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Formáli	
	

Ævintýri	Gunnu	er	bók	sem	var	skrifuð	af	hópi	kennaranema	við	

Háskóla	Íslands	fyrir	Skapandi	hópaverkefni	til	B.Ed.	gráðu.	

Bókinni	er	ætlað	að	vera	kennurum	á	miðstigi	grunnskóla	

stuðningur	við	að	samþætta	námsgreinar.	Hún	ætti	meðal	

annars	að	gagnast	þegar	byrjað	er	á	nýjum	námsþætti.	Kennari	

setur	sig	í	hlutverk	sögumanns	og	les	söguna	upphátt	fyrir	

nemendur	sína	en	bókin	getur	einnig	nýst	nemendum	til	að	lesa	

sjálfstætt.	Þá	mætti	prenta	söguna	út	og	gefa	nemendum	

verkefni	til	þess	að	vinna	út	frá	henni.	Eintak	af	bókinni	er	að	

finna	á	sameiginlegri	heimasíðu	Skapandi	hópverkefna	á	

stafrænu	formi,	með	og	án	kennsluhugmynda.	Nemendur	safna	

verkefnum	sínum	í	plastmöppu	sem	farið	verður	yfir	við	lok	

bókarinnar.	

Innan	hvers	kafla	er	að	finna	kennsluverkefni	sem	unnin	voru	

eftir	bókunum	Litróf	kennsluaðferðanna	eftir	Ingvar	

Sigurgeirsson	og	Leiklist	í	kennslu	eftir	Önnu	Jeppesen	og	Ásu	

Helgu	Ragnarsdóttur	ásamt	ýmsum	verkefnum	og	vinnu	sem	

kennaranemarnir	hafa	tileinkað	sér	sjálfir.		
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Bókin	sameinar	sögu	og	kennslu	þar	sem	aðalpersóna	

sögunnar,	hún	Gunna,	lendir	í	ýmsum	ævintýrum	ásamt	

vísindamanninum	Ormi,	þegar	hún	er	í	einkakennslu	hjá	

honum.	Þessi	ævintýri	tengjast	raunverulegum	persónum	úr	

mannkynssögunni	og	leysa	þau	Gunna	og	Ormur	ýmis	

vandamál	tengd	þeim.	Hugmyndin	er	að	kynna	nám	á	nýjan	og	

skemmtilegan	máta	til	þess	að	vekja	áhuga	nemenda	á	

námsefninu.	

Hver	kafli	er	óháður	öðrum	fyrir	utan	fyrstu	tvo	kafla	

bókarinnar	þar	sem	Gunna	og	Ormur	eru	kynnt	til	leiks.	Þegar	

kennarinn	er	búinn	að	kynna	sögupersónunar	getur	hann	

opnað	kafla	eftir	viðfangsefnum	sem	hann	vill	taka	fyrir	í	

kennslu	og	lesið	með	nemendum	sínum.	Kennsluhugmyndirnar	

sem	finna	má	í	hverjum	kafla	eru	ætlaðar	til	stuðnings	og	velur	

kennarinn	hvort	hann	nýti	þær	eða	ekki.	Einnig	er	mælt	með	að	

útbúa	og	aðlaga	hvert	verkefni	að	sínum	nemendahóp	svo	það	

nýtist	sem	allra	best.		

	

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefnibed/	
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1.	kafli:	Heimkoma	
	

Kennslustund:	Myndmennt,	leiklist,	lífsleikni.	

Verkfæri:	Plastmöppur,	blöð,	blýantar,	litir,	2	stólar.	

Kennsluaðferðir:	Sjónsköpun,	myndsköpun,	innri	raddir.	

	

	 1.1	Sjónsköpun:	

Áður	en	upplestur	og	kynning	á	sögunni	hefst	eru	

nemendur	beðnir	um	að	halla	sér	fram	á	borð	sín	og	loka	

augunum.	Þeir	eru	svo	beðnir	um	að	sjá	fyrir	sér	í	

huganum	aðstæður	sögunnar	og	hlusta	á	kynninguna.	

Sjónsköpunin	er	fram	að	ramma	1.2.		

	

Það	er	farið	að	hausta	og	dagurinn	er	byrjaður	að	styttast.	

Trén	fella	lauf	og	standa	nakin	og	drungaleg.	Gunna	lítur	

út	um	glugga	strætisvagnsins	og	skynjar	hvernig	



	

	 10	

haustkuldinn	er	byrjaður	að	bíta.	Hún	heldur	á	hvítu	

umslagi	og	veltir	fyrir	sér	hvernig	foreldrar	hennar	muni	

bregðast	við	innihaldinu.	Hún	er	með	hnút	í	maganum	og	

áhyggurnar	vaxa	eftir	því	sem	strætisvagninn	nálgast	

lokastöðina.	Hún	stígur	

þungum	skrefum	út	úr	

vagninum	og	heldur	fast	í	

umslagið.	Gangstéttin	er	

þakin	haustlaufum	og	hún	sér	glitta	í	heimili	sitt	ofarlega	í	

götunni.	Hún	sér	fyrir	sér	mömmu	og	pabba	sitjandi	við	

stofuborðið.	Ljósin	eru	kveikt	og	bílinn	í	innkeyrslunni.	

	

	 1.2	Myndsköpun:	

Nemendur	taka	fram	verkefnamöppuna	sína	og	kennarinn	

biður	þá	að	teikna	mynd	af	því	sem	þeir	sáu	fyrir	sér	í	

sjónsköpuninni.	
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Gunna	labbar	að	útihurðinni	og	

finnur	fyrir	auknum	hjartslætti.	

Hún	nagar	neglurnar	og	hugsar	

leiðir	til	að	forðast	að	sýna	

pabba	og	mömmu	einkunnirnar.	

Hvað	ef	hún	fer	beint	upp	í	herbergi	og	felur	

einkunnarblaðið?	Hún	gæti	svo	sagt	pabba	og	mömmu	að	

blaðið	hefði	fokið	frá	henni.	Þar	með	kæmust	þau	kannski	

aldrei	að	þessu.	Hún	getur	líka	vonað	að	þau	muni	ekki	

eftir	því	að	hún	hafi	átt	að	fá	einkunnir	í	dag.	

Velkomin	heim,	Gunna	mín,	heyrir	hún	kallað	úr	stofunni	

þegar	hún	gengur	inn.	Mamma	og	pabbi	eru	að	sötra	te.	

Hvernig	var	í	skólanum,	spyr	pabbi	án	þess	að	líta	upp	úr	

spjaldtölvunni.	

Það	var	bara	ágætt,	svarar	Gunna.	Hún	fer	beint	inn	í	

eldhús	og	fær	sér	brauðsneið	og	kókómjólk.	Hún	kíkir	í	

símann	sinn	meðan	hún	borðar.	

Mamma	kemur	inn	í	eldhús.Hæ	Gunna	mín,	hvernig	gekk	í	

skólanum?	

Gunna	vill	ekki	draga	neina	athygli	að	sér.	
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Bíddu	mamma,	ég	skal	tala	við	þig	á	eftir.	Síminn	minn	er	

að	verða	batterislaus	og	ég	þarf	að	hlaða	hann,	ég	kem	

svo.		

Þar	með	er	Gunna	rokin	upp	í	herbergið	sitt	í	leit	að	

góðum	felustað	fyrir	umslagið.	Mamma	fær	þá	tilfinningu	

að	Gunnu	líði	eitthvað	illa	og	gengur	upp	á	eftir	henni.		

	

	 1.3	Innri	raddir:	

Fjórir	nemendur	fara	í	hlutverk	Gunnu	og	mömmu	hennar	

og	búa	til	samræður	þar	sem	mamma	kemur	inn	í	

herbergið	hennar	Gunnu.	Mamma	vill	ræða	við	hana	um	

það	hvað	sé	að	angra	hana.		

Tveir	nemendur	leika	persónurnar	sjálfar,	en	hinir	eru	

hugsanir	þeirra.	Gunna	og	mamma	sitja	í	stólum	hvor	á	

móti	annarri	og	ræði	saman.	Þeir	sem	eru	í	hlutverkum	

hugsananna	standa	fyrir	aftan	hvora	persónu	fyrir	sig	og	

segja	það	sem	persónurnar	væru	að	hugsa	meðan	

samtalið	á	sér	stað.	Hugsanirnar	heyra	ekki	hvor	í	annarri		
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og	segja	hluti	sem	tengjast	ekki	endilega	því	sem	

persónurnar	eru	að	tala	um.	Tala	hátt	og	skýrt.	

	

	 Aukaverkefni:	

Einnig	er	hægt	að	láta	nemendur	fara	í	hlutverk	mömmu	

og	pabba	hennar	þar	sem	þau	ræða	líðan	Gunnu	eða	

Gunnu	og	pabba	hennar	þar	sem	þau	ræða	saman	um	

gengi	hennar	í	skólanum	og	leiðir	til	að	bæta	það.	
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2.	kafli:	Hver	er	þessi	Ormur?	
	

Kennslustund:	Lífsleikni,	myndmennt,	íslenska.	

Verkfæri:	Plastmöppur,	blöð,	blýantar,	litir.	

Kennsluaðferðir:	Slúðurhringur,	myndsköpun,	nýsköpun,	orð	af	

orði.	

	

Gunna	leggur	ennið	að	kaldri	afturrúðunni.	Pabbi	hennar	

er	þögull	við	stýrið.	Mamma	og	pabbi	hafa	aldrei	verið	

eins	ósanngjörn	og	núna.	Hún	trúir	því	ekki	að	þau	ætli	að	

senda	hana	til	einkakennara.	Hann	Ormur	frændi	veit	allt,	

sagði	pabbi	hróðugur.	Hann	getur	tekið	stelpuna	í	

einkatíma	og	hjálpað	henni	með	námið.	

Ormur	frændi!	Hann	er	áreiðanlega	gamall	og	leiðinlegur	

skröggur,	hugsar	Gunna	með	sér.	En	Ormur	er	víst	einhver	

fjarskyldur	frændi	úr	föðurætt	sem	hún	hafði	lítið	heyrt	

um	áður.	
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	 2.1	Ættartré:	

Eigið	þið	einhverja	fjarskylda	frænkur	og	frændur?		

Nemendur	eru	beðnir	um	að	teikna	upp	ættartré	af	sinni	

fjölskyldu.	Systkini,	foreldra,	stjúpforeldra,	ömmur,	afa,	

frænkur,	frændur,	langafa,	langömmu	og	eins	langt	og	

þau	vita.	Einnig	mega	þau	skrifa	inná	dýr	ef	þau	vilja.	

	

	 Aukaverkefni,	umræður:	

Þegar	nemendur	hafa	útbúið	sín	ættartré	eru	þeir	hvattir	

til	að	ræða	þau	við	sessunauta	sína,	tveir	til	þrír	saman.	

Það	eflir	tengsl	þeirra	og	þeir	kynnast	betur.	

	

Hvaða	máli	skipta	svo	sem	nokkrar	lélegar	einkunnir?	

Gunna	er	ákveðin	í	að	fyrirgefa	þeim	aldrei.	Svo	missir	hún	

af	íshokkíæfingum	og	fær	ekki	að	fara	á	þær	aftur	fyrr	en	

einkunnirnar	hækka.	Lærdómurinn	gengur	fyrir,	segir	

mamma.	Það	er	alveg	út	í	hött.	Íshokkíið	er	lífið!	Hún	má	

alls	ekki	missa	af	því.	



	

	 16	

	 2.2	Slúðurhringur:	

Þar	sem	Gunna	mun	missa	mikið	úr	íshokkí	eru	stelpurnar	

sem	æfa	með	henni	frekar	ósáttar	og	slúðra	um	það	sín	á	

milli.	Kennarinn	ákveður	hversu	stórir	slúðurhóparnir	eiga	

að	vera,	en	tilvalið	er	að	hafa	tvo	6	manna	hópa.	Þá	sest	

fyrsti	hópurinn	í	hring	fyrir	framan	samnemendur	sína	og	

ræðir	sín	á	milli	hversu	ósanngjarnt	það	sé	að	Gunna	fái	

að	vera	áfram	hluti	af	liðinu	þrátt	fyrir	að	hún	muni	ekki	

mæta	á	æfingar.	Næsti	hópur	getur	rætt	að	hún	sé	að	fara	

til	einkakennara	og	hvað	þeim	finnist	um	það.	

Eftir	umræðurnar	er	nauðsynlegt	að	kennarinn	fari	yfir	

það	hversu	ósanngjarnt	það	sé	gagnvart	Gunnu	að	

einhverjir	tali	um	hana	án	þess	að	hún	sé	viðstödd	og	hvað	

þeim	fyndist	ef	þau	fréttu	af	einhverjum	að	tala	svona	um	

þeirra	líf.	

	

Pabbi	segir	að	Ormur	sé	virkilega	skemmtilegur	karl	og	

afar	gáfaður	og	að	hún	muni	læra	heilmikið	af	honum.	

Hann	segir	henni	margar	sögur	af	Ormi	á	leiðinni	og	af	
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þeim	furðulega	kæk	hans	að	endurtaka	orð	þegar	hann	er	

stressaður	eða	spenntur.	Gunnu	finnst	gaurinn	hljóma	

eins	og	algjör	trúður.	

Hún	sér	hús	í	fjarska.	Það	er	á	þrem	hæðum,	samt	er	eins	

og	hæðirnar	séu	ekki	í	neinu	samræmi.	Húsið	er	litríkt	og	

mikið	af	drasli	og	gróðri	allt	í	kringum	það.	Stór	trjágrein	

stendur	út	úr	annarri	hæð.	Þegar	nær	dregur	sér	hún	

stóran	sjónauka	standa	upp	úr	þakinu.	En	skrítið	hús,	

hugsar	Gunna	með	sér.	Skyndilega	áttar	hún	sig.	Þau	eru	á	

leið	í	þetta	hús!	Henni	líst	ekki	á	blikuna.		

Gunna	stígur	út	úr	bílnum	og	starir	á	húsið.	Það	er	langt	og	

mjótt	en	bjagað	eins	og	hver	hæð	sé	með	sjálfstæðan	

vilja.	Allskyns	vélbúnaður	liggur	umhverfis	húsið,	eins	og	

varahlutir	af	verkstæði.	Rætur	skríða	eftir	húsveggnum	út	

frá	trjágreininni	sem	gengur	út	úr	húsinu.	Þakið	er	hlaðið	

sólarrafhlöðum	og	sjónaukinn	trónir	þar	upp	úr	þakinu	

fyrir	miðju.	
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2.3	Myndsköpun:	

Nemendur	eiga	að	teikna	húsið	hans	Orms	eftir	lýsingu	úr	

bókinni	og	lita	myndina	ef	tími	gefst.	

	

Á	móti	þeim	hendist	maður	á	mikilli	siglingu.	

Sæl	og	blessuð,	blessuð	og	sæl	Guðrún,	velkomin!	Ormur	

heiti	ég,	gaman	að	kynnast	þér,	segir	hann	og	tekur	

þéttingsfast	í	hendi	hennar	og	hristir	vel.	

Hæ,	kallaðu	mig	bara	Gunnu,	segir	hún	í	hálfum	hljóðum.	

Já,	einmitt,	nei,	einmitt.	Gunna.	Jæja,	jæja,	við	skulum	

haska	okkur,	segir	Ormur	og	skokkar	inn	í	skrítna	húsið.	

Hann	er	að	róta	í	einhverju	véladóti	þegar	Gunna	og	pabbi	

hennar	koma	inn.	Ormur	er	afar	ör	maður	og	stendur	

sjaldan	kyrr.	Hann	er	oft	með	mörg	verkefni	í	gangi	í	einu.	

Hann	er	nefnilega	vísindamaður	og	stöðugt	að	gera	

tilraunir.	Hann	er	einnig	fljótfær,	þannig	að	tilraunir	hans	

heppnast	ekki	alltaf.	Ormur	talar	hratt	en	er	samt	sem	

áður	skýrmæltur	og	stundum	hávær.		

Jæja	Ormur,	að	hverju	ertu	nú	að	vinna,	spyr	pabbi	Gunnu	
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sposkur	á	svip.	Hann	hefur	gaman	af	furðulegum	

uppfinningum	Orms	og	prufukeyrði	meðal	annars	

risastóru	brauðristina	hans	sem	gekk	í	tvær	vikur	en	brann	

svo	yfir.	

	

	 2.4	Nýsköpun:	

Nemendum	er	skipt	í	3-4	manna	hópa.	Hver	hópur	fær	um	

15	mínútur	til	að	búa	til	hugmynd	að	uppfinningu,	hvað	

hún	myndi	gera	og	hvernig	hún	virkar.	Þegar	það	er	komið	

kynnir	hver	hópur	sína	uppfinningu	á	skapandi	hátt.	Má	

vera	rituð	á	blað,	í	söng,	í	rappi,	í	dansi,	power	point,	

myndbandi	sem	fundið	er	á	YouTube	og	tengist	virkni	

vélarinnar	eða	í	öðru.	

	

Tímavél	já,	tímavél	og	tímavél!	Ég	er	að	smíða	mína	eigin	

tímavél.	

Já,	já,	það	er	aldeilis!	Pabbi	hlær	við.	

Mér	er	fúlasta	alvara.	Ég	er	afar	nálægt	því	að	ljúka	við	
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hana.	Ég	á	bara	eftir	að	finna	leið	til	að	efla	orkugjafann	til	

að	koma	henni	í	gang,	en	ég	held	að	ég	hafi	nú	þegar	

fundið	svarið	en	ég	þarf	bara	smá	hjálp	við	að	prufukeyra,	

segir	Ormur	alvöruþrunginn.	

Einmitt.	Pabbi	kímir.	

Honum	finnst	hugmyndin	

alveg	sprenghlægileg.	

Og	á	svo	að	skilja	mig	

eftir	hjá	þessum	

rugludalli,	hugsar	Gunna.	

Gunna	lítur	í	kringum	sig	í	björtum	sal.	Hún	sér	heilmikið	

af	vélabúnaði	sem	liggur	á	víð	og	dreif	um	gólfið	og	á	

borðum	út	við	veggina.	Eftir	þessum	sömu	veggjum	skríða	

líka	rætur	sem	koma	niður	af	annarri	hæðinni.	Í	miðjum	

salnum	er	stórt	og	mikið	tré	sem	gengur	upp	í	gegnum	

loftið.	Hringstigi	er	í	kringum	tréð	og	liggur	upp	á	aðra	

hæð.	Í	horninu	er	einhvers	konar	eldhúsaðstaða.	

Eigum	við	ekki	að	fara	einn	rúnt	um	húsið,	kallar	Ormur.	

Jú,	jú.	Gunna	og	pabbi	hennar	klofa	yfir	óskipulagt	draslið	

á	gólfinu.	



	

	 21	

Þegar	komið	er	á	aðra	hæðina	mætir	þeim	sterkur	

blómailmur,	tréð	mikla	vex	í	gegnum	miðja	hæðina	og	ein	

grein	teygir	sig	út	um	glugga.	Það	er	eins	og	þau	séu	að	

ganga	í	gegnum	frumskóg.	

Hér	eru	allar	plönturnar	mínar,	þær	eru	mér	afar	

mikilvægar.	Við	verðum	að	hugsa	vel	um	umhverfið	

Gunna.	En	komið	hér	í	bakherbergið	þar	sem	ég	geymi	

bækurnar!	

Þau	ganga	inn	í	stórt	herbergi	þar	sem	veggirnir	eru	þaktir	

bókum.		

Vó!	Gunna	hrópar	upp	yfir	sig,	heilluð	af	öllum	bókunum.	

Ég	vissi	ekki	að	það	væru	til	svona	margar	bækur!	

Í	horninu	sér	hún	brúnan	kött	sitja	á	grænum	stól.		

Þetta	er	hann	Halldór	Kiljan	

Laxness.	Einstaklega	ljúfur	

köttur,	ekkert	mjög	félagslyndur	

en	góður	samt	sem	áður,	segir	

Ormur	er	hann	gengur	út	úr	

herberginu.	Þau	ganga	upp	stiga,	

sem	liggur	upp	á	þriðju	hæð	
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hússins.	Þar	endar	tréð	í	mikilli	laufkrónu	sem	fyllir	upp	í	

gatið.	Loftið	er	eins	og	himingeimurinn.	Það	er	þakið	

stjörnum.	Dimmt	er	á	hæðinni	og	myndir	af	plánetum	

hanga	á	veggjunum.	Stærðarinnar	sjónauki	stendur	út	í	

horni	og	teygir	sig	upp	í	gegnum	þakið.	

Hér	hef	ég	gaman	af	að	skoða	stjörnurnar	á	kvöldin.	Það	

er	virkilega	gott	skyggni	á	veturna	þegar	það	er	ekki	of	

skýjað.	Þú	færð	kannski	einhvern	tímann	að	kíkja,	segir	

Ormur.	

