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Við upphaf skólaársins 2010-2011 var ákveðið að láta á það reyna hvort grundvöllur væri fyrir 
þróunarverkefni í 4. bekk í anda Stóru upplestrarkeppninnar sem átti 15 ára afmæli í Hafnarfirði.  
Var efnt til nokkuð margra funda með umsjónarkennurum þessa árgangs á vinnustöðum þeirra 
og hugmyndin rædd. Það er skemmst frá því að segja að hugmyndin fékk góðar viðtökur og 
brugðust kennarar vel við og voru allir tilbúnir til að kynna sér málið betur.  

 Boðað var til fræðslufundar  í október sem allir umsjónarkennarar sóttu og þar var ákveðið að 
verkefnið hæfist formlega á degi íslenskrar tungu þ. 16. nóvember  og mikilvægt væri að sama 
kynningarbréf færi heim á öll heimili.  Niðurstaða fundarins var því sú að taka höndum saman og 
móta í sameiningu þróunarverkefni sem ákveðið var að kalla Litlu upplestrarkeppnina.

Kennarar skipulögðu síðan vinnu sína í samræmi við sameiginlegar niðurstöður og var næsti 
fræðslufundur haldinn í janúar.  Á þeim fundi sögðu allir frá skipulagi verkefnisins og var 
greinilegt að verkefnið var þegar farið að taka á sig metnaðarfullan blæ og farið að skila árangri.  
Á fundinum var líka ákveðið að allar lokahátíðir yrðu haldnar í apríl og kennarar óskuðu eftir að 
fá sendar hugmyndir um dagskrá og hvort ekki væri einnig hægt að hafa sama lesefni á öllum 
hátíðum.  Umsjónarmaður brást vel við því og má sjá lesefnið í fylgiskjölum.

Frá upphafi var lögð mikil áhersla á samvinnu við heimilin og að fá foreldra til að taka virkan 
þátt í verkefninu. Hátíðir voru haldnar í öllum skólum og var breytilegt hvort hátíðin var 
einskorðuð við eina bekkjardeild eða fleiri.  Undirrituð komst ekki á allar hátíðirnar þar sem 
nokkrar voru haldnar á sama tíma en alls urðu þær 15. Kennarar skiluðu skýrslum um verkefnið 
og útdrátt úr þeim er að finna í fylgiskjölum.

Óhætt er að segja að verkefnið stóð undir öllum væntingum og virtist kærkomið og veita 
stuðning við það góða starf sem unnið er á þessu aldursstigi í grunnskólunum Hafnarfjarðar.

Lögð var mikil áhersla á að um samvinnuverkefni Skólaskrifstofu og kennaranna væri að ræða 
og tryggt væri samstarf við heimilin.  Fá verkefni eru betur til þess fallin að auka slíka samvinnu 
því allir gera sér grein fyrir því hve lestrarnámið er mikilvægt og hversu góður árangur í lestri 
styrkir nemendur á öðrum vettvangi og markmiðið var einnig að efla sjálfstraust nemendanna.

Kennarar lögðu því til að Litla upplestrarkeppnin væri verkefni sem væri komið til að vera og er 
að þeirra mati góður grunnur að betri lestrarfærni og skilningi á því efni sem nemendur lesa.
 
 

Hafnarfirði 26. september 2011

___________________________________
Ingibjörg Einarsdóttir
skrifstofustjóri Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar
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Hafnarfirði í nóvember 2010

Til foreldra barna í 4. bekkjum grunnskólanna í Hafnarfirði og á Álftanesi

 

Efni:  Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk fer af stað ☺

Í tilefni af 15 ára afmæli Stóru upplestrarkeppninnar í 7. bekkjum  í Hafnarfirði 
og á Álftanesi hefur verið ákveðið að efna til nýs þróunarverkefnis í 4. bekkjum 
grunnskólanna.   Hugmyndin vaknaði snemma í haust hvort  ekki væri tími til 
kominn að taka upp  kennsluaðferðir Stóru upplestrarkeppninnar í fleiri árgöngum.  
Í framhaldi af því hafa verið haldnir fundir með öllum umsjónarkennurum 
4. bekkja til að ræða og móta nýtt lestrarátak.  Niðurstaðan af þeim fundum, sem 
voru ákaflega gefandi og skemmtilegir, var að taka höndum saman og móta í 
sameiningu þróunarverkefni sem við höfum ákveðið að kalla 
Litlu upplestrarkeppnina.

 
Keppnishugtakið felur eingöngu í sér það markmið að keppa að betri árangri, ekki 
að keppa við bekkjarfélagana heldur sjálfan sig og stefna stöðugt að því að bæta 
framsögn og upplestur.  Undirbúinn  upplestur þarf að vera á dagskrá flesta daga 
frá degi íslenskrar tungu þ. 16. nóvember, en þá fer verkefnið formlega af stað 
í skólunum, og fram í apríl en þá lýkur verkefninu með hátíð í skólanum.  Allir 
nemendur í bekknum eru með í verkefninu og kennarar munu leitast við að miða 
kennsluhætti við hæfni og þroska hvers og eins.  Hátíðarhlutinn er ekki fullmótaður 
en ljóst er að allir nemendur munu leggja sitt af mörkum og verður hátíðin í formi 
samveru með foreldrum og öðrum góðum gestum og allir nemendur fá afhent 
viðurkenningarskjal.
Það er mjög mikilvægt að foreldar taki virkan þátt í verkefninu sem er hægt að gera 
með því að vera stöðugt góður og áhugasamur áheyrandi við heimalestur og ræða 
um áherslur og blæbrigði sem skipta máli við allan flutning.

Markmiðið er ávallt að flytja móðurmálið sjálfum sér og öðrum til ánægju
Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar mun hafa  umsjón með verkefninu.



Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk

Skólaárið 2010-2011

Lokahátíð í apríl 2011
Dagskrá

1. Kynnir býður gesti velkomna og gerir grein fyrir Litlu 
upplestrarkeppninni.
Skáld keppninnar eru:
Theódóra Thoroddsen, Þórarinn Eldjárn, H.C. Andersen, Stefán Jónsson og óþekktur 
höfundur.
Nemendur standa upp og vanda sig við að segja nafnið sitt, horfa beint fram.
Ekki nauðsynlegt að allir komi í púltið við kynninguna en ef kennari kýs að gera það þá þarf að 
hafa góða reglu á kynningunni, að aldrei myndist eyða á milli kynninga, þegar sá fyrsti er að ljúka 
við kynninguna sé sá næsti tilbúinn við hliðina o.s.frv.
Tryggja þarf að það heyrist vel í öllum fram í salinn.

 
2. Tónlistaratriði
3. Lesið ljóð eftir Þórarin Eldjárn (gestir beðnir um að klappa ekki fyrr en allir hafi lokið 

lestrinum)

4. Gestalesari úr 7. bekk, fulltrúi skólans úr Stóru upplestrarkeppninni sem 
haldin var í mars, lesið ljóð sem nemandinn flutti á hátíðinni í Hafnarborg

5.  Lesið ævintýrið Hans klaufi eftir H.C. Andersen (muna að klappa aðeins í lokin)      

6. Tónlistaratriði

7.  Gestalesari úr 7. bekk (má sleppa ef dagskráin er orðin of löng)

8. Ljóðalestur (taka fram hvenær við klöppum)

Kennari slítur hátíðinni, e.t.v veitingar, ekki skilyrði.

Afhending viðurkenningarskjala, þarf að ákveða hver gerir það.

 

Kynnir:

Kata krummafótur
Höf: Þórarinn Eldjárn

Lesari 1



Kata var með krummafót
en komst frá því með sóma.
Hún skeytti ekki hætishót
um heimsins þungu dóma.

Lesari 2
Gekk hún út um víðan völl
með vinstri skó til hægri.
Hátt þá glumdu hlátrasköll,
Haha, en urðu lægri.

Lesari 3
Í fjallgöngu hún fór eitt sinn
með fætur samkvæmt vana.
Í þeirri ferð var þessi og hinn
að þvargviðrast við hana.

Lesari 4
Á miðri leið var fagur foss
þar fólkið settist niður
og lappirnar það lagði í kross
líkt og nú er siður.

Lesari 5

Þetta töldust tímamót
ég tel mig ekki plata:
Allir krumma-fengu fót
við fossinn nema Kata.

 
 
 

(Hugmynd að skiptingu.

Sögumaður les 8 sinnum, má skipta á fleiri nemendur og fer eftir fjölda nemenda í 
bekknum. Kennari skiptir þessu niður eins og hentar hverju sinni.  

Hópurinn situr á móti áheyrendum og má hugsa sér að skipta hópnum í þrennt og 
hópur númer eitt standi á meðan þau lesa og setjist síðan og svo standi hópur tvö 
upp og að lokum hópur númer þrjú.)

 



Ævintýrið Hans klaufi
Kynning á höfundi  textans (nemandi eða kennari)

Fyrir tvö hundruð árum fæddist lítill drengur í Óðinsvéum í Danmörku.  Hann hét 
Hans Christian Andersen.  Enginn hefði búist við að hann yrði dáðasti höfundur 
sem uppi hefur verið af því að hann var bara fátækur alþýðustrákur.  Jú, í bænum 
var spákona sem spáði því að einn góðan veðurdag yrði bærinn skrautlýstur 
honum til sæmdar.  Allir hlógu að spákonunni en nú vitum við að hún reyndist 
sannspá.

Í ævintýrum H.C. Andersen eru sjaldan vondir karlar og kerlingar en í ævintýrum 
hans er alltaf verið að gera grín að þeim sem þykjast fínir.  Þeir sem eru 
drambsamir, eins og bræður Hans klaufa eru áður en þeir vita af orðnir að 
bjálfum.

Við ætlum nú að lesa fyrir ykkur söguna af Hans klaufa í þýðingu Steingríms 
Thorsteinssonar.

 

Lesari 1

Úti á landsbyggðinni var gamalt höfuðból og á því bjó gamall herramaður sem átti 
tvo sonu.  Þeir voru svo gáfaðir að það var nú sitt hvað.  Þeir ætluðu sér að biðja 
dóttur kóngsins og það máttu þeir því hún hafði látið kunngjöra að hann mundi 
hún kjósa sér að eiginmanni sem henni þætti best koma fyrir sig orði.

Lesari 2

Þessi tveir voru nú að búa sig undir í átta daga; það var lengsti fresturinn sem þeir 
gátu haft til þess en það nægði líka því þeir voru vel að sér og slíkt kemur alltaf í 
góðar þarfir.  Annar þeirra kunni alla latnesku orðabókina spjalda á milli og þrjá 
árganga af fréttablaði bæjarins og það bæði aftur á bak og áfram.  Hinn hafði 
kynnt sér öll iðnaðarfélagalög og allt sem hver iðnaðarstjóri þurfti að vita;  hann 
þóttist því geta rætt um landsins gagn og nauðsynjar og í annan stað kunni hann 
axlabandaútsaum því hann var laghentur og fingrafimur.



Lesari 3

Ég fæ kóngsdótturina, sögðu þeir báðir hvor um sig og faðir þeirra gaf þeim sinn 
hestinn hvorum og voru það prýðisfallegir hestar;  sá sem kunni orðabókina og 
fréttablaðið fékk brúnan hest en hinn sem var iðnaðarfélaga-fróður og útsauminn 
kunni fékk hvítan;  báru þeir síðan lifrarlýsi í munnvikin til þess að gera þau liðugri.

