sköpunargleði þeirra. 

Þá er einnig verið að stuðla að auknum áhuga þeirra á námsefninu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 57). 

Hæfniviðmið sem leitast er eftir að ná með þessari aðferð er að 

nemandi geti beitt hugtökum eins og persónur, söguþráður, umhverfi 
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og boðskapur. Einnig á hann að geta lesið sögur og ævintýri (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 

6.7 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir eru helst notaðar til að virkja nemendur 

til umræðna, skoðanaskipta og til að ýta undir rökræður. Það er 

hlutverk kennarans að spyrja nemendur spurninga og skipuleggja 

samræðurnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 57). Með því að nota 

umræðu- og spurnaraðferðir er hægt að efla áhuga nemenda, fá þá til 

að rökræða, velta fyrir sér, vega og meta tiltekið efni. Að þjálfa 

nemendur í umræðum, að tjá sig, rökræða og hlusta er meðal þess 

besta sem kennarar geta þjálfað nemendur sína í, þeim til gagns í 

samfélaginu (bls. 114). Aðferðin lesið, spurt og spjallað byggist á því 

að nemendur skiptast á að lesa ákveðinn texta undir stjórn kennara. 

Kennarinn brýtur síðan upp lesturinn öðru hverju og spyr spurninga úr 

efninu og kemur þannig af stað umræðum um textann (bls. 97). Þegar 

þessar námsaðferðir eru nýttar er stöðugt verið að auka orðaforða 

nemenda þar sem spurningarnar og umræðurnar snúast um efnið. Þá 

er einnig verið að kanna hvað nemendur hafa náð að skilja upp úr 

efninu. Ef einhver skilur ekki eins og næsti maður þá getur viðkomandi 

fært rök fyrir máli sínu. Dæmi um þessa aðferð er að kennarinn láti 

nemendur hafa þjóðsögu á blaði. Nemendurnir lesa síðan söguna 

upphátt til skiptis úr sætum sínum. Getur verið sniðugt að láta þá lesa 

frá punkti til punkts, stundum kallað punktalestur. Mikilvægt er að 

minna nemendur á að fylgjast vel með svo að þeir séu tilbúnir þegar 

að þeim kemur. Við þessa aðferð hjálpar lesturinn einn og sér við að 

auka orðaforða nemenda en það er líka mikilvægt að hrósa 

nemendum fyrir að lesa upphátt fyrir allan bekkinn því sumum gæti 
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þótt það erfitt sérstaklega til að byrja með. Þegar lesturinn er búinn er 

gott að byrja á umræðum um söguna. Kennarinn getur t.d. spurt 

einnar lykilspurningar úr textanum, nemendur rétta upp hönd ef þeir 

vilja svara. Oft verða til heilmiklar umræður út frá einni spurningu. Það 

þarf að gæta þess að umræðurnar fari ekki út fyrir efnið. Þá getur 

kennari gripið inn í og komið með aðra spurningu. Með þessu er verið 

að virkja nemendur, auka orðaforða þeirra og lesskilning. 

Hæfniviðmið sem leitast er eftir að nemandi nái með þessari aðferð 

er að hann geti endursagt efni, sem hlustað hefur verið á eða lesið, 

með fjölbreyttum orðaforða. Hann á líka að geta nýtt orðaforða sinn 

við að skilja texta og ráða í merkingu orða út frá ákveðnu samhengi. 

Þá á hann að geta tengt reynslu sína og þekkingu við námsefnið til að 

ná merkingu þess, beita hugtökum eins og persónur, söguþráður, 

umhverfi og boðskapur. Einnig á hann að geta lesið sögur og ævintýri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 

6.8 Skriflegar æfingar og vinnubókakennsla 

Eins og nafnið segir til um þá byggist aðferðin á því að nemendur leysi 

verkefni á skriflegan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 89). Í tímum 

þar sem skriflegar æfingar koma við sögu gerir kennarinn oft grein fyrir 

verkefnunum og útskýrir í byrjun. Þá leysa nemendur verkefnin og 

kennarinn aðstoðar ef þörf er á. Þegar um vinnubókarvinnu er að 

ræða skrifa nemendur svörin í vinnubókina. Dæmi um það er að 

nemendur fá ákveðinn texta og skrifleg verkefni tengd honum. Fyrst 

þurfa þeir að lesa textann og reyna síðan sjálfir eftir bestu getu að 

leysa verkefnin tengd textanum.  

Hæfniviðmið þessarar aðferðar eru að nemandi geti lesið sögur og 

ævintýri og beitt hugtökum eins og persónur, söguþráður, umhverfi og 
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boðskapur. Hann á að geta nýtt fjölbreyttan orðaforða við að skilja 

texta og ráða í merkingu orða og setninga út frá textanum (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 101–102). 
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7. Samantekt 

Orðaforði er ein helsta undirstaða lesskilnings og þar af leiðandi 

náms. Það er rökrétt að áætla að orðaforði sé undirstaða lesskilnings 

því erfitt er að sjá hvernig nemandi á að skilja texta, og vera góður í 

lesskilningi, ef hann skilur ekki orðin sem hann les. Það sem mér 

fannst standa upp úr, þegar ég var að lesa um erlendar og innlendar 

rannsóknir tengdar orðaforða, er hvað lestur er gríðarlega mikilvægur í 

sambandi við það að auka orðaforðann. Lesturinn skiptir líka 

afskaplega miklu máli til að fá sem fjölbreyttastan orðaforða þegar 

nemendur læra annað tungumál. 

Miðað við niðurstöður PISA prófs OECD þá stendur Ísland verst að 

vígi miðað við hin Norðurlöndin á lesskilningshluta prófsins 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 81). Það þarf að taka þessar 

niðurstöður alvarlega, taka orðaforðakennslu föstum tökum og kenna 

lestur upp allan grunnskólann. Kennsluefnið Ný orð – gamlar 

þjóðsögur var meðal annars búið til vegna umræðu í samfélaginu um 

slakan árangur íslenskra unglinga í lesskilningi. Kennsluefninu er 

ætlað að vera hluti af verkfærum kennarans til að efla orðaforða og 

lesskilning nemenda sinna og leggja þannig góðan grunn að 

áframhaldandi námi þeirra. Orðaforði er undirstaða lesskilnings, eins 

og kom fram hér að ofan, og því eiga nemendur sem hafa fátæklegan 

orðaforða erfiðara með lesskilning almennt sem og í PISA prófunum 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 82). Þess vegna er svo mikilvægt að 

hafa vandaða og faglega lestrarkunnáttu á yngsta stigi grunnskólans 
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því það hefur mikið að segja um framhald nemenda í lestrarnámi 

(Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010, bls. 1). 

Kennsluefnið Ný orð – gamlar þjóðsögur er unnið út frá 

hæfniviðmiðum fyrir íslenskukennslu í 4. bekk grunnskóla með það að 

markmiði að auka orðaforða og lesskilning nemenda á fjölbreyttan 

hátt. Íslenskar þjóðsögur eru nýttar við verkefnin. Með þessu 

kennsluefni er einnig verið að taka mið af grunnþáttum menntunar. 

Þar sem verkefnin eru fjölbreytt stuðla þau að ólíkum þáttum innan 

grunnþáttanna og taka mið af fjórum grunnþáttum en þeir eru; læsi, 

sköpun, lýðræði- og mannréttindi og að lokum jafnrétti. Verkefnin í 

kennsluefninu eru fjölbreytt og mismunandi til að koma til móts við 

ólíkar þarfir einstaklinga innan skólakerfisins, þar sem unnið er með 

hugtakið skóla án aðgreiningar. 

7.1 Lokaorð 

Misleitir nemendahópar gera kennurum stundum erfitt fyrir því það 

þarf að huga að mörgu til að geta komið til móts við þarfir hvers og 

eins. Með þessu kennsluefni Ný orð – gamlar þjóðsögur er markmið 

að kennarar fái enn eitt verkfærið í verkfærakassann sinn til að geta 

sinnt skyldu sinni sem er að koma til móts við fjölbreyttar þarfir 

nemenda með markvissum en ólíkum kennsluaðferðum. Ef kennarar 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir frá upphafi ætti að vera auðvelt fyrir 

nemendur að tileinka sér námsaðferðir sem henta hverjum og einum. 

Þegar niðurstöður rannsókna varðandi orðaforða og lesskilning voru 

skoðaðar kom í ljós að lestur skiptir gríðarlega miklu máli til að auka 

orðaforða og lesskilning hvort sem er fyrir barn með íslensku að 

móðurmáli eða barn af erlendum uppruna sem er með íslensku sem 

annað mál. Persónulega kom mér á óvart hvað lestur er ótrúlega 
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mikilvægur varðandi þessa tvo þætti. Ég vissi að hann væri 

mikilvægur en mig eiginlega óraði ekki fyrir hvað hann væri gríðarlega 

stór partur af námi almennt og þá sérstaklega í tengslum við 

orðaforða. Voru það bæði erlendar og innlendar rannsóknir sem 

sýndu hvað lestur hjálpar mikið við að auka orðaforða. Ég mun aldrei 

gefast upp á því að hvetja foreldra til að lesa daglega fyrir börnin sín 

en bókin á undir högg að sækja í samkeppni við stafræna miðla og því 

aldrei nauðsynlegra en nú að minna á mikilvægi lesturs. 
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8. Síðari hluti: Sögur og verkefni 

8.1 Gilitrutt 

Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafa-

maður mikill og starfsamur, þar var sauðaganga góð, sem hann var, 

og átti bóndinn mikið af fé. Hann var nýkvæntur þegar þessi saga á að 

hafa gerst. Eiginkona hans var ung og var hún duglaus og dáðlaus. 

Hún nennti ekki neinu og skipti sér lítið af búinu. Þetta fannst 

bóndanum ekki gott en gat hann þó ekkert gert. Það var eitt haustið 

sem bóndinn lét hana fá mikla ull og bað hana að vinna hana til 

vaðmála um veturinn, en kona hans varð ekki mjög glöð við það og 

tók lítið undir þessa beiðni bónda síns. Leið svo veturinn og konan var 

ekki ennþá byrjuð á ullinni, þó að bóndi spurði hana oft um veturinn 

(sem leið). 

Einu sinni kemur kerling ein heldur stórskorin til konunnar og bað 

hana að greiða eitthvað fyrir sér. „Geturðu nokkuð unnið fyrir mig í 

staðinn?“ segir konan. „Til er það,“ segir kerlingin, „eða hvað á ég 

annars að vinna?“ „Ull til vaðmála“ segir konan. „Fáðu mér hana þá“ 

segir kerlingin. Konan nær þá í afskaplega stóran ullarpoka og færir 

kerlingu. Kerlingin tekur við sekknum og snarar honum á bak sér, og 

segir: „Ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta.“ „Hvað viltu 

hafa í kaup?“ segir konan. „Það er nú ekki mikið,“ segir kerling, „þú 

skalt segja mér nafn mitt í þremur tilraunum og þá erum við sáttar.“ 

Konan játti því og kerlingin fer í burtu. 
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Líður nú veturinn og oft spyr bóndi hvar ullin sé. Konan segir að 

það skipti hann engu máli og að hann skuli fá hana á sumardaginn 

fyrsta. Bóndi lét sér fátt um þetta finnast. Líður svo veturinn og styttist 

í vorið. Þá fer konan að hugsa um nafn kerlingar en sér engin ráð til 

að komast að því. Verður hún nú mjög áhyggjufull og stressuð út af 

þessu. Bóndi sér að henni er brugðið og biður hana að segja sér hvað 

væri að. Segir hún honum þá alla sólarsöguna. Varð bóndi þá 

hræddur og segir, að nú hafi hún komið sér í klandur. Þetta muni vera 

tröll, sem ætli að taka hana. 

Nokkru seinna um veturinn var bóndi að ganga upp undir fjallið 

þegar hann kemur að stórum grjóthól. Var hann þarna að hugsa um 

raunir sínar og vissi varla af sér, þegar hann heyrir þung högg í 

hólnum. Gengur hann á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann 

þá hvar kona ein, heldur stórvaxin situr við að vefa. Hefir hún vefinn á 

milli fóta sér, og slær hann mjög. Hún kveður fyrir munni sér: „Hæ, hæ 

og hó, hó. Húsfreyja veit ei, hvað ég heiti; hæ, hæ og hó, hó. Gilitrutt 

heiti ég, hó, hó. Gilitrutt heiti ég, hæ, hæ og hó, hó.“ Þetta sagði hún 

nokkrum sinnum og sló vefinn af ákafa. Bóndi tekur gleði sína á ný og 

þykist vita að þetta sé kerlingin sem hafði fundið konu hans um 

haustið. Fer hann síðan heim og skrifar hjá sér nafnið „Gilitrutt.“ 

Ákveður hann samt að segja ekki konu sinni strax frá þessu, og kemur 

nú hinn síðasti vetrardagur. Húsfreyja er orðin mjög áhyggjufull og 

klæðir sig ekki. Bóndi kemur þá til hennar og spyr, hvort hún viti nafnið 

á vinnukonu sinni. Kveður hún nei við því. Bóndi gefur henni þá blaðið 

með nafninu á og segir henni alla söguna. Tekur hún við blaðinu og 

skelfur af hræðslu því hún óttast að nafnið kunni að vera rangt. Biður 

konan bónda sinn um að vera hjá sér þegar kerlingin kemur. Hann 

segir „nei, þarna varstu ein í ráðum, þegar þú gafst henni ullina svo að 
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það er best að þú sért ein þegar þú borgar henni kaupið.“ Gengur 

hann síðan burt. 

