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Frá höfundi 
 
Kennsluefni þetta samanstendur af þremur verkefnum sem tengjast öll bókinni 

Gauragangur og eru kennd í gegnum aðferðir leiklistar. Meginmarkmið verkefnisins er 

að fá nemendur til að kafa dýpra í söguþráð bókarinnar og líf sögupersónanna og 

kynnast aðferðum leiklistar. Nemendur fá tækifæri til að leysa ýmis vandamál sem geta 

komið upp, setja sig í spor annarra og taka ákvarðanir og bera ábyrgð á afleiðingum 

þeirra. Kennsluaðferðir sem notaðar eru í kennsluefninu byggja á bók Önnu Jeppesen 

og Ásu H. Ragnarsdóttur, Leiklist í kennslu – handbók fyrir kennara.  

Fyrir hvert verkefni eru sett fram markmið, hvaða hjálpargögn þarf fyrir hvern 

tíma, hvaða kennsluaðferðir eru notaðar og hvað skuli gert. Fyrsta verkefnið, Ormurinn 

kafar djúpt í sögupersónur bókarinnar og leitast við að finna út hvernig þær höfðu áhrif 

á söguna og Orm sjálfan. Verkefnið skiptist í fimm hluta og er hægt að vinna með hvern 

hluta í þeirri röð sem kennari sjálfur óskar eftir. Miðað er við að hver hluti taki u.þ.b. 

tvær kennslustundir (2x40 mínútur). Annað verkefnið, Haltu mér, slepptu mér... er 

heildstætt ferli þar sem farið verður nánar í samband Orms og Lindu, hvernig það 

þróaðist og hvernig því lauk. Miðað er við að verkefnið taki 2-3 kennslustundir. Þriðja 

verkefnið, Kristín í vanda er einnig heildstætt ferli þar sem réttlætiskennd, hrifning, 

ábyrgð og afleiðingar koma við sögu. Verkefnið tekur 2-3 kennslustundir og er byggt á 

hugmynd Jonathan Neelands sem ber nafnið Ann Graham.    

 Öll verkefnin hefjast á kveikju sem upphitun fyrir verkefnavinnu nemenda. 

Kveikjan tengist öllu jafna þeim verkefnum sem nemendur vinna í tímunum. Í lok hvers 

tíma er gott að kennari fari yfir vinnu nemenda og þeim gefið tækifæri að tjá sig um 

þann lærdóm sem þeir drógu af henni.  

Hver kennari fyrir sig ákveður hvaða námsmatsaðferð hann vill nota og hvenær 

í verkefninu. Í viðhengi eru nokkrar hugmyndir að námsmati, t.a.m. sjálfsmat og 

hópmat. Einnig getur kennari notast við símat eða umsögn.  
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2. Kennsluaðferðir leiklistar 
 

Heiti stóllinn: Einn auður stóll í miðjunni. Nemendur standa upp og skipta um sæti ef 

þeir eru sammála þeirri fullyrðingu sem kennari kemur með. Nemandinn situr ef hann 

er ósammála eða í vafa. Kennari getur tekið einhvern einn og beðið hann um að setjast 

í stólinn í miðjunni og útskýra af hverju hann var sammála/ósammála.  

 

Hlutverk á vegg: Nemendur teikna útlínur af líkama einhvers á pappír og skrifa á 

pappírinn allt sem þeir vita um persónuna, hvernig henni líður gagnvart sjálfri sér og 

öðrum, áhugamál hennar og fleira slíkt.  

 

Hugrenningar: Nemendur sitja í hring og kennari snertir viðkomandi nemanda létt á 

öxlina og fær hann til að segja aðeins frá námsefninu.  

 

Innri raddir: Nemendur eru í fjögurra manna hópum. Tveir setjast á stóla andspænis 

hvor öðrum en hinir standa fyrir aftan þá. Þeir sem sitja tala saman en hinir tveir túlka 

hugsanir þeirra. Þeir sem sitja skipta sér ekki af þeim sem túlka hugsanir þeirra.  

 

Kyrrmyndir: Einföld útfærsla á hlutverkaleik. Nemendur búa til kyrrmyndir (frjósa 

eða búa til myndastyttur) og í gegnum þær sýna þeir ákveðna sögu. Nemendur finna út 

sjálfir hvernig best er að stilla myndinni upp.  

 

Kastljós: Athygli beinist að einum nemenda sem situr fyrir svörun. Nemandi tekur að 

sér hlutverk, oft úr námsefninu og svarar spurningum út frá því.  

 

Samviskugöng: Nemendur stilla sér upp í tvær raðir þannig að það myndast göng á 

milli. Önnur röðin er í hlutverki góðrar samvisku en hin slæmrar. Nemendur segja eina 

setningu hver og einn nemandi eða kennari gengur hægt í gegnum göngin og hlustar á 

það sem hver og einn hefur að segja. Eftir að hafa hlustað á alla tekur viðkomandi 

ákvörðun sem byggist oftast á því hversu góð rök raðirnar höfðu. Hér getur einnig verið 

gott að taka fyrir kastljós eftir göngin þar sem viðkomandi aðili stendur fyrir svörum 

vegna þeirrar ákvörðunar sem hann tók.  
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Sjónsköpun: Er innlifunaraðferð sem á vel við leiklist í kennslu, bæði í tengslum við 

kveikjur og við atvik þar sem nemendur eiga að lifa sig inn í mismunandi aðstæður.  