Já	það	væri	gaman,	svarar	Gunna	og	kemur	sjálfri	sér	á	

óvart	að	vera	svo	spennt	fyrir	því.	

	

	 2.5	Orð	af	orði:	

Kennarinn	velur	bút	úr	kaflanum	til	að	lesa	upp,	eða	hann	

getur	prentað	út	textann	af	heimasíðu	Skapandi	

hópverkefna,	og	látið	nemendur	vinna	í	pörum.	Ef	

nemendur	eiga	að	lesa	saman	þá	skiptast	þeir	á	að	lesa	

upphátt	á	meðan	hinn	hlusta	á	og	skrá	niður	orð	í	

mismunandi	flokkum.		
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Í	lokin	verður	haldin	kosning	þar	sem	nemendur	velja	eitt	

orð	í	hverjum	flokki.		

Dæmi	um	flokka	eru:	falleg	orð,	ljót	orð,	skemmtileg	orð,	

furðuleg	orð.	

	

Jæja,	ég	held	að	við	förum	nú	að	leggja	í	hann	heim,	

ætluðum	bara	að	koma	í	smá	heimsókn	og	skoða	

heimkynnin.	Við	komum	aftur	í	næstu	viku,	segir	pabbi	

Gunnu.	

Þau	ganga	niður	hringstigann	og	út	úr	þessari	

undraveröld.		

	

Við	hittumst	þá	í	næstu	viku	Gunna,	ég	hlakka	til.	Ég	held	

að	við	eigum	eftir	að	læra	heilmikið	saman.	
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Gunna	er	ekki	viss	hvað	henni	finnst	um	hann	Orm.	En	

hún	er	forvitin	eftir	þessa	furðulegu	heimsókn	og	spennt	

að	sjá	hvernig	þessar	kennslustundir	verða.	Hann	er	nú	

ekki	mjög	kennaralegur	náungi.	En	pabbi	er	harður	á	því	

að	hún	verði	að	mæta	í	þessa	aukatíma	og	hún	verður	að	

láta	það	yfir	sig	ganga.	
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3.	kafli:	Plöntulífið	

	

Kennslustund:	Lífsleikni,	leiklist,	samfélagsfræði,	náttúrufræði.	

Verkfæri:	Stóll,	blöð,	blýantar,	litir.	

Kennsluaðferðir:	Kastljós,	hugarflug	með	leiðsögn,	kappræður,	

hvað	ef,	kyrrmyndir,	spuni.	

	

Það	er	heiðskýr	dagur	og	algjört	logn	þegar	mamma	

Gunnu	skutlar	henni	í	aukatímann	til	Orms.	

Gunna	situr	ólundarleg	í	aftursætinu	og	er	hreint	út	sagt	

alls	ekki	tilbúin	fyrir	þessa	aukatíma.	Henni	finnst	þeir	vera	

algjör	óþarfi	og	vill	vera	allt	annars	staðar	en	á	leiðinni	til	

einkakennara	eftir	skóla.		

Þetta	á	eftir	að	verða	ótrúlega	gaman	og	fræðandi,	segir	

mamma	þegar	hún	ekur	upp	að	skringihúsinu.	Við	skulum	

nú	vera	smá	jákvæðar	Gunna	mín.	

Ég	ætla	ekki	að	fara	þarna	inn.	Keyrðu	bara	aftur	heim,	
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skipar	Gunna	með	krosslagðar	hendur	og	þrjóskusvip	sem	

hefur	hingað	til	svínvirkað	á	mömmu.	

Æj	hættu	þessum	stælum	og	drífðu	þig	inn.	Ég	hef	ekki	

tíma	í	þetta	núna,	ég	er	að	verða	of	sein	í	spinning	segir	

mamma	ákveðin.	

Gunna	er	nú	alveg	hlessa.	Hún	getur	nú	yfirleitt	talað	

móður	sína	til	en	veit	líka	hvenær	það	þýðir	ekki.	

	

	 3.1	Kastljós:	

Kennari	fær	einn	nemanda	til	að	taka	að	sér	hlutverk	

Gunnu	og	setjast	fyrir	framan	bekkinn.	Þá	fá	hinir	tækifæri	

til	að	spyrja	Gunnu	út	í	allskyns	hluti,	til	dæmis	hvað	henni	

finnst	um	að	þurfa	að	fara	til	einkakennara,	af	hverju	hún	

sé	að	fara	þangað,	hvað	henni	finnist	skemmtilegt,	

hvernig	hún	myndi	frekar	vilja	vinna	úr	sínum	málum	

o.s.frv.	

Þá	biður	kennarinn	annan	nemanda	að	leika	móður	

hennar	og	tekur	hún	sér	sæti	í	stað	Gunnu.	Bekkurinn	fær	
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	þá	tækifæri	til	að	spyrja	móðurina	út	í	málin	og	dýpka	

skilning	sinn	á	sögunni.		

	

Hún	stígur	út	úr	bílnum	með	skeifu	á	andlitinu	og	horfir	á	

mömmu	keyra	í	burtu,	veifandi	með	bros	á	vör.			

Gunna	horfir	á	skrítna	skakka	húsið	og	hugsar	með	sér	

hversu	ósanngjarnt	þetta	sé.	Enginn	af	vinum	hennar	þarf	

að	fara	til	einkakennara,	af	hverju	þarf	hún	þess?	Ef	

mamma	vill	ekki	keyra	

hana	heim,	þá	skyldi	hún	

bara	ganga.	Það	getur	ekki	

verið	svo	langt.	Hún	horfði	

í	kringum	sig	til	að	ná	

áttum	og	ákvað	að	stytta	

sér	leið	í	gegnum	garðinn	

hjá	Ormi.	

Gunna	læðist	í	gegnum	runnana	en	virðist	bara	ganga	í	

hringi.	Risavaxnar	plöntur	og	furðulegur	gróður	umkringir	

hana	er	hún	reynir	að	átta	sig	á	þessum	garði.	Listaverk	úr	
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málmi	eru	á	víð	og	dreif.	Hún	tekur	eftir	að	gróðurinn	er	

frekar	skrítinn.	Ein	plantan	hreyfir	sig	í	takt	við	tónlist	sem	

plantan	við	hliðina	framleiðir	með	laufblöðunum.	

Gríðarstór	ösp	sem	glitrar	og	runni	með	fjólubláum	

laufum	blasa	við.	

	

	 3.2	Hugarflug	með	leiðsögn:	

Kennarinn	fær	alla	nemendur	til	að	koma	saman	og	

standa	í	hring.	Kennarinn	stýrir	svo	sögunni	með	því	að	

ganga	í	hringi	og	lætur	nemendur	gera	viðeigandi	

hreyfingar	með	honum.	Undirstrikuð	orð	ber	að	gera	með	

nemendum:	

Við	erum	komin	í	garðinn	hans	Orms.	Við	löbbum	í	háu	

grasinu,	tökum	stór	skref,	en	stoppum	og	sjáum	risavaxna	

Holtasóley	sem	vaggar	til	og	frá.		

Við	beygjum	okkur	niður	og	förum	framhjá	henni,	göngum	

smávegis	á	fjórum	fótum.		

Lítil	syngjandi	bjöllulilja	reynir	að	grípa	í	fætur	okkar	svo	

við	verðum	að	hoppa	yfir	hana.		
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Við	erum	komin	framhjá	syngjandi	bjölluliljunni	en	sjáum	

dansandi	lúpínu	sem	teygir	anga	sína	til	okkar.	Við	

læðumst	á	tánum	framhjá	henni.		

Grein	frá	glitrandri	ösp	festist	í	hárinu	okkar.	Við	köstum	

okkur	á	grasið	og	skríðum	áfram	og	erum	komin	að	húsinu	

hans	Orms	heil	á	húfi.				

Stöndum	upp	og	leiknum	er	lokið.	

	

Gunna	fer	lengra	inn	í	garðinn	og	beygir	sig	niður	svo	

Ormur	sjái	hana	ekki	út	um	gluggann.	

Nei,	sæl	Gunna!	Þú	kemur	á	hárréttum	tíma,	ég	var	

einmitt	að	fara	að	kíkja	á	Mjaðjurtina	mína,	heyrir	Gunna	

kallað.	Hún	réttir	úr	sér	ringluð	og	sér	hvar	Ormur	stendur	

rétt	hjá	henni	með	mold	á	jakkanum	og	grein	í	hárinu.	

Hún	starir	á	hann	í	nokkrar	sekúndur	og	veit	hreinlega	ekki	

hvað	hún	á	að	segja.	Hvað	er	Mjaðjurt	í	fyrsta	lagi?	

	Já,	einmitt.	Ég	var	bara,	hérna,	ég	var	bara	að	kíkja	aðeins	

á	garðinn	þinn.	Hann	er	rosalega	stór	náði	hún	loksins	að	

segja	svo	hún	stæði	þarna	ekki	eins	og	þvara.	Komdu	með	



	

	 30	

mér,	þú	getur	hjálpað	mér	að	snyrta	svæðið	í	kringum	

Mjaðjurtina.	

Gunna	gengur	til	hans	og	horfir	á	jurtina	sem	er	frekar	lítil	

en	með	löngum	og	loðnum	stönglum	með	hvítum	

blómum.	

Þetta	er	litla	Mjaðjurtin	mín	Gunna.	Hún	lifir	aðallega	í	

votlendi	en	ég	hef	náð	að	flytja	hana	í	garðinn	minn.	Ég	

hef	alveg	fullkomnar	aðstæður	hérna	og	hugsa	líka	mikið	

og	vel	um	trén	mín	og	plöntur.	Þetta	eru	lífverur	og	það	er	

mikilvægt	að	koma	fram	við	þær	af	virðingu,	segir	Ormur	

og	horfir	stoltur	yfir	garðinn	sinn.		Gunna	horfir	yfir	

garðinn	og	tekur	eftir	að	trén	og	plönturnar	eru	frekar	

skrítin.		

Ormur	réttir	henni	gamla	og	ljóta	hrífu	og	gengur	hratt	í	

burtu.	Gunna	horfir	á	eftir	honum	með	hrífuna	í	hendinni.	

Hún	lítur	á	Mjaðjurtina	og	veltir	því	fyrir	

sér	hvort	hún	eigi	bara	að	fara	heim.	

Honum	væri	örugglega	alveg	sama.	Áður	

en	hún	getur	ákveðið	sig	sér	hún	Orm	

koma	marserandi	að	henni	með	stóra	
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bleika	könnu.	Vatnið	skvettist	upp	úr	henni	er	hann	

gengur	yfir	garðinn.	Gunna	hlær	að	honum	og	ákveður	að	

koma	sér	að	verki.	

	

	 3.3	Kappræður:	

Kennari	byrjar	á	því	að	skipta	nemendum	í	tvo	hópa.	

Hóparnir	taka	sér	stöðu	og	á	annar	hópurinn	að	vera	með	

og	hinn	á	móti	því	að	stökkbreyta	matvælum	og	plöntum.	

Þá	sendir	hvor	hópurinn	einn	til	tvo	fulltrúa	fyrir	sína	hönd	

til	að	hefja	kappræður	fyrir	framan	bekkinn.	Hóparnir	fá	

um	10-15	mínútur	til	að	undirbúa	sig.	

	

	 Aukaverkefni,	hvað	ef:		

Nemendur	ímynda	sér	sínar	eigin	plöntur	með	því	að	

blanda	saman	tveimur	eða	fleiri	tegundum.	Þeir	eiga	að	

skrifa	niður	hvaða	plöntur	þeir	velja,	af	hverju	og	síðan	að	

teikna	mynd	af	þeim.		

Eftir	það	opnar	kennarinn	fyrir	umræður	í	bekknum	þar		
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sem	þau	ræða	saman	hvað	myndi	breytast	eða	gerast	ef	

plönturnar	í	garðinum	myndu	stökkbreytast.	Hvernig	liti	

garðurinn	þeirra	og	skólalóðin	út.	

	

Gunna	er	orðin	kófsveitt	við	að	snyrta	jörðina	í	kringum	

Mjaðjurtina,	hún	er	nú	samt	alveg	rosalega	ánægð	með	

útkomuna.	

Jæja	Gunna,	ég	verð	nú	að	hrósa	þér.	Þú	gerðir	þetta	alveg	

rosalega	vel,	alveg	rosalega.		

Gunna	brosir	og	horfir	stolt	á	verk	sitt.	Ormur	gengur	hratt	

inn	í	húsið.	

Jæja	já,	já	og	jæja.	Ekki	hangsa,	við	þurfum	að	drífa	okkur	

að	kíkja	á	tímavélina	kallar	

Ormur.	

Gunna	hleypur	á	eftir	honum.	

Þegar	hún	kemur	inn	er	Ormur	

hvergi	sjáanlegur.	Hún	heyrir	

skarkala	í	herbergi	við	hliðina	á	

eldhúsinu.	Hún	fer	inn	og	sér	
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Orm	ýta	á	fjölmarga	takka	á	skringilegum	skáp.	Hann	snýr	

sér	við	með	stórt	bros	á	vör.		

Þetta	er	tímavélin	mín	Gunna!	Ég	þarf	bara	örlitla	hjálp	frá	

þér,	segir	hann	spenntur.		

Hún	horfir	undrandi	á	tímavélina	og	trúir	varla	að	honum	

hafi	tekist	þetta.	En	Ormur	er	alltaf	að	koma	henni	á	óvart.	

Ég	útbjó	hana	þannig	að	hún	gengur	fyrir	hljóð-	og	

hreyfiorku,	en	ég	get	ekki	skapað	nógu	mikla	orku	einn	

fyrir	hleðslubatteríið.	En	ef	þú	hjálpar	mér	þá	getum	við	

hlaðið	það	eins	og	skot!		

Vó	stundi	Gunna.	Henni	fannst	þetta	rosalega	spennandi.	

En	af	hverju	geturðu	ekki	bara	stungið	henni	í	samband,	

spyr	Gunna	hugsi.			

Það	er	vegna	þess	að	orkan	sem	vélin	gengur	fyrir	heitir	

Ö.F.L.U.G.U.R	sem	er	stytting	á	Örbylgju,	Fiseinda,	Laga,	

Undur,	Gerendur,	Undir	Réttri	hreyfingu	orka	segir	Ormur	

er	hann	bendir	á	tímavélina.	Með	réttum	aðferðum	er	

hægt	að	hlaða	rafhlöðuna	sem	geymir	Ö.F.L.U.G.U.R	

orkuna.	

Okei	hvað	á	ég	að	gera,	spyr	hún	svo	spennt.		
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Ormur	klifrar	upp	á	stól	og	teygir	sig	upp	í	hillu	þar	sem	er	

heilmikið	af	hljóðfærum.		

Nú	þurfum	við	bara	að	skapa	nógu	mikinn	hávaða	og	

hreyfa	okkur	duglega,	sagði	Ormur	og	tekur	upp	hringlu	

og	byrjar	að	hrista	meðan	

hann	sparkar	út	í	loftið	í	

skrítnum	dansi.	Gunna	hló	

meðan	hún	horfði	hann	

sprikla	um	með	hringluna.	

Ekki	standa	þarna	eins	og	

þvara.	Svona,	hjálpaðu	

mér,	segir	Ormur	móður	og	

másandi	og	byrjar	að	gefa	

frá	sér	kröftug	köll.		

Gunna	tekur	upp	blokkflautu	og	byrjar	að	dansa	og	flauta	

um	leið.	Hún	tekur	upp	trommukjuða	og	slær	í	trommu	en	

heldur	áfram	að	flauta	og	hoppar	upp	og	niður.	Hún	

skemmtir	sér	konunglega	og	finnst	þetta	ferlega	fyndið.	

Hljóðin	í	þeim	aukast	og	tímavélin	hristist.	

Sko,	þetta	er	að	virka!	Við	þurfum	að	bæta	örlítið	í,	hrópar	
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Ormur	og	grípur	munnhörpu	og	byrjar	að	spila.	Þau	hoppa	

og	skoppa	í	dágóðan	tíma	og	þegar	Gunna	er	alveg	að	

gefast	upp	kviknar	á	tímavélinni.	Hún	hristist	til	og	frá	og	

takkarnir	lýsast	upp.	Gunna	horfir	uppnumin	á	vélina	og	

ætlar	varla	að	trúa	sínum	eigin	augum.		

Já,	hrópar	Ormur	og	hleypur	að	vélinni.	Gunna	gengur	

varlega	að	vélinni	og	horfir	inn	í	hana.	Tvö	sæti	eru	

staðsett	inni	og	lítill	gluggi	fyrir	framan	þau.	Nokkrir	takkar	

og	stýri	eru	fyrir	framan	hægra	sætið	og	við	hliðina	á	því	

er	stór	stöng.	

Frábært,	ég	vissi	að	þetta	myndi	virka.	Nú	þarf	ég	bara	að	

prufukeyra	hana	nokkrum	sinnum	og	svo	getum	við	farið	í	

ferðalag	aftur	í	tímann	segir	Ormur	

ákafur.	Gunna	fær	fiðring	í	magann	

og	er	hrikalega	spennt.	Hún	getur	

ekki	beðið	eftir	næstu	viku.		
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	 3.4	Kyrrmyndir:		

Nemendum	er	skipt	í	4-5	manna	hópa	þar	sem	hver	hópur	

fær	ákveðin	atvik	til	að	búa	til	kyrrmyndir	úr.	Fyrsti	

hópurinn	getur	til	dæmis	gert	mynd	úr	bílferðinni	á	leið	að	

heimili	Orms	með	mömmu.	Annar	hópurinn	gerir	mynd	

þar	sem	Gunna	er	að	skríða	í	gegnum	garðinn	hans.	Þriðji	

hópurinn	gerir	mynd	þar	sem	Ormur	er	að	kynna	henni	

fyrir	Mjaðjurtinni.	Fjórði	þar	sem	hún	sér	tímavélina	og	

fimmti	þar	sem	þau	eru	að	dansa	um.		Hóparnir	sýna	

síðan	hver	öðrum	kyrrmyndirnar	sínar,	þeir	mega	bæta	inn	

í	atvikum	sem	þeim	finnst	passa	svo	myndirnar	verði	þrjár.	

Þegar	nemendurnir	eru	í	kyrrmyndunum	er	komið	að	

kennaranum	að	spyrja	hvað	hver	og	einn	sé	að	leika.	

Nemendur	eiga	að	svara	í	því	hlutverki	sem	þeir	eru,	

hvernig	þeim	líði	og	hvað	þeir	séu	að	hugsa	o.fl..	

Nemendurnir	geta	verið	að	leika	til	dæmis	bílinn,	

plönturnar,	Gunnu,	Orm,	mömmu,	hljóðfærin	og	hvað	sem	

þeim	dettur	í	hug.	
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	 Aukaverkefni,	spuni:	

Nemendur	vinna	spuna	út	frá	myndunum	enn	í	sínum	

hópum.	Nokkrar	sekúndur	fyrir	og	eftir	hverja	mynd.	
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4	Kafli:	Hjólatúr	
	

Kennslustund:	Íþróttir,	stærðfræði,	

	samfélagsfræði,	náttúrufræði.	

Verkfæri:	Stílabækur,	vasareiknar,	blýantar,	trébútar.	

Kennsluaðferðir:	Einstaklingsvinna,	paravinna,	umræður.	

	

Nýr	og	fallegur	dagur	er	runninn	upp.	Í	gær	var	

Sumardagurinn	fyrsti	og	Gunna	fékk	nýtt	hjól	í	sumargjöf	

frá	ömmu	sinni	og	afa.	Þetta	var	rautt	

21	gíra	Mongoose	hjól	og	hún	er	

ekkert	smá	glöð	með	það,	gamla	

hjólið	var	orðið	alltof	lítið	fyrir	hana	

og	kominn	tími	á	nýtt.		

Hún	gengur	í	eldhúsið	þar	sem	mamma	og	pabbi	hafa	gert	

hafragraut	og	eru	að	drekka	kaffi,	þau	segja	við	hana	

saman	í	kór.	Góðan	daginn!		

Við	morgunverðarborðið	segir	Gunna	við	foreldra	sína	að	
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hún	ætli	að	hjóla	til	Orms	í	dag	á	nýja	hjólinu	sínu,	fyrst	

það	sé	svona	gott	veður.	Eftir	að	hún	klárar	hafragrautinn	

sinn	stendur	hún	upp	og	

gerir	sig	klára	fyrir	

hjólatúrinn.	Bless,	bless,	

ég	er	farin,	hrópar	

Gunna.	

Bless,	bless	og	farðu	nú	varlega,	heyrist	úr	eldhúsinu.	

Ég	geri	það,	sjáumst	á	eftir.		

Gunna	leggur	af	stað	í	sína	fyrstu	hjólaferð	þetta	sumarið	

á	sólríkum	sumardegi.	Þegar	hún	kemur	að	húsinu	hans	

Orms	sér	hún	hann	standa	úti	á	hlaði	að	laga	hjól.	

Nei,	sæl	Gunna	mín,	sæl	vertu,	hvert	er	förinni	heitið,	spyr	

Ormur.	

