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Að auki verða hraðaspurningar úr ýmsum 
áttum.  Vísbendingaspurningar sem reyna á 
almenna þekkingu barnanna í heimi skáld-
verka ætluðum börnum – það geta verið bóka-
titlar, höfundar og fleira.   

Þekkingarsmiðja Álfhólsskóla  
og kennarar miðstigs 



 

 
Keppnin er gerð í samvinnu skóla-
safns og kennara miðstigs.  Upphaf-
lega hugmyndin er þó hönnun starfs-
fólks skólasafns Grunnskólans í 
Grindavík og er það með vitund 
þeirra og leyfi. Keppnin er eingöngu 
á milli þeirra bekkja sem eru á mið-
stigi Álfhólsskóla.  Hér eru um 10 
bekkjardeildir að ræða og því er erfitt 
að sjá öllum bekkjum fyrir bókum á 
sama tíma.  Auðsýnt þykir að 
foreldrar verði að leyfa börnum 
sínum að kíkja í bókaskápa fjöl-
skyldunnar og jafnvel stórfjöl-
skyldunnar.  Einnig er rétt að minna 
á almenningsbókasöfnin en þau eiga 
þessar bækur.  Það stefnir því í 
mikinn lestur og vonum við að verk-
efnið mælist vel fyrir.   
Markmiðið er að gera nemendur 
víðlesnari og auðga þannig orða-
forða þeirra og einnig áhuga á bók-
lestri.  Það er mjög mikilvægt að allir 
velji sér lesefni við hæfi en reyni að 
taka áskorun og lesa þær bækur 
sem valdar eru hér sérstaklega.  

 

 

 

Spurningakeppni miðstigs 

Reglur í spurningakeppni 
á miðstigi 

 
1.Hraðaspurningar í 60 sek. – dregið 
er um hvort liðið byrjar og hitt liðið 
víkur afsíðis á meðan. 

 
2. Vísbendingarspurningar 
(bjölluspurningar) 20 sek. um-
hugsunartími. 3 spurningar í hverri 
keppni eru í þremur liðum sem gefa 
frá einu stigi upp í þrjú.  Það lið sem 
fyrr nær bjöllunni fær svarréttinn (sú 
hönd sem neðar er á bjöllunni) 
 
3. Ágiskunarspurningar – leika orð-  
hversu mörgum réttum orðum nær 
liðið á 60 sek. 
 
4. Valflokkar – 30 sek. – um-
hugsunartími  - fjórir flokkar og má 
það lið velja fyrst sem lægra er að 
stigum.  3 spurningar í hverjum flokki 
sem gefa 1 – 3 stig hver.  Ef lið getur 
ekki svarað spurningunni fær and-
stæðingurinn tækifæri til að svara og 
vinna sér inn þau stig sem í boði eru.  
Bæði lið geta nýtt sér hjálpar-
möguleikann „ að spyrja bekkinn“ 
einu sinni. Ef lið eru jöfn að stigum 
eftir að keppni er lokið er gripið til 
bráðabana – notast er við bjöllu-
spurningar og það 
lið sem fyrr er að 

svara rétt vinnur. 

Þegar um valinn bókakost er að 
ræða er mikilvægt að allir hjálpist að.  
Foreldrar og börn heima og í 
skólanum getur bekkurinn staðið vel 
sama.  Bekkir sem vinna vel saman 
og skipuleggja lesturinn saman geta 
komist yfir mun meira magn bóka en 
hinir.  Við bendum á að það er mikil-
vægt að foreldrar styðji börn sín og 
hvetji en einnig að margar leiðir eru 
til við að lesa erfiðari bækur eins og 
víxllestur, samlestur og umræður.   

Lesum því og lesum. 
 

Uppbygging og fyrir-
komulag 
Spurningarkeppnin skiptist í fjóra 
hluta: Fyrst eru hraðaspurningar sem 
koma úr ýmsum áttum og skiptir þá 
máli að hafa verið duglegur að lesa 
gegnum tíðina því ekki er hægt að 
undirbúa sig sérstaklega fyrir þennan 
þátt.  Svo koma vísbendinga-
spurningar sem reyna á  almenna 
þekkingu barnanna í heimi skáld-
verka ætluðum börnum.  Þar eru 
spurt um höfunda, bókartitla og 
fleira. Þar á eftir eru ágiskunar-
spurningar en þá velur liðið einn 
leikara og snýst þessi liður um að 
leika orð sem geta verið nafnorð, 
sagnorð eða lýsingarorð og á liðið að 
reyna að ná sem flestum réttum 
orðum á einni mínútu. Þá koma val-
flokkarnir sem eru níu – þ.e. þrjár 
spurningar úr hverjum flokki sem 
gefa 1 – 3 stig.  Krakkarnir fá nú lista 
yfir bækur sem þau þurfa að lesa 


