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Ágrip 

Unnsi uppfinningamaður, Gulla geimskip fer í geiminn er barnabók sem ég skrifaði á vorönn 

2008 sem lokaverkefni í Kennaraháskóla Íslands.    

    Bókin segir frá uppfinningamanni sem smíðar geimskip, geimskipið lifnar við í kjölfar 

stjörnuhraps, heldur í geiminn og kynnist plánetunum í sólkerfi jarðar, sólinni sjálfri og 

smástirnum sem verða á hennar vegi. Öll geimfyrirbrigðin eru persónugerð og á geimskipið í 

samskiptum við þau. Þegar geimskipið skilar sér heim er haldin veisla uppfinningamanninum til 

heiðurs og fær hann góða gjöf frá bæjarbúum, en hann hafði fyrir þetta afrek sitt þótt manna 

mesta fífl bæjarins.  

    Í lokaverkefni þessu er einnig sýnt fram á hvernig má nýta bókina í kennslu. Eru markmið 

Aðalnámskrá grunnskólanna í náttúrufræði og lífsleikni skoðuð og borin saman við bókina. 

Skipulagt er tveggja vikna þemanám fyrir 2. eða 3. bekk þar sem bókin er kennd og fjallað er um 

fjölmargar kennsluaðferðir til að ná þeim markmiðum sem Aðalnámskrá kveður á um. 
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Þakkir  

Það eru fjölmargir sem hjálpuðu mér í þessu verkefni og enn fleiri sem hvöttu mig áfram og 

lofuðu hugmynd mína. Ég var ófeimin við að leita mér aðstoðar og fékk ég frábæra aðstoð frá 

þeim sem ég leitaði til. 

    Haukur Arason er fyrsti kennarinn sem ég ræddi við um verkefnið og fær hann mínar þakkir 

fyrir að sína hugmyndinni áhuga og hvetja mig í að hrinda henni í framkvæmd. Jón Hafsteinn 

Guðmundsson fær þakkir fyrir að lesa yfir handrit barnabókarinnar, með augum 

stjörnufræðinnar, í leit að staðreyndarvillum. Sigrún Júlía Geirsdóttir, mín elskulega móðir, fær 

sérstakar þakkir fyrir sinn yfirlestur á verkefninu og móðureðlislegt aðhald í þeirri vinnu sem 

liggur að baki verkefni þessu. Þá fær Sigurður Björnsson þakkir fyrir að sína verkefninu áhuga 

og gefa mér góð ráð. Að lokum vil ég þakka Kristjáni Kristjánssyni, leiðsögukennara 

verkefnisins, kærlega fyrir gott samstarf, góða leiðsögn, fyrir þau hlýju orð um barnabókina og 

þá hvatningu að ég skuli leitast eftir því að bókin verði gefin út.
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Inngangur 

Verkefni þessarar B.Ed.-ritgerðar er barnabók sem samþættir lífsleikni og stjörnufræði. Bókin 

segir frá uppfinningamanninum Unnsa sem bæjarbúar hafa enga trú á. Bæjarbúar hittast 

reglulega fyrir utan verkstæði Unnsa til að hlæja af óförum hans. Einn daginn þegar bæjarbúar 

hittast fyrir utan verkstæðið stendur geimflaug á blettinum. Geimflaugin lifnar  við í kjölfar 

stjörnuhraps, ferðast um geiminn og kynnist plánetunum í sólkerfi jarðarinnar, ásamt smástirnum 

og sólinni. Geimflaugin kemur síðan heim og segir Unnsa frá ferðalagi sínu. Bæjarbúar hilla 

Unnsa með veislu og góðri gjöf og verður hann í miklum metum í bænum.  

    Geimskipið, sólin, pláneturnar og þær stjörnur sem koma við sögu eru persónugerðar og hver 

hefur sinn persónuleika. Má í því samhengi nefna að geimflaugin heitir Gulla og talar hún við 

Unnsa í áheyrn bæjarbúa áður en hún leggur af stað út í geiminn, og einnig er hún kemur aftur til 

jarðar. Sólin fer að hlæja, Júpíter er stór og montinn, Plútó fer að gráta því hann er bara 

smápláneta og Neptúnus er með kvef vegna þess hversu langt hann er frá sólinni.   

    Bókin er skrifuð með 7-8 ára aldur í huga og inniheldur grunnvitneskju um sólkerfið. Handriti 

bókarinnar er skipt upp á blaðsíður sem eru hæfilega langar fyrir þennan aldur. Þær innihalda 

misjafnlega mikinn texta, en þó eru þær lengstu með hæfilega stuttar. Handritið er ekki 

myndskreytt, heldur eru skrifaðar lýsingar á myndum sem hæfa með textanum á hverri blaðsíðu 

fyrir sig. Þannig er hver opna hugsuð með texta annars vegar og mynd hins vegar. 

    Ég valdi þetta viðfangsefni til að sýna fram á að góðar barnabækur eiga heima í kennslu. 

Einnig er takmarkað úrval af námsefni um stjörnufræði fyrir yngri barna svið. Athygli skal þó 

vakin á því að bókin er ekki beinlínis skrifuð sem kennslubók (með kennsluleiðbeiningum, 

verkefnum og öðru slíku) þótt notagildi hennar í kennslu sé að mínum dómi mikið. 

    Ég hef reynslu af því að skipuleggja þemaverkefni fyrir yngri barna svið og nota í það bækur 

sem ekki eru kennslubækur. Voru þetta bækurnar um Einar Áskel og þótti nemendum 

viðfangsefnið mjög áhugavert. Sú vinna sýndi mér hvað góðar barnabækur geta nýst vel í 

kennarastarfinu. 

    Markmið verkefnisins eru tvíþætt sé horft til notagildis bókarinnar í kennslu. Fyrra markmiðið 

sem ég legg upp með, og meginmarkmið bókarinnar, er náttúrufræðilegt, þ.e. að kynna börnum 

þær plánetur sem eru í sólkerfinu okkar. Börn læra snemma að gula fyrirbrigði himinsins sé sólin 

og sjá stjörnurnar þegar skyggni er til. Ekki er farið út í flókna stjörnufræði eða farið í mikla dýpt 
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á hverri plánetu fyrir sig. Dregin eru fram helstu einkenni hverrar plánetu og þau sett fram á 

einfaldan máta svo þau höfði til markhópsins. Á þeim forsendum er ekki fjallað um önnur 

fyrirbrigði geimsins, en sólina og smástirnin sem liggja á milli Mars og Júpíter. 

    Síðara markmið bókarinnar er að fjalla um samskipti og þætti sem heyra undir lífsleikni. 

Mikið er um persónusköpun í bókinni og hafa geimskipið, sólin, pláneturnar, þær stjörnur sem 

fjallað er um og fólkið í bænum hvert sinn persónuleika. Geimskipið heitir Gulla og er hún 

góðhjörtuð og lesandanum góð fyrirmynd. Hún vill öllum vel, þá sérstaklega Unnsa sem smíðaði 

hana og skín í gegn þakklæti í hans garð. Með því að persónugera viðfangsefni sögunnar á 

lesendinn auðvelt með að setja sig í spor sögupersónanna. Sagan verður líflegri fyrir vikið og þó 

sé verið að fjalla um fyrirbrigði geimsins eru viðfangsefni hennar nálægt lesandanum sem getur 

auðveldlega lifað sig inn í hana.  

    Þættir sem þroska nemendur en eru ekki beinlínis tilsett markmið eru einnig til staðar og má 

þar helst nefna að markmið með bókinni er að hún sé áhugaverð og hvetji börn til lesturs, sem og 

að notuð eru orð sem nemendur eru ef til vill að sjá í fyrsta skipti og eykur það orðaforða 

lesandans.  

    Út frá þessum markmiðum má sjá að bókina má nýta á fjölbreytilegan hátt í skólastarfi. Þó  

verið sé að fjalla um sólkerfi jarðarinnar og aðrar plánetur þess, þá er boðskapur í sögunni um 

mannleg gildi sem nýta má í umræður á lífsleiknigrundvelli.  
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1. Markmið Aðalnámskrár 

Þessi kafli fjallar um hvernig bókin nær til markmiða Aðalnámskrár grunnskólanna í lífsleikni og 

náttúrufræði á yngri barna stigi. Þó svo að bókin sé ekki skrifuð með markmið námskrárinnar í 

huga er forvitnilegt að bera hana saman við þau til að sjá hvaða erindi hún á í kennslu út frá þeim 

markmiðum.  

    Miðað er við núgildandi Aðalnámskrá í þessum samanburði, en þó eru markmiðin í lífsleikni 

borin saman milli núgildandi námskrár og þeirrar sem var á undan. 

1.1. Markmið Aðalnámskrár grunnskólanna í lífsleikni fyrir yngri barna 

stig 

Núgildandi Aðalnámskrá grunnskólanna kom út árið 2007. Hafði námskráin ekki verið 

endurútgefin síðan 1999, en miklar breytingar hafa verið í samfélaginu síðan þá. Munurinn á 

markmiðum fyrir yngra barna svið milli þessara námskráa er í grunninn ákaflega lítill. Í hvorugri 

námskránni eru þrepamarkmið fyrir fyrstu þrjá bekki grunnskólans. Þegar komið er í eldri bekki 

er þrepamarkmið fyrir hvern bekk, og þar fyrir utan eru áfangamarkmið 7. og 10. bekkjar. Þar 

sem lífsleiknin er með tíð og tíma að verða viðurkenndari námsgrein, þá finnst mér athyglisvert 

að ekki hafi verið gerð frekari þrepamarkmið fyrir yngri barna stig í nýju námskránni.  

    Þeir þættir sem bókin samsvarar sig með eru margir. Fyrsta áfangamarkmið núgildandi 

Aðalnámskrár er að nemandi á að geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, 

sorg og reiði. Í bókinni koma margar tilfinningar við sögu og eiga börn á þessum aldri að geta 

túlkað þær og sagt ástæður tilfinninga hverju sinni. Næsta markmið sem bókin kemur inn á er að 

nemandi á að hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína, sem felur meðal annars í sér, færni í 

samvinnu, að sýna tillitssemi, að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að setja sig í spor 

annarra, að hlusta á aðra og sýna kurteisi. Samskipti eru leiðandi í bókinni og eru þau jafn 

misjöfn og þau eru mörg. Af þeirri ástæðu fær lesandi glögga mynd af því hvernig samskipti 

skapa gleði, og hvernig samskipti skapa neikvæðar tilfinningar. Þriðja áfangamarkmiðið sem 

bókin nær vel til er að nemandi á að vita hvað átt er við með markmiðum og hvernig fólk notar 

markmið til að ná því sem að er stefnt. Tvö markmið eru í bókinni auðskiljanleg lesanda. Það 

fyrra er að Unnsi uppfinningamaður ætlar sér að smíða geimskip. Er þessu lýst með því að hann 

eigi sér þann draum stærstan. Hann nær þessu markmiði sínu með dugnaði og kemur vel fram að 
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hann leggur hart að sér, þrátt fyrir að hafa mistekist ýmislegt áður. Hitt markmiðið er að Gulla 

geimskip fer í leiðangur með það að markmiði að kynnast plánetunum og því sem verður á vegi 

hennar í geimnum. Rétt eins og Unnsi þá nær hún markmiði sínu, en forvitni er driffjöður hennar 

frekar en dugnaður.  

    Í þrepamarkmiðum fyrir fjórða bekk eru einnig markmið sem bókin gæti hjálpað til við að 

uppfylla. Eru þetta markmið er lúta að tilfinningaskilningi og að setja sér sjálfstæð markmið.  