Ég	er	bara	í	hjólaferð	að	prófa	nýja	hjólið	sem	ég	fékk	í	

sumargjöf	í	gær	og	ákvað	að	stoppa	við	hjá	þér.	Ég	er	

reyndar	í	vandræðum	með	þónokkur	stærðfræðidæmi	í	

skólanum.	Getur	þú	hjálpað	mér,	spyr	Gunna.	

Ég	er	með	góða	hugmynd,	segir	Ormur,	hvernig	lýst	þér	á	

það	að	koma	með	mér	í	ferðalag	í	tímavélinni?	
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Ég	er	aldeilis	til	í	það	segir	Gunna	glaðlega.		

Hvernig	væri	þá	bara	að	hoppa	aftur	til	ársins	528	fyrir	

Krist	og	hitta	frægasta	stærðfræðing	allra	tíma?	Hann	

hlýtur	að	geta	hjálpa	okkur.	Einnig	er	þetta	í	suðurhluta	

Ítalíu	svo	að	þar	hlýtur	að	vera	gott	veður	til	að	hjóla,	segir	

Ormur	spenntur	um	leið	og	hann	setur	reiðhjólin	þeirra	og	

inn	í	tímavélina.	

Hann	stimplar	inn	kóða	í	vélina.	

	 	

	 4.1	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem	

nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda		
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áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	

verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	

	

Eftir	nokkrar	mínútur	eru	þau	lent	í	smábænum	Crotone	á	

suðurhluta	Ítalíu	og	ætla	að	reyna	að	finna	

stærðfræðinginn	Pýþagóras.		

Eftir	að	þau	hafa	rölt	um	í	smástund	kemur	gamall	maður,	

gangandi	að	þeim	og	heilsar	Ormi	glaðlega	með	

handabandi.		

Sæll	og	blessaður	gamli	vinur,	segir	Ormur.	Þetta	er	hún	

Gunna	og	við	vorum	einmitt	að	vonast	til	að	hitta	á	þig	

Pýþagóras.	Gunna	á	nefnilega	í	smá	erfiðleikum	með	að	

skilja	stærðfræðina	og	þætti	okkur	vænt	um	ef	að	þú	

gætir	sagt	okkur	frá	því	hvernig	hún	þróaðist	og	hvaðan	

þessi	stærðfræðiheiti	koma.		
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Það	get	ég	gert	með	glöðu	geði	segir	Pýþagóras.	

Stærðfræði	er	grundvöllur	alls	í	alheiminum,	segir	hann		

með	miklum	tilþrifum.	Það	er	hægt	að	reikna	allt	út,	og	

sumar	tölur	hafa	ákveðna	dulúð	í	kringum	sig.	Eins	og	

talan	þrír	og	talan	10	er	heilög,	segir	Pýþagóras.		

Gunna	hlustar	einbeitt	á	stærðfræðinginn	tala	um	

þríhyrninga	og	gullinsnið	og	reynir	að	skilja	allt	sem	hann	

segir.	Hann	talar	um	að	hinn	gullni	rétthyrningur	hafi	

hliðarlengdirnar	1	og	1,618.	Það	skilur	Gunna	ekkert	í.	

Pýþagóras	talar	hratt	og	notar	mikið	af	fræðilegum	orðum	

og	stærðfræðiformúlum.		
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	 Aukaefni:	

Undraheimur	stærðfræðinnar	er	stærðfræðimyndband	

sem	útskýrir	vel	hin	mismunandi	form	og	hugtök.	Hægt	er	

að	sýna	nemendum	það	ef	kennari	hefur	möguleika	á.	

	

Við	Gunna	ætluðum	okkur	að	fara	í	hjólatúr,	viltu	kannski	

koma	með?	

Hjólatúr?	Hvað	í	ósköpunum	er	það,	spyr	Pýþagóras	hissa.	

Gunna	hleypur	að	tímavélinni	og	nær	í	hjólið	sitt.		

Þetta	er	hjól,	þú	stígur	á	pedalana	hérna	og	þá	ferðu	

áfram,	útskýrir	hún	fyrir	honum	spennt.		

Ótrúlegt!	Er	þetta	ekki	stórhættulegt,	spyr	hann	og	horfir	

rannsakandi	á	hjólið.	

Gunna	og	Ormur	hlæja	dátt.	

Nei	alls	ekki,	komdu!	Þú	getur	sest	á	hnakkinn	og	ég	reiði	

þig,	segir	Ormur	hlæjandi.	

Þau	setjast	á	hjólin	og	fara	af	stað.	

Hægðu	á	þér	maður!	Við	munum	detta	af	þessu	tæki,	

hrópar	Pýþagoras	þegar	þau	eru	rétt	komin	af	stað.		
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Nei,	nei,	þetta	er	eðlisfræði.	Við	þurfum	bara	að	halda	

hjólinu	stöðugu	og	þá	heldur	snúningskrafturinn	okkur	

uppi,	segir	Ormur	hughreystandi.		

Er	þau	hjóla	strandlengjuna	kemur	skyndilega	brekka.	

Ormur	og	Pýþagóras	fara	á	fleygiferð	niður	brekkuna	og	

Gunna	fylgir	fast	á	eftir.	Þau	átta	sig	fljótlega	á	því	að	þau	

eru	að	hjóla	niður	landgang	á	skipi	sem	ferðast	á	milli	

eyjanna	á	Ítalíu.	Þau	enda	inni	í	skipi	og	hlerinn	lokast.		

Ó	nei,	hvað	eigum	við	að	gera,	hvíslar	Gunna	og	stígur	af	

hjólinu.	Þau	finna	skipið	færast	úr	stað.		

Jah,	ætli	við	verðum	ekki	bara	að	bíða	og	sjá	hvar	við	

lendum,	þessi	skip	fara	aldrei	langt,	segir	Pýþagóras	

móður	og	másandi.	

Stuttu	seinna	heyra	þau	eins	og	það	sé	verið	að	leggja	

bátnum	og	hlerinn	er	opnaður.	Ormur	kíkir	út	um	opið	og	

athugar	hvort	hann	sjái	einhvern	á	ferð	þarna.	

Hvar	erum	við	stödd	núna,	spyr	Gunna	er	þau	ganga	í	

land.	

Það	er	góð	spurning,	segir	Ormur.	Þau	reyna	að	átta	sig	á	

aðstæðum	og	finna	kort	af	bænum	til	að	ná	áttum.		
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Ég	fann	kort,	það	er	þarna	hægra	megin	við	

veitingastaðinn,	hrópar	Gunna.		

Frábært	segir	Ormur	og	nær	í	kortið.	

Frá	þeim	stað	þar	sem	við	byrjuðum	að	hjóla	erum	við	

búin	að	hjóla	10	kílómetra.	

Úff,	það	er	þónokkur	spotti,	heyrist	í	Gunnu.	

Þríeykið	hjólar	aðeins	lengra	og	sjá	þá	rétt	handan	við	

hornið	drungalegan	stíg.	Hvert	ætli	þessi	stígur	leiði	

okkur?	

Við	skulum	prófa	að	hjóla	hann,	segir	Gunna.		

Eftir	að	þau	hafa	hjólað	stíginn	sem	er	6	kílómetra	langur	

þá	eru	þau	komin	inn	í	mjög	stóran	skóg	sem	er	fullur	af	

alls	kyns	trjám	og	fuglum.	Ferðin	frá	stígnum	að	skóginum	

er	2,5	kílómetrar.	Þau	ákveða	að	setjast	niður	á	lítinn	bekk	

og	skoða	trén.		
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	 4.2	Reikna	kílómetra:	

Hér	reikna	nemendur	hvað	Gunna	er	búin	að	hjóla	marga	

kílómetra	á	klukkustund.	

Ef	Gunna	hjólar	á	15	km	á	klukkustund	hvað	er	hún	lengi	

að	hjóla	10	km?	

En	20?	

35?	

8?	

80?	

Hvað	ef	Gunna	hjólar	bara	12	km	á	klukkustund,	hvað	er	

hún	lengi	þá?	

Nemendur	eiga	að	láta	útreikninga	fylgja	með	dæmunum.	

	

Ormur	tekur	eftir	mönnum	sem	eru	að	fella	tré	rétt	hjá.		

Heyrðu	mig	nú,	nú	fékk	ég	hugmynd!	Ef	við	förum	og	

teljum	árhringina	í	trénu	getum	við	séð	hversu	gamalt	það	

er,	segir	Ormur.		

Já	gerum	það!	Segir	Gunna	og	hleypur	að	fallna	trénu	og	

byrjar	að	telja	litlu	hringina	sem	hafa	myndast	ár	frá	ári	og	



	

	 47	

kemst	að	því	að	það	er	78	ára.		

	

	 4.3	Telja	árhringi:	

Hérna	réttir	kennarinn	nemendum	nokkrar	gerðir	af	

gömlum	trjábútum	eða	sýnir	á	skjá.	Verkefnið	er	að	telja	

árhringina	og	finna	út	hvað	trén	séu	gömul.	Nemendur	fá	

að	skoða	alla	trjábútana	og	punkta	aldurinn	niður	hjá	sér.	

Nemendur	eiga	að	segja	hvað	marga	árhringi	elsta	tréð	er	

með	og	hvað	það	er	mörgum	árum	eldra	en	yngsta	tréð.	

Nemendur	geta	einnig	skoðað	myndir	af	gömlum	trjám	

sem	vitað	er	aldurinn	á	og	eiga	þá	að	setja	aldur	trésins	í	

samhengi	við	atburði	tengda	mannkynssögu.	

Sem	dæmi:	

Elsta	tréð	í	Reykjavík	er	af	tegundinni	Silfurreyni	og	vex	við	

horn	Aðalstrætis	og	Kirkjustrætis.	Það	var	gróðursett	árið	

1884.		

Hvað	var	það	gamalt	þegar	Ísland	fékk	sjálfstæði	árið	

1944?	



	

	 48	

En	þegar	fyrri	heimsstyrjöldin	hófst	árið	1914?	

En	þegar	maðurinn	fór	til	Tunglsins	árið	1969	?		

En	þegar	þú	fæddist?	

Hvað	eru	margir	árhringir	í	trénu	ef	við	myndum	telja	það	

í	ár?	

	

Á	meðan	Gunna	og	Ormur	eru	að	skoða	trén	og	velta	

þeim	fyrir	sér	þá	heyra	þau	gelt	innan	úr	skóginum.	Þau	

líta	hvort	á	annað	en	kalla	svo	á	hundinn.	Hundurinn	

hleypur	til	þeirra	og	er	greinilega	mjög	svangur	og	þyrstur.	

Þau	taka	hann	til	sín	og	byrja	að	athuga	hvort	hann	sé	

með	einhverja	ól	eða	nafn	á	sér	svo	þau	geti	séð	hvar	

hundurinn	eigi	heima.		

Nei,	enn	fallegur	hundur!	Hvar	átt	þú	heima	vinur	segir	

Ormur	og	klappar	honum	á	kollinum.	Hann	horfir	svo	á	

Gunnu	og	Pýþagóras	og	segir	að	þau	verði	að	gefa	grey	

hundinum	eitthvað	að	eta.		

Ég	held	að	þetta	sé	flækingshundur,	segir	Gunna	og	

klappar	svarta	hundinum.	
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Við	skulum	taka	hann	með	okkur	heim.	Við	getum	ekki	

skilið	hann	eftir,	segir	Pýþagoras	og	er	greinilega	heillaður	

af	hundinum.	

	

	 4.4	Umræður:	

Kennari	opnar	fyrir	umræður	varðandi	flækingsdýr.	Hann	

spyr	nemendur	hvað	þau	hefðu	gert,	eða	hvort	þau	hefðu	

gert	eitthvað	yfir	höfuð	ef	þau	hefðu	lent	í	þeirra	sporum.	

Má	klappa	hvaða	dýrum	sem	er,	ef	maður	þekkir	þau	ekki	

o.s.frv.	

	

Þau	halda	ferðinni	aftur	heim	til	Pýþagórasar	með	

hundinn	sem	Gunna	gefur	nafnið	Kolur	og	Pýþagóras	er	

ákaflega	ánægður	með	nafngiftina.		

Þakka	ykkur	kærlega	fyrir	komuna,	hér	er	kveðjugjöf,	segir	

Pýþagóras	og	gefur	þeim	sínu	hvora	myntina.	

Þau	þakka	fyrir	sig,	stíga	inn	í	tímavélina	og	horfa	á	eftir	

Pýþagórasi	og	Koli.	Áður	en	þau	vita	af	eru	þau	lent	á	

grasinu	heima	hjá	Ormi.		
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Gunna	hlakkar	til	næstu	viku	og	kveður	Orm	í	þetta	sinn.		

	

	 4.5	Gönguferð:	

Nemendur	fara	í	gönguferð	í	hverfinu	ásamt	kennaranum.	

Hver	og	einn	nemandi	er	með	litla	glósubók	meðferðis,	þar	

sem	hann	skrifar	niður	öll	þau	dýr	og	plöntur	sem	hann	

tekur	eftir	í	göngutúrnum.	Svo	þegar	nemendurnir	koma	

til	baka	í	skólann	þá	ræða	þeir	saman	um	það	sem	þeir	

tóku	eftir	og	hvort	það	hafi	verið	af	ólíkum	toga.	

	



	

	 51	

	

5.	kafli:	Landnám	

	

Kennslustund:	Samfélagsfræði,	myndmennt,	textílmennt,	

íþróttir,	leiklist.	

Verkfæri:	Blöð,	skriffæri,	litir,	kartöflupokar,	

	snæri,	skæri,	leður.	

Kennsluaðferðir:	Kastljós,	mynasköpun,	sögugerð,	hugarflug	

með	leiðsögn,	myndsköpun,	samviskugöng.	

	

Gunna	situr	í	aftursætinu	á	fjölskyldubílnum	á	leið	í	

einkatímann	hjá	Ormi.		

Pabbi,	veist	þú	hver	fann	Ísland,	spyr	Gunna	djúpt	hugsi	

með	verkefnabók	í	höndunum.	Pabbi	horfir	á	hana	í	

baksýnisspegilinum	og	setur	upp	lítið	bros.	

Já	var	það	ekki	einhver	gæi	frá	Þýskalandi?	Mig	minnir	

það	segir	pabbi	hugsi.	Hvers	vegna	spyrðu?	Er	þetta	

eitthvað	tengt	verkefni	sem	þú	ert	að	gera?	
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Æ	þetta	er	eitthvert	verkefni	tengt	Landnámu.	Ég	á	að	

skrifa	um	þann	sem	bjó	á	Íslandi	fyrst,	segir	Gunna	á	

meðan	hún	flettir	gegnum	hrúgu	af	námsbókum	sem	eru	

í	sætinu	við	hliðina	á	henni.	

Við	erum	komin,	segir	pabbi	er	hann	ekur	upp	akreinina	

sem	liggur	að	gamla	og	einstaka	

húsinu	hans	Orms.	

Fyrir	framan	húsið	stendur	

Ormur	í	hvíta	sloppnum	sínum	

og	starir	yfir	borgina	með	

sjónauka.	Er	hann	sér	bílinn	hennar	Gunnu	aka	upp	að	

húsinu	færist	yfir	andlit	hans	breitt	bros	og	hann	tekur	

upp	á	að	veifa	bílnum	af	ákafa.	

Velkomin	í	Einkaskóla	besta,	besta	vísindamanns	

alheims,	velkomin,	kallar	Ormur	til	þeirra,	þegar	Gunna	

gengur	út	úr	bílnum.	

Hver	er	þessi	svokallaði	mikli	vísindamaður	spyr	hún	

hæðnislega.	

Nú	enginn	annar	en	maðurinn	sem	stendur	hérna	fyrir	
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framan	þig,	segir	Ormur	um	leið	og	hann	snýr	sér	að	

húsinu	og	bendir	Gunnu	á	að	koma	inn	með	sér.		

Útidyrahurðin	er	frekar	einkennileg	blanda	af	timbri,	

járnplötum	og	plastflöskum	og	Gunna	veltir	fyrir	sér	

hvernig	þessi	hurð	geti	staðið	og	verið	vindheld.	Hún	sér	

köttinn	hans	Orms	sitja	letilega	í	hægindastól	sínum	ofan	

á	hrúgu	af	bókum	og	pappírum.	

Jæja	Halldór	Kiljan	Laxness,	stattu	nú	upp	fyrir	henni	

Gunnu	og	bjóddu	hana	velkomna,	segir	Ormur	glaðlega	

við	köttinn	sem	sýnir	honum	engin	frekari	viðbrögð	við	

þessari	innkomu	og	heldur	áfram	að	sigla	yfir	í	

draumalandið.	

	

	 5.1	Kastljós:	

Kennari	velur	einn	nemanda	til	að	leika	köttinn	hans	

Orms	hann	Halldór	Laxness	og	er	hann	látinn	fá	sér	sæti	

fyrir	framan	bekkinn.	Fá	þá	nemendur	tækifæri	til	að	

spyrja	hann	að	ýmissa	spurninga	um	líf	hans.	Til	dæmis	

hvað	hann	sé	að	dreyma,	hvort	hann	viti	hver	þessi	

Gunna	sé,	hvernig	honum	finnist	Ormur	vera	o.s.frv.	
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	 Aukaverkefni:	

Einnig	er	hægt	að	fá	Gunnu,	Orm	og	jafnvel	stólinn	eða	

hurðina	í	kastljósið	til	að	fá	önnur	sjónarhorn	á	söguna.	

	 	

	 5.2	Myndsköpun,	sögugerð:	

Nemendur	eiga	að	teikna	mynd	eða	skrifa	sögu	um	það	

sem	gerist	í	draumalandi	kattarins.	

	

Þau	ganga	inn	í	borðstofuna	og	Gunna	fer	að	taka	upp	

námsbækurnar	sínar.	

Jæja	og	jæja,	segir	Ormur	spenntur,	hvað	er	svo	

viðfangsefnið	í	dag,	um	leið	dregur	hann	fram	krítartöflu	

og	reynir	að	gera	borðstofuna	sína	að	kennslustofu.	

Það	er	víst	eitthvað	tengt	landnáminu,	segir	Gunna	og	

andvarpar.	Eitthvað	um	einhvern	gaur	sem	settist	fyrst	

að	á	Íslandi	til	frambúðar,	heldur	hún	áfram	og	reynir	að	

grafa	upp	réttu	bókina.	
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Ingólfur,	segir	Ormur	ákafur	og	

heldur	áfram,	sá	mikli	maður	

lagði	í	langa	för	frá	Noregi	alla	

leiðina	til	Íslands!	

Merkismaður,	næstum	jafn	

merkilegur	og	ég,	segir	Ormur	

og	lemur	í	brjóstkassann	á	sér	

eins	og	alvöru	víkingur,	eða	það	

heldur	hann.	

Það	mætti	halda	að	þú	þekkir	hann	persónulega,	segir	

Gunna	er	hún	raðar	bókunum	snyrtilega	á	borðið	fyrir	

framan	sig.	

Allt	í	einu	heyrast	gríðaleg	brothljóð	innan	úr	eldhúsinu.	

Hvað	var	þetta,	spyr	Gunna,	en	henni	bregður	við	

hávaðann.	

Ha?	Já,	ég	var	að	bjóða	gömlum	kunningja	í	kaffi	og	hann	

er	því	miður	ekki	beint	sjóaður	í	nútímatækni	eða	

almennilegum	borðbúnaði,	segir	Ormur	og	hlær	hátt.	

Allt	í	einu	gengur	maður	út	úr	eldhúsinu	klæddur	í	forn	

víkingaklæði	með	stórt	sverð	girt	við	beltið	sitt.	
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Maðurinn	er	með	mikið	og	sítt	skegg	sem	er	allt	útatað	í	

kaffi.	

Hvað	er	þetta,	Ormur	minn.	Ég	er	blautur	og	óhreinn	

eftir	bardagann	við	skrímslið	sem	kallast	víst	kaffivél,	

segir	víkingurinn	reiður	og	bendir	á	skeggið	á	sér.	

Fyrirgefðu	Hjörleifur	minn,	segir	Ormur	brosandi,	ég	

hefði	kannski	átt	að	sjá	um	að	laga	kaffið	fyrir	okkur.	

	

	 5.3	Víkingaklæði:	

Kennari	tekur	fram	kartöflupokana,	snærið	og	skærin,	

ásamt	leðri	ef	hann	vill	bjóða	upp	á	það.	Þá	er	komið	að	

því	að	nemendur	búa	til	sín	eigin	víkingaklæði.	Þeir	

klippa	göt	á	kartöflupokann	fyrir	höfuð	og	hendur	og	

binda	snæri	um	sig	miðja,	ef	leður	er	í	boði	er	hægt	að	

festa	það	í	snærið	eða	á	kartöflupokann	á	skapandi	hátt.	