Lesari 4

Allt vinnufólkið var niðri í garðinum til að sjá þá stíga á bak en í þeim svifum kom 
þriðji bróðirinn, því þeir voru þrír, en engum kom til hugar að telja hann með sem 
bróður, því hann hafði ekki lærdóminn hinna tveggja og kölluðu þeir hann aldrei 
annað en “Hans klaufa”.

Lesari 5

Hvert ætlið þið, fyrst þið eruð komnir í stássfötin? (sagði hann = sögumaður les)

Lesarar 6 og 7

Til hirðarinnar til þess að kjafta út kóngsdótturina;  hefurðu ekki heyrt það sem 
trumbað er um í öllu landinu?   (Og nú sögðu þeir honum allt, hvers kyns var = 
sögumaður les)

Lesari 5

Hæ, hæ, þá má ég líka vera með.  Það er kominn í mig giftingarhugur.  Taki hún 
mér, þá tekur hún mér og taki hún mér ekki þá tek ég hana engu að síður.

Lesari 8

Bull og vitleysa, (sagði faðirinn= sögumaður les), þér gef ég engan hest.  Þú hefur 
sem sé engan talanda.  Nei, bræðurnir, það eru karlar í krapinu.

Lesari 5

Fái ég engan hest þá tek ég geithafurinn; hann á ég sjálfur og hann getur vel borið 
mig.   



Lesari 9

Og þar með settist hann klofvega upp á hafurinn, rak hælana í síður honum og 
þeysti svo hvað af tók eftir þjóðveginum.  Það var sem kólfi væri skotið.

Lesari 5

Hér er ég, hér er ég (sagði Hans klaufi og söng við svo að glumdi í honum = 
sögumaður les).

Lesari 10

En bræðurnir riðu í hægðum sínum á undan og mæltu ekki orð.  Þeir voru að 

bollaleggja með sjálfum sér alla þá fyndni sem þeir ætluðu að koma með;  það átti 
nú allt að vera svo undur kænlega hugsað.

Lesari 5

Hæ, hæ, hér kem ég; sko, hvað ég fann á veginum !  

Lesari 11

Og um leið sýndi hann þeim dauða kráku, sem hann hafði fundið.

Lesarar 6 og 7

Klaufi, hvað ætlarðu að gera við krákuna?

Lesari 5

Ég ætla að færa kóngdótturinni hana að gjöf.

Lesarar 6 og 7

Já, gerðu það (sögðu þeir hlæjandi og riðu áfram = sögumaður les)

Lesari 5

Hæ, hæ, hér kem ég; sko, hvað ég fann; annað eins finnur maður ekki hvern dag á 
götu sinni.



Lesari 13

Og bræðurnir sneru sér við til að sjá hvað það var.

Lesarar 6 og 7

Klaufi, þetta er gamall tréskór sem efri hlutinn er dottinn af; á kóngsdóttirin líka 
að fá hann?

 

 

Lesari 5

Já, hún á að fá hann. (Bræðurnir riðu hlæjandi frá honum og urðu langt á undan = 
sögumaður les)

Hæ, hæ, hér er ég, nei, nú versnar og versnar; hæ, hæ, það er alveg makalaust!

Lesarar 6 og 7

Hvað  hefurðu nú fundið?

Lesari 5

O, minnumst ekki á það!  Hvað hún mun verða fegin, kóngsdóttirin!

Lesarar 6 og 7

O, svei, það er forarleðja sem mokað hefur verið upp úr gryfjunni.

Lesari 5

Já, það er það reyndar og það af fínasta tagi; maður getur ekki haldið á henni.  

(Það var orð að sönnu og því lét hann hana í vasann= sögumaður les).

Lesari 14

Bræðurnir riðu svo hratt sem hestarnir gátu farið og urðu því heilli klukkustund 
á undan.  Stigu þeir af  baki við borgarhliðið og var biðlunum þar raðað eftir 



númerum sem þeim voru fengin jafnóðum og þeir komu.  Stóðu sex í hverri röð 
og var þeim skipað svo þétt að þeir gátu ekki hreyft handleggina.  Það var vel því 
annars hefðu þeir skaðskemmt bökin hver á öðrum, einungis af því að einn stóð 
öðrum framar.

Lesari 15

Allir aðrir landsbúar stóðu umhverfis höllina alla leið að gluggunum til þess að sjá 
kóngsdótturina taka á móti biðlunum.  Í hvert skipti sem einhver biðlanna kom inn 
í stofuna, þá brást öll orðkingin og stóð í honum.

Lesari 16

Ekki dugir hann (sagði þá kóngsdóttirin = sögumaður les), burt með hann.

Lesari 17

Þá kom sá bróðirinn sem kunni orðabókina en úr henni mundi hann ekkert og kom 
það af því að hann hafði orðið að híma svo lengi í röðinni.  Það marraði í gólfinu og 
loftið var úr spegilgleri svo að hann sá sjálfan sig á höfði.

Lesari 18

Við hvern glugga stóðu þrír skrifarar og einn iðnaðarfélagsstjóri og skyldu þeir 
skrifa upp allt sem sagt var svo að það gæti óðara komið í fréttablaðið og orðið 
selt fyrir tvíeyring á strætamótum.  Það var ljóta gamanið og þar við bættist að 
ofninn hafði verið kynntur svo gríðarlega að pípan var orðin eldrauð.

Lesari 6

Það er ljóti hitinn hérna inni.

Lesari 16

Það er af því að hann faðir minn steikir kjúklingana núna í dag.

Lesari 19



Be !  Þarna stóð hann klumsa; þeim orðum hafði hann ekki búist við.  Hann gat 
ekkert sagt, því eitthvað skemmtilegt hafði hann ætlað sér að segja.  Be!

Lesari 16

Dugir ekki!  Burt með hann!  (Og svo varð hann að fara.  Nú kom hinn bróðirinn= 
sögumaður les).

Lesari 7

Hérna er voðalegur hiti.

 

 Lesari 16

Já, við erum að steikja kjúklinga í dag.

