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Formáli 

Handbók þessi sem unnin er sem lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í 

leikskólafræðum er ætluð að gefa starfsfólki leikskóla hugmyndir 

um hvernig er hægt að nýta barnabókmenntir í lífsleiknikennslu, 

fyrst og fremst til að efla fagurþroska og sköpunarhæfni, 

félagsþroska og félagsvitund og málþroska leikskólabarna. 

Höfundar völdu þessa þroskaþætti umfram aðra þar sem 

félagsþroski og félagsvitund eru nátengdir siðgæðisþroska og 

siðgæðisvitund, svo og tilfinningaþroska. Inn í alla þroskaþætti 

fléttast málþroski og vitsmunaþroski og tengjast þeir báðir 

fyrrnefndum þroskaþáttum. Þessa þroskaþætti er mjög auðvelt að 

efla með hjálp barnabókmennta. 

Í greinargerð sem ber sama heiti og handbókin, Lesum í lífið (2011) 

er meðal annars fjallað um þroska barna, valda þroskaþætti, gildi 

barnabókmennta og lífsleikni í uppeldi og menntun barna. 

Greinargerðin er það fræðilega rit sem fylgir handbók þessari og  

gefur umfjöllun handbókarinnar vægi og fræðilegan stuðning sem 

handbækur þurfa. Í handbókinni er vitnað í greinargerðina með 

tilvísun innan sviga í blaðsíðunúmer greinargerðar þar sem við á.  

Lífsleiknikennslu barna ber að þroska í öllu starfi leikskóla. Með 

lífsleikni öðlast börn víðsýni, færni í mannlegum samskiptum og 

virðingu fyrir lífi sínu og annarra (bls. 9-10). 

Með því að örva fagurþroska og sköpunarhæfni barna er búin til 

reynsla hjá börnum sem örvar hugmyndaflug þeirra og tjáningu.  
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Með því að skapa og koma sköpun sinni á framfæri við aðra festist 

reynsla barna betur í minni þeirra, tjáningarhæfni verður meiri og 

málþroski betri (bls. 6-7). 

Tilgangur þess að örva félagsþroska og félagsvitund barna er að 

börn læri að bera virðingu fyrir öðrum og öllu lífi. Börnin læra 

umburðarlyndi og virðingu fyrir skoðunum annarra. Einnig læra 

börnin að samskipti og samvinna á milli þeirra er nauðsynleg til 

þess að þroskast (bls. 6-7). 

Málþroski barna eykst mikið á aldrinum tveggja til sex ára. Í öllu 

leikskólastarfi er nauðsynlegt að börn fái reynslu af orðum og 

orðatiltækjum til þess að skilja þau og festa þau í minni þeirra. 

Málþroski fellur undir allt starf leikskólans og er undirstaða góðs 

þroska, og ýtir undir sjálfsvirðingu og sjálfstraust barna (bls. 6-7). 

Í starfi sínum með börnum hafa höfundar handbókarinnar í síauknu 

mæli fengið áhuga á lífsleiknikennslu. Undir lífsleikni fellur flest 

starf leikskólans og áríðandi er að börn fái reynslu þar til þess að 

mæta framtíðinni. Bækur eru höfundum handbókarinnar hugleiknar 

og þær er hægt að vinna með á fjölbreyttan hátt til þess að örva 

flesta ef ekki alla þroskaþætti barna. Höfundar barnabóka leggja 

núorðið áherslu á að bækur þeirra séu ekki einungis skemmtilegar 

heldur feli í sér fræðslu sem öllum er holl og nauðsynleg.     
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Höfundar handbókar 

Anna Steinunn Þengilsdóttir er Akureyringur og stundaði nám við 

V.M.A. á uppeldisbraut. Á árunum 1988-2004 vann Anna Steinunn  

í grunnskólum, með börn með þroskahamlarnir á borð við 

einhverfu og ADHD og í sumarstarfi fyrir fatlaða 

grunnskólanemendur. Frá árinu 2004 hefur hún unnið á leikskóla 

og í framhaldi af því hóf hún nám haustið 2008 við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í leikskólakennarafræðum. 