	

Sæll	og	blessaður,	segir	Gunna	við	Hjörleif	um	leið	og	

hún	réttir	honum	tusku	til	að	þurrka	sér.	
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Þakkir	unga	telpa,	svona	háttprýði	var	maður	ekki	vanur	

á	mínum	tíma,	segir	víkingurinn	brosandi	og	tekur	við	

tuskunni.	

Og	á	hvaða	tíma	myndi	það	vera,	spyr	Gunna.	

Það	mun	vera	árið	856,	segir	víkingurinn	og	slær	sér	á	

brjóstkassa.	Gunna	lítur	á	námsbækurnar	sínar	og	fær	

allt	í	einu	góða	hugmynd.	

Heyrðu,	ekki	vill	svo	til	að	þú	þekkir	víking	að	nafni	

Ingólfur	Arnarson?	

Já,	auðvitað	þekki	ég	hann,	hann	er	fóstbróðir	minn,	

segir	Hjörleifur	og	heldur	áfram	að	reyna	að	ná	kaffinu	úr	

skegginu	sínu.	

Ormur	er	búinn	að	vera	hugsi	yfir	hvernig	hann	eigi	að	

kenna	Gunnu	um	landnám	en	rankar	við	sér	þegar	hann	

heyrir	í	Hjörleifi.	

Ég	veit	segir	Ormur	upphátt,	við	skulum	bara	fara	til	hans	

og	spyrja	hann.	Hann	hlýtur	að	geta	hjálpað	okkur	með	

verkefnið	þitt,	segir	Ormur	og	byrjar	að	marsera	í	áttina	

að	hleðsluherberginu	með	tímavélinni.	



	

	 58	

Einnig	er	ég	að	verða	búinn	með	alla	súrmat	hérna	

heima	og	ég	hef	gott	af	því	að	endurnýja	hann,	segir	

Ormur	við	sjálfan	sig.	

Skellum	okkur	aftur	til	ársins	856	í	Noregi!	Ormur	

stekkur	inn	í	vélina	án	þess	að	gá	að	hvort	Gunna	og	

Hjörleifur	séu	að	fylgja	honum.	

Ormur	snýr	sér	við	og	segir	við	þau,	munið	nú	bara	essin	

3,	Spenna	beltið,	að	allt	sé	í	góðu	Standi	og	hafa	alltaf	

nóg	af	Súrmat.	Ormur	hlær	ægilega	af	þessum	brandara	

sínum.	Hann	slær	inn	ártal,	staðsetningu	á	lyklaborðið	

sitt	og	ýtir	á	fjölmarga	litríka	takka.	

Allir	tilbúnir,	leggum	af	stað,	segir	Ormur	um	leið	og	

hann	rífur	í	stóra	stöng.	

	

	 5.4	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem		
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nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	

áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	

verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	

	

Vélin	hristist	og	skelfur	er	hún	fer	í	gegnum	tíma	og	

staði.	Gunna	lítur	á	alla	takkana	sem	blikka	eins	og	

jólasería	og	lokar	augunum.	

Ég	vona	að	þessi	dallur	detti	ekki	í	sundur,	hugsar	hún	er	

vélin	nálgast	ártalið	sem	Ormur	sló	inn.	Með	háværu	

ískri	og	miklum	látum	stoppar	vélin	skyndilega.	

Jæja,	jæja	við	hljótum	að	vera	lent,	segir	Ormur	og	ýtir	

stóru	stönginni	aftur.	
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Úti	heyrist	fuglasöngur	og	niður	í	vatni.	Þau	líta	út	úr	

tímavélinni	og	sjá	að	þau	hafa	lent	við	læk.	Gríðarlega	há	

fjöll	blasa	við	þeim	og	sjá	má	hvar	glittir	í	blátt	hafið.	

Þarna	kallar	Ormur	ákafur	og	bendir	neðar	í	dalinn	þar	

sem	lítill	bóndabær	stendur	við	lækinn,	hægt	er	að	sjá	

kindur	og	hestar	á	beit	á	við	og	dreif.	

Vá	hvað	þetta	er	fallegt	segir	Gunna	er	hún	snýr	sér	í	

hringi	og	skoðar	sig	um.	Af	hverju	ætti	nokkur	maður	að	

vilja	flytja	héðan	til	Íslands,	hugsar	hún.	

	
Allt	í	einu	heyrir	Gunna	hófatak.	Hún	lítur	á	Orm	og	hann	

virðist	heyra	það	líka.	Hófatakið	færist	nær	og	hávært	

baul	kveður	við.	Þau	líta	aftur	fyrir	sig	og	sjá	að	þau	hafa	

truflað	síðdegisblund	hjá	gríðarstóru,	og	nú	reiðu	nauti.	
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Ormur,	ég	held	að	þetta	naut	sé	ekki	ánægt	með	hvar	þú	

lagðir	tímavélinni,	segir	Gunna.	

Æj,	æj,	æj,	ég	hefði	kannski	ekki	átt	flýta	mér	svona	

mikið	að	lenda,	segir	hann	skelfingu	lostinn.		

Þetta	er	hann	Boli	stóri,	hann	er	ekki	einhver	sem	við	

viljum	takast	á	við,	segir	Hjörleifur	skelkaður.	Nautið	snýr	

sér	að	þeim	og	undirbýr	árás.	

	 	

	 5.5	Hugarflug	með	leiðsögn:	

Kennarinn	tekur	að	sér	hlutverk	Hjörleifs	og	fær	alla	

nemendurna	til	að	koma	saman	og	standa	í	hring.	Hann	

leiðir	síðan	söguna	áfram	með	því	að	ganga	í	hringi	og	

láta	nemendur	gera	viðeigandi	hreyfingar	með	honum.	

Undirstrikuð	orð	ber	að	gera	með	nemendum:	

Ó	nei	krakkar,	Boli	nálgast	á	ógnarhraða!	Við	þurfum	að	

hlaupa	eins	hratt	og	við	getum,	hlaupa	hratt	á	staðnum.	

Hraðar	krakkar	hraðar,	hann	er	alveg	að	ná	okkur,	

heyriði	ekki	drunurnar	í	klaufunum	hans?	Slá	á	lærin	á		

sér.	Við	erum	alveg	að	vera	komin	að	risastórri	holu!	

Hvað	eigum	við	að	gera	núna?	Við	verðum	að	hoppa	yfir	
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	hana,	hoppa	áfram	í	hringnum.	Ónei!	Við	náðum	ekki	

yfir	hana,	dettum	á	gólfið	og	skríðum	áfram.	Sjáiði	þarna	

er	rót,	skríðum	að	henni	og	þá	getum	við	náð	að	draga	

okkur	upp	úr,	reynum	að	toga	í	rótina.	Úff	sem	betur	fer	

náðum	við	að	losa	okkur	úr	moldinni.	Hann	er	enn	á	eftir	

okkur	hvernig	eigum	við	að	losna	við	hann!	Sjáiði	þarna	

er	stór	lækur,	notum	steinana	og	hoppum	yfir	hann.	

Pössum	okkur	bara	að	detta	ekki	útí	hann.	Hoppa	frá	

einum	stein	yfir	á	annan,	fjórir	steinar.	Úff	þarna	munaði	

mjóu,	sjáiði,	nautið	hefur	gefist	upp	á	að	elta	okkur,	vera	

móður	og	másandi.	

	

Þegar	þau	hafa	loks	komist	undan	nautinu	ganga	þau	í	

áttina	að	bóndabænum	neðar	í	dalnum	til	að	finna	Ingólf	

og	Ormur	verður	spenntur	og	vonast	til	að	hann	geti	

gefið	honum	svolítinn	súrmat!	

Allt	í	einu	heyra	þau	háværar	hrotur	í	nálægu	rjóðri.	Er	

þau	ganga	nær	rjóðrinu	sjá	þau	hvar	maður	liggur	

sofandi	með	ljá	við	hlið	sér.	
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Ætli	þessi	geti	bent	okkur	á	Ingólf	hvíslar	Gunna	að	Ormi	

til	að	vekja	manninn	ekki.	

Það	er	aðeins	ein	leið	til	þess	að	komast	að	því.	Góðann	

daginn,	segir	Ormur	hátt	og	snjallt	í	tilraun	sinni	að	vekja	

unga	manninn.	Með	miklum	tilþrifum	reisir	maðurinn	sig	

við	og	kallar	hátt.	

Ég	er	ekki	sofandi,	ég	er	ekki	sofandi,	bara	að	hvíla	ljáinn!	

En	maðurinn	er	heldur	ringlaður	eftir	svefninn	og	talar	

fremur	óskýrt.	

Engar	áhyggur	við	erum	ekki	hér	til	að	dæma	um	það,	

segir	Ormur	með	bros	á	vör.	

Við	erum	bara	að	leita	að	honum	Ingólfi	Arnarsyni,	segir	

Gunna.	

Allt	í	einu	strunsar	Hjörleifur	í	átt	að	manninum	og	segir	

hátt,	Ingólfur,	eru	menn	sofandi	þegar	þeir	eiga	að	vera	

vinna!	

En	sú	hundaheppni	segir	Ormur	spenntur	og	snýr	sér	að	

Gunnu,	nú	getum	við	spurt	hann	um	landnám	Íslands.	

Ísland,	ha?	Af	hverju	ætti	ég	að	vilja	fara	þangað?	Miklu	

betra	er	að	vera	hérna	og	slappa	af,	segir	Ingólfur	og	
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heldur	svo	áfram.	Þar	að	auki	týndi	ég	siglingarkortinu	

mínu	og	veit	ekkert	hvernig	landið	lítur	út.	Alltof	mikið	

vesen	og	vinna	fólgin	í	því.	

Hvað	á	þetta	að	þýða,	hættu	nú	þessari	leti	segir	Gunna,	

ég	held	að	ég	muni	hvernig	siglingaleiðin	leit	út	í	

kennslubókinni	minni.	

En	af	hverju	ætti	ég	að	fara,	segir	Ingólfur	með	

krosslagðar	hendur.	

Ég	skal	segja	þér	af	hverju	segir	Gunna	spennt.	

																								

	 5.6	Siglingarleiðarit:	

Nemendur	fá	mynd	af	Norð-vestur	Evrópu	og	eiga	að	

teikna	upp	siglingarleiðir	frá	Noregi	til	Íslands	með	

viðkomu	í	Danmörku.	Hægt	er	að	láta	nemendur	sjálfa	

teikna	upp	Ísland	þar	sem	Ingólfur	veit	ekki	hvernig	

Ísland	lítur	út.	

Þegar	nemendur	eru	búnir	að	teikna	upp	

siglingarleiðirnar	og	Ísland	eiga	þeir	að	skrifa	5	ástæður	

fyrir	því	að	Ingólfur	ætti	að	fara	til	Íslands.	Þessar	

ástæður	eiga	að	tengjast:	
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Landslagi,	hvað	er	gott	við	það?	

Staðsetningu,	af	hverju	Ísland?	

Veðurfari,	hvernig	veður	er	á	Íslandi?	

Ræktun	og	búskap,	hvað	er	hægt	að	rækta	á	Íslandi?	

Persónuleg	ástæða	nemenda,	af	hverju	myndirðu	velja	

að	fara	til	Íslands?	

Hægt	er	að	vinna	meira	með	verkefnið	og	láta	nemendur	

búa	til	lista	yfir	þá	hluti	sem	Ingólfur	þarf	að	taka	með	

sér	til	Íslands.	

Þá	segir	kennarinn	nemendum	að	skipið	hans	Ingólfs	taki	

bara	10-15	hluti	og	nemendur	þurfa	að	ákveða	hvað	þeir	

myndu	taka	með	sér	til	að	hefja	nýtt	líf	á	Íslandi.	
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Aukaverkefni,	samviskugöng:	

Nemendum	er	skipt	í	tvo	hópa	sem	raða	sér	hvor	á	móti	

öðrum	í	tvær	raðir.	Þá	útskýrir	kennarinn	fyrir	þeim	að	

önnur	röðin	eigi	að	vera	með	því	að	Ingólfur	fari	til	

Íslands,	segja	eina	jákvæða	setningu	á	mann	til	skiptis	

við	röðina	sem	stendur	á	móti.	Hin	röðin	segir	eitthvað	

neikvætt	um	að	hann	fari	en	jákvætt	um	Noreg,	reynir	að	

halda	honum	í	Noregi.	Kennarinn	fer	í	hlutverk	Ingólfs	og	

gengur	í	gegnum	göng	nemendanna.	Þegar	hann	er	

kominn	í	gegn	tekur	hann	ákvörðun	samkvæmt	því	sem	

nemendurnir	hafa	sagt	honum	í	göngunum	hvort	hann	

ætli	að	fara	eða	ekki.	

	

Eftir	að	Gunna	er	búin	að	teikna	upp	leið	fyrir	Ingólf	og	

segja	honum	af	hverju	Ísland	er	frábær	staður	til	að	búa	

á	fer	að	lifna	yfir	honum.	

Þetta	hljómar	frábærlega!	Af	hverju	er	ég	ekki	löngu	

lagður	af	stað.	Ég	þarf	að	fara	að	pakka	niður.	Takk	

kærlega	Guðrún	og	Ormur	ég	mun	ekki	gleyma	þessu	

segir	hann	og	tekur	á	sprettinn	að	bóndabænum.	
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Jæja,	jæja,	er	ekki	kominn	tími	á	að	halda	aftur	heim	á	

leið,	segir	Ormur	og	tekur	upp	fjarstýringuna	og	kallar	á	

tímavélina.	

Þakka	þér	kærlega	fyrir	alla	aðstoðina	Hjörleifur,	segir	

Gunna	og	tekur	í	höndina	á	honum.	

Nei,	þakka	þér	fyrir	að	ýta	við	fóstbróður	mínum.	Hann	

getur	verið	svo	latur	stundum.	Ég	held	ég	fari	með	

honum	til	Íslands.	Það	hljómar	eins	og	góður	staður	til	að	

búa	á,	segir	Hjörleifur	brosandi.	

Gunna	og	Ormur	stíga	inn	í	tímavélana	og	veifa	Hjörleif	

og	Ingólfi.	Áður	en	þau	vita	af	eru	þau	komin	aftur	heim.	
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6.	kafli:	Vitni	að	einelti	

	

Kennslustund:	Lífsleikni,	leiklist.	

Verkfæri:	Veggspjald,	pennar,	litir.	

Kennsluaðferðir:	Einn,	fleiri,	allir,	spuni,	hópumræður.	

	

Gunna	vaknar	við	vekjaraklukkuna	sína	klukkan	hálf	átta.	

Skrítið!	Mamma	er	yfirleitt	búin	að	banka	á	hurðina	hjá	

henni	áður	en	hún	vaknar.	Gunna	opnar	

herbergishurðina	sína	til	að	athuga	með	pabba	og	

mömmu.	Ekkert	hljóð	heyrist	úr	eldhúsinu,	hún	veit	ekki	

hvað	hún	á	að	halda	og	er	farin	að	óttast	að	eitthvað	

slæmt	hafi	komið	fyrir.	Hún	gengur	að	herbergi	pabba	og	

mömmu	og	opnar	dyrnar	og	læðist	varlega	inn.	Gunna	

fer	að	skellihlæja	með	miklum	

látum	svo	pabbi	og	mamma	

ranka	við	sér.	
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Þið	sváfuð	yfir	ykkur,	kallar	Gunna	hátt	og	heldur	áfram	

að	hlæja.	

Pabbi	rýkur	upp	úr	rúminu	og	snýr	sér	að	Gunnu	og	spyr	

hvað	klukkan	sé.	

Klukkan	er	hálf	átta	segir	Gunna	og	brosir.	Pabbi	hleypur	

fram	en	mamma	fer	strax	að	klæða	sig.		

Ég	trúi	ekki	að	við	höfum	sofið	yfir	okkur	og	þú	af	öllum	

manneskjum	hafir	vaknað	á	réttum	tíma,	segir	mamma.	

Gunna	hlær	bara	og	fer	inn	í	sitt	herbergi	og	gerir	sig	

klára	til	að	fara	í	skólann.	

Pabbi	skutlar	Gunnu	í	skólann	eins	og	vanalega	nema	nú	

ekur	hann	óvenju	hratt.	Gunna	hlær	þegar	pabbi	brunar	

yfir	gatnamót	á	gulu	ljósi.	Hættu	Gunna,	þetta	er	ekkert	

fyndið!	Ég	þarf	að	vera	mættur	á	mikilvægan	fund	og	ég	

er	allt	of	seinn,	segir	pabbi	ergilegur.	

Nokkru	seinna	stoppar	hann	bílinn	og	segir	Gunnu	að	

fara	út	og	ganga	það	sem	eftir	er	í	skólann	því	hann	hefi	

ekki	tíma	til	að	keyra	alla	leið.	Gunna	byrjar	að	ganga	í	

átt	að	skólanum.	Rétt	fyrir	framan	sig	sér	hún	Gúnd	sem	

er	með	henni	í	bekk	í	skólanum.	Hún	kallar	og	hleypur	
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síðan	af	stað	til	hans.	Gunna	og	Gúndur	spjalla	saman	á	

meðan	þau	rölta	saman	í	átt	að	skólanum.	Hún	hefur	

ákaflega	gaman	af	að	tala	við	Gúnd	og	finnst	spennandi	

að	hann	sé	frá	Færeyjum. 	

Eftir	fyrstu	kennslustundina	þegar	Gunna	gengur	út	úr	

kennslustofunni	heyrir	hún	hróp	og	köll	koma	frá	

klósettunum.	Forvitni	hennar	er	vakin	og	hún	gengur	í	

átt	að	þeim.	Hún	sér	hóp	krakka	fyrir	utan	karlaklósettið	

og	spyr	einn	strákinn	hvað	sé	í	gangi?	Hann	svarar	að	

stelpurnar	í	7.	bekk	séu	inni	á	karlaklósettinu	að	taka	

einhvern	í	gegn.	Forvitni	Gunnu	er	svo	mikil	að	hún	

treður	sér	fram	fyrir	hópinn,	hana	

langar	að	sjá	hvaða	lúða	þær	eru	að	

taka	í	gegn.	Þegar	hún	sér	hvað	er	í	

gangi	finnur	hún	fyrir	svakalegum	

sting	í	hjartanu.	

Á	klósettgólfinu	liggur	Gúndur	á	grúfu	rennvotur	og	með	

tárin	í	augunum.	Halla	sem	er	ein	af	vinsælustu	

stelpunum	í	7.	bekk	stendur	yfir	honum	og	er	að	gera	

grín	að	Gúndi	fyrir	að	vera	Færeyingur	með	asnalegt	
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nafn	og	kallar	hann	aumingja	og	skítugan	sveitastrák.	

Gunna	vorkennir	Gúnd	svakalega	mikið	og	vill	hjálpa	

honum.	En	hvað	ef	Halla	og	stelpurnar	færu	síðan	að	

leggja	hana	í	einelti?	Þær	voru	allar	mun	sterkari	en	hún.	

Gunnu	langaði	svo	mikið	að	koma	Gúndi	til	hjálpar	en	

kom	sér	ekki	til	þess.	Stelpurnar	sögðu	hátt	og	snjallt.	

Þú	átt	enga	vini	og	það	vill	enginn	hjálpa	þér	því	þú	ert	

svo	ógeðslegur	og	leiðinlegur	gaur.	Er	einhver	hér	sem	

vill	koma	og	hjálpa	þessum	lúða?	

Gunna	sagði	já!	En	aðeins	í	höfðinu	á	sér,	hún	gat	ekki	

sagt	orðin	upphátt	vegna	hræðslu	við	Höllu	og	

stelpurnar.	

	

	 6.1	Einn	fleiri,	allir:	

Hvernig	er	hægt	að	takast	á	við	einelti	þegar	

einstaklingur	verður	vitni	að	slíku?	

Kennsluaðferðin	einn,	fleiri,	allir	er	tilvalin	til	fá	

nemendur	til	að	ræða	eineltismál	og	mynda	sér	skoðanir	

á	þeim.	Hver	og	einn	myndar	sér	skoðun	í	huganum	um	

það	hvað	sé	hægt	að	gera	þegar	maður	verður	vitni	að		
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einelti.	Næst	er	skipað	í	hópa	og	einstaklingar	ræða	

saman	um	sínar	skoðanir	og	hugmyndir	og	komast	að		

niðurstöðu.	Gott	er	að	skrifa	niður,	bæði	hugmyndirnar	í	

hópunum	og	lokaniðurstöðurnar	og	færa	í	

verkefnamöppuna.	Því	næst	segir	hver	hópur	frá	sínum	

niðurstöðum	í	stuttu	máli.	

	

Eftir	skóla	ákvað	Gunna	að	labba	heim.	Hún	er	ekki	sátt	

við	sjálfa	sig,	hún	vildi	svo	innilega	að	hún	hefði	gert	

eitthvað	til	að	hjálpa	Gúndi.	Gunna	hafði	ekki	sleppt	

þeirri	hugsun	þegar	hún	sér	hann	á	leið	heim	til	sín.	Fötin	

hans	voru	enn	rennblaut	og	

Gunna	hleypur	til	hans	og	spyr	

hvort	allt	sé	í	lagi.	