 

Skrifað í hlutverki: Nemendur skrifa í hlutverki persónu úr því námsefni sem farið er 

í.   

 

Spuni: Nemendur spinna upp atriði og leika frásagnir eða atriði úr námsefninu. Í spuna 

skiptir máli að nemendur hafi gott samspil á milli sín, taki hlutverkið alvarlega og hlusti 

á það sem hinir segja. Mikilvægt er að passa vel upp á tímasetningu í spuna, en ekki er 

gott ef spuni dregst á langinn.  

 

Örlagavefur: Getur verið góð aðferð til að draga fram kunnáttu nemenda á 

námsefninu. Allir standa í hring og kennari byrjar á því að henda hnykli yfir hringinn 

og segir eina setningu um námsefnið. Sá sem fær hnykilinn kastar til einhvers annars 

og segir aðra setningu o.s.frv. Nemendur verða að passa að halda vel í spottann, annars 

eyðileggst vefurinn. Þannig rekja nemendur sig í gegnum námsefnið á lifandi hátt.  
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3. Ormurinn 
 

Markmið:  

- að fá nemendur til að skoða mál út frá mismunandi sjónarhornum 

- að fá nemendur til að setja sig í spor annarra 

- að efla ímyndunarafl nemenda og skapandi ritun 

- að nemendur upplifi aðstæður sem koma oft upp í raunveruleika ungra 

einstaklinga 

- að nemendur læri að meta ólík sjónarmið og skiptast á skoðunum 

- að nemendur leysi vandamál í sameiningu 

 

Hvað er gert: Verkefnið skiptist í sex hluta þar sem farið er yfir persónur sem höfðu 

áhrif á söguna og Orm sjálfan.  

 

3.1 Fjölskyldan 
 

Kennslustundir:  2x40 mínútur  

Hjálpargögn: Blöð, skriffæri og pappír á rúllu (brúnn eða hvítur) 

Kennsluaðferðir: Hlutverk á vegg, umræður og spuni 

 

Kveikja 

Rökleikurinn Gettu hver þú ert. Nemendur sitja í hring eða við borðin sín. Einn er 

valinn til að fara út og á meðan ákveða hinir nemendurnir hvaða sögupersónu úr bókinni 

sá aðili eigi að vera. Ákvörðun er t.d. tekin um að hann eigi að vera Hallfreður, bróðir 

Orms. Nemandinn sem var frammi kemur síðan inn og nemendur spyrja hann spurninga 

sem gefa til kynna hver hann sé (af hverju finnst þér svona gaman að æfa íþróttir? Af 

hverju er þér illa við pabba þinn?) Leikurinn er fyrst og fremst hugsaður sem góð 

upprifjun á persónunum í bókinni og geta spurningar verið eins auðveldar og nemendur 

kjósa. Önnur útfærsla á þessum leik gæti verið að sá aðili sem fer fram dregur miða 

með ákveðinni persónu á og eiga hinir að giska hver hann sé með því að spyrja 

spurninga eins og Finnst þér gaman að taka þátt í íþróttum? Ertu ung/ur? Ertu í skóla?  
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Hlutverk á vegg 

Nemendum er skipt í nokkra hópa, 3-5 í hópi. Hver hópur fær pappír, u.þ.b. 160 cm 

langan og teikna útlínur manneskju á pappírinn. Gott að nota einn nemanda úr hverjum 

hóp til að teikna eftir. Hver hópur dregur miða hjá kennaranum og á miðanum stendur 

nafn á persónu úr bókinni. Hópurinn á að hafa þá persónu í huga þegar þeir teikna 

útlínurnar. Næst skrifar hver og einn í hópnum allt sem þeir vita um persónuna og því 

sem lýsir henni, þ.e. hvernig henni líður gagnvart sjálfri sér og öðrum, hvað henni finnst 

gaman að gera og hvað ekki. Síðan skoða allir teikningarnar hjá öllum hópunum og sjá 

lýsingarnar á persónunum.  

 

Persónur til að draga: 

Ormur 

Gunnfríður 

Hallfreður 

Ási 

Magnús 

Pabbi Orms 

Mamma Orms 

Fanný 

Hreiðar 

Halla 

Ranúr 

Linda 

 

Umræður 

Kennari leiðir umræðuna að persónunum á pappírunum og fer yfir persónueinkenni 

þeirra, hvaða áhrif þær höfðu á Orm sjálfan, hvað einkenndi hegðun þeirra, hvernig 

þeim leið o.s.frv.  

 

Spuni 

Kennari biður 2-3 nemendur í einu að koma upp og spinna atriði út frá setningu sem 

kennari gefur hópunum. Mikilvægt er að kennari geri nemendum grein fyrir því að í 

spuna er ekki aðalatriðið að vera fyndinn eða ofleika, heldur er markmiðið að efla 

ímyndunarafl og vinna með öðrum.  

 

Dæmi um spuna:  

a) Mamma Orms og Inga, mamma Ranúrs tala saman um skólagöngu strákanna 

b) Gunnfríður, Hallfreður og Ási hafa áhyggjur af því að Ormi líði illa 

c) Pabbi Orms og Fanný ræða saman eftir að Ormur og Ranúr fara frá þeim 
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d) Læknir og hjúkrunarkona ræða saman eftir að Ormur kom með köttinn Brand á 

spítalann til Hreiðars.  

e) Gunnfríður segir pabba sínum og Fanný að hún sé ólétt 

f) Mamma Orms ræðir við Magnús um hvernig það sé hjá Ormi að vinna á bátnum 

með honum 

g) Linda segir foreldrum sínum frá Ormi 

h) Ormur lýsir vinkonu sinni, Höllu fyrir pabba sínum.  