    Af þessu má sjá að lífsleikniþáttur bókarinnar á erindi í lífsleiknikennslu á yngri barna stigi og 

getur hún verið lifandi og skemmtilegt umfjöllunarefni, án þess að vera skrifuð sem námsbók. 

1.2. Markmið Aðalnámskrár grunnskólanna í náttúrufræði fyrir yngri 

barna stig 

Stjörnufræði er ekki sjálfstæð námsgrein í grunnskólum og því heyrir hún undir vítt svið 

náttúrufræða.  

    Aðalnámskráin fyrir náttúrufræði er öðruvísi uppbyggð en fyrir lífsleikni. Áfangamarkmið eru 

þó eins uppbyggð, þ.e. við lok 4. bekkjar, við lok 7. bekkjar og við lok 10. bekkjar. 

Þrepamarkmið náttúrufræðinnar eru fjögur talsins, en ekki er tilgreint fyrir hvaða aldur hvert 

þrep er, en ætla má að þau séu í röð eftir aldri nemenda. Því verður horft til fyrsta 

þrepamarkmiðsins í þessum samanburði.  

    Þar sem náttúrufræði er víðtæk námsgrein eru ekki mörg atriði sem bókin nær til, en 

stjörnufræði er takmörkuð fyrir þetta aldursstig. Markmið eru engu að síður til staðar og ætla ég 

að byrja á áfangamarkmiðum. Þar segir t.d. að nemandi eigi að búa yfir orðaforða og nægu 

sjálfsöryggi til að geta tjáð sig um viðfangsefni sín og hugmyndir tengdar efni námssviðsins. 

Bókinni er ætlað að kynna börnum ýmis fyrirbrigði geimsins s.s. heiti plánetanna, sólkerfi, 

stjörnuhrap, smástirni o.s.frv. Einföld umfjöllum um þessa þætti, skrifuð fyrir þetta aldursstig, 

hjálpar nemendum að tjá sig um viðfangsefnið á eigin grundvelli. 

    Úr jarðvísindum á nemandi að þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og 

tunglum. Þessu áfangamarkmiði er auðvelt að ná fram með því að nota bókina sem kennslugagn. 

Einföld umfjöllum um sólkerfið og pláneturnar nær vel til barna á þessum aldri og með því að 

persónugera pláneturnar er auðvelt að læra nöfnin á þeim og helstu einkenni þeirra. Það má því 

segja að þessu markmiði sé sérstaklega gott að fullnægja með bókinni.  

    Í þrepamarkmiðum 1 í náttúrufræði er eitt markmið sem gaman væri að uppfylla eftir að bókin 
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yrði notuð í kennslu. En það er að nemandi skoði tungl og stjörnur, með berum augum og/eða í 

gegnum sjónauka. Þetta markmið er mjög spennandi og gætu nemendur skoðað pláneturnar sem 

þeir eru nýbúnir að læra um í sjónauka og væri það góð nálgun fyrir þá að efninu. Bókin nær 

ekki til annarra markmiða í Þrepamarkmiði 1.  

    Af þessum samanburði bókarinnar við markmið Aðalnámskrár grunnskólanna fyrir yngri 

barna stig í náttúrufræði má sjá að bókin er kjörið kennslugagn til að uppfylla þau markmið sem 

hér voru talin upp.  
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2. Þemanám 

Í þessum kafla er skipulagt tveggja vikna þemanám sem má nota bæði í 2. og 3. bekk. Er 

þemanámið hópaverkefni og er hentugur fjöldi í hóp fjórir nemendur. Mikilvægt er að kennari 

vandi vel valið í hópana og reyni að hafa þá svipaða getulega. Kennari þekkir vel bekkinn sinn 

og veit hvaða einstaklinga er gott að hafa saman. Kennari þarf jafnframt að vera opinn fyrir því 

að hafa valið í óhentuga hópa, og þá er alltaf hægt að færa nemendur á milli.  

    Hefðbundin kennslustund er 40 mínútur. Þegar unnið er með þema í hópum er sá tími fljótur 

að líða. Mér fannst mjög gott, þegar ég kenndi þemaverkefni í vettvangsnámi í 2. bekk, að nota 

tvær kennslustundir í röð í þemavinnuna, eða 80 mínútur. Oftar en ekki flaug tíminn áfram, 

þessar 80 mínútur voru fljótar að líða og unnu nemendur áhugasamir út tímann. Ótal aðferðir er 

hægt að nota til að brjóta upp kennsluna og þegar nemendur voru orðnir óþreyjufullir var hægt að 

fara í stuttan leik, brjóta upp kennsluna, og halda síðan áfram.  

    Ég tel þemaverkefni álitlegan kost til að nýta bókina í kennslu og hópavinnu til þess að þjálfa 

nemendur jafnframt í samstarfi og þroska samskiptafærni þeirra á yngri barna stigi. En af hverju 

þemanám? „Þemanám krefst fjölbreyttra kennsluaðferða; það er nám sem felur í sér fjölmörg 

tækifæri fyrir nemendur að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefnanna. Jafnframt 

fá þeir tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá fleiru en einu sjónarhorni og kafa dýpra í efnið. 

Vinnubrögð í þemanámi geta verið mjög fjölbreytileg. Þar má nefna sjálfstæða skipulagningu 

verkefna, umræður, leikræna tjáningu, skapandi ritun, að læra að nota kort og heimildir af ýmsu 

tagi; fjölbreytilegan lestur; nákvæmnislestur, leitarlestur, hraðlestur, að finna lykilorð, umskrifa 

texta með eigin orðum með hliðsjón af lykilorðum og læra að nota margvíslegar aðferðir við 

úrvinnslu og skil“ (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10). Með þessu má sjá að þemanám er spennandi 

kostur til notkunar á bókinni og auðvelt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

    Uppsetningu á tímunum til þemanáms verður skipt í daga og þýðir hver dagur að 80 mínútur 

fari í þemanám út frá bókinni og markmið sem hún nær til dregin þar inn í. Þemanám er 

óhefðbundið kennsluform, en býður upp á marga skemmtilega möguleika eins og áður hefur 

komið fram.  

    Ekki verður farið út í skilgreiningar á þeim kennsluaðferðum sem eru notaðar í þessu 

þemanámi hér, heldur má þær finna í þriðja kafla í greinargerð þessari.  
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Dagur 1 

Kennari kemur með lampahnött í skólastofuna, tendrar hann í myrkri stofunni. Stutt spjall um 

hnöttinn við nemendur sem kennari stjórnar, og biður hann nemendur að rétta upp hönd til að fá 

orðið. Gott er að nota einfaldar spurningar til að koma umræðunni af stað, eins og „vitið þið hvað 

þetta er?, hvernig mynduð þið lýsa hnettinum?, sjáið þið Ísland?, af hverju er hægt að snúa 

hnettinum?“ 

    Því næst fer kennarinn með nemendur í hugarflug. Er það þannig að nemendur eiga að ímynda 

sér undir leiðsögn kennara. Nemendur leggjast á grúfu fram á borðin sín og kennari stjórnar 

hugarfluginu. Gott er fyrir kennara að láta hugmyndaflugið njóta sín. Kennari spyr nemendur 

spurninga og eiga nemendur að hugsa sér svörin, hver fyrir sig. Spurningarnar eiga að leiða 

nemendur að viðfangsefninu sem verður til umfjöllunar næstu tvær vikur. Spurningar eins og; „ef 

þið væruð að fara í geiminn, hvernig mynduð þið fara? Hvað mynduð þið taka með ykkur? 

Hverjum mynduð þið segja að þið væruð að fara? Hvað ætlið þið að vera lengi? Hvað ætlið þið 

að skoða í geimnum? Hvað ætlið þið að borða?“, og þar fram eftir götunum eru góðar í 

hugarflugið. Eftir þetta væri gott að hafa umræður um það sem kom nemendum í hug, og gæti 

kennari þurft að spyrja nemendur t.d. „Siggi, hvað ætlaðir þú að taka með þér í geiminn?“ Með 

þessum hætti er auðvelt að fá alla til að taka þátt. 

    Þriðja atriðið til að koma nemendum í gírinn fyrir komandi viðfangsefni er að fá þá til að segja 

hvað þeir vita um geiminn. Fer þetta þannig fram að kennari spyr: „Hvað dettur ykkur í hug 

þegar þið heyrið orðið geimur?“ Öll svör sem koma skal kennari skrifa á töflu, sama hversu góð 

þau eru. Að því loknu á kennari að reyna að draga saman orð í flokka, sbr. Mars, Venus, Jörðin 

eru í flokki sem heitir Plánetur. Kennari heldur nemendum virkum í því ferli og spyr hvort 

einhver orð eigi heima í þeim flokki sem er verið að setja í hverju sinni.  

    Eftir þetta kynnir kennari nemendum bókina, Unnsi uppfinningamaður, Gulla geimskip fer í 

geiminn, og segir þeim að hún verði notuð í þemavinnu næstu tvær vikurnar. Bókin er lesin og er 

hún látin ganga og hver nemandi les stuttan texta.  

 

Dagur 2 

Kennari rifjar stuttlega upp með nemendum bókina sem lesin var daginn áður. Því næst skiptir 

hann nemendum upp í hópa sem vinna saman í þemanáminu. Við skulum gefa okkur að þetta séu 
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fjórir hópar. Fyrsti fær Merkúríus, Venus og Jörðina til umfjöllunar, annar fær Mars og Júpíter, 

sá þriðji Satúrnus og Úranus og sá fjórði Neptúnus og Plútó. Nemendur velja sjálfir nöfn á 

hópana, eða kennari ákveður nöfn á þá fyrirfram. Hver hópur á að búa til vinnubók fyrir hópinn. 

Er vinnubók gerð þannig að t.d. fimm stíf A3 blöð eru brotin saman í bók, stungin eru göt á 

kjölinn og bókin saumuð saman með þykkum spotta eða sterku garni. Hver opna í vinnubókinni 

á að vera fyrir eina plánetu. Nemendur myndskreyta aðra blaðsíðuna og hafa fróðleik á hinni. 

Efnisyfirlit á að vera á fyrstu blaðsíðunni og nöfn krakkanna á næstu ásamt myndskreytingu. 

Nemendur skrifa stutta setningu um hverja plánetu fyrir sig til að hafa í opnunni og teikna sjálfir 

mynd þar inn í. Fróðleikinn sem þá vantar er að finna í bókinni um Unnsa.  

 

Dagur 3 

Nemendur halda áfram að vinna í vinnubókunum sínum í þeim verkefnum sem þeir glímdu við 

daginn áður. Því næst afhendir kennari nemendum orðaforðaverkefni. Er verkefnið með þeim 

hætti að kennari útbýr vinnublað sem er þannig uppsett að heiti vinnublaðsins er t.d. 

Orðaforðaverkefni úr bókinni Unnsi uppfinningamaður, Gulla geimskip fer í geiminn. Á blaðinu 

eru tveir dálkar. Dálkurinn vinstra megin heitir Orð sem við skiljum ekki og dálkurinn hægra 

megin heitir Orðið þýðir. Því næst fletta nemendur í gegnum bókina og skrifa vinstra megin þau 

orð sem þeir skilja ekki. Hver hópur á að vinna fyrir sig og má setja þá á sína staði t.d. með því 

að raða borðum saman fyrir hópa, eða hver hópur hefur sinn stað í stofunni, nestiskrók, fatahengi 

o.s.frv. Eftir það kemur hver hópur upp að töflu og fulltrúi frá hópnum les orðin sem hópurinn 

skildi ekki, athugið að fulltrúarnir sem lesa geta verið fleiri en einn og geta nemendur skipst á. 