Mér	hefur	aldrei	liðið	verr!	Ég	

kvíði	fyrir	að	koma	heim,	fötin	mín	

voru	alveg	ný	og	nú	eru	þau	eru	

blaut	og	illa	farin.	Mamma	á	eftir	

að	verða	brjáluð,	segir	Gúndur	

með	tárin	í	augunum.	



	

	 73	

Gunna	fær	hnút	í	magann	og	líður	illa	fyrir	hönd	Gúnds	

en	fær	þá	skyndilega	hugmynd.	

Ég	er	að	fara	að	læra	heima	hjá	frænda	mínum.	Viltu	ekki	

koma	með	mér,	segir	Gunna	brosandi	og	heldur	áfram.	

Við	getum	þurrkað	fötin	þín	og	Ormur	frændi	á	

örugglega	gömul	föt	til	að	lána	þér.	Gúnd	lýst	miklu	

betur	á	þá	hugmynd	frekar	en	að	fara	heim	til	sín	og	

þurfa	að	horfast	í	augu	við	mömmu.	Gúndur	svarar	

játandi	og	saman	labba	þau	heim	til	Orms.	

Nokkru	seinna	eru	þau	komin	heim	til	Orms	og	hann	

tekur	vel	á	móti	þeim.	Gunna	spyr	Orm	hvort	hann	eigi	

ekki	einhver	gömul	föt	sem	Gúndur	geti	fengið	lánuð	hjá	

honum.	Hann	finnur	til	föt	og	Gúndur	fer	inn	á	

baðherbergi	að	skipta.	

Ormur	og	Gunna	sitja	saman	við	eldhúsborðið	og	hann	

spyr	hana	hvað	hafi	komið	fyrir	Gúnd.	Þegar	hún	er	búin	

að	segja	honum	alla	söguna	verður	Ormur	hugsi	og	

örlítið	dapur	á	svip.	Hann	hugsar	til	baka	þegar	hann	var	

ungur	og	varð	sjálfur	fyrir	einelti.	

Ormur	minn,	hvað	er	að,	spyr	Gunna	en	ekkert	heyrist	í	
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honum.	Hann	situr	enn	í	sætinu	sínu,	frosinn	með	

furðulegan	svip.	

Ormur,	kallar	Gunna.	Hann	hrekkur	við.	

Hvað?	hvað?		

Um	hvað	varstu	eiginlega	að	hugsa?	

Ekkert,	segir	Ormur,	ég	var	bara	að	rifja	upp	hvernig	það	

er	að	vera	ungur.	Hvernig	líður	þér	eftir	að	hafa	séð	vin	

þinn	lenda	í	þessum	leiðindakrökkum,	spyr	Ormur.	

Gunna	fær	hnút	í	magann	um	leið	og	Ormur	hefur	

varpað	fram	spurningunni.	Mér	líður	ömurlega,	ég	held	

að	mér	hafi	aldrei	liðið	jafn	illa	á	ævi	minni,	svarar	

Gunna.	Ég	bara	stóð	þarna	og	horfði	á	vin	minn	vera	

lagðan	í	einelti	án	þess	að	gera	neitt	í	því,	ég	var	hrædd	

um	að	ef	ég	stæði	með	honum	þá	yrði	ég	lögð	í	einelti	

líka.	Gunna	fann	hvernig	tárin	voru	að	brjótast	fram.	

Í	sömu	andrá	kemur	Gúndur	inn	í	eldhúsið	í	gömlum	

fötum	af	Ormi.	

Jæja	hvernig	lít	ég	út,	sagði	Gúndur.	Gunna	lítur	á	vin	

sinn	á	meðan	hún	þurrkar	augun	og	skellir	síðan	upp	úr.	

Þú	lítur	út	eins	og	sveitastrákur	sem	var	uppi	í	gamla	
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daga.	Þau	hlæja	saman	yfir	útliti	hans,	en	Ormur	er	

alvarlegur	á	svip.	Hann	snýr	sér	því	næst	að	krökkunum	

og	segir	að	þegar	hann	var	ungur	var	honum	oft	strítt	

fyrir	að	vera	skrítinn.	

Ég	var	sjálfur	„öðruvísi”	en	hin	börnin	í	skólanum.	En	allir	

eru	einstakir	og	við	eigum	ekki	að	stríða	þeim	

einstaklingum	heldur	fagna	

þeim.	Komið	með	mér,	ég	

ætla	að	sýna	ykkur	svolítið	í	

tímavélinni	segir	Ormur.		

Tímahvað,	sagði	Gúndur	

furðu	lostinn.	

Ég	skal	útskýra	það	fyrir	þér	

seinna,	komum	bara!	Segir	

Gunna	brosandi.		

Ormur	kveikir	á	tímavélinni,	

stillir	hana	á	1988	og	þau	

leggja	af	stað.	
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	 6.2	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem	

nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	

áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	

verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	
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Vá!	Þetta	var	rosalegt,	segir	Gúndur.	

Erum	við	fyrir	utan	skólann	okkar,	spyr	Gunna	og	horfir	í	

kringum	sig.	

Já	er	það	ekki,	segir	Gúndur	og	byrjar	að	labba	af	stað	í	

átt	að	skólanum.	

Nei	krakkar	ekki	fara,	bíðið	hér	í	smástund,	munið	að	það	

eru	allir	„öðruvísi”	á	sinn	hátt,	segir	Ormur	áhyggjufullur.		

Gunna	og	Gúndur	líta	á	Orm	og	sjá	að	honum	líður	ekki	

vel	að	vera	hér.	Á	þeirri	stundu	labbar	ungur	strákur	

framhjá	þeim.	Hann	var	með	úfið	hár,	freknóttur	í	

andlitinu	og	með	risastór	gleraugu.	Skólataskan	hans	var	

illa	farin	og	hann	þurfti	að	halda	á	henni	í	fanginu	því	

axlaböndin	voru	rifin.	Strákurinn	var	áhyggjufullur	á	svip.	

Gunna	horfði	á	strákinn	er	hann	gekk	framhjá	þeim	og	

beint	í	augu	hans.	

Þetta	ert	þú	Ormur,	hvíslaði	hún	hissa.		

Ormur	kinkaði	kolli.	Þegar	strákurinn	er	kominn	fyrir	

hornið	á	húsinu,	gangið	þá	á	eftir	honum	og	athugið	

hvað	þið	sjáið,	segir	Ormur	dularfullur.	
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Gunnu	og	Gúndur	elta	strákinn	fyrir	hornið.	Þegar	þau	

sjá	hann	hrökkva	þau	í	kút.	Taskan	hans	liggur	í	götunni	

og	bækur	og	blöð	út	um	allt.	Þrír	strákar	standa	yfir	

honum	hlæjandi	og	eru	að	segja	hryllilega	hluti	við	hann.	

Gunna	verður	reið	og	sár,	hún	tekur	í	höndina	á	Gúnd	og	

augu	þeirra	mætast.	Þau	ganga	til	móts	við	strákana.	

	

	 6.3	Spuni:	

Nemendur	fara	í	hlutverk	Gunnu,	Gúnds	og	strákanna	

þriggja	og	sýna	á	leikrænan	hátt	hvað	hægt	er	að	gera	til	

að	koma	til	móts	við	einelti	sem	birtist	þeim.	Markmið	

spunans	er	að	nemendur	geti	sett	sig	í	hlutverk	og	fundið	

leiðir	til	að	útrýma	einelti	sem	á	sér	stað	og	þau	verða	

vitni	að.	

	

Ormur	sér	hvað	hefur	átt	sér	stað	og	er	ákaflega	stoltur	

af	Gunnu	og	Gúnd	fyrir	að	hafa	hjálpað	sér	þegar	hann	

var	yngri.	

Ég	veit	ekki	hvað	ég	get	sagt!	En	ég	má	til	með	að	þakka	

ykkur	fyrir	með	smá	ís,	það	er	frábær	ísbúð	hérna	rétt	
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hjá,	við	skulum	koma	við	þar	áður	en	við	förum	heim,	

segir	Ormur	glaður.	

Gunna	og	Gúndur	eru	sko	til	í	það	og	þau	rölta	af	stað	

saman	öll	þrjú.	Vissuð	þið	það	að	hér	áður	fyrr	var	allt	

miklu	ódýrara	svo	þið	getið	fengið	ykkur	stærsta	og	

dýrasta	ísinn,	buddan	mín	mun	ekkert	skreppa	saman	

við	það.	Þau	hlæja	öll	þrjú.	
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7.	kafli:	Hvað	er	að	vélinni?	

	

Kennslustund:	Lífsleikni,	tónmennt,	íslenska,	ritun.	

Verkfæri:	Nótnablöð,	hljóðfæri,	skriffæri.	

Kennsluaðferðir:	Einn,	fleiri,	allir,	sérfræðingar,	viðtöl,	

lagasmíð,	botna	sögu.	

	

Þegar	Gunna	gengur	inn	um	dyrnar	hjá	Ormi	finnur	hún	

strax	á	sér	að	ekki	er	allt	með	felldu.	Ormur	er	ekki	á	

sínum	vanalega	stað	að	brasa	í	vélarhorninu.	Hún	heyrir	

einhver	furðuleg	læti	frá	annarri	hæðinni.	Hann	hefur	

ekki	oft	verið	þar	að	vesenast	á	þessum	tíma	dags.	

Ormur,	ég	er	komin,	er	ekki	allt	í	góðu?	Hún	fær	ekkert	

svar	og	læðist	upp	snúningsstigann.	Þegar	upp	er	komið	

sér	hún	að	það	er	allt	í	óreiðu	í	kringum	Orm	og	það	

virðist	vera	eins	og	hann	sé	að	leita	að	eitthverju,	honum	

bregður	í	brún	við	að	sjá	hana	og	dettur	næstum	því	um	

stólinn	sem	var	kominn	á	hliðina	fyrir	aftan	hann.	
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Ertu	að	leita	að	eitthverju	sérstöku	spyr	Gunna.	

Æji	ég	veit	það	ekki	alveg,	veit	ekki	alveg,	það	er	bara	

eins	og	það	vanti	eitthvað	í	tímavélina,	hún	vildi	ekki	

kveikja	á	sér	í	morgun	þegar	ég	kom	frá	því	að	fá	mér	

meiri	súrmat	og	ég	veit	ekki	hvað	gæti	verið	að	henni!	

											

	 	7.1	Einn,	fleiri,	allir:	

Nemendur	byrja	á	því	að	hugsa	sjálfstætt	hvað	gæti	

verið	að	valda	þessari	bilun	á	vélinni,	kennari	hvetur	þá	

til	að	skrifa	niður	eða	teikna	niðurstöður	sínar	á	blað.	

Næst	skiptast	þeir	á	skoðunum	saman	í	3-4	manna	

hópum.	Eftir	það	eru	hugmyndirnar	kynntar	bekknum	í	

heild	sinni.	

	

Gunna	hefur	aldrei	séð	hann	í	þessum	ham	áður	og	veit	

ekki	alveg	hvernig	hún	á	að	taka	því,	en	byrjar	bara	að	

ganga	frá	í	kringum	hann,	hún	tekur	upp	stólinn	og	raðar	

bókunum.	Ormur	er	eitthvað	að	umla	við	sjálfan	sig	og	

fletta	í	gegnum	blöð	á	borðinu	þar	til	allt	i	einu	er	eins	og	

hann	fái	hugljómun.	Hann	réttir	Gunnu	einhvern	helling	
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af	blöðum,	teikningum	og	útreikningum.	Á	sama	tíma	

talar	hann	við	sjálfan	sig	og	biður	hana	svo	að	kíkja	yfir	

það	á	meðan	að	hann	sæki	svolítið	niður.	Gunna	fer	að	

sófanum	með	fullt	fangið	og	reynir	að	flokka	blöðin	en	í	

sömu	andrá	kemur	Halldór	Laxness	á	algjörum	þeytingi	

yfir	herbergið	og	hleypur	beint	í	gegnum	blaðabunkann	

hennar	Gunnu.	Árans	köttur!	

	

	 7.2	Sérfræðingar,	viðtal:	

Kennari	skiptir	nemendum	í	5	manna	hópa.	Þeir	ræða	sín	

á	milli	ýmsar	aðferðir	eða	leiðir	sem	þeir	nota	til	að	hafa	

stjórn	á	skapi	sínu.	Þá	velja	þeir	eina	aðferðina	og	ræða	

hana	betur,	það	getur	til	dæmis	verið	að	hugsa	jákvætt,	

skrifa	skemmtilega	hluti	niður	á	blað,	fara	í	jóga,	fara	út	

að	labba,	hitta	vini,	tala	við	fjölskylduna	eða	hvað	sem	

þeim	finnst	gott	að	gera.	Þegar	það	er	komið	velja	þeir	

einn	úr	hópnum	til	að	stíga	fram	og	sest	hann	í	viðtal	

ásamt	sérfræðingum	úr	hinum	hópunum	fremst	í	

stofunni.	Þá	tekur	kennarinn	viðtal	við	þessa	sérfræðinga	

um	mismunandi	leiðir	til	að	hafa	stjórn	á	skapi	sínu.	
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Gunna	ákveður	samt	að	láta	hann	ekki	hafa	áhrif	á	sig	og	

dregur	djúpt	andann.	Það	sem	þessi	köttur	getur	farið	í	

hennar	fínustu	taugar,	en	í	dag	er	góður	dagur	svo	hún	

tekur	blöðin	aftur	upp	og	fer	að	fletta	í	gegnum	þau.	Eitt	

blaðið	er	fullt	af	flóknum	talnarunum	sem	Gunna	skilur	

ekkert	í,	á	öðru	sýnist	henni	vera	útskýring	á	því	hvernig	

maður	á	að	setja	saman	tímavél,	svo	

er	eitt	með	fullt	af	allskonar	myndum	

og	táknum	sem	leiða	upp	og	niður	

útum	allt	blaðið.	Eftir	að	hafa	staldrað	

við	það	í	smástund	er	eins	og	hún	fái	hugmynd.	Hvað	ef	

þessi	tákn	eru	hljóðin	og	hreyfiorkan	sem	þau	hafa	notað	

til	að	virkja	vélina	hingað	til	og	þar	sem	í	nótt	verður	

tunglmyrkvi	getur	það	verið	að	hafa	áhrif	á	virkni	

vélarinnar?	

Gunna	grípur	blaðið	og	hoppar	niður	tröppurnar	í	

þremur	skrefum	og	endar	næstum	því	í	fanginu	á	Ormi	

þar	sem	hann	er	að	grúska	í	enn	fleiri	blöðum	rétt	fyrir	

neðan	tröppurnar.	
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Ormur,	Ormur,	ég	er	með	eina	hugmynd	varðandi	

vélina!	

Nú	hvað	hvað	segirðu?	

Sko,	varstu	ekki	að	segja	að	vélin	færi	ekki	í	gang?	

Jú	mikið	rétt,	en	ég	er	búin	að	fara	yfir	allar	stillingarnar	

og	ekkert	virkar!	

Já	en	hvað	ef	það	er	kannski	ekki	eitthvað	með	

stillingarnar?	Það	er	tunglmyrkvi	í	nótt	og	það	gæti	haft	

áhrif	á	orkuna	sem	við	notum	í	vélina,	segir	Gunna	

spennt.	

Heyrðu	já,	Ormur	er	hugsi,	en	segir	svo.	Ég	hafði	ekki	

hugsað	út	í	það,	auðvitað,	þá	breytast	tengingarnar	í	

loftinu	og	við	þurfum	væntanlega	eitthvað	mun	

kraftmeira.	

Hvað	ef	við	prófum	að	nota	ekki	einungis	

hljóð	frá	okkur	sjálfum	í	dag	heldur	gerum	

við	eins	og	við	gerðum	fyrst	þegar	við	

vorum	að	hlaða	Ö.F.L.U.G.U.R.	hleðsluna,	

segir	Gunna	ánægð	með	hugmyndina.		

Já,	veistu,	það	er	góð	hugmynd!	
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Ormur	skýst	inn	í	næsta	herbergi	og	grípur	nokkur	

hljóðfæri	og	leggur	fyrir	framan	Gunnu.	Hún	fer	að	spila	

á	þau	og	Ormur	tekur	blað	og	blýant	og	setur	einhverja	

nýja	formúlu	niður	á	blaðið.	

	

											7.3	Lagasmíð:	

Kennari	beinir	nemendum	aftur	í	sömu	5	manna	hópana	

og	í	verkefni	7.2	en	núna	fá	þau	afhent	nótnablöð	og	

eiga	að	búa	til	í	sameiningu	sitt	eigið	lag.	Mega	

nemendur	nota	öll	þau	hljóðfæri	sem	til	staðar	eru	og	

kennari	hefur	fundið,	en	tilvalið	er	að	láta	þau	einnig	búa	

til	texta	eða	hljóð	með	laginu.	Það	er	síðan	spilað	til	að	

virkja	tímavélina.	

	

											7.4	Botna	sögu:	

Nemendur	skrifa	sögu/ævintýraverkefni	í	

verkefnamöppuna	þar	sem	þeir	fara	með	Ormi	hvert	sem	

er	í	tímanum	að	hitta	einhvern	sem	þá	langar	að	hitta.	
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	Þá	fá	þeir	tækifæri	til	að	búa	til	sinn	eigin	söguþráð	og	

ævintýri	með	Ormi.	
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8.	kafli:	Shakespeare	

	

Kennslustund:	Samfélagsfræði,	enska,	leiklist.	

Verkfæri:	A4	blöð,	skriffæri.	

Kennsluaðferðir:	Hreyfileikur,	mynsköpun,	ritun,	

framburðaræfing.	

	

Erum	við	ekki	að	verða	komnar,	spyr	Gunna	spennt.	

Jú	það	er	stutt	í	að	við	komum	til	Orms,	svarar	mamma	

glaðlega	og	bætir	við.	Rosalega	ertu	spennt	að	fara	í	

tímann	í	dag.	

Já,	ég	þarf	aðstoð	við	kynninguna	sem	ég	þarf	að	halda	

fyrir	framan	bekkinn	á	morgun,	segir	Gunna	og	er	

svolítið	áhyggjufull.	Ég	hef	aldrei	skrifað	texta	á	ensku	né	

talað	fyrir	framan	svona	mikið	af	fólki.	Ég	er	að	springa	

úr	stressi!	

Þegar	þær	keyra	inn	innkeyrsluna	hjá	Ormi	sjá	þær	hvar	
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hann	stendur	úti	sveiflandi	veiðistöng.	Gunna	losar	

bílbeltið	sitt	og	fer	út	úr	bílnum.	

Hvað	ertu	að	gera	með	veiðistöng,	það	er	ekkert	vatn	

nálægt	þér,	spyr	hún	undrandi.	

Þetta	er	sko	ekki	venjuleg	veiðistöng	Gunna	mín,	þetta	

er	jóna-vetna-flug-einda-stöng.	Ég	er	að	reyna		að	veiða	

Fisseindir	til	þess	að	knýja	nýju	popp-jónavélina	mína.	

Ormur	heldur	áfram	að	sveifla	stönginni	af	ákveðni.		

	

	 8.1	Ný	nálgun	á	vandamáli:	

Kennarinn	lætur	nemendur	fara	í	3-4	manna	hópa.	

Nemendur	eiga	að	finna	eitthvað	vandamál	sem	þau	vita	

af	í	samfélaginu	(til	dæmis	mengun	eða	rusl).	Þau	eiga	

svo	að	finna	lausn	á	því	vandamáli	með	því	að	annað	

hvort	nýta	ímyndunaraflið	eða	tækni	sem	er	til	núna.	

Hóparnir	eiga	að	vinna	saman	að	þvi	að	finna	lausnina	

og	gera	kynningu	til	að	sýna	fyrir	framan	bekkinn.	Hver	

hópur	á	einnig	að	skrifa	stuttan	pistil	um	lausnina	og	

hvernig	þau	telja	þetta	hjálpi	til	við	að	nálgast		
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vandamálið.	

Gott	er	að	vera	með	mismunandi	vandamál	tilbúin	sem	

kennarinn	getur	sýnt	fyrir	framan	bekkinn	(t.d.	mengun,	

umferð,	orkuauðlindir	eða	það	sem	kennarinn	dettur	í	

hug).	

Verkefnið	þarf	ekki	bara	snúast	um	samfélagið	heldur	

getur	það	einnig	verið	ný	nálgun	á	vandamál		sem	snerta	

skólann	þeirra	eða	annað	í	nærsamfélaginu.	

	

Hann	segir	eftir	stutta	stund,	kannski	ætti	ég	að	hætta,	

þessar	eindir	eru	ekki	að	bíta	í	dag.	

Eigum	við	ekki	að	byrja	kennslustundina?	Hann	leggur	

frá	sér	stöngina,	labbar	inn	í	húsið	sitt	og	nær	sér	í	fulla	

skál	með	mismunandi	súrmat.	