 

3.2 Ástin  
 

Kennslustundir: 2x40 mínútur 

Hjálpargögn: Bókin Gauragangur, blöð og skriffæri  

Kennsluaðferðir: Kyrrmyndir og kastljós 

 

Kveikja 

Kennari skiptir nemendum í hópa, 3-4 í hverjum hópi. Hver nemandi í hópnum fær 

ákveðið númer (frá einum upp í fjóra) og sá sem er númer eitt byrjar á því að stilla sér 

upp í einhverja stellingu og frýs þannig. Númer tvö horfir á og kemur sér síðan í 

stellingu nærri þeim fyrri á þann hátt sem honum finnst passa við. Næst gerir þrjú og 

síðan fjögur. Þegar allir hafa komið sér í ákveðna stellingu færir númer eitt sig úr 

myndastyttunni og kemur sér fyrir á nýjum stað og næst númer tvö og síðan koll af 

kolli. Eftir tvær umferðir hjá öllum hópunum kemur fyrsti hópurinn fyrir framan hina 

og kennari segir eitthvað orð og á hópurinn að túlka orðið með því að gera það sama 

og áðan, fyrst númer eitt, síðan tvö o.s.frv.  

 

Orð fyrir myndastyttu 

Ást 

Reiði 

Hamingja 

Vonbrigði 

Sorg 

Gleði

 

Kyrrmynd  

Nemendur vinna saman 3- 4 í hópi. Hver hópur fær eina setningu úr bókinni, annað 

hvort myndlíkingu eða persónugervingu og þarf að átta sig á merkingu hennar, um hvað 
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setningin er og um hvern sé verið að tala um. Næsta skref er að biðja hópana að sýna 

kyrrmynd þar sem þeir lýsa merkingu setningarinnar. Hóparnir fá einnig tvö blöð þar 

sem þeir eru beðnir um að teikna myndir af  tveimur hlutum sem þeir telja lýsa 

setningunni best. Myndirnar verða síðan á gólfinu eða einhver heldur á þeim í 

kyrrmyndinni. Hver hópur fær 10 mínútur til undirbúnings. 

 

Setningarnar: 

a) Í heilanum loguðu hrævareldar, hjarta mitt var eins og söngfugl sem hafði orðið 

undir steypubíl (setningin er á bls. 19 í bókinni).  

b) Faðmur hennar, opinn, heitur og dularfullur eins og dauðadalurinn í amerískri 

kúrekamynd (setningin er á bls. 49 í bókinni).  

c) Hún kreisti saman bífurnar eins og ég væri að fara fram á að hún verpti gulleggi 

í lófann á mér (setningin er á bls. 107 í bókinni). 

d) Á einu augabragði umbreyttist hjarta mitt í lítinn vatnsdropa sem sauð og 

kraumaði á nýrri funandi plánetu (setningin er á bls. 112 í bókinni).  

 

Eftir hverja kyrrmynd eru umræður þar sem hóparnir útskýra hvaða setningu þeir voru 

með, og hverja þeir töldu merkingu hennar vera og hverjir voru hvað í kyrrmyndinni.  

 

Kastljós 

Þegar allir hóparnir hafa sýnt sína kyrrmynd er farið í kastljós þar sem a.m.k. einn úr 

hverjum hóp fær að koma og sitja fyrir svörum, það má t.d. vera sá sem lék söngfuglinn 

eða gulleggið, þá er hægt að spyrja hvernig þeim leið o.s.frv. 

 

3. 3 Vináttan 
 

Kennslustundir: 2x40 mínútur 

Hjálpargögn: Bókin Gauragangur, blöð og skriffæri 

Kennsluaðferðir: Umræður, heiti stóllinn og skapandi ritun 

 

Kveikja 

Upphitunarleikurinn Ég er frábær eins og ég er. Nemendur sitja í hring á stólum (geta 

líka setið við borðin sín) og einn er valinn til að byrja. Sá byrjar t.d. á að segja: Ég er 
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frábær eins og ég er því mér finnst gaman að semja ljóð. Þá myndu allir sem finnst 

gaman að semja ljóð standa upp og setjast á viðkomandi. Sá sem byrjaði verður nú að 

láta sér detta í hug eitthvert annað atriði sem er sérstakt við hann í von um að það eigi 

ekki við hina. Takist honum það losnar hann við þá sem settust á hann og sá næsti fær 

að reyna. Gott er að tengja leikinn við söguna og nemendur finna eitthvað um sig sem 

á við um persónur í sögunni.  

 

Frásögn 

Sjálfsmyndir. Kennari les upp hluta af samtali Orms og Höllu sem er á bls. 80 í bókinni.  

 

- Þér finnst ég of feit.  

- Þú ert of feit!  

- Og þú vilt ekki láta sjá þig með feitri stelpu?  

- Hver segir það?  

- Ég skal tilkynna öllum sem sjá okkur saman á götu að við séum ekki 

kærustupar, þú sért alls ekki fyrir feitar stelpur.  

- Það var fallega hugsað.  

Hún hristi höfuðið. 

- Ég veit ekki af hverju ég er að púkka upp á þig 

- Af vorkunnarsemi, sagði ég, þú vilt gera úr mér mann.  