Lesari 7

Hvað þá? Ha!

Lesari 16

Dugir ekki!  Burt með hann !

Lesari 19

Nú kom Hans klaufi og reið á hafrinum beint inn í stofuna. 

Lesari 5

Mikill steikjandi hiti er þetta.

Lesari 16

Það kemur af  því að ég er að steikja kjúklinga

Lesari 5

Það var ágætt, þá get ég líklega fengið kráku steikta.



Lesari 16

 Það er guðvelkomið, en hefurðu nokkuð til að steikja hana í því ég á hvorki pott 
né pönnu?

Lesari 5

Það hef ég, hérna er suðugagn með tin-keng.  (Og í því vindur hann fram 
tréskónum gamla og lætur krákuna í hann = sögumaður les).

Lesari 16

Það er nóg til heillar máltíðar, en hvar fáum við ídýfu?

Lesari 5

Hana hef ég í vasanum, ég hef svo mikið að einu gildir þó dálítið fari niður

 (og um leið hellti hann niður dálitlu af forarleðju úr vasa sínum = sögumaður les).

Lesari 16

Tarna líkar mér, þú lætur ekki standa á svörum, þú kannt að koma fyrir þig orði 
og þig kýs ég fyrir eiginmann.  En veistu það að hvert orð sem við segjum og 
sagt höfum er skrifað upp og kemur út í fréttablaðinu á morgun?  Við hvern 
glugga standa þrír  skrifarar, eins og þú sérð, og einn iðnaðarfélagsstjóri og 
iðnaðarfélagsstjórinn er verstur því hann er skilningslaus. 

Lesari 20

En þetta sagði hún til þess að gera Hans hræddan.  Og allir skrifararnir hvíuðu við 
og slettu blekklessu á gólfið.

Lesari 5

 Sá mun húsbóndinn vera og verð ég þá að gefa iðnaðarfélagsstjóranum það sem 
best er .

Lesari 20



 Og í því sneri hann um vösunum og sletti leðjunni beint framan í hann

Lesari 5

Það var laglega af sér vikið, þetta hefði ég ekki getað gert en sjálfsagt mun ég 
komast upp  á  lag með það.

Lesari 20 (eða allur hópurinn saman)

Og nú varð Hans klaufi konungur, fékk konu og kórónu og settist í veldisstól, - og 
höfum vér tekið þetta beint úr blaði iðnaðarfélagsstjórans, en það er nú ekki sem 
allra áreiðanlegast.

 

Kynnir:

Íslensk þula

Einn og tveir, inn komu þeir

 Lesari 1 Einn og tveir,
inn komu þeir, 
þrír og fjórir, 
furðustórir,
fimm, sex, sjö og átta, 
svo fóru þeir að hátta,
níu, tíu, ellefu, tólf,
lögðu plögg sín niður á gólf.

 
 Lesari 2 Svo um miðjan morgun

hún mamma vakti þá, 
þrettán, fjórtán, fimmtán,sextán 
fætur stóðu þeir á,
fóru svo að smala suður með á,
sautján, átján lambærnar sáu þeir þá.

 
 Lesari 3 Nítján voru tvílembdar torfunum á,

tuttugu sauðina suður við sel,



teldu nú áfram og teldu nú vel.

 

 

kynnir:

Bréf til frænku
Höfundur:  Stefán Jónsson

1. lesari Elsku, besta frænka, nú ætla ég þér að pára,

þótt ósköp litlar fréttir ég hafi að segja af mér.

En núna í þessum mánuði, þá er ég níu ára,

og einkanlega af þessu ég vildi skrifa þér.

2. lesari Í fyrradag var gaman, þá fæddist hérna kálfur

í flórinn, sem var blautur og hálli en nokkurt svell,

og veslingurinn litli, sem vildi standa sjálfur,

hann veltist bara um flórinn og hlaut þar margan skell.

3. lesari Byltur hans á flórnum ei tök var á að telja,

svo tók hann Dóri kálfinn og setti band um háls,

þá reyndi hann að gaula og rumdi: - ég er belja,

og Rauðka vil ég heita.  Æ, má ég vera frjáls?

4. lesari Og svo var líka um daginn, - það var víst fyrir viku,

svo voða skelfing gaman, því hér var stiginn dans.

Hann kom hann Siggi á Reykjum, en hann á harmóniku,

þá hringsnerist allt fólkið í polka og Óla skans.

5. lesari Við Dóra gamla fjósakarl þá dansaði hún mamma,

við Dísu gömlu pabbi, og sagði hún væri þung.



Ég dansaði við Laugu.  En Óla sagði amma

við afa hefði hún dansað, á meðan þau voru ung.

6. lesari Já, víst er hér í sveitinni oft verulega gaman,

þótt vetur herði frostið með sinni köldu ró.

Við leiðumst úti bræðurnir og leikum okkur saman

á litlum skíðasleðum í hinum hvíta snjó.

7. lesari Hann Óli litli bróðir er annars mikill trassi,

Þú ættir bara að vita, hve ég í gærdag hló,

er o’naf Háubrekku hann rann á litlum rassi,

reif í sundur buxurnar og fyllti þær af snjó.

 

 

 

 

 

8. lesari En Óli litli er harður, og ekki vildi hann góla,

þótt alltaf sé það hvimleitt að rífa nýja flík.

Og trúað get ég, frænka, að enginn líkist Óla

af öllum þessum krökkum hjá þér í Reykjavík.

 

9. lesari Nú hvíla mínir leggir í litlum moldarkofa,

og langt er orðið síðan ég snerti á þeim í haust, 

en þegar fer að vora, því skal ég líka lofa

að leggja á þá hnakkinn og þeysa endalaust.



10. lesari En góða, besta frænka, nú man ég ekkert meira,

svo mér er best að hætta að pára í þetta sinn.

Það biðja allir að heilsa og þrá frá þér að heyra. 