Því næst útskýrir kennari þau orð sem hóparnir skildu ekki. Það er mjög líklegt að hóparnir séu 

með svipuð orð og er því gott að láta alla hópana lesa sín orð áður en farið er að útskýra. 

Nemendur líma síðan blaðið í verkmöppurnar sínar og skreyta þá blaðsíðu eins og þá lystir.  

 

Dagur 4 

Vinátta er viðfangsefni dagsins í dag. Kennari spyr nemendur spurninga varðandi vináttu. 

Spurningar eins og: „Hvað er vinátta? Eiga allir vini? Er vinátta nauðsynleg?“, o.s.frv. Gott er að 

skrifa svörin upp á töflu. Því næst er farið í umræðu um vináttu milli kynja, en það er oftar en 

ekki viðkvæmt mál á þessum aldri. Þá er gott að spyrja spurninga eins og: „Er asnalegt að stelpur 
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og strákar leiki saman?, mega stelpur og strákar vera samferða í skólann?, mega stelpur bjóða 

strákum í afmælið sitt?“, o.s.frv. Útgangspunkturinn á þessari umræðu getur síðan verið 

reynslusögur frá kennara sjálfum um þá vináttu sem hann á með öðrum og að lokum að Unnsi 

sem er kall er góður vinur Gullu geimskips sem er kvenkyns.  

    Nemendur eiga að skrifa lýsingu á því hvernig þeirra besti vinur á að vera. Kennari útbýr blað 

með línum og ramma þar sem nemendur eiga að teikna mynd af sínum besta vini. Gott er að 

blöðin séu af þeirri stærð að hægt sé að líma þau í eina opnu í vinnubók hópsins. Nemendur segja 

síðan bekknum frá því hvernig þeir vilja að þeirra besti vinur sé. Gott er að kennari spyrji 

nemendur á móti hvort þeir séu eins og þeirra besti vinur á að vera. Það hjálpar nemendum að 

líta í eigin barm og ef til vill bæta þeirra þátt í samskiptum við sína vini.  

    Gott er að enda tímann á vináttuleik og mæli ég með leik sem heitir Gullkorn. Nemendur sitja 

í hring og einn byrjar með bolta eða einhvern annan hentugan hlut. Einn byrjar með boltann og 

kynnir sig. Hann réttir síðan boltann til næsta sem tekur við honum og kynnir sig líka og segir 

síðan eitthvað fallegt um þann sem hann fékk boltann frá, t.d; „Hæ ég heiti Hildur Vala“. Hildur 

Vala réttir síðan boltann áfram til næsta. „Hæ ég heiti Óli og mér finnst Hildur Vala 

skemmtileg“. Þetta gengur svona kolli af kolli, eða þar til allir hafa fengið gullkorn. Það er líka 

hægt að leyfa nemendum að velja hver fær boltann og kasta á milli, en þá er hætta á því að 

einhver sé skilinn út undan og því er hringurinn traust leið. 

 

Dagur 5 

Samskipti í bókinni eru skoðuð. Kennari er búinn að velja þau samskipti sem hann ætlar að fjalla 

um í tímanum. Samskipti bæjarbúa við Unnsa verða til umfjöllunar og nemandi velur samskipti 

Gullu við eina plánetu sem er til umfjöllunar í hverjum hóp. Rædd eru jákvæð samskipti og 

neikvæð og hvað þeir sem eiga í hlut hefðu getað gert til að hafa samskiptin jákvæðari.  

    Hóparnir fá vinnublað um hverja plánetu fyrir sig. Á blaðið eiga þeir að skrifa persónulýsingu 

á plánetunni og setja í opnuna í vinnubókinni sem ætluð er þeirri plánetu.  

    Því næst skrifa nemendur í hlutverki einhvers úr bókinni. Kennari kemur með hugmyndir að 

hlutverkum sem nemendur geta skrifað í og fær hver nemandi að velja sér hlutverk til að skrifa í. 

Þau hlutverk sem hægt er að skrifa í eru t.d. Júpíter að skrifa Gullu afsökunarbréf, Unnsi að 

skrifa Gullu bréf út í geiminn og spyrja hvernig gangi, Nenni neikvæði að skrifa leiðindabréf til 
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Unnsa eftir að Gulla er farin í geiminn, Plútó að skrifa þakkarbréf til Gullu fyrir að hughreysta 

sig, o.s.frv. Gott er að hafa nóg af hlutverkum að velja úr fyrir nemendur svo hlutverkin verði 

fjölbreytt og skemmtileg. Ef nemendum sjálfum dettur eitthvað hlutverk í hug til að skrifa í mæli 

ég með því að kennari leyfi það og hvetji nemendur til þess að skrifa út frá eigin hugmyndum. 

Eftir að nemendur hafa skrifað bréfin sín láta þeir kennara fá þau og hann les fyrir bekkinn, en ef 

nemendur óska að fá að lesa sjálfir er um að gera að leyfa þeim það. 

 

Dagur 6 

Eins og ég hef lagt þetta upp að þá er mánudagur í síðari viku þemanámsins. Nú kemur leiklist 

sterk inn í.  

    Kennari velur leiðtoga í bekknum og eiga hinir nemendurnir að mynda röð fyrir aftan hann. 

Bundið er fyrir augun á öllum í bekknum nema leiðtoganum. Kennari hvíslar að honum hvert 

hann á að fara með bekkinn, og á að fara á góðan stað til að leika sér, s.s. út á skólalóð eða í sal 

skólans. Gott getur verið að skipta um leiðtoga á leiðinni sé hún löng. Nemendum finnst mjög 

gaman ef kennarinn tekur einnig þátt í leiknum og mæli ég með því að hann sé í röðinni með 

bundið fyrir augun.  

    Þegar á staðinn er komið er farið í leik sem heitir Samviskugöng. Hann er þannig að nemendur 

mynda tvær raðir sem standa andspænis hvor annarri. Önnur röðin á að vera jákvæð og hin 

neikvæð. Gott er að hafa tvö viðfangsefni svo báðar raðirnar geti fengið að vera jákvæðar og 

neikvæðar. Tökum dæmi. Kennarinn er í hlutverki Unnsa uppfinningamanns og vita raðirnar að 

hann ætlar að smíða geimskip. Önnur röðin hvetur hann til að gera það meðan hann labbar 

göngin en hin reynir að telja honum trú um að hann eigi aldrei eftir að geta það. Síðara dæmið 

sem væri hægt að gera er að Gulla er með heimþrá eftir að hafa heimsótt Mars og langar heim. 

Önnur röðin á að segja henni að fara heim og að leiðangurinn sé misheppnaður o.s.frv. á meðan 

hin röðin hvetur hana til að halda leiðangrinum áfram.  

    Því næst fær kennarinn nemendur til að setjast í hring. Kennarinn fer síðan í hlutverks einhvers 

í sögunni og fer inn í hringinn. Nemendur spyrja kennarann ýmissa spurninga í þessu hlutverki. 

Hentug hlutverk gætu til dæmis verið að vera Unnsi uppfinningamaður og nemendur að spyrja 

hann út í af hverju hann sé að smíða geimflaug, hvort hann sé ekki leiður að eiga enga vini 

o.s.frv. Þessi kennsluaðferð heitir Kastljós. 
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    Síðasti leikur dagsins er síðan traustleikur. Er hann þannig að nemendur mynda hring og horfa 

í hnakkann á hverjum öðrum. Þeir þjappa sér síðan saman og gera hringinn eins þröngan og hægt 

er. Þegar nemendur treysta sér síðan til eiga þeir að setjast í kjöltu hvers annars. Sé traustið nógu 

mikið eiga nemendur að geta setið í kjöltu hvers annars áreynslulaust og hringurinn haldið sér. 

 

Dagur 7 

Kennari útbýr vinnublað með myndum úr bókinni. Hentugt er að hafa 5-6 myndir á blaðinu og 

nokkrar línur undir hverri mynd. Nemendur eiga síðan að skrifa hvernig persónum myndanna 

líður. Hægt er að hafa mynd af Plútó grátandi, Gullu brosandi, Sólinni hlæjandi, Júpíter 

montnum o.s.frv. Eitt verkefnablað á hvern hóp og á hver nemandi að skrifa við að minnsta kosti 

eina mynd. Vinnublaðið á síðan að setja í vinnubókina.  

    Eftir að nemendur hafa spáð í líðan persónanna afhendir kennari hverjum og einum miða. Á 

miðann eiga þeir að skrifa eitt jákvætt lýsingarorð. Miðunum er safnað saman í pott og síðan er 

dreginn einn miði handa hverjum nemanda. Hentugt er að kennari taki þátt í þessum leik.  

    Því næst fá nemendur annan miða sem þeir eiga að skrifa nöfnin sín á. Miðarnir eru settir í 

pott og síðan dregur hver nemandi miða úr pottinum. Dragi nemandi sitt eigið nafn skal hann 

draga aftur. Nemendur eiga síðan að búa til vinabönd til að gefa þeim sem þeir drógu. Vinabönd 

er hægt að gera á ýmsan máta, t.d. flétta spotta , klippa hann og binda saman, eða taka t.d. tvo 

spotta og snúa upp á þá, klippa og binda saman. Gaman er að halda leyndu handa hverjum þeir 

eru að búa til vinaband. Til að hafa góðan vinnufrið í þessari skapandi vinnu er gott að nemendur 

sitji í sætunum sínum, eða í hópunum. Þá getur kennari labbað á milli hópa og aðstoðað. Í lok 

tímans gefa þeir vinaböndin og kennari spyr þá hvaða gildi vinabönd hafa.  

 

Dagur 8 

Kennari kemur með myndir úr geimnum í tímann. Er gott að nota kennslubók á unglingastigi 

Sól, tungl og stjörnur, en í henni eru skemmtilegar myndir frá plánetunum. Einnig er að finna 

margar myndir, bæði ljósmyndir og teiknimyndir, á veraldarvefnum. Kennari sýnir nemendum 

þarna myndir sem þeir hafa ef til vill ekki séð áður og eykur þannig viðsýni þeirra um 

pláneturnar. Ekki á að fara mjög mikill tími í þessa myndasýningu. 

    Því næst fara nemendur út á skólalóð. Kennari hefur stjörnukíki með sér og sýnir nemendum 
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þær stjörnur sem hægt er að skoða á þeim degi. Á veturna er dimmt á morgnana og getur skyggni 

verið gott til stjörnuskoðunar. Þarna nálgast nemendur enn frekar efnið, og þó að hafi verið 

fjallað um geimfyrirbrigði í þemanáminu, þá sjá nemendur að þessir hlutir eru mun nær okkur en 

þá órar fyrir. 

 

Dagur 9 

Nemendur klára að skreyta vinnubókina og setja í hana það sem í henni á að vera. Nemendur 

eiga að vinna að kynningu sem verður höfð fyrir foreldra daginn eftir. Hóparnir eiga að ákveða 

hver eigi að segja frá hverju og skipta verkum sín á milli.  

    Þegar kynningar hópanna eru tilbúnar fer kennarinn með þá í einfaldan leik. Er hann þannig að 

nemendur eiga að búa til kyrrmyndir og tákna viðfangsefni hópsins. Þá getur t.d. einhver þóst 

þerra tár og verið þar með að leika Plútó o.s.frv. Hver hópur kemur fram fyrir bekkinn í 

kyrrmynd. Kennari snertir einn nemanda í einu og spyr hann hvað hann sé að leika. Nemendum 

finnst líka gaman ef kennari giskar á hvað þeir eru að leika. Ef kennari giskar á rétt þá finnst 

nemendum þeir vera góðir leikarar, en ef hann giskar rangt þá þykir þeim gaman að koma 

kennaranum á óvart.  