Hún brosti, en meira af vilja en mætti. Ég sá að hún var særð.  

 

Umræður 

Kennari spyr nú nemendur hvernig sambandi Orms og Höllu er háttað í sögunni.  

- Voru þau góðir vinir? 

- Var Halla skotin í Ormi?  

- Skipti það máli að Halla var of feit?  

- Af hverju getur útlit skiptir máli?  

- Var Halla minna vinsæl út af líkamsþyngd sinni?  

- Hvað finnst nemendum um líkamsstærð og útlit?  

- Hvað myndu nemendur segja við Höllu ef þeir væru í þessu samtali?  
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Heiti stóllinn 

Nemendur sitja á stól í hring og það er einn stóll auður í miðjunni. Nemendur standa 

upp og skipta um sæti ef þeir eru sammála því sem kennari segir. Ef nemendur eru í 

vafa eða ósammála sitja þeir kyrrir. Ef einn nemandi er ósammála á meðan hinir eru 

sammála (eða öfugt) er sá sami beðinn um að fara í heita stólinn og svara spurningum 

frá kennara og nemendum. Dæmi: Kennari segir; Líkamlegt útlit lýsir ekki innri manni, 

þá standa ef til vill allir upp nema einn og þá útskýrir hann af hverju honum finnst að 

útlit lýsi innri manni. Ef nokkrir eru sammála en aðrir ekki þá skipta þeir um sæti og 

hinir sitja kyrrir. Kennari getur líka valið einn af þeim sem stóð upp og beðið hann um 

að setjast í stólinn.  

 

Dæmi um fullyrðingar sem hægt væri að vinna með:  

a) Lágt sjálfsöryggi tengist líkamsþyngd 

b) Halla var sæt stelpa sem átti í erfiðleikum með þyngd sína 

c) Halla var ekki eins vinsæl og Linda af því hún var ekki eins falleg 

d) Ég vorkenndi Höllu í sögunni 

e) Halla var sjálfsörugg 

f) Ormur var ekki sjálfsöruggur 

g) Linda var sjálfsörugg 

h) Ormur hafði engan áhuga á Höllu, en ekki út af útliti hennar 

 

Skapandi ritun 

Kennari biður nemendur að skrifa texta um þeirra eigin tilfinningar gagnvart útliti og 

sjálfsmynd.  

- Hvað finnst þér einkenna góða og sterka sjálfsmynd? 

- Skiptir útlit máli? 

- Af hverju?  

 

Verkefnið væri einnig hægt að nota sem heimavinnuverkefni.  
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3.4  Gaurinn 
 

Kennslustundir: 2x40 mínútur 

Hjálpargögn: Engin  

Kennsluaðferðir: Spuni, kyrrmyndir og umræður   

 

Kveikja 

Nemendum er skipt í tvo hópa, A og B og er gott bil á milli hópanna. Kennari gefur 

hóp A eitt orðtak (Hópur B heyrir orðtakið) og biður hópinn um að ganga að hóp B og 

fara í litla kyrrmynd sem lýsir orðtakinu (orðtökin má sjá hér fyrir neðan undir Spuni 

og kastljós). Hver og einn gerir sína kyrrmynd. Næst gengur hópur B að A og sýnir sitt 

orðtak. Markmiðið með þessari kveikju er að efla skilning nemenda á orðtökunum.  

 

Spuni og kastljós 

Kennari skiptir nemendum í hópa, 3-4 saman. Hver hópur fær 1-2 orðtök og á að búa 

til lítinn leikþátt út frá þessum orðtökum, en nemendur eiga að leika orðtökin, ekki lesa 

þau upp/segja þau. Í upphafi á hver hópur að byrja í ákveðinni kyrrmynd og enda í 

annarri kyrrmynd. Hóparnir fá 15 mínútur til að undirbúa sig og nota persónur úr 

sögunni.   

 

Hópur 1 er í afmælisveislu 

Hópur 2 er í kennslustund 

Hópur 3 er á spítala 

Hópur 4 er á balli 

 

Orðtök:  

Draga augað í pung bls. 7  

Gljátík bls. 10  

Stinga í vasann í ölæði bls. 15  

Að troða hausnum ofan í fötu með tjöru bls. 18 

Skjóta púðurskoti með hægra auganu bls. 25  

Þeir hefðu geta kæst skötu með augnráðinu bls. 135 

Mér vafðist tunga um tönn bls. 163 

.. sagði hún og lagði kollhúfur bls. 159 
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Umræður 

Eftir spuna og kyrrmynd setjast nemendur í hring og kennari stjórnar umræðum um 

afrakstur tímans. Mikilvægt er að hver hópur fái tækifæri til að útskýra sinn leikþátt og 

kyrrmynd.  

 

3.5 Klemman 

 

Kennslustundir: 2x40 mínútur 

Hjálpargögn: Bókin Gauragangur, skriffæri og blöð 

Kennsluaðferðir: Umræður, spuni, samviskugöng og sjónsköpun 

  

Kveikja og umræður 

Nemendur sitja við borð eða í hring. Kennari ber fram spurningu: Hvort er erfiðara 

að vera unglingur eða fullorðinn? Þeir sem segja unglingur fara í annan enda 

stofunnar en þeir sem segja fullorðinn fara í hinn. Hóparnir velta fyrir sér hvers 

vegna þeim finnst þetta og setjast síðan aftur og skýra frá helstu niðurstöðum 

sínum.  

