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safnað krökkunum saman í stofu 5   

til að fara yfir óþægilega atburðarásina.  

Ekki er allt sem sýnist og ekki á hreinu  

hver gerði hvað og fundurinn tekur  
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Gleraugun hans GóaArndís Þórarinsdóttir

Gói fær spennandi gjöf frá afa  á afmælinu sínu. Verður auðveldara fyrir Góa að eignast vini eða  verður lífið flóknara en það var?Höfundur sögunnar er Arndís Þórarinsdóttir og myndskreytingar  eru eftir Árna Jón Gunnarsson.
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Draugaljósið
Hildur Knútsdóttir

Dularfullt ljós birtist í hálfbyggðu húsi í nágrenni við heimili Hallfríðar. Hún fær besta vin sinn til að koma með sér og rannsaka málið. Hvað leynist í dimmum kjallaranum?Höfundur sögunnar er Hildur Knútsdóttir og myndskreytingar  eru eftir Árna Jón Gunnarsson.
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Náttfiðrildi
Stefán Máni

Morð er framið í Reykjavík og unglingur 

sem á við geðræn vandamál er grunaður 

um verknaðinn. Ekki er allt sem sýnist  

og stundum rennur raunveruleikinn 

saman við hugrenningar unglingsins. 

Hver er konan í drekasloppnum?  

Er hægt að treysta rauðhærða risanum?
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og myndskreytingar eru eftir Kristínu 

Rögnu Gunnarsdóttur.
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SON

Ung stúlka virðist vera í haldi óprúttinna náunga 

og Úlfur verður vitni að því þegar hún setur miða 

í bílglugga og biður um hjálp. Úlfur og vinir hans 
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skipuleggja eftirför og æsispennandi eltingaleikur 

hefst um borgina. Hver var þessi stelpa? Er vina- 
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í nágrenni við heimili Hallfríðar. Hún 

fær besta vin sinn til að koma með 

sér og rannsaka málið. Hvað leynist í 
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og stundum rennur raunveruleikinn 
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Ábyrgar samræður

Skýringar-
frasar

Frasar 
til að 

bæta við

Spyrja 
spurninga
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Til kennara
Eftirfarandi verkefni miða öll að því að bæta lesskilning og 
orðaforða ungmenna. Verkefnin geyma auk þess glímu við fjölbreytt 
bókmenntahugtök. Ef ykkur vantar verkefni fyrir eitthvert ákveðið 
hugtak og finnið ekki í bók sem verið er að vinna með gæti hugmynd 
að verkefni verið með einhverri annarri bók í flokknum – og þá er 
um að gera að nýta hana. Í mörgum verkefnanna er hvatt til samtals, 
samvinnu og skapandi skila.

Nokkuð er vísað í áður útgefið námsefni sem nauðsynlegt er að kynna 
sér vel áður en verkefnin eru lögð fyrir ungmennin. Þá þurfa þau að fá 
kennslu í lesskilnings– og samræðuaðferðunum áður en þau geta nýtt 
þær í sjálfstæðri vinnu.

Sú kennsla nýtist þeim svo í öllu þeirra námi.

Ungmennin þurfa auðvitað ekki að vinna öll verkefni sem fylgja hverri 
bók. Kennarar velja þau verkefni sem þeir telja að henti sínum hópi 
hverju sinni.

Í eftirfarandi verkefnum er oft gert ráð fyrir samvinnu og samræðum 
nemenda.

Til þess að slíkar samræður gangi vel er gott að hafa smá hjálp við 
höndina, t.d. að hafa minnisblað um ábyrgar samræður sýnilegt í 
stofunni eða ljósritað fyrir hópinn.

Í verkefnum er stundum vísað í eftirfarandi bækur: Beinagrindur, 
Hugfinnur, Kveikjur, Neistar og Logar. Þær eru allar opnar rafbækur á 
vef Menntamálastofnunar.
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Ábyrgar samræður

Skýringar-
frasar

Frasar til 
að bæta við

Spyrja 
spurninga

Ábyrgar samræður – Minnisblað til aðstoðar

Ég er að spá ... Ég held líka að ...

Gætir þú útskýrt ... Ég myndi vilja bæta 

því við að…

Þegar þú sagðir              

þá skildi ég ekki ... Hefur þú/Hafið þið 

spáð í …?

Það sem þú sagðir um                          

      minnir mig  

á ...

Finnst einhverjum að ...?

Hvað fyndist þér/ykkur 

ef ...?
Ég er sammála/
ósammála þessu sem 

þú sagðir af því að…

Mér fannst það sem 

þú sagðir um                          

      flott af  

því að …

Getur þú útskýrt þetta 

með öðrum orðum/

umorðað?

Eftir að þú sagðir 

         þá fór 

ég að /hugsa um/velta 

fyrir mér/ að spá í …

Hvað finnst þér/ykkur 

um ...?

Ég er að spá ...?

Hvað fyndist þér/ykkur 

ef ...?

Hvað ef ...?

Til að nota þegar þú vilt 

að hópurinn hugsi aðeins 

meira eða betur um það 

sem þið eruð að ræða.

Til að nota þegar þú  
vilt bæta aðeins við  
það sem hinir voru  

að segja.

Til að nota þegar þú 
skilur ekki alveg það 
sem einhver var að 

segja. 
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Fimbulvetur
eftir  

Gunnar Theodór Eggertsson

Skrifaðu hjá þér orð úr bókinni samhliða lestrinum. Orðin gætu verið 
áhugaverð, flókin, fyndin, skrítin eða þarfnast útskýringar.

Safnaðu eins mörgum orðum og þú getur – útskýrðu þau sem þú þekkir 
ekki með þínum orðum. 

Notaðu orðin sem þú safnaðir á meðan þú last. Búðu til orðaský úr 
orðunum með því forriti sem þér hentar, hér eru slóðir á þrjú á netinu,  
öll ókeypis:

https://wordart.com/

https://www.wordclouds.com/

https://www.jasondavies.com/wordcloud/

Skrifaðu orðin sem þú fannst inn í forritið. Fiktaðu þangað til þú finnur út 
úr þessu (eða spurðu vin…) – taktu skjámynd af skýinu þínu og límdu í 
skjalið ásamt orðasöfnuninni þinni. 

1. Orð úr bókinni – orðasöfnun
a.

b.

Hér er tilvalið 

að líma
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Það er hægt að velja mismunandi leiðir að því að byrja bók.  
Í Ritunarbókinni sem m.a. má finna á vef mms.is er talað um þrjár 
mismunandi leiðir til að byrja sögu. Þessar upplýsingar finnur þú á 
blaðsíðum 26–28. (Smelltu hér ef þú vilt opna síðurnar). Vissulega eru 
fleiri leiðir til – en þessar þrjár gefa að minnsta kosti góðar hugmyndir  
að sögubyrjunum.

Skoðaðu þessar þrjár leiðir og berðu saman við upphaf bókarinnar 
Fimbulvetur. Hvernig flokkar þú þessa sögubyrjun?

Farðu á skólabókasafnið og gríptu þrjár bækur af handahófi (það þýðir 
að tilviljun ein á að ráða hvaða bók þú grípur). Skoðaðu fyrstu línurnar 
og segðu í hvaða flokk þú setur þær. Falla þær undir einhvern þessara 
flokka?

Hvernig byrjun á sögu hugnast þér best? Skrifaðu fyrstu línurnar að nýrri 
sögu þar sem þú notar þá aðferð sem þér hugnast best.

Oft er talað um innri og ytri sögutíma þegar talað er um sögur. Það er 
gott að hafa þessi atriði í huga þegar sögur eru lesnar því þá getur til 
dæmis verið auðveldara að skilja atburðarásina.

Hver er innri tími sögunnar Fimbulvetur? En sá ytri? Hvernig kemst þú að þessari 
niðurstöðu?

2. Að byrja sögu

3. Sögutími
Innri tími

Innri tími
er sá tími sem líður frá því að sagan byrjar og 
þar til henni lýkur. Innri tími getur t.d. verið 

einn dagur, einn mánuður eða tvö ár. 

Innri tími
Ytri tími

er sá tími sem er þegar sagan gerist.  
Ytri tími gæti t.d. verið fornaldir, nútíminn, 

framtíðin og allt þar á milli.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/ritunarbokin/26/ 
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Keppnin felst í því að fletta bókinni Fimbulvetur í 6 mínútur og finna sem 
flest samsett orð og orð búin til með viðskeytum og skrá hjá sér á línurnar 
hér til hliðar. 

Hver nær flestum orðum á blað? Flestum samsettum orðum? Flestum 
orðum með viðskeytum?

allt eru þetta samsettorð úr sögunni, búin til með því að setja tvö eða 
fleiri orð saman.

Stundum eru líka notuð viðskeyti til að búa til ný orð, eins og 
mikilfenglegt og vandræðagemlingur. 

4. Keppni! Samsett orð – viðskeyti – punktalestur!

ÁHYGGJUHRUKKUR
LÍFSHÆTTA

STUNDARKORN

LÍFSHÁSKI KOLNIÐAMYRKUR

Í Málvísi bls. 41 má kynna sér 
nokkur algeng viðskeyti. Þú 
getur smellt hér ef þú vilt skoða 
útskýringu á viðskeytum.

Það eru til nokkrar aðferðir við lestur – allt eftir því hvort við erum að 
lesa okkur til yndis og afþreyingar (yndislestur) eða þegar við lesum 
eitthvað til að læra og skilja, eins og t.d. ef við eigum að læra um alla 
forseta lýðveldisins Íslands (djúplestur). Enn ein tegundin er punktalestur, 
en þá skimum við yfir texta í 
leit að einhverju ákveðnu.

Í Kveikjum bls 24 er góð 
útskýring á mismunandi 
lestraraðferðum. Þú getur 
smellt hér ef þú vilt skoða 
þær.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/malvisir-handbok_um_malfraedi/#42
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/26/
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Skoðaðu sögusvið sögunnar. Persónurnar búa í Nýju Reykjavík. Finndu 
2-3 dæmi í sögunni þar sem sögusviðinu er lýst. Út frá þessum dæmum 
getur þú samið efnisgrein þar sem þú lýsir sögusviðinu. 

Dæmi um lýsingu á sögusviði:

Veltu fyrir þér af hverju Katrín, Lúkas og allir hinir þurftu að búa í Nýju 
Reykjavík? Hvað hafði breyst á jörðinni? Ræddu þetta við skólafélaga og 
skráðu nokkur atriði sem þið nefnduð. 

Gætir þú hugsað þér að búa við þessar aðstæður? Hvaða vandamál 
tengd því að búa í Nýju Reykjavík sérðu fyrir þér – eða er þetta ekkert 
vandamál?

5. Sögusviðið – Nýja Reykjavík

6. Umhverfismál

Hér lýsir þú sögusviðinu með þínum orðum, notaðu dæmin sem þú 
fannst í sögunni.
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Ræðið þetta í hóp skráið kosti og galla við að búa í Nýju Reykjavík.

Á blaðsíðu 15 spyr Lúkas nýja nemandann hvort hann sé strákur eða 
stelpa. Hvað finnst þér? Er Blær strákur eða stelpa? Skiptir það máli 
varðandi söguna? Ræðið gjarnan í hópum.

Hvernig á að fallbeygja nafnið Blær? Athugaðu að fallbeygingin er ólík 
eftir því hvort um strák eða stelpu er að ræða.

7. Eins og maður tali eitthvað öðruvísi við stráka  
 heldur en stelpur

Gallar

Kk
Blær

Kostir

Kvk

nf nf

þgf þgf

þf þf

ef ef
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Myndmál er stílbragð sem gerir texta myndrænni og ríkulegri. Ein tegund 
myndmáls eru viðlíkingar þar sem tveimur hugtökum er líkt saman með 
því að nota samanburðarorðin „eins og“, „líkt og“ eða „sem“. 

Skoðaðu eftirfarandi málsgreinar þar sem viðlíking er notuð og útskýrðu 
með þínum orðum hvað er verið að meina.

• Hún settist á milli Katrínar og Lúkasar eins og paradísarfugl á villigötum.

• Loftræstirörin stungu upp kollinum á víð og dreif eins og risavaxin 
slönguhöfuð sem höfðu frosið í hel fyrir óralöngu síðan. 

Önnur tegund myndmáls er persónugerving en þá eru hlutir látnir fá 
hæfileika lifandi vera. 

Skoðaðu eftirfarandi málsgreinar þar sem persónugerving er notuð og 
útskýrðu með þínum orðum hvað er verið að meina.

8. Myndmál

a.

b.

Kuldinn át þau öll með tölu.

 

Lyftan urraði ógurlega.
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Vindurinn vældi meðfram hurðinni.

 

Jörðin öskraði úr öllum áttum. 

 

Herbergisveggirnir héldu ró sinni. 

 

Borgin svaf sínum vanalega nætursvefni.

c. Hvað finnst þér um notkun myndmáls? Gerir þetta sögu 
fjölbreyttari og myndrænni eða flækir þetta bara málið?
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Sagan Fimbulvetur og sögusvið hennar tengjast umhverfismálum. Veldu 
þér málefni sem tengist umhverfismálum til að skrifa sannfæringartexta, 
grein sem þú stefnir á að fá birta í einhverjum fjölmiðli. 

Í handbókinni Beinagrindur má finna góðar ráðleggingar við ritun slíks 
texta. Smelltu hér ef þú vilt skoða ráðleggingarnar. 

Þú gætir til dæmis fjallað um bráðnun jökla, hlýnun jarðar, súrnun sjávar, 
plast, eiturefni – hvað sem þér best hentar. Þú þarft kannski að grúska 
svolítið til að finna staðreyndir sem nýtast sem góð rök – en þú græðir 
bara á því. Það fer best á því að vinna þetta verkefni í tölvu eða í stílabók.

Í sögunni má finna fjölbreytt sagnorð yfir það að hreyfa sig.  
Hér eru nokkur dæmi:

- og fleiri og fleiri.

Veldu fjögur sagnorð til að vinna með. Semdu málsgreinar þar sem þú 
notar orðin þín og passaðu upp á samhengið.

9. Sannfæringartexti

10. Að hreyfa sig – Orðaskjóða

að príla að klífa

að skottast

að haltra

að skakklappastað skjótast

 að hlaupa

að stíga

að staulast

að sniglast

að tvístíga

að kippast

Safnaðu orðum um hreyfingu í orðaskjóðu bekkjarins. Þannig banki kemur 
í veg fyrir leiðigjarna endurtekningu í ritunarverkefnum.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#40
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Katrín og Blær eru aðalpersónur sögunnar, Lúkas er aukapersóna – en 
samt mikilvæg aukapersóna til að söguþráðurinn gangi upp. Aðrar 
persónur koma minna við sögu. 

Veldu eina þessara persóna og skrifaðu stutta lýsingu á henni. Þú gætir 
skoðað töfluna á blaðsíðu 8 í Ritunarbókinni til að fá hugmyndir.

Hafðu í huga að það þarf að lýsa meiru en útliti persóna, innri eiginleikar 
eru mjög mikilvægir og hafa áhrif á gang sögu.

Í sögunni Fimbulvetur rifjar Katrín upp og segir gamla þjóðsögu sem afi 
hennar sagði henni þegar hún var smástelpa. 

Íslenskar þjóðsögur skiptast í nokkra flokka, í einum þeirra eru sögur um 
tröll. Rifjaðu upp eina sögu af trölli eða tröllum, skrifaðu hjá þér aðalatriði 
sögunnar og æfðu þig að segja hana. Gættu þess að tala skýrt, passa 
að söguþráðurinn komi í eðlilegu samhengi og ekki er verra ef þú túlkar 
textann á viðeigandi hátt. Þannig heldur þú athygli áheyrenda þinna allan 
tímann.

Taktu frásögnina þína upp og hlustaðu á þig segja söguna, sýndu 
kennaranum þínum upptökuna þegar þú ert sátt/-ur við útkomuna.

Ef þig vantar tröllasögu þá eru nokkrar hér.

11. Að lýsa persónu

12. Hún opnaði munninn og út vall sagan

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/ritunarbokin/8/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Gegnum_holt_og_haedir/


16 Auðlesnar sögur verkefni | © Menntamálastofnun 2022 | 2863

Orðatiltækin hér að neðan eru öll úr sögunni Fimbulvetur. 

Skoðaðu í hvaða samhengi þau eru notuð og hvort þú skiljir þau alveg. 

Skrifaðu málsgreinarnar upp á nýtt og notaðu þitt orðalag.

Dæmi: að prísa sig sæla (bls. 19). Katrín prísaði sig sæla að fá þrjú 
jarðarber á jólunum. Katrín taldi sig nokkuð heppna að fá þrjú jarðarber  
á jólunum.

13. Orðatiltæki – orðskýringar

að gefa engan gaum (bls. 23)

 

að spyrja fregna (bls. 28)

 

að halda sig á mottunni (bls. 30)

 

að tipla á tánum (bls. 31)

 

að taka af skarið (bls. 31)

 

að heimta úr helju (bls. 64)

 

að geta sig hvergi hrært (bls. 66)

 

að gefa grið (bls. 66)
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Í kaflanum Leikslok kemur nýtt sjónarhorn – nýr sögumaður. Skoðaðu það. 
Hvað finnst þér um það? Hverju breytir það í sögunni? Ræðið í hóp og 
segið frá ykkar áliti.

14. Sjónarhorn

að efna loforð (bls. 69)

 

að eiga langt í land (bls.79)

 

að fá óbragð í munninn (bls. 83)
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Hauslausi húsvörðurinn
eftir  

Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur

Tengdu saman orðatiltæki og rétta skýringu

Að liggja undir skemmdum Eitthvað er ótrúlega spennandi.