Upp rennur sumardagurinn fyrsti og konan liggur ein í rúmi sínu en 

enginn annar er heima á bænum. Allt í einu heyrir hún drunur miklar 

og kemur þar kerlingin, og er hún ekki frýnileg. Hún snarar inn á gólfið 

vaðmálsstranga miklum og segir: „Hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú?“ 

Konan er nær dauða en lífi af hræðslu og segir: „Signý?“ „Það heiti ég, 

það heiti ég og gettu nú aftur húsfreyja,“ segir kerling. „Ása,“ segir 

hún. Kerling segir: „Það heiti ég, það heiti ég, og gettu enn, húsfreyja!“ 

„Ekki vænti ég að þú heitir: Gilitrutt?“ segir þá konan. Kerlingunni 

verður svo bilt við þetta að hún dettur kylliflöt niður á gólfið, og verður 

þá skellur mikill. Rís hún síðan upp og fer burt. Kerling hefur aldrei 

sést upp upp frá því. Húsfreyjan verður nú yfir sig glöð yfir að hafa 

sloppið vel út úr þessum hremmingum. Verður hún nú allt önnur kona 

upp frá þessu, dugleg, iðjusöm og stjórnsöm. Hún vann sína ull ætíð 

sjálf eftir þetta (Jón Árnason, 1862, bls. 172-173). 
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Verkefni tengd Gilitrutt 

Skriflegar æfingar og vinnubókarvinna: 

1. Hvar bjuggu bóndinn og kona hans? 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Hvernig var konu bóndans lýst í upphafi sögunnar? 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

3. Hvað átti bóndakonan að vinna og í hvað?____________________ 

________________________________________________________ 

4. Hvenær ætlaði kerling að koma með ullina til baka? 

______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

5. Hvað er kerlingin og hvað ætlar hún að gera við konuna? 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

6. Hvernig hljóðar vísa kerlingarinnar?_________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

7. Hvenær segir bóndinn konu sinni frá nafninu?_________________ 

________________________________________________________ 

8. Hvaða þrjú nöfn giskar húsfreyjan á að kerlingin heiti og hvert er 

rétta nafnið?__________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

9. Hvað gerist þegar konan giskar á rétt nafn?___________________ 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10.  Hvernig breyttist konan eftir þetta?_______________________ 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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8.2 Djákninn á Myrká 

Áður fyrr var djákni einn á Myrká í Eyjafirði; ekki er vitað hvað hann 

hét. Hann var í sambandi við konu sem Guðrún hét. Margir hafa 

haldið því fram að hún hafi átt heima á Bægisá, hinum megin við 

Hörgá. Guðrún var þjónustustúlka prestins sem þar bjó. Djákninn átti 

hest sem var gráföxóttur og reið hann honum allajafna. Þennan hest 

kallaði hann Faxa. Það bar svo til litlu fyrir jól að djákninn fór til 

Bægisár til að bjóða Guðrúnu til jólagleði að Myrká. Lofaði hann henni 

að heimsækja hana og fylgja henni til gleðinnar sem átti að vera á 

aðfangadagskvöld. Dagana áður en djákninn fór að bjóða Guðrúnu 

hafði snjóað mikið og fryst en þann dag sem hann reið á Faxa sínum 

til Bægisár kom asahláka og leysing. Þegar leið á daginn varð áin 

ófær fyrir klaka og vatnshækkunum en djákninn var þá á Bægisá. 

Þegar djákninn ætlaði heim þá áttaði hann sig ekki á því hversu mikil 

hlákan hafði verið og hélt að áin væri eins og þegar hann kom. Þegar 

hann fór á Bægisá fór hann yfir á brú yfir Yxnadalsá en á leiðinni til 

baka hafði vatnavöxturinn rutt brúnni. Ákvað djákninn því að ríða 

meðfram ánni til móts við Saurbæ sem er næsti bær við Myrká en þar 

var brú yfir ána. Djákninn reið út á brúna en þegar hann var hálfnaður 

yfir gaf hún sig og tók djáknann og Faxa með sér. Morguninn eftir, 

þegar bóndinn á Þúfnavöllum, reis úr rekkju sá hann hest með 

reiðtygjum fyrir neðan túnið og þóttist vita að þarna væri Faxi, hestur 

djáknans á Myrká. Bóndanum varð bilt við því hann hafði séð til ferðar 

djáknans daginn áður en ekki orðið þess var að hann færi til baka. 

Lagðist að honum illur grunur. Bóndinn gekk því ofan túnið og sá það 

sem hann hafði óttast, Faxa liggjandi allan votan og illa til reika. Gekk 

bóndi því næst lengra með ánni að svokölluðu Þúfnavallanesi; þar 

fann hann djáknann látinn. Fór bóndi þegar til Myrkár og flutti tíðindin. 
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Djákninn var mjög slasaður á höfðinu þegar hann fannst. Var hann 

síðan fluttur heim til Myrkár, og jarðaður viku fyrir jól.  

Frá því að djákninn fór frá Bægisá og fram á aðfangadag hafði 

engin fregn farið milli Myrkár og Bægisár um þessa atburði, var það 

sökum leysinga og vatnavaxta. Á aðfangadagskvöld var veðrið orðið 

stilltara og hafði runnið úr ánni um nóttina svo Guðrún hugsaði gott til 

jólagleðinnar á Myrká. Er leið á daginn fór hún að undibúa sig. Þegar 

hún var alveg að verða tilbúin var barið að dyrum. Fór þá önnur ung 

kona til dyra en þar var enginn. Þegar hún kom aftur sagðist hún ekki 

hafa séð neitt. Þá sagði Guðrún: „Til mín er leikurinn gerður, ég skal 

fara og athuga hver þarna sé.“ Guðrún var þá alveg tilbúin, nema 

hvað hún átti eftir að fara í hempuna. Tók hún hempuna, fór í aðra 

ermina en fleygði hinni erminni fram yfir öxlina. Þegar hún kom út sá 

hún Faxa standa fyrir dyrum og mann hjá sem hún ætlaði að væri 

djákninn. Hann tók Guðrúnu og setti hana á bak og settist síðan sjálfur 

á bak fyrir framan hana. Riðu þau um nokkurn tíma án þess að tala 

saman. Komu þau nú til Hörgár, hesturinn steyptist fram af 

árbakkanum og sá þá Guðrún bera höfuðkúpuna á manninum. Í sömu 

andrá fóru skýin frá tunglinu og hann mælti: 

„Máninn líður, 

dauðinn ríður; 

sérðu ekki hvítan blett 

í hnakka mínum 

Garún, Garún?“ 

Guðrúnu varð bilt við en þagði. Koma þau síðan til Myrkár og fóru 

þar af baki fyrir framan sáluhliðið; segir þá djákninn við Guðrúnu: 

„Bíddu hérna Garún, Garún, 

meðan ég flyt hann Faxa, Faxa 
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upp fyrir garða, garða.“ 

Að því mæltu fór hann með hestinn en Guðrúnu var litið inn í kirkju-

garðinn. Sá hún þar opna gröf og varð mjög hrædd. Tók hún það til 

bragðs að grípa um klukkustrenginn en í sömu andrá var gripið í hana 

að aftan. Varð henni bilt við en það vildi henni til happs að hún hafði 

ekki tíma til að fara í nema aðra hempuermina. Ermin slitnaði frá og 

djákninn steyptist ofan í opnu gröfina með hempuslitið og sópaðist 

moldin yfir gröfina. Var þetta það síðasta sem sást til djáknans á 

Myrká (Jón Árnason, 1862, bls. 270-272). 
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Verkefni tengd Djákninn á Myrká  

Sjónsköpun 

Lestrarstund - Kennarinn les söguna Djákninn á Myrká.  
 

Inngangur að verkefninu: 

Kennari segir: „Komið ykkur vel fyrir meðan sagan er lesin. Gott er að 

halla sér fram á borðið og/eða loka augunum. Sjáið vel fyrir ykkur 

atburði sögunnar, ímyndið ykkur að þið séuð að horfa á atburðina 

þegar þeir gerast“.  

 

Verkefnið: 

Þegar kennarinn hefur lokið við að lesa söguna eiga nemendur að 

teikna og lita þann part sögunnar sem vakti mestan áhuga hjá þeim. 

Síðan skrifa nemendur um það sem er að gerast, hver á sína mynd.  
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8.3 Átján barna faðir í álfheimum 

Það var á bæ einum um sumar að allt heimilisfólkið var á engjunum 

nema húsfreyjan sem gætti bæjarins ásamt syni sínum sem þá var á 

fjórða ári. Sveinn þessi hafði vaxið og dafnað vel, hann var orðinn 

altalandi, skýr og duglegur. Auk þess að sjá um drenginn hafði konan 

þó nokkrum skyldum að gegna og varð hún því að víkja frá honum í 

örlitla stund til að sinna verkum sínum. Fór hún út að læk skammt frá 

bænum til að þvo mjólkurtrogin. Skildi hún barnið eftir á meðan í 

bæjardyrunum. Konan kemur aftur að bænum eftir nokkra stund. 

Þegar hún fer að tala við barnið, þá hrín það bara og æpir. Átti konan 

ekki von á þessu enda var barnið hið prúðasta, rólegt og þægt en nú 

fékk hún ekkert upp úr því nema öskur og læti.  

Líður tíminn og barnið mælir varla orð frá munni. Barnið var breytt 

og kunni móðirin engin skil á þessum háttskiptum í barninu. Hugsar 

hún mikið um þetta mál og tekur síðan þá ákvörðun að fara að hitta 

nágrannakonu sína en sú kona þótti vera margfróð og hyggin. Sagði 

hún henni frá því sem hún lenti í með barn sitt. Konan hlustaði vel og 

spurði síðan hversu langt væri síðan barnið hefði tekið upp þessa 

ósiði og hvernig þeir hefðu atvikast. Móðir drengsins sagði henni þá 

allt af létta, eins vel og hún gat. Þegar nágrannakonan hafði heyrt alla 

málavexti, sagði hún: „Heldurðu ekki, góða mín að sveinninn sé 

umskiptingur? Ég tel það svo að á honum hafi verið skipt meðan þú 

skildir hann eftir í bæjardyrunum.“ „Ekki veit ég það“, sagði hin konan, 

„eða geturðu kannski kennt mér ráð til að komast að því?“ „Það get ég 

gert“, svaraði nágrannakonan; skaltu einhvern tímann skilja barnið 

eftir einsamalt og láta það bera eitthvað nýtt fyrir sjónum og þá mun 

það mæla, er það sér engann í kringum sig. En þú átt að liggja á hleri 

til að vita hvað því verður að orði. Ef þér þykir orðtök sveinsins undar-
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leg og ískyggileg, þá skaltu strýkja hann vægðarlaust uns eitthvað 

skipist um“. 

Að svo mæltu kvöddust þær; þakkaði móðir sveinsins nágranna-

konu sinni heilræðin og fór heim á leið. Þegar móðirin var heim komin, 

setti hún lítinn pott á mitt eldhúsgólfið. Tók síðan mörg sköft og batt 

þau saman, þannig að efri endinn náði upp í eldhússtrompinn en hinn 

endann batt hún við þvöruna og lét hana síðan standa þar, ofan í 

pottinum. Náði hún síðan í strákinn, setti hann á gólfið og gekk sjálf út 

úr herberginu. Staðnæmdist hún svo við eldhúsdyrnar þar sem hún lá 

á hleri en þar gat hún bæði hlustað og séð inn í eldhúsið. Fljótlega 

byrjaði strákurinn að ganga hringinn í kringum pottinn og virða þetta 

allt saman fyrir sér. Sagði hann: „Nú er ég svo gamall sem á grönum 

má sjá, átján barna faðir í álfheimum og hef ég þó aldrei séð svo.“ Fór 

þá konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tók umskiptinginn og 

flengdi hann lengi og fast. Æpti hann þá ógurlega. Þegar konan hafði 

flengt hann um hríð sá hún hvar ókunnug kona kom inn í eldhúsið 

með sveinbarn á handlegg sér, fagurt og frítt. Sagði hún: „Ójafnt 

höfumst við að; ég dilla barni þínu en þú berð bónda minn.“ Að því 

mæltu setti hún sveininn, son húsfreyjunnar, á gólfið og varð hann eftir 

en tók hún karlinn með sér og hurfu þau þegar í stað. Sveinbarnið óx 

upp hjá móður sinni og varð efnismaður (Jón Árnason, 1862, bls. 43-

44). 
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Verkefni tengd Átján barna faðir í álfheimum 

Umræður og spurnaraðferðir 

Skólastofan:  

Nemendur sitja í hring í skólastofunni. Kennarinn situr með 

nemendum í hringnum. 