 

Dagur 10 

Foreldrar eru komnir í heimsókn til að fræðast um geiminn. Kennari getur myrkvað stofuna og 

tendrað lampahnött rétt eins og hann gerði í fyrsta tímanum. Nemendur sýna síðan afrek sín, 

vinnubókina og halda kynningu á þeim viðfangsefnum sem hóparnir hafa verið að fjalla um. 

Sniðugt er að hóparnir byrji í þeim kyrrmyndum sem æfðar voru daginn áður, þá taka allir í 

hópnum strax þátt í kynningunni. Kennari getur spurt foreldra hvað nemendurnir séu að leika og 

fengið þá til að giska.  

    Til að gera meira úr heimsókninni er hentugt að fá foreldra til að koma með góðgæti til að 

borða og getur myndast ákveðin kvöldvökustemning þó þessi skemmtun eigi sér stað á miðjum 

skóladegi.  
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3. Kennsluaðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þær kennsluaðferðir sem komu við sögu í þemaverkefninu í 

kaflanum á undan. Eflaust eru margar aðrar kennsluaðferðir sem hægt væri að nota í þessa 

þemavinnu og er gott fyrir kennara að aðlaga þemavinnuna að sér og sínum bekk. 

Nokkrar kennsluaðferðir koma við sögu oftar en einu sinni, en að öðru leyti eru þær taldar upp í 

þeirri röð sem þær koma fyrir í þemaverkefninu. 

    Til að hefja umfjöllun á þemaverkefni er gott að hafa góða kveikju. Getur hún verið 

margskonar og er um að gera fyrir kennara að nýta hugmyndaflugið til að finna góða kveikju. 

„Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið tré? Kannski koma þér í hug orð eins og lauf, 

timbur, skógur, eldspýtur, pappír, endurvinnsla, súrefni, ljóstillífun, sveppir, grænn. Listinn getur 

verið óhemjulangur, allt eftir áhuga þínum og hversu miklum tíma þú verð í þetta. Í þemanámi 

kallast þetta kveikja, vegna þess að spurningunni er ætlað að kveikja hugmyndarflug þeirra sem 

spurðir eru“ (Lilja M. Jónsdóttir 1996:12).  

    Hugarflug með leiðsögn. „Aðferðin byggir á því að kennari fer með nemendum í ferðir í 

huganum, oft með virkri þátttöku þeirra. Sem dæmi úr náttúrufræði má nefna að lýst er geimferð, 

ferð inn í efni, ferðalagi fæðunnar um mannslíkamann eða lífshlaupi fiðrildis frá eggi til þess er 

það verður fuglafæða. Í kjölfar hverrar „ferðar“ eru nemendur hvattir til að deila reynslu sinni og 

lýsa skynjunum sínum og þeim hugmyndum eða tilfinningum sem fram komu“ (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:101-102).   

    Kveikjan er þrenns konar. Fyrsta er lampahnötturinn, sú næsta hugflug með leiðsögn þar sem 

nemendur ferðast út í geim í huganum og sú síðasta kveikjan með spurningunni: „Hvað dettur 

ykkur fyrst í hug þegar þið heyrið orðið geimur?“ Með þessum aðferðum ættu nemendur að vera 

komnir vel inn í umfjöllunarefni þemavinnunnar.  

    Lesið spurt og spjallað. „Þessi aðferð byggist á því að nemendur, undir stjórn kennara, skiptast 

á að lesa tiltekið efni. Kennari rýfur lesturinn öðru hverju, spyr spurninga úr efninu, bryddar upp 

á umræðu eða leggur út frá efninu. Í viðtölum við nemendur kom skýrt fram að yngstu börnin 

höfðu yfirleitt gaman af þessum kennslustundum og sóttust eftir því að fá að lesa upphátt fyrir 

kennara og bekkjarsystkini“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999a: 78). Upplagt er að bókin sé látin ganga 

í bekknum og nemendur lesi hana fyrir hvern annan og taki með því virkan þátt í kennslunni. 

Kennarinn stjórnar ferðinni, stoppar þegar honum finnst henta og spyr spurninga, hvort sem hann 
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spyr þann sem er að lesa eða allan bekkinn. Kennari verður að vera vakandi fyrir þeim sem eru 

slakir félagslega og/eða lestrarlega og er þá hentugt að fá slíkum nemendum blaðsíður með styttri 

texta en lengri. Ég myndi leggja upp með það að nemendur hafi frásögnina líflega og leikræna. 

Hvetja þá til að breyta um rödd þegar nýjar persónur koma við sögu o.s.frv.  

    Umræðu- og spurnaraðferðir eru kjörnar fyrir bókina til umfjöllunar. „Umræðu- og 

spurnaraðferðir byggjast á því að kennarinn beitir spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa 

umræður um tiltekin viðfangsefni. Markmiðið getur t.d. verið að efla áhuga nemenda, fá þá til að 

skiptast á skoðunum eða rökræða, velta fyrir sér mismunandi hliðum tiltekins máls, vega það og 

meta eða brjóta til mergjar á einhvern hátt“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:92). Þessi kennsluaðferð 

sýnir glögglega þær áherslur sem ég hef sett fram í skipulagningu þemanámsins. Umræðu- og 

spurnaraðferðir eru mjög fjölbreytilegar og bjóða upp á marga skemmtilega möguleika.  

    Til að skipuleggja kennslu bókarinnar tel ég gott að nota vinnublöð og vinnubækur. 

Grunnskólanemendur þrá gjarnan útrás fyrir sköpunargleði sína og er hentugt að láta hópana í 

þemaverkefni búa til sínar eigin vinnubækur. Til að gera það skal taka nokkrar A3 arkir og brjóta 

þær saman við miðju. Tekinn er prjónn og stungin göt í kjölinn með hæfilegu millibili. Að lokum 

eru arkirnar saumaðar saman með þykkum spotta. Þarna gefst nemendum tækifæri á að velja 

litinn á pappírinn og sauma sjálfir og þá eiga þeir strax orðið helling í efninu sjálfir.  

„Verkefni á vinnublöðum eru yfirleitt sama eðlis og vinnubókarverkefni, að öðru leyti en því að 

þau eru lögð fram á stökum blöðum. Af þeim sökum leyfir vinnublaðaformið talsvert meiri 

sveigjanleika en vinnubækurnar því auðveldara er að breyta röð viðfangsefna, sleppa verkefni 

eða bæta nýju við. Svarform eru gefin þannig að nemandinn þarf ekki að hafa fyrir því að hugsa 

um það sjálfur hvernig hann setur svör sín fram. Eins og vinnubókarverkefni reynast 

vinnublaðaverkefni oft mjög einhæf, mest eyðufyllingar, spurningar og svör. Það virðist því full 

ástæða til að leita leiða til að gera þessi verkefni fjölbreyttari“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:76-

77). Vinnublöðin geta verið mjög einföld fyrir þennan aldur og samnýti ég vinnubækur og 

vinnublöð með því að láta nemendur gera bækurnar sínar. Vinnublöðin eru síðan límd í 

bækurnar, nemendur klippa þau til eftir eigin höfði og fær sköpunargleðin enn að njóta sín. 

Vinnubókin er mikið notuð í þemanáminu, stöðugt bætast í hana verkefni og að lokum er hún 

notuð í kynningunni fyrir foreldra.  
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    Ein algengasta kennsluaðferðin er byggð á skriflegum æfingum. „Kennslustundir, sem byggðu 

á skriflegum æfingum, hófust oftast með því að kennarinn gerði grein fyrir þeim verkefnum sem 

átti að leysa. Nemendur glímdu síðan við úrlausnir sínar en kennarinn fór á milli til aðstoðar eða 

sat við kennaraborðið og var til viðtals fyrir þá nemendur sem leituðu hjálpar“ (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:73). Í þemanáminu kemur þetta nokkrum sinnum fyrir. Fyrst þegar 

nemendur eiga að skrifa lýsingu á því hvernig besti vinur þeirra eigi að vera, síðan þegar 

nemendur eiga að skrifa persónulýsingar á plánetunum, aftur þegar þeir eiga að skrifa í hlutverki 

o.s.frv. Oft er þessi kennsluaðferð samnýtt með annarri kennsluaðferð.  

    Skrifað í hlutverki er bráðskemmtileg aðferð og þá fá nemendur að nota hugmyndaflugið hver 

í sínu horni til að byrja með, og deila því síðan með bekknum. „Nemandi í hlutverki skrifar bréf, 

dagbók, skilaboð eða skýrslu. Nemandinn skrifar eins og hann sé persónan sem hann var að 

túlka. Dæmi: Ef nemendur hafa til að mynda verið að fara í gegnum leikferli um Gullbrá og 

bangsana þrjá gæti kennari gefið þeim það verkefni að skrifa afsökunarbréf til bangsanna fyrir að 

hafa skemmt hlutina þeirra“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:30). Nemendur í 

2. bekk eru ekki færir um að skrifa langt mál, en þeir eru færari um það í þriðja bekk. Það eru 

nokkur skemmtilegt hlutverk sem væri hægt að láta nemendur skrifa í. Á degi 5 í 

þemaverkefninu er kennsluaðferin, skrifað í hlutverki, notuð og þar tel ég upp nokkur atriði sem 

hægt er að láta nemendur velja úr.  

    Fjölmargir leikir eru nefndir til sögunnar í þemaverkefninu. Eru þetta einna helst leikir sem ég 

hef prófað sjálfur, bæði í kennslu sem og í æsku. Leikurinn Gullkorn hefur reynst ákaflega vel 

fyrir alla aldurshópa. Nemendur í fyrstu bekkjum grunnskólanna eiga oft erfitt með að hrósa 

hverjum öðrum, sérstaklega frammi fyrir bekknum sínum. „Í leiklist er markvisst unnið að því að 

efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og gefa þeim tækifæri á 

að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð“ (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:6).  

    Frumleikanum og fjölbreytninni eru engin takmörk sett þegar kemur að leiklist í kennslu og er 

um að gera að framkvæma og þroska sig sem kennara og þroska um leið nemendur í að takast á 

við ýmis viðfangsefni út frá fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

    Samviskugöng er frábær og frumleg leið til að fjalla um bókina út frá óhefðbundnu sjónarmiði. 

„Verið er að fjalla um umdeilda persónu eða erfiðar ákvarðanir. Nemendur stilla sér upp í tvær 
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raðir þannig að það myndast göng á milli. Þeir snúa andlitinu inn í göngin. Nemandi eða kennari 

í hlutverki gengur hægt í gegnum göngin. Þeir sem mynda göngin eru annað hvort í hlutverki 

samvisku þess sem gengur í gegn eða einhvers sem hugsar vel eða illa til persónunnar. Raddirnar 

heyrast um leið og gengið er framhjá“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:33). 

Þessari aðferð er fundinn staður í þemanáminu á degi þar sem leiklistin fær að njóta sín. 

Umfjöllunarefnið sem stungið er upp á er að kennari gengur samviskugöngin í hlutverki Unnsa 

annars vegar og í hlutverki Gullu hins vegar. Gott er að kennari hafi á sér einhvern leikmun til að 

vera óhefðbundinn í útliti; t.d. stór gleraugu sem Unnsi eða vasaljós sem Gulla. 

    Kastljós er mjög skemmtileg aðferð til að fjalla um viðfangsefni út frá nýju sjónarhorni. 