Að blóðið rjúki fram í kinnarnar Einhver vill vera hugrakkari.

Að það sjóði á einhverjum Einhver klemmist í dyraopi.

Að atburðarásin var spennuþrungin Einhver roðnar, verður rauður í framan.

Að grípa andann á lofti Einhver man eitthvað eins og gerst hafi í gær.

Að telja í sig kjark Einhverju er ekki vel við haldið, að verða ónýtt.

Að vera í fersku minni Einhver gerir eða vinnur við einhvern hlut.

Að lenda milli stafs og hurðar Einhver er bálreiður.

Að láta til skarar skríða Einhver drífur í að gera það sem þarf að gera.

Að bauka við eitthvað Einhverjum bregður mikið.

Veldu þrjú orðatiltæki og semdu málsgrein þar sem þú notar þau í réttu samhengi.

1. Orðskýringar
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Íslendingar hafa alltaf verið duglegir við að búa til orð. Stundum eru tvö 
orð sett saman og þá verður til nýtt, stundum þrjú og jafnvel fleiri.

Til að skilja orðin getur verið gott að taka þau í sundur.

Einfalt dæmi: Draugasögur – orðið er búið til úr orðunum draugar og 
sögur. Það segir okkur að draugasögur eru sögur um drauga. 

Notaðu sömu aðferð til að skoða þessi orð og hvað þau þýða. Eru þau 
búin til úr tveimur eða fleiri orðum? Skrifaðu orðin sem mynda samsetta 
orðið á línuna. 

2. Samsett orð

Síldarvinnsla

hugsunarlaust

sjónvarpsskjár

eftirlitsmyndavélar

húsvarðardraugurinn

mannskaðaveður

almannavarnaflauta

lyklaglamur

öryggismyndavél

hryllingsmyndir

gangaverðir

holdvot

Hvað getur þú sett mörg orð saman og búið þannig til nýtt orð?

Hér er skemmtileg frétt af lengsta orði íslenskunnar!

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/10/15/lengsta_ord_
islenskunnar_a_ljosmynd/

(https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/10/15/lengsta_ord_islenskunnar_a_ljosmynd/)
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/10/15/lengsta_ord_islenskunnar_a_ljosmynd/
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/10/15/lengsta_ord_islenskunnar_a_ljosmynd/
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Það er gott að spá í af hverju við skrifum orð stundum með y/ý/ey 
og stundum ekki. 

Af hverju eru þessi orð skrifuð með y?  
Hvaða orðum eru þau skyld? 

3. Af hverju y?

hryllingur     treysta   

yngri     hleypt   

orkuleysi    smeygja   

teymdi     rými   

blótsyrði    fylltist   

dýpra      hryllti   

lyklar     þyngri

y?
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Það er endalaust hægt að búa til ný orð, stundum þarf bara einn bókstaf  
– eins og stafinn ó – og þá er komið alveg nýtt orð með alveg nýja merkingu. 

Skoðið þessi orð úr sögunni og spáið í hvað ó-ið gerir mikið. Veldu 5 orð. 

Hvað þýða þessi orð, með og án ó-sins?

4. Orðhlutar – ó!

óstjórnlega

ógeðslegt
ókomin

óþarfi

óhugnanlegt
óþolandi

ólæst

óbærilegt ómótstæðilegur

óþolinmóð

Dettur þér í hug fleiri ótrúlega, ógurlega flott ó-orð?

Hvaða þrjú þessara orða notum við sjaldnast án ó-sins?

Til að fræðast 
um orðhluta þá 
er hér krækja.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/132/
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„Maður segir viltu“ „Fólk missir ekki höfuðið, það er afhöfðað“

Skrifaðu mannlýsingu á Jonna, notaðu þær upplýsingar sem þú 
færð um hann í bókinni.

Viltu kannski frekar vinna verkefnið um Sólveigu, Sesar, Helgu eða 
Olgu? Ekki málið! Veldu eina persónu bókarinnar og láttu vaða! 

5. Hver er maðurinn?

Hér í bókinni Kveikjur finnur þú leiðbeiningar um beinar og óbeinar lýsingar.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/72/ 
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Veðrið skipar mikilvægan sess í íslensku þjóðlífi og hefur lengi gert.  
Vegna þessa eru í íslensku máli fjölmörg orð yfir alls kyns veður. 

Veðrið leikur líka stórt hlutverk í sögunni um hauslausa húsvörðinn.

Skoðaðu orðin sem eru hér í skýinu. Hver þeirra getur þú flokkað eftir 
því hvort þau eru um gott veður eða slæmt? Mörg þeirra eiga samt ekki 
heima í slíkri flokkun.

Skrifaðu málsgrein þar sem þú lýsir veðrinu á fallegum degi og svo aðra 
þar sem veðrið er mjög slæmt.

6. Hvernig er veðrið?

milt

óveðursský
himinninn var heiður

þykknar upp

snörp vindhviða 

gustur 

brjálaður stormur

ískalt

mannskaðaveður stormurinn er orðinn að fárviðri

að skána

skýjabólstrar

óveðrið gengur yfir
öldur gældu við bryggjuna

stormur liggur í loftinu snjóbylur
veðurfréttakona

óveður

Á Veðurstofu Íslands má finna fróðleik um orð sem tengjast veðri. 
Smelltu hér! 

https://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/936
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Nokkur munur er á talmáli og ritmáli. Yfirleitt er sagt að ritmál sé formlegra 
enda næg tækifæri til að spá í alla framsetningu og stafsetningu. Talmál er 
frjálslegra og óformlegra.

Skoðaðu stafsetningu þessara orða úr samtölum krakkanna í bókinni og 
færðu yfir í formlegra ritmál. 

7. Talmál eða ritmál – er þetta eitthvað mál?

8. Skilaboð

ætliði

finniði 

sjáiði kemurðu

komiði

ýttirðu 

eruði
plís

sáuði

jú mar 

Hvor útgáfan finnst þér passa betur inn í samtöl þeirra?

Skrifaðu tvenn skilaboð, þau gætu verið send símleiðis eða skrifuð á miða. 
Önnur á vinur þinn að fá, hin eru til ömmu og/eða afa. 

Miðaðu málfarið við viðtakandann. Er orðalagið ólíkt? Spáðu t.d. í 
styttingar og skammstafanir, er málfarið formlegt eða óformlegt? Ræðið í 
bekknum og leyfið bekkjarfélögum að heyra ykkar skilaboð.
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9. Rithöfundur 

Vissir þú að rithöfundurinn Bergrún Íris Sævarsdóttir sem samdi bókina um 
hauslausa húsvörðinn er líka myndhöfundur hennar! Núna átt þú að skoða 
myndlýsingar sögunnar.

Hvaða tilfinningu fyrir bókinni fékkstu við að skoða bókarkápuna?

Hvernig fannst þér að hafa myndir af aðalpersónunum í upphafi sögunnar? 
Líta krakkarnir út eins og þú sást fyrir þér?

Það er engin mynd af Tómasi kennara. Hvernig sérðu hann fyrir þér?

Skoðaðu myndirnar í bókinni og spáðu atriði eins og litanotkun, skugga og 
ljós. Finnst þér myndirnar fylgja söguþræðinum vel?

Og hvernig finnst þér skólinn? Hvernig sjáum við slakt ástand skólans á 
myndunum? 

Skoðaðu myndirnar af Sólveigu og líkamstjáninguna sem þær sýna. Hvernig 
skila stellingarnar því hvernig henni líður í aðstæðunum hverju sinni. Berðu t.d. 
saman myndirnar af henni á blaðsíðum 62 og 69. Og líka á blaðsíðum 9 og 
79. Hvaða tilfinningar dettur þér í hug að séu að veltast um í huga Sólveigar? 

Oft er sagt að mynd segi meira en þúsund orð. Veldu eina mynd úr bókinni og 
skrifaðu stutta hugleiðingu um hana. 
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10. Þjóðsögur – Draugasögur
Íslenskar þjóðsögur hafa lifað með þjóðinni í aldaraðir. 
Einn flokkur þjóðsagna eru draugasögur sem eflaust 
hafa hrætt börn og ungmenni í dimmum baðstofum á 
árum áður. 

Í þessum bókum má finna fjölmargar draugasögur ef 
þig langar til að lesa góða draugasögu.

En hvað þarf að vera í góðri draugasögu? 

Vont veður? Myrkur? Blóð? Óútskýrður umgangur? 
Hauslaus húsvörður?

Gerðu lista yfir atriði sem eru ómissandi í góðri 
draugasögu. Þessi listi kemur sér vel þegar þú þarft að 
semja draugasögu síðar.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Trunt_trunt_og_trollin/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Gegnum_holt_og_haedir/
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11. Amma í fjallinu

12. Björgunarsveitirnar

Á blaðsíðu 79 er mynd af ömmu Sólveigar, ömmu í Fjallinu.

Notaðu dæmi úr sögunni til að lýsa persónu ömmunnar, t.d. hvernig hún 
talar og hvernig samskipti hennar við Sólveigu og lögregluna eru. 

Hvaða lýsingarorð dettur þér í hug? Hvernig kona er amma í Fjallinu?

„Tómas var ekki bara kennari heldur líka skólastjóri, húsvörður, félagi 
í björgunarsveitinni og kórstjóri kirkjukórsins“. Í sögunni þarf hann að 
rjúka úr vinnunni þegar útkall berst. 

Þekkir þú einhvern sem er félagi í björgunarsveit? Taktu viðtal við 
viðkomandi og fáðu upplýsingar um allt sem þig langar til að vita um 
björgunarsveitirnar og starfsemi þeirra.

Þó þú þekkir engan í björgunarsveit getur þú bjargað þér, því bókin  
Á ögurstundu fjallar um starfsemi björgunarsveita. 

Búðu t.d. til hugarkort um það sem þér fannst athyglisverðast í bókinni.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/a_ogurstundu/
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13. Orðaflóð

14. Draugasaga – ritun

Hér er langur listi af orðum úr bókinni, sum þekkir þú alveg og veist hvað 
þýða, önnur kannski ekki.

Veldu þér að minnsta kosti (þetta þýðir að það má velja fleiri...) sex orð til 
að útskýra. 

Góð hjálpartæki eru t.d. sessunautar, kennarar, orðabækur, vefsíðan  
www.malid.is – og hvað sem þér dettur í hug að gæti nýst.

Semdu eins stutta draugasögu og þú getur. Notaðu orðalistann í  
10. verkefninu hér að framan. 

Hér sérðu dæmi sem finna má í bókinni Kveikjur.  

samúð, þráðlausar græjur, dæsa, smápía, fumlaus, mjakaðist áfram, 

skræpótt, Olga rúllaði augunum, skelkuð, lyppast, umlykja, hallærisleg, 

áþreifanlegur ótti, gargaði, bifast, myrkvuð, staðnæmast, klisjur, vantrú, 

gjallarhorn, nærvera, lét vaða, pírði, að græjast, augun voru sem límd aftur, 

holdvot, hvellt hljóð, skimaði, gúlsopi, martraðir, vélfræðingur, rafvirki.

http://www.malid.is
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Leynifundur í Lissabon
eftir  

Ásu Marin

Sögusvið sögunnar Leynifundur í Lissabon er að stærstum hluta í Lissa- 
bon í Portúgal þó svo að sagan hefjist á Íslandi. Í sögunni er einnig sagt 
frá ferðalagi Vasco da Gama sem gott og gagnlegt er að geta séð fyrir 
sér. 

Hafðu kortabók við höndina eða opnaðu kortaforrit á meðan þú lest 
söguna. Finndu staðina jafnóðum og fjallað er um þá til að sjá sögusviðið 
betur fyrir þér. Skrifaðu staðina hér á listann:

1. Sögusvið

a.



30

Veldu einn staðanna sem talað er um og skrifaðu stuttan fræðitexta um 
hann. Leiðbeiningar um ritun fræðitexta má finna í bókinni Beinagrindur, 
sjá hér.

b.

Auðlesnar sögur verkefni | © Menntamálastofnun 2020 | 2863

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#14
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Af hverju eru þessi orð skrifuð með y/ý/ey? Hvaða orðum eru þau skyld? 

hleypur

stynja

skyldi

spyr reyndar

teymir

lýg

teygja

minnisleysi

beygir

leynifundur

hylja

strýkur

syrgja

2. Af hverju eru þessi orð skrifuð með y?

Í íslensku verða hljóðbreytingar í orðum við beygingar þeirra. Það er gott 
að spá í af hverju við skrifum orð stundum með y/ý/ey og stundum ekki. 
Ein hljóðbreytinganna er kölluð i-hljóðvarp og hér má finna útskýringu á 
þessu atriði.

En í mjög einfölduðu máli þá má segja að

• ef orð er skylt orði sem er með o, u eða ju í stofni  
er það skrifað með y. 
dæmi: hross- hryssa

• ef orð er skylt orði sem er með ú, jú eða jó í stofni 
er það skrifað með ý. 
dæmi: mjúk – mýkri

• ef orð er skylt orði sem er með au í stofni er það 
skrifað með ey. 
dæmi: auga- eygði

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/malvisir-handbok_um_malfraedi/#48
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3. Merking orða

Á blaðsíðu 38 dregur Katla ályktun um þýðingu orðs út frá fyrri þekkingu 
sinni:

 „Ert þú aðalborin?“ 
 Ég velti orðinu fyrir mér, aðalborin. Að vera borinn þýðir örugglega að 
vera fæddur. Amma segir oft þegar hún talar um fólk: „Auðvitað þekkir 
þú Nonna, hann er borinn og barnfæddur Þingeyingur.“ Og þá hlýtur 
aðalborin að vera fæddur í aðalstétt. Hann er líkast til að spyrja hvort ég 
sé af góðum ættum, rík kannski konungborin. 

Notaðu sömu aðferð og Katla til að útskýra með þínum orðum hvað 
eftirfarandi orð þýða:

sannsögli

lýtalaus

landafundamerki

ranghvolfa

barðastór

nýlenda
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4. Upplýsingaleit

5. Persónufornöfn eru til bæði í eintölu og fleirtölu

Í sögunni rifjar Katla upp að í samfélagsfræðitíma hafi hún lært að 
konungar byggðu kastala uppi á hæðum. Þaðan hafi varðmenn séð vel 
yfir sveitir og varist árásum og óvæntum heimsóknum (blaðsíða 36). 

Á Íslandi eru ekki kastalar en… 

Skoðaðu á netinu upplýsingar sem finna má um Borgarvirki í Húnaþingi 
vestra og finndu hvað sá staður á sameiginlegt með kastölum miðalda. 
Skrifaðu stutta hugleiðingu um það sem þú finnur um kastala, virki og/eða 
Borgarvirki. 

1. persóna = ég/við

2. persóna = þú/þið

3. persóna = hann – hún – það/ þeir – þær – þau

Í sögunni er notuð 1. persónu frásögn, sem þýðir að sögumaðurinn (Katla) 
talar í 1. persónu. Dæmi: „Ég hækkaði í tónlistinni...“, „Það var ekki í 
upphaflega planinu að ég færi með pabba...“

Á blaðsíðu 59 byrjar Vasco da Gama að segja ferðasögu sína,  
breyttu frásagnarstílnum í 3. persónu.

Dæmi: Vasco da Gama var skipstjóri á São Gabriel, myndarlegu  
27 metra löngu seglskipi. Árið 1497 sigldi hann frá Lissabon
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6. Slangur, slettur og nýyrði
Eins og fram kemur í Málvísi handbók um málfræði þá skiptist 
orðaforðinn okkar í meginatriðum í þrjá flokka; 

• erfðaorð

• nýyrði

• aðkomuorð (tökuorð, slettur, slangur)

Notaðu upplýsingarnar í handbókinni til að flokka eftirfarandi 
orð úr bókinni í þessa þrjá flokka og útskýrðu með þínum orðum 
af hverju þú velur viðkomandi flokka fyrir orðin hér fyrir neðan:

smelltu hér

plan

skip

soldán

hnútur

viðskiptasamningur

landfestar

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/malvisir-handbok_um_malfraedi/#50
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7. Að hreyfa sig

8. Stolt siglir fleyið mitt ...

rölta
drattast
smeygja (sér)
klöngrast

Allt eru þetta orð sem Katla notar um einhvers konar hreyfingu. Semdu 
málsgrein fyrir hvert þeirra þar sem þú notar orðið í réttu samhengi. 

Skrifaðu niður fleiri orð sem þú kannt yfir hreyfingu. Nærðu 10 í viðbót, 20 
eða fleirum?

Finndu orðin sem tilheyra siglingum, bátum og skipum og gerðu hring 
utan um þau. 

skyrbjúgur

landgangur

landfestar

beddi

þilfar

líkneski

skipverji

tróna
káeta

segl
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9. Orðtök og orðatiltæki
Mjög oft eru orðtök og orðatiltæki í töluðu máli og rituðu. Þá er 
nauðsynlegt að vita hvað meint er með þessum orðum til að skilja 
textann og ná samhengi. 

Tengdu saman orðatiltæki og útskýringu. 

Semdu núna sex málsgreinar þar sem þú notar orðatiltækin í réttu 
samhengi.

Þú ert með hnút í maganum    Þú ert í hættulegum aðstæðum

Þér fylgir ferskur andblær     Þú ert mjög kvíðin/kvíðinn

Þig langar til að gólfið gleypi þig   Þú ert með mikinn hjartslátt 

Þú átt að harka af þér     Þú kemur með alveg nýja sýn á málin

Þú ert með lífið í lúkunum    Þú mátt ekki láta sjást að þér líði illa

Þú ert með trommuslátt í brjóstkassanum  Þú ert í afar vandræðalegum aðstæðum

Fjögur orð ganga af. Hvað þýða þau? Útskýrðu.