 

Fyrri hluti: 

Lesa söguna með punktalestri. Punktalestur felst í því að lesa máls-

greinar frá upphafi til punkts. Kennarinn byrjar að lesa fyrstu máls-

greinina, þá fyrsti nemandi og svo koll af kolli.  

KENNARARÁÐ: MUNA AÐ HRÓSA FYRIR LESTURINN!  

Seinni hluti:  

Þegar lesturinn er búinn fara fram umræður. Kennarinn stýrir 

umræðunum og gætir þess að allir komist að en þeir fylgi samt reglum 

um að aðeins einn tali í einu. 

 

KENNARARÁÐ: HÆGT AÐ HAFA HLUT T.D. BOLTA/BANGSA TIL 

AÐ STJÓRNA UMRÆÐUNUM, SÁ EINSTAKLINGUR SEM HELDUR 

Á HLUTNUM TALAR. 

 

Hugmyndir að spurningum fyrir kennarann til að koma umræðum af 

stað: 

 Hvernig fannst ykkur sagan? 

 Finnst ykkur þessi saga raunveruleg, af hverju/af hverju ekki? 

 Átti konan að vita að þetta væri ekki barnið sitt og þá hvernig? 

KENNARARÁÐ: GRÍPIÐ UMRÆÐUR NEMENDANNA OG KOMIÐ 

ÞEIRRA HUGMYNDUM ÁFRAM  
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8.4 „Móðir mín í kví, kví.“ 

Einu sinni var vinnukona á sveitabæ. Hafði hún orðið þunguð, alið 

barn og borið út. Leið nú nokkur tími en þá átti að halda til veislu, 

nánar tiltekið vikivakaveislu. Var vinnukonu þessari boðið til viki-

vakans. Vinnukonan var ekki fjölskrúðug og átti ekki skartföt til að fara 

í sem sæmdi slíkum viðburði. Vegna þess að hún átti engin skartföt, 

áleit hún að hún þyrfti að vera heima og missa af gleðinni. Liðu nú 

dagarnir og vikivakadagur rann upp en vinnukonan var heima að 

mjólka ærnar í básunum með öðrum kvenmanni. Voru þær að tala um 

vikivakann og vinnukonan sagði að sig vantaði föt til að fara í. Þegar 

hún sleppti orðinu þá heyra konurnar tvær vísu kveðna undir kvía-

veggnum: 

„Móðir mín í kví kví, 

kvíddu ekki því, því; 

ég skal ljá þér duluna mína 

að dansa í 

og dansa í.“ 

Vinnukonan sem hafði borið barnið sitt út þóttist vita að þetta væri 

til sín og að þetta væri hennar barn. Henni brá svo mikið við vísuna að 

hún varð aldrei söm eftir það (Jón Árnason, 1862, bls. 217-218). 
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Verkefni tengd „Móðir mín í kví, kví“ 

Sjónsköpun 

Lestrarstund - Kennarinn les söguna „Móðir mín í kví, kví“.  

 
Inngangur að verkefninu: 

Kennari segir: „Komið ykkur vel fyrir meðan sagan er lesin. Gott er að 

halla sér fram á borðið og/eða loka augunum. Sjáið vel fyrir ykkur 

atburði sögunnar, ímyndið ykkur að þið séuð að horfa á atburðina 

þegar þeir gerast“.  

 

Verkefnið: 

Fyrst er sagan rædd, farið yfir orð og orðasambönd sem nemendur 

skilja ekki. Eru þetta umræður fyrir allan hópinn í einu. Eru þetta orð 

og orðasambönd eins og að bera út barn, fjölskrúðug, skartföt og 

kvíaveggur. 

Að umræðum og orðskýringum loknum eiga nemendur að teikna 

og lita þann part sögunnar sem vakti mestan áhuga hjá þeim. Síðan 

skrifa nemendur um það sem er að gerast, hver á sinni mynd. 

Myndirnar og útskýringar eru síðan hengdar upp á vegg. 

 

  



67 

8.5 Búkolla og strákurinn 

Það voru einu sinni karl og kerling í koti sínu, áttu þau einn son sem 

þeim þótti ekkert vænt um. Ekki voru fleiri í kotinu nema þau þrjú en 

eina kú áttu þau karl og kerling. Kýrin hét Búkolla. Einu sinni bar kýrin 

og sat kerling yfir henni en þegar kýrin var borin og orðin heil hljóp 

kerling inn í bæinn. Skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja um 

kúna en þá var hún horfin. Fara þá bæði karl og kerling að leita að 

henni, leituðu þau lengi og víða en fundu hana ekki. 

Voru þau stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara að leita að 

kúnni og koma ekki aftur fyrr en han væri búinn að finna hana. Gáfu 

þau stráknum nesti og nýja skó og lagði hann síðan af stað eitthvað út 

í bláinn. Gekk hann lengi, lengi þangað til að hann settist niður og fékk 

sér bita af nestinu. Þá sagði hann: „Baulaðu nú, Búkolla mín, ef þú ert 

nokkurs staðar á lífi.“ Þá heyrði hann að kýrin baulaði langt, langt í 

burtu. Gekk þá karlsson enn lengi, lengi. Settist hann þá aftur niður til 

að fá sér bita og sagði: „Baulaðu nú, Búkolla mín, ef þú ert nokkurs 

staðar á lífi.“ Heyrði hann þá að Búkolla baulaði, dálítið nær en í fyrra 

sinn. Enn gekk karlson lengi, þangað til hann kom fram á fjarskalega 

háa hamra. Þar settist hann niður, kláraði nestið sitt og sagði: 

„Baulaðu nú, Búkolla mín ef þú ert nokkurs staðar á lífi.“ Heyrði hann 

þá að kýrin baulaði undir fótum sér. Klifraði hann ofan af hamrinum og 

sá þá helli mjög stóran. Gekk hann inn og sá Búkollu bundna inni í 

hellinum. Leysti hann hana undir eins, leiddi hana út á eftir sér og hélt 

heimleiðis. 

Þegar þau voru komin vel áleiðis heim sá hann hvar ógnarstór 

tröllskessa kom á eftir honum, sem og önnur minni með henni. Hann 

sá að stóra skessan var stórstíg og ætti eftir að ná sér mjög fljótt. Þá 

sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín?“ Hún sagði: 
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„Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina.“ Það gerði hann og 

kýrin mælti þá við hárið: „Legg ég svo á og mæli um að þú verðir að 

svo stórri móðu að enginn komist yfir hana nema fuglinn fljúgandi.“ Í 

sama bili varð hárið að ógnarstórri móðu. Þegar skessan kom að 

móðunni sagði hún: „Ekki skal þér þetta duga, strákur. Skrepptu heim 

stelpa,“ sagði hún við minni skessuna, „og sæktu stóra nautið hans 

föður míns.“ Stelpan fór þá heim og kom til baka með risastórt naut. 

Nautið drakk undir eins alla móðuna.  

Brátt sá karlsson skessuna aftur og að hún væri að ná sér á nýjan 

leik. Þá sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera Búkolla mín?“ „Taktu 

hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina,“ sagði hún. Gerði hann 

það og þá sagði Búkolla við hárið: „Legg ég svo á og mæli um að þú 

verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir það nema fuglinn 

fljúgandi.“ Undir eins varð hárið að báli. Þegar skessan kom að bálinu 

sagði hún: „Ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu og sæktu stóra 

nautið hans föður míns, stelpa,“ sagði hún við minni skessuna. Hún 

fór þá og kom aftur með nautið en það meig þá öllu vatninu sem það 

drakk úr móðunni og slökkti bálið. 

Aftur sá karlsson að skessan var að ná honum vegna þess að hún 

var svo stórstíg. Þá sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera, Búkolla 

mín?“ „Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðin,.“ sagði hún. 

Síðan sagði hún við hárið: „Legg ég á og mæli um að þú verðir að svo 

stóru fjalli að enginn komist yfir það nema fuglinn fljúgandi.“ Varð þá 

hárið að svo stóru fjalli að karlsson sá ekkert nema upp í heiðan 

himininn. Þegar skessan kom að fjallinu sagði hún: „ Ekki skal þér 

þetta duga, strákur! Sæktu stóra borinn hans föður míns, stelpa,“ 

sagði hún svo við minni skessuna. Stelpan fór og kom aftur með 

borinn. Boraði þá skessan gat á fjallið en varð of bráð á sér þegar hún 

tróð sér í gegn. Gatið var of þröngt svo hún sat þar föst og varð að 
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steini og þar er hún enn. Karlsson og Búkolla komust heim og karl og 

kerling urðu því afskaplega fegin (Óskar Halldórsson, 1973, bls. 80–

85). 
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Verkefni tengd Búkollu og stráknum 

K-V-L aðferðin 

Áætlaðar tvær til þrjár kennslustundir í þetta verkefni. 

 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir nemendum í tveggja til þriggja manna hópa. Gott er í 

þessu verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur 

eru í hópum með „veikari“ nemendum. 

Skólastofan: 

Borðum breytt þannig að hóparnir geti unnið vel saman. 

Kennararáð:  

MINNA NEMENDUR Á AÐ SKIRFA STIKKORÐ Í DÁLKANA, 

FREKAR EN HEILAR SETNINGAR. 

 

Nemendur fara í hópana sem þeir eru settir í.   

 K (kann) – Hóparnir fá aðeins að sjá fyrirsögina fyrst. Þeir ræða 

saman og skrifa svo á blað allt sem þeir kunna um þetta tiltekna 

efni. Þegar þeir eru búnir að því lesa þeir söguna saman. 

Kennari biður einn nemanda (sterkasta lesarann) um að lesa 

söguna upphátt meðan hinn eða hinir fylgjast með. 

 V (vil vita) – þegar nemendur eru búnir að lesa söguna komast 

þeir hugsanlega að því að það var eitthvað rangt sem þeir 

skrifuðu í K-dálkinn á blaðinu, þá geta þeir breytt því. Síðan 

koma krakkarnir í hópnum sér saman um nokkrar spurningar 

sem þeir vilja vita um efnið. Spurningarnar skrifa þeir síðan í V-

dálkinn á blaðinu. 

 L (hef lært). Í þennan dálk skrifa nemendur það sem þeir hafa 

lært í tengslum við söguna. 
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K-V-L aðferðin – vinnublað 

Hópameðlimir:____________________________________________ 

Nafn á sögu:_____________________________________________ 

 

K-dálkurinn V-dálkurinn L-dálkurinn 
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8.6 Velvakandi og bræður hans 

Það voru eitt sinn karl og kerling sem áttu fimm syni fædda sinn á 

hverju árinu. Í koti þeirra bjuggu ekki fleiri en hjónin og synir þeirra 

fimm. Einu sinni sem oftar fóru hjónin út á engi en skildu drengina eina 

eftir heima þar sem þeir voru orðnir nógu stálpaðir til að sjá um sig 

sjálfir og þar af leiðandi í lagi að skilja þá eftir eina. 

Í þetta skipti sem hjónin fóru var veðrið gott og voru bræðurnir að 

leika sér úti í kringum bæinn. Kom þá til þeirra gömul kerling sem bað 

drengina um að gefa sér að drekka, sem þeir gerðu. Þegar kerling 

hafði svalað þorsta sínum bað hún þá að segja sér nöfn sín en 

bræðurnir sögðust ekki heita neitt. Þá sagði kerling: „Fegin var ég að 

fá að drekka hjá ykkur því að ég var að þrotum komin af þorsta; en nú 

er ég svo fátæk að ég get ekki launað ykkur sem skyldi. Samt sem 

áður ætla ég að gefa ykkur sitt nafnið hverjum. Skal sá elsti heita 

Velvakandi, sá annar Velhaldandi, sá þriðji Velhöggvandi, sá fjórði 

Velsporrekjandi og sá fimmti Velbergklifrandi. Gef ég ykkur þessi nöfn 

fyrir drykkinn og vona ég að renta fylgi nafni.“ Síðan kvaddi kerling en 

bað þá að muna nöfnin vel og fór síðan leið sína. Um kvöldið þegar 

foreldrar bræðranna komu heim af engjunum spurðu þeir hvort nokkur 

hefði komið um daginn. Þeir sögðu þá foreldrum sínum alla 

sólarsöguna og um nöfnin sem kerling hafði gefið þeim. Létu 

foreldrarnir vel yfir því. 

Liðu nú árin og bræðurnir uxu upp hjá foreldrum sínum þangað til 

þeir voru uppkomnir. Sögðust þeir þá vilja fara burt og reyna fyrir sér í 

hinum stóra heimi, sem foreldrar þeirra leyfðu. Lögðu þeir af stað og 

segir ekki af ferðum þeirra fyrr en þeir voru komnir til kóngsins. 

Bræðurnir báðu kónginn um gistingu yfir veturinn en sögðu samt að 

annað hvort yrðu þeir allir að fá gistingu eða enginn þeirra. Kóngur gaf 
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þeim leyfi til að vera veturinn ef þeir myndu vilja vaka yfir og gæta 

dætra sinna á jólanóttinni. Játtu þeir því og dvöldu svo allir hjá kóngi. 