 

Dagbjört Ólafsdóttir er Reykvíkingur og stundaði nám við 

Menntaskólann í Hamrahlíð. Eftir verslunar- og skrifstofustörf til 

fjölda ára hóf hún störf á leikskóla og hefur undanfarin þrettán ár 

unnið þar. Á þeim árum hefur hún unnið sem deildarstjóri í 

rúmlega þrjú ár og árið 2007 lauk hún prófi sem leikskólaliði frá 

Mímir - símenntun. Í framhaldi af því hóf hún nám við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands haustið 2008 í 

leikskólakennarafræðum. 
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Þakkarorð 

Við viljum færa fjölskyldum okkar og vinum þakkir fyrir auðsýnda 

þolinmæði, hvatningu og hrós í námi okkar undanfarin þrjú ár. Án 

þeirra stuðnings, ástar og vináttu hefði draumur okkar um 

leikskólakennaramenntum ekki orðið að veruleika.   

Æfingaskólum og kennurum okkar, kennurum við 

Menntavísindasvið H.Í., samnemendum og vinnufélögum okkar 

þökkum við leiðsögn, þjálfun, kennslu, samfylgdina og stuðning í 

náminu. 

Rósu Bjarnadóttur, vinkonu, kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðingi þökkum við yfirlestur á handbók þessari og 

greinargerðinni sem henni fylgir.   

Jakobi Jónssyni vini og frænda þökkum við fyrir frábæra hugmynd 

að nafni á lokaverkefnið okkar. 

Og síðast og alls ekki síst þökkum við leiðsagnarkennara okkar 

Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur lektor í íslensku við 

Menntavísindasvið H.Í. góða samvinnu við gerð þessa 

lokaverkefnis okkar.                                                                                                                                      

Með bestu kveðjum, Anna Steinunn og Dagbjört. 
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Sigrún Eldjárn 

Þær barnabækur sem urðu fyrir valinu að leiðum og hugmyndum í 

handbókina eru þríleikur Sigrúnar Eldjárn um Hróa og Hörpu, 

Kynlegur kvistur á grænni grein, útgefin árið 1997, Drekastappan 

sem gefin var út árið 2000 og Draugasúpan, útgefin árið 2002.  

Bækurnar fjalla um vinskap Hörpu og Hróa, tilfinningar þeirra og 

ævintýri. Persónur bókanna eru ólíkar og fást þær meðal annars við 

hugrekki, gleði, sorg og hjálpsemi í sögunum.  

Sigrún Eldjárn leggur áherslu á að vinna gegn fordómum í þessum 

bókum sínum, hún skapar fjölþjóðlegt andrúmsloft í íslensku 

umhverfi. Að auki eru sérkennilegar verur á sveimi í 

myndskreytingum sem ekki er minnst á í sögunni. Þær fylgja okkur 

þó í gegnum bækurnar og gefa bókunum ævintýrablæ og gæða þær 

lífi.  

Ástæða þess að þessar bækur urðu fyrir valinu eru að í þeim eru 

margir möguleikar á að búa til verkefni sem tengjast þeim til að 

örva fagurþroska og sköpunarhæfni barna og skoða vinskap, gleði 

og sorg og ólíkar persónur sem eflir félagsþroska og félagsvitund 

barna. Auk þess gefa bækur Sigrúnar mikla möguleika á málörvun 

fyrir leikskólabörn þar sem hún leikur sér gjarnan með orð, 

orðatiltæki og tvöfalda merkingu orða. 
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Sigrún Eldjárn er fædd í Reykjavík 3. maí 1954. Sigrún gaf út sína 

fyrstu bók Allt í plati  árið 1980 og hefur síðan gefið út fjölda bóka 

sem hún myndskreytir sjálf. Þess  utan hefur hún myndskreytt  

bækur  annarra rithöfunda svo sem ljóðabækur bróður síns Þórarins 

Eldjárns. Fyrir störf sín hefur Sigrún hlotið margar viðurkenninga. 