Ef þig vantar aðstoð getur þú t.d. notað vefsíðuna www.malid.is. 

http://www.malid.is
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10. Samhljóma orð – ólík stafsetning
Í íslensku eru mörg samhljóma orð sem bæði eru til skrifuð með y/ý og 
i/í – og hefur merking orðanna áhrif á rithátt þeirra. 

Dæmi: Þýða/þíða. 

Á www.malid.is kemur eftirfarandi fram:

Orðið þýða merkir t.d. að ‘breyta (texta) af einu tungumáli á annað: 
Leikritið var þýtt úr frummálinu. 

Orðið þíða merkir ‘ná frosti úr e-u’: Þá verður að þíða snjó og klaka.

Skoðaðu þessi orðapör og útskýrðu hvað þau þýða þegar þau eru 
skrifuð með y/ý og i/í

hylla hilla

sýgur sígur

býður bíður

lýti líti

rýfur rífur

skyldi skildi

http://www.malid.is
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Lyginni líkast
eftir  

Arndísi Þórarinsdóttur

1. Hér er náttúran, um náttúruna, frá náttúrunni,  
til náttúrunnar

Náttúran er allt um kring – en hvað er hvað?

Þú átt að finna hvað þessi orð þýða og skrá hjá þér – það gæti komið 
sér vel í næsta ferðalagi. Þá gæti verið gott að horfa vel í kringum sig 
og athuga hvort þú sérð þessi orð í umhverfinu.

hálendi 

klettabrúnmýrar 

þverhnípi freðmýrar 

sylla auðn 

barmar grýtt svæði 

sprunga háls 

á næsta leiti 
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klettabrún

þverhnípi 

sylla 

barmar 

sprunga 

á næsta leiti 

láglendi 

hellir hellismunni 

sæluhús/skáli 

Til að festa orðin betur í minni er gott ráð að nota þau í málsgrein. 
Veldu 3–4 orðanna og semdu málsgreinar þar sem þú notar orðin í 
réttu samhengi.
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2. Að skipuleggja ferð
Nú ætlar þú að feta í fótspor Kötlu, Þorra og hinna krakkanna og 
skipuleggja þriggja daga ferð fyrir bekkinn þinn. 

Það gæti verið gott að kynna sér efni bókarinnar Á flandri og skoða 
kortabækur eða kort á netinu. 

Fylltu inn í hugarkortið allt sem þér dettur í hug að gæti komið sér vel í 
ferðinni.

• fatnaður
• áfangastaðir – örnefni 
• matur

• afþreying – hafa með – gera á staðnum
• gisting – 1. nótt – 2. nótt 
• Fleira

Hafa í huga

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/a_flandri/
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• afþreying – hafa með – gera á staðnum
• gisting – 1. nótt – 2. nótt 
• Fleira

Skrifaðu lista yfir það sem þarf að hafa með í ferðina af fatnaði, 
spilum, snarli og öðrum nauðsynlegum búnaði:

b.

Skrifaðu stutta leiðarlýsingu og dagskrá hvers dags fyrir þá sem 
koma í ferðina. 

a.
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3. Flogaveiki

4. Endurtekningar

Þorri skammast sín fyrir að vera flogaveikur og hefur engum sagt frá því 
nema Denna. 

Hann gæti verið hræddur við fordóma – líkt og þá sem Georg vinur hans 
sýnir á blaðsíðu 32. Fordómar spretta af vanþekkingu og eru aldrei til 
bóta. Lauf.is er heimasíða Félags flogaveikra. Skoðaðu hana og skráðu 
hjá þér að minnsta kosti þrjú atriði sem þú vissir ekki um flogaveiki.

Á bls. 14 í bókinni Útbrot segir: 

Eitt stílbragð í skapandi skrifum er að nýta endurtekningar. Orð eða 
orðasambönd eru endurtekin til að leggja áherslu á eitthvað eða til að 
magna upp spennu eða tilfinningar.

Á blaðsíðu 53 í Lyginni líkast sjáum við dæmi um einmitt þetta. Þar 
stendur: 

„Hann dó,“ samsinnir hún. „Og hann sætti sig aldrei, aldrei, aldrei við 
það.“

Þegar þessi orð eru lesin fylgir þeim mun sterkari tilfinning en ef þarna 
hefði staðið: 

„Hann dó,“ samsinnir hún. „Og hann sætti sig aldrei við það.“ 

Ekki satt?

Prófa þú að skrifa stutt textabrot og nota endurtekningu til að leggja 
áherslu á ákveðinn þátt. Þú getur líka samið ljóð og notað sömu aðferð. 

Þú gætir skrifað um eitthvað skemmtilegt, leiðinlegt, spennandi, lifandi 
eða dáið – eða bara um það sem hugurinn girnist einmitt núna.

http://Lauf.is
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/utbrot/16/#zoom=z
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5. Sendibréf – skilaboð
Að skrifast á við einhvern

Denni (sem er dulnefni Kötlu) og Þorri skrifast á. Stundum skrifa þeir stutt 
skilaboð, stundum sendibréf. 

Nú átt þú að skrifa bréf til vinar. Þú getur verið Denni eða Þorri eða 
Guðný Þóra – eða bara þú sjálf/-ur. Á þessum vefsíðum eru alls kyns 
hjálpargögn ef þig vantar aðstoð við að komast af stað: 

Passaðu málfar, uppsetningu og stafsetningu og vandaðu líka allan 
frágang eins og þú best getur.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#6
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#6https://klb.mms.is/klb/Ritunarvefurinn/bref/
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6. Orðatiltæki
Paraðu saman orðatiltæki úr sögunni og rétta útskýringu

Veldu að minnsta kosti þrjú þeirra og skrifaðu málsgrein þar sem þú notar 
orðatiltækið í réttu samhengi. Þannig festir þú merkingu þess betur í 
minni.

Að fljúga á vit örlaga sinna   Að horfa á eitthvað til hliðar við mann 

Að vera kátur og reifur    Það er hávaða rok

Náttúran æðir bara í allar áttir   Að hnipra sig saman 

Að gjóa augunum     Umhverfið er allt um kring 

Að stumra yfir einhverjum    Að hnipra sig saman 

Að hringa sig niður      Þau hurfu niður í sprungu

Öskrandi vindur     Að hjálpa einhverjum veikum

Jörðin gleypir þau     Að vera glaðvær og léttur í lund 

Að liggja í keng    Að mæta örlögum sínum
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7. Tilfinningar – líðan
Hvað dettur ykkur í hug varðandi tilfinningar og líðan þegar þið lesið um 
það sem Katla, Þorri og hinir krakkarnir lenda í, hugsa og gera? Er allt 
eins og það sýnist vera á yfirborðinu?

Tilfinninga tákn, oft nefnd tjákn (emojis), lýsa tilfinningum oft mjög vel. 
Vinnið saman í 2–3 manna hópum og finnið tjákn sem lýsa tilfinningunni 
sem fylgir eftirfarandi málsgreinum. Veljið að minnsta kosti átta 
málsgreinar.

Katla veit alveg að hún er frekar leiðinleg. Og ljót. 

Af hverju skrifaði vinsælasti strákurinn í skólanum allt  
öðruvísi um sig en nokkur annar myndi gera. 

Að vera að deyja inni í sér.  

Að hlýna allri innra með sér.

Að vera áhorfandi að lífinu.   

Æ, æ, skemmdu geislarnir í þér heilann.

Það besta við að þykjast vera Denni er að þá getur hún verið hress. 

Og hún sér það í augunum á honum að hann veit. Hann veit að það  
er bara ein skýring.

Að geta ekki lengur horft í augun á henni.  

Nú er hún stelpan sem á engan vin. 

Fyrirgefðu. Orðið er svo lítið. Allt of lítið fyrir allt það sem hana  
langar til að segja.

Hún gerir ekkert rétt! Ekki þegar hún segir satt og ekki þegar  
hún lýgur. Svo dirfist hann að hata hana!

Hvað ef hann er hryggbrotinn? Við megum ekki færa hann.

Að minnsta kosti verður ekkert eftir af augabrúnunum. Það má hugga  
sig við það.

Kötlu finnst hún núna vera eins og manneskja sem hana langar til að  
vera. Þó að allt sé hræðilegt, þá er hún ekki sjúklingur, heldur næstum  
því hetja.

Það er þátíðin sem fer alveg með hana. 

Katla þolir ekki að láta Þorra hugsa um sig eins og hún sé 
Krabbameins-Katla.

En hún ákvað að lifa.
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8. Eftir lestur bókarinnar
Eftirfarandi málsgreinar eru úr sögunni – en það þarf að raða þeim í rétta 
tímaröð.

__  Hún hleypur eins hratt og hún getur eftir fótsporunum sem eru óðum 
að hverfa. Um stund er hún alein í óveðrinu.

__   Katla á leyndarmál. Hún á einn vin í öllum heiminum en hann veit ekki 
að hann er vinur hennar.

__  Og hún vill ekki lengur vera áhorfandi að lífinu. Hún ætlar að taka 
öllum tilboðum sem henni berast. Fagna hverri áskorun.

__  „Ég er alltaf að hugsa um það hvernig ég myndi segja Denna frá 
þessu öllu. Í bréfi. Því ég tala um allt við hann. Sérstaklega eitthvað 
mikilvægt.“

__  Mölin skríður undan fótum þeirra og þau ráða ekki við neitt.

__  Þorri pikkar eitthvað á símann sinn á meðan þau borða og hávært 
dyrabjölluhljóð heyrist frá símanum hennar Kötlu um leið og hann sendir.

__  Hún spyrnir fast í sprungubarminn og rígheldur sér. Stríð við 
þyngdaraflið upp á líf og dauða.

__  Unnar er ruglaður af kælingunni og sennilega beinbrotinn. En hann 
getur samt lesið á áttavitann og bent þeim í áttina að hólnum þar sem 
samband næst í símann.

__  „Ekki fara, Þorri. Unnar er bara að taka þig með af því að hann heldur 
að þú sért vanur útivistargaur! Þú ert það ekkert.“

__  „Komdu. Við ætlum upp. Ég er svo lítil, ég stend á öxlunum á þér til 
að komast upp á sylluna þarna. Þaðan get ég örugglega klifrað. Ég er 
frekar liðug. Svo toga ég þig upp.“

__  Um kvöldið versnar veðrið og bárujárnsplöturnar hljóma eins og þær 
ætli að rifna af húsinu. 

__  Hún er viss um að hann sé 
dáinn. Og hún hangir þarna í 
þessu brjálaða veðri, næstum 
því á hvolfi, bundin í mjótt reipi 
í seilingarfjarlægð við lík.

1
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9. Sagnorð

10. Orðasúpa

Sagnorð beygjast á fjölbreyttan hátt. Fylltu inn í málsgreinarnar með 
sagnorðunum í rammanum og passaðu að nota þau á réttan hátt. 

     

    

Georg _________ um gólfið eins og gullfiskur á parketi og ____________ 
svo aðeins meira.

Hópurinn _______________ í einfaldri röð upp hlíðina.

Katla virtist vera að ______________ í bakpokann hans Þorra.

Stelpurnar _________________ af gleði.

Strákarnir ________________ laumulega út um dyrnar áðan.

Unnar _______________ við fallið niður hlíðina.

Katla var svo þreytt eftir gönguna að hún _____________ sér niður á 
bekkinn.

Katla ____________ þegar hún las skilaboðin frá Þorra.

Hér eru nokkur orð úr bókinni. Veldu þér leið að vinna með þau. Þú 
getur lesið þau og fundið út hvað þau þýða. Eða þú getur notað þau í 
ljóðagerð, eða byrjun á sögu eða frásögn. Þú gætir einnig prófað að gera 
orðaský úr þeim – allt eftir því hvað þig langar.  

hnýsast
þramma

skríkja  gægjast

vankast
flissa hlamma hendast

sprikla

sjúskuð alefli

tortryggileg
forskot

óðum
gleðitár

vankaður

sorti

úr sjónmáli mannfórn

einvígi

sálufélagar

ótemja

akkeri

seilingarfjarlægð

wordart.com

https://wordart.com/
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Strákaklefinn
eftir  

Gunnar Helgason

1. Orðskýringar
Orðskýringar – paraðu saman setningar vinstra megin  
við rétta merkingu hægra megin.

Veldu þrjú atriði og skrifaðu eina málsgrein um hvert þeirra. Passaðu 
þig að nota orðin í réttu samhengi.

Að horfa skömmustulegir á gólfið   að tala lítið

Að gjóa augunum     að fara sér hægt 

Að horfa ógnandi     að líta til hliðar við sig 

Að víkja sér undan     að vera niðurlútir

Að örla á einhverju     að reyna að benda á góðar lausnir 

Að vera fámáll     að líða betur

Að hagræða sér    að færa sig frá

Að slóra      að koma sér betur fyrir

Að hafa vit fyrir einhverjum    að hóta einhverju með augnaráðinu

Að anda léttar     að votta fyrir ..., að sjást dálítið … 
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2. Hvaða orð eigum við?

3. Sjónarhorn sögumanns

Í sögunni er talað um mæðgur. Það er orð yfir móður og dóttur. 

En hvaða orð eigum við um: 

móður og son

föður og son

föður og dóttur

Þekkir þú fleiri orð sem lýsa skyldleika? 

Á bls. 77 í bókinni Útbrot eru frábærar upplýsingar um alls kyns  
orð sem lýsa tengslum manna á milli. 

Í Strákaklefanum er sjónarhorn sögumanns þannig að hann 
takmarkar vitneskju sína og lýsir utan frá því sem gerist. Það eru þó 
undantekningar frá þessari reglu þegar við fáum að sjá inn í huga 
einnar persónu. 

Skoðaðu blaðsíðu 6 og segðu hvernig sjónarhornið breytist í smá 
stund. 

Hvernig kæmi þetta út ef þetta væri kvikmynd eða sjónvarpsþáttur? 
Hvernig hefðir þú stýrt þessari senu í sjónvarpsþættinum/
kvikmyndinni? 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/utbrot/78/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/utbrot/78/
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4. Sjónarhorn sögumanns
Það sama gerist á blaðsíðu 74. Lýstu því – þú gætir t.d. teiknað atriðið 
upp í 3, 6 eða 9 ramma líkt og teiknimyndasögu (storyboard).
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5. Talmál – slettur
Íslenska er lifandi mál og sífellt er verið að búa til ný orð. Oft er það 
ungt fólk sem er duglegt að leika sér með málið og býr til orð sem 
festast svo í málinu. Stundum eru orð tekin úr öðrum tungumálum og 
aðlöguð að íslenskunni og stundum eru slettur notaðar.

Slettur eru algengar í talmáli en eru yfirleitt ekki notaðar í ritmáli, nema 
kannski þegar ungt fólk eru aðalpersónur. 

Hér eru nokkur dæmi um talmál og slettur úr Strákaklefanum

Veldu 5-7 orð/setningar til að útskýra t.d. fyrir aldraðri ömmu/afa eða 
langömmu/langafa hvað þýða.

Ókei.

 Ómægod.

Sko. 
Ha!

Þegiðu þarna, fávitinn þinn! 

Akkúrat!
Algjörir fávitar!  

Fokkings skóli.  

Sorrí.  

Dísúss!  
Perri.

Glugginn smallaðist. 

Splundraðist.

Meikaði ekki sens.
Dísúss kræst. 

Svalur.
Kúl. 

Ja-hérna-hér. De-jísúss. 

Að missa kúlið.

Dísess. Djók. 

Í bókinni Málvísir (bls. 48-49) 
má finna útskýringu á hvað 
slettur eru.

Dísess! LOL!

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/malvisir-handbok_um_malfraedi/#50
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6. Veikt eða sterkt?

8. Myndmál 

7. Myndbandsverkefni 

Er stigsmunur á þessum orðum? Raðaðu frá hinu veikasta til hins 
sterkasta. Er t.d. munur á að segja Dísúss eða Dísúss kræst?

Myndmál er stílbragð sem gerir texta myndrænni og ríkulegri. 

Myndmál er t.d. persónugerving, bein mynd og líkingar – 
myndhverfingar og viðlíkingar.

Flokkaðu eftirfarandi málsgreinar eftir því hvers konar  
myndmál þú sérð. Hér gæti verið gott að vinna með félaga.

Vindurinn reif í hárið á henni og sló því í andlit hennar

Það brann eldur úr augunum

Að berjast við grátinn

Starði á hann eins og varðhundur

Ef augnaráð gæti drepið 

Brennandi augnaráð 

Vindurinn sló blautum snjóflyksum … 

Að horfa hatursfullum augum 

Brjálæðið rann af Merði eins og snjóskafl af bröttu þaki

Vindurinn notaði tækifærið … 

Nú átt þú að leika! Sýndu með látbragði muninn á þessum atriðum. 
Sendu svo kennaranum þínum afraksturinn. 

Dísúss.

- kinkaði kolli  

- kinkaði ákaft kolli  

- nikkaði höfðinu  

- að gefa merki með höfðinu að hann ætti að koma  

- nikkaði í áttina að dyrunum (og krakkarnir fóru)

Útskýringar á 
myndmáli má t.d. 
finna í Hugfinni og 
gömlu ljóðabókinni 
Ljóðspor.

Dísess. De-jísúss. 

Dísúss kræst.

https://mms.is/namsefni/hugfinnur-handbok-um-bokmenntahugtok
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9. Eigi leyna augu ef ann kona manni 
Þessi fræga setning er úr Gunnlaugs sögu ormstungu. Þarna segir að 
augun komi upp um mann ef ástin er annars vegar. 

Augun geta svo sannarlega sagt margt – bæði gott og svo annað ekki svo 
gott! 

Í Strákaklefanum eru einmitt mörg dæmi um það:

Það brann eldur úr augunum.