Kóngurinn hafði átt fimm dætur en tvær síðustu jólanætur höfðu tvær 

þeirra horfið úr meyjarskemmunni, ein hvort árið, og var þó vakað yfir 

þeim. Enginn vissi hvað hefði orðið um þær og fundust þær hvergi 

þrátt fyrir miklar leitir og rannsóknir sem kóngurinn lét gera. Þegar 

bræðurnir vissu hvernig ástandið var báðu þeir kónginn um að láta 

smíða nýja meyjarskemmu, einstaka og rammgjörva. 

Jólin komu og fóru þá kóngsdæturnar þrjár sem eftir voru inn í 

skemmuna sem og bræðurnir fimm. Ætluðu þeir nú að vaka alla 

jólanóttina yfir kóngsdætrunum en sofnuðu allir nema Velvakandi. Það 

var ljós í skemmunni og var hún harðlæst. Fyrri part nætur sá Vel-

vakandi skugga einn á skemmuglugganum og því næst seildist inn 

hönd, ógnarlega stór og hrikaleg, yfir rúm einnar kóngsdótturinnar. 

Vakti þá Velvakandi bræður sína í snatri og þreif Velhaldandi í 

loppuna sem inn seildist svo ógnvaldurinn gat ekki dregið hana að sér, 

hvað sem hann reyndi. Kom þá Velhöggvandi og hjó af höndina við 

gluggann. Hljóp þá sá sem úti var og eltu bræðurnir hann. Velrekjandi 

gat rakið förin. Komu þeir loks að bröttum hömrum sem enginn komst 

upp nema Velbergklifrandi. Hann klifraði upp hamarinn, kastaði festi 

niður til bræðra sinna og dró þá síðan alla upp. Þegar upp var komið 

sáu þeir að þeir voru staddir í stórum hellismunna og gengu þeir inn í 

hann. Þar inni sáu þeir skessu eina, grátandi. Báðu bræðurnir hana að 

segja sér hvað væri að. Sagði hún þá að maður sinn hefði misst 

hendina í nótt og þess vegna lægi svona illa á henni. Sögðu þeir henni 

að óttast ekki því þeir gætu læknað karlinn. „En það má enginn horfa 

á okkur“, sögðu þeir. „ Meðan við erum að lækna erum við svo 

varkárir, með leyndardóm okkar, að við bindum alla sem nærri eru svo 
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enginn geti komið að okkur á meðan lækningin fer fram því þar liggur 

mikið við.“ 

Buðu þeir síðan skessunni að lækna karl hennar en aðeins ef hún 

leyfði þeim að binda sig. Ekki var hún til í það í fyrstu en lét til leiðast á 

endanum. Bundu þeir síðan skessuna kirfilega og gengu síðan inn í 

hellinn til karlsins. Karlinn var hið ferlegasta tröll sem þeir höfðu séð 

og drápu þeir hann undir eins. Að því búnu fóru þeir til skessunnar og 

drápu hana. Rannsökuðu síðan bræðurnir hellinn en fundu ekkert 

fémætt sem þeir vildu hafa með sér. Þegar þeir voru að rannsaka 

hellinn komu þeir að afhelli. Þegar bræðurnir gengu þar inn sáu þeir 

báðar týndu kóngsdæturnar en þær voru fjötraðar þar inni. Önnur 

kóngsdóttirin var þybbin en hin horuð. Voru þær að barma sér yfir 

forlögum sínum og sagði sú feitari að hún ætti að deyja í dag því að 

það ætti að hafa sig til jólanna. Í sömu andrá gengu bræðurnir inn til 

þeirra og leystu þær og sögðu þeim hvað gerst hafði. Glaðnaði heldur 

betur yfir systrunum, sem von var, og höfðu bræðurnir þær með sér 

heim til hallarinnar og létu þær fara inn í skemmuna til systra sinna, 

því ekki var enn kominn dagur. 

Morguninn rann upp og kóngur kom að skemmunni til að vita 

hvernig þeim bræðrum hefði gengið að gæta systranna. Þegar hann 

kom þangað fékk hann að heyra um allt sem hafði gengið á um 

nóttina og sá hann allar dætur sínar fimm saman komnar á ný. 

Kóngurinn varð svo glaður að hann réði sér varla fyrir fögnuði. Efndi 

hann til stórveislu og lauk veislunni með að bræðurnir giftust hver sinni 

kóngsdóttur. Urðu bræðurnir hinir mestu menn og lifðu vel og lengi 

(Óskar Halldórsson, 1973, bls. 85–88). 
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Verkefni tengd Velvakandi og bræður hans 

K-V-L aðferðin 

Áætlaðar tvær til þrjár kennslustundir í þetta verkefni. 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir í tveggja til þriggja manna hópa. Gott er í þessu 

verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur eru í 

hópum með „veikari“ nemendum. 

Skólastofan: 

Borðum breytt þannig að hóparnir geti unnið vel saman. 

Kennararáð:  

MINNA NEMENDUR Á AÐ SKIRFA STIKKORÐ Í DÁLKANA, 

FREKAR EN HEILAR SETNINGAR. 

 

Nemendur fara í hópana sem þeir eru settir í.  

 K (kann) – Hóparnir fá aðeins að sjá fyrirsögina fyrst. Þeir ræða 

saman og skrifa svo á blað allt sem þeir kunna um þetta tiltekna 

efni. Þegar þeir eru búnir að því lesa þeir söguna saman. 

Kennari biður einn nemanda (sterkasta lesarann) um að lesa 

söguna upphátt meðan hinn eða hinir fylgjast með. 

 V (vil vita) – þegar nemendur eru búnir að lesa söguna komast 

þeir hugsanlega að því að það var eitthvað rangt sem þeir 

skrifuðu í K-dálkinn á blaðinu, þá geta þeir breytt því. Síðan 

kemur hópurinn sér saman um nokkrar spurningar sem þeir 

vilja vita um efnið. Spurningarnar skrifa þeir síðan í V-dálkinn á 

blaðinu. 

 L (hef lært). Í þennan dálk skrifa nemendur það sem þeir hafa 

lært í tengslum við söguna. 
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K-V-L aðferðin – vinnublað 

Hópameðlimir:____________________________________________ 

Nafn á sögu:_____________________________________________ 

 

K-dálkurinn V-dálkurinn L-dálkurinn 
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8.7 Sæmundur fróði 

Sæmundur fróði og kölski 

Það var í Svartaskóla þar sem kölski var skólameistarinn. Í skólanum 

lærðu menn galdur og önnur forn fræði. Þegar nemendur útskrifuðust 

úr skólanum var það venja að kölski ætti þann sem síðastur gengi út. 

Sæmundur bauðst til að fara síðastur út af sínum árgangi það árið og 

voru skólabræður hans því mjög fegnir. Kastaði Sæmundur þá yfir sig 

stórri kápu en hafði ermarnar lausar og engan hnapp hnepptan. 

Sæmundur gekk síðan út en í útidyrnunum þreif kölski til hans og 

segir: „Þig á ég.“ Kápan var það eina sem kölski reif til sín og hélt 

kölski henni en Sæmundur slapp út (Jón R. Hjálmarsson, 2000, bls. 

178). 

Sæmundur fróði og selurinn 

Tíminn leið og eftir dvölina í Svartaskóla var Sæmundur orðinn svo 

mikill kunnáttumaður að hann gat notað kölska til ýmissa verka fyrir 

sig. Náði hann meira að segja að leika svo á hann að kölski fékk 

ekkert fyrir sinn snúð. Prestsstaðan í Odda var laus og vildi 

Sæmundur gjarnan fá þá stöðu, en margir sóttust eftir henni. Þannig 

var mál með vexti að þegar staðan opnaðist þá bjó Sæmundur enn í 

útlöndum og skipti það miklu máli að ná að komast í Odda sem fyrst. 

Kallar Sæmundur því á kölska og segir: „Syntu með mig til Íslands og 

ef þú kemur mér þar á land án þess að væta kjóllaf mitt í sjónum, þá 

máttu eiga mig.“ Kölski gat ekki staðist freistinguna og gekk að þessu 

boði. Brá hann sér þá í selslíki og synti með Sæmund á bakinu. Á 

leiðinni var Sæmundur að lesa í Saltaranum en ekki leið á löngu þar til 

þeir voru komnir upp undir land á Íslandi. Þar sló Sæmundur 



78 

Saltaranum í hausinn á selnum svo að hann sökk og Sæmundur fór í 

kaf og synti til lands rennandi blautur. Þannig atvikaðist það að 

Sæmundur fékk starf í Odda en kölski fékk Sæmund ekki (Jón R. 

Hjálmarsson, 2000, bls. 178–179). 

Sæmundur fróði og gatið 

Það var eitt sinn að séra Sæmundur spurði kölska hvað hann gæti 

gert sig lítinn. Kölski sagðist geta gert sig eins lítinn og mýflugu. Tók 

þá Sæmundur það ráð að bora holu í stoð eina með borjárni og sagði 

kölska að fara þangað inn. Kölski var ekki seinn að því en um leið og 

hann fór þangað inn þá var Sæmundur fljótur að reka tappa í holuna. 

Það var alveg sama hvernig kölski æpti, öskraði eða bað sér vægðar, 

Sæmundur tók ekki tappann úr fyrr en kölski hafði lofað honum að 

gera hvað sem hann vildi um ókomna tíð. Upp frá þessu gat 

Sæmundur alltaf haft kölska til hvers sem hann vildi (Jón R. 

Hjálmarsson, 2000, bls. 179). 

Sæmundur fróði og fjósamaðurinn 

Einu sinni vantaði Sæmund fjósamann og fékk hann kölska til 

starfsins, sem vann verk sitt vel. Leið veturinn og var komið fram á 

vorið. Það var síðan þegar Sæmundur var að messa á páskadaginn 

að kölski ákvað að bera allan fjóshauginn fyrir kirkjudyrnar þannig að 

presturinn komst ekki út að messu lokinni. Stefnir hann þá kölska til 

sín og lætur hann nauðugan bera alla mykjuna burt. Gekk Sæmundur 

það langt að hann lét kölska sleikja hverja ögn upp með tungunni. 

Sleikti kölski helluna svo fast að það kom sprunga í hana fyrir framan 

kirkjudyrnar. 
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Kölski var ekki alltaf ánægður með Sæmund, því honum sárnaði 

þegar hallaðist á hann. Reyndi hann því með öllum tiltækum ráðum að 

hefna sín á Sæmundi. Eitt sinn breytti kölski sér í flugu og faldi sig 

undir mjólkurskáninni í aski prestsins. Með þessu ætlaði hann sér að 

komast ofan í hann og drepa hann. Sæmundur sá fluguna, náði hann 

að vefja skáninni utan um hana og síðan líknarbelg þar utan um. Lét 

hann síðan böggulinn út á altarið í kirkjunni. Þar varð kölski í líki flugu 

að hírast á meðan Sæmundur embættaði í næsta skipti á eftir. Þegar 

messan var búin leysti séra Sæmundur böggulinn upp og sleppti þar 

með kölska (Jón R. Hjálmarsson, 2000, 179–180). 
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Verkefni tengd Sæmundi fróða 

Skriflegar æfingar og vinnubókarkennsla 

Einstaklingsvinna 

1. Í hvaða skóla var kölski skólameistari?‘______________________ 

2. Hver bauðst til að fara síðastur út úr skólastofunni?_____________ 

________________________________________________________ 

3. Hvernig slapp Sæmundur frá kölska í sögunni Sæmundur fróði og 

kölski?__________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Hvaða stöðu vildi Sæmundur fá?___________________________ 

5. Í hvaða dýr breytti kölski sér til að ferja Sæmund á milli staða? 

________________________________________________________ 

6. Hvað var Sæmundur að gera á leiðinni til Íslands?_____________ 

______________________________________________________________ 

7. Hversu lítinn sagðist kölski geta gert sig? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8. Hvað gerði Sæmundur þegar kölski var kominn inn í holuna? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. Hver var fjósamaður Sæmundar?__________________________ 

________________________________________________________ 

10.  Hvað ákvað kölski að gera þegar Sæmundur var að messa á 

páskadag?_______________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

11. Hvað breytti kölski sér í þegar hann ætlaði að hefna sín á 

Sæmundi?_______________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

12.    Er ekki áhugavert hvað séra Sæmundur er svikull og lyginn en 

kölski heiðarlegur?________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8.8 Konan og selshamurinn 

Það var í Mýrdalnum eitt sinn árla morguns þegar maður nokkur var 

að ganga meðfram klettum í sjávarmálinu að hann kom að hellis-

dyrum. Inni í hellinum heyrði hann mikinn glaum og danslæti og fyrir 

utan hellisdyrnar lágu margir selshamir. Hann stóðst ekki freistinguna 

og tók einn þeirra og bar heim til sín og læsti ofan í kistu einni sem 

hann átti. Seinna um daginn átti maðurinn aftur leið um þennan sama 

stað og fyrr um morguninn. Sat þá fyrir utan hellinn ung og lagleg 

kona. Hún var allsnakin og hágrátandi, var þetta selurinn sem átti 

haminn sem maðurinn tók fyrr um morguninn. Lét maðurinn konuna fá 

föt, huggaði hana og fór með hana heim til sín. Var konan trygg við 

manninn en blandaði ekki geði við aðra. Sat hún oft ein og horfði út á 

sjóinn. 