Þar má nefna að hún hefur hlotið Barnabókaverðlaun 

Reykjavíkurborgar í þrígang, H.C. Andersen verðlaunin, Norrænu 

barnabókaverðlaunin og viðurkenningu barnabókaráðs IBBY 

(Bókmenntavefurinn, e.d.). 
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Að bera virðingu fyrir öllu lífi 

Kynlegur kvistur á grænni grein 

Bókin Kynlegur kvistur á grænni grein fjallar um vinina Hörpu og 

Hróa sem í sögunni lenda í spennandi ævintýri og kynnast 

skemmtilegum og sérkennilegum persónum. Sagan flytur 

lesandann inn í skóginn þar sem mikið líf er og spennandi og 

skrítnir hlutir gerast. Sagan gefur tækifæri til þess að kynna fyrir 

börnum skóginn og lífið sem þar er. Í náttúrunni er mikið líf, margt 

að gerast og er sagan því tilvalin til þess að skoða það líf, bæði með 

aðalpersónum sögunnar og aukapersónum (bls. 23).  

Verkefnin efla fagurþroska þar sem áhersla er lögð á að örva 

tjáningu og áhuga barna á umhverfinu auk þess sem börnin öðlast 

reynslu við gerð þeirra (bls. 13-15). Félagsþroski barna eykst þegar 

lögð er áhersla á samskipti, virðingu og umburðarlyndi og 

málþroski barna eykst í öllu starfi þeirra (bls. 16-19). Með 

verkefnunum kemur skilningur barna á lífinu í umhverfi sínum til 

með að vaxa. Bókin gefur þeim einnig tækifæri til þess að hugsa 

um hvernig þau eru ólík og að allir hafa eitthvað sérstakt til að bera.  
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Bókin Kynlegur kvistur á grænni grein er lesin og rædd. Rætt er 

um persónur bókarinnar, tvöfalda merkingu nafna þeirra og 

náttúruna.  

Hugmyndir að umræðum eftir lestur bókarinnar 

 Af hverju eru Harpa og Hrói úti í skógi? 

 Hvað er skógur? 

 Er Kvistur til í alvöru eða bara í bókinni? 

 Af hverju segir Kvistur alltaf „Afsakið“? 

 Standa tré í fúlum pytt? Geta þau lifað þannig? 

 Hvar vaxa tré og hvað þurfa þau til þess að vaxa? 

Eftir lestur bókarinnar og umræður um hana er gert ráð fyrir að 

farið sé í gönguferð þar sem börnin fá tækifæri til að skoða 

mismunandi tré og alla hluta trésins sem koma fram í bókinni.  

Síðan vinna börnin verkefni sem tengjast bókinni. 

Verkefnin hér á eftir sem gerð eru úr bókinni Kynlegur kvistur á 

grænni grein hafa öll fengið lýsandi nöfn sem hægt er að finna í 

bókinni, þau heita:   

 Kynlegt tré (bls. 23-24).  

 Já, afsakið, ertu til í að hlusta (bls. 24).  

 Tré númer 138B (bls. 24-25). 

 Komdu í humátt á eftir mér (bls. 25). 
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Kynlegt tré 

Markmið 

 verkefnisins er að börn læri að bera virðingu fyrir náttúrunni. 

Náttúran er lifandi og taka þarf tillit til hennar og ganga vel um 

hana. Verkefninu er ætlað að örva sköpunargleði og tjáningu 

barna um leið og börnin hugsa um hvað þau eru að læra.  

Verkefni  

Búinn er til stofn af tré  úr pappír og það hengt upp á vegg.  

Börnin fá að teikna/lita/mála og klippa út rót/kvist/greinar/ 

greinaflækjur/laufblöð og líma á tréð. Einnig er hægt að týna 

laufblöð af trjám og týna dauðar greinar í göngutúr og líma á 

myndina, hafa þá jafnvel fleiri stofna þar sem börnin gera flokkað 

laufblöðin eftir tegund trjánna.  

Börnin geta skoðað verðlaust efni leikskólans og/eða farið út í garð 

og fundið þar eitthvað sem hægt er að nota sem efnivið í verkefnið. 
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 Hugmyndir að umræðum við og eftir verkefnisgerð 

 Hvað er lifandi í náttúrunni og hvað ekki? 

 Af hverju þurfum við tré, af hverju eru þau góð? 

 Hvar getum við fengið  að vita meira um hvað tré gera fyrir 

okkur? 