Augun skutu gneistum. 

Hún starði á hann eins og varðhundur. 

Ef augnaráð gæti drepið. 

Brennandi augnaráð. 

Að skjóta eitruðu augnatilliti. 

Að horfa hatursfullum augum.

Veldu 3 málsgreinar hér að ofan og semdu stutta efnisgrein eða jafnvel 
örsögu í kringum hverja.

Setningarnar í verkefninu hér fyrir ofan úr Strákaklefanum eru allar frekar 
neikvæðar. 

Semdu tvær málsgreinar til viðbótar þar sem augu eru í aðalhlutverki – en 
núna við jákvæðar aðstæður. Nokkur orð sem gætu komið þér af stað:

 Blíðlega Góðvild Stóreyg Sindrandi Væntumþykja Dreymandi
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10. Heimilisofbeldi 
Í sögunni er snert á alvarlegu máli, heimilisofbeldi. 

Fylltu inn í krossorðaglímuna með orðum sem þér detta í 
hug að tengist heimilisofbeldi. Notaðu orðin svo til að skrifa 
stutta blaðagrein um efnið.

Gott er að styðjast við Læsisvefinn þar sem ritun 
sannfæringartexta er útskýrð.

Ef vel tekst til er alltaf möguleiki á að greinin fáist birt á 
einhverjum miðli.

H
E
I

M
I
L
I
S
O
F
B
E
L
D
I

https://laesisvefurinn.is/wp-content/uploads/2020/01/sannfaerandi_textar_2020.pdf
https://laesisvefurinn.is/wp-content/uploads/2020/01/sannfaerandi_textar_2020.pdf
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11. Leikur að orðum – að leggja áherslu á sitt mál 
Höfundar nota stundum HÁSTAFI, feitletruð orð, leturgerð eða 

leturstærð til að leggja áherslu á ákveðna þætti í sögum 
sínum.  
 
Notaðu sömu aðferð við að semja málsgreinar þar sem þú notar að 
minnsta kosti 2 af þessum orðum: 

Vonsvikinn (hefur orðið fyrir vonbrigðum)

Yfirvegað (rólega, að sýna stillingu)

Rasisti (sá/sú sem er með kynþáttafordóma)

Snúðugt (með snúð, er fýlulegur)

Talsmáti (hvernig maður talar, kurteislega eða af ókurteisi)

Klórfar (far eftir að hafa verið klóraður/klóruð)

Þrjóskur (að gefa ekki eftir)
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12. Orðatiltæki 
Finndu orðin sem vantar inn í orðatiltækin. Athugið að hver dálkur á sitt eigið ský.

Að                   sér í sætinu Að                      höndum Að                       á eitthvað

Að                       sér undan Að                       við tönn Að ____ alveg í rusli

Að                   fyrir e-m Að                   saman jöxlunum Að                   sér yfir einhvern

Að                   í kekki Að                   brýnnar Að                   hveljur

Að                   niður Að                   brýnnar Að                   orðum í einhvern

Að                   klofvega Að                   um Að                   fyrir sig

Að                   í veg fyrir einhvern Að                   einhverjum opinn 
faðminn Að                   fram í fyrir e-m

Að                   sig saman Að                   útundan Að                   yfirsýn

Að                   saman Að                   yfir einhverjum Að                   miður sín

Að                   niður Að                   einhvers staðar Að                   af fyrirlitningu

víkja

hnipra

setjast

aka

sunka

kastast

púa

lyppast

sitja

stíga

glotta

skilja

berjast

fórna

hnykla

bjóða

bíta

húkahvessa

þruma

hreyta

hella

svara
hnussa

súpa

grípa

vera

vera

kýla

fá
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eftir  
Guðna Líndal Benediktsson

1. Tengdu saman orð og útskýringu

daunn     niðrandi orð um manneskju

ónotatilfinning    boginn í baki

glirnur     hás og skrykkjóttur

sýking     sem lítur vel út, æskilegur, ákjósanlegur

gerpi     hræddur

hokinn     skakkt, afmyndað

hryglukenndur    eitthvað formlaust og afskræmt

skælt     augu

þvoglumæltur    mjög vond lykt

fýsilegur     orðinn ljótur eða skrítinn, afmyndaður

hýsill     það að sýkjast, smitast

óskapnaður    lífvera sem sníkill lifir í

afskræmdur    óþægileg tilfinning

smeykur    óskýr í framburði

ÞAÐ KOM AÐ

NORÐAN

Til að festa orðin betur í minni skaltu skrifa að minnsta kosti fjórar 
málsgreinar þar sem þú notar einhver orðanna í réttu samhengi.
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2. Myndskýringar
Ari Hlynur Guðmundsson Yates og Lea My Ib eru myndhöfundar 
bókarinnar. Teikningar þeirra gefa okkur mynd af því sem Arna, Davor 
og Inga upplifðu, myndirnar þeirra bæta við lýsingar Guðna Líndal 
Benediktssonar rithöfundar á því sem gekk á.

Veldu þér fjórar myndir úr bókinni og búðu til myndatexta sem gæti lýst 
því sem á myndunum er. Orðin í verkefni 1 gætu nýst vel í þetta verkefni.

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4
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3. Skilningarvitin

4. Uppbygging sögu – upphaf, miðja, endir

Yfirleitt er talað um að skilningarvit okkar séu fimm talsins; 
sjón, heyrn, lykt, snerting og bragð. Augu, eyru, nef, húð 
og tunga eru því mikilvæg skynfæri. Stundum er sagt að 
þegar einhver missi eitt skilningarvitanna að önnur eflist.  

Inga systir Örnu er að missa sjónina og þessi fullyrðing á 
við um hana. Hvernig birtist það í sögunni?

Allar sögur byrja og enda. Þar inn á milli gerist eitthvað sem þarf að leysa 
áður en sagan endar. 

Skrifaðu málsgreinar sem lýsa því hvað gerist í hverjum hluta sögunnar 
„Það kom að norðan“.

Upphaf: 

Miðja: 

Endir: 

Ef þú vilt vita meira um 
skilningarvitin getur 
þú til dæmis kíkt á 
Vísindavef Háskóla 

Íslands. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5259
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=972
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5259
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5259
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5. Sjónarhorn sögumanns
Arna er sögumaður sögunnar, allt sem við lásum um í sögunni er eins og 
Arna upplifði það. 

Breyttu sjónarhorninu þegar Arna og Davor rekast á Þórdísi hótelstýru í 
kaflanum „Týndi kötturinn“ þannig að Þórdís segi söguna. 
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6. Í fréttum er þetta helst
Það er mikilvægt að fréttir af atburðunum á Siglufirði berist 
sem fyrst til sem flestra landsmanna. 

Skrifaðu frétt um málið. 

Á blaðsíðu 44 í 
Kveikjum eru góðar 

leiðbeiningar um 
hvernig fréttir eru 

uppbyggðar. Fylgdu 
leiðbeiningunum í 

bókinni og þetta getur 
ekki klikkað!

7. Leiðbeiningar
Fréttir af sýkingunni á Siglufirði hafa borist um landið eftir að fréttin frá 
þér var birt í öllum helstu fjölmiðlum. Skrifaðu núna leiðbeiningar fyrir fólk 
um hvað sé best að gera í baráttunni við þá sem hafa 
sýkst. Hvað ber að varast? 

Í bókinni Beinagrindur (í kaflanum um leiðbeiningar) 
er góð kynning á því hvað hafa ber í huga þegar 
skrifaðar eru leiðbeiningar

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/46/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/46/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#22
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#22
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8. Orðaforði – samheiti
Samheiti eru orð sem hafa sömu eða svipaða merkingu. Veldu 
samheiti orðanna sem eru undirstrikuð. Gættu þess að aðlaga orðin.  

Raggi gerði nú aðeins meira úr stærð fisksins sem hann veiddi. Hann var ekki svona stór. 

Raggi                              stærð fisksins sem hann veiddi. Hann var ekki svona stór. 

Lovísa svaf laust síðastliðna nótt. Það voru svo mikil læti fyrir utan gluggann. 

Lovísa                               síðastliðna nótt. Það voru svo mikil læti fyrir utan gluggann. 

Krakkarnir töluðu um að flýja bæinn. Þeim þótti ekki óhætt þar lengur.

Krakkarnir                                      um að flýja bæinn. Þeim þótti ekki óhætt þar lengur.

Mamma hlustaði ekki á mig. Hún trúði ekki að ég hefði rétt fyrir mér.

Mamma                                 mig. Hún trúði ekki að ég hefði rétt fyrir mér.

Það er óþarfi að verða órólegur því hættan er liðin hjá. Þetta verður allt í lagi.

Það er óþarfi að                                 því hættan er liðin hjá. Þetta verður allt í lagi.

Lykillinn var fastur í skránni. Ég þurfti að vinna lengi við að ná honum úr. 

Lykillinn var fastur í skránni. Ég þurfti að                                 lengi við að ná honum úr.

Inga þurfti að klifra þarna upp brekkuna. Það var mjög erfitt í öllu þessu grjóti.

Inga þurfti að                               þarna upp brekkuna. Það var mjög erfitt í öllu þessu 
grjóti.

skeggræða

ókyrrast
hörfa

skakklappasthnusa 

klöngrast  

skrensa

dorma

ýkja

bisa
hunsa
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bisa

9. Hvað ef?
Stundum er gaman að velta fyrir sér hvernig eitthvað hefði orðið ef…

Semdu nýjan endi á söguna þar sem Arna, Devor og Inga komast í land 
til að vara landsmenn við. Trúir fólk þeim? Var sýkingin komin í þau? Hvar 
eru þau stödd?

Davor dró sig til baka. Honum fannst sér ógnað.

Davor                                  . Honum fannst sér ógnað.

Filippus þefaði af matnum en borðaði hann ekki. Hann virtist ekki vera svangur.

Filippus                                    af matnum en borðaði hann ekki. Hann virtist ekki vera 
svangur.

Geir gengur með skrítnu göngulagi eftir götunni. Það er örugglega eitthvað að.

Geir                                           eftir götunni. Það er örugglega eitthvað að.

Bíllinn rann til þegar ég bremsaði í mölinni. Þetta var aðeins of harkalegt hjá mér.

Bíllinn                                 þegar ég bremsaði í mölinni. Þetta var aðeins of harkalegt 
hjá mér.



64 Auðlesnar sögur verkefni | © Menntamálastofnun 2022 | 2863

10. Orðatiltæki
Hvaða orðatiltæki á við um þessar málsgreinar?

    

   

     

__  Lovísa finnur bara ekki það sem hún leitar að.

__  Jói gamli hafði annað að gera en að spjalla við krakkana.

__  Inga hugsaði stíft um hvaða lykt þetta væri.

__  Þreytan sigraði mig að lokum og ég steinsofnaði. 

__  Krakkarnir hlupu af stað eins hratt og þeir komust.

__  Ragga brá mikið þegar krakkarnir hlupu næstum á hann.

__  Filippus elti Davor í hæfilegri fjarlægð.

__  Báturinn hans Ivans var síðasta von krakkanna um björgun.

__  Bæjarbúar gátu ekki komið í veg fyrir sýkinguna.

1 að grípa andann á lofti   6 að vera síðasta hálmstráið               

2 að brjóta heilann    7 að taka á rás

3 að sjá hvorki tangur né tetur  8 að bera mig ofurliði

4 að fá ekki rönd við reist   9 að hafa öðrum hnöppum að hneppa

5 að fylgja í humátt 
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11. Að umorða
Semdu þrjár málsgreinar þar sem þú notar einhver af eftirfarandi 
orðatiltækjum. 

Útskýringin er með ef það skyldi hjálpa þér.

það sama er uppi á teningnum – staðan er óbreytt

að ná í skottið á sér – að komast á rétt ról, t.d. í verkefnavinnu

á tveimur jafnfljótum – gangandi/hlaupandi

að streitast á móti – að berjast móti einhverju

að sjá varla handa sinna skil – að sjá lítið sem ekkert

að gefa upp öndina – að deyja
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12. Eftir lestur bókarinnar
Eftirfarandi málsgreinar eru úr sögunni – en það þarf að raða þeim  
í rétta tímaröð

__ Raggi tekur Örnu, Ingu og Davor upp í sendiferðabílinn.

__ Skrítnir hlutir gerast í eldhúsinu heima hjá Davor.

__ Bátur Ivans þeytist frá bryggjunni rétt í tæka tíð.

__ Ísjaki með eggi er dreginn á land á Siglufirði.

__ Krakkarnir hitta Lovísu og aðra bæjarbúa í bátahúsinu.

__ Héðinsfjarðargöngin eru lokuð og krakkarnir komast ekki til Ólafsfjarðar.

__ Kenning Ragga og krakkanna, um að börn sýkist ekki, reynist ekki á rökum reist.

__ Krakkarnir kveikja í bátahúsinu.

__ Lovísa skilar sér ekki heim úr vinnu.

__ Arna, Inga og Davor eiga að vera hýslar fyrir það sem er í egginu.

1
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Á rás
eftir  

Þorgrím Þráinsson

Það er mikill kostur að geta haldið athygli við það sem lesið er – en það 
er ekki endilega einfalt! Ein leið til að halda athyglinni er að nota Fimm 
fingra endursögn en með því að nota aðferðina verður auðveldara að rifja 
upp mikilvæg atriði hverrar sögu. 

Það er líka gott að hafa vinnufélaga með sér, einn eða fleiri – því betur sjá 
augu en auga ;)

Þegar þið lesið Á rás skuluð þið æfa ykkur í Fimm fingra endursögn eftir 
hvern kafla, ekki aðeins í sögulok. Þannig eflið þið lesskilning ykkar og 
hæfni til að tjá ykkur, aukið við orðaforðann og þjálfið ykkur í að orða 
hugsanir ykkar á skipulagðan hátt.

1. Fimm fingra endursögn  

Hafið „hjálparhöndina“ hjá ykkur til aðstoðar.

Þumalfingur: Persónur – hvaða persónur koma helst við sögu í kaflanum? 

Vísifingur: Sögusvið – hvar eru krakkarnir staddir núna? 

Langatöng: Flækja – um hvað fjallaði kaflinn – í mjög stuttu máli? 

Baugfingur: Atburðarás – hvað gerðist í kaflanum – í mjög stuttu máli? 

Litli fingur: lok/lausn – hvernig endaði kaflinn? Hvað haldið þið að gerist næst?

6

Persónur

Sögusvið

Flæ
kja

A
tburðarrás

Sögulok/Lausn
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Mikilvægt er að frásagnir séu í réttri tímaröð en leiðbeiningar um gerð 
frásagnartexta má til dæmis finna í bókinni Beinagrindur. 

Skoðaðu símtal Úlfs við Neyðarlínuna á blaðsíðu 8 með þetta í huga. 
Frásögn hans er alls ekki í réttri tímaröð. Hvað gæti valdið þessum 
ruglingi?

Nú skalt þú raða málsgreinunum þannig að samhengið verði rétt. 

Það eru allir góðir í einhverju – það er enginn góður í öllu.

Á blaðsíðu 4 má sjá stuttar persónulýsingar sögupersónanna. Þar eru 
meðal annars nefndir styrkleikar þeirra. 

Hverjir eru styrkleikar þínir? Ef þú lendir í vanda er um að gera að spyrja 
vin. 

Í hverju langar þig til að bæta þig? 

Búðu til persónulýsingu fyrir þig. 

2. Röð atburða

3. Persónulýsingar – styrkleikar og veikleikar

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#4
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Þau sem aldrei fara út fyrir þægindahringinn (eða –rammann) kjósa líklega 
öryggið umfram óvissuna.

Pabbi Úlfs hvetur hann til að rannsaka málið með stelpuna í bílnum – sem 
Úlfi þykir aðeins vera enn ein stórfurðulega hugmyndin sem pabbi hans 
fær. En lætur svo vaða!

Komdu með nokkrar tillögur að einhverju til að gera sem myndi 
mögulega láta marga fara út fyrir þægindahringinn – og kannski þig líka! 
Tillögunum þínum þarf að fylgja hver ávinningurinn væri og hvaða kröfur 
tillögurnar gera til þess sem vill prófa.

Notaðu t.d. hugarkort 

4. Þægindahringurinn – hugarkort

Þægindahringur

ávinningur

ávinningur

ávinningur

ávinningur

ávinningur

kröfur

kröfur

kröfur

kröfur

kröfur
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Hvað varð um stelpuna í lok sögunnar? Semdu stutta sögu um kvöldið 
á flugvellinum. Skrifaðu hana í fyrstu persónu – s.s. stelpan segir söguna 
sjálf. Hvað finnst þér að hún eigi að heita?

5. Frásögn nafnlausu stelpunnar í 1. persónu  
    (ég – frásögn).

51

Ótrúlegt en satt þá trúði vörðurinn Úlfi og 
tók upp símann. Hann reyndi að endur-
taka það sem Úlfur hafði sagt en sagði að 
það væri langbest að löggan kæmi sem 
fyrst. Það liðu ekki nema þrjár mínútur þar 
til lögreglubíllinn renndi inn í Sundahöfn. 
Og í honum sat Amina. Hún stökk út úr 
bílnum og hljóp grátandi í fangið á Úlfi.
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Ytri tími sögunnar Á rás er nútíminn. Það er aldrei sagt berum orðum en 
kemur fram í textanum. Hvað í sögunni gefur okkur vísbendingar um að 
ytri tími sögunnar er nútíminn en ekki eitthvert annað tímabil? 

Nefndu nokkur dæmi til að staðfesta þá fullyrðingu að sagan gerist í 
nútímanum.

Innri tími er sá tími sem líður í sögunni frá því að hún hefst þar til henni 
lýkur.