Eftir nokkurn tíma gengu maðurinn og konan í hjónaband. Fór vel á 

með þeim hjónum og eignuðust þau sjö börn en selshaminn geymdi 

bóndinn alltaf læstan niður í kistu og hafði lykilinn á sér hvert sem 

hann fór.  

Nú liðu mörg ár og bóndinn fór með heimilisfólkinu til kirkju á 

jólunum en konan varð eftir heima því að hún var lasin. Í þetta sinn 

gleymdi bóndinn lyklinum að kistunni, í hversdagsfötunum sínum, 

þegar hann fór í sparifötin. Þegar heimilisfólkið kom aftur heim úr 

kirkju sá bóndinn að kistan var opin og selshamurinn horfinn ásamt 

konunni. Hafði þá konan fundið lykilinn, opnað kistuna af einskærri 

forvitni og fundið haminn sinn. Stóðst hún ekki freistinguna, kvaddi 

börnin sín, fór í haminn og stakk sér í sjóinn. En áður en hún stakk sér 

í hafið er sagt að hún hafi mælt svo: 

Mér er um og ó; 

ég á sjö börn á landi 
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og sjö í sjó. 

Saknaði maðurinn konunnar mikið en ekki gat hann breytt stöðunni. 

Þegar hann reri til fiskjar, eftir þetta, var selur oft á sveimi í kringum 

skip hans og virtust sem tár rynnu úr augum hans. Upp frá þessu varð 

maðurinn afskaplega aflasæll og margt verðmætt rak á fjörur hans. 

Þegar börn þeirra hjóna gengu eftir fjörunni þá synti selur oft rétt fyrir 

utan og fylgdi þeim eftir. Það var ekki nóg með það heldur kastaði 

þessi selur oft upp til þeirra marglitum fiskum og fallegum skeljum. En 

aldrei kom móðir þeirra á land aftur (Jón R. Hjálmarsson, 2000, bls. 

153–154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Verkefni tengd Konunni og selshamnum 

Gagnvirkur lestur 

 
Hagnýtar upplýsingar fyrir kennarann 

Kennaraupprifjun: 

Gagnvirkur lestur er góð leið til að stuðla að auknum lesskilningi. 

Þegar aðferðin er notuð eru nemendur að rifja upp textann sem þeir 

voru að lesa, þeir eru að búa til úr honum spurningar en einnig skýra 

út orð og/eða orðasambönd sem og að spá fyrir um það sem kemur 

næst í sögunni. 

 

Gott er að taka tvær kennslustundir í þetta ákveðna verkefni. 

 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir í tveggja til fjögurra manna hópa. Gott er í þessu 

verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur eru í 

hópum með „veikari“ nemendum.  

 

Skólastofan: 

Aðlaga borðin þannig að nemendur vinni vel í hópum og truflist ekki 

auðveldlega frá næsta hóp. 

 

Kennararáð: 

Minna hópinn á að það er aðeins EIN efnisgrein lesin í einu og að 

halda sig við AÐALATRIÐIN  í textanum sem lesinn er. 
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Gagnvirkur lestur  

Kennari segir hópaskiptinguna og hverjir innan hópanna séu 

stjórnendur í fyrstu umferðinni. Hóparnir koma saman með söguna. 

Stjórnendurnir afmarka stutta efnisgrein úr sögunni, síðan les 

stjórnandinn efnisgreinina upphátt en hinir í hópnum fylgjast með 

textanum í hljóði. 

 

SAMANTEKT: Þegar búið er að lesa textabrotið tekur stjórnandinn í 

hópnum meginefni textans saman og fjallar um það í stuttu mál. Hinir í 

hópnum geta síðan bætt inn í samantektina ef þeim finnst það þurfa. 

 

SPYRJA SPURNINGA: Stjórnandinn spyr einnar eða fleiri spurninga 

sem honum finnst mikilvægt úr efni textans. Athuga að það þarf ekki 

að skrifa þær spurningar og svörin niður aðeins að segja þau 

munnlega. 

 

ÚTSKÝRINGAR: Stjórnandinn athugar hvort það eru einhver orð 

og/eða orðasambönd sem þarfnast frekari útskýringa í þessu 

textabroti. Ef öllum hópmeðlimum finnst allt vera skýrt og auðskilið þá 

er þessum parti sleppt. 

 

FORSPÁ: Stjórnandinn spáir fyrir um það sem kemur í næstu 

efnisgrein. Hér mega líka hinir í hópnum leggja fram sínar hugmyndir 

og hópurinn ræðir þær.  

 

Þegar þessi fjögur atriði hafa verið skoðuð og rædd með fyrstu efnis-

greinina þá er næsti í hópnum stjórnandi, næsta efnisgrein skoðuð 

með sama sniði og hér fyrir ofan. Þannig gengur það þangað til sagan 

endar.  
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8.9 „Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð 
sinn.“ 

Einu sinni voru karl og kerling í koti sínu. Þau voru svo fátæk að þau 

áttu ekkert fémætt í eigu sinni nema snúð á snældu kerlingar sem 

gerður var úr gulli. Venjan var að karlinn fór á hverjum degi á veiðar 

eða að róa til fiskjar svo þau gætu lifað. Skammt frá koti þeirra hjóna 

var stór hóll. Var það trú manna, að þar byggi huldumaður sem 

kallaður var Kiðhús.  

Einu sinni sem oftar var það svo að karlinn fór á veiðar en kerlingin 

sat ein heima, líkt og hún var vön. Þennan dag var gott veður úti og 

ákvað kerlingin að setjast út með snælduna sína og spinna á hana um 

stund. Gerðist það síðan að gullsnúðurinn datt af snældunni og rann 

frá kerlingunni þannig að hún missti sjónar af honum. Undi hún þessu 

illa og leitaði allstaðar að snúðnum en allt kom fyrir ekki, hvergi fann 

hún snúðinn.  

Þegar karlinn kom heim sagði kerling honum hvað hafði gerst. 

Sagði þá karlinn að Kiðhús hefði tekið snúðinn og væri það réttast af 

honum. Ákvað karlinn að fara að heiman og sagði við kerlinguna, að 

hann ætlaði að fara og krefja Kiðhús um snúðinn eða að fá eitthvað 

fyrir hann. Kerlingunni brá í brún við þessar fregnir. Karlinn hélt af stað 

og gekk að hólnum þar sem Kiðhús bjó. Barði hann lengi og loksins 

svaraði Kiðhús: „Hver bankar í mitt hús?“ Karl svaraði: „Karl er það 

sem bankar í þitt hús, Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð 

sinn.“ Kiðhús spurði þá hvað hann vildi hafa fyrir snúðinn. Karlinn bað 

þá um kú sem mjólkaði fjórðungsfötu í mál og veitti Kiðhús honum þá 

bæn. Karlinn fór heim með kúna til kerlingar. Daginn eftir þegar 

kerlingin hafði mjólkað kúna um morguninn og aftur um kvöldið hafði 

hún fyllt alla dalla sína með mjólk. Kom henni þá til hugar að búa til 

graut, en mundi þá að hún átti ekkert ákast á grautinn. Fór þá kerling 

til karls og bað hann um að finna Kiðhús og biðja hann um ákast. 

Karl fór og barði á hólinn hjá Kiðhús sem fyrr. Kiðhús sagði: „Hver 

bankar í mitt hús?“ Karl svaraði: „Karl er það sem bankar í þitt hús, 

Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ Kiðhús spurði þá 

karlinn hvað hann vildi. Karl bað þá um að hann myndi gefa sér út í 

pottinn því hann og kerlingu sína langaði að elda sér graut. Kiðhús gaf 
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þá karli mjöltunnu. Fór karlinn heim með tunnuna og gerði kerling 

grautinn. Þegar grauturinn var soðinn settust þau hjónin til að fá sér 

að borða, og það gerðu þau, átu eins og þau gátu. En þegar þau 

höfðu borðað á sig gat var enn mikið til í pottinum. Fóru þau þá að 

hugsa um hvað þau ættu að gera við leifarnar; þótti þeim réttast að 

færa þær heilagri Maríu. En sáu þau fljótt að það væri ekki auðhlaupið 

að færa henni matinn þar sem hún bjó. Ákváðu þau hjónin því að biðja 

Kiðhús um stiga sem næði alla leið upp til himna. 

Karl fór og barði á hólinn hjá Kiðhús í þriðja sinn. Kiðhús spurði 

sem áður: „Hver bankar í mitt hús? Karl svaraði: „Karl er það sem 

bankar í þitt hús, Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ 

Við þetta varð Kiðhús reiður og sagði: „Er þá snúðskömmin aldrei 

borguð?“ Karl bað hann um að uppfylla þessa bón svo þau hjónin 

gætu fært heilagri Maríu grautarleifarnar í skjólum. Kiðhús lét til leiðast 

og gaf honum stigann og reisti hann upp fyrir karl. Var karlinn alsæll 

og sneri heim til kerlingar. Gerðu þau sig ferðbúin og höfðu með sér 

grautarskjólurnar. Lögðu þau síðan af stað upp stigann. Þegar þau 

voru komin æði hátt upp í hann tók þau að sundla. Brá þeim mikið við 

þetta og duttu niður úr stiganum alla leið niður á jörðina og dóu (Óskar 

Halldórsson, 1973, bls. 142–144). 
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Verkefni tengd „Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ 

Umræður og spurnaraðferðir 

Skólastofan:  

Nemendur sitja í hring í skólastofunni. Kennarinn situr með 

nemendum í hringnum. 

 

Fyrri hluti: 

Lesa söguna með punktalestri. Punktalestur felst í því að lesa 

málsgreinar frá upphafi til punkts. Kennarinn byrjar að lesa fyrstu 

málsgreinina, þá fyrsti nemandi og svo koll af kolli.  

 

KENNARARÁÐ: MUNA AÐ HRÓSA FYRIR LESTURINN!  

Seinni hluti:  

Áður en farið er í umræður að fara aðeins í orðskýringarvinnu og ræða 

orð eins og snælda, spinna, ákast, skjóla o.s.frv.. Þegar lesturinn er 

búinn fara fram umræður. Kennarinn stýrir umræðunum og gætir þess 

að allir komist að en nemendur fylgi samt reglum um að aðeins einn 

tali í einu. 

 

KENNARARÁÐ:  HÆGT AÐ HAFA HLUT T.D. BOLTA/BANGSA TIL 

AÐ STJÓRNA UMRÆÐUNUM, SÁ EINSTAKLINGUR SEM HELDUR 

Á HLUTNUM TALAR. 

 

Hugmyndir að spurningum fyrir kennarann til að koma umræðum af 

stað: 

 Hvernig fannst ykkur sagan? 

 Finnst ykkur þessi saga raunveruleg, af hverju/af hverju ekki? 

 Vitið þið um álfakletti og þá hvar? 

 Finnst ykkur karlinn og kerlingin vera heimtufrek, af hverju/af 

hverju ekki? 

 Af hverju haldið þið að örlög þeirra hjóna urðu eins og líst er? 

KENNARARÁÐ: GRÍPIÐ UMRÆÐUR NEMENDANNA OG KOMIÐ 

ÞEIRRA HUGMYNDUM ÁFRAM 
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8.10 Sauðamaðurinn á Grímsstöðum 

Á Grímsstöðum fyrir austan bjó ríkur bóndi sem átti mikið af sauðfé. 

Hafði hann vinnumann sem passaði upp á allar kindurnar á veturna. 

Það var eitt haustið, þegar vinnumaðurinn var búinn að reka féð til 

beitar úti í haga og var á leiðinni aftur heim, að það gerði 

vonskuverður mikið. Það kafsnjóaði og gerði mikla hríð. Þegar 

vinnumaðurinn kom ekki heim um kvöldið fór fólk að verða 

áhyggjufullt. En hríðin gekk á í þrjá daga. Fjórða daginn birti til og var 

þá hafin leit að vinnumanninum og kindum bóndans. Leitað var í 

hálfan mánuð en ekkert fannst og var því leitinni hætt. 

Þennan sama vetur um Þorláksmessukvöld þegar dimmt var orðið 

úti kom vinnumaðurinn heim. Það var eins og ekkert hefði hent hann 

en sagði hann heldur ekki mikið. Ekki vildi hann segja heimilisfólki 

hvar hann hefði verið um veturinn, en sagði þó að kindurnar væru allar 

á lífi og hefðu það gott. Vinnumaðurinn var heima yfir jólin en hvarf 

svo aftur þriðja í jólum og enginn vissi hvert hann fór. Leið veturinn og 

vorið gekk í garð en ekki kom vinnumaðurinn til baka. Einn dag kom 

hann þó með allt sauðfé bóndans heim á túnið, þar voru sauðir, 

gemlingar og ær, allar með lömbum. Höfðu kindur bóndans aldrei litið 

betur út.  

Um sumarið var vinnumaðurinn heima og sinnti vinnu sinni eins og 

vant var. Þegar leið á haustið rak hann féð á fjall. Líkt og á árinu áður 

hurfu vinnumaðurinn og kindurnar. Kom hann aftur á Þorláksmessu-

kvöld og var heima yfir jólin en vildi ekkert segja um ferðir sínar. 