Hún	mamma	þín	sagði	mér	að	þú	værir	að	fara	að	halda	

ræðu	í	skólanum,	segir	Ormur	með	munninn	fullan	af	

súrmat.	Ertu	ekki	spennt?	

Jú	en	ég	er	rosalega	stressuð,	ég	kann	ekkert	að	tala	fyrir	

framan	svona	stóran	hóp,	segir	Gunna	og	sest	í	sófann	
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við	hliðina	á	Halldóri	Kiljan	

Laxness,	sem	situr	í	

hægindarstólnum	sínum	og	

malar.	

Ormur,	dettur	þér	í	hug	

einhver	leið	sem	getur	

hjálpað	mér,	segir	Gunna	

áhyggjufull	en	vongóð	um	lausn.	Ormur	leggur	frá	sér	

skálina	með	súrmatnum	og	stendur	upp	hugsi	og	leitar	í	

gegnum	fjölmargar	bækur.	

Lincoln	nei.	Jón	Sigurðsson	nei.	Shakespeare	já	auðvitað!	

Kallar	Ormur	upphátt	og	heldur	á	bók	sem	ber	nafnið	

Rómeó	og	Júlía.	Auðvitað	getum	við	fengið	ráð	hjá	

skáldinu,	rithöfundinum	og	leikaranum	William	

Shakespeare!		

Ormur	leggur	frá	sér	bækurnar	og	byrjar	að	safna	súrmat	

í	stóran	gráan	bakpoka.	Gunna	stendur	upp	úr	

hægindastólnum	og	furðar	sig	á	æsingnum	í	honum.	

Hver	er	þessi	Vilhjálmur	Sjeikspeer,	spyr	Gunna	hissa.	

Ormur	er	svo	upptekinn	að	taka	sig	til	að	hann	heyrir	
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ekki	í	henni.	Hún	endurtekur	sig	nokkrum	sinnum	og	

loksins	lítur	hann	við	og	svarar	henni	brosandi,	eigum	

við	ekki	bara	að	fara	og	komast	að	því	hver	hann	er?	Því	

næst	opnar	hann	hurðina	að	hleðsluherberginu	og	

treður	gráu	töskunni	sinni	í	tímavélina.	Gunna	hleypur	á	

eftir	honum	og	spennir	beltið.	Hann	slær	inn	

staðsetningu	og	tímabil	á	lyklaborðið	sitt	og	ýtir	á	hina	

fjölmörgu	litríku	takka.	

Jæja	ertu	tilbúin	fyrir	enn	eitt	ótrúlega	ferðalagið	í	

gegnum	ár	og	aldir	Gunna	mín,	segir	Ormur	á	sama	tíma	

og	hann	grípur	um	stóru	stöngina	og	vélin	byrjar	að	

hristast	og	ljósin	að	blikka.	

	

	 8.2	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem		
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nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	

áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	

verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	 	

	

Vélin	skelfur	er	hún	ferðast	í	gegnum	staði	og	stund.	

Gunna	veit	að	þrátt	fyrir	allan	hávaðann	þá	er	vélin	ekki	

að	detta	í	sundur.	Hún	lítur	á	Orm	þar	sem	hann	

rígheldur	í	handfang	svo	að	hann	kastist	ekki	til	og	frá,	

með	bros	sem	nær	eyrnanna	á	milli.	Úr	vélinni	kemur	

hávært	hljóð	rétt	áður	en	hún	staðnæmist.	Ormur	ýtir	

stönginni	upp	og	á	nokkra	takka.	

Ég	held	að	við	séum	lent,	segir	Ormur.	Allt	í	einu	finna	
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þau	þennan	svakalega	fnyk	er	þau	opna	hurðina	á	

tímavélinni.	

Oj	hvaða	lykt	er	þetta,	segir	Gunna	og	grípur	fyrir	nefið.	

Ormur	réttir	henni	þvottaklemmu	til	þess	að	setja	á	

nefið	á	sér	og	setur	eina	á	sig	sjálfan.	

Tímavélin	hafði	óvart	lent	í	miðri	svínastíu.	

Þetta	útskýrir	lyktina,	segir	Gunna	og	berst	við	að	astra	

svínunum	frá	því	að	labba	inn	í	tímavélina.	

Ég	þarf	kannski	að	endurskoða	staðsetninga-Gúreindina	í	

tímavélinni,	segir	Ormur	hugsi,	en	við	erum	á	réttum	

tíma	og	stað,	heldur	hann	áfram	stoltur.	

Reynum	þá	að	finna	hann	William	Shakespeare	segir	

Gunna	er	Ormur	lokar	hurðinni	á	tímavélinni.	

	

	 8.3	Hreyfileikur:	

Kennari	og	nemendur	fara	í	hreyfileik	þar	sem	þau	

ímynda	sér	að	þau	séu	að	ganga	í	gegnum	leðjuna	í	

svínastíunni.	Kennarinn	fær	nemendur	sína	til	þess	að	

ganga	á	staðnum,	stór	og	hæg	skref,	eins	og	þau	séu	að		
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ganga	í	gegnum	þykkt	lag	af	drullu.	Nemendur	verða	að	

halda	fyrir	nefið	á	sér	á	meðan	að	þeir	eru	að	reyna	að	

komast	yfir	girðinguna	en	verða	að	passa	sig	á	

ímynduðum	svínum	sem	eru	í	stíunni	og	fara	að	elta	þau.	

Kennarinn	leiðir	leikinn	áfram	og	stjórnar	í	hvaða	átt	þau	

ganga	þegar	svínin	koma	og	þurfa	nemendur	að	forða	

sér	hratt	frá	þeim	þegar	þau	koma,	þangað	til	þau	eru	

komin	yfir	ímynduðu	girðinguna.	Einnig	getur	kennarinn	

kallað	nafn	eins	og	eins	nemanda	og	þá	á	hann	að	

leggjast	niður.	Þá	eiga	tveir	aðrir	nemendur	sem	standa	

honum	næst	að	aðstoða	hann	við	að	fara	á	fætur.	

Kennarinn	stjórnar	leiknum	og	getur	bætt	inn	

hreyfingum,	aðstæðum,	tilfinningum	og	öðru	eins	og	

hann	vill.	

	

Hvar	eigum	við	að	byrja	að	leita	að	honum,	spyr	Gunna	

er	hún	kemst	yfir	hliðið.	Ormur	hugsar	sig	um	og	bendir	

svo	á	leikhús	sem	er	við	endann	á	götunni.	

Þarna	myndi	ég	vera	ef	ég	væri	leikari	og	leikstjóri,	segir	
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hann	spenntur.	

Gunna	og	Ormur	leggja	af	stað	í	áttina	að	leikhúsinu.	Þau	

ganga	í	gegnum	erilsama	götu,	fulla	af	fólki,	

kaupmönnum	og	hestvögnum.	Lyktin	er	blanda	af	

nýbökuðu	bakkelsi,	blómum	og	allskonar	lykt	sem	

ómögulegt	er	að	gera	grein	fyrir.	Fólk	er	upptekið	við	að	

tala	saman,	versla	og	sumstaðar	er	hægt	sjá	menn	

standa	á	viðarkössum	og	kalla	mismunandi	tilkynningar	á	

ensku.	Ungir	strákar	hlaupa	í	hópum	um	götuna	eltandi	

hænur	og	með	járnhring	sem	rúllar	á	undan	þeim.	Gunna	

er	agndofa	yfir	atburðunum	í	kringum	sig	og	snýr	sér	í	

nokkra	hringi	í	tilraun	til	þess	að	fá	betri	tilfinningu	fyrir	

aðstæðunum.	

Við	erum	komin	aftur	til	London	og	árið	er	1601.	Hér	iðar	

allt	af	fjölskrúðugu	mannlífi	og	iðnaðar-	og	

handverksmenn	eru	á	hverju	horni,	segir	Ormur	og	

dregur	djúpt	andann.	

Þau	standa	fyrir	framan	myndarlega	byggingu.	Hún	er	

með	brúnum	veggjum	og	brúnum	viðarramma	kringum	

hverja	hæð	og	herbergi.	Húsið	minnir	Gunnu	á	gamalt	
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fjárhús	eins	og	mátti	finna	á	Íslandi	í	gamla	daga.	

Þetta	hlýtur	að	vera	það,	segir	Ormur	og	gengur	inn	með	

Gunnu	á	hælunum.			

	

										8.4	Myndsköpun,	ritun:	

Nemendur	eiga	að	teikna	upp	lýsinguna	á	húsinu	á	A4	

blað.	Gott	er	að	kennari	sýni	þeim	myndir	af	enskum	

húsum	frá	lokum	16.	aldar.	Nemendur	geta	endurskrifað	

eina	efnisgrein	fyrir	ofan	á	ensku.	Hægt	er	að	gera	

blöndu	af	báðum	hugmyndunum.	

	

Er	þau	ganga	inn	heyra	þau	mikil	læti	og	lófaklapp	eins	

og	stór	sýning	sé	í	gangi.	Þau	ganga	upp	á	aðra	hæð	

byggingarinnar	og	út	á	svalir	sem	snúa	að	sviði	sem	er	

fyrir	miðju	rýminu.	Allt	í	einu	verður	þeim	ljóst	af	hverju	

byggingin	er	sívöl	í	laginu.	Á	sviðinu	stendur	maður	í	

hvítum	sokkabuxum	í		grænum	stórum	jakka	og	þakkar	

fyrir	sig	með	því	að	hneigja	sig.	

Þetta	hlýtur	að	vera	Shakespeare,	segir	Gunna	og	bendir	
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á	manninn	á	sviðinu.	

Jæja,	já	jæja	við	skulum	þá	

stökkva	til	og	heilsa	uppá	

þennan	merkismann,	segir	

Ormur	og	töltir	af	stað	

baksviðs.	

Er	þau	koma	að	baksviðinu	

sjá	þau	hvar	mikill	

hamagangur	er	þar	sem	

margir	leikarar	eru	að	gera	sig	tilbúna	fyrir	næstu	senur.	

Good	afternoon,	do	you	know	where	we	can	find	the	

great	William	Shakespeare,	spyr	Ormur	einn	leikara	sem	

er	að	máta	stóra	hvíta	hárkollu.	

Well	yes,	of	course	I	know	where	he	is.	He	is	standing	

over	there,	segir	leikarinn	og	bendir	í	áttina	að	manni	

sem	er	að	gefa	leiðbeiningar	til	stórs	hóps	af	leikurum.	

Hello,	my	good	friend!	Segir	Ormur	og	réttir	fram	

höndina.	Shakespeare	snarlega	grípur	í	hendina	á	honum	

og	togar	hann	til	sín	í	stórt	vinalegt	faðmlag.	

Ormur,	my	old	friend!	It	has	been	way	too	long,	segir	
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Shakespeare	glaður.	

You	know	each	other,	spyr	Gunna	undrandi	yfir	þessu	

háttlagi	þar	sem	Ormur	hefur	ekki	gefið	í	skyn	að	hann	

þekki	hann.	

Of	course	I	know	Ormur,	he	helped	me	write	Romeo	and	

Juliet	with	help	of	his	time	machine.	

Well	Shakespeare,	I	need	your	help	this	time.	This	is	

Gunna	and	she	needs	help	with	writing	and	speaking	in	

front	of	her	class,	segir	Ormur	brosandi.	

You	have	come	to	the	right	place	my	little	friend!	I	will	

make	you	into	a	great	writer	and	public	speaker!							

	

											8.5	Ritun,	framburðaræfing:	

Kennarinn	lætur	nemendur	skrifa	texta	tengdan	

bókmenntum	frá	Shakespeare	eða	stutta	sögu	um	

hvernig	Shakespeare	hjálpaði	Gunnu.	

Hugmyndir:	

Upplagt	væri	að	byrja	að	kynna	nemendum	söguna	um	

Rómeó	og	Júlíu	og	láta	þá	síðan	gera	stuttan	útdrátt	á		
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ensku	um	söguna.	

Nemendur	vinna	tveir	saman	og	eiga	að	finna	

upplýsingar	um	hver	William	Shakespeare	var.	

Verkefnið	getur	verið	allt	frá	hálfri	blaðsíðu	upp	í	tvær	en	

það	fer	eftir	því	hve	langt	nemendur	eru	komnir	í	

enskunámi.	

Hægt	er	að	láta	nemendur	kynna	svo	textann	sinn	fyrir	

framan	bekkinn.	Þetta	er	góð	leið	til	þess	að	þjálfa	ensku	

í	töluðu	máli	ásamt	upplestri	á	ensku.	

(tungubrjota/framsagnaræfing).	

	

This	is	great!	This	will	help	me	with	my	project	in	school,	

segir	Gunna	glaðlega	er	hún	þakkar	Shakespeare.	

No	problem,	a	friend	of	Ormur	is	a	friend	of	mine,	segir	

Shakespeare	og	þenur	út	brjóstkassann.	

Jæja	jæja,	Gunna,	er	ekki	tími	til	kominn	að	við	höldum	

heim	á	leið?	Ormur	tekur	upp	fjarstýringuna	og	kallar	á	

tímavélina.	

Thank	you	for	everything	Shakespeare,	next	time	I	will	
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invite	you	to	a	coffee	at	my	place,	kallar	Ormur	er	þau	

stíga	inn	í	tímavélina	og	halda	heim	á	leið.	
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9.	kafli:	Hvar	er	Halldór	

Laxness?	
	

Kennslustund:	Náttúrufræði,	lífsleikni,	íslenska,	

samfélagsfræði,	ljóð,	leiklist.	

Verkfæri:	Blöð,	skriffæri,	litir,	karton,	loftmynd	af	skólanum	

og	hverfi	nemenda,	spurningar	um	Snorra,	töflur,	pennar.	

Kennsluaðferðir:	Nærsamfélagið,	spurningaleikur,	hópavinna,	

umræður,	ljóðagerð.		

	

Sólin	skín	skært	en	Gunna	finnur	vindinn	leika	um	á	

kinnum	sínum	þegar	hún	hjólar	niður	götuna.	Hún	veltir	

því	fyrir	sér	hvað	þau	Ormur	muni	gera	í	dag	þar	sem	

það	gekk	svona	vel	í	síðustu	viku.	Þau	eru	búin	að	upplifa	

svo	margt	skemmtilegt	saman	og	þessi	einkakennsla	er	

alls	ekki	eins	og	hún	ímyndaði	sér.	Ormur	er	sífellt	að	

aðhafast	eitthvað	skemmtilegt	og	bara	tilhugsunin	um	

hann,	köttinn	hans,	húsið	og	tímavélina	kallar	fram	bros	

hjá	henni.	
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Hún	hjólar	inn	innkeyrslu	Orms	en	sér	að	Halldór	Laxness	

er	ekki	á	sínum	stað	í	gluggasyllunni,	en	hann	tekur	

vanalega	á	móti	henni	þar.	

Hæ,	ég	er	komin!	Gunna	fær	ekkert	svar.	

Ormur	situr	stúrinn	við	eldhúsborðið.	

Hvað	er	að	Ormur,	spyr	Gunna.	

Laxness	hefur	ekkert	látið	sjá	sig	í	tvo	daga	núna	og	ég	

veit	ekki	hvað	hefur	orðið	af	honum,	segir	Ormur	

áhyggjufullur.	

Æji	það	er	nú	leiðinlegt!	Gunnu	er	farið	að	þykja	vænt	

um	köttinn	þrátt	fyrir	að	hann	sé	ekki	mjög	félagsvænn.	

Ormur	stendur	upp	og	opnar	ísskápinn,	horfir	inn	og	

lokar	svo	aftur	án	þess	að	fá	sér	neitt.	

Þetta	verður	allt	í	lagi,	ég	skal	hjálpa	þér	að	finna	

Laxness!	Engar	áhyggjur	af	námsefninu	mínu,	við	skulum	

finna	hann	fyrst	og	sjá	svo	til	hvort	við	höfum	tíma	til	að	

læra	eitthvað.	Gunna	reynir	að	vera	eins	sannfærandi	og	

hún	getur,	ekki	skemmir	það	að	hún	nennir	ómögulega	

að	byrja	að	læra	strax.	
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	 9.1	Nærsamfélagið	mitt:		

Kennarinn	byrjar	umræðu	við	nemendur	um	það	hvað	

nærsamfélag	er	og	hvaða	máli	það	skiptir.	Gott	er	að	

byrja	umræðuna	á	því	hvaða	þjónustu	er	nauðsynlegt	að	

finna	í	þeirra	nærsamfélagi,	eins	og	hvaða	búðir,	skólar	

og	önnur	þjónsta	er	í	boði.	Kennarinn	getur	svo	spurt	

nemendur	af	hverju	þeir	telja	að	byggð	myndist	svona	og	

hverjir	séu	stærstu	áhrifavaldanir	á	bak	við	uppsetningu	

hverfa	og	samfélaga.	Verkefnið	hefst	svo	með	því	að	

kennarinn	annað	hvort	skiptir	nemendum	í	hópa	eða	

leyfir	þeim	að	vinna	sjálfstætt.	Þeirra	verkefni	er	að	búa	

til	sitt	eigið	nærsamfélag	en	þau	eiga	að	hafa	í	huga	

staðsetningu	fyrir	skóla,	bæði	grunn-	og	leikskóla,	

matvöruverslanir,	heilsugæsla,	lögreglustöð,	íþróttahús	

og	slökkviliðsstöð.		

Nemendur	geta	skilað	af	sér	afurð	í	formi	teiknaðrar		

loftmyndar	eða	ef	þau	eru	í	hópi,	stórrar	loftmyndar	á	

karton	blað.	
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Það	læðist	smá	bros	á	varir	Orms	og	hann	virðist	vera	

þakklátur	henni	fyrir	þetta.	

Allt	í	lagi,	segir	hann	og	gengur	að	henni,	hvar	eigum	við	

þá	að	byrja?	

Nú	hvar	sástu	hann	síðast,	segir	Gunna	á	meðan	að	hún	

röltir	um	húsið	og	leitar	á	bak	við	gluggatjöld,	sófa,	vélar	

og	stóla.	

Hann	var	hjá	mér	í	fyrradag	að	reyna	að	sníkja	slátur,	ég	

gaf	honum	smá	og	sá	svo	bara	í	skottið	á	honum	þegar	

hann	fór	fyrir	hornið.	Ég	hef	ekki	séð	hann	síðan.	

Allt	í	lagi,	hefurðu	leitað	um	allt	hús?	

Hmm…	já	og	já,	ég	er	búinn	að	leita	alls	staðar,	alveg	alls	

staðar,	þá	er	eins	og	kvikni	á	peru	í	hausnum	á	honum.	

Nú	man	ég!	Ég	man	og	man.	Það	

heyrðust	læti	í	hleðsluherberginu	en	

þegar	ég	kíkti	þá	var	allt	var	eins	og	

það	átti	að	vera	svo	ég	vissi	ekki	

ástæðuna.	Kannski	var	Laxness	

eitthvað	að	brasa	þar.		
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Gunna	tekur	strax	af	skarið	og	stekkur	í	gegnum	stofuna	

inn	í	hleðsluherbergið	sem	geymir	tímavélinni	og	Ormur	

rétt	á	eftir.	

Hvað	ertu	að	spá	Gunna,	spyr	Ormur	á	meðan	hann	

hleypur	á	eftir	henni.	Gunna	er	einum	of	einbeitt	við	að	

skoða	vélina	og	allt	í	kringum	hana	til	að	reyna	að	finna	

einhver	ummerki	um	köttinn.	

Hey	hefurðu	eitthvað	notað	vélina	meira	en	bara	í	

síðustu	viku	með	mér,	spyr	Gunna	á	meðan	hún	kíkir	

undir	vélina.	

Jú	ég	skrapp	til	ársins	1216	að	hitta	Snorra	Sturluson.	Ég	

var	einstaklega	forvitinn	um	þann	merka	mann.	Heyrðu,	

nú	held	ég	að	ég	viti	hvað	þú	ert	að	hugsa	Gunna,	hefur	

Laxness	kannski	endað	hjá	honum?	

Ég	var	einmitt	að	læra	um	hann	í	skólanum	um	daginn,	

er	það	ekki	náunginn	sem	skrifaði	Íslendingasögurnar,	

verðum	við	ekki	að	kíkja	til	hans	og	leita	þar,	segir	Gunna	

brosandi.	
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Ormur	stimplar	inn	talnarunu.	Árið	er	1216	og	

staðsetningin	er	Reykholt.	Gunna	hoppar	um	borð	í	

tímavélinni	og	Ormur	togar	í	stöngina.	