„Athyglin beinist að einum nemenda. Kennari fær nemanda til að taka að sér hlutverk persónu 

sem minnst er á ferlinu eða í sögunni eða námsefninu sem verið er að fjalla um. Kennari velur 

nemanda sem veldur því að vera miðpunktur. Nemandinn sest í stól fyrir framan hópinn. Hann 

situr fyrir svörum nemenda og kennara um þessa persónu og afstöðu hennar. Á sama hátt getur 

kennari setið í kastljósi og nemendur spurt hann“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:28). Þessi aðferð nýtist vel í umfjöllun á bókinni. Ég held að það henti betur að kennarinn 

sé í hlutverki í þessu efni, nema ef einhver nemendanna er þeim mun sterkari félagslega og góður 

leikari. Hentugt efni í kastljósið er t.d. að Gulla geimskip sé í því rétt áður en hún heldur af stað 

út í geiminn, eða Júpíter í Kastljósinu og nemendur spyrji hvers vegna hann sé svona montinn. 

    Með aukinni tækni og þeim nýjungum sem við höfum í dag er hægt að gera kennsluna 

fjölbreytta og skemmtilega. Það sem gott væri að gera í umfjöllun okkar fyrir geiminn er að sýna 

nemendum myndir sem tengjast efninu. Veraldarvefurinn er heill hafsjór af myndefni og með því 

að slá inn heiti pláneta á leitarvél kemur upp fjöldinn allur af skemmtilegum myndum sem 

kennarinn getur valið úr til að nota í kennslustund. Árið 2001 gaf Námsgagnastofnun út bókina 

Sól, tungl og stjörnur, sem kennslubók fyrir unglingastig. Bókin er erlend en Þorsteinn 

Vilhjálmsson þýddi og staðfærði, og Hafdís Finnbogadóttir ritstýrði. Ég notaði þessa bók mikið í 

ritun minni á bókinni og er í henni ýmsan fróðleik að finna. Einnig eru í henni skemmtilegar 

myndir sem væri gaman að nota í kennslu á yngri barna stigi. Þar er einnig að finna mynd sem 

sýnir pláneturnar í röð frá sólu og er hlutfallslega jafn langt bil á milli þeirra og í raun. 

    Skoðunarferðir er kennsluaðferð sem er góð í umfjöllun á plánetunum. Þó svo að ekki sé hægt 

að fara á vettvang þá er hægt að fara í skoðunarferð í myrkri og skoða í stjörnukíki. Nemendur 
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eru með því ekki aðeins að kynnast viðfangsefninu á nýjan máta, heldur kynnast þeir einnig 

verkfæri sem notað er til stjörnuskoðunar. „Lykillinn að vel heppnaðri skoðunarferð felst í 

góðum undirbúningi kennara. Á sama hátt þarf að undirbúa nemendur vel fyrir ferðina og geta 

kort, leiðalýsingar og myndir komið af góðum notum. Miklu varðar að nemendum sé vel ljós 

tilgangur ferðanna og þær verða að tengjast námsefni og markmiðum skólastarfsins með beinum 

hætti“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:61-62). Út frá þessari kennsluaðferð er mikilvægt að kennari 

sé búinn að kynna sér staðsetningu ýmissa stjarna og pláneta áður en farið er út. Einnig að sýna 

nemendum myndir af viðfangsefninu áður en farið er út og reyna með því t.d. að gera nemendum 

grein fyrir því hvað pláneturnar eru í raun og veru langt í burtu, þó svo að þær sé hægt að sjá í 

stjörnukíki. 

    „Kyrrmyndir eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik. Þar taka nemendur að sér hlutverk og 

stilla sér upp sem stytta eða kyrrmynd í ákveðnum tilgangi. Þessi aðferð hefur reynst mjög 

heilladrjúg og einföld. Hægt er að beita henni við allar aðstæður án mikils undirbúnings og hana 

má þróa og nota á öllum aldursstigum“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:24). 

Það væri mjög forvitnilegt að sjá nemendur stilla sér upp í hlutverk út frá persónum bókarinnar 

og sjá hvað hugmyndaflug þeirra hefur fram að færa.  

    Leiklist er stöðugt að aukast í kennslu, á öllum aldursstigum grunnskólanna. Mér þykir miður 

að hún hafi ekki verið jafn oft notuð í minni grunnskólagöngu eins og gengur og gerist í dag. 

Einu skiptin sem ég fékk útrás fyrir mína leiklistarhæfileika voru þegar árshátíðir og leikrit voru 

sett á fjalirnar. Fjalla má um flest atriði grunnskólanna út frá leiklist, en það krefst undirbúnings 

kennara svo leiklistin verði markviss og skemmtileg.  

    „Einn megintilgangur lífsleiknikennslu á að vera að byggja upp sjálfstraust nemenda. Við 

trúum því að öll börn búi yfir hæfileikum og getu sem ætti að nýtast þeim sjálfum og 

þjóðfélaginu til gagns. Enginn er svo illa settur að hann hafi ekki eitthvað jákvætt í fari sínu, 

aðalatriðið er að viðkomandi kunni að nýta sér það til framdráttar, sé sáttur og finni til sín. Eitt af 

því sem því einkennir lítið sjálfstraust er neikvæðni og dómharka í eigin garð. Þá er fólki tamt að 

velta sér stöðugt upp úr eigin vanköntum, ógæfu eða getuleysi. Okkar hlutverk er að kenna 

börnum að hugsa um eigin styrkleika ekki síður en veikleika, uppgötva þá og segja frá þeim“ 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:43-44).  
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Ég tel að lífsleikni sér gríðarlega mikilvæg og ekki síður skemmtileg. Bókin er full af 

lífsleikniviðfangsefnum sem er fjallað um í skipulagningu þemanámsins og í kaflanum hér á eftir 

er fjallað um það hvernig bókinni er ætlað að fullnægja þeim markmiðum í Aðalnámskrá sem 

hún nær til. 

    Með því að þroska samskiptafærni nemenda strax frá fyrsta skólastigi eykur skólagangan 

jafnframt sjálfstraust þeirra og umburðarlyndi.  

    „Það fer vart milli mála að leikni og lipurð í samskiptum eru mikilvæg forsenda þess að okkur 

farnist vel í lífinu. Ekki er hægt að telja upp margar starfsgreinar, stofnanir eða fyrirtæki í 

nútímaþjóðfélagi þar sem velgengni byggist ekki á einhvers konar samskiptafærni að stórum 

hluta. Samskipti eiga sér stað milli manna, ólíkra einstaklinga með sjálfstæðan vilja og skoðanir. 

Við höfum áhrif hvert á annað, sendum frá okkur boð, bæði meðvitað og ómeðvitað, og fáum 

önnur til baka. Þess vegna ættum við að spyrja okkur spurninga eins og hvaða áhrif hef ég á 

aðra“ (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:93).  

    Það má sjá að bókin á fullt erindi í lífsleiknikennslu. Hún er kjörin til að þroska nemendur í 

samskiptum og í að efla sjálfstraust þeirra. Lykillinn að því er vissulega að kennarinn sé leiðandi 

og haldi vel utan um lífsleiknina.  

    Vandasamt er að spyrja góðra spurninga út frá efni sem er til umfjöllunar hverju sinni. Fyrst 

og síðast þarf kennari að hafa áhuga á efninu sem hann kennir, því áhugi kennara smitast í 

nemendur. 

    Í námi mínu í Kennaraháskólanum hef ég kynnst ýmsum bókum sem ég mun notast við á 

komandi starfsferli sem kennari. Ein þeirra er Listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson. Í 

bókinni er fjallað um hvernig kennari getur spurt góðra spurninga, borið sig að í að stjórna 

góðum umræðum í kennslu og fjallað um mikilvægi þess að halda uppi góðum umræðum. 

„Rifjaðu upp góðar umræður í hópi sem þú hefur tekið þátt í nýlega. Hvað var það sem gerði 

umræðurnar góðar? Leiddu hugann að þessu um stund áður en þú heldur áfram lestrinum. 

Vafalítið verða svör nokkuð misjöfn eftir lesendum en ekki er ólíklegt að einhver eftirfarandi 

atriða séu ofarlega í huga margra: Rökin voru vegin og metin. Ólík sjónarmið voru reifuð. 

Margir voru virkir og flestir viðstaddra tóku til máls. Þeir sem höfðu sig lítið eða ekkert í frammi 

sýndu engu að síður að þeir höfðu áhuga og fylgdust með. Það var hlustað vel á þann sem hafði 

orðið hverju sinni“ (Ingvar Sigurgeirsson 1998:9). Þessi atriði er gott að hafa í huga þegar 
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bekkjarumræðu er stjórnað. Í vettvangsnámi mínu á öðru ári, þar sem ég var á vettvangi í 2. 

bekk, veitti ég því sérstaka athygli að þegar kennarinn var að stjórna umræðum spurði hann 

gjarnan þá sem voru ekki félagslega sterkir en fylgdust með af áhuga. Það virkjaði þá frekar, 

hvort sem þeir treystu sér til að svara spurningunni eða ekki. 

    Það er mikilvægt að umhverfið í skólastofunni sé nemendum gott. Þægilegar aðstæður og 

jafnréttisgrundvöllur eru nauðsynlegar forsendur góðrar umræður, þá sérstaklega ef um lífsleikni 

er að ræða. „Við uppröðun í skólastofu þarf að gæta þess að kennarinn komist auðveldlega um 

stofuna, m.a. til að dreifa gögnum eða til að leiðbeina einstökum nemendum eða hópum“ (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:81).     
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4. Hvernig uppfyllir bókin markmið Aðalnámskrár? 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig bókin uppfyllir þau markmið sem fjallað hefur verið 

um.Byrjað er á umfjöllun um markmið Aðalnámskrár í Lífsleikni.  

    Fyrsta áfangamarkmið núgildandi Aðalnámskrár er að nemandi á að geta greint og lýst ýmsum 

tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg, reiði.  

    Næsta markmið sem bókin kemur inn á er að nemandi á að hafa lært leiðir til að efla 

samskiptafærni sína sem felur meðal annars í sér, færni í samvinnu, að sýna tillitssemi, að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að setja sig í spor annarra, að hlusta á aðra og sýna kurteisi. 

Með umfjöllun um samskipti úr bókinni og tilfinningar persóna þjálfast nemendur í að tjá sig um 

tilfinningar. Auðveldar þetta nemendum að lýsa eigin tilfinningum þó svo það sé ekki markmið 

námskrár, heldur að þeir geti lýst tilfinningum yfir höfuð. Hópavinna er í þemanáminu og þjálfar 

sú vinna nemendur í að vinna saman. Með þeim verkefnum sem lagt var upp með úr bókinni er 

þessum markmiðum uppfyllt.  

    Þriðja áfangamarkmiðið sem bókin uppfyllir vel er að nemandi á að vita hvað átt er við með 

markmiðum og hvernig fólk notar markmið til að ná því sem að er stefnt. Í bókinni eru tvö 

markmið sem koma fram. Þau eru að Unnsi ætlar sér að smíða geimskip og að Gulla ætlar sér í 

leiðangur út í geiminn. Miklar umræður eiga sér stað í þemanáminu og er gott að minnast á þessi 

markmið til að kynna þetta hugtak fyrir nemendum.  

    Í náttúrufræði eru markmiðin nokkur sem bókin nær til, rétt eins og fjallað var um í 1. kafla. 

Í áfangamarkmiðum segir að nemandi eigi að búa yfir orðaforða og nægu sjálfsöryggi til að geta 

tjáð sig um viðfangsefni sín og hugmyndir tengdar efni námssviðsins. Þjálfun í sjálfsöryggi er 

mikil í þemaverkefninu, samstarf við aðra er leiðandi, nemendur eiga að lesa, leika og sýna 

frammi fyrir bekknum sem og foreldrum þau viðfangsefni sem þeir hafa glímt við. Orðaforði í 

stjörnufræði eykst við lestur bókarinnar, þar sem fjallað er um plánetur og önnur geimfyrirbrigði. 