Vaknaði nú forvitni bóndans og ákvað hann að hafa gætur á 

vinnumanninum og elta hann. Gekk það vel þangað til á fjórða í jólum, 

þegar myrkt var orðið, þá hvarf vinnumaðurinn og enginn vissi af 

honum, ekki heldur bóndi. Leið nú veturinn og komið var fram á vorið. 
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Kom þá vinnumaðurinn aftur með kindurnar með sér líkt og árið áður. 

Voru þrifleg lömb undir hverri á. Vinnumaðurinn fór nú að vinna eins 

og hann hafði áður gert. Kom svo haustið og fór eins og áður að 

vinnumaður hvarf með sauðféð. Kom hann til baka á 

Þorláksmessukvöld og var yfir jólin. Vildi bóndi ólmur vita hvar 

vinnumaðurinn dvaldi í fjarveru sinni og fylgdi honum fast eftir. Til þess 

að geta fylgt vinnumanninum betur eftir hafði hann hest sinn á járnum 

í húsi allan veturinn. 

Var nú komið að kvöldi þrettándadags jóla. Vinnumaðurinn tók á 

rás frá heimilinu, bóndi vissi í hvaða átt hann fór og var ekki seinn á 

sér að grípa beisli og hnakk og fór í hesthúsið. Hann lagði á hestinn 

og hleypti á eftir vinnumanninum, þangað til að hann sá hvert hann 

fór. Elti bóndinn vinnumanninn í tvo sólarhringa þangað til hann náði 

honum við fjall eitt. Bað vinnumaðurinn bóndann þá um að snúa við 

og hætta ekki lífinu en bóndinn hlustaði ekki á hann og vildi fara með 

honum. Sagði þá vinnumaðurinn að handan fjallsins væri fagur og 

víðlendur dalur, þar festi aldrei snjó og gengi fé hans frjálst í dalnum, 

gjafalaust yfir veturinn. Lét hann það líka eftir bónda að fá að koma 

með í dalinn og fylgdi honum fjallsveggina. Gatið inn í dalinn var lítið 

og þröngt og þurfti því hesturinn að bíða fyrir utan.  

Þegar bóndinn og vinnumaðurinn komu í dalinn sáu þeir fjölda 

fénaðar allstaðar í dalnum. Það var fleira fé en bara bóndans í dalnum 

og þegar þeir komu í dalinn sáu þeir hvar menn voru að stíga glímu. 

Bað vinnumaðurinn bóndann um að bíða hjá steini nokkrum sem 

bóndinn gerði en vinnumaðurinn fór til mannanna að glíma. Bóndinn 

var forvitinn maður og fór að horfa á glímuna sem fram fór og gætti sín 

ekki þannig að mennirnir sem voru að glíma sáu til hans. Hljóp einn 

mannannna, sem var í glímunni, rakleiðis af stað upp til bóndans. Tók 

þá bóndi á rás niður til hestsins og reið hratt heim því hann vissi að 
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sér væri veitt eftirför. Náði maðurinn honum við bæinn og sagði: 

„Hafðu þetta fyrir forvitnina“ og sneri svo við. Bóndinn fór heim, lagðist 

í rúmið og sagði frá því sem hafði gerst. Dó hann síðan eftir þrjár 

nætur. Kom vinnumaðurinn aftur með sauðféð um vorið, afhenti það 

ekkjunni og hvarf síðan. Eftir það spurðist aldrei til hans (Óskar 

Halldórsson, 1973, bls. 168–170). 
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Verkefni tengd Sauðmanninum á Grímsstöðum 

Gagnvirkur lestur 

Hagnýtar upplýsingar fyrir kennarann 

 
Kennaraupprifjun: 

Gagnvirkur lestur er góð leið til að stuðla að auknum lesskilningi. 

Þegar aðferðin er notuð þurfa nemendur að rifja upp textann sem þeir 

voru að lesa, búa til spurningar úr honum, skýra út orð og/eða 

orðasambönd og spá fyrir um það sem kemur næst í sögunni. 

 

Gott er að taka eina til þrjár kennslustundir í þetta ákveðna verkefni. 

 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir nemendum í tveggja til fjögurra manna hópa. Gott er 

í þessu verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur 

eru í hópum með „veikari“ nemendum.  

 

Skólastofan: 

Hafa borðin þannig að nemendur vinni vel í hópum og truflist ekki 

auðveldlega frá næsta hópi. 
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Gagnvirkur lestur  

Kennari kynnir hópaskiptinguna og hverjir innan hópanna séu 

stjórnendur í fyrstu umferð. Nemendur koma sér í hópana, hver með 

söguna. Stjórnendurnir afmarka stutta efnisgrein úr sögunni, síðan les 

stjórnandinn efnisgreinina upphátt en hinir í hópnum fylgjast með 

textanum í hljóði. 

 

SAMANTEKT: Þegar búið er að lesa textabrotið tekur stjórnandinn í 

hópnum meginefni textans saman og fjallar um það í stuttu mál. Hinir í 

hópnum geta síðan bætt inn í samantektina ef þeim finnst það þurfa. 

 

SPYRJA SPURNINGA: Stjórnandinn spyr einnar eða fleiri spurninga 

úr efni textans. Athuga að það þarf ekki að skrifa þær spurningar niður 

aðeins að spyrja þeirra munnlega. 

 

ÚTSKÝRINGAR: Stjórnandinn athugar hvort það eru einhver orð 

og/eða orðasambönd sem þarfnast frekari útskýringa í þessu 

textabroti. Ef öllum hópmeðlimum finnst allt vera skýrt og auðskilið þá 

er þessum parti sleppt. 

 

FORSPÁ: Stjórnandinn spáir fyrir um það sem kemur í næstu efnis-

grein. Hér mega hinir í hópnum líka leggja fram sínar hugmyndir og 

hópurinn ræðir þær.  

 

Þegar þessi fjögur atriði hafa verið skoðuð og rædd í tengslum við 

fyrstu efnisgreininina þá tekur annar nemandi í hópnum við sem 

stjórnandi. Næsta efnisgrein er skoðuð með sama sniði og hér fyrir 

ofan. Þannig gengur þetta þangað til sagan endar. 
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8.11 Bakkabræður 

Bakkabræður fara til sjós 

Það var einu sinni þegar bræðurnir þrír, Gísli, Eiríkur og Helgi voru 

orðnir stálpaðir að þeir fengu að róa til fiskjar með pabba sínum. Tóku 

þeir með sér á bátinn blöndukút. Varð pabbi þeirra snögglega veikur 

og lagðist fyrir. Kallaði hann til sona sinna, þegar nokkur stund var 

liðin, og bað þá um kútinn. Þá sagði einn bræðranna: „Gísli-Eiríkur-

Helgi, faðir okkar kallar kútinn.“ Þá segir næsti: „Gísli-Eiríkur-Helgi, 

faðir okkar kallar kútinn.“ Það sama sagði sá þriðji en á meðan þeir 

bræður sögðu þetta dó pabbi þeirra en enginn bræðranna skildi hvað 

hann vildi kútnum.  

Eftir þetta héldu bræðurnir til lands, bjuggu um lík föður síns og 

bundu það upp á brúna meri sem hann átti. Ráku þeir síðan merina af 

stað eina heim því þeir sögðu að hún Brúnka gamla myndi rata. 

Seinna um daginn fundu þeir síðan Brúnku einsamla í högunum 

sínum og vissu þá að hún hafði ratað heim en ekki vissu þeir hvað 

hún hafði gert við  pabba þeirra (Kristín Arngrímsdóttir, 1997, bls. 2–

3). 

Bakkabræður og Brúnka gamla 

Bakkabræðurnir Gísli, Eiríkur og Helgi áttu merina Brúnku sem þeir 

erfðu eftir pabba sinn.  

Eitt sinn þegar þeir bræður voru á ferð að vetrarlagi á ís, í 

tunglsljósi, tóku þeir eftir því að það reið maður alltaf á hlið við 

bróðurinn sem reið merinni en hinir tveir bræðurnir gengu. Þótti þeim 

bræðurum þetta hið undarlegasta því hann sagði ekki orð nema hvað 

þeim fannst hann segja við hvert fótmál sem merin tók: „Kári, Kári.“ 
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Þetta þótti þeim bræðrum fyndið enda vissu þeir að enginn þeirra hét 

Kári. Hugsaði þá reiðmaðurinn að ríða þennan pilt af sér og fór að 

auka ferðina, en því hraðara sem hann fór þeim mun oftar heyrði hann 

sagt: „Kári, Kári.“ Og hinir bræður hans sáu alltaf fylgdarmanninn sem 

reið við hliðina á honum. Loksins komu þeir bræður heim til sín og sáu 

að þegar bróðirinn fór af baki þá fór fylgdarmaðurinn eins af baki og lét 

inn hestinn sinn um leið og þeir bræður, en hvarf hann þeim síðan 

sjónum þegar þeir fóru inn úr tungsljósinu (Kristín Arngrímsdóttir, 

1997, bls. 6–7). 

Bakkabræður og jörðin 

Einu sinni sem oftar fóru þeir bræður að borga leiguna hjá landsdrottni 

sínum. Það var ekkja sem átti jörðina, greiddu þeir skuldina hjá henni 

og gistu svo hjá henni yfir nóttina. Morguninn eftir héldu þeir bræður 

heimleiðis og áttu þeir langa leið fyrir höndum. 

Þegar þeir voru komnir meira en hálfa leiðina tekur einn bræðranna 

til orða og segir: „Já, Gísli-Eiríkur-Helgi, þá man ég það að við báðum 

ekki konuna að gefa okkur í guðs friði.“ Hinir áttuðu sig á því að hann 

hefði rétt fyrir sér, sneru því bræðurnir við og fóru aftur til ekkjunnar og 

sögðu: „Gefðu okkur í guðs friði.“ Héldu þeir svo heimleiðis en þegar 

þeir voru komnir um það bil helming leiðarinnar þá mundu þeir eftir að 

þeir höfðu ekki þakkað ekkjunni fyrir sig. Ákváðu þá bræðurnir að þeir 

skyldu snúa við til þess að fólk myndi ekki hlæja að þeim fyrir að 

kunna ekki mannasiði. Þegar þeir komu heim til ekkjunnar þökkuðu 

þeir henni með virktum og fóru svo heim (Kristín Arngrímsdóttir, 1997, 

bls. 10–11). 
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Bakkabræður og kötturinn 

Einu sinni voru Bakkabræður á ferð og mættu þeir manni sem hafði 

dýr meðferðis sem þeir höfðu aldrei séð. Spurðu bræðurnir hvaða dýr 

þetta væri og til hvers það væri haft. Þá segir maðurinn að þetta sé 

köttur og hann drepi mýs og eyði þeim úr húsum. Þetta fannst 

bræðrunum mikill fengur og spurðu hvort kötturinn væri falur. 

Maðurinn segir svo vera og keyptu þeir köttinn fyrir geipiverð. Fara 

þeir síðan alsælir með köttinn heim og láta fara vel um sig. Þegar 

heim var komið áttuðu bræðurnir sig á því að þeim hafði láðst að 

spyrja hvað kötturinn æti. Var komið kvöld þegar þeir fara heim til 

mannsins sem seldi þeim köttinn, fer einn bróðirinn upp að glugganum 

og kallaði inn: „Hvað étur kötturinn?“ Maðurinn svarar önuglega: 

„Bölvaður kötturinn étur allt.“ Með það fóru bræðurnir aftur heim. 

Þegar heim var komið fóru bræðurnir að hugsa um það betur að 

kötturinn æti allt. Þá segir einn bróðirinn: „Gísli-Eiríkur-Helgi, bölvaður 

kötturinn étur allt og bróður minn líka.“ Allir endurtóku þetta og þótti 

þeim ráðlegast að eiga ekki köttinn lengi og fengu mann til að stúta 

honum (Kristín Arngrímsdóttir, 1997, bls. 14–15). 

Bakkabræður og ljósið 

Gísli, Eiríkur og Helgi höfðu tekið eftir því að veðrið var kaldara á 

veturna en sumrin. Þá tóku þeir líka eftir því að því stærri sem 

gluggarnir voru í húsum þeim mun kaldara var þar inni. Þeir tóku sig 

þá til og byggðu nýstárlegt hús sem var með engum glugga og því var 

kolniðamyrkur þar inni. Sáu þeir bræður að þetta væri ákveðinn galli á 

húsinu en þeir hugguðu sig við að það myndi verða hlýtt þar inni á 

veturna. Dóu þeir bræður samt ekki ráðalausir varðandi myrkrið og 

einn sólbjartan dag um hásumar ákvaðu bræðurnir að bera myrkrið út 
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úr húsinu í húfunum sínum og hvolfdu úr þeim myrkrinu en þess í stað 

báru þeir sólskinið inn í húsið. Gekk þetta svona yfir daginn en þegar 

þeir hættu um kvöldið var ekki meiri birta í húsinu en deginum áður 

(Kristín Arngrímsdóttir, 1997, bls. 18–19). 