-   Og þetta hefur klórað hann

Diddi,

frændi þinn.

 

 

 

Kynnir:

Þula
Höf: Theodóra Thoroddsen.

 

1. Stúlkurnar ganga
sunnan við sjó.

2. Mitt úti á firði
svam marbendill og hló.

3. Báran upp að berginu
bylti sér og dó.

4. Hafmey sat á steini
og hörpuna sló.

5. Hafðu við mig stakkaskipti,
 stúlkukindin mjó

6. Mig langar svo til landsins
í  laufgaðan skóg.

Allir:

Ég hef litið ungan svein
úti á grænum mó,



upp frá þeirri stundinni
enga fann ég ró.

7. Tindilfætt er lukkan,
treystu henni aldrei þó,

8. Valt er á henni völubeinið 
og dilli-dó.

9. Gef mér fima fótinn þinn,
þú færð í staðinn sporðinn minn,
 
 
 

Allir:

kóngurinn lætur kóralinn
Í krónuna þína binda,
gljáskeljar og gimsteina
gefur hann þér á linda.

10. Glóir sól á tinda, -
gaman er að synda

11. um Unnar sali
og Ægis lönd,

12. Ystu fram af sævarrönd,
þá Sunna gengur Græði á hönd

13. og geislabál þau kynda.
Aftansunna svæfir káta vinda.

14. Selur sefur á steini,
 svíður í fornu meini.

15. Uppi í sveit hann eitt sinn bjó
með íturvöxnum sveini.

16. Nú er honum um og ó:
á hann sjö í löndum,

17. og urtubörnin sjö í sjó
synda fram með ströndum.

18. Hans er mesta hugarfró



að horfa upp til dala.
Allir:

Vappaðu með mér, Vala.
Fram á sviði fisk ég dró
og fleytuna mína hlóð.
En “fjármannahríðin
er full af bölmóð.”
 

Hafnarfirði 3. maí 2011

Ágætu umsjónarkennarar í 4. bekkjum

Ég vil byrja á því að óska ykkur gleðilegs sumars og þakka  fyrir sérlega ánægjulegt og gefandi samstarf 
í vetur.  Nú líður að lokafundi hjá okkur um Litlu upplestrarkeppnina.  Ég legg til að við höldum fundinn 
mánudaginn 23. maí kl. 15:00 hér á Skólaskrifstofunni.  Þar munum við fara yfir starfið í vetur, hvernig 
þetta verkefni okkar hefur þróast og hvað við höfum lært af  verkefninu og hverju það hefur skilað.

Eins og við ræddum strax í upphafi þá bað ég ykkur að skrá allt hjá ykkur í vetur, hvernig þið skipulögðuð 
vinnuna, hvað gekk vel og hvað þyrfti hugsanlega að skipuleggja betur.  Mér þætti gott að fá þetta frá 
ykkur eigi síðar en 15. maí svo ég geti unnið úr því fyrir fundinn.  Gott væri að í greinargerðinni væru 
eftirtalin atriði:

1. Yfirlit yfir skipulagið frá 16. nóvember og fram að lokahátíð.

2. Samstarf við heimilin, kynningar o.fl.

3. Hvernig náðuð þið að flétta verkefnið inn í venjulega lestrarkennslu?

4. Var styrkur í þessu þróunarverkefni við lestrarkennsluna eða truflaði það?

5. Stóð þróunarverkefnið hæfilega langan tíma eða hefði það mátt byrja fyrr eða enda fyrr?

6. Hvernig var staðið að kynningu á lokahátíðinni?

7. Hverjir voru áheyrendur?  Er hægt að læra af því?

8. Hvar var hátíðin haldin?  Í sal eða inni í stofu?

9. Var notað hljóðkerfi á lokahátíð?  Ef svo var er það nauðsynlegt?

10. Var notað púlt á lokahátíðinni?  

11. Hver var kynnir á lokahátíðinni?



12. Hvernig gekk að nota talkórinn?  Hvaða tilbrigði voru notuð?  Tveir og tveir eða stórir 

hópar o.s.frv.?

13. Var fylgt dagskránni sem IE sendi út í stórum dráttum?  Tímalengd á hátíðinni.

14. Var einhverju sleppt?  Hverju ef svo var?

15. Komu gestalesarar úr 7. bekk?

16. Var eitthvað í lesefninu sem var of þungt?  Eða of létt?

17. Hafðir þú gagn af fundunum í október og janúar?

18. Er þörf á lengri námskeiðum varðandi framsögn og munnlega tjáningu?

19. Telur þú að Litla upplestrarkeppnin sé komin til að vera?

20. Og svo allt annað sem þér finnst nauðsynlegt að taka fram.

 

 

Litla upplestrarkeppnin  skólaárið 2010-2011

Samantekt úr skýrslum kennara sem þátt tóku í tilraunaverkefninu.  Skýrslur bárust úr öllum skólum, 
ýmist frá einstaka kennurum eða saman frá kennurum árgangsins.

1. Yfirlit yfir skipulagið frá 16. nóvember fram að lokahátíð.
Nákvæm kennsluáætlun fyrir hverja viku.
Hátíðleg setning á degi ísl. tungu þar sem nem. lásu texta eftir Jónas Hallgrímsson, talkór 
á sal.
Ritunartextar lesnir reglulega, æfingar heima og kynnt vel.
Samlestur, ljóð lærð utanbókar.  
Æfingar tvisvar til þrisvar í viku.
Nemendur mjög áhugasamir um verkefnið.
Notaðir búningar og grímur, framkoma ríkulega æfð.
Lögð áherla á boðorðin sjö.
Talkórinn æfður reglulega, bæði í stærri hópum og minni.
Byrjaði rólega þar sem ég hafði kennt bekknum frá í 1. bekk og þau vön að lesa í púlti.
Orðið “keppni” (sögðu foreldrar) hefði kveikt keppnisanda hjá börnunum og þau orðið 
enn spenntari!
Börnin fengu oft að velja hvort þau vildu lesa í talkórnum eða ein.  Margar gerðir á 
kórnum notaðar, tveir og tveir saman, allir, sögumaður og svo taka allir undir o.s.frv.
Kennt að koma fram og bera sig vel.  Púlt mjög mikilvægt.
Kynningar til foreldra skipta sköpum og fá þá með.
Gott að nota sem flest tækifæri, morgunstundir, jólaskemmtanir, hægt að nýta talkór í 
öllum námsgreinum við flutning efnis.
Gott að gera nákvæma kennsluáætlun svo maður sé alltaf meðvitaður um verkefnið.
Nemendur mjög spenntir og finnst þeir “stækka”.