	

	 9.2	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem	

nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	

áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	
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	verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	

	

Vélin	hristist	brjálæðislega	og	liggur	við	að	hún	hristist	í	

stundur,	Gunna	er	þó	sannfærð	um	að	ekkert	slæmt	

muni	gerast	og	reynir	að	halda	ró	sinni	með	því	að	

fylgjast	með	ljósunum	blikka	allt	í	kringum	hana	og	anda	

djúpt	inn	og	út.	Hún	sér	glitta	í	allskonar	persónur	og	

staði	þar	sem	vélin	ferðast	milli	tíma	og	rúms.	Gunna	

ímyndar	sér	hvernig	maður	Snorri	hafi	verið	og	reynir	að	

muna	það	sem	þau	voru	að	læra	í	skólanum.	Hana	

minnir	að	hann	hafi	átt	nokkur	börn	en	veit	að	hann	var	

allavega	mjög	mikilvægur.	Hún	man	best	eftir	fyrstu	

tveimur	börnum	hans	þar	sem	það	voru	stelpa	og	

strákur.	

Hvað	hétu	þau	aftur,	æji	ég	man	ekki,	jú	strákurinn	hans	

hét	allavega	Jón	hugsar	Gunna	með	sér.	Hún	mundi	það	

því	að	einn	af	strákunum	í	bekknum	hennar	heitir	líka	
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Jón	og	þau	voru	á	Íslendingabókaappinu	að	skoða	hvort	

hann	væri	kannski	ættaður	frá	Snorra	líka.	

Jóni	syni	Snorra	fannst	sko	systir	sín	vera	stórskrítin,	en	

hún	hafði	alltaf	verið	að	stríða	honum	á	því	hvað	hann	

var	smávaxinn.	Það	fannst	Gunnu	leiðinlegt	að	lesa,	en	

hún	skildi	það	samt	vel	út	af	því	að	litli	bróðir	hennar	er	

líka	lítill	og	þau	eru	alltaf	að	stríða	hvort	öðru.		

	 	

	 9.3	Spurningaleikur:	

Kennari	útbýr	spurningar	úr	námsefni	um	Snorra	

Sturluson	og	les	upp	fyrir	nemendur.	Nemendur	vinna	og	

sitja	saman	í	3-5	manna	hópum.	Hver	hópur	fær	litla	

töflu	og	penna	til	að	skrifa	svörin	sín	niður.	Þegar	kennari	

hefur	borið	upp	spurningu	hafa	nemendur	tíma	til	að	

koma	sér	saman	um	svar	í	sínum	hópi.	Þegar	allir	

hóparnir	hafa	svarað	spurningunni,	biður	kennari	

nemendurna	að	sýna	svar	sitt	og	þá	lyfta	allir	hóparnir	

töflunni	sinni	upp	með	svari	sínu.	
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Gunna	er	skyndilega	rifin	upp	úr	hugsunum	sínum	þegar	

vélin	lendir	með	látum.	

Ormur	lyftir	aftur	handfanginu	og	opnar	hurðina.	

Geislar	sólarinnar	blinda	þau.	Það	tekur	smá	stund	fyrir	

augun	hennar	að	aðlagast	birtunni.	Gunna	stígur	út	úr	

vélinni	og	sér	tvo	krakka	koma	hlaupandi	í	fjarska,	hún	

hugsar	með	sér	hvort	þetta	séu	Jón	og	æji	hvað	hét	hún	

aftur.	

Nei	sæl	Hallbera	og	Jón!	Kallar	Ormur	og	þar	fékk	Gunna	

svarið	sitt,	auðvitað	hún	hét	Hallbera.	

Þau	vinka	og	koma	hlaupandi	á	móti	Ormi.	Það	var	

ótrúlega	falleg	náttúran	og	skrítið	að	sjá	svona	fá	hús	í	

kring.	Einungis	eitt	hús	og	kirkja	rétt	hjá.	Hún	man	þegar	

hún	fór	með	mömmu	sinni	og	pabba	í	bíltúr	um	sumarið	

og	þau	skoðuðu	kirkjurnar,	Snorrastofu	og	umhverfið.	

	

				 	9.4	Hópavinna:	

Nemendur	tala	3-4	saman	um	það	sem	þeir	vita	um	

Reykholt	og	hvort	einhver	hefur	farið	þangað.	Þá	velja		
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þeir	einn	nemanda	úr	hópnum	til	að	segja	bekknum	að	

hverju	þeir	komust.	

	

Krakkarnir	koma	til	þeirra	og	spyrja	Orm	hvert	erindi	

þeirra	sé.	Ormur	segir	þeim	að	Halldór	Laxness,	

kötturinn	hans,	hafi	týnst	og	þeim	hafi	dottið	í	hug	að	

athuga	hvort	hann	hafi	nokkuð	þvælst	inn	í	tímavélina	og	

endað	hér	þar	sem	þetta	var	síðasti	áfangastaður	

skráður	í	kerfið.		

Þau	líta	hvort	á	annað	og	Hallbera	segir	Jóni	að	hlaupa	

aftur	til	húsa	og	sjá	hvort	að	amma	þeirra	viti	hvar	

kötturinn,	sem	var	á	vappi	um	bæinn	í	morgun,	sé.	

Heyrðu	fyrst	við	erum	hér	Hallbera,	getur	þú	nokkuð	

bent	okkur	á	föður	þinn,	það	væri	gaman	fyrir	Gunnu	að	

fá	að	hitta	hann,	segir	Ormur.	

Já	þið	ættuð	að	finna	hann	í	ritstofu	sinni,	hann	hefur	

verið	þar	síðustu	daga.	

Ormur	veit	hvar	ritstofa	Snorra	er	og	fer	hann	með	

Gunnu	að	henni.	Mikið	rétt,	þar	situr	maður	og	húkir	við	

borð	sitt	með	fjöðurstaf	í	hendi.	



	

	 111	

Hvað	hvað	á	þetta	að	þýða	Snorri,	á	ekki	að	heilsa	

góðum	vini?	

Snorri	lítur	upp	brosandi	og	tekur	þéttingsfast	um	hendi	

Orms	og	síðan	Gunnu.	Sæl	vertu	unga	dama	og	velkomin	

í	Reykholt,	ég	heiti	Snorri	Sturluson	og	er	lögsögumaður	

hér	á	bæ.	

Gunna	kynnir	sig	og	spyr	hann	að	hverju	hann	sé	að	

vinna	núna	og	man	þá	að	hann	hafi	verið	svo	mikill	

rithöfundur	og	eitthvað	svoleiðis.	

Hann	segir	þeim	að	hann	sé	að	vinna	að	ljóði	til	að	senda	

Noregskonungi	en	sé	með	algera	ritstíflu	og	viti	ekki	

hvað	hann	eigi	að	skrifa.	

Gunnu	dettur	þá	það	snjallræði	í	hug	að	þau	geti	kannski	

aðstoðað	hann	og	komið	með	góðar	hugmyndir.	Það	lýst	

Snorra	vel	á	og	finnur	hann	fjaðurpenna	og	blöð	fyrir	

þau.	
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	 9.5	Ljóðagerð:	

Nemendur	skrifa	allir	ljóð	í	verkefnabækurnar	handa	

Snorra	Sturlusyni	sem	eiga	að	innihalda	stuðla,	

höfuðstafi	og	rím,	má	vera	karl	eða	kvenrím.	Það	verður	

einnig	að	eiga	við	tíma	Snorra	og	henta	fyrir	

Noregskonunginn.	

	

Jón	kemur	þá	hlaupandi	inn	haldandi	á	Halldóri	Laxness	

og	Ormur	ljómar	svo	sannarlega	við	sýnina.	

Já	þú	hefur	víst	fundið	hann,	Jón	minn,	mikið	er	ég	

ánægður,	segir	Ormur	brosandi.	

Já	hún	Guðný	amma	var	að	gefa	honum	slátur	og	mör	

svo	hann	hefur	svo	sannarlega	átt	ljúfa	stund	hérna	á	

bænum	hjá	okkur	segir	Jón	glaður	í	bragði.	

Það	segirðu	satt	og	við	Gunna	erum	líka	vonandi	búin	að	

ná	að	aðstoða	þig	eitthvað	við	skrifin	Snorri	og	það	fer	

bara	að	verða	tímabært	fyrir	okkur	að	fara	aftur	til	

framtíðar.	
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Ormur	minn	það	er	alltaf	gaman	að	fá	þig	í	heimsókn	og	

svo	sannarlega	hafið	þið	aðstoðað	mig	og	ég	tel	að	

konungsdrápan	séu	bara	farin	að	líta	glimrandi	vel	út!	

Þau	stíga	upp	í	tímavélina	með	Halldór	Laxness	og	halda	

heim	á	leið.	
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10.	kafli:	Ólympíuleikarnir	

	

Kennslustund:	Stærðfræði,	íþróttir,	tónmennt,	

	myndmennt,	smíði,	danska.	

Verkfæri:	Rúsínur,	stígvél,	blað,	penni,	málband.	

Kennsluaðferðir:	Paravinna,	hreyfileikir.	

	

Líkt	og	aðra	fimmtudaga	fer	Gunna	í	einkatíma	til	Orms	

til	að	fara	yfir	lærdóm	vikunnar.		

Hvað	er	svo	á	dagskránni	í	skólanum	þessa	dagana,	segir	

Ormur	spenntur	fyrir	viðfangsefni	dagsins.		

Gunna	segir	honum	að	þau	séu	að	vinna	í	hópaverkefni	

sem	tengist	Ólympíuleikunum.		

Nú,	en	gaman	segir	Ormur	ákafur	yfir	fréttunum.	Ég	hef	

alltaf	haft	mjög	gaman	af	þeim	og	fylgist	alltaf	vel	með	

þegar	þeir	eru	haldnir.	Ég	hef	einmitt	farið	á	nokkra	

Ólympíuleika	í	gegnum	árin.	Það	var	gamall	draumur	
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minn	að	keppa	á	Vetrarólympíuleikunum	í	íshokký.	Hvað	

segirðu	um	það	að	ég	fari	með	þér	í	tímavélina	og	við	

kíkjum	á	Ólympíuleikana	sem	fóru	fram	í	Aþenu	árið	

1896.	

Já	ég	er	sko	aldeilis	til	í	það,	svarar	Gunna	spennt.		

Þá	skulum	við	gera	okkur	klár	og	leggja	af	stað.	Áður	en	

Ormur	setur	tímavélina	af	stað	stimplar	hann	inn	réttu	

dagsetninguna	og	togar	í	stöngina.			

	

	 10.1	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem	

nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	
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áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin	

verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	

	

Eftir	skamma	stund	eru	þau	lent	í	Aþenu.	Nú	skulum	við	

bara	geyma	vélina	hér	og	labba	inn	á	leikvanginn	þar	

sem	keppendur	eru	að	keppa	í	frjálsum	íþróttum.	Á	

leiðinni	inn	á	leikvanginn	stoppar	Gunna	og	svipast	um.	

Hvar	heldurðu	að	þeir	séu	með	klósettin,	segir	hún	og	

lítur	í	kringum	sig.		

Prufaðu	að	kíkja	bak	við	hornið	þarna,	ég	bíð	eftir	þér,	

segir	Ormur.	

Gunna	hleypur	fyrir	hornið	og	þá	blasir	við	henni	stór	

hurð	með	skrítnum	texta.	Þetta	hlýtur	að	vera	salernið	

hugsar	Gunna	og	gengur	inn.	Er	inn	er	komið	sér	hún	að	

þetta	er	ekki	salerni	heldur	íþróttaklefi	og	enginn	annar	
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en	hjá	danska	landsliðinu.	Er	hún	reynir	að	snúa	við	og	

ganga	til	baka	stoppar	hana	stór	maður	í	

einkennisbúningi.		

Jæja	fólk	er	að	bíða	eftir	þér,	klæddu	þig	í	búning	og	flýta	

sér,	segir	maðurinn	og	ýtir	henni	í	átt	að	búningsklefa	

með	fatnaði.	Hún	þorir	ekki	annað	en	að	hlýða	og	áður	

en	hún	veit	af	er	hún	kominn	út	á	leikvanginn	með	

boðhlaupssveitinni	í	dönskum	búningi.	

Ormur	skilur	ekkert	í	því	að	Gunna	sé	ekki	komin	og	

ákveður	að	kíkja	á	leikvanginn	en	allt	í	einu	heyrir	hann	

svo	kallað.	

Ormu.....r,	Ormu.....r	ég	er	hér,	kallar	Gunna	þar	sem	hún	

stendur	með	boðhlaupssveitinni.		

Hvað	ertu	að	gera	þarna,	kallar	Ormur	og	reynir	að	

forðast	að	hlæja.		

Ég	veit	það	ekki	alveg!	Ég	útskýri	það	fyrir	þér	seinna	

kallar	Gunna	er	liðið	fer	að	gera	sig	tilbúið	til	að	hlaupa.	

Gunna	er	farin	að	fá	smá	stresshnút	í	magann	og	

spenningurinn	orðinn	mikill.	Þá	heyrir	hún	kallað	úr	

stúkunni.	KOOOMA	SVO,	Gunna	þú	getur	þetta!	Ormur	
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heldur	á	litlum	dönskum	fána	og	hrópar	þetta.	Gunna	

bíður	eftir	því	að	hún	fái	merki	um	að	hún	megi	hlaupa	

af	stað	en	þar	sem	hún	er	seinust	í	röðinni	þá	hleypur	

hún	ekki	af	stað	fyrr	en	keppandi	númer	þrjú	er	búinn.		

Gunna	leggur	af	stað	og	hleypur	

eins	hratt	og	hún	getur	en	þegar	

hún	er	komin	hálfa	leið	verður	

henni	ljóst	að	hún	gleymdi	keflinu!	

Hún	snýr	sér	við	og	byrjar	þá	að	

hlaupa	til	baka	á	móti	öllum	hinum	

keppendunum	en	endar	á	að	hlaupa	á	einn	keppandann	

sem	verður	alveg	snarbrjálaður.	„Undskyld“	segir	Gunna	

og	minnir	að	það	þýði	afsakið	á	dönsku,	en	þá	kemur	

einn	af	dómurunum	og	dregur	hana	útaf	brautinni	og	

dæmir	lið	Danmerkur	úr	keppni.		

Gunna	vill	helst	ekki	mæta	stelpunum	sem	hún	var	að	

keppa	með	en	sýnir	almenna	kurteisi	og	labbar	til	þeirra	

og	ætlar	að	biðja	þær	innilega	afsökunar	á	þessum	

mistökum	sínum.	Dönsku	stelpurnar	eru	ekkert	sérlega	

sáttar	og	garga	á	hana	hvað	hún	hafi	verið	að	gera	í	
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liðinu	þeirra	og	hver	hún	væri	eiginlega.	Gunna	reynir	að	

segja	söguna	hvernig	þetta	gerðist	en	þær	vilja	lítið	sem	

ekkert	hlusta	á	hana.	Stuttu	síðar	kemur	einn	keppandi	

Danmerkur	upp	á	brautina	og	byrjar	að	tala	við	

stelpurnar	á	dönsku	en	Gunna	skilur	sama	og	ekki	neitt	

hvað	þær	eru	að	segja.	En	þar	sem	hún	hefur	lært	

dönsku	í	eitt	ár	í	skólanum	þá	skilur	hún	þó	eitt	og	eitt	

orð.		

	

	 10.2	Afsökunarbeiðni:	

Kennari	raðar	nemendum	í	pör	og	vinna	þeir	tveir	og	

tveir	saman	og	skrifa	bréf	á	dönsku	til	að	afsaka	

misskilninginn	sem	varð	á	leikunum.	

	

Hvað	er	að?	Afhverju	eru	þið	allar	svona	fúlar,	spyr	

önnur	stelpa	danska	landsliðsins	keppinautana	og	segir	

einn	keppandinn	henni	reiður	frá	ástæðunni.	Sko	í	fyrsta	

lagi	hvar	varst	þú?	Þú	ert	búin	að	missa	af	keppninni!!	

Þessi	hér	keppti	í	staðinn	fyrir	þig	og	felldi	okkur	úr	
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keppni	með	því	að	hlaupa	á	móti	umferð.	Gunna	er	alveg	

miður	sín	eftir	þessi	mistök	sín	og	vill	helst	forða	sér	eins	

og	skot	upp	í	stúku	til	Orms.	Hún	reynir	að	afsaka	sig	við	

stelpurnar	en	þær	vilja	ekki	hlusta	á	hana.	Gunna	byrjar	

þá	að	rölta	upp	í	stúku	og	ætlar	að	sækja	dótið	sitt	í	

klefann	sem	hún	hafði	lent	í	áður	en	boðhlaupið	fór	

fram.	Gunna	sækir	dótið	sitt	og	er	að	fara	að	labba	upp	

til	Orms	þegar	allt	í	einu	kemur	kona	hlaupandi	á	móti	

henni.	Hvar	ertu	búin	að	vera?	Þú	ert	að	verða	sein	í	

spjótkastskeppnina,	segir	konan	ákveðin	við	Gunnu	sem	

skilur	ekki	neitt	líkt	og	fyrr	um	morguninn	en	þorir	ekki	

að	segja	nei	og	fer	í	búninginn	frá	konunni.	Í	þetta	sinn	er	

hún	komin	í	búning	merktan	Þýskalandi.	Hún	hleypur	inn	

á	brautina	og	þegar	

hún	lítur	upp	í	stúku	

sér	hún	að	Ormur	

stendur	enn	á	sama	

stað	og	áður	í	

stúkunni.	Gunna	

glottir	til	Orms	og	
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veifar	og	er	Ormur	jafn	hissa	og	hún	á	þessu	öllu	saman.	

Gunna	labbar	á	þann	stað	sem	hún	á	að	koma	sér	fyrir	

áður	en	keppnin	fer	fram.		

Gunna	er	fyrsti	keppandinn	sem	kastar	og	er	hún	því	

verulega	stressuð	þar	sem	hún	hefur	aldrei	áður	prófað	

spjótkast.	Hún	labbar	í	átt	að	að	línunni	sem	hún	þarf	að	

byrja	á.	Gunna	tekur	nokkur	skref	og	kastar	spjótinu	

óvart	í	áttina	að	einum	keppandanum	sem	er	að	hlaupa	í	

800	metra	hlaupi	sem	verðum	til	þess	að	keppandinn	

fellur	um	spjótið.	Keppandinn	sem	kom	frá	Grikklandi	

var	ekkert	alltof	sáttur	með	kastið	hjá	Gunnu	og	blótar	

upphátt	fyrir	framan	alla	en	keppnin	heldur	áfam	þrátt	

fyrir	þessa	

hindrun.	Fyrsta	

sem	Gunna	gerir	

er	að	líta	upp	í	

stúku	til	Orms	þar	

sem	hann	situr	

agndofa	yfir	þessu	

öllu	saman.	Núna	
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vill	Gunna	ekki	valda	meira	tjóni	á	þessum	leikvangi	og	

ætlar	koma	sér	þaðan	i	burtu	eins	fljótt	og	hægt	er.	Hún	

hleypur	eins	hratt	og	hún	getur	upp	í	stúku	til	Orms.	

Í	hvað	hef	ég	komið	mér,	segir	Gunna	við	Orm.		

Ég	verð	nú	að	viðurkenna	að	þetta	var	pínu	fyndið	allt	

saman,	segir	hann	hlæjandi.	Ormur	og	Gunna	eru	að	

labba	út	af	leikvanginum,	þegar	á	móti	þeim	kemur	

maður	sem	Ormur	virðist	þekkja	en	hann	heilsar	honum	

með	handabandi	og	faðmlagi.	Maðurinn	sem	þau	hitta	

þarna	á	leiðinni	útaf	leikvanginum	er	enginn	annar	en	

James	Connolly	hann	var	að	vinna	þrístökkskeppnina	og	

Ormur	segir	að	hann	verði	þá	fyrsti	skráði	

Ólympíumeistarinn.	Gunna	fær	mynd	af	sér	með	James	

ásamt	eiginhandaráritun.	Ormur	og	Gunna	hoppa	upp	í	

tímavélina	og	setja	hana	í	gang.	Þegar	þau	lenda	á	

grasinu	heima	hjá	Ormi	kveðjast	þau	og	Ormur	óskar	

henni	góðs	gengis	á	Ólympíuleikjum	í	skólanum	næstu	

daga.		
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10.3	Verkefni:	

Hérna	skiptir	kennarinn	bekknum	í	fjögur	lið	með	fjóra	til	

fimm	í	hverju	liði,	fer	eftir	fjölda	nemenda	í	bekknum.	

Þrautirnar	sem	bekkurinn	keppir	í	eru:	rúsínukast,	

langstökk,	stígvélakast,	marsering,	pokahlaup,	

spretthlaup	í	kringum	skólann	og	hjólböruhlaup	(bæði	

hægt	að	gera	það	með	hjólbörum	eða	láta	nemendur	

leika	hjólbörurnar	sjálf	þar	sem	einn	gengur	á	höndum	

meðan	annar	heldur	í	fætur	hans).		

Hvert	lið	býr	til	sinn	liðsfána	og	nemendur	búa	einnig		til	

„fagn“	eða	dansatriði	sem	þeir	nota	á	meðan	á	

keppninni	stendur.		