Bókin er því mjög hentug til að þjálfa nemendur í að þroska orðaforða sinn á 

stjörnufræðisviðinu.  

    Úr jarðvísindum á nemandi að þekkja að Jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og 

tunglum. Í bókinni eru allar plánetur sólkerfisins kynntar og sérstaða hverrar og einnar. Orðið 

sólkerfi kemur við sögu, sem og tungl og sólin sjálf. Þetta markmið má því auðveldlega uppfylla 

með því að nota bókina í kennslu, rétt eins og verkefni þemavinnunnar kveða á um. 
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Í þrepamarkmiðum 1 í náttúrufræði er eitt markmið sem uppfyllt er í skipulagningu 

þemanámsins, og út frá umfjöllun bókarinnar. Þar segir að nemandi skoði tungl og stjörnur, með 

berum augum og/eða í gegnum sjónauka. Ætlaður er dagur í skoðunarferð í þemanáminu þar sem 

stjörnur, tungl og í besta falli plánetur líka eru skoðaðar í sjónauka.  

Af þessu má sjá að bókin er gott kennslugagn til að uppfylla þessi markmið Aðalnámskrár, og 

kjörið er að skipuleggja verkefni tengd henni til að ná til þeirra enn frekar.  
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Lokaorð 

Barnabækur finnast mér mjög mikilvægar til að þroska börn, hvort sem um er að ræða á 

heimilum eða í skólum. Lestur er hollur og þykir mér nauðsynlegt að foreldrar og kennarar kynni 

börnum barnabækur snemma og hvetji þau til að lesa.  

    Mér fannst mjög gaman að skrifa bókina Unnsi uppfinningamaður, Gulla geimskip fer í 

geiminn. Það hefur líka verið gott fyrir mig að bera hana saman við markmið Aðalnámskrár til að 

sjá hvaða erindi hún á í kennslu, og eru niðurstöðurnar mjög jákvæðar frá gildi bókarinnar séð.  

Þemaverkefni er aðferð sem ég mun nota í komandi kennarastarfi og er mjög góð leið að mínu 

mati til að gera námið fjölbreytt og skemmtilegt.  

    Ég ætla að reyna að koma handriti bókarinnar á framfæri og dreymir mig um að einn 