Hvað gerist þessi saga á löngum tíma? 

Gerðu tímaás þar sem þú setur mikilvæg atriði í rétta tímaröð. Þannig er 
líka gott að sjá hvernig tíminn líður.

6. Sögutími

Innri tími
er sá tími sem líður frá því að sagan byrjar og 
þar til henni lýkur. Innri tími getur t.d. verið 

einn dagur, einn mánuður eða tvö ár. 

Innri tími
Ytri tími

er sá tími sem er þegar sagan gerist.  
Ytri tími gæti t.d. verið fornaldir, nútíminn, 

framtíðin og allt þar á milli.
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Á íslensku má alltaf finna svar 
og orða stórt og smátt sem er og var

Þetta eru upphafslínur Íslenskuljóðsins eftir Þórarin Eldjárn. 

Eitt af því sem gert er í íslensku, til þess einmitt að orða stórt og smátt, 
er að búa til ný orð með því að bæta orðhlutum við orð sem til eru. Til 
dæmis er viðskeytið –leg notað til að búa til lýsingarorð.  

Dæmi:

Við eigum nafnorðið alvara og með því að bæta viðskeytinu –leg aftan 
við stofn nafnorðsins erum við komin með lýsingarorðið alvarleg. Það 
beygjum við svo og lögum að samhenginu líkt og gert er í sögunni.            
… ekki lent í svona alvarlegri atburðarás.

Hér er listi með 20 orðum úr sögunni. Veldu þér einhver tíu þeirra til að 
vinna með. 

Skráðu hvaða orð voru notuð til að búa þau til. 

Það gæti komið sér vel að vinna þetta verkefni með jafningja – það er svo 
margt sem skýrist við að tala um verkefnið.

7. Orðhlutar, viðskeytið –leg

auðveldlega  

daglega  

eðlilegt  

fljótlega  

fullorðinslega  

hæfilegri  

heiðarlegt  

hættulegt  

laumulega  

líklega  

nákvæmlega  

raunverulegir  

rólega  

skemmtilegt  

skyndilega  

stórfurðulegar  

stundvíslega  

venjulegur  

verulega  

örugglega 

Samvinnuverkefni ... eða ekki!

https://www.youtube.com/watch?v=avk4ZpcgH78
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Það sem Úlfur og félagar hans upplifðu var sannkallað hættuspil. 

Finndu orð sem tengjast orðinu HÆTTUSPIL og fylltu inn í krossglímuna. 

Verkefni þitt er að skrifa frétt um það sem krakkarnir gengu í gegnum, þar 
sem þú reynir að koma öllum orðunum sem þú fannst í krossglímunni, í 
fréttina. 

Það er gott að styðjast við leiðbeiningar sem finna má í Beinagrindum 
eða í Kveikjum – bara eftir því sem þér hentar betur.

H

Æ

T

T

U

S

P

I

L

Athugaðu hvort þú getur ekki fundið myndir sem þér finnst passa við 
fréttina þína. 

Það er tilvalið að æfa sig að lesa fréttina og taka flutninginn upp. 

8. Krossglíma – fréttaskrif

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#4 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/46/
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FRÉTTIRNÝJUSTU 13 

„
“

Fyrirsögn

Kynning á frétt

TilvitnunTexti Texti

Texti

Texti

Texti

Texti Texti

Texti

Texti

Texti

Auglýsing

Mynd

Myndatexti

Myndatexti

Myndatexti

Höfundar fréttar

Mynd

Mynd

er orð yfir það andrúmsloft eða 
stemmningu sem höfundur vill ná 

fram með orðavali og lýsingum sínum. 
Hugblærinn getur verið fjölbreyttur allt 

eftir því um hvers konar texta ræðir  
hverju sinni – til dæmis sorglegur, fyndinn        

               eða spennandi. 
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er orð yfir það andrúmsloft eða 
stemmningu sem höfundur vill ná 

fram með orðavali og lýsingum sínum. 
Hugblærinn getur verið fjölbreyttur allt 

eftir því um hvers konar texta ræðir  
hverju sinni – til dæmis sorglegur, fyndinn        

               eða spennandi. 

Hugblær  

Þorgrímur Þráinsson hefur skrifað mjög margar bækur fyrir ungmenni. 
Útbúðu kynningu á honum á Jamboard–spjald. 

Markmiðið er að fá aðra til að heillast af verkum Þorgríms og því þarf að 
draga fram jákvæð atriði sem einkenna verk hans og segja af hverju aðrir 
ættu að lesa bækurnar eftir hann.

Notaðu það sem Jamboard forritið býður upp á og þú kannt á. 

Á spjaldið þarf að setja:

• Bakgrunn

• Mynd af Þorgrími og nafnið hans.

• Mynd af bók eða bókum eftir hann.

• Textabox þar sem þú skrifar (í fáum orðum) af hverju aðrir ættu að lesa 
bók eftir hann.

• Textabox með nafninu þínu. 

• Og eitthvað aukalega sem þér dettur í hug og tengist honum og gæti 
vakið jákvæða athygli á honum. 

Vinnan þín vistast sjálfkrafa svo ekki hafa áhyggjur af því að allt týnist. 

Á bls. 122 eru leiðbeiningar um notkun á Jamboard.

9. Að kynnast höfundinum

10. Hvernig tónlist?
Tónlist skipar stóran sess í hvers konar myndefni, hún styður við þann 
hugblæ sem höfundur vill ná fram. 

Veldu eitthvert atriði bókarinnar og finndu tónlist sem þér finnst passa 
við það atriði. Er söguþráðurinn spennandi, ljúfsár, þungur? Hvernig 
tónlist finnst þér passa?

Leiklestu atriðið svo, hafðu tónlistina 
sem þú valdir í bakgrunni og taktu upp 

þegar þú hefur æft þig svolítið. 

Kannski viltu búa til þína eigin 
tónlist? Það má finna ýmis forrit til 

þess að búa til sína eigin tónlist. 
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kippast til

Þegar við lesum, er mjög líklegt að eitthvað í sögunum grípi okkur. 
Eitthvað sem okkur þótti áhugavert, eftirtektarvert, skrítið eða spennandi. 
Það sem grípur einhvern bekkjarfélaga þinn gæti verið eitthvað allt 
annað. Við erum öll svo ólík – og þannig viljum við hafa það.

Veldu kafla til að fjalla um. Er það söguþráðurinn, áhugaverð orð, 
persónurnar, samskipti krakkanna, einhver aukapersóna? 

Búðu til kynningu á kaflanum þínum. Þú hefur val um hvernig þú setur 
kynninguna upp. 

Í sögunni Á rás eru fjölbreyttar lýsingar á því hvernig sögupersónurnar 
hreyfa sig. 

Til dæmis: 

Það getur verið flókið að útskýra með orðum hvernig þessar hreyfingar 
eru allar – en það gæti verið auðveldara að sýna það. 

Leiktu hreyfinguna og athugaðu hvort vinnufélagar geta giskað á hvað 
það er sem þú ert að leika. 

Það gæti líka verið gaman að taka leikinn upp og búa þannig til lýsandi 
orðabók. 

11. Hvað var athyglisvert?

12. Hvernig hreyfing?

silast

skokka

skunda

fikra sig 
mjakast skríða

hlaupa

lyppast niður
að læðast

að vera léttur á sér

að spretta á fætur 

spretta úr spori
væflast

ana

rjúka

klifra
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Í fyrirsögn þessa verkefnis eru þrjú orð sem öll lýsa hræðilegum 
raunveruleika. 

Úlfur veltir því fyrir sér í kaflanum Eltingaleikur hvað gert sé við krakka 
sem er rænt? Hvort  þeir séu sendir í þrælavinnu, verði fórnarlömb 
kynferðisglæpa eða hvort eigi að selja úr þeim líffærin.

Nú skalt þú fara í smá rannsóknarvinnu. Veldu eitt þeirra atriða sem talin 
eru upp í fyrirsögninni og athugaðu hvað þú finnur. Búðu til einhvers 
konar kynningu þar sem þú kemur niðurstöðum þínum á framfæri. 
Viltu skrifa blaðagrein, búa til hlaðvarpsþátt eða vefsíðu, veggspjald, 
myndband, klippimynd, semja dans, ljóð og/eða lag? Eða bara eitthvað 
annað. Finndu leið til að miðla því sem þú kemst að.

13. Barnaþrælkun – mansal – líffærasala

Rannsóknarvinna
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yfirveguð/yfirvegaður

þýfi

staldra

skrokkur

saknæmt

þögul/þögull

kvíðafull/kvíðafullur
dulúð

plana

risakrumla

mórall

glufa

Orð til að vinna með

Orðatiltæki

Að auki að lokum
Hér eru orð, orðasambönd úr sögunni sem hægt væri að nýta til margs 
konar vinnu, umræður, skoða merkingu, kveikjur að ritun o.fl.

Að leysa landfestar

Að missa sjónar á einhverju

Það liggur eitthvað í loftinu
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Finndu hvaða orðflokki þau tilheyra – sum orðanna eru lýsingarorð, önnur 
atviksorð. Hvernig finnum við muninn?

Hvernig finnum við hvort orðin eru lýsingarorð eða atviksorð?

alvarlegri   

auðveldlega   

áreiðanlega  

daglega  

eðlilegt  

efnilegur  

fáránlegur 

fljótlega  

fullorðinslega  

glæpsamlegt  

grafalvarleg  

greinilega  

Orð úr sögunni með viðskeytinu –leg.

grunsamlega  

hæfilegri  

heiðarlegt  

hættulegt  

kyrfilega  

laumulega  

líklega  

nákvæmlega  

ótrúlega  

raunverulegir  

rólega  

sérstaklega  

30

hildur eftir. Nema hún stykki líka af stað.

Þessi hugsun náði ekki lengra því risinn 
tók upp byssu. „Ef þið hreyfið ykkur mun-
uð þið aldrei hreyfa ykkur aftur, aldrei, af 
því þið eruð dauð,“ sagði hann á bjagaðri 
ensku. „Þið skiljið, ha?“

skemmtilegt  

skyndilega  

skynsamlegar  

stórfurðulegar 

stundvíslega  

varlega  

varfærnislega 

venjulegur  

verulega  

ömurlegu  

örugglega
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DRAUGALJÓSIÐ
eftir  

Hildi Knútsdóttur

1. Að leysa lestrarhnúta – sex góð ráð
13

að neinn annar heyrði það sem hann 
ætlaði að segja.

„Þetta er ábyggilega illur andi,“  
hvíslaði hann síðan. 

„Illur andi?“ spurði ég svo gáttuð að ég 
gleymdi að hvísla. Maja og Dröfn sem 
sátu á næsta borði litu hissa á okkur. 
„Svona eins og draugur?“

„Suss!“ sagði Jian. „Já, illur andi. 
Eða kannski er hann ekkert 
endilega illur, heldur bara 
áttavilltur eða eitthvað. Nai 
nai hefur sagt mér frá svona 
öndum. Þeir geta verið 
mjög, mjög hættulegir.“

„Hver er nai nai?“

„Amma. Amma mín í 
Kína. Ég verð eiginlega að 
hringja til hennar á Skype 
og fá ráðleggingar. Því við 
verðum að gera eitthvað 
í þessu. Geturðu sagt mér 

Hvernig leysi ég

LESTRARHNÚTA?

Ég les aftur.

Ég geymi hnútinn og les áfram.

Ég rifja upp hvað ég veit um efnið.

Ég greini orðið í orðhluta.

Skiptir orðið máli?

Ég spyr aðra.

Lestrarhnútur er orð, orðasamband eða hugmynd í texta sem lesarinn skilur ekki.

Lestrarhnútur – hvað er nú það?  

Þetta geta til dæmis verið orð sem þú rekst á í sögu og þú átt í erfiðleikum 
með að lesa eða jafnvel skilur bara ekki. Svo getur sagan líka verið flókin 
og þér fundist allt vera í hnút!

Þetta eru lestrarhnútar sem þarf að leysa til að geta skilið söguna til fulls 
og notið hennar.

Hér eru sex ráð til að leysa lestrarhnúta. Hafðu þessi ráð í huga þegar þú 
lest söguna og ef þú rekst á lestrarhnúta þá vonandi tekst þér að leysa þá.

 

Í stuttu máli – allt sem stoppar þig í lestrinum.

 1. Ég les aftur.

2. Ég geymi hnútinn og les áfram. 

3. Ég rifja upp hvað ég veit um efnið. 

4. Ég greini orðið í orðhluta. 

5. Skiptir orðið máli? 

6. Ég spyr aðra.
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Þegar Fríða segir vini sínum, Jian, frá dularfulla ljósinu er fyrsta tilgáta 
hans að þetta sé illur andi, eða kannski ekkert endilega illur, heldur bara 
áttavilltur. Amma Jians í Kína er sammála, þetta sé yuan gui – draugur 
sem á harma að hefna. Að hann geti ekki fundið ró í sínum beinum fyrr en 
búið er að bæta fyrir það sem kom fyrir hann. Eða hefna fyrir það. 

Þeir sem af einhverjum ástæðum voru ekki jarðaðir í kirkjugörðum (lágu 
„utan garðs“ eftir dauðann) gengu stundum aftur. Bein þeirra – og sálir – 
voru ekki í ró. 

Til eru fjölmargar þjóðsögur um sálir sem fengu enga ró eftir dauðann. 
Sem dæmi má nefna sögurnar Miklabæjar Solveig og Djákninn á 
Myrká. 

Gerðu litla rannsókn – hvers vegna fundu Solveig og djákninn enga ró í 
sínum beinum?

Er staðan sú sama hjá yuan gui, draugnum þeirra Fríðu og Jians?

2. Þetta er ábyggilega illur andi!

Harmur er  
mikil eða þungbær sorg eða  

eftirsjá. Eitthvað slæmt hefur gerst  

og viðkomandi vill hefna sín

Að vera ó–ró–leg/ur  

= að vera eitthvað æst/ur.

Prófaðu að leita  
að sögunum  

á netinu!

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Gegnum_holt_og_haedir/86/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Trunt_trunt_og_trollin/26/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Trunt_trunt_og_trollin/26/
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Fólk sem sker sig úr fjöldanum verður of oft fyrir fordómum. Ef 
við fræðumst um hluti sem við þekkjum ekki, minnka líkurnar á 
fordómum. 

Downs heilkenni er nokkuð sem allir ættu að kunna nokkur skil á. 
Skoðaðu heimasíðu Félags áhugafólks um downs–heilkenni, hún 
er full af fróðleik. Veldu þér að minnsta kosti þrjú atriði til að safna 
á sameiginlegt veggspjald hópsins og gætu lýst Siggu enn frekar 
en gert er í bókinni. 

Á blaðsíðu 19 stendur: En Jian tók ekki mál að skrópa á æfingu. 
Hann ætlar nefnilega að verða landsliðsmaður í fótbolta.

Jian var líklega búinn að setja sér markmið. 

Út frá þessum upplýsingum og því sem þú last um Jian í sögunni – 
skrifaðu stutta persónulýsingu á Jian. 

Mörg nota SMART markmiðasetningu þegar þau stefna að 
einhverju ákveðnu – líkt og Jian.

Markmiðin þurfa þá að vera:

   

   

   

   

    

Prófa þú að setja þér markmið eins og Jian – eitt eða fleiri – til 
dæmis með því að nota SMART–aðferðina. Veldu eitthvað sem 
skiptir þig máli. 

Ef þú deilir markmiðum þínum með einhverjum er líklegra að þú 
munir vinna eftir þeim, þá er ekki eins auðvelt að „gleyma þeim“. 
Gangi þér vel.

3. Sigga – sameiginlegt veggspjald hópsins

4. Jian – Markmiðasetning

Það þýðir að hafa einhvers konar sérstöðu,  
vera á einhvern hátt öðruvísi en flestir. Ástæður þess að 

einhver sker sig úr fjöldanum geta verið ótalmargar.  
En væri lífið ekki svolítið litlaust  

ef við værum öll eins?

Þú getur t.d.  
flett upp í Hugfinni 

handbók um 
bókmenntahugtök 

til að rifja upp 
persónusköpun og 

persónulýsingar

S –
M – 
A –
R –
T –

Skýr

  Mælanleg

Aðgerðamiðuð

Raunhæf

Tímasett

Nákvæmlega hvað er það sem þú vilt ná fram?

Við hvað miðar þú? Hvenær er markmiðunum náð?

Hvað þarft þú að gera til að ná markmiðunum? 
Skref fyrir skref. 

Þú verður að geta náð markmiðum þínum, 
þannig gengur betur.

Hver er lokatíminn? Dagur, vika, mánuður, hálft ár?  

Ég þarf að 
 skera mig úr 
fjöldanum!
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Fríða fór í smá rannsóknarvinnu um svæðið í kringum heimili sitt. 

Hvar er hægt að finna upplýsingar um þitt nánasta umhverfi? Í þessu 
verkefni er gott að hafa tvo til þrjá vinnufélaga og í sameiningu skráið 
þið hvar hægt er að finna upplýsingar um svæðið ykkar. 

5. Mitt nánasta umhverfi – samvinnuverkefni

söfn

garðar

veitingastaður
afþreying

náttúruperlur

byggingar 

sundlaug

Þið eigið von á góðum vinum í heimsókn. Þið viljið sýna þeim 
áhugaverða staði í umhverfinu. Takið saman lista yfir fimm staði sem 
þið ætlið að fara á og skrifið einnig af hverju þið veljið þessa staði. 

Við skulum gera ráð fyrir að hópurinn hafi bílstjóra svo vegalengdir 
eru ekki vandamál ;) 

Hvað þurfa vinir ykkar að stoppa lengi hjá ykkur til að geta skoðað allt 
sem þið viljið sýna þeim?