 

Frásögn 

Kennari les eftirfarandi texta úr bókinni (bls. 240): 

- Mér dettur ekki í hug að fæða þetta barn Ormur. 

Einhversstaðar í undirmeðvitundinni hafði þessi staðreynd legið grafin. Nú 

hrundi eitthvað í þessu hylki sem ég hér til hægðarauka nefni Orm Óðinsson. 

Undarlega beiskur vökvi steig úr brjóstinu og gaus um hálsinn alla leið upp í 

höfuð; gall, það var gall. Og orðin þustu fram úr fylgsnum sínum til að soga í 

sig þetta gall, og þau urðu mettaðri og eitraðri með hverri sekúndunni sem 

leið í þögn. Og ég fann að höfuðið tók að fyllast af þessum afskræmislegu 

orðum, það varð heitt og þungt eins og tifandi sprengja; ef ég leyfði henni að 

springa þarna inni, þá yrði allt að gjalti.  

- Ormur, ég er búin að hugsa um þetta nætur og daga, sagði hún. Þetta er 

minn líkami og mitt líf.  
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Hún sat á rúminu sínu. Ég snéri í hana baki , horfði út um gluggann. Svartar 

hríslurnar fyrir utan nudduðust við glerið með ískurhljóði. Sprengjan var 

sprungin í höfðinu á mér. En hún hafði sprungið inn á við. Ég gat ekki talað, 

ekki heldur hugsað. Ég starði bara út um matt glerið. Það var því líkast að ég 

hefði farið til tannlæknis og fengið hundraðfalda deyfingasprautu.  

 

Umræður 

Kennari spyr nemendur hvernig þeir upplifðu þessa frásögn. Hvernig líður Ormi 

og hvernig líður Lindu? Hvað á Linda að gera? Hvað vilja nemendur gera? Geta þeir 

gefið Lindu góð ráð? Nemendur koma með sitt álit.  

 

Samviskugöng 

Nemendum er skipt í tvær raðir á móti hvor annarri þannig að það myndast göng 

á milli þeirra. Nemendur snúa andlitinu inn í göngin og túlka hugsanir Orms. 

Önnur röðin vill hvetja Lindu til að fara í fóstureyðingu en hin reynir að tala hana 

til og eiga barnið.  

 

Spuni 

Nemendum er skipt í hópa og spinna upp atburðarrás sem tengist aðstæðunum 

hjá Ormi og Lindu.  Ef það verða margir hópar þá er oft gaman að láta tvo hópa fá 

sama verkefnið sem þó kemur aldrei eins út. Kennari hvíslar leynilega verkefninu 

fyrir hvern hóp.  

 

Aðstæður fyrir spuna: 

- Ormur segir foreldrum sínum frá því að Linda er ólétt. Hvernig bregðast 

foreldrar hans við? Hvað gerir Ormur?  

- Linda segir foreldrum sínum að hún er ólétt. Hvernig bregðast foreldrar 

hennar við? Hvað gerir Linda?  

- Ormur og Linda ræða saman um framtíðina. Hvað verður um samband 

þeirra? Er Ormur sammála Lindu varðandi fóstureyðingu?  

 

Eftir spuna fá nemendur tækifæri til að tjá sig um afstöðu sína gagnvart vandanum 

og hvernig þeir fundu lausn á málinu.  
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Sjónsköpun 

Viðfangsefnið er herbergi Lindu og hún er nýbúin að segja við Orm að hún vilji ekki 

eignast barnið. Nemendur sitja við borð. Hvít blöð, blýantar og litir eru á borðum. 

Kennari biður nemendur að sjá fyrir sér herbergið, Lindu og Orm og teikna eða 

skrifa á blaðið allt sem þeir sjá. Kennari spyr nemendur hvernig þeir haldi að 

andrúmsloftið sé í herberginu á þessari stundu og hvaða tilfinningar þeir finni 

fyrir.  

 

3.6 Gauragangurinn 

 

Kennslustundir: 2x40 mínútur 

Hjálpargögn: Garnhnykill, bókin Gauragangur, blöð og skriffæri.  

Kennsluaðferðir: Örlagavefur, kastljós og skapandi ritun 

 

Kveikja 

Örlagavefur: Allir standa í hring og kennari byrjar á því að henda hnykli yfir hringinn 

og segir eina setningu um bókina. Sá sem fær hnykilinn kastar til einhvers annars og 

segir aðra setningu og síðan koll af kolli. Nemendur miðla hér þekkingu sinni eftir lestur 

bókarinnar og nefna atriði sem þeim fannst vera athyglisverð.  

 

Kastljós 

Nemendur draga persónu úr bókinni og sitja fyrir svörum. Nemandi dregur t.d. Arnór 

íslenskukennara og setur sig í spor hans. Nemendur gætu jafnvel spurt hann hvers vegna 

hann sé svona leiðinlegur við Orm og þarf sá nemandi að svara þeirri spurningu út frá 

sínum hugleiðingum um Arnór.  

 

Nöfn sem hægt er að draga um:  

 

- Ormur 

- Gunnfríður 

- Hallfreður 

- Ási 

- Magnús 

- Mamma Orms 

- Pabbi Orms 

- Fanný 

- Ranúr 

- Inga, mamma Ranúrs 
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- Hreiðar 

- Arnór íslenskukennari 

- Linda 

- Halla 

- Svenni sveitó 

- Knútur, kærasti Gunnfríðar 

- Gummi Gumm, íþróttakennari 

 

Skapandi ritun 

Kennari biður nemendur að semja nýjan endi á söguna. Hann má vera hvernig sem 

nemendur vilja, markmiðið er að efla skapandi hugsun og ritun.  