stjörnubjartan vetrardag verði hún formlega gefin út.  
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Bls. 1 
Mikil læti heyrðust frá verkstæðinu hjá Unnsa uppfinningamanni, en bæjarbúar 
voru samankomnir fyrir utan til að fylgjast með.  
„Hann á aldrei eftir að smíða neitt af viti“, sagði Nenni neikvæði og hló 
hæðnislega.  
„Haha nei það segirðu satt“, sagði Kúla kjaftaskjóða.  
„Munið þið eftir kafbátnum sem Unnsi bjó til? Það var nú sannkallaður kafbátur, 
enda sökk hann til botns og hefur ekki sést síðan“.  
Mynd: Bæjarbúar fyrir utan verkstæðið hjá Unnsa. 
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Bls. 2 
Bæjarbúar hittust oft fyrir utan verkstæðið hans Unnsa uppfinningamanns til að 
fylgjast með. Þegar brothljóð og brestir heyrðust frá húsinu hlógu bæjarbúar dátt.  
Unnsi átti ekki marga vini, en það gerði ekkert til. Hann hafði alltaf í nógu að 
snúast og Happi hundurinn hans fylgdist alltaf spenntur með.  
Mynd: Í verkstæðinu hans Unnsa er Unnsi að smíða og Happi hundur fylgist 
spenntur með. 
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Bls. 3  
Unnsi hafði gert ótal tilraunir til að smíða flugvél, kafbát, svifnökkva og bíl, svo 
eitthvað sé nefnt, en aldrei tókust honum ætlunarverk sín. Hann átti sér einn 
óskadraum. Draumurinn var að smíða geimskip sem myndi fljúga út um allan 
geiminn svo hann gæti fræðst um pláneturnar, stjörnurnar og fleiri hluti í geimnum 
sem enginn í bænum vissi um. Unnsi var búinn að vera lengi að smíða geimskipið 
og var hann sannfærður um að í þetta skipti myndi honum ekki mistakast.  
Mynd: Unnsi búinn að smíða hálft geimskip í verkstæði og Happi hundur fylgist 
spenntur með. 
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Bls. 4 
Unnsi vann nú dag og nótt og bæjarbúar höfðu ekki heyrt nein læti frá verkstæðinu 
í marga daga.  
„Hvað ætli hann sé að brasa núna?“, sagði Nenni neikvæði.  
„Ég heyrði að hann væri að reyna að smíða geimskip! Trúið þið því? Unnsi að 
smíða geimskip. Hann klúðrar því nú alveg örugglega eins og öllu öðru“, sagði 
Kúla kjaftaskjóða.  
„Hann er nú meiri kallinn“, sagði Balli bæjarstjóri. 
Mynd: Fólk fyrir utan húsið hans Unnsa að kjafta og skopast. 
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Bls. 5 
Eitt stjörnubjart kvöld þegar bæjarbúar mættu fyrir utan verkstæðið hans Unnsa 
blasti við þeim óvænt sjón. Geimskipið hans Unnsa stóð tilbúið á blettinum, 
stórglæsilegt á að líta. Fólk hvíslaði sín á milli og benti bæði á geimskipið og 
Unnsa sem labbaði stoltur í kringum geimskipið og yfirfór hvort allt væri ekki 
örugglega í lagi.  
„Ég ætla að skjóta geimskipinu upp eftir klukkutíma“, sagði Unnsi hvergi banginn. 
Mynd: Geimskipið á blettinum og fullt af fólki að fylgjast með. 
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Bls. 6 
Bæjarbúar héldu áfram að hvísla, þar til Kúla kjaftaskjóða benti upp í himininn og 
kallaði:  
„Sjáið þið stjörnuhrapið! Allir að óska sér“. Fólk leit upp til himins og sá þetta 
fallega stjörnuhrap, og fór svo aftur að tala saman.  
„Ég óskaði mér að ég muni eignast fullt af peningum svo ég geti keypt mér allt 
sem ég vil“, sagði Kúla kjaftaskjóða.  
„Ég óskaði mér þess að við gætum alltaf komið hingað og hlegið að óförum Unnsa 
uppfinningamanns“, sagði Nenni neikvæði.  
„En hvers óskaðir þú þér Unnsi?“, spurði Balli bæjarstjóri.  
„Ég get sagt ykkur það að ég óskaði mér, en ef maður segir hvers maður óskar sér, 
þá rætist óskin ekki“, svaraði Unnsi og brosti hlýlega til bæjarbúanna.  
Mynd: Kúla kjaftaskjóða bendir upp í himininn, og fólk horfir upp til himins og sér 
stjörnuhrap. 
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Bls. 7 
Þá gerðist svolítið ótrúlegt. Allt í einu var geimskipið komið með augu, nef og 
munn og ræskti sig. 
„Huhumm, huhumm“ heyrðist í geimskipinu en síðan fór það að tala.  
„Jæja, Unnsi, takk fyrir að smíða mig og vanda þig svona rosalega vel. Ég ætla nú 
að halda út í geiminn og kynnast sólinni, plánetunum og skoða stjörnurnar“. Fólk 
rak upp stór augu og trúði varla að það hefði heyrt geimskip tala! Og ekki bara 
eitthvað geimskip, heldur geimskip sem Unnsi hafði smíðað. 
„Hvað verðurðu lengi og hvað heitirðu?“, spurði Unnsi og brosti sínu breiðasta.  
„Já afsakið hlé ABC, ég gleymdi að kynna mig. Ég heiti Gulla og er kölluð Gulla 
geimskip. Ég veit ekki alveg hvað ég verð lengi, en ég lofa að koma til baka heilu 
og höldnu. Ég segi þér síðan alla sólarsöguna þegar ég kem aftur“. Nú heyrðust 
mikil læti og komu blossar undan geimskipinu. Fólkið færði sig frá, Gulla 
geimskip tókst á loft og þaut upp í himininn á ógnarhraða. 
Mynd: Gulla geimskip tekst á loft og brosir.  
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Bls. 8 
Fólkið horfði agndofa á geimskipið sem minnkaði og minnkaði uns það hvarf upp í 
himingeiminn. Unnsi brosti sínu breiðasta og gekk inn til sín meðan fólkið horfði 
enn í stjörnubjartan himininn.  
„Það er horfið“, sagði Balli bæjarstjóri. „Geimskipið er horfið“. 
„Iss þetta er örugglega bara alveg eins og með kafbátinn hans Unnsa, hann sökk til 
botns og hefur ekki sést síðan“, sagði Nenni neikvæði. „Við eigum örugglega 
aldrei eftir að sjá þetta geimskip aftur“. 
Mynd: Unnsi brosir en fólkið horfir agndofa upp í loft.  
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Bls. 9 
„Ætli það sé ekki best að skoða sólina fyrst?“, hugsaði Gulla með sér. Hún 
hlakkaði mjög til að skoða geiminn og þaut áfram eins og elding. Hún fann hvernig 
hitinn varð meiri og meiri og að það varð erfiðara og erfiðara að fljúga í áttina að 
sólinni. 
Mynd: Gulla orðin nokkuð þreytt og kinnarjóð af hita 
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Bls. 10 
Gulla heyrði mikil hlátrasköll.  
„Hahahaha“, heyrðist langt í burtu.  
„Hver er að hlæja?“, kallaði Gulla hátt og snjallt. 
„Hahaha, það er ég, engin önnur en sólin, hahaha. Þú mátt alls ekki koma nær“, 
sagði sólin og skellti aftur upp úr.  
„Nú af hverju ekki?“, spurði Gulla á móti og snar stoppaði.  
„Því þá fuðrarðu bara upp. Það er svo mikill hiti hjá mér að ekkert geimskip kemst 
nálægt. Þess vegna hlæ ég svona hátt, svo allir heyra í mér, hahaha“.  
„En ef ég kemst ekki nær þér, hvað á ég þá að skoða?“, spurði Gulla og var 
kjánaleg á svip. „Skoðaðu frekar pláneturnar sem eru í sólkerfinu mínu. Mundu 
bara að jörðin er númer þrjú, þannig að til að spara tíma þá geturðu skoðað hana á 
heimleiðinni“.  
„En hvernig vissirðu að ég væri frá jörðinni?“, spurði Gulla hissa. 
„Nú, ég er sólin. Ég sé allt sem gerist í sólkerfinu. Svona drífðu þig nú. Þú mátt 
ekki láta Unnsa bíða of lengi“. Gulla ákvað að hlýða sólinni og hélt af stað. 
Mynd: Sólin sprenghlæjandi og Gulla forvitin fylgist með.  
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Bls. 11 
Gulla þaut nú um himingeiminn en heyrði hláturinn enn í fjarska. Hún var mjög 
spennt fyrir því að kynnast plánetunum eins og sólin talaði um.  
„Þessi hlátur í sólinni var nú frekar smitandi“, hugsaði Gulla með sér brosandi. 
Hún var ekki búin að fljúga lengi þegar hún sá fyrstu plánetuna. 
Mynd: Gulla að fljúga og sér plánetu í fjarska. 
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Bls. 12 
„Víí“, heyrðist frá plánetunni. Síðan sneri hún sér að Gullu og sagði:  
„Sjáðu hvað ég get flogið hratt. Ég get flogið miklu hraðar en hinar pláneturnar, 
víí“. Gulla brosti og vissi vel að hún gat sjálf flogið miklu hraðar en þessi pláneta, 
en ákvað samt að halda því út af fyrir sig. 
„Hvað heitirðu?“, spurði Gulla geimskip.  
„Ég heiti Merkúríus, en ég má ekkert vera að því að spjalla. Ég þarf að flýta mér“, 
sagði Merkúríus og hélt ferðalagi sínu áfram. 
Mynd: Merkúríus flýgur hratt og Gulla brosir. 
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Bls. 13 
Gulla hélt ferðalagi sínu áfram en fékk hálfgerða ofbirtu í augun. Hún fór örlítið 
nær og þá hætti birtan allt í einu og Gulla sá þá nýja plánetu.  
„Hvað heitir þú?“ spyr plánetan, frekar dauf í dálkinn.  
„Ég heiti Gulla. En hvað heitir þú og af hverju ertu svona döpur?“.  
„Ég heiti Venus“, sagði plánetan. „Það er svo erfitt að vera svona skær og falleg og 
núna er ég bara uppgefin. Það finnst örugglega engum ég falleg ef ég er ekki jafn 
björt og ég var áðan“. „Finnst þér þú ekki vera falleg núna?“, spurði Gulla 
geimskip.  
„Nei, ég sést eiginlega ekkert“, svaraði Venus.  
„Ég get nú alveg sagt þér eitt. Mér finnst þú bara ljómandi falleg pláneta þó að þú 
skínir ekki eins og áðan“, sagði Gulla og brosti til Venusar. „Nú sé ég líka mjög 
vel þessi fallegu gulu ský sem þú átt. Ég hef aldrei séð gul ský áður“. Venus brosti. 
„Takk fyrir það og gaman að heyra. Þú mátt koma og heimsækja mig hvenær sem 
þú vilt“.  
„Ég þakka gott boð“, sagði Gulla. „En nú verð ég að halda áfram. Vertu sæl, 
Venus, og hafðu það gott“. Gulla hélt af stað og Venus brosti sínu breiðasta. 
Mynd: Venus myrk, gul ský í kring og Gulla að spjalla við hana. 
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Bls. 14 
Gulla þeyttist um geiminn og sá jörðina blasa við. Hana langaði ekki að fara heim 
strax og ákvað því að athuga hvort hún myndi ekki sjá fleiri plánetur. Áður en 
langt um leið sá Gulla allt öðruvísi plánetu en hún hafði séð áður. Þessi pláneta var 
rauð. Gulla fór nær og spurði þessa rauðu plánetu nafns.  
„Ég heiti Mars og er kallaður rauði hnötturinn“, svaraði plánetan. „Heitir þú 
nokkuð Víkingur?“, spurði Mars forvitinn.  
„Víkingur?“, spurði Gulla á móti steinhissa. „Nei ég heit ekki Víkingur. Ég heiti 
Gulla. Af hverju hélstu að ég myndi heita Víkingur?“. Mars brosti vandræðalega 
en svaraði svo:  
„Æjj, það kom einhverntíma geimskip í heimsókn sem hét Víkingur. Síðan kom 
bróðir hans í heimsókn og hann hét líka Víkingur. Finnst þér ekki skrítið að bræður 
heiti sama nafni?“, spurði Mars og glotti.  
„Jú það er nú frekar skrítið“, svaraði Gulla. „En af hverju kom Víkingur geimskip í 
heimsókn?“. „Hann vildi skoða stærstu fjöllin í öllum geimnum“, svaraði Mars 
stoltur. „En stærsta fjallið mitt er þrisvar sinnum hærra en stærsta fjallið á 
jörðinni“. Gullu fannst þetta áhugavert en vildi halda ferðalaginu áfram.  
„Ég verð að þjóta. Takk fyrir spjallið, Mars“.  
„Góða ferð, Gulla. Ég bið að heilsa Víkingi ef þú rekst á hann“, sagði Mars. Gulla 
kinkaði kolli og hélt af stað. 
Mynd: Mars rauður og brosandi og Gulla forvitin fylgist með.  
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Bls. 15 
Á meðan Gulla þeystist um geiminn beið Unnsi uppfinningamaður spenntur á 
jörðinni og hlakkaði til að fá hana heim. 
„Hvar heldurðu að hún sé?“, spurði Unnsi Happa hundinn sinn. Happi gelti 
spenntur og sveiflaði skottinu í allar áttir. Þeir horfðu báðir upp í stjörnubjartan 
himininn.  
Mynd: Unnsi og Happi horfa í stjörnubjartan himininn. 
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Bls. 16 
Gulla hélt för sinni áfram. Þegar hún var búin að fljúga í smá tíma heyrði hún fliss 
úr öllum áttum. Hún leit í kring um sig og sá þá smástirni út um allt. Sum voru 
pínulítil en önnur mjög stór.  
„Ég verð að fara gætilega“, hugsaði Gulla með sér. „Ég vil ekki lenda í árekstri, 
því þá kemst ég ekki heim til Unnsa“. Smástirnin héldu áfram að flissa og sögðu 
ekki neitt. Þau voru eins stór og grjót og Gulla varð pínu smeyk. Hún var mjög 
varkár og flaug á milli þeirra og hélt ferðalaginu áfram.  
Mynd: Flissandi smástirni og Gulla flýgur stressuð á milli.  
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Bls. 17 
Framundan sá Gulla risastóra plánetu. Gulla rak upp stór augu og varð mjög spennt 
fyrir því að kynnast þessari plánetu og flaug nær.  
„Halló“, kallaði Gulla, en ekkert svar heyrðist. Hún ákvað því að kalla aftur nema 
núna mikið hærra „Halló“. 
„Ég heyrði alveg í þér í fyrra skiptið“, svaraði plánetan djúpum rómi.  
„Af hverju svaraðirðu þá ekki?“, spurði Gulla steinhissa.  
„Æjj, ég nenni ekki að tala við þig“, svaraði plánetan. „Þú ert svo lítil. Ég vil bara 
tala við einhvern sem er jafn stór og glæsilegur og ég“. Gullu fannst nú plánetan 
heldur montin, en ákvað samt að spyrja hana til nafns.  
„Veistu ekki hver ég er?“, sagði plánetan. „Ég heiti Júpiter og er stærsta og 
merkilegasta plánetan í öllu sólkerfinu“.  
„Hvað er svona merkilegt við þig?“, spurði Gulla og var frekar hneyksluð á 
montinu í Júpiter.  
„Í mér er meiri hiti en á yfirborði sólarinnar. Ég er bara svo stór að hitinn kemst 
ekki í gegn. Hvaðan ert þú annars?“, spurði Júpiter hæðnislega.  
„Ég kem frá Jörðinni“, svaraði Gulla ákveðin. „Unnsi uppfinningamaður smíðaði 
mig“. Júpiter fór að skellihlæja.  
„Frá Jörðinni, hahaha. Litlu plánetunni sem á bara eitt tungl. Veistu hvað ég á 
mörg tungl?“, spurði Júpiter rígmontinn.  
„Nei“, sagði Gulla og var búinn að missa áhugann á því að kynnast Júpiter nánar.  
„Ég á 16 tungl, hvert öðru stærra. Huhh, frá jörðinni“, endurtók Júpiter. „Farðu nú 
heim. Ég nenni ekki að tala við þig meira“. Gulla fór án þess að kveðja, en þó ekki 
heim.  
Mynd: Júpiter stór og montinn og Gulla móðguð. 16 tungl á sveimi. 
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Bls. 18 
„Þetta var nú meira montprikið“, hugsaði Gulla með sér. „Svona pláneta á 
örugglega enga vini“. Allt í einu sá Gulla undurfagra sjón. Hún hafði aldrei séð 
neitt þessu líkt, svo hún ákvað að fara nær til að skoða betur.  
„Hver ert þú? Og hvað ert þú að gera hér?“, spurði plánetan að fyrra bragði. 
Röddin var vinaleg og hlý, eitthvað sem Júpiter skorti.  
„Ég heiti Gulla og er á ferðalagi um geiminn til að skoða pláneturnar“, svaraði 
Gulla og ákvað að spyrja til nafns á móti. 
„Ég heiti Satúrnus og er einna helst þekktur fyrir mína fögru hringi. Hvernig 
finnast þér þeir annars?“, spurði Satúrnus og benti Gullu á að koma nær.  
„Þeir eru það fallegasta sem ég hef á ævi minni séð“, svaraði Gulla og var yfir sig 
hrifin.  
„Takk fyrir það“, svaraði Satúrnus. „Gaman að fá hrós. Þú ert nú líka flottasta 
geimskip sem ég hef séð“. Gulla brosti hringinn. „Ertu búin að ferðast mikið?“, 
spurði Satúrnus.  
„Já ég er búinn að ferðast mikið og kynnast mörgum plánetum. En mig langar samt 
að ferðast meira og kynnast fleirum“, sagði Gulla og var enn spennt fyrir 
leiðangrinum. 
„Þá skaltu nú ekki láta mig tefja þig“, sagði Satúrnus. „En vertu alltaf velkomin í 
heimsókn, hvenær sem þú vilt“. 
„Takk fyrir það“, sagði Gulla og kvaddi með bros á vör. 
Mynd: Fagur brosandi Satúrnus talar við Gullu sem brosir á móti. 
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Bls. 19 
Gulla var nú búin að fljúga í óratíma í geimnum án þess að sjá plánetu. Loksins 
nálgaðist hún eina plánetu, en þegar hún ætlaði að byrja að spjalla við hana, þá sá 
hún ekkert andlit. Hún ákvað að fara hinum megin við plánetuna en sá ekkert andlit 
þar heldur. Gulla leit vandræðaleg í kring um sig en ákvað síðan að kalla;  
„Halló, er einhver hérna?“.  
„Já ég er hérna niðri“, var svarað hárri röddu. Gulla flaug undir plánetuna og sá þar 
andlit blasa við.  
„Af hverju ertu hérna undir?“, spurði Gulla.  
„Mér finnst svo gott að halla svona. Þá get ég líka lagt mig hvenær sem mér 
sýnist“, sagði plánetan og geispaði. 
„Hvað heitirðu?“, spurði Gulla áhugasöm.  
„Ég heiti Úranus. En þú?“.  
„Ég heiti Gulla, ég er geimskip frá Jörðinni og er að skoða geiminn“.  
„Frá Jörðinni“, endurtók Úranus. „Þú ert þá aldeilis komin langt að“.  
„Já“, svaraði Gulla. „Það er svo gaman að heimsækja ykkur pláneturnar. Má ég 
spyrja þig að einu“. Úranus geispaði aftur en sagði svo;  
„Já þú mátt það. En engar flóknar spurningar. Ég er nefnilega orðinn svo þreyttur“.  
„Hvað áttu mörg tungl?“, spurði Gulla forvitin.  
„Ég á 17 tungl“, svaraði Úranus. „Er ekki bara eitt tungl á Jörðinni?“.  
„Jú“, svaraði Gulla og fór að hugsa um þegar Júpíter gerði grín að því.  
„Ég væri til í að hafa bara eitt tungl í kring um mig“, sagði Úranus og geispaði enn 
einu sinni. „Þá væru ekki öll þessi ljós að trufla mig þegar ég ætla að fara að sofa“. 
Gulla fékk smá samviskubit yfir því að vera að halda fyrir honum vöku og ákvað 
því að halda ferð sinni áfram. Þegar hún ætlaði að kveðja Úranus tók hún eftir því 
að hann var steinsofnaður og farinn að hrjóta. 
Mynd: Andlitið á Úranus undir hnettinum, 17 tungl á sveimi og Gulla í spjalli.  
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Bls. 20 
Nú var Gulla búin að ferðast langt frá sólinni og fann hún hvað það var orðið 
kaldara en hún var vön. Hún heyrði allt í einu hósta og ekki nóg með það, að þá var 
kallað á hana veikri rödd. 
„Hver er þetta?“, var kallað. Gulla fór nær og sá þá plánetu sem hún hafði ekki séð 
áður. Plánetunni var svo kalt að tennurnar nötruðu.  
„Ég heiti Gulla og er geimskip frá Jörðinni. Rosalega er þér kalt. Hvað heitirðu?“.  
„Ég heiti Neptúnus“, stamaði plánetan úr sér. „Obboboj, mér er svo kalt. Áttu 
nokkuð teppi handa mér?“.  
„Teppi handa heilli plánetu?“, Gulla flissaði. „Nei það á ég því miður ekki“. 
Neptúnus var nokkuð vonsvikinn.  
„Ég held að þú ættir að koma þér áður en ég smita þig af kvefi“, sagði Neptúnus og 
hnerraði all hressilega.  
„Já það er kannski góð hugmynd“, sagði Gulla. „Gaman að kynnast þér Neptúnus 
og láttu þér batna“. „Takk fyrir það Gulla og góða ferð“, sagði Neptúnus og 
hnerraði aftur.  
Mynd: Neptúnus laslegur og Gulla að spjalla. 
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Bls. 21 
Gulla var nú orðin hæst ánægð með för sína um geiminn, en forvitnin rak hana 
áfram í leit að fleiri plánetum. Hún flaug lengi í viðbót en hægði á ferðinni þegar 
hún heyrði grát.  
„Af hverju ertu að gráta?“, spurði Gulla hugulsöm.  
„Ég er ekki lengur ein af stóru plánetunum. Ég er svo lítill að ég er bara 
smápláneta“, svaraði plánetan.  
„Ég er nú ekki einu sinni smápláneta“, sagði Gulla. „Ég er bara lítið geimskip og 
miklu minni en þú“.  
„Já, það er rétt“, svaraði smáplánetan. „Hvað heitirðu?“, spurði hún og snökti.  
„Ég heiti Gulla og kem alla leið frá Jörðinni til að heimsækja þig“.  
„Er það? Bara til að heimsækja mig?“, sagði smáplánetan og fannst gott að tala við 
Gullu.  
„Nei kannski ekki bara. En mig langaði að skoða geiminn og kynnast öllum sem ég 
rekst á. Hvað heitir þú?“.  
„Ég heiti Plútó. Finnst þér það ekki asnalegt nafn?“.  
„Asnalegt?“, svaraði Gulla. „Nei það finnst mér ekki. Það er bara mjög fallegt“.  
„Er það?“, sagði Plútó og var hættur að gráta.  
„Já ekki spurning. Er ekki líka bara betra að vera falleg og stór smápláneta en að 
vera lítil og feimin stórpláneta?“, spurði Gulla og brosti hlýlega til Plútó.  
„Heldurðu það? Finnst þér ég vera falleg smápláneta?“.  
„Já ekki spurning“, sagði Gulla kokhraust. „Þú ert líka miklu skemmtilegri en 
sumar stórpláneturnar sem ég hef kynnst“. Plútó var nú byrjaður að þurrka tárin og 
á hann kom bros. „Jú það er kannski bara alveg rétt hjá þér Gulla. Þá þarf ég líka 
ekkert að skammast mín“. „Veistu, þú þarft alls ekki að skammast þín“, sagði 
Gulla. „Þú getur bara verið ánægður með þig eins og þú ert, þó að þú sért minni en 
stórpláneturnar. Þú ert líka stærri en smástirnin og stærri en margar smáplánetur. 
En ég ætla að fara að drífa mig aftur til jarðarinnar svo Unnsi uppfinningamaður 
þurfi ekki að bíða lengur eftir mér“. Plútó var farinn að brosa en ákvað að spyrja 
Gullu einnar spurningar áður en hún færi.  
„Viltu þá kannski kyssa mig bless? Ég er aleinn hérna langt frá öllum hinum“. 
Gulla flaug upp að Plútó og kyssti hann á kinnina og þaut svo aftur á stað út í 
geiminn, nema núna í átt til Jarðarinnar. 
Mynd: Plútó grátandi og Gulla spurul í samræðum. 