Reglulega fóru nemendur heim með bókina “ljóð handa börnum” og fengu aðstoð 
foreldra við æfingar.
Lásu sögurnar sínar og alltaf undirbúinn flutningur.
Æft vel fyrir lokahátíðina.

2. Samstarf við heimilin, kynningar.
Bæði bréfið sem kom frá Skólaskrifstofu og svo frá kennara.
Foreldrar beðnir um að aðstoða við æfingar og það gekk nokkuð vel.  
Sent út í vikuáætlunum.
Flestir foreldrar duglegir við að aðstoða börn sín.  Kom fyrir að ekkert var æft heima.  
Við erum með allan bekkinn í verkefninu og það er misjafnt atlætið heima við. 
Aðstoð í námsveri.
Vakti mikinn áhuga hjá foreldrum.
 

3. Hvernig náðuð þið að flétta verkefnið inn í venjulega 

lestrarkennslu?
Studdi við aukna fjölbreytni í lestrarefni nemenda.
Féll algerlega að lestrarkennslunni hjá mér og ég fann ekki fyrir neinni álagsaukningu 
vegna þessa nema rétt vikuna fyrir lokahátíðina og þá einungis vegna æfinga í salnum.
Í mínum huga styrkur fyrir lestrarkennsluna og það mjög jákvæður styrkur.
Lestrarstundin á morgnana fastur liður og ekkert mál.  Mjög erfitt að vera með illa 
lesblind og seinlæs börn inni í verkefninu í byrjun, þurftu mikla hvatningu og hjálp.
Misjafnt hvernig bekkir eru hvort það sé möguleiki á að vera með svona vinnu þar sem 
bekkjarkennarinn er  einn með hópinn.  
Á tímabili var ekki grundvöllur fyrir svona vinnu hjá mér vegna erfiðleika ákveðinna 
einstaklinga í hópnum.  Þá gerði ég hlé og tók svo upp þráðinn að nýju.
Verkefnið tók yfir fleiri fög en lestur og varð meginverkefnið í apríl.
 

4. Var styrkur í þessu þróunarverkefni við lestrarkennsluna eða 

truflaði það?
Styrkur.
Studdi sannarlega við  lestur en kannski of mikið á kostnað annarra greina.
Þarft verkefni í 4. bekk og að einhverju að stefna.
Stundum erfitt að finna notalega stund, margir teknir út í stuðning.
Verkefnið er viðbót við lestrarkennsluna og auðgar hana.
Verkefnið stuðlaði að því að kennarar voru meðvitaðri um mikilvægi þess að láta 
nemendur lesa upphátt og fara með texta fyrir framan aðra.
Almennt jákvæð áhrif, kom fram í ýmsum myndum sérstaklega hjá þeim sem ekki voru 
sterkir í lestri en blómstruðu í framsögn.
Verkefnið hafði mikil áhrif á áhuga nemenda varðandi efnisval í lestri og einnig gerðist 
það sjálfkrafa að nemendur lærðu ýmsa texta utan að.
 



 
 
 
 

5. Stóð þróunarverkefnið hæfilega langan tíma eða hefði það 

mátt byrja fyrr eða enda fyrr?
Tímasetning góð og ég vildi ekki breyta neinu.
Hæfilegur tími.
Tímalengd verkefnisins var góð, kostur að hver skóli fékk að ráðstafa tímanum á sinn 
máta.
Ég hefði viljað hafa styttra tímabil þar sem verkefnið væri unnið þétt og markvisst., tvo 
til tvo og hálfan mánuð.
Má ekki ná yfir langan tíma, mikið álag á kennara og nemendur.
Fínn tími sem við fengum í þetta verkefni.
Mér finnst að verkefnið eigi ekki að byrja fyrr en um áramót og ljúka í apríl.
Gott að byrja á degi ísl. tungu enda og enda í  mars.
 

6. Hvernig var staðið að kynningu á lokahátíðinni?
Sendur póstur til foreldra og skráð í vikuáætlun.
Foreldrum sent boðskort bæði í tölvupósti og svo skreyttu börnin líka kort og máttu bjóða 
foreldrum, afa og ömmu og systkinum.
Slegið saman við kaffihúsadag, kynnt samhliða.
Foreldrum boðið og nemendum í þriðja bekk.
Foreldrum og starfsfólki skólans boðið.  
Kaffiboð á eftir upplestri, foreldrar komu með meðlæti.
 

7. Hverjir voru áheyrendur?  Er hægt að læra af því?
Foreldrar, afar og ömmur.
Nemendur í hinum 4. bekknum.
Hátíðin eingöngu fyrir foreldra barnanna í bekknum.  Það finnst mér kostur þar sem 
andrúmsloftið var afskaplega afslappað og notalegt.
Nemendur, foreldrar, kennarar og stjórnendur.
Foreldrar og nemendur í 3. bekk, stjórnendur,kennarar og aðrir gestir.
Allir nemendur áttu aðstandendur á hátíðinni.  Skólastjórnendurm boðið, fulltrúa frá 
Skólaskrifstofu 
3. bekkingum og hinum 4. bekknum.
Munum ekki bjóða þriðja bekk aftur, áttu mörg erfitt með að hlusta svona lengi.
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8. Hvar var hátíðin haldin?  Í sal eða inni í stofu?
Hátíðin var haldin í sal.
 
