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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Ed prófs í Grunnskólakennslu með áherslu á náttúrurgreinar við               

Deild faggreinakennslu. Ritgerðin leggur fram hugmyndir að gagnvirkri frásögn sem er ætluð            

yngsta stigi grunnskóla. Leiðbeiningar um það hvernig við beitum gagnvirkum frásögnum og            

hugmyndir að námsmati nemenda koma einnig fram. Auk ritgerðinnar er viðauki sem inniheldur             

allar þær skýringar sem nauðsynlegt er að hafa í huga þegar unnið er að verkefninu með                

nemendum. 

Þetta er þróunarverkefni sem hefur verið unnið að með börnum í frístundarstarfi og nú              

nýlega (2018) með unglingum félagsmiðstöðva á Kringlumýrarsvæðinu. Þróunarverkefninu er         

ætlað að bjóða nemendum upp á fjölbreytt nám og öruggt umhverfi til að skoða og ræða saman                 

samfélagsleg málefni í formi leiks og frásagna. 
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Formáli 

 

“I can never read all the books I want; I can never be all the people I want and live all the lives I 

want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel 

all the shades, tones and variations of mental and physical experience possible in my life. 

And I am horribly limited.”  

― Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath 

 

Þetta er líklega eitt af þeim fáu orðum sem munu vera hjá mér yfir allt mitt líf. Hversu satt er                    

það að raunveruleikinn er svo takmarkaður og einangraður. Tilvera okkar er ekki nema             

sandkorn á ströndum óendanlegra möguleika. Þetta er líklega eftirsjá yfir því hversu mannleg             

við erum og er ég viss um það að ég er ekki einn á báti um þetta. Vilji mannfólks til að prófa allt,                       

reyna allt og vilja geta allt er óaðfinnanleg staðreynd sem við verðum öll að lifa með. 

 

Ég lærði fyrir nokkrum árum um leik sem býður fólki upp á að setja sig í fótspor annarra að                   

nafninu Drekar og dýflissur. Ég hafði áður prófað leiklist og spilað tölvuleiki eins og hver annar                

maður en þetta var eitthvað sem vakti mikinn áhuga hjá mér. Til að útskýra lauslega er leikurinn                 

Drekar og dýflissur borðspil sem kom út árið 1974. Þetta var leikur sem bauð þátttakendum að                

prófa að vera önnur manneskja meðan tekist var á við þrautir og verkefni. Allir gátu prófað að                 

vera eitthvað nýtt, hvort sem það var að vera karl eða kona, riddari, norn, þjófar eða hinn                 

venjulegi maður. 

Möguleikar þess að nota þetta við kennslu eru fjölmargir og hefur það líklega verið ótal               

sinnum verið reynt að búa til kerfi sem virkar fyrir kennslu sem hermir eftir þeim aðstæðum                

sem við finnum við spilahóp í miðjum leik Dreka og dýflissa. Ég fór því að skoða hvernig mætti                  

beita þeim aðferðum sem ég hef lært í gegnum Dreka og dýflissur í kennslu nemenda minna. 
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Inngangur 

 

Einn af þeim hlutum sem togar mannkynið saman eru frásagnir og sögur, og við getum séð það í                  

sinni tærustu mynd þegar foreldri les sögu fyrir barnið sitt fyrir svefn. Við höfum flest áhuga á                 

að hlusta á skemmtilegar frásagnir og oft getum við dregið eitthvað meira upp úr sögunni,               

einhvern vísdóm. Sögur og frásagnir eru jafnvel oft hannaðar í þeim tilgangi að kenna okkur               

eitthvað um heiminn í kringum okkur eða kynna fyrir okkur hugmyndafræði sem er okkur              

óþekkt. Ein slík bók er “Litli prinsinn” eftir Antonie de Saint-Exupéry, sem kom út árið 1943. Hún                 

er oft kynnt sem barnabók fyrir fullorðna og eftir hverja lesningu af henni er oft hægt að taka til                   

sín eitthvað nýtt. 

Gagnvirkar frásagnir leita eftir því að bjóða uppá skapandi og öruggt umhverfi fyrir             

hlustendur til að ræða saman um málefni sem koma fyrir í sögunni. Nemendum er ætlað að                

setja sig í hlutverk þeirra persóna sem koma fyrir í sögunni og velta fyrir sér afstöðu                

persónunnar og umhverfið sem sögupersónan finnur sig í. Nemendum er ætlað að taka virkan              

þátt í að móta söguna og sögupersónuna í gegnum umhverfið sem kennarinn skapar fyrir              

nemendur sína. Gagnvirkar frásagnir eru hentugar bæði til kennslu innan skólans og utan þess.              

Með góðri leiðsögn er tilvalið að frístunda- og félagsmiðstöðva leiðbeinendur og aðrar stofnanir             

bjóði upp á þetta fyrir börnin sem koma til þeirra. 

Ritgerðinni er skipt niður í þrjámegin hluta, fræðilegan hluta þar sem verða skoðaðar             

kenningar fræðimanna og hvernig gagnvirkar frásagnir tengjast aðalnámskrá. Leiðbeiningasafn         

og verkefnasafn sem útskýrir þær aðferðir sem þarf að hafa í huga við vinnslu að þessu verkefni                 

með nemendum og síðast er kortasafn og leiðbeiningar um það hvernig við lesum úr því. 

 

Ég vil þakka yfirmönnum mínum sem hafa veit mér þá aðstöðu til að þróa verkefnið áfram,                

foreldrum þeirra barna sem ég vinn með í frístund fyrir það traust það hefur á mér og hrósin                  

sem þau veita mér í gerð þessa verkefnis og síðast en ekki síðast Eggert Lárusson sem benti mér                  

í réttu átt við vinnslu að þessu verkefni. 
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1. Frásagnir og notkun þeirra í sögulegri merkingu. 

 

Frásagnir og sögur eru ein elsta leið mannkynsins til að miðla þekkingu. Áður en sagnfræði var                

fest niður á letur bóka og skrifta, fóru sögur meðal manna í munnlegum heimildum. Robert               

Coles lýsir því þannig, “Það að segja sögu er “rock-bottom” hæfni hvers og eins einstaklings”.               

Með þessum orðum vill hann meina með því að í okkur öllum býr yfir sú þrá að segja frá okkar                    

persónulegri sögu og miðla henni út í umheiminn. (Hamilton & Weiss, The Power of Storytelling in the                 

Classroom) 