 Ef tré hjálpa okkur að lifa, eru þau þá vinir okkar? 

 Hvernig er öðruvísi að eiga tré að vini en strák/stelpu? 

 Getum við gert eitthvað til þess að gera umhverfi okkar 

betra? Hvað þá? 
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Já, afsakið, ertu til í að hlusta? 

Markmið  

 verkefnisins er að börnin hugsi um hvað þau hafi til að bera og 

hvernig þau geti miðlað þeirri þekkingu. Börnin læra að standa 

upp og segja frá, sem þroskar tjáningarhæfni þeirra og gefur 

öðrum börnum kost á að sjá að enginn er eins. Þegar staðið er 

upp og talað fyrir framan hóp sýna börnin sterkan viljastyrk og 

hugrekki sem eflir þau og um leið læra önnur börn að hlusta. 

Börnin átta sig á að jafnvel áhugamál/kunnáttu þarf að læra, 

lesa um, skoða, horfa á og ræða. 

Verkefni 

 Börnin koma með hlut/bók að heiman sem hefur vakið 

áhuga þeirra og þau vilja segja öðrum frá. Börnin fá í 

samveru eða í öðrum stundum að standa upp og segja frá 

því sem þau komu með og hvers vegna það vekur áhuga 

þeirra. Eftir frásögnina er öðrum börnum gefið tækifæri til 

þess að spyrja spurninga um umræðuefnið. 

 Kennari tekur mynd af hverju barni og viðfangsefni þess og 

skrifar niður spurningar og svör barnanna. Myndum og efni 

er safnað  saman í bók eða á veggspjald sem aðgengilegt er 

börnum og foreldrum þeirra. Það gefur börnunum tækifæri 

til þess sjá árangur sinn og muna það sem fram fór í 

verkefninu og deila því með foreldrum sínum. 
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Hugmyndir að umræðum eftir lestur bókarinnar  og við 

verkefnagerð 

Hvað er námskeið? 

 Hvað er gert þar? 

 Hvers vegna fer fólk á námskeið? 

Hvernig lærum við um  

 Hluti? 

 Fólk? 

 Önnur lönd? 

 Störf? 

Hvað erum við að gera í leikskóla? Erum við að læra? 

 Erum við bara að leika okkur? 

 Hvað erum við að læra? 
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Tré númer 138B 

Markmið                                                

 verkefnisins er að börn fái tækifæri til þess að skoða gang 

lífsins og árstíðirnar. Að börnin skoði hvernig sumar kemur á 

eftir vori, vetur á eftir hausti. Hægt er að tengja það hvernig þau 

vaxa og þroskast, hvernig þau verða fimm á eftir fjögurra ára, 

við vöxt trés og árstíðir. Þannig eflast margir þroskaþættir 

barna,  þau læra einnig umgengni við náttúruna og hvernig röð 

daga, mánaða og árstíða er. Þannig bæta börn einnig málþroska 

sinn og fá skilning á nýjum orðum.     

Verkefni                                                                   

 Börnin velja sér tré í nágrenni leikskólans sem þau 

heimsækja reglulega. Þau fylgjast með árstíðunum og skoða 

hvernig tréð breytist eftir þeim. Hægt er að tengja vöxt og 

breytingar trésins við hæð barna og/eða afmælisdaga. 

Börnin fylgjast með dagatali þar sem merkt er við 

afmælisdaga þeirra.  

 Hæð barns er mæld í byrjun verkefnis og tréð skoðað. Tekin 

er mynd af trénu og barni og hún höfð á dagatalinu. Siðan 

er merkt við afmælisdag hvers barns og rætt hvernig tréð líti 

út þegar að afmælisdegi kemur, er það með lauf eða 

lauflaust? 
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 Börnin heimsækja tréð þegar kemur að tímamótunum og 

tekin er mynd af þeim, sem borin er saman við fyrri mynd 

og rætt er um hvað þau höfðu gert sér í hugarlund. Hefur 

tréð breyst, hef ég breyst. Hvernig? 

                                                                            

Hugmyndir að umræðum við verkefnagerð 

 Hvað þarf tré til þess að lifa?                     

 Hvað þarf ég til þess að lifa? 