Haldin	er	keppni	og	keppa	allir	nemendurnir	í	bekknum	í	

öllum	greinunum.	Allir	keppendur	fá	medalíu	sem	þau	

hafa	búið	til	í	smíði	og	textílmennt.	Allur	bekkurinn	

vinnur	svo	sameiginlega	að	því	í	smíði	að	búa	til	bikar	

sem	sigurliðið	fær.	
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11.	Kafli:	Plánetur	
	

Kennslustund:	Náttúrufræði,	heimilisfræði,	myndmennt.	

Verkfæri:	A4	blöð,	litir,	ýmis	áhöld	sem	tengjast	bakstri.	

Kennsluaðferðir:	Hreyfileikur,	bakstur,	myndsköpun,	leiklist.	

	

Gunna	hjólaði	á	ógnarhraða	í	

vetrarkuldanum	til	hans	Orms.	

Hann	var	búin	að	lofa	henni	að	fá	

að	kíkja	í	sjónaukann	til	þess	að	sjá	

halastjörnuna	sem	á	að	birtast	í	

kvöld.	Hún	beygir	inn	í	götuna	hans	og	skransar	fyrir	

utan	og	hoppar	af	hjólinu.		

Halldór	Kiljan	Laxness	hoppar	úr	gluggakistunni	til	

hennar	og	fylgir	henni	inn	í	stofuna.	

Nei	halló	Laxness,	hvað	segir	þú	gott,	spyr	Gunna	og	

klappar	honum.	Hann	hefur	hins	vegar	misst	áhugann	og	

hoppar	upp	í	hægindastólinn	sinn	og	leggur	af	stað	í	

draumalandið.	Gunna	hlær	að	háttalagi	Laxness	er	hún	
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röltir	upp	stigann.	Hún	heyrir	skruðning	á	þriðju	hæðinni	

og	hleypur	upp	stigann	í	svo	miklu	asa	að	hún	tekur	tvær	

tröppur	í	einu.	Þegar	hún	kemur	upp	er	Ormur	að	stilla	

kíkinn	og	er	klæddur	þykkri	dúnúlpu	utan	um	hvíta	

sloppinum	sinn	

Hæ,	ég	er	komin,	segir	hún	móð	og	másandi.	

Nei	heil	og	sæl,	sæl	og	heil	Gunna,	ég	tók	ekki	eftir	þér.	

Ég	er	að	reyna	að	finna	hnitin	þannig	við	sjáum	stjörnuna	

sem	best,	segir	Ormur	á	meðan	hann	bograr	yfir	kíkinum	

sínum.	

Geggjað,	segir	Gunna	og	kíkir	í	kringum	sig.	

Af	hverju	stendur	kíkirinn	út	úr	þakinu?	Af	hverju	ertu	

ekki	með	hann	bara	inni,	spyr	Gunna	forvitin.	

Já	það	er	nú	það.	Stjörnukíkjar	eru	flókið	fyrirbæri	

Gunna.	Til	þess	að	sjá	sem	skýrasta	mynd	í	kíkinum	mega	

ekki	vera	hitabreytingar	í	kringum	hann.	Þá	verður	hann	

virkilega	óskýr.	Ef	kíkirinn	er	geymdur	inni	verður	hann	

að	fá	að	standa	úti	í	svona	15	–	45	mínútur	og	ná	sama	

hitastigi	og	er	úti,	segir	Ormur	spenntur.	
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Já	okei,	er	þess	vegna	svona	kalt	hérna	inni,	spyr	Gunna	

og	reynir	að	halda	á	sér	hita.	

Já	alveg	rétt	Gunna,	það	má	ekki	koma	neinn	hiti	af	

þakinu	því	þá	verður	myndin	óskýr,	segir	Ormur	

brosandi.	

Nú	ættum	við	að	fara	að	sjá	halastjörnuna.	Vissir	þú	að	

halastjörnur	eru	um	4,6	milljóna	ára.	Þær	eru	í	raun	bara	

íshnettir	en	þegar	þær	falla	inn	í	innra	sólkerfið	fer	ísinn	

að	gufa	upp	og	þá	myndast	tveir	halar	frá	stjörnunni.	

Gunna	lítur	í	kíkinn	en	sér	bara	ekki	neitt.	

Þú	verður	að	venjast	myrkrinu	og	myndinni	í	kíkinum	

Gunna	mín,	vertu	alveg	róleg,	alveg	róleg,	segir	Ormur	

og	veit	greinilega	hvað	hún	er	orðin	óþolinmóð.	Er	þetta	

allt	hugsaði	hún	með	sér,	hún	sér	stjörnurnar	ekki	einu	

sinni	það	vel.	En	einmitt	þegar	hún	var	að	fara	að	gefast	

upp	sér	hún	rauðan	hnött	með	hvítan	hala	færast	hægt	

yfir	himingeiminn.	

Vó!	Ég	sé	hana,	hún	er	ótrúlega	flott,	segir	hún	og	lítur	

upp	úr	kíkinum.	Það	væri	geðveikt	að	geta	orðið	
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stjörnufræðingur,	þekkir	þú	einhverja	fræga	

stjörnufræðinga	Ormur?		

Já	heldur	betur,	hún	

Caroline	Herschel	

uppgötvaði	heilar	átta	

halastjörnur	á	sínum	

tíma.	Hún	var	afar	hæfileikaríkur	stjörnufræðingur	og	vel	

menntuð	miðað	við	aðrar	konur	á	þessum	tíma.	Eigum	

við	kannski	að	kíkja	á	hana,	segir	Ormur	svo	

skælbrosandi	og	greinilegt	að	hann	er	mjög	spenntur	yfir	

þessari	frábæru	hugmynd.	

Í	alvöru?	Já	það	væri	ótrúlega	gaman,	segir	Gunna	og	

hjálpar	Ormi	að	ganga	frá	í	stjörnuherberginu.	Hún	

hleypur	niður	stigann	að	tímavélinni	og	byrjar	að	ýta	á	

takkana.	Hún	er	búin	að	horfa	á	Orm	gera	þetta	margoft	

og	er	viss	um	að	hún	geti	þetta	alveg	sjálf.	Ormur	kemur	

á	eftir	henni	í	herbergið.	

Já	frábært,	frábært	Gunna,	þú	ert	algjör	snillingur,	ég	

vissi	það	allan	tímann,	sagði	hann	og	hjálpar	Gunnu	að	

stilla	vélina.	
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Hvenær	var	Caroline	eiginlega	uppi,	spyr	Gunna.	

Ég	álykta	að	7.	janúar	1795		ætti	að	vera	fín	dagsetning	

ef	ég	man	rétt,	svarar	Ormur	og	stillir	tímarofann.	

Tímavélin	hristist	og	takkarnir	lýsast	upp	er	hún	leggur	af	

stað.	

	

											11.1	Tímavélarleikur:	

Nemendur	búa	til	sína	eigin	hreyfingu	og	hljóð	við	til	að	

tákna	tímavélina.	Gott	er	að	skiptast	á	að	láta	

nemendurna	hefja	leikinn	svo	hann	hefjist	ekki	alltaf	á	

sama	stað,	til	dæmis	að	láta	nemendur	í	öftustu	röð	byrja	

einn	daginn	og	í	fremstu	röð	næsta	dag.	Eftir	því	sem	

nemendur	fara	oftar	í	tímavélaleikinn	því	stærri	eiga	

hreyfingar	þeirra	að	vera,	annars	fer	hún	ekki	af	stað.	Þá	

standa	nemendur	upp	hver	á	fætur	öðrum	fyrir	aftan	

sætið	sitt	og	gera	sína	hreyfingu	og	hljóð.	Þeir	halda	

áfram	að	gera	sama	hljóðið	og	sömu	hreyfinguna	aftur	og	

aftur	á	meðan	fleiri	og	fleiri	bætast	í	hópinn	og	þannig	

stækkar	tímavélin.	Þegar	allir	nemendur	hafa	staðið	upp	

og	eru	að	gera	hljóðið	og	hreyfinguna	sína	hefur	tímavélin		
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verið	virkjuð	og	allir	hrista	sig	og	fá	sér	sæti	og	lestur	

sögunnar	heldur	áfram.	 	

	

Tímavélin	stoppar	og	ljósin	á	tökkunum	slokkna.	Gunna	

og	Ormur	stíga	út	úr	vélinni,	þau	eru	stödd	í	Þýskalandi	

fyrir	utan	lítið	timburhús.	

Ég	held	að	þetta	sé	húsið	hennar	Caroline,	hvíslar	Ormur	

og	læðist	nær.	

Eigum	við	ekki	bara	að	banka	uppá	hjá	henni,	spyr	

Gunna	og	bankar	harkalega	á	hurðina.	

Ah	já,	það	er	nú	það.	Jú	það	þýðir	ekkert	að	vera	feimin,	

segir	Ormur.	

Hurðin	er	opnuð	og	út	stígur	afar	lítil	og	fíngerð	kona	

sem	getur	ekki	verið	hærri	en	140	cm.	

Wer	synd	Sie,	spyr	hún	og	horfir	á	þau	undrandi.	

Já,	auðvitað	já,	segir	Ormur	og	hleypur	aftur	í	tímavélina.	

Gunna	stendur	fyrir	framan	Caroline	og	brosir	breitt.	

Ormar	kemur	móður	og	másandi	til	þeirra	með	þrjú	lítil	

gul	armbönd.	
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Þetta	er	alþjóðatungumálaþýðandinn	minn	sem	ég	er	

búinn	að	vera	að	vinna	í,	þetta	er	alveg	kjörið	tækifæri,	

alveg	kjörið,	segir	hann	og	setur	armböndin	á	þau.	

Gunna	brosir	ennþá	til	Caroline	sem	virðist	vera	að	velta	

því	fyrir	sér	hvort	hún	eigi	að	loka	hurðinni	á	þau.	

Sæl	og	blessuð	Caroline.	Ég	heiti	Ormur	og	kem	frá	

Íslandi,	þetta	er	hún	Gunna.	Við	erum	einstakir	

áhugamenn	um	himingeiminn,	segir	Ormur	hátt	og	skýrt	

og	horfir	spenntur	á	Caroline.	

Já	allir	áhugamenn	um	himingeiminn	eru	ávallt	

velkomnir.	Ég	sé	að	þið	hafið	komið	langa	leið,	komið	

endilega	inn	í	heitt	kakó,	segir	Caroline	brosandi	og	

býður	þeim	að	ganga	inn.	Er	inn	er	komið	finna	þau	

þessa	yndislega	lykt	sem	minnir	þau	á	nýbakað	brauð	úr	

bakaríi.	

	

	 11.2		Uppskrift:	

Kennarinn	getur	gefið	nemendum	tækifæri	til	að	búa	til	

bananabrauð	í	heimilisfræði.	
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Banana	brauð:	

2	bananar	

1	¼	dl	sykur	

2	½	dl	hveiti	

1	egg	

½	tsk	matarsódi	

¼	tsk	salt	

Þurrefnin	sett	saman	í	skál.	Bananarnir	stappaðir	og	

blandað	saman	við	ásamt	einu	eggi.	Hrært	með	sleif	og	

sett	í	smurt	mót.	Sett	inn	í	miðjan	ofninn	á	180	í	30	-40	

mínútur.												

	

Hvað	lyktar	svona	frábærlega	segir	Gunna	og	lyktar	upp	í	

loftið.		

Þetta	er	svokallað	eðal	bananabrauð	sem	ég	var	að	taka	

úr	ofninum.	Má	ég	ekki	bjóða	ykkur	að	smakka	yfir	heitu	

kakói,	segir	Caroline	og	byrjar	að	leggja	á	borð.	

Þau	sitja	og	gæða	sér	á	bananabrauðinu,	drekka	heitt	

kakó	og	ræða	um	himingeiminn.	Ormur	og	Caroline	leiða	

samræðurnar	þar	sem	þau	eru	bæði	miklir	áhugamenn	
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um	viðfangsefnið	á	meðan	Gunna	hlustar	af	áhuga	

meðan	hún	gæðir	sér	á	brauðinu	sínu.		Caroline	segir	

þeim	frá	því	þegar	hún	fann	fyrstu	halastjörnuna	sína	

árið	1786	sem	var	nefnd	eftir	henni.	Síðan	þá	er	hún	

búin	að	finna	fimm	halastjörnur.	

Svo	ákafar	eru	samræðurnar	að	þau	taka	ekki	eftir	því	að	

tíminn	flýgur	og	allt	í	einu	er	komið	kvöld.	

Ja	hérna	hvað	það	er	orðið	álitið,	segir	Caroline	og	lítur	á	

stóru	klukkuna	sem	stendur	á	hillu	við	hlið	Orms.	

Ætli	það	sé	stjörnubjart	í	kvöld?	Já	kannski	er	meira	að	

segja	hægt	að	sjá	stjörnuhröp,	segir	Caroline	áköf	og	

stendur	uppúr	stólnum	sínum.	En,	því	miður	þá	var	hann	

bróðir	minn,	hann	William	Herschel,	að	fikta	við	
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stjörnukíkinn	minn	um	daginn	og	endaði	óvart	á	því	að	

brjóta	hann,	segir	hún	svo	döpur.		

Heyrðu,	hann	Ormur	okkar	á	nefnilega	besta	stjörnukíki	í	

heimi!	Við	getum	farið	bara	heim	á	okkar	tíma	og	notað	

hann,	segir	Gunna	og	slær	á	bakið	á	Ormi	sem	hrekkur	

við	og	spýtir	út	úr	sér	kakóinu.	

Já	auðvitað!	Það	er	frábær	hugmynd	Gunna.	Við	skulum	

fara	aftur	heim,	ég	held	líka	að	hann	Laxness	sé	byrjaður	

að	sakna	okkar,	segir	Ormur	brosandi	á	meðan	hann	

þurrkar	kakóið	af	borðinu.	

Caroline,	ekki	gleyma	að	taka	með	þér	þykka	úlpu	þar	

sem	það	er	aðeins	kaldara	þar	sem	við	búum,	segir	

Gunna	er	hún	klæðir	sig	í	sína	úlpu.	

Þríeykið	klæðir	sig	í	útiföt	og	hoppa	í	tímavélina.	

Þegar	þau	koma	aftur	í	nútíðina	tekur	kuldinn	á	móti	

þeim.	Caroline	er	undrandi	á	þessu	tæki	og	spyr	Orm	

ógrynni	spurninga.	

Alveg	ótrúlegt!	Þannig	að	þetta	er	framtíðin,	segir	

Caroline	hissa	og	horfir	í	kringum	sig.	

Komið!	Við	megum	ekki	missa	af	halastjörnunni.	
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Sjónaukinn	er	uppi	á	þriðju	hæð,	segir	Gunna	og	hleypur	

á	undan	þeim	til	þess	að	gera	allt	tilbúið. 	

Ormur	og	Caroline	elta	Gunnu	upp	stigann	en	þegar	þau	

koma	upp	á	aðra	hæð	hrópar	

Caroline	upp	yfir	sig.	

Sjá	allar	þessar	plöntur,	en	

skemmtilegt,	segir	Caroline	

skælbrosandi.	

Já	hérna	er	ég	með	plönturnar	mínar,	ég	hef	mikið	

gaman	af	þeim	og	einkum	að	breyta	þeim	á	ýmsan	hátt.,	

segir	Ormur	og	rekur	hendina	í	krukku	sem	dettur	í	gólfið	

og	duft	rýkur	upp.	BÚMM.	Plönturnar	nálægt	blása	upp	

og	eru	orðnar	risavaxnar.	Ormur	og	Caroline	sjá	ekkert	

fyrir	plöntunum.	

Ansans!	Þetta	var	ofurduftið	mitt,	það	þarf	nú	bara	

örlítið	af	því	í	einu.	

Gunna	hleypur	niður	stigann	til	að	sjá	hvað	gengur	á.	

Æj	Ormur,	hvað	hefur	þú	nú	gert,	segir	Gunna	og	hleypur	

upp	stigann	í	leit	að	garðklippum	eða	einhverju	til	þess	
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að	losa	þau	úr	prísundinni.	Hún	leitar	í	öllum	skápum	en	

finnur	ekkert.	Hún	sér	svo	glitta	í	eitthvað	glansandi.	

	

	 11.3	Myndsköpun	og	leiklist:	

Hér	eiga	nemendur	að	teikna	verkfæri	sem	þau	halda	að	

Gunna	hafi	séð	til	þess	að	fjarlæga	plönturnar.	

T.d.	garðklippur,	sög,	skóflu,	hrífu.	

Þegar	þau	hafa	valið	sér	verkfæri	eða	hlut	eiga	þau	að	

leika	Gunnu	taka	skóginn	niður.	

	

Þakka	þér	kærlega	fyrir	Gunna,	þarna	skall	hurð	nærri	

hælum,	segir	Ormur	við	Gunnu	þegar	þau	ganga	upp	

stigann.	

Caroline	horfir	heilluð	í	kringum	sig	á	öll	framandi	tækin	

sem	fylla	herbergið.	Ég	sé	að	Gunna	er	búin	að	stilla	

sjónaukann,	viltu	ekki	kíkja	á	halastjörnuna?	

Caroline	og	Gunna	skiptast	á	að	horfa	í	sjónaukann	og	

Caroline	fræðir	hana	um	stjörnurnar	í	kring.		
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Jæja	Gunna	mín,	klukkan	er	orðin	alltof	margt	og	pabbi	

þinn	er	á	leiðinni	að	sækja	þig.	Ég	ætla	að	fylgja	Caroline	

aftur	heim	til	sín.	

Bless	Gunna,	það	var	ótrúlega	gaman	að	hitta	þig,	þú	ert	

greinilega	framtíðarstjörnufræðingur,	segir	Caroline	við	

hana	á	meðan	þau	röltu	niður	stigann.	

Bless,	bless	segir	Gunna	og	faðmar	Caroline	áður	en	hún	

stígur	inn	í	tímavélina.	Hún	getur	ekki	beðið	eftir	að	

segja	mömmu	og	pabba	frá	þessu	ævintýri.	
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12.	kafli:	Vinnulok	
	

Kennslustund:	Endir	á	verkefnabók.	

Verkfæri:	Plastmöppur,	blöð,	blýantar,	litir,	föndurpappír,	

sjálfsmatsblöð.	

Kennsluaðferðir:	Verkmöppugerð,	sjálfsmat.	

	

Gunna	sest	upp	úr	rúminu	hress	og	kát	þrátt	fyrir	að	vera	

nývöknuð.	Það	er	komið	að	stóra	deginum.	Í	dag	mun	

hún	fá	lokaeinkunnir	sínar	úr	7.	bekk.	Gunna	er	bæði	

spennt	og	stressuð	á	sama	tíma.	Vonandi	fæ	ég	góðar	

einkunnir	svo	pabbi	og	mamma	verði	stolt	að	mér,	

hugsar	hún.	

Pabbi	keyrir	Gunnu	í	skólann	og	þegar	þau	eru	komin	

þangað	segir	hann.	Gangi	þér	vel	elskan	mín.	Hún	brosir	

og	þakkar	pabba	sínum	fyrir.	Í	fyrsta	tímanum	segir	

kennarinn	að	einkunnablöðunum	verði	dreift	í	lok	

dagsins	og	hún	muni	þá	ræða	við	hvern	og	einn	
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nemanda	í	einrúmi.	Það	er	mikil	spenna	í	bekknum	yfir	

að	fá	einkunnirnar	og	Gunna	bíður	áköf.	Skóladagurinn	

líður	óendanlega	hægt	og	hún	getur	ekki	beðið	eftir	að	

fá	einkunnirnar	og	tala	við	kennarann.	

Eftir	langan	dag	er	loksins	komið	að	því.	Kennarinn	

kallar.	Guðrún	þú	ert	næst.	Þau	ganga	saman	fram	og	

kennarinn	tekur	upp	einkunnablaðið	og	setur	það	á	

borðið.	Því	næst	brosir	kennarinn	til	hennar	og	segir,	það	

er	augljóst	að	þér	hefur	farið	fram.	Til	hamingju!	
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	 Lokaverkefni,	sjálfsmat:	

Kennarinn	fær	nemendur	til	þess	að	taka	saman	

verkefnin	sín	sem	útbúin	hafa	verið	yfir	önnina	og	taka	

þau	saman	í	portfolio	möppu	eða	verkefnamöppu	sem	

þeir	myndskreyta	og	merkja.		

Þá	er	komið	að	því	að	skila	henni	til	kennarans	svo	hann	

getur	metið	hana.	Gott	er	að	fara	yfir	hana	með	hverjum	

nemenda	fyrir	sig.		

Með	verkefnamöppunni	eiga	nemendur	að	skila	inn	

sjálfsmati	þar	sem	þeir	fara	yfir	vinnu	sína	og	hvernig	

þeim	fannst	verkefnið	vera	og	ganga.	Einnig	hvort	

eitthvað	hefði	mátt	fara	öðruvísi	fram	að	þeirra	mati.	
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