50 

 

Bls. 22 
Gulla var nú búin að kynnast næstum öllum stóru plánetum sólkerfisins og einni 
smáplánetu. Hún var búin að kynnast sólinni og smástirnunum. Það var aðeins ein 
pláneta sem Gulla átti eftir að kynnast, og það var Jörðin. Gulla var orðin mjög 
spennt fyrir því að koma heim til Unnsa og segja honum frá öllum ævintýrunum 
sem hún hafði lent í. Hún flaug lengi, lengi og kom loks til Jarðarinnar.  
„Mikið er gaman að sjá þig Gulla“, sagði Jörðin brosandi. „Unnsi er búinn að bíða 
spenntur eftir þér síðan þú lagðir af stað í leiðangurinn“. Gulla var ánægð með 
viðtökurnar hjá Jörðinni.  
„Já þetta er búið að vera svakalega gaman“, sagði Gulla. „En Jörð. Svona áður en 
ég lendi, er eitthvað sem þú vilt segja mér um þig sem ég get sagt Unnsa?“. Jörðin 
brosti breitt og var ánægð með áhugann hjá Gullu. 
„Já það er nú ýmislegt. Ég er til dæmis kölluð Blái hnötturinn. Ég geymi svo mikið 
af hafi að ég er blá séð utan úr geimum. Ég er samt mikið minni en margar 
plánetur. Til dæmis er Úranus meira en 10 sinnum stærri en ég. En eitt er það sem 
mér finnst ótrúlega merkilegt og það er að ég er eina plánetan þar sem hefur fundist 
eitthvert líf. Til dæmis lifir á mér Unnsi uppfinningamaður sem er örugglega að 
horfa til himins núna að bíða eftir þér“.  
„Blái hnötturinn. Það er fyndið nafn“, sagði Gulla. „Ég ætla þá að drífa mig heim 
til Unnsa. Takk fyrir spjallið, Jörð“.  
„Takk sömuleiðis, Gulla, og passaðu þig á að lenda varlega“, sagði Jörðin.  
Mynd: Jörðin blá og brosandi tekur á móti Gullu. 
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Bls. 23 
Unnsi stóð úti á bletti og horfði upp í stjörnubjartan himininn eins og svo oft áður. 
Bæjarbúar höfðu ekki sést í dágóðan tíma hjá Unnsa, því það höfðu ekki heyrst 
brak og brestir frá verkstæðinu hans lengi. Unnsi tók eftir hreyfingu á 
stjörnubjörtum himninum og hélt fyrst að þetta væri annað stjörnuhrap, rétt eins og 
hann hafði séð rétt áður en Gulla geimskip hafði farið af stað í leiðangurinn um 
geiminn. Það sem hann sá á himninum stefndi nú á feiknahraða í átt að 
verkstæðinu hans og Unnsi var orðinn frekar smeykur. En þegar betur var að gáð 
þá var þetta ekki stjörnuhrap. Heldur var þetta bleikt geimskip sem nálgaðist nú 
enn hraðar.  
„Er Gulla loksins að koma heim“, sagði Unnsi við Happa hundinn sinn sem gelti 
og sveiflaði skottinu.  
Mynd: Gulla nálgast verkstæðið hans Unnsa sem horfir í stjörnubjartan himininn. 
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Bls. 24 
Einhverjir bæjarbúar höfðu séð geimskipið nálgast og voru þeir flestir mættir fyrir 
utan verkstæðið hjá Unnsa. Áður en langt um leið lenti Gulla á blettinum, 
nákvæmlega á sama stað og hún stóð á áður en hún fór í geiminn.  
„Velkomin heim, Gulla“, sagði Unnsi og brosti með tárin í augunum af ánægju.  
„Takk fyrir það“, sagði Gulla. „Ég hef nú fullt af sögum að segja þér. En ég vil 
frekar gera það á morgun. Ég er svo þreytt eftir allt ferðalagið“.  
„Það er allt í góðu“, sagði Unnsi. „Ég er bara glaður að þú sért komin heim heilu 
og höldnu“. Bæjarbúar hvísluðu sín á milli og bentu á Unnsa og Gullu.  
„Kannski er Unnsi ekki jafn vitlaus og við höfum alltaf haldið“, sagði Kúla 
kjaftaskjóða.  
„Hann hefði nú átt að smíða stærri geimflaug“, sagði Nenni neikvæði. 
Bæjarstjórinn hvíslaði þá svo að allir heyrðu nema Unnsi: 
„Við skulum mæta hérna á morgun til Unnsa og athuga hvað hann ætlar að smíða 
næst“. Öllum leist vel á þá hugmynd og héldu til síns heima. 
Mynd: Gulla lent á blettinum og allir fylgjast spenntir með 
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Bls. 25 
Snemma morguninn eftir fór Unnsi út að tala við Gullu. Gulla sagði honum frá 
öllum plánetunum, að hún hefði ekki getað lent á sólinni, frá smástirnunum sem 
flissuðu, frá Júpíter sem var svo montinn, frá Satúrnus og fallegu hringjunum hans 
og frá Plútó sem grét af því að hann er ekki stórpláneta. Unnsi var gríðarlega 
ánægður með Gullu og var ákaflega stoltur yfir því að hafa smíðað svona gott 
geimskip. Síðar um daginn komu allir bæjarbúar á blettinn hjá Unnsa. 
Bæjarstjórinn bankaði og bað Unnsa um að koma út.  
„Af hverju eru þið öll hér?“, spurði Unnsi forvitinn, en jafnframt feiminn.  
„Við bæjarbúar töluðum saman eftir að Gulla lenti í gærkvöldi og vorum við öll 
sammála um það að þetta væri það merkilegasta sem nokkur bæjarbúi hefur 
afrekað“, sagði Balli bæjarstjóri og brosti stoltur til Unnsa. „Við vorum ekki viss 
hvað hægt væri að gera fyrir þig en Nenni neikvæði kom með frábæra hugmynd“.  
„Nú og hver er hún?“, sagði Unnsi og var orðinn frekar spenntur.  
„Við keyptum handa þér flottasta stjörnukíki sem völ er á, svo þú getir skoðað 
pláneturnar hvenær sem þig lystir. Við viljum líka láta þig vita að hvenær sem þér 
dettur í hug að smíða eitthvað, þá viljum við öll hjálpa þér“. Unnsi átti ekki orð af 
fögnuði. Hann hafði alltaf langað í flottan stjörnukíki og nú gat hann séð 
stjörnurnar hvenær sem hann vildi.  
„Takk kærlega fyrir það“, sagði Unnsi. „Ég met þessa gjöf mikils og lofa að gera 
mitt besta, og það er gott að vita að ég hef ykkar stuðning“. Eftir að Unnsi hafði 
tekið við stjörnukíkinum var haldin heljarinnar veisla honum til heiðurs,  sem stóð 
langt fram á kvöld. Um kvöldið þegar himinninn var orðinn stjörnubjartur notaði 
Unnsi þann fróðleik sem Gulla hafði kennt honum og sagði bæjarbúum frá 
stjörnunum og plánetunum sem þau sáu í nýja kíkinum. 
Mynd: Veisla til heiðurs Unnsa, mikið af blöðrum og kökum. Stjörnukíkir á 
blettinum og bæjarbúar í feiknastuði.  
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