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Efnisþáttur úr ársáætlun 

þema:  Ýmsar þjóðsögur og ljóð / álfar og tröll                                                                                                            Berglind, Elín, Hulda, Lilja og Kolbrún. 

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

 
Að nemendur: 
 

o Hafi tileinkað sér þær reglur sem gilda 
í samræðum; skiptast á, grípa ekki 
fram í, hlusta og taka eftir. 
 

o Geti hlustað og farið eftir munnlegum 
fyrirmælum. 
 

o Þekki hugtakið sögupersóna. 
 

o Spái fyrir um framhald efnis 
 

o Geti skrifað einfaldan texta, s.s. sögu, 
frásögn, ljóð hjálparlaust. 
 

o Geti nýtt sér stafrófið við ýmsa vinnu, 
t.d. leit og skipulag. 

 
o Svarar spurningum munnlega úr lesnu 

efni. 
 
 
 

Inntak texta: 
Forspá sögu: Kennari límir fyrir heiti bókar og ræðir myndina á kápunni 
við nemendur, um hvað bókin geti verið. Nemendur spá fyrir um efni 
bókar, skriflegt.  
Bókin lesin, lykilorð kynnt : myrkfælinn, tröllastrákur. 
Kennar spyr nemendur spurninga eftir hverja opnu. 
Eftirfarandi orðtök kynnt: ekki var allt með felldu, að deyja ekki 
ráðalaus, hlaupa með einhvern í gönur. 
Sundurgreinandi vinna: 
Verkefni: 
1) Starfrófsvísa sungin og verkefni unnið 
2) Innlögn á söguvegi. 
3) Lykilorðaverkefni. Forskeyti við strákur og viðskeyti við trölla. 
4)Lykilorðaverkefni. Orð úr orði og orð í orði úr orðinu myrkfælinn. 
5)Tölvuvinna. Nemendur skrifa lykilorð og orðtök í Word skjal. 
6) Söguvegur. Nemendur fá pakka sem inniheldur atburðarás sögunnar 
og eiga að raða þeim upp í rétta atburðarás. 
7)Krossglíma, lykilorðin notuð.  
8) Nemendur hlusta á og syngja álfalög. Álfar (Magnús Þór), 
álfar(S.S.Sól), Karlinn undir klettinum(Ragnheiður Gísla) 
Sköpun: 
1)Tröllagrímur 
2)Verndarhálsmen 
4)Nemendur skapa sitt eigið tröll úr ýmsum efniviði. Skrifa lýsingu á 
tröllinu sínu og finna því nafn. 

 
Teningaverkefnið/sögugerð  
 
Stafrófsvísuverkefni 
 
Spá fyrir um framhald efnis/bókar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enduruppbygging: 
Ritunarverkefni sem er í formi teningasögu  sem gefur nemendum færi 
á að skrifa sögu eftir fyrirmælum.  
Nemendur spá fyrir um framhald efnis/bókar 
 

Námsefni/Bjargir:  
Myrkfælna tröllið eftir Huginn Þór Grétarsson, bækur um álfa og tröll í yndislestri, lag vikunnar er álfar með Magnúsi Eiríkssyni. 

 