Samvinnuverkefni



84 Auðlesnar sögur verkefni | © Menntamálastofnun 2022 | 2863

er orð yfir það andrúmsloft eða stemmningu 
sem höfundur vill ná fram með orðavali og 
lýsingum sínum. Hugblærinn getur verið 

fjölbreyttur allt eftir því um hvers konar texta 
ræðir hverju sinni – til dæmis sorglegur, fyndinn  

              eða spennandi. 

Hugblær  

Foreldrum Jian finnst amma hans óttalega hjátrúarfull. Hvað er hjátrú?  

Ræddu málið við bekkjarfélaga. Athugið hvort þið getið ekki í sameiningu 
fundið nokkur dæmi um hjátrú. Þið getið gert veggspjald, myndband, 
glærur eða hlaðvarp. Skilið niðurstöðum ykkar til kennarans.

Skoðið kaflabyrjunina á blaðsíðu 32 – hvernig hugblæ nær Hildur 
höfundur fram með þessari byrjun? Lýsið því með nokkrum orðum.

Veljið í sameiningu einhverja tvo kafla í bókinni og lýsið hugblænum sem 
þið upplifið. 

7. Hugblær – Samvinna og samræður

6. Hjátrú – samræður

Samræður

SamræðurSamvinnuverkefni
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Hjartað sló búmm búmm búmm í brjósti mér… Skoðum aðeins orðið 
búmm. Sláið það inn í leitargluggann á malid.is og skráið hjá ykkur hvernig 
það fallbeygist. 

8. Búmm búmm búmm – leikur að orðum

Eintala Eintala m. greini Fleirtala Fleirtala m. greini

nefnifall (nf.) Hér er

þolfall (þf.) Um

þágufall (þgf.) Frá

eignarfall (ef.) Til

Semjið tvær málsgreinar þar sem þið notið orðið í einhverjum öðrum 
myndum en búmm.

Hvernig lítur það til dæmis út í þgf. ft. m.gr.?

Eigum við fleiri orð sem lýsa hljóði eða hreyfingu eins og hvúúússsss  
(bls. 52) eða búmm (bls. 54)?

Hér væri kannski ráð að skoða Andrésblöð eða Syrpur! Hvað gera þessi 
orð fyrir textann? Skrifið þau hljóðlýsandi orð sem ykkur dettur í hug. 

Samræður

https://malid.is/
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Á blaðsíðu 56 má finna dæmi um andstæður – „Röddin var ógnandi en 
stelpan sjálf var það ekki.“ Þessi níu orð segja ótrúlega margt.

Prófa þú að semja þrjár málsgreinar þar sem þú notar andstæður – þú 
gætir til dæmis haft í huga andstæðurnar sem nefndar eru í Hugfinni: 
gott–illt, líf–dauði, sorg–gleði. Reyndu að hafa þær ekki of langar. Það 
getur stundum verið erfiðara að semja stuttar málsgreinar en langar. 

9. Andstæður – segja stundum meira en mörg orð

10. Orðaforði – samvinna
Hér er verkefni fyrir vinnufélaga. Skoðið eftirfarandi orðalista og finnið út 
hvað orðin eiga sameiginlegt. 

Kynntu þér það sem sagt er um 
andstæður í Hugfinni.

Getið þið fundið uppruna og samheiti þessara orða? Ef þið lendið í 
vandræðum gæti malid.is kannski hjálpað.

að nikka
að meika sens

skúffuð
tjúnuðsó

snúsastressuð

snobb

tragísk

Samvinnuverkefni

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/hugfinnur/10/
https://malid.is/
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11. Hvað er það versta sem getur gerst?

Þegar Fríða og Jian hafa ákveðið að rannsaka draugaljósið nánar spyr Jian 
þessarar spurningar: „Hvað er það versta sem getur gerst?“ 

Hleyptu hugmyndafluginu lausu og semdu sögu þar sem allt fer á versta veg 
hjá vinunum.

Það var Jian sem tók af skarið. Hann greip um höndina á mér og togaði mig 
af stað í átt að opinu niður í kjallarann. 

… og nú þú!

Hér er svolítill glaðningur sem gæti nýst sem efniviður í söguna þína  
– ef þú vilt. Það er engin skylda.

að jörðin gleypi einhvern

að koma varla dúr á auga

að renna kalt vatn á milli skinns og hörunds

að hverfa sporlaust

að gefa einhverjum illt auga í humátt

að eiga harma að hefna

að vera með hnút í maganum

að hafa ekki glóru

Hárin rísa

að vera á nálum

að snúast á hæli

að finna skelfinguna læsa köldum klónum

að herða upp hugann

blóði drifinn
að eiga ekki afturkvæmt

skilningarvitin voru þanin til hins ýtrasta
að taka andköf

að vera að leka niður af þreytu

að augun skjóti gneistum

 að æpa upp yfir sig

Sagnorð   Lýsingarorð   Nafnorð

að tortíma    innantómt   lifendur

að flökta      ógnarlöng    hrægammar

að verða úti  niðurlút   vísbendingar

að smokra   smeyk    saggalykt

að þrauka   áttavilltur   hæðni

að múta   andsetinn

að lufsast   glatað

að burðast   yfirgefinn

að staðnæmast  voveiflegur (dauðdagi)

að lokka   yfirnáttúrulegt

að hringla   þvældur

að hírast   kinnfiskasogið

að paufast 
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12. Efni til að ræða um í minni hópum  
      – muna að fylgja samræðureglum. (sjá bls. 5)

Hér eru tillögur að umræðuefni fyrir 3–5 manna samvinnuhópa. Komið 
ykkur saman um hvaða atriði þið viljið ræða. Gefið ykkur 15 – 20 mínútur 
til að ræða málin og annan eins tíma til að skrá niðurstöður ykkar. 
Viljið þið skrifa samfelldan texta, skrá punkta með samantekt, búa til 
veggspjald, glærukynningu, myndband – eða bara eitthvað allt annað? 

Aðalatriðið er að niðurstöður hópsins liggi fyrir í lok kennslustundar.

Blaðsíða 59 
Hanna Lísa, fimmtán ára, segir Fríðu og Jian að hún hafi átt kærasta sem 
var fimmtán árum eldri en hún. Ræðið t.d. viðbrögð foreldranna. 

Blaðsíða 59  
Læstu mig inni með einhverjum dópistaaumingjum – Ræðið t.d. orðalag. 

Blaðsíða 61 
Við vorum jafngamlar, bjuggum á sama landi og töluðum sama tungumál, 
en samt var eins og hún byggi í einhverjum allt öðrum heimi en ég – 
Ræðið t.d. ólíkar aðstæður unglinga.

Blaðsíða 63  
Í vor ætla ég síðan niður á höfn og lauma mér um borð í eitthvert skip – 
Ræðið t.d. um flóttafólk/laumufarþega.

Blaðsíða 66  
Þau skammast sín bara fyrir að eiga krakka sem er ekki eðlilegur – Ræðið 
t.d. hvað það er að vera eðlilegur.

Blaðsíða 69  
Ég veit að ég verð að gera eitthvað meira til að hjálpa henni. Ég veit bara 
ekki hvað – Ræðið t.d. hvernig Fríða gæti hjálpað.

56

Hún var svo reið að dökku augun skutu 
gneistum.

„Þú ert ekki draugur,“ sagði Jian við 
hliðina á mér.

„Drullið ykkur út!“ sagði stelpan aftur. 
Röddin var ógnandi en stelpan sjálf var 
það ekki. Hún var svo horuð og lítil og 
fötin hennar voru svo skítug. Og hún var 
bara ein en við vorum tvö, hún gat ekkert 
gert við okkur. 

„Við sáum ljósið,“ sagði ég. „Ég á heima 
hérna á móti. Ég sá ljósið. Og við héldum 
að þú værir draugur. Svona yuan gui, andi 

Samræður
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Að auki að lokum
Hér eru orð, orðasambönd úr sögunni sem hægt væri að nýta til margs 
konar vinnu, umræður, skoða merkingu, kveikjur að ritun o.fl.

innantómt

einbirni

ógnarlöng

með semingi

ábúðarfullur

endurskin

áhugasamur

rómur

áttavilltur

flökta

erindi

smokra

niðurlút

að aka sér

að buna út úr sér

ábúðarfullur

lifendur

mói

skitin (fótboltaæfing)

þrauka

tjónka

Orð sem mögulega þarfnast útskýringar og umræðu

Orðatiltæki

að geta trútt um talað

að fara út yfir öll velsæmismörk

að draga seiminn

að grípa í tómt

á annað borð

að herða upp hugann

að eiga harma að hefna

að skella upp úr

að hafast við 

að voga sér e–ð

að lýsa eftir einhverjum

að hafa not fyrir eitthvað       

Hjartað sökk neðar í brjóstinu – hjartað hoppaði lítið valhoppað spila eitthvað eftir eyranuað festa hugann við eitthvaðað taka af skarið
að stafa (fölri) hvítri birtu – skoða fleiri útskýringar á so að stafa. í öllu falli

að allt fari á versta veg
að komast til botns í ráðgátuað finna ró í sínum beinum

að vera með fiðring í maganumað koma að tómum kofanum
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praktískar

hugsi – mjög sérstakt lo. 

vitnisburður

voveiflegur (dauðdagi)

lukt

yfirnáttúrulegt

þvældur

unga út

að verða úti

að hefa (láta hefast)

hrægammar

að múta

að lufsast

að burðast

öfugsnúin

tómur steinsteypukassi

að lokka

andsetinn

óumræðilega

lúinn

paufast

vísbendingar

blóði drifinn

munur (einhver munur)
í humátt

að staðnæmast

karmur

að réna

svolgra

lítri – hvernig á að skrifa þetta orð á íslensku?

meðferðarheimili

rugl – að vera í rugli
kinnfiskasogið

hæðnislega

vitagagnslausar

smeyk

drösla

langsóttur möguleiki

að hringla

erfa

tilvik

saggalykt

burðarveggir
jafnslétta

sót

glatað

kemba

taóismi

sverja

hírast

bókstaflega

yfirgefinn
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Úrræði fyrir börn með geðræn vandamál er ekki geðveikrahæli 
heldur BUGL:

Áhugaverð atriði

bls. 4 – Að heita í höfuðið á einhverjum

bls. 6 – stuðningsforeldrar. Hvað felst í því?

bls. 7 – forsætisráðherrann bað Guð að blessa Ísland  

– hvenær var það? Gúgglið.

bls. 8 – beinagrind af húsi – hvernig er það? Hvað vantar?

bls. 10 – að augun og heilinn blekktu mann oft – 

ímyndunaraflið getur leikið mann grátt. 

bls. 10 – einhver – eitthvað – ekki eitthver!

bls. 13 – Skype. Hvaða samskiptamöguleikar eru aðrir?

bls. 28 – Það starði á mig eins og auga – viðlíking

bls. 29 – hvað er það leiðinlegasta í veröldinni? Að vaska upp?bls. 33 – mínúturnar siluðust áfram – persónugerving – þær hljóta að  
hafa dottað

bls. 36 – hvernig getur maður undirbúið sig undir að hitta illan anda? bls. 37 – eins og augnlausar tóftir
bls. 38 – guð – búddisti. Hvaða trúarbrögð þekkið þið?bls. 38 – að kíkja ofan í djúpan myrkan brunn …  

bls. 50 – kannski væri þetta síðasta kvöldmáltíðin mín. Vísun í biblíuna 

og sögur af síðustu kvöldmáltíð Krists. Vísanir fá aðeins gildi ef 

lesandinn þekkir í hvað er vísað. Grúskaðu á netinu um síðustu 

kvöldmáltíðina.

bls. 52 – myrkrið inni í húsinu var svo þykkt að það var næstum eins og 

það væri úr einhverju seigfljótandi efni. 

bls. 53 – óttinn var eins og krepptur hnefi í brjóstinu á mér.

BUGL

LANDSPÍTALI

https://barnaspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=21788
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Gleraugun hans Góa
eftir  

Arndísi þórarinsdóttur

Góð leið til að setja sig í sannkallaðar lestrarstellingar er að reyna að spá 
fyrir um textann áður en byrjað er að lesa. 

Fyrst:

Veltu fyrir þér titlinum á bókinni og skoðaðu forsíðuna vandlega. Eru 
einhverjar vísbendingar þar? Heldur þú að þetta sé til dæmis fyndin bók, 
spennandi eða sorgleg? Um hvað ætli bókin sé?

Næst:

Lestu aftan á bókina. Leggðu saman tvo og tvo út frá forsíðu og baksíðu 
– hver er niðurstaða þín? Hvað segja félagar þínir?

Og svo:

Skoðaðu efnisyfirlitið á blaðsíðu 3 þar sem finna má kaflaheitin og 
kynningu á helstu persónum á blaðsíðum 4 og 5. Leggðu saman tvo og 
tvo og tvo… Er hugmynd farin að fæðast í kollinum? Ætli þú hafir rétt fyrir 
þér um söguna? 

Af stað!

Er eftir nokkru að bíða? – Byrjaðu að lesa :) 

1. Að spá fyrir um textann

Gleraugun hans Góa
eftir 

Arndísi Þórarinsdóttur

Gleraugun hans Góa
ISBN 978-9979-0-1955-8

© 2015 Arndís Þórarinsdóttir
© 2015 Teikningar: Árni Jón Guðmundsson
Ritstjóri: Sigríður Wöhler
Yfirlestur: Ingólfur Steinsson

1. útgáfa 2015
Námsgagnastofnun, Kópavogi

Hönnun og umbrot: Námsgagnastofnun
Prentvinnsla: Ísafoldarprentsmiðja ehf. – Umhverfisvottuð prentsmiðja

Bók þessa má eigi afrita með neinum hætti, svo sem með ljósmyndun, 
prentun, hljóðritun eða á annan sambærilegan hátt, að hluta til eða í 
heild, án skriflegs leyfis útgefanda.
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2. Að spyrja höfundinn

Ein leið til að bæta lesskilninginn er að semja spurningar til höfundarins 
á meðan maður les. Spurningarnar gætu til dæmis verið um tilgang 
frásagnarinnar, einhvern atburð eða einhverja sögupersónuna. 

Dæmi:

• Hvað er höfundurinn að segja okkur hérna?

• Hvers vegna ætli höfundurinn hafi látið þessa sögupersónu segja/
gera/vilja þetta? 

• Hvernig ætli höfundurinn hafi fengið hugmyndina að því að nota 
einmitt þetta orð?

• Af hverju fannst mér þessi kafli svona spennandi? 

• Hvernig tókst höfundinum að gera þennan atburð svona spennandi?

Prófa þú núna að skrifa tvær til þrjár spurningar til Arndísar, höfundar 
bókarinnar um Góa. Kannski kennarinn þinn ákveði að senda góðar 
spurningar til hennar? Hver veit!
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3. Að rekja ættir sínar

Gói er sagður eiga ættir að rekja til Japan. Veist þú hvert þú átt ættir að 
rekja? 

Búðu til ættartré þitt eins langt aftur og þú treystir þér til og getur fundið 
upplýsingar um. Skrifaðu hjá þér hvar forfeður þínir og formæður áttu 
heima. Ef þú merkir þessa staði inn á landakort, nægir Íslandskort eða 
þarftu stærra kort? Kannski Evrópukort eða heimskort?
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32

– Ég held að ég ætti að taka þessi 
gleraugu, Guðjón, og fara með þau til 
skólastjórans. Upptökubúnaður er ekki 
leyfður hérna í tímum.

– Nei! Þú getur ekki bara tekið þau af 
mér! Ég er rosalega fjarsýnn.

– Nú, þá verður þú bara að nota gömlu 
gleraugun.

4. Umboðsmaður Alþingis – umboðsmaður barna

5. Myndavélagleraugu – samvinnuverkefni

Lárus föðurbróðir Góa er lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis. Svo 
er líka til umboðsmaður barna. Getur þú komist að því hvert hlutverk 
umboðsmanns barna er og skrifað hér 2–3 dæmi um hlutverk hans.  
Þú finnur alls kyns upplýsingar um þetta á vefsíðunni barn.is  

Hversu mikilvægt þykir þér að umboðsmaður barna sé til – og af hverju? 
Er einhver sem þú getur rætt þetta við í hópnum þínum? Eru allir á sömu 
skoðun? 

Hvers konar vandamál geta komið upp í tengslum við gleraugu með 
myndavél? Eða er þetta ekkert vandamál? Ræðið við vinnufélaga, takið 
saman það helsta sem kemur fram og deilið með kennaranum ykkar. 

Athugið að þið þurfið ekki að komast að einni sameiginlegri niðurstöðu 
og það er mikilvægt að virða skoðanir allra. Það er gott að styðjast við 

Samvinnuverkefni

https://www.barn.is/
https://www.barn.is
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6. Orðavinna
Tengdu saman orð úr bókinni og rétta útskýringu á þeim. 

Blaðsíðutal fylgir svo þú getir séð orðin í samhengi og mögulega dregið 
ályktanir um hvað þau þýða út frá samhenginu.

hæðast  (bls. 7) 

álka  (bls. 11)

hallærislegt  (bls. 19)   

akkúrat  (bls. 27)

andspyrnuhreyfing  (bls. 56) 

skjöldótt  (bls. 67)

sjens  (bls. 69)

andagift  (bls. 70) 

flekkótt

ósmekklegt

einmitt

haka

kveikja

tækifæri

gera grín

baráttuhópur

Veldu fjögur orð og skrifaðu málsgreinar þar sem þú notar þessi orð í 
réttu samhengi. 

https://www.barn.is
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7. Mannréttindi – mannréttindabarátta – mannréttindabrot
Í kaflanum Friðhelgi leitar Gói til Lárusar frænda síns til að fræðast um 
mannréttindi. 