 

Léttur námsleikur í lok tímans 

Kennari skrifar upp orð á töflu (t.d. Ormur, gauragangur, snillingur) og nemendur þurfa 

að finna eitt nafnorð, eitt sagnorð og eitt lýsingarorð fyrir hvern staf í orðinu. Ef orðið 

er t.d. Ormur þá þurfa nemendur að finna orð í bókinni sem hefst á o, því næst orð sem 

hefst á r, og síðan m, og þannig koll af kolli.  
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4. Haltu mér, slepptu mér... 
 

Markmið:  

- að nemendur setji sig í spor annarra 

- að nemendur geri sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna  

- að fá nemendur til að skoða mál út frá mismunandi sjónarhornum 

- að efla ímyndunarafl nemenda og skapandi ritun 

- að nemendur upplifi aðstæður sem geta komið upp í raunveruleika ungra 

einstaklinga 

- að nemendur læri að meta ólík sjónarmið og skiptast á skoðunum 

 

Kennslustundir: 3-4 kennslustundir 

 

Hjálpargögn: Bókin Gauragangur, blöð og skriffæri 

 

Kennsluaðferðir: Umræður, hugrenningar, spuni, kastljós, skrifað í hlutverki.  

 

Hvað er gert: Unnið í heildstæðu ferli út frá sambandi Orms og Lindu. Hugað er að því 

hvernig sambandið þróaðist og hvernig því lauk.   

 

Kveikja 

Kennari byrjar tímann á því að skapa rólegt og afslappað umhverfi þannig að nemendur 

finni fyrir öryggi. Þegar allir eru tilbúnir les kennari upp ljóðið:  

 

Til hvers væru eldfjöll  

Ef þau gysu ekki? 

Til hvers væri hafið 

Ef aldrei brimaði? 

Til hvers væru skýin 

Ef aldrei slægi niður eldingu? 

Til hvers væri höndin 

Ef hún gæfi aldrei eða tæki aldrei? 

Til hvers væri hjartað 

Ef það engdist aldrei? 
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Umræður  

Kennari ræðir við nemendur um ljóðið og hvernig það hafði áhrif á þá. Mikilvægt er að 

hver nemandi fái tækifæri til að segja frá eigin skoðunum. Kennari leiðir umræðu um 

samband Orms og Lindu og spyr hvernig ljóðið gæti tengst því.  

 

Hugrenningar 

Nemendur sitja í hring með lokuð augu. Hver á eftir öðrum segir eitt orð um samband 

Orms og Lindu, hvað viðkomandi fannst um það. Hver og einn byrjar á því að segja: 

Samband Orms og Lindu var....   

 

Kyrrmynd 

Nemendur vinna saman 2-3 í hópi. Hver hópur fær nokkur orð sem hann notar í 

kyrrmyndinni, en staðsetning og á hvaða tímapunkti sögunnar kyrrmyndin gerist 

ákveður hópurinn sjálfur, t.d. áður eða eftir að Ormur hefur farið í bíó með Lindu eða 

áður en Linda veit hvaða tilfinningar Ormur ber til sín.  

 

a) Ormur og Ranúr eru að tala saman þegar Linda labbar framhjá... 

b) Ormur og Linda hittast óvænt fyrir utan skrifstofu skólastjórans... 

c) Linda og Halla spjalla saman og umræðurnar byrja að snúast um Orm... 

d) Mamma Orms og Mamma Lindu hittast í Hagkaup og ákveða að fá sér kaffi 

saman... 

 

Spuni 

Nemendur vinna áfram í sama hópi og áður og með sömu orðin. Hver hópur býr sjálfur 

til atburðarrás, hvar og hvenær (á hvaða tímapunkti) leikþátturinn gerist. Ef nemendur 

eru fleiri er hægt að bæta við hlutverkum í hverjum leikþætti og er það í höndum 

nemenda að finna hver hlutverkin eru.  

 

Kastljós 

Þegar allir hóparnir hafa sýnt leikþáttinn sinn þá er a.m.k. einn úr hverjum hóp fenginn 

til að fara í kastljós í sama hlutverki og hann var áður í spunanum. Kennari og nemendur 

fá þar tækifæri til að spyrja nemandann nánar út í t.d. hegðun, ákvörðun og fleira slíkt.  
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Umræður  

Eftir kastljós eru umræður sem kennari stýrir. Þar er farið nánar út í persónu hvers og 

eins ásamt atburðarrás hjá hverjum hópi.  

 

Skrifað í hlutverki 

Nemendur velja að skrifa í hlutverki sem Ormur eða Linda og verkefni þeirra er að lýsa 

upplifun sinni af sambandi þeirra, hvernig þeim leið í upphafi og hvernig sú tilfinning 

þróaðist. Það getur verið gott að setja ritunina sem heimavinnuverkefni ef tími er tæpur.  
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5. Kristín í vanda 
 

Markmið:  

- að nemendur geti sett sig í spor annarra í erfiðum aðstæðum 

- að nemendur geri sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna 

- að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi sjálfstæðra skoðana 

- að nemendur skoði hvað eru borgaraleg réttindi 

- að nemendur upplifi aðstæður sem geta komið upp í raunveruleika ungra 

einstaklinga.  