Bakkabræður og laugin 

Bakkabræðrum hafði verið sagt að það væri hollt fyrir þá að fara 

endrum og eins í fótabað. En af því að oft var lítið um eldivið hjá þeim 

bræðrum tímdu þeir ekki eldiviðnum til að hita upp vatn til að fara í 

fótabað. En einu sinni vildi svo vel til, þegar þeir voru á ferð, að þeir 

gengu fram á laug. Bræðurnir hugsuðu sér nú gott til glóðarinnar. Þeir 

skyldu fara í fótabað fyrir ekki neitt. Tóku þeir af sér sokka og skó, 

settust niður hlið við hlið og settu fæturna ofan í. Þegar þeir höfðu 

verið nokkra stund ofan í lauginni áttuðu þeir sig á því að enginn 

þekkti sína fætur frá fótum hinna. Voru þeir ráðalausir og þorðu ekki 

að hreyfa sig, sátu þeir svoleiðis í dágóða stund eða þangað til 

ferðamann bar að. Kölluðu bræðurnir í ferðamanninn og báðu hann að 

þekkja fætur þeirra í sundur. Maðurinn gekk til þeirra, sló með stafnum 

sínum í fætur þeirra og þá kannaðist hver við sína fætur (Kristín 

Arngrímsdóttir, 1997, bls. 22–23). 
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Verkefni tengt Bakkabræðrum 

Leikræn tjáning 

Áætlaðar tvær til til fjórar kennslustundir í þetta verkefni. 

 
Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir í þriggja til fjögurra manna hópa. Gott er í þessu 

verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur eru í 

hópum með „veikari“ nemendum. 

 

Skólastofan: 

Borðum breytt þannig að nemendur innan hópsins geti unnið vel 

saman. 

 

Verkefnið: 

Þegar kennari hefur skipt hópnum niður draga hóparnir EINA sögu 

sem þeir síðan vinna með. 

Hver og einn hópur byrjar á að lesa sína sögu yfir. Æskilegt er að 

láta góðan lesara lesa upphátt fyrir hina í hópnum meðan hinir fylgjast 

með textanum.  

Þegar búið er að lesa söguna yfir þurfa hóparnir að semja leikrit út frá 

þeirri sögu sem þeir drógu. Þeir þurfa að útbúa handrit, hlýða hver 

öðrum yfir textann og finna til búninga. Þegar allir hóparnir eru tilbúnir 

með sín leikrit þá er leiksýning. 

 

Gaman getur verið að bjóða foreldrum/forráðamönnum, systkinum 

og/eða ömmum og öfum til að sjá leiksýningarnar og hvað nemendur 

voru að leggja á sig.  
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Stuttmyndagerð 

Nemendur velja sér þjóðsögu til að vinna með.  

Áætlaðar tvær til fjórar kennslustundir í þetta verkefni. 

 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir í þriggja til fjögurra manna hópa. Gott er í þessu 

verkefni að nota PALS aðferðina, þar sem „sterkir“ nemendur eru í 

hópum með „veikari“ nemendum. 

 

Skólastofan: 

Borðum breytt þannig að nemendur innan hópsins geti unnið vel 

saman. 

 

Verkefnið: 

Þegar nemendur eru komnir í hópana þurfa þeir að ræða hvernig þeir 

ætli að finna þjóðsögu til stuttmyndagerðar. Þeir þurfa að ákveða hvort 

þeir ætli að finna hana á netinu, nota bókasafnið í skólanum eða nota 

kennsluefni. Þegar nemendur hafa valið sögu fara þeir til kennarans 

og láta vita hvaða sögu þeir ætli að nota. Það er í lagi þó fleiri en einn 

hópur velji sömu söguna því útkoman verður örugglega ekki sú sama. 

Þegar hópurinn hefur valið sögu þá þarf að byrja að lesa hana 

saman. Æskilegt er að láta góðan lesara lesa upphátt fyrir hópinn 

meðan hinir fylgjast með. Því næst þarf að skrifa handrit upp úr 

sögunni. Það er annað hvort hægt að skrifa handritið niður á blað eða 

í tölvu. Þegar handritið er tilbúið þurfa nemendur að ákveða búninga 

og tökustað innan veggja skólans eða á skólalóðinni. Því næst þurfa 

þeir að æfa textann og hlýða hver öðrum yfir. Þegar hópurinn er 

tilbúinn með verkið er hægt að fara að taka upp. Ákjósanlegt er að 

kennarinn, eða einhver annar fullorðinn aðstoðarmaður, taki upp en 
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að hann sé samt sem mest hlutlaus áhorfandi sem hlusti á hugmyndir 

nemenda og skipti sér ekki alltof mikið af þeirra vinnu. 

Þegar allar stuttmyndirnar hafa verið teknar upp þá er hægt að hafa 

„bíóstund“ annað hvort á skólatíma eða eftir skóla. Þá er líka hægt að 

bjóða foreldrum/forráðamönnum, systkinum og/eða ömmum og öfum 

til að koma að horfa á það sem nemendurnir hafa verið að gera.  

  



101 

8.12 Sögur sem fylgja spilaverkefni 

„Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ 

Einu sinni voru karl og kerling í koti sínu, þau voru svo fátæk að þau 

áttu ekkert fémætt til eigu nema snúð á snældu kerlingar sem gerður 

var úr gulli. Venjan var að karlinn fór á hverjum degi á veiðar eða að 

róa til fiskar svo að þau gætu lifað. Skammt frá koti þeirra hjóna var 

stór hóll. Var það trú manna, að þar byggi huldumaður sem kallaður 

var Kiðhús.  

Einu sinni sem oftar var það svo að karlinn fór á veiðar en kerlingin 

sat ein heima, líkt og hún var vön. Þennan dag var gott veður úti og 

ákvað kerlingin að setjast út með snælduna sína og spinna á hana um 

stund. Gerðist það síðan að gullsnúðurinn datt af snældunni og rann 

frá kerlingunni þannig að hún missti sjónar af snúðnum. Undi hún 

þessu illa og leitaði allstaðar að snúðnum en allt kom fyrir ekki, hvergi 

fann hún snúðinn. Þegar karlinn kom heim sagði kerling honum hvað 

hafði gerst. Sagði þá karlinn að Kiðhús hefði tekið snúðinn og væri 

það réttast af honum. Ákvað karlinn að fara að heiman og sagði við 

kerlinguna, að hann ætlaði að fara og krefja Kiðhús um snúðinn eða fá 

eitthvað fyrir hann. Kerlingunni brá í brún við þessar fregnir. Karlinn 

hélt af stað og gekk að hólnum þar sem Kiðhús bjó, bar hann lengi og 

loksins svaraði Kiðhús: „Hver bankar í mitt hús?“ Karl svaraði: „Karl er 

það sem bankar í þitt hús, Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir 

snúð sinn.“ Kiðhús spurði þá hvað hann vildi hafa fyrir snúðinn. 

Karlinn bað þá um kú sem mjólkaði fjórðungsfötu í mál og veitti Kiðhús 

honum þá bæn. Karlinn fór heim með kúna til kerlingar. Daginn eftir 

þegar kerlinginn hafði mjólkað kúna um kvöldið og um morguninn 

hafði hún fyllt alla dalla sína með mjólk, kom kerlingu þá til hugar að 

búa til graut, en mundi hún þá að hún átti ekkert ákast á grautinn. Fór 
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þá kerling til karls og bað hann um að finna Kiðhús og biðja hann um 

ákast. 

Karl fór og bankaði á hólinn hjá Kiðhús sem fyrr. Kiðhús sagði: 

„Hver bankar í mitt hús?“ Karl svaraði: „Karl er það sem bankar í þitt 

hús, Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ Kiðhús 

spurði þá karlinn hvað hann vildi. Karl bað þá um að hann gæfi sér út 

á pottinn því hann og kerling sín ætluðu að elda sér graut. Kiðhús gaf 

þá karli mjöltunnu. Fór karlinn heim með tunnuna og gerði kerling 

grautinn. Þegar grauturinn var soðinn settust þau hjónin til að fá sér 

að borða, og það gerðu þau, átu eins og þau gátu. En þegar þau 

höfðu borðað á sig gat var mikið enn til í pottinum. Fóru þau þá að 

hugsa um hvað þau ættu að gera við leifarnar; þótti þeim það réttast 

að færa það heilagri Maríu. En sáu þau það fljótt að það væri ekki 

auðhlaupið að færa henni matinn þar sem hún bjó. Ákváðu þau hjónin 

að biðja Kiðhús um stiga sem næði alla leið upp til himna. 

Karl fór og bankaði á hólinn hjá Kiðhús sem fyrr. Kiðhús spurði sem 

áður: „Hver bankar í mitt hús? Karl svaraði: „Karl er það sem bankar í 

þitt hús, Kiðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn.“ Við 

þetta varð Kiðhús reiður og sagði: „Er þá snúðskömmin aldrei 

borgaður?“ Karl bað hann um þessa bón því þau hjónin ætluðu að 

færa heilagri Maríu grautarleifarnar í skjólum. Kiðhús lét til leiðast og 

gaf honum stigann og reisti hann upp fyrir karl. Var karlinn alsæll og 

sneri heim til kerlingar. Gerðu þau sig ferðbúin og höfðu með sér 

grautarskjólurnar. Lögðu þau síðan af stað upp stigann. Þegar þau 

voru komin æði hátt upp í hann tók þau að sundla. Brá þeim mikið við 

þetta og duttu niður úr stiganum alla leið niður á jörðina og dóu (Óskar 

Halldórsson, 1973, bls. 142–144). 
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Búkolla og strákurinn 

Það voru einu sinni karl og kerling í koti sínu, áttu þau einn son sem 

þeim þótti ekkert vænt um. Ekki voru fleiri í kotinu nema þau þrjú en 

eina kú áttu þau karl og kerling. Kúin hét Búkolla. Einu sinni bar kýrin 

og sat kerling yfir henni en þegar kýrin var borin og orðin heil hljóp 

kerling inn í bæinn. Skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja um 

kúna en þá var hún horfin. Fara þá bæði karl og kerling að leita að 

henni, leituðu þau lengi og víða en fundu hana ekki. 

Voru þau stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara að leita að 

kúnni og koma ekki aftur fyrr en han væri búinn að finna hana. Gáfu 

þau stráknum nesti og nýja skó og lagði hann síðan af stað eitthvað út 

í bláinn. Gekk hann lengi, lengi þangað til hann settist niður og fékk 

sér bita af nestinu. Þá sagði hann: „Baulaðu nú, Búkolla mín, ef þú ert 

nokkurs staðar á lífi.“ Þá heyrði hann að kýrin baulaði langt, langt í 

burtu. Gekk þá karlsson enn lengi, lengi. Settist hann þá aftur niður til 

að fá sér bita og sagði: „Baulaðu nú, Búkolla mín, ef þú ert nokkurs 

staðar á lífi.“ Heyrði hann þá að Búkolla baulaði, dálítið nær en í fyrra 

sinn. Enn gekk karlsson lengi, þangað til hann kom fram á fjarskalega 

háa hamra. Þar settist hann niður, kláraði nestið sitt og sagði: 

„Baulaðu nú, Búkolla mín ef þú ert nokkurs staðar á lífi.“ Heyrði hann 

þá að kýrin baulaði undir fótum sér. Klifraði hann ofan af hamrinum og 

sá þá helli mjög stóran. Gekk hann inn og sá Búkollu bundna inni í 

hellinum. Leysti hann hana undir eins, leiddi hana út á eftir sér og hélt 

heimleiðis. 

Þegar þau voru komin vel áleiðis heim sá hann hvar ógnarstór 

tröllskessa kom á eftir honum, sem og önnur minni með henni. Hann 

sá að stóra skessan var stórstíg og ætti eftir að ná sér mjög fljótt. Þá 

sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín?“ Hún sagði: 
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„Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina.“ Það gerði hann og 

kýrin mælti þá við hárið: „Legg ég svo á og mæli um að þú verðir að 

svo stórri móðu að enginn komist yfir hana nema fuglinn fljúgandi.“ Í 

sama bili varð hárið að ógnarstórri móðu. Þegar skessan kom að 

móðunni sagði hún: „Ekki skal þér þetta duga, strákur. Skrepptu heim 

stelpa,“ sagði hún við minni skessuna, „og sæktu stóra nautið hans 

föður míns.“ Stelpan fór þá heim og kom til baka með risastórt naut. 

Nautið drakk undir eins alla móðuna.  

Brátt sá karlsson skessuna aftur og að hún væri að ná sér á nýjan 

leik. Þá sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera Búkolla mín?“ „Taktu 

hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina,“ sagði hún. Gerði hann 

það og þá sagði Búkolla við hárið: „Legg ég svo á og mæli um að þú 

verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir það nema fuglinn 

fljúgandi.“ Undir eins varð hárið að báli. Þegar skessan kom að bálinu 

sagði hún: „Ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu og sæktu stóra 

nautið hans föður míns, stelpa,“ sagði hún við minni skessuna. Hún 

fór þá og kom aftur með nautið en nautið meig þá öllu vatninu sem 

það drakk úr móðunni og slökkti bálið. 

Aftur sá karlsson að skessan var að ná honum vegna þess að hún 

var svo stórstíg. Þá sagði hann: „Hvað eigum við nú að gera, Búkolla 

mín?“ „Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina,“ sagði hún. 