Mannréttindi – eða brot á þeim eru oft til umfjöllunar í fjölmiðlum. Farðu 
inn á fréttamiðil að eigin vali og athugaðu hvort þú finnur dæmi um þessi 
atriði í fjölmiðlum. Afritaðu að minnsta kosti eina frétt og deildu með 
kennaranum þínum. Láttu fylgja upplýsingar um hvar þú fannst fréttina.
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8. Myndskýringar
Myndir í sögum og bókum skipta miklu máli. Myndirnar lýsa 
persónunum, sögusviðinu, þáttum í atburðarásinni og þeim tilfinningum 
sem sögupersónurnar upplifa og bæta þannig við upplifun okkar af 
sögunum sem við lesum. 

Árni Jón Guðmundsson er myndhöfundur bókarinnar um Góa. 

Veldu tvær myndir úr bókinni og skrifaðu myndatexta sem þér finnst 
passa með þeim. 

Nefndu einhvern atburð í bókinni sem þú myndir vilja sjá mynd af – og segðu 
hvers vegna hefði verið gott að fá mynd með frásögninni. Sérðu kannski fyrir 
þér hvernig myndin gæti verið? Teiknaðu hana!
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Samvinnuverkefni

9. Boðskapur – samvinnuverkefni
Í þessu verkefni er alveg bráðnauðsynlegt að hafa vinnufélaga, það þarf 
nefnilega að ræða málin.

Í Hugfinni – handbók um bókmenntahugtök, má finna útskýringu á hugtakinu 
boðskapur. Lesið útskýringuna og veltið fyrir ykkur hvort þið hafið fundið 
einhvern boðskap í sögunni um snjallgleraugun hans Góa? 

Hvað er það sem við ættum að læra af því að lesa söguna og hvernig birtist sá 
boðskapur? 

Deilið niðurstöðum með kennaranum ykkar munnlega eða skriflega. 

Voru allir vinnufélagarnir sammála? Það er alls ekki nauðsynlegt, það hafa allir 
rétt á sinni skoðun. Munið að bera virðingu fyrir skoðunum annarra í samræðum.

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/hugfinnur/14/ 
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10. Samheiti
Það getur komið sér vel að búa yfir góðum orðaforða og þekkja 
mögulega fleiri en eitt orð yfir sama hlutinn. Samheiti eru orð sem hafa 
sömu eða svipaða merkingu. 

Finndu samheiti undirstrikuðu orðanna. Gættu þess að aðlaga orðin – 
fallbeygja eða breyta tíð ef þarf.

Leó stærðfræðikennari klóraði sér aftur og aftur í rassinum á tölvuskjánum.  
Gói flissaði að myndinni. 

Leó stærðfræðikennari klóraði sér aftur og aftur í rassinum á tölvuskjánum.  
Gói                           að myndinni. 

Stjórnmálamaður í Kanada gæti notað myndina til að hæðast að andstæðingi sínum. 

Stjórnmálamaður í Kanada gæti notað myndina til að                                   að 
andstæðingi sínum. 

Miklu verra, hvíslaði Íris og kinkaði ábúðarfull kolli. 

Miklu verra, hvíslaði Íris og kinkaði                                     kolli. 

Hann fékk bylmingshögg á öxlina frá Guðrúnu sem ætlaði að verða fótboltaþjálfari 
þegar hún yrði stór …

Hann fékk                                    á öxlina frá Guðrúnu sem ætlaði að verða 
fótboltaþjálfari þegar hún yrði stór …

Sko, fyrirliðinn í liðinu sem við erum að fara að keppa við í næstu viku er frekar 
óprúttinn náungi. 

Sko, fyrirliðinn í liðinu sem við erum að fara að keppa við í næstu viku er frekar 
                               náungi. 

Heyrðu, félagi? sagði hún kumpánlega á leiðinni niður tröppurnar.

Heyrðu, félagi? sagði hún                                 á leiðinni niður tröppurnar.

Eva akkúrat var svakalegur vísindanörd, svo Gói vissi að réttarmeinafræðilegar 
rannsóknir hennar á Nemó væru ábyggilegar. 
Eva akkúrat var svakalegur vísindanörd, svo Gói vissi að réttarmeinafræðilegar 
rannsóknir hennar á Nemó væru                                  . 

Ég geri það sem ég vil í minni kennslustofu, sagði Arna og yggldi sig. 

Ég geri það sem ég vil í minni kennslustofu, sagði Arna og                             sig.   

alvarleg/ur

roknahögg

vinaleg/ur

hlæjasamviskulaus

gera grín

gretta

traust



102 Auðlesnar sögur verkefni | © Menntamálastofnun 2022 | 2863

SamræðurSamvinnuverkefni

11. Að vera vinsæll
Á blaðsíðu 8 stendur: 

Hann reyndi alltaf að hjálpa krökkunum í bekknum þegar 
hjálparbeiðni barst frá þeim. Hann var ekkert sérstaklega vinsæll 
og allir kunnu að meta það þegar hann gerði eitthvað svona.

Vinnufélagar rifja upp, fletta bókinni og safna dæmum úr sögunni sem 
styðja við þessa málsgrein. 

Ræðið svo þessa fullyrðingu: 

• Funduð þið dæmi þar sem Gói gerir eitthvað til þess að verða 
vinsæll?

• Funduð þið dæmi þar sem Gói gerir eitthvað sem hann sér svo eftir? 

• Eru kannski dæmi þar sem Gói stendur með sjálfum sér og fylgir 
eigin sannfæringu?

Hvernig er best að koma niðurstöðunum til kennarans? Gæti skífurit eða 
súlurit hentað? Veggspjald?
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12. Hjálp óskast!
Tæknin þróast, frú mín góð, og það hlýtur að vera 

hlutverk skólakerfisins 
að kenna börnunum að umgangast hana, 

frekar en að banna hana.

Hjálpið nú skólakerfinu – Hvernig á að kenna börnum að umgangast 
tæknina? Hvernig á að nýta möguleika tækninnar í námi? Þetta er afar 
mikilvægt mál og mjög líklegt að þú hafir skoðun á þessu atriði. Hvernig 
geta börn látið í sér heyra og komið skoðunum sínum á framfæri? 

Það eru nokkrar leiðir í boði. 

• Viltu skrifa grein og birta í blaði eða á vefmiðli?

• Viltu búa til hlaðvarp með félaga?

• Viltu semja lag eða ljóð?

• Búa til listaverk eða myndband?

• Ertu með annars konar hugmynd? Berðu hana endilega undir 
kennarinn þinn.

Hvaða leið sem þú velur þá er mikilvægt að þú getir fært rök fyrir skoðun 
þinni og getir þannig sannfært lesendur/áhorfendur/áheyrendur þína.  

Í bókinni Beinagrindur eru góðar leiðbeiningar um hvernig á að byggja 
upp sannfæringartexta. Skoðaðu leiðbeiningarnar og svo skaltu hefjast 
handa. Hver veit nema hugmyndir þínar verði teknar til athugunar og þær 
jafnvel leiði til jákvæðra breytinga!

Krakkar láta í sér heyra

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/#40
https://www.ruv.is/frett/2022/06/27/allir–eiga–ad–komast–thangad–sem–their–vilja?–
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Að auki að lokum
Hér eru orð, orðasambönd úr sögunni sem hægt væri að nýta til margs 
konar vinnu, umræður, skoða merkingu, kveikjur að ritun o.fl.

4

Helstu persónur

Gói – Aðalsöguhetjan okkar,  
sem á ættir að rekja til Japan  
og fær stundum æðislegar 
afmælisgjafir frá afa sínum þar.  
Gói er frekar góður á tölvur og  

á kanínu sem heitir Mangó.

Elín Sandra – er í bekk með Góa 
og spilar fótbolta. Gói og Elín 

Sandra þekkjast ekki mikið þó 
þau búi hvort á móti öðru.

Íris – Stóra systir Góa og  
eiginlega besti vinur hans.  
Sem er fínt – en það væri  
samt ágætt að eiga aðeins  

fleiri vini úr bekknum.

óopinber

njálgur

hentist – að hendast

líkamlegur úrgangur

sönnunargögn

glæparannsóknir

Að láta sér fátt um finnast

að gera mein

að taka andköf

að kippa í spotta

að vera stuttur í spuna

eru mínar ær og kýr

ofurhakkari

hið opinbera

bls. 59 brytist inn og stæli 

tölvunni hans – skoða 

viðtengingarhátt af sögninni 

að stela, af hverju er notaður 

viðtengingarháttur?

vísindanörd

réttarmeinafræðilegar

eignarnám

heiðursmannasamkomulag/
heiðursbarnasamkomulag – 
hvenær koma slík að góðum 
notum?

stikuðu  – að stika

Orð sem mögulega þarfnast útskýringar og umræðu

Orðatiltæki

https://www.visir.is/g/20222215039d
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4

Helstu persónur

Gói – Aðalsöguhetjan okkar,  
sem á ættir að rekja til Japan  
og fær stundum æðislegar 
afmælisgjafir frá afa sínum þar.  
Gói er frekar góður á tölvur og  

á kanínu sem heitir Mangó.

Elín Sandra – er í bekk með Góa 
og spilar fótbolta. Gói og Elín 

Sandra þekkjast ekki mikið þó 
þau búi hvort á móti öðru.

Íris – Stóra systir Góa og  
eiginlega besti vinur hans.  
Sem er fínt – en það væri  
samt ágætt að eiga aðeins  

fleiri vini úr bekknum.

Áhugaverð atriði

bls. 9 – Dýrasálfræðingur – hvað gera þeir?

bls. 19 – Að vera með örflögurnar og megabætin í blóðinu 

bls. 20 – Fyrst partý, svo bíó! Eins og þau væru alvöru vinir. 

bls. 23 – Fólk tekur ekki mikið eftir þér. Setjið ykkur í spor 

Góa og skrifið 2–3 málsgreinar um hvað flýgur í 

gegnum huga hans þegar Guðrún segir þetta.

bls. 26 – Mikið gat verið erfitt að tala við fólk!

bls. 40 – Hann vildi eiginlega óska þess að myndavélar væru 

alltaf, alls staðar – veltið fyrir ykkur hvað ef?

bls. 49 – Að brjótast inn í tölvu annarra. Þau eru að semja tölvupóst 
til námsráðgjafans í þínu nafni, hvað finnst þér um það?bls. 51 – Gói horfði á myndina á skjánum og varð óglatt. Hvers 

vegna óglatt?
bls. 52 – Hann treysti eiginlega ekki tækninni einmitt núna?  

Hvað veldur?
bls. 53 – Lögin eru sett, meðal annars, til að standa vörð um 

mannréttindi. Ein gerð af mannréttindum er friðhelgi 
einkalífs. Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu – skoða ýmis 
mannréttindi, velja sér einhver og velta fyrir sér/útskýra 
mikilvægi þessara mannréttinda Ýmiss mannréttindi

bls. 53 – Það er nú auðvitað alltaf verið að njósna um okkur öll… – 

nefna dæmi um hvernig?

bls. 55 – Frásögn af Hitler. Þekkja nemendur sögu Hitlers?

bls. 67 – Að reyna að vera vinur allra – er það hægt?

bls. 69 – Að skulda einhverjum afsökunarbeiðni.

https://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/fridhelgi-einkalifs-og-fjolskyldu
https://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi
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Náttfiðrildi
eftir  

Stefán Mána

1. Lestrarráð – Á – Á – E

        Á – Á – E

Áður en þú byrjar að lesa skaltu:

• skoða myndina vel á forsíðunni og spá í heiti sögunnar.

• lesa textann á baksíðunni.

• skoða fyrstu blaðsíðuna – er einhverju bætt við titilinn þar?

• skoða kaflaheitin á bls. 3.

• skoða persónulýsingar á bls 4.

Og stoppa – ekki skoða bókina meira í bili!

Hvað heldur þú að bókin fjalli um þegar þú hefur fengið þessar 
upplýsingar? Ræddu þetta við bekkjarfélaga, sessunaut – eða bara einhvern 
sem er að fara að lesa sömu bók og þú! Þessi fyrstu skref munu hjálpa þér 
að skilja bókina betur.

Allt klárt? 

Já = Þá máttu halda áfram í næsta skref.

Nei = Þá kallar þú á kennarann þinn til að fá nánari upplýsingar áður en þú 
heldur áfram.

        Á – Á – E

Á meðan þú lest bókina skaltu:

• vera vakandi við lesturinn.

• vera gagnrýninn lesari – eru mikilvægar vísbendingar í textanum?

• bakka ef þú týndir þræðinum.

• skrá hjá þér atriði sem þér finnst vera mikilvæg.

• spyrja hvað orð þýða sem þú skilur ekki.

4

Helstu persónur

X – Unglingur í Reykjavík.

Áslaug – Kona sem finnst myrt.

Ísak – Gæslumaður á geðdeild.

Grímur – Vistmaður á geðdeild.

Rauðhærði risinn – Fulltrúi úr 
rannsóknardeild lögreglunnar.4

Helstu persónur

X – Unglingur í Reykjavík.

Áslaug – Kona sem finnst myrt.

Ísak – Gæslumaður á geðdeild.

Grímur – Vistmaður á geðdeild.

Rauðhærði risinn – Fulltrúi úr 
rannsóknardeild lögreglunnar.

4

Helstu persónur

X – Unglingur í Reykjavík.

Áslaug – Kona sem finnst myrt.

Ísak – Gæslumaður á geðdeild.

Grímur – Vistmaður á geðdeild.

Rauðhærði risinn – Fulltrúi úr 
rannsóknardeild lögreglunnar.
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2. Kynvitund
Vangaveltur X á blaðsíðu 5 sýna vangaveltur um kynvitund einstaklings. 
Samtökin 78 eru með heimasíðu þar sem þau meðal annars birta efni til 
að fræða áhugasama. 

Skoðaðu heimasíðu Samtakanna 78. Hvernig gæti efni á síðunni gagnast 
X í sínum vangaveltum?

Finndu að minnsta kosti eitthvað þrennt sem finna má á síðunni til að 
kynna þér nánar. Skráðu niðurstöður hér. 

        Á – Á – E
Eftir að þú hefur lokið við bókina skaltu:

• draga saman með þínum orðum það sem þú last.

• velta fyrir þér hvort þú hefur bætt einhverju við fyrri þekkingu þína.

• búa til 2–3 spurningar um efni bókarinnar og beina þeim til þeirra 
sem lásu bókina um leið og þú. Athugaðu að þú verður að geta 
svarað spurningunum líka ;)

Mjög góð leið er að ræða um bókina við einhvern sem las hana líka. 
Upplifun annarra af bókinni, skilningur á innihaldi og mat á gæðum hennar 
eru þættir sem gætu verið ólíkir því sem þér finnst – og það er bara allt í 
lagi! Kannski taka einhverjir þessara þátta breytingum eftir spjallið – og það 
er líka bara allt í lagi.

https://samtokin78.is/ 
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3. Eiginnafn – gælunafn – uppnefni – hver er munurinn?
       Að vinna með tölulegar upplýsingar

Horfðu yfir bekkinn þinn – og skráðu hjá þér hversu margir eiga eitt 
nafn og hversu margir tvö. Eiga margir gælunafn? Settu niðurstöður 
þínar upp í töflureikni og veldu myndrit sem þér finnst sýna niður– 
stöðurnar á bestan hátt. Í Neistum á bls. 90-93, má finna flotta 
umfjöllun um hvernig hægt er að vinna með tölur á ólíkan hátt,  
allt eftir því hvað maður vill leggja áherslu á.

Á vef Hagstofunnar má leika sér aðeins með upplýsingar um nöfn. 

Sláðu nafnið þitt inn í reitinn „Hversu margir heita“ og skráðu 
niðurstöðuna hjá þér. Prófaðu t.d. nöfn fjölskyldumeðlima þinna til að 
finna út hver ber sjaldgæfasta/algengasta nafnið. 

Hvernig myndrit eða skrá finnst þér henta til að sýna þessar niðurstöður á 
skýrastan hátt?

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/neistar_rafbok/92/
https://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/faeddir-og-danir/nofn/
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4. Sögusvið – Vesturbær Reykjavíkur

Á blaðsíðu 10 í bókinni stendur: „Við 
búum í Vesturbænum, ekki langt frá 
Landakotskirkju. Ég geng til suðurs eftir 
Hofsvallagötu, í áttina að Ægisíðu“. 

Hér er einu sögusviði sögunnar lýst. 

Það hjálpar mikið til við lesskilning að sjá sögusvið hverrar sögu vel fyrir 
sér, að veita umhverfinu athygli. 

Prófa þú núna að lýsa einhverju í umhverfi þínu. Það gæti verið 
skólastofan, leiðin sem þú ferð í skólann – eða bara hvað sem þú kýst. Þú 
gætir t.d. notað áttir, götuheiti og byggingar til að lýsa sögusviðinu sem 
þú valdir þér. 

Öll þessi orð um umhverfi koma fyrir í sögunni. Gætu einhver þeirra nýst 
þér í þinni lýsingu?

grasbali – sjávarkambur – fjörukambur – öngstræti – 
glæpavettvangur – port – kambur – vettvangur – tún
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5. Tunglið, tunglið taktu mig ... 

6. Hán

Oft er tunglið notað í lýsingum þegar einhver hluti sögu gerist að kvöldi 
eða nóttu til. Á blaðsíðu 61 er tunglinu lýst „… og tunglið sem var fullt 
fyrir nokkrum dögum er að minnka…“. Semdu tvær eða þrjár málsgreinar 
þar sem þú notar meðal annars tunglið til að lýsa aðstæðum. 

Í íslenskri málfræði eru persónufornöfn fyrir karlkyn, kvenkyn og 
hvorugkyn. Hann – hún – það. 