- að nemendur leysi vandamál í sameiningu 

 

Kennslustundir: 2-3 kennslustundir  

 

Hjálpargögn: Útprentuð mynd af Kristínu (unglingsstúlku, sjá viðhengi), blöð og 

skriffæri 

 

Kennsluaðferðir: Umræður, samviskugöng, innri raddir, spuni og skrifað í hlutverki  

 

Hvað er gert: Unnið í heildstæðu ferli sem nefnist Kristín í vanda 

 

Kveikja 

Nemendum er skipt í fjögurra manna hópa. Hver hópur fær mynd af unglingsstelpu, 

penna og blað. Kennari spyr nemendur hvað þessi mynd segir þeim, hvernig persóna 

þeir haldi að þessi stúlka sé, aldur hennar, áhugamál, vini og allt sem þeim dettur í hug. 

Einnig spyr kennari hvernig þessi stelpa gæti tengst sögupersónum úr bókinni 

Gauragangur.  

 

Frásögn 

Eftir að nemendur hafa fengið góðan tíma til umhugsunar og fyrir umræður í hópunum 

sínum og velt fyrir sér persónuleika stúlkunnar og tengslum hennar við  söguna les 

kennari texta um persónuna.  
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Kristín Sigurðardóttir er 15 ára og býr í sömu götu og Ormur. Hún flutti í 

götuna fyrir hálfu ári síðan og er með þeim Ormi og Ranúr í bekk í Holtaskóla.  

Kristín hefur verið skotin í Ranúr síðan hún kom fyrst í skólann og sá hann.  

Það var eitt kvöld að Kristín var úti að labba með hundinn sinn þegar hún heyrir 

tvo stráka tala saman. Hún rennur á hljóðið og heyrir raddir Orms og Ranúrs. 

Þeir eru að mála með einhverju sem virðist vera svört málning, en er miklu 

þykkari, á glugga veitingarstaðarins Heita pannan. Hún sér hvernig þeir drífa 

sig og hlaupa síðan á brott með eldgamlan barnavagn í eftirdragi.  

Kristín veit ekki alveg í hvorn fótinn hún á að stíga, þarna hafði örugglega átt 

sér stað skemmdarverk og hún sá allt saman. Ef hún segir lögreglunni frá mun 

Ranúr aldrei tala við hana aftur, en ef hún segir ekki frá er hún meðsek. Hún 

fer heim og talar við tvær bestu vinkonur sínar um þetta mál. Önnur varar hana 

við og segir henni að vera viðbúin því að þetta geti skapað mikil vandræði fyrir 

Kristínu sjálfa í skólanum en hin ráðleggur henni að fara beint til lögreglunnar 

og segja frá.  

 

Umræður  

Eftir að nemendurnir hafa heyrt söguna af Kristínu eru þeir beðnir um að fara aftur í 

sömu hópa og áður. Kennari spyr nú hópana hvaða ráð þeir geta gefið Kristínu, á hún 

að kjafta frá eða ekki? Hvað ætli hún vilji sjálf gera? Nemendur ígrunda vel og vandlega 

og ræða saman mismunandi sjónarhorn.  

 

Samviskugöng  

Nemendum er skipt í tvær raðir á móti hvor annarri þannig að það myndast göng á milli 

þeirra. Nemendur snúa andlitinu inn í göngin. Önnur röðin er í hlutverki góðrar 

samvisku Kristínar en hin í hlutverki vondrar samvisku Kristínar. Nemendur segja eina 

setningu hver við þann aðila sem er fenginn til að ganga hægt í gegnum göngin. Hann 

er í hlutverki Kristínar sem reynir að ákveða hvort hún eigi að segja einhverjum 

fullorðnum frá atvikinu eða ekki. Þeir sem eru í hlutverki góðrar samvisku reyna að 

sannfæra hana um að gera hið rétta (segja frá atvikinu) og hinir reyna að sannfæra hana 

um að gera það ekki. Eftir að allir hafa fengið tækifæri til að segja eina setningu tekur 

sá sem gekk í gegnum samviskugöngin ákvörðun í hvora röðina hann fer, en það veltur 

oftast á sannfæringakrafti þeirra í röðunum. Kennari getur þá farið í kastljós strax á eftir 
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þar sem viðkomandi situr fyrir svörum um hvers vegna hann fór í þessa röð en ekki 

hina.  

 

Innri raddir 

Fjórir nemendur vinna saman. Tveir leika Kristínu og vinkonu hennar þar sem þær ræða 

saman. Innri raddir þeirra standa á bak við stóla þeirra og tjá hugsanir þeirra. Kristín 

gæti t.d. sagt við vinkonu sína að hún ætli að fara til lögreglunnar og gefa skýrslu en 

innri rödd hennar gæti sagt eitthvað allt annað.  

 

Spuni 

Nú eiga nemendur að semja litla leikþætti þar sem þeir verða að hafa í huga hvar 

atburðurinn gerist, hverjir taka þátt og hvað gerist. Allir leikþættirnir gerast eftir atvikið 

og áður en Kristín tekur ákvörðun um hvað hún ætli að gera. Undirbúningstími hópanna 

á ekki að vera meira en 10 mínútur.  