 Hverjir lifa á trénu?                                                        

 Hverjir eru vinir trjáa? - Finnst trjám gott að eiga vini? 

 Hvernig eru vinir mínir? 

 Væri eitthvað öðruvísi ef ég væri ekki til?  

 Hvað ætla ég að verða þegar að ég verð stór? 

 Hvað þarf ég til að stækka og þroskast?  - Hvað þarf tré? 

 Hver er mismunurinn á mér og tré/blómi/fugli/hundi/kisu? 

 Hvað þurfum við öll til að lifa og líða vel í hjartanu? 
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Að koma í humátt á eftir mér  

Í hreyfistund, útiveru eða göngutúr er hægt að fara yfir og leika 

mörg orðatiltæki bókarinnar til þess að börnin fái skilning á þeim. 

Kennarinn er leiðtoginn og með tímanum geta börnin tekið við, 

verið leiðtoginn. Kennari segir orðatiltæki um leið og hann leikur 

það og börnin herma eftir og heyra um leið orðatiltækin.  

Markmið 

 verkefnis er að veita börnum reynslu af orðatiltækjum sem 

festa þau í minni þeirra. Með því að leika orðatiltæki öðlast 

börn betri skilning á því sem þau eru að læra. Að búa til 

leiki í málörvun verður hún bæði skemmtun og kennsla.  

Í leiknum er hægt að nota 

 Skundar ákveðnum skrefum 

 Að taka undir sig stökk 

 Snúast á hæl 

 Taka forystuna 

 Þramma af stað                                              

 Vísa veginn 

 Stökkva upp í loftið    

 Taka á rás 

 Geysast á eftir 

 Leggjast til hvíldar 

 Teygja úr sér 
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Mikilvægi tilfinninga og vinskapar 

Drekastappan 

Í bókinni Drekastappan eftir Sigrúnu Eldjárn lendir Hrói í 

hremmingum sem hann á erfitt með að leysa úr. Harpa, vinkona 

hans, kemur honum til hjálpar og á ráð undir rifi hverju. Um leið og 

vinirnir leita leiða til að leysa úr vandamáli Hróa hitta þau alls 

konar fólk með ólík vandamál og kemur það í hlut Hörpu að leysa 

úr þessum vandamálum með jákvæðni og bjartsýni að vopni. Að 

lokum fer allt vel og allir una glaðir við sitt. Í bókinni eru mörg orð 

yfir tilfinningar, allt frá því að vera dapur, yfir í það að vera stoltur, 

sem bætast í orðaforða barna þegar verkefnin eru leyst (bls. 25-26).  

Með verkefnunum fá börnin tækifæri til þess að skoða og hugsa um 

ólíkar tilfinningar og vinskap. Hvað það er að eiga vin og vera 

vinur er stór þáttur í lífsleiknikennslu (bls. 9-10) og einnig 

félagsþroska og félagsvitund barna og með verkefnunum eflast 

skapandi tjáning og málþroski (bls. 19-22).  
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Hugsanleg umræðuefni eftir lestur bókarinnar 

 Hvað eru tilfinningar? 

 Eru allir með tilfinningar? 

 Af hverju er Harpa að hjálpa Hróa? 

 Hvað er vandamál? 

 Er hægt að leysa úr öllum vandamálum? 

 Hvað er vinskapur?  

 hjálpsemi?  

 góðverk?  

 Getum við alltaf hjálpað? 

Verkefnin hér á eftir sem gerð eru úr bókinni Drekastappan hafa öll 

fengið lýsandi nöfn sem hægt er að finna í bókinni, þau heita:  

 Lítill dreki í sundbol brosir út að eyrum (bls. 26).   

 Trallandi vinir í halarófu (bls. 26). 

 Að hafa augun opin (bls. 27). 
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Lítill dreki í sundbol brosir út að eyrum 

Markmið 

 verkefnisins er að fá börn til þess að hugsa um tilfinningar sínar 

og annarra. Það eflir félagaþroska og félagsvitund barna að 

hugsa um það hvernig þeim sjálfum og öðrum líður, hvernig 

þau sýna sína eigin líðan og taka þátt í líðan annarra. Í 

verkefninu  eiga börnin að skapa þessa líðan úr ólíku efni sem 

örvar fagurþroska þeirra og sköpunarhæfni. Einnig  ræða börnin 

um  hvers vegna þessi líðan er góð eða slæm, sem eflir 

málþroska þeirra. 