Nýtt persónufornafn hefur bæst í hópinn – hán, sem er kynhlutlaust 
persónufornafn (3. persóna), og vísar til ókyngreinds einstaklings.  

Fornafnið hán er aðeins til í eintölu. Prófaðu að fallbeygja það í öllum 
föllum.

Hér er     
um      
frá      
til

Semdu núna þrjár málsgreinar þar sem þú notar persónufornafnið hán í 
ólíkum föllum.

Til að athuga hvort þú hafir 
fallbeygt orðið rétt getur þú 

kíkt inn á www.malid.is

Þekkir þú tunglganginn  
– hvernig tunglið vex og minnkar?  
Á stjörnufræðivefnum er alls kyns  

fróðleikur um tunglið 

http://www.malid.is
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7. Mölflugur/náttfiðrildi eða fiðrildi

8. Endurtekningar

Finndu myndir af mölflugu (náttfiðrildi) og fiðrildi og berðu saman. Hver 
er munurinn? Er skiljanlegt að Ísak hafi ruglast – sjá bls. 19–20 og 66–67.

Á blaðsíðu 55 stendur: Þetta var martröð. Bara martröð. Skelfileg 
martröð. 

Kíktu í Hugfinn og sjáðu hvað sagt er um endurtekningar og mátaðu við 
þessar þrjár stuttu málsgreinar. Hvernig finnst þér þetta passa saman? 
Útskýrðu með þínum orðum. 

Prófaðu núna að nota þetta stílbragðið og skrifaðu þrjár málsgreinar þar 
sem þú notar endurtekningu. 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/hugfinnur/24/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/hugfinnur/24/
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9. Að tjá og hvá

Í sögunni má finna sagnorðin tjá (á bls. 31) og hvá (á bls. 71). Skoðið 
bókina og finnið málsgreinarnar þar sem þessi orð eru notuð. 

Umorðið í sameiningu þessar málsgreinar og notið aðrar sambærilegar 
sagnir. 

Sagnirnar tjá og hvá eiga það sameiginlegt að vera svolítið sérstakar. 
Finnið út í sameiningu hvað það er sem þær eiga sameiginlegt og reynið 
að finna fleiri sem eru alveg jafn sérstakar. 

Búið til samantekt um niðurstöður ykkar. Hvernig finnst ykkur að ætti að 
skila þessum niðurstöðum?

8

Hvað ef ég er sú eina sem er í lagi en þið 
hin öll geðveik? Hefurðu hugsað út í það? 
Nei, ég hélt ekki.

Kannski veit ég ekki einu sinni tvennt, 
heldur bara eitt. Því hvernig get ég verið 
viss um að ég sé til? Manneskja með sál 
og allt það. Kannski er ég bara tölvuforrit 
eða bíómynd eða persóna í bók. Og ef 
ég er ekki til, þá get ég ekki dáið, er það 
nokkuð?

Niðurstaðan er einföld.

Ég veit líklega ekki neitt.

hér þarf að spjalla!
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10. Að skrifa fréttir – að flytja fréttir – að skoða fréttir
Skrifaðu frétt um morðið á Áslaugu. Hafðu í huga h–in fimm! 

• Hvað gerðist?

• Hvar átti atvikið sér stað?

• Hvenær gerðist það?

• Hvernig atvikaðist það?

• Hvers vegna gerðist það? 

Sem blaðamaður viltu reyna að ná athygli sem flestra og því þarf líka 
að vanda fyrirsögnina. Hún þarf að vera grípandi en jafnframt lýsandi 
fyrir innihald fréttarinnar. Til að undirbúa þig gætir þú skoðað fyrirsagnir 
nokkurra fréttamiðla. 

Það er gaman að setja fréttina upp eins og um raunverulegt dagblað sé 
að ræða. Í forritinu Book Creator er hægt að velja dagblaðaform og setja 
textann þinn þar inn. Tilvalið er að láta mynd fylgja fréttinni. 

Þegar fréttin þín er tilbúin skaltu æfa þig að lesa hana upp eins og alvöru 
fréttaþulur – taktu svo flutninginn upp og deildu með kennaranum þínum.

Veldu þér frétt á vefmiðli og mátaðu h–in fimm við fréttina. Hvernig stóð 
blaðamaðurinn sig?

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/46/
https://bookcreator.com/
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11. Uppbygging sögu – nokkur bókmenntahugtök
Flestar sögur eiga það sameiginlegt að fylgja ákveðinni uppskrift. Í þeim 
má finna upphaf, meginmál og endi – og svo eru orðin flétta, ris og lausn 
gjarnan notuð til að lýsa gangi sögunnar. 

Á bls. 26 í bókinni Logar sem hægt er að opna á mms.is má til dæmis finna 
greinagóða lýsingu á þessum hugtökum. Svo er einnig hægt að finna 
góðar útskýringar í bókinni Hugfinni sem hægt er að opna á mms.is.

Farðu vel yfir söguna með vinnufélaga/vinnufélögum og athugið hvort 
þið getið ekki fundið þessa uppbyggingu í sögunni um X. 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/logar1/#28 
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12. Veggspjald – að loknum lestri bókarinnar

Hugmyndir – Punktar

Oft er sagt að myndir segi meira en 1000 orð! Það þýðir að í stað þess 
að segja frá einhverju í löngu máli væri hægt að búa til veggspjald með 
myndum.

Safnaðu saman á einn stað myndum sem lýsa því sem þér hefur dottið 
í hug við lestur bókarinnar. Þú gætir líka skrifað stök orð eða stuttar 
setningar ef þér reynist erfitt að finna mynd sem lýsir einmitt því sem þér 
datt í hug. 

Markmiðið er að sýna fram á að þú hafir lokið við að lesa bókina og 
myndað þér skoðun á innihaldi hennar, söguþræði og sögupersónum. 

Sem dæmi um forrit sem þú gætir notað er Google Jamboard (sjá  
t.d. leiðbeiningar hér aftast í skjalinu á bls. 122) eða bara venjulegt 
ritvinnslu–skjal.  
Þú ræður! 

https://jamboard.google.com/
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Plakat
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13. Orðavinna
Í sögum má oft finna orðatiltæki frá fyrri tíð og til að skilja það sem skrifað 
er þá þarf að skilja orðatiltækin. Skoðaðu í hvaða samhengi eftirfarandi 
orðatiltæki eru notuð í þessari sögu og ræddu við vinnufélaga. 

Útskýrið í sameiningu, með ykkar orðum, hvað þau þýða og umorðið 
málsgreinarnar án þess að nota orðatiltæki. 

Bls. 17 = að leggjast yfir einhvern eins og mara – Mara var óvættur sem 
tróð á fólki eða þjarmaði að því í svefni – þannig var t.d. orðið martröð 
búið til.

Bls. 28 = að stara í gaupnir sér – Gaupn merkir íhvolfur lófi. 

Bls. 28 = að róa fram í gráðið – Gráð er mælikvarði á sjólag, þegar 
ölduhæð er 0 til 0,1 m.

Bls. 35 = að selja blíðu sína – Blíða þýðir ást/ástaratlot.

Bls. 40 = að vera föl sem nár – Nár er látinn einstaklingur. 

Bls. 60 = ekki eru öll kurl komin til grafar – Kurl er eitthvað mulið, t.d. 
viður.
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14. Safnaðu í sarpinn
Hér eru nokkur orð úr sögunni. Veldu fimm þeirra og notaðu í 
málsgrein. Þú mátt gjarnan nota orðin til að rifja eitthvað upp sem þér 
fannst áhugavert, eftirminnilegt, skrítið eða skondið við söguna. 

Ef þú ert ekki alveg viss um hvað orðið þýðir getur þú t.d. notað  
www.malid.is til að finna skýringuna – eða spurt sessunaut eða 
kennara.

geðhvörf afneitun
hranalega

flögra

dempað
gaspra

ráðþrota

gæslumenn

OFSJÓNIR

illvirki 

valkyrja  

ráðsett
þrugl öryrkihatursglæpur

þráhyggja

smaragðar
jánka

http://www.malid.is
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Að auki að lokum
Hér eru orð, orðasambönd úr sögunni sem hægt væri að nýta til margs 
konar vinnu, umræður, skoða merkingu, kveikjur að ritun o.fl.

óróleg

að vera komin í ró

eirðarleysi

hugsanir þjóta

flöktandi bjarmi

lágvært muldur

smeygi

ræski – að ræskja sig
einangra

grunaður

ófáir elskhugar

illkvittnislega

brotakenndar upplýsingar
efast

utangarðsmaður

lægri stig samfélagsins 

krumlur – stórar hendur

snuddast

fávís og heimsk (samheiti)

réttvísin

geðrof

afbrýðisamur

ástríðuglæpur

áhrifamáttur

ástsjúk

öfund

afbrýði

aumingjaskapur

algleymi

himinhvolf

tindra

ljósgeislar kitla

að líða áfram

framhandleggir 

ofurlaust

fegurðardís

samúð

kjaftasögur

hunsa (hundsa)

kommentakerfi

í neyslu

karlamál

Orð sem mögulega þarfnast útskýringar og umræðu

dýrmætasta

veraldlegar eigur

fjarvera

draugur – andavera – svífandi 

sál – flöktandi heilmynd úr 
annarri vídd

sanka

sjokk

rymur

grunsemdir

skyggðar rúður
alvitlaus

dauðadæmd (á svip)
tróð

bænaraugu

olnbogabót

úlnliður

fram
handleggur

upphandleggur

hnésb
ót
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eins og byssuskot

í járnum – að járna

samhengislaust

í dögun

böðull – fallhleri

martröð

afneitun

deyðu – sögn í boðhætti! 

eftirför

efast – miðmynd sagna

viðeigandi

þyngdarlögmálið

að yppa öxlum

að granda 

rökleysa

þráhyggja

næturhljóð

umferðarniður

gjóla

lymskulega

boðungur

Áhugaverð atriði

Hvernig flokkum við fólk?

Litríkar útlitslýsingar – bls. 5, 13, 22, 39, 51. Velta fyrir sér mun á 

útlitslýsingu og persónulýsingu. 

bls. 7 – svo. Stundum samtenging og stundum ao. Eru fleiri slík orð?

bls 8 – ólík sjónarhorn á mál. Niðurstaðan er einföld. Ég veit líklega 

ekki neitt.

bls. 9 – teikna mynd af „sófa–atriðinu“

Van Gogh – kíkja á nokkur málverk eftir hann – er eitthvert þeirra eins 

og það sem lýst er í bókinni?

bls. 11 – myndhverfing og persónugerving – rifja upp
bls. 12 – viðlíking (eins og leðurblaka) – pers.gerv. – hafið hvíslar
bls. 12 – universe – grúska. Finnið þið uppruna orðsins og merkingu líkt og X veltir fyrir sér?

bls. 18 – áhrif lyfjanna: Sandurinn í glasinu renni ekki lengur.  Líkaminn er úr bómull og heilinn syndir í blautri steinsteypu.
bls. 21 – eign þvottahúss spítalanna

bls. 21 – að grípa á lofti setningar sem falla eins og laufblöð til jarðar
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bls. 30 – hvað við gerum við tímann sem við fáum er okkar val – hvernig 

nýtum við tímann – verjum, eyðum, sóum? 

bls. 30–31 – um glæpi 

bls. 35 – eins og heilinn sé gufuketill sem hjartaeldurinn kyndir undir 

þar til öryggislokinn flautar. Að þurfa að létta af sér þrýstingi 

– hvaða ráð getið þið gefið þeim sem þurfa að létta af sér 

þrýstingi?

bls. 36 – að eiga eitt og annað sameiginlegt. Hvað eigið þið 

sameiginlegt með öðrum?

bls. 52 – lýsa draumi sem mig hefur dreymt

bls. 54 – síðasta aftakan á Íslandi – skoða hana.

bls. 56 – persónugerving. Kvíðinn og óttinn og geðveikin
bls. 57 – að viðurkenna vandann og taka ábyrgð á eigin heilsu. Hvernig taka nemendur ábyrgð á heilsu sinni.
bls. 59 – skoða hvað er orsök og hvað er afleiðing
bls. 64 – persónugerving – hafgolan hvíslar
bls. 65 – hvernig lítur einkennisbúningur gæslumanns út – teiknaðu þína hugmynd

bls. 76 – hún bað mig að finna lykilinn. Aðalsönnunargagnið – hver  er lykillinn?
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Til að byrja:

Jamboard býður upp á marga möguleika á skapandi skilum. 

Við ætlum að æfa:

• Að setja inn myndir bæði af neti og taka sjálf. 

• Að stækka og minnka myndir, snúa þeim og færa til. 

• Að bæta inn á skjalið textaboxi og færa það um síðuna.

• Að stækka og minnka textaboxið.

• Að velja bakgrunn.

Opnaðu Google Jamboard inni á þínu svæði.

Þessi verkfæri birtist þegar Jamboard forritið er opnað.

Leiðbeiningar um notkun á  
Google Jamboard og Book Creator

Google Jamboard

Eftirfarandi verkfæri ætlum við 
að læra að nota:

Með því að velja þetta verkfæri 
getur þú sótt mynd af neti, af 
drifinu þínu eða tekið ljósmynd.

Ef þú smellir á myndina sem þú 
settir á spjaldið getur þú stækkað 
hana og minnkað, snúið henni og 
fært um spjaldið.

Með því að velja þetta verkfæri og 
smella á spjaldið þitt birtist rammi 
þar sem þú getur skrifað texta.

Ramminn stækkar eftir því sem þú 
skrifar meira.

Þú getur snúið rammanum og fært hann um spjaldið. Þú getur líka 
breytt lögun hans með því að draga hornin til. 
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Til að breyta bakgrunninum velur þú „Stilla 
bakgrunn“. Ef þú velur hakið í hægra horninu 
getur þú valið um myndir af neti.

Nú er komið að þér. Prófaðu öll þessi verkfæri. 

1. Byrjaðu á að nefna spjaldið þitt með því að smella á Ónefnt Jam uppi í vinstra 
horninu. Skrifaðu nafnið þitt í reitinn.

2. Settu eins margar myndir inn og þú vilt.

3. Prófaðu að snúa þeim, stækka og minnka. Hafðu nokkrar litlar og aðrar stórar. Enn 
aðrar beinar og snúðu öðrum.

4. Settu inn 2-3 textabox og skrifaðu einhvern texta. 

5. Prófaðu að breyta um leturgerð, lit og stærð.

6. Veldu bakgrunn og settu inn á spjaldið þitt.

7. Þegar tíminn er að verða búinn skaltu smella á punktana 
þrjá uppi í hægra horninu. Veldu að vista ramma sem mynd. 

8. Settu myndina inn í Jamboard-verkefnið á Classroom 
svæðinu þínu.
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Svo þarf að finna 
bakgrunn á forsíðu 
bókarinnar. Það gerir 
þú með því að smella 
á i-merkið uppi í 
hægra horninu. Þá 
opnast gluggi og ef 
þú færir stikuna sem 
er hægra megin niður 
þá birtast fjölmargir 
valmöguleikar. 

Book Creator býður upp á ýmsa möguleika á skapandi skilum. 

Opnaðu Book Creator með kóðanum sem kennarinn þinn deilir með bekknum. 

Veldu: 

Book Creator

Hér þarft þú að 
velja hvernig þú 
vilt að bókin þín 
sé í laginu.

Til að bæta textaboxi inn á síðuna smellir þú á plúsinn uppi í 
hægra horninu.

Text = á skjánum birtist 
rammi sem þú getur skrifað 
inn í. Veldu DONE og þá 
er ramminn kominn inn á 
blaðsíðuna. 

Þú getur togað rammann til þannig að lögunin breytist 
og líka snúið honum með því að setja bendilinn þinn 
yfir græna punktinn á rammanum. Þú getur einnig fært 
rammann um síðuna, þú smellir á hann og dregur þangað 
sem þú vilt hafa hann. 
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Ef þú ert með rammann valinn, eins og á myndinni og smellir á 
i-merkið færðu alls kyns möguleika á að breyta textanum.

Næsta skref er að setja inn mynd. 

Smelltu á plúsinn og veldu 

Þá færðu valmöguleika um að leita á vef eða sækja mynd sem þú átt. 

Prófaðu annað hvort eða bara hvoru tveggja!

Ef þú velur örina >  lengst til hægri á forsíðunni bætir þú við nýrri 
blaðsíðu í bókina þína.

Ef þú vilt setja inn hljóðskrá velur þú Record í plús-merkinu.

 

Þá færðu upp   

Efst á skjánum birtist niðurtalning ef þú smellir á þennan reit.

Núna getur þú hljóðritað þig, til dæmis að tala við 
vinnufélaga eða lesa upp úr bók. 

Þegar þú stoppar upptökuna færðu spurningu á 
ensku: Viltu nota þessa upptöku? 

Það er hægt að hlusta á upptökuna ef maður er ekki viss um hvort hún 
hafi tekist vel eða ekki.

Ef þú vilt nota upptökuna þína þá smellir þú á USE RECORDING.

Þá birtist lítill hljóðnemi á síðunni og hljóðskráin er tilbúin.
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Það er líka hægt að setja inn tengil af neti. 

Opnaðu þá vefsíðu sem þú ætlar að nota og afritaðu slóðina  

Veldu textabox og skrifaðu textann þinn.  

Veldu svo eitt orðanna í textanum og smelltu á krækju-táknið. Hér límir 
þú slóðina sem þú afritaðir áðan í textaboxið sem birtist. 

Smelltu svo á SAVE og DONE og þá er kominn inn tengill af neti.
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Ábyrgar samræður

Skýringar-
frasar

Frasar til 
að bæta við

Spyrja 
spurninga
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