Síðan sagði hún við hárið: „Legg ég svo á og mæli um að þú verðir að 

svo stóru fjalli að enginn komist yfir það nema fuglinn fljúgandi.“ Varð 

þá hárið að svo stóru fjalli að karlsson sá ekkert nema upp í heiðan 

himininn. Þegar skessan kom að fjallinu sagði hún: „Ekki skal þér 

þetta duga, strákur! Sæktu stóra borinn hans föður míns, stelpa,“ 

sagði hún svo við minni skessuna. Stelpan fór og kom aftur með 

borinn. Boraði þá skessan gat á fjallið en varð of bráð á sér þegar hún 

tróð sér í gegn. Gatið var of þröngt svo hún sat þar föst og varð að 
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steini og þar er hún enn. Karlsson og Búkolla komust heim og karl og 

kerling urðu því afskaplega fegin (Óskar Halldórsson, 1973, bls. 80–

85). 

„Móðir mín í kví, kví.“ 

Einu sinni var vinnukona á sveitabæ. Hafði hún orðið þunguð, alið 

barn og borið út. Leið nú nokkur tími en þá átti að halda til veislu, 

nánar tiltekið vikivakaveislu. Var þá vinnukonu þessari boðið til 

vikivakans. Vinnukonan var ekki fjölskrúðug og átti ekki skartföt til að 

fara í sem sæmdi slíkum viðburði. Vegna þess að hún átti engin 

skartföt, áleit hún að hún þyrfti að vera heima og missa af gleðinni. 

Liðu nú dagarnir og vikivakadagur rann upp en vinnukonan var heima 

að mjólka ærnar í básunum með öðrum kvenmanni. Voru þær að tala 

um vikivakann og vinnukonan sagði að sig vantaði föt til að fara í. 

Þegar hún sleppti orðinu þá heyrðu konurnar tvær vísu kveðna undir 

kvía-veggnum. 

„Móðir mín í kví kví, 

kvíddu ekki því, því; 

ég skal ljá þér duluna mína 

að dansa í 

og dansa í.“ 

Vinnukonan sem hafði borið barnið sitt út þóttist vita að þetta væri 

til sín og að þetta væri hennar barn. Henni brá svo mikið við vísuna að 

hún varð aldrei söm eftir það (Jón Árnason, 1862, bls. 225). 
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Velvakandi og bræður hans 

Það voru eitt sinn karl og kerling sem áttu fimm syni fædda sinn á 

hverju árinu. Í koti þeirra bjuggu ekki fleiri en hjónin og synir þeirra 

fimm. Einu sinni sem oftar fóru hjónin út á engi en skildu drengina eina 

eftir heima þar sem þeir voru orðnir nógu stálpaðir til að sjá um sig 

sjálfir og þar af leiðandi í lagi að skilja þá eftir eina. 

Í þetta skipti sem hjónin fóru var veðrið gott og voru bræðurnir að 

leika sér úti í kringum bæinn. Kom þá til þeirra gömul kerling sem bað 

drengina um að gefa sér að drekka, sem þeir gerðu. Þegar kerling 

hafði svalað þorsta sínum bað hún þá að segja sér hvað þeir hétu en 

bræðurnir sögðust ekki heita neitt. Þá sagði kerling: „Fegin var ég að 

fá að drekka hjá ykkur því að ég var að þrotum komin af þorsta; en nú 

er ég svo fátæk að ég get ekki launað ykkur sem skyldi. Samt sem 

áður ætla ég að gefa ykkur sitt nafnið hverjum. Skal sá elsti heita 

Velvakandi, sá annar Velhaldandi, sá þriðji Velhöggvandi, sá fjórði 

Velsporrekjandi og sá fimmti Velbergklifrandi. Gef ég ykkur þessi nöfn 

fyrir drykkinn og vona ég að renta fylgi nafni. Síðan kvaddi kerling en 

bað þá að muna nöfnin vel og fór síðan leið sína. Um kvöldið þegar 

foreldrar bræðranna komu heim af engjunum spurðu þau hvort nokkur 

hefði komið um daginn. Þeir sögðu þá foreldrum sínum alla 

sólarsöguna og um nöfnin sem kerling hefði gefið þeim. Létu 

foreldrarnir vel yfir því. 

Liðu nú árin og bræðurnir uxu upp hjá foreldrum sínum þangað til 

þeir voru uppkomnir. Sögðust þeir þá vilja fara burt og reyna fyrir sér í 

hinum stóra heimi, sem foreldrar þeirra leyfðu. Lögðu þeir af stað og 

sagði ekki af ferðum þeirra fyrr en þeir voru komnir til kóngsins. 

Bræðurnir báðu kónginn um gistingu yfir veturinn en sögðu samt að 

annað hvort yrðu þeir allir að fá gistingu eða enginn þeirra. Kóngur gaf 
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þeim leyfi til að vera veturinn ef þeir myndu vilja vaka yfir og gæta 

dætra sinna á jólanóttinni. Játtu þeir því og dvöldu svo allir hjá kóngi. 

Kóngurinn hafði átt fimm dætur en tvær síðustu jólanætur höfðu tvær 

þeirra horfið úr meyjarskemmunni, ein hvort árið, og var þó vakað yfir 

þeim. Enginn vissi hvað hafði orðið um þær og fundust þær hvergi 

þrátt fyrir miklar leitir og rannsóknir sem kóngurinn lét gera. Þegar 

bræðurnir vissu hvernig ástandið var báðu þeir kónginn um að láta 

smíða nýja meyjarskemmu, einstaka og rammgjörva. 

Jólin komu og fóru þá kóngsdæturnar þrjár sem eftir voru inn í 

skemmuna sem og bræðurnir fimm. Ætluðu þeir nú að vaka alla 

jólanóttina yfir kóngsdætrunum en sofnuðu allir nema Velvakandi. Það 

var ljós í skemmunni og var hún harðlæst. Fyrri part nætur sá Vel-

vakandi skugga einn á skemmuglugganum og því næst seildist inn 

hönd, ógnarlega stór og hrikaleg, yfir rúm einnar kóngsdótturinnar. 

Vakti þá Velvakandi bræður sína í snatri og þreif Velhaldandi í 

loppuna, sem inn seildist, svo ógnvaldurinn gat ekki dregið hana að 

sér hvað sem hann reyndi. Kom þá Velhöggvandi og hjó af höndina 

við gluggann. Hljóp þá sá sem úti var burt og eltu bræðurnir hann. 

Velrekjandi gat rakið förin. Komu þeir loks að bröttum hömrum sem 

enginn komst upp nema Velbergklifrandi. Hann klifraði upp hamarinn, 

kastaði festi niður til bræðra sinna og dró þá síðan alla upp. Þegar upp 

var komið sáu þeir að þeir voru staddir í stórum hellismunna og gengu 

þeir inn í hann. Þar inni sáu þeir skessu eina, grátandi. Báðu 

bræðurnir hana að segja sér hvað væri að. Sagði hún þá að maður 

sinn hefði misst hendina um nóttina og þess vegna lægi svona illa á 

henni. Sögðu þeir henni að óttast ekki því þeir gætu læknað karlinn. 

„En það má enginn horfa á okkur“, sögðu þeir. „ Meðan við erum að 

lækna erum við svo varkárir, með leyndardóm okkar, að við bindum 
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alla sem nærri eru svo enginn geti komið að okkur á meðan lækningin 

fer fram því þar liggur mikið við.“ 

Buðu þeir síðan skessunni að lækna karl hennar en aðeins ef hún 

leyfði þeim að binda sig. Ekki var hún til í það í fyrstu en lét til leiðast á 

endanum. Bundu þeir síðan skessuna kyrfilega og gengu síðan inn í 

hellinn til karlsins. Karlinn var hið ferlegasta tröll sem þeir höfðu séð 

og drápu þeir hann undir eins. Að því búnu fóru þeir til skessunnar og 

drápu hana. Rannsökuðu síðan bræðurnir hellinn en fundu ekkert 

fémætt sem þeir vildu hafa með sér. Þegar þeir voru að rannsaka 

hellinn komu þeir að afhelli. Þegar bræðurnir gengu þar inn sáu þeir 

báðar týndu kóngsdæturnar en þær voru fjötraðar þar inni. Önnur 

kóngsdóttirin var þybbin en hin horuð. Voru þær að barma sér yfir 

forlögum sínum og sagði sú feitari að hún ætti að deyja í dag því það 

ætti að hafa sig til jólanna. Í sömu andrá gengu bræðurnir inn til þeirra 

og leystu þær og sögðu þeim hvað gerst hafði. Glaðnaði heldur betur 

yfir systrunum, sem von var, og höfðu bræðurnir þær með sér heim til 

hallarinnar og létu þær fara inn í skemmuna til systra sinna, því ekki 

var enn kominn dagur. 

Morguninn rann upp og kóngur kom að skemmunni til að vita 

hvernig þeim bræðrum hefði gengið að gæta systranna. Þegar hann 

kom þangað fékk hann að heyra um allt sem hafði gengið á um 

nóttina og sá hann allar dætur sínar fimm saman komnar á ný. 

Kóngurinn varð svo glaður að hann réði sér varla fyrir fögnuði. Efndi 

hann til stórveislu og lauk veislunni með að bræðurnir giftust hver sinni 

kóngsdóttur. Urðu bræðurnir hinir mestu menn og lifðu vel og lengi 

(Óskar Halldórsson, 1973, bls. 85–88). 
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Verkefni tengd „Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn,“ 

Búkollu og stráknum, „Móðir mín í kví, kví“ og Velvakandi 

og bræður hans. 

Spil 

Áætlaðar ein til tvær kennslustundir í þetta verkefni. 

 

Bekkurinn: 

Kennarinn skiptir í þriggja- til fjögurra manna hópa.  

 

Skólastofan: 

Borðum breytt þannig að nemendur innan hópsins geti unnið vel 

saman. 

 

ATH: Það þarf að vera búið að lesa sögurnar áður en farið er í 

verkefnið. Orðin sem eru notuð koma úr þessum fjórum sögum: 

„Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn“, Búkolla og strákurinn, „Móðir 

mín í kví, kví“ og Velvakandi og bræður hans. 

Þegar kennarinn hefur skipt í hópa koma nemendur saman. 

Nemendur ákveða sjálfir röðina á því að lýsa orðunum. Það er síðan 

einn sem lýsir og/eða leikur meðan liðsfélagarnir giska undir tíma-

pressu. Tíminn sem hver leikmaður fær er 30 sekúndur. Nemendur 

reyna að ná sem flestum orðum á þessum 30 sekúndum. Þegar 

tíminn er liðinn kemur næsta lið að túlka orðin. Það eru alltaf notuð 

sömu orðin í öllum þremur umferðunum, bunkinn er aðeins stokkaður 

á milli umferða. 

Það lið vinnur sem er með flest stig í lokin. 
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Spilið 

Leikreglur 

Gangur leiksins: 

 Fyrsta umferð: Nemandi lýsir, leikur og/eða teiknar það orð sem 

hann fær án þess þó að segja orðið eða hluta úr orðinu. Sam-

nemendur hans eiga að giska á orðið sem hann fær. Sam-

nemendur mega EKKI segja pass í þessari umferð, verður því 

lýsandinn að lýsa/, leika og/eða teikna sama orðið þangað til 

orðið finnst eða tíminn rennur út. Þeir mega giska eins oft og 

þeir geta á þetta ákveðna orð. Ef samnemendur giska á orðið 

fær lýsandinn annað orð.  

 Önnur umferð: Þessi umferð er erfiðari en fyrsta umferðin. 

Núna má lýsandinn aðeins nota EITT orð við hvert spjald en 

það má leika og teikna. Það sem er líka erfiðara í þessari 

umferð er að samnemendurnir mega aðeins giska einu sinni á 

orðið sem liðsfélaginn er að túlka, nemendur verða því að tala 

saman áður en giskað er. Það má segja pass í þessari umferð. 

Það sem hjálpar nemendum er að það er búið að fara yfir orðin 

einu sinni í umferðinni á undan. 

 Þriðja umferð: Þessi umferð er erfiðust. Í þessari umferð má 

EKKI nota orð en sem fyrr má leika og teikna. Það má segja 

pass í þessari umferð en það má bara giska einu sinni á orðið 

sem verið er að túlka. Þó að þessi umferð sé erfiðust þá eru 

nemendur búnir að fara í gegnum öll orðin í fyrstu tveimur 

umferðunum sem ætti að hjálpa þeim. 
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Reglur:  

 Það má ekki ríma við orðin. 

 Það má ekki nota skammstafanir, ensku eða stafsetja orðin. 

 Það má ekki syngja eða humma. 

 Það má ekki nota stuttnefni t.d. segja Siggi ef það stendur 

Sigurður á spjaldinu. 
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Hugmyndir að orðum fyrir kennarann að nota 

 

Snælda   Gull   Að róa  Nesti 

 

Huldumaður  Spinna   Kýr    Kot 

 

Tunna   Stigi   Snúður    Að leita 

 

Fugl  Naut   Bál   Fjall   Bor 

 

Gömul kerling  Engi   Kóngur  Skuggi 

 

Að gráta  Varkár   Höll   Þunguð 

 

Vinnukona   Skartföt   Ær   

 

Dula    Veisla 
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