 
 

9. Var notað hljóðkerfi á lokahátíðinni?  Ef svo var er það 

nauðsynlegt?
Við slepptum hljóðkerfi.
Ekki var notað hljóðkerfi.
Við notuðum hljóðkerfi og var það nauðsynlegt.  Þetta var mikil ákorun fyrir nemendur.
Við notuðum einn hljóðnema, hefðu mátt vera tveir.
Hljóðkerfi skólans er mjög gott og við notuðum það og reyndist það mjög vel sérstaklega 
fyrir þá nemendur sem eru feimnir og lesa lágt, þeirra lestur hljómaði eins og hinna.
Hljóðkerfið gerði okkur grikk allan tímann.  Ef hátíðin hefði verið inni í stofu hefðum við 
komist hjá þessum leiðindum sem sambandslausir hljóðnemar gerðu.
 
 

10. Var notað púlt á lokahátíðinni?
Ýmist notað eitt eða tvö púlt.
Notuðum ekki púlt.
Okkar hátíðarpúlt er úr plexígleri og gegnsætt, lágvaxnir nemendur eru þá ekki týndir á 
bak við,heldur sjást í gegnum púltið.
Notuðum púlt að sjálsögðu.
Ekki notað púlt heldur stóðu nemendur á sviði.
Algerlega nauðsynlegt að nota púlt enda mikið verið notað í vetur.
 

11. Hver var kynnir á hátíðinni?
Nemandi í bekknum.
Kynnir forfallaðist á síðustu stundu svo kynning fór ekki eins og ætlað var.
Nemendur úr 7. bekk.
Kynnir úr bekknum, helst til mikið fyrir hann.
Kynningunni skipt niður á fjóra nemendur.
Skólastjóri setti hátíðina og gerði grein fyrir aðdraganda keppninnar.  Setti svip á hátíðina 
að fá skólastjóra.
Umsjónarkennarar voru kynnar.
 
 



 
 

12. Hvernig gekk að nota talkórinn?  Hvaða tilbrigði voru 

notuð?  Tveir og tveir eða stórir hópar?
Annar bekkurinn notaði tveir og tveir saman, sbr. Hans klaufi.
Við notuðum einn stóran talkór.
Við notuðum talkórinn mest við þjálfunina.  
Gekk vel að nota talkórinn og bæði tveir og tveir saman og fleiri.
Notuðum hann mikið allan veturinn, t.d. á jólaskemmtunum og gekk frábærlega.  
Einstaklega skemmtilegt kennsluform.
Notuðum talkórinn við þuluna eins og lagt var til með skiptinguna.  Hópurinn fór með 
sameiginlega þar sem það átti við.
Talkórinn var ekki virkjaður á hátíðinni.
Talkórinn er afskaplega skemmtilegur, gott að nota hann hjá nemendum með 
lestrarerfiðleika, þá lét ég t.d. tvo og tvo lesa saman eða fleiri.  Hægt að nota talkórinn á 
svo marga vegu.  Hef nýtt mér hann í allan vetur bæði í tenglsum við þetta verkefni og 
einnig í annarri vinnu.
Okkur gekk mjög vel að nota talkórinn, æfður á marga vegu, s.s. allir í kór, einn las 
setningu og svo las hópurinn næstu setningu o.s.frv.  Mjög gott að hafa efni þar sem 
sögumaður er, hægt að skiptast á að vera sögumaður.
 

13. Var fylgt dagskránni sem IE sendi út í stórum dráttum?  

Tímalengd á hátíðinni.
Já, við fylgdum henni algerlega, vildum ekki breyta neinu þar sem um tilraunaverkefni 
var að ræða.  Allir mjög ánægðir með að fá svona góða og vel unna dagskrá.  Tímlengd 
hjá okkur var 35 mínútur.
Dagskránni fylgt í stórum dráttum og tók um 35-40 mínútur.
Ég notaði ekki dagskrána en hafði hana til viðmiðunar.
Notaði ekki sömu texta og sendir voru út en fylgdi fyrirmælum.
Fylgdum dagskránni eiginlega alveg, styttum aðeins en hátíðin tók 30-40 mínútur.
Notaði dagskrána eiginlega alveg.  
Lesefnið frekar tyrfið fyrir þennan aldur svo ég hafði annað efni.
Hátíðin hófst á söng hjá öllum hópnum  en notuðum aðeins önnur ljóð með.  Þrír bekkir 
og þeir skiptu með sér lesefninu.
Við tókum það þannig að allir myndu nota lesefnið þar sem það var samþykkt á 
fundunum.  Við vorum ánægðar með dagskrána, við þurftum að vísu að kenna þeim mörg 
orð en það er bara gott og nauðsynlegt.  
Við byrjuðum á leikritinu og svo komu öll ljóðin.  Lengd hátíðar var 40-50 mínútur í 
salnum en síðan 20 mínútur í kaffi í stofum nemenda.
Ljóðin komu skemmtilega út en Hans klaufi reyndist svolítið erfiður.
Mátuleg dagskrá fyrir 4. bekk er 30 mínútur.  Fengum gestalesara úr 7. bekk en kannski 
eiga fjórðu bekkingar bara að vera stjörnur þessarar hátíðar?



Ég sé eftir að hafa ekki notað allt lesefnið sem sent var út þegar ég heyrði úr öðrum 
skólum hvað þetta gekk vel.
 

14. Var einhverju sleppt?  Hverju ef svo var?
Ekki hafður gestalesari, og það var það eina sem við slepptum en svo bættum við við 
tveimur ljóðum eftir Þórarin Eldjárn.
Vorum ekki með gestalesara úr 7. bekk.
Slepptum engu, teljum nauðsynlegt að hafa leikrit sem samlestur.
Nei, engu sleppt.
Slepptum engu en bættum við tónlistaratriðum frá nemendum í árganginum.
Slepptum Hans klaufa.
Vorum ekki með talkór á hátíðinni.
Notaði ekkert úr lesefninu sem IE sendi út.
 

15. Komu gestalesarar úr 7. bekk.
Á nokkrum stöðum voru gestalesarar eða kynnar úr 7. bekk en ekki alls staðar.
 

16. Var eitthvað í lesefninu sem var of þungt?  Eða of létt?
Nei, það var vel við hæfi.  Í ævintýrinu um Hans klaufa – þá hefði textabrotið sem 
nemendur lásu mátt vera aðeins lengra, meira í anda eins og ljóðið, ekki eins örar 
skiptingar.
Texti leikritsins var þungur, og fór mikill tími í að þýða orðin.  En nemendum fannst það 
samt skemmtilegt og við viljum halda áfram með þennan þátt.
Notuðum ekki Hans klaufa, var of  erfitt fyrir 4. bekk.
Notuðum allt efnið en ýmis orð sem nemendum fannst erfið aflestrar.
Íslenska þulan var of þung.  Einnig var leikritið um Hans klaufa þunglamalegt og of 
langt.
Hefðum viljað nota brandara eða gátur.
Í byrjun var Hans klaufi þungur en við urðum mjög ánægðar með hann í lokin.  Lærðu 
svo mörg orð og gerði kröfur.  Nauðsynlegt að hafa bæði ljóð og texta, gerir aðrar kröfur.
 
 

17. Hafðir þú gagn af fundunum í október og janúar?
Mér gagnaðist mjög vel fyrri fundurinn, gat því miður ekki verið á þeim síðari.
Samráðsfundir reyndust vel.
Já, við höfuðum mikið gagn af þeim.
Hafði gagn af fundunum og það var afskaplega gaman að hitta kennara sem eru að vinna 
að nákvæmlega sama verkefni og maður sjálfur.
Já, bæði gagn og gaman.
Já, það var nauðsynlegt til að komast í gang.
Já, mjög gott að hittast og heyra hvernig gekk í öðrum skólum.
 



18. Er þörf á lengri námskeiðum varðandi framsögn og 

munnlega tjáningu?

19. Nauðsynlegt að fá námskeið/fræðslufundi í upphafi keppninnar varðandi 

framsögn og þá þætti sem verið er að fara að leggja áherslu á.

Ekki teljum við þurfa lengra námskeið fyrir þennan skóla.
Nei, þetta var alveg hæfilega mikið, tveir fundir og svo að fá lesefnið og drög að 
dagskránni sent.
Sem kennari þarf maður að vera vel meðvitaður um að æfa þessa þætti í skólastarfinu og 
því gott að fá fund eða námskeið í upphafi.
Við teljum að ekki sé þörf á lengra námskeiði en fundirnir alveg nauðsynlegir.
Nauðsynlegt að hittast og það var frábært að fá lesefnið sent.
 

20. Telur þú að Litla upplestrarkeppnin sé komin til að vera?
Já.  Vonandi verður framhald á þessu verkefni, það er góð viðbót við það sem við erum 
þegar að gera.
Hvetjum ykkur til að halda áfram með verkefnið næstu árin.
Já.
Teljum að Litla upplestrarkeppnin sé komin til að vera.  Skemmtilegt uppbrot í 4. bekk í 
skammdeginu.  Nemendum fannst gaman að æfa sig að koma fram, standa í púlti og vera 
með orðið, voru spennt og áhugasöm og nutu tímanna vel.
Já, tvímælalaust en reikna þarf með vinnunni í kringum umstangið.
Já, ekki spurning, nemendur lærðu mjög mikið á þessu frábæra framtaki.
 

21.  Allt annað sem þér finnst nauðsynlegt að taka fram.
Mætti vera styttra tímabil.
Ég legg til að verkefnið fái nafnið “Litla upplestrarhátíðin” þar sem nemendur eru ekki að 
keppa heldur að æfa sig í upplestri og framkomu.
Foreldrar og aðstandendur voru mjög ánægðir með þessa hátíð og það yfirbragð sem á 
henni var.  Litla upplestrarkeppnin er örugglega komin til að vera.  Við munum læra af 
mistökunum og grípa það sem vel tókst.  Við höldum að styttri hátíð, með minni umgjörð 
skili betri árangri.
Mikið álag og skipulag þarf að vera gott.  Þegar kemur að hátíðinni getur maður 
ekki staðið einn uppi og séð um að allt gangi upp.  Við fengum ómetanlega hjálp frá 
deildarstjóra og fl. til raða stólum og borðum.  Ég reiknaði líka með að Ingibjörg kæmi 
og afhenti viðurkenningarskjölin en deildarstjóri hljóp í skarðið á gerði það mjög vel.  En 
hátíðin var virðuleg og nemendum til sóma.
Verkefnið skemmtilegt og foreldrar ánægðir með framfarir barna sinna.
Verkefnið sérlega skemmtilegt og vona að það sé komið til að vera.
Með kveðju og þökk fyrir skemmtilegt og kærkomið verkefni sem við hvetjum ykkur til 
að halda áfram með næstu árin.
Upplestrarhátíðin var flottur endir á góðu verkefni.



Frábært framtak, vel skipulagt og vel unnið til kennara, gott að fá lesefnið í hendurnar 
og leiðsögnina og síðast en ekki síst að fá þig á keppnina til okkar.  Bestu þakkir fyrir 
skemmtilegt innleggg í skólastarfið og allan þann stuðning sem fylgdi verkefninu.
Okkur fannst alveg frábært að allir skyldu svo fá viðurkenningarskjöl í lokin og þau voru 
svo falleg.
 
 
 

Samantekt:
                    Ingibjörg Einarsdóttir

 