 

a. Kristín segir vinkonum sínum tveimur frá því sem hún sá. Þær lýsa áhyggjum 

sínum og ráðleggja henni. Kristín íhugar hvað hún eigi að gera.  

b. Ormur og Ranúr ræða saman eftir atvikið, þeir eru áhyggjufullir um að einhver 

hafi séð til þeirra.  

c. Lögreglustöðin. Kristín hefur ákveðið að segja frá atvikinu og fer á 

lögreglustöðina ásamt vinkonu sinni. Þar taka á móti henni tveir lögreglumenn.  

d. Kristín hefur ákveðið að láta Ranúr vita að hún sá til þeirra. Hún er enn ekki 

viss hvort hún eigi að láta lögregluna vita. Kristín og Ranúr tala saman, Ormur 

og ein vinkona Kristínar koma síðan inn í umræðuna líka.  

 

Umræður  

Eftir leikþættina setjast allir saman í hring og kennari biður nemendur um að setja sig í 

spor Kristínar og sjá fyrir endalok sögunnar. Hvað hefðu þeir gert og af hverju? Var 

önnur hvor ákvörðunin sem Kristín tók vegna áhrifa frá vinum eða var þetta eigin 

sannfæring?  

- Mikilvægt er að hlusta á allar tillögur og ekki dæma hugmyndir annarra þar sem 

nemendur eru ekki að lýsa raunverulegu lífi heldur hafa skapað ímyndaða veröld. Þarna 

þurfa nemendur að setja sig í spor annarra og leysa vandamál út frá siðferðislegum og 

mismunandi sjónarhornum.  
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Skrifað í hlutverki 

Kennari biður nú nemendur að setjast við borð sín og taka upp blýant og stílabók. 

Nemendur skrifa bréf í hlutverki Kristínar þar sem hún segir Ranúr frá þeirri ákvörðun 

sem hún tók eftir atvikið. Þarna fá nemendur tækifæri til að skrifa um hvaða ákvörðun 

þeim finnst að Kristín eigi að taka og af hverju.  
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6. Viðhengi  

Mynd af unglingsstúlku – Kristín 
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Mat á frammistöðu í hópvinnu 

 

Nafn: 

Dagsetning: 

Verkefni: 

   Alltaf  Oftast Stundum Sjaldan  Aldrei 

Tók virkan þátt í starfinu           

Sýndi áhuga            

Lagði mig fram um að skapa góðan 

starfsanda 

          

Hlustaði á það sem aðrir lögðu til 

málanna 
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Einstaklingsmat 

Settu hring utan um þau orð sem best lýsa svörum þínum við spurningunum 

hér á eftir. Ef þér finnst ekkert passa merktu þá við það sem kemst næst 

svari þínu. 

1. Hvað lærðir þú mikið í þessum 

kennslustundum?  

Ekkert Svolítið Mikið 

2. Hvað skildir þú mikið? 

 

 Ekkert  Svolítið  Mikið 

3. Fannst þér gaman í tímunum? 

 

 Ekkert  Nokkuð  Mjög gaman 

4. Lagðir þú þig fram? 

 

 Ekkert   Nokkuð  Mjög mikið 

5. Fannst þér tímarnir... 

 

 Lengi að líða Mátulega 

langur 

 Fljótur að líða 

6. Fannst þér kennslan áhugaverð? 

 

 Nei  Nokkuð  Mikið 

7. Hlustaðir þú á kennarann? 

 

 Sjaldan  Oftast   Alltaf 

        

 
Skrifaðu hér annað sem þú vilt taka fram: 

 

 

 Er eitthvað sem hefði mátt bæta?: 
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Gátlisti I 

Bekkur / hópur ___________________________________ Dags. ________________________ 

 Nemandi: 

______________________________ 

Athugasemdir 

  mætir stundvíslega   

  hefur áhöld með sér   

  heldur sig að verki   

  fylgir leiðbeiningum    

  er kurteis   

  vinnur sjálfstætt   

      

 

 

 

Gátlisti II 

Bekkur / hópur ________________________________ Dags. ______________________________ 

 Nemandi: 

______________________________ 

Athugasemdir 

  skilar verkefnum á réttum tíma   

  fer vel með námsgögn   

  setur sér markmið   

  nýtir tíma sinn vel   

  hjálpar öðrum   

  spyr góðra spurninga   

  tekur til eftir sig   
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Mat kennara 

 

NEMANDINN SEM EINSTAKLINGUR 

MAT KENNARA Á NEMANDA 

NAFN:  

 

 
A

Alltaf 

O

Oftast 

S

Stundum 

A

Aldrei 

V

Vinnur af áhuga 

og samviskusemi 

    

H

Hefur 

hugmyndaflug og 

nýtir það 

    

S

Skipuleggur 

vinnuna 

    

V

Vinnur sjálfstætt 

og fer eftir 

leiðbeiningum 

    

Þ

Þorir að taka 

áhættu 

    

T

Tekur vel gagnrýni 

á eigin verkum 

    

S

Sýnir skapandi 

vinnubrögð 
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Sjálfsmat nemenda 

 

Sjálfsmat á hópavinnu 

Mat nemenda á eigin vinnu 

Nafn: 

 

  

A

Alltaf 

O

Oftast 

S

Stundum 

A

Aldrei 

V

Vinn ég vel með 

öðrum ?         

E

Er ég tilbúin/n til 

að vinna með 

öllum í hópunum 

?         

V

Vinn ég alltaf 

með þeim sama 

innan hópsins ?         

G

Get ég verið 

ósammála öðrum 

án þess að rífast ?         

Get ég tekið 

gagnrýni og 

ráðgjöf hópfélaga 

minna ?         

Spyr ég hópfélaga 

mína þegar ég er 

ekki viss ?         

 