Verkefni                                                        

 Börnin skoða ólík svipbrigði í spegli. 

 Teknar eru myndir af svipbrigðum barnanna og þær settar upp á 

vegg þar sem þær eru aðgengilegar fyrir börnin. 

 Börnin velja sér svipbrigði til þess að teikna/lita/mála. 

(glaður/leiður/reiður o.s.frv.). 

 Einnig er hægt að gera andlitsmynd úr verðlausu efni.  

 Búa til dúska. Líma á þá andlit með svipbrigðum. 

 Leyfa börnunum að skoða aukapersónur bókarinnar og búa þær 

til, til dæmis fugl úr einum dúsk eða orm úr nokkrum, festum 

saman. Hægt er að nota verðlaust efni fyrir gogg, fætur, vængi 

o.s. frv. 
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Hugmyndir að umræðum við og eftir verkefnagerð 

 Hvernig sjáum við á fólki þegar að það er glatt, reitt, leitt? 

 Af hverju eru börnin að búa til þessa persónu/svipbrigði? 

 Er persónan skemmtileg/ gæti hún verið vinur þinn? 

 Hvernig sýnum við hvernig okkur líður? 

 Af hverju verður maður reiður/leiður? Hvernig líður okkur þá? 

 Ef enginn gæti brosað hvernig liði okkur þá? 

 Hvað er góðverk? 

 Hvernig gleðjum við aðra?  

 Af hverju gerum við eitthvað gott? Hvernig líður okkur þá? 

 Getum við glatt mömmu og pabba, ömmu og afa? Hvernig? 
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Trallandi vinir í halarófu 

Markmið 

 verkefnisins er að börn læri að sýna vináttu, hjálpsemi og 

virðingu. Í verkefninu þurfa börnin að kynnast öllum börnum 

deildarinnar. Þá læra börnin hvað það er að eiga vin og hvað 

það þýðir að vera vinur. Þannig efla börnin félagsþroska sinn 

og félagsvitund og fordómaleysi. Þau efla einnig athygli sína 

með því að að hlusta á hvað aðrir eru að segja og taka tillit til 

þess. 

Verkefni  

 Útbúin eru nöfn barna á miða eða myndir af þeim. Þetta er 

síðan sett í poka og börnin draga vin vikulega, á tveggja 

vikna fresti eða mánaðarlega. Passa þarf upp á að sömu vinir 

dragist ekki saman nema einu sinni. 

 Vinir fá að hjálpast að, til dæmis,  í fataklefanum, leiðast í 

gönguferðum, vera borðþjónar, fá að velja að leika saman, 

borða saman, vinna saman að verkefnum. 
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 Hugmyndir að umræðum um vinskap 

 Hvernig líður mér ef ég á ekki vin? 

 Af hverju þurfum við að eiga vini? 

 Hvernig líður mér ef ég er skilinn útundan? 

 Hvernig líður mér ef ég skil aðra útundan? 

 Hvernig líður mér ef ég segi eitthvað fallegt/ljótt um aðra? 

 Hvernig líður mér ef einhver segir eitthvað fallegt/ljótt um 

mig? 

 Erum við eins? - Af hverju ekki? 

 Hvernig væri ef við værum eins?  - Ef allir væru eins, 

hvernig þekkjum við hvert annað? 

 Er gott að knúsa? - Af hverju?       
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Að hafa augun opin 

Farin er vettvangsferð á bókasafn. Fyrir ferðina fá börnin verkefni 

sem þau eiga að leysa á safninu sem felur í sér að fletta bókum og 

finna ákveðnar myndir í þeim. Gott gæti verið að hafa myndir sem 

sýna það sem börnin eiga að leita að, til dæmis ef tvö börn eiga að 

hjálpast að finna mynd í bók af vinum sem leiðast að þá fá þau 

mynd af tveimur börnum að leiðast, það getur hjálpað þeim að 

muna og heldur þeim líka betur við efnið. Börnunum er einnig bent 

á að þau geta leitað sér aðstoðar hjá starfsfólki safnsins 

Markmið 

 verkefnis þessa er að opna augu barna fyrir því hvernig 

myndir segja sögu í bókum. Vakin er athygli barna á því 

hvernig myndir segja ákveðna hluti, hvernig hægt er að 

skoða á myndum tilfinningar sögupersóna og hvað þær eru 

að segja eða gera. Með því að fara á bókasafn fær barn 

tækifæri til að kynna sér safnið í þeim tilgangi að leita sér 

upplýsinga. 

Verkefni geta verið                                                   

 Vinir að leiðast -Vinir að rífast 

 Einhver sorgmæddur - Einhver glaður 

 Einhver með gleraugu 

 Dreki eða annað dýr 

 Skrautlegir sokkar 

 Strákur með húfu - Stelpa með tíkarspena 
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Að finna það góða í öllu og öllum 

Draugasúpan 

Bókin Draugasúpan eftir Sigrúnu Eldjárn fjallar um sendiferð 

vinanna Hörpu og Hróa í gegnum skuggalegan skóg. Á leið þeirra 

verða verur sem varla eru af þessum heimi. Öllum þessum verum er 

tekið fagnandi af Hörpu, og slást þær í för með vinunum. Þegar að 

líður á bókina kemst Hrói að því að eitthvað sem hann taldi ekki 

gott, er hlýtt og gott og er vinur hans. Allir hafa eitthvað gott til að 

bera og allir þarfnast félagsskapar og aðstoðar og má segja að 

bókin/sagan segi okkur að dæma ekki af útlitinu einu saman. Enn á 

ný er Harpa bjartsýn og jákvæð, sér það góða í öllu, finnur not af 

flestu og vin í flestum. Hrói er ekki eins bjartsýnn en finnur í lokin 

að gleði og ákefð Hörpu leysir flest vandamál. Eins og venja er 

leikur Sigrún Eldjárn sér með málið í þessari bók og notar mörg 

orðatiltæki á skemmtilegan hátt (bls. 27).  

Með verkefnum er verið að gefa börnum tækifæri til sköpunar sem 

eflir fagurþroska þeirra og sköpunarhæfni (bls. 13-15) um leið og 

þau hugsa um og ræða tilfinningar persóna sem eflir félagsþroska 
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og félagsvitund þeirra (bls. 16-19). Málþroski barna í verkefnunum 

er efldur með til dæmis sögu eða ljóðagerð (bls. 19-22). 

Hugsanleg umræðuefni eftir lestur bókarinnar 

 Af hverju eru Harpa og Hrói á leið í gegnum skóginn? 

 Af hverju slæst úlfurinn í för með þeim? 

 Hauslausi maðurinn? 

 Beinagrindin? 

 Hverju týndi engillinn?  Hverju týndi Hrói? 

 Hverjir eru vinir í sögunni? 

 Hverjir verða vinir í sögunni? 

 Geta allir orðið vinir? 

 Er leiðinlegt að vera alltaf ein/n? Hvað er maður þá? 

 Hvað er beinagrind, er allt fólk með hana?  

 Er fólk með eins beinagrind, hvernig sem það lítur út? 

Verkefnin hér á eftir sem gerð eru úr bókinni Draugasúpan hafa öll 

fengið lýsandi nöfn sem hægt er að finna í bókinni, þau heita:  

 Þessi leið til Hrollfríðar frænku (bls. 28).  

 Að borða aldrei vini sína (bls. 28). 

 Þetta er tóm lygi! (bls. 28-29). 
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Þessa leið til Hrollfríðar frænku 

Markmið 

 verkefnisins er að þegar að börnin skapa persónur sögunnar þá 

hugsi þau um tilfinningar þeirra og líf. Með leikgerð fá börnin 

reynslu sem örvar hugmyndaflug þeirra og um leið reyna þau 

sig í skapandi tjáningu og málnotkun. 

Verkefni                                                                                                       

Börnin búa til persónur bókarinnar úr pappa, lita þær og klippa út. 

Sögupersónur eru límdar á íspinnaspýtur og börnin leika söguna. 

Hægt er að skoða búningasafn leikskólans og sjá hvort börnin geti 

búið til sögupersónur úr þeim. Verðlaust efni leikskólans er hægt 

að nota sem hjálparefni.  

Brúður og tuskudýr geta verið efni í sögugerð. Börn þurfa aðstoð 

við að búa til búninga á dúkkur/tuskudýr til þess að þau líkist 

sögupersónum.  

Fingrabrúður er auðvelt að búa til og skemmtilegt verkefni fyrir 

börn. Ef vel gengur er hægt að gera persónur í ýmsu 

tilfinningaástandi, hauslausan mann, glaðar og leiðar brúður og 

aukapersónur bókarinnar. 
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Hugmyndir að umræðum við og eftir gerð verkefnis 

 Hvað er að fara í sendiferð? 

 Má neyða vini sína til að gera eitthvað sem þeir vilja ekki? 

 Á að gera allt eins og vinur manns segir? 

 Eru til úlfar á Íslandi? Hvar eiga þeir heima? 

 Eru til beinagrindur? Hvað heldur líkamanum uppi? 

 Geta draugar verið hlýir og góðir? Eru þeir til? 

 Er Hrollfríður frænka góð? 

 Hvað bjó hún til svo þau gætu haldið veislu? 

 Borðar maður vini sína? 

 

 

 

 

                          

 



 

Lesum í lífið  

~ 30 ~ 

 

Að borða aldrei vini sína 

Markmið 

 verkefnisins er að börn fái tækifæri til þess að vinna saman sem 

hópur að verkefni. Þannig þurfa þau að þjálfa 

samskiptahæfileika sína og um leið sýna hópfélögum sínum 

virðingu og umburðarlyndi. Reynsla sem þessi eflir 

hugmyndaflug og tjáningu barna auk þess sem þau æfa sig í 

samskiptum og samvinnu. 

Verkefni                                                                                                

Börnin eru sett í hópa eða velja sér félaga. Einnig er hægt að leyfa 

vinum í vinaleik að gera verkefnið saman. Börnin fá 

trölladeig/leikdeig til þess að búa til persónur bókarinnar. Þau velja 

sér eina opnu í bókinni og skapa persónur hennar. Þegar deigið er 

þurrt fá börnin að mála persónurnar og búa til og mála bakgrunn 

bókaopnunnar. Þannig er hægt að skipta niður öllum blaðsíðum 

bókarinnar á milli barnanna í hópnum og endursegja alla söguna.  
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Hugmyndir að umræðum við og eftir gerð verkefnis 

 Er hægt að búa til draugasúpu? Hvernig? 

 Af hverju er úlfurinn einmana? 

 Af hverju er engillinn alveg undrandi? 

 Af hverju kemur Hrói ekki upp orði? Hvað er að vera 

orðlaus? 

 Hvað er að vísa veginn? Geta skilti vísað okkur veginn? Eru 

skilti í umhverfi okkar sem vísa okkur veginn? 

 Krakkarnir halda að það sé hættuástand, hvenær og hvers 

vegna? 

 Hrói segir að draugurinn sé ekki ætur, hvað er að vera ætur? 
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Þetta er tóm lygi! 

Eftir lestur bókarinnar og umræður eru börnin beðin um að búa til 

sögu eða ljóð. Börnin eru beðin um að hafa eina eða tvær persónur í 

sögunni/ljóðinu sem er í bókinni og koma að einu orðatiltæki sem 

kennari er búinn að skýra út fyrir þeim. 

Markmið 

 er að börn læri að hlusta á sögu, fylgjast með söguþræði og 

hugsa um hvernig sögur og ljóð verða til. Um leið og verið 

er að kenna börnum ákveðin orðatiltæki og hvað þau þýða 

eru börn að læra að segja sögur eða ljóð í rétti röð, með 

upphafi, miðju og enda.   

Hugmyndir að orðatiltækjum 

 Að verða fyrir skakkaföllum 

 Að fara úr skorðum 

 Slást í för með 

 Dragast aftur úr                        

 Að herða sig 

 Að lenda í súpunni                                  

 Að gera gys að 

 Að vera dasaður 

 Að vera annars hugar 

 Að vera þungt hugsi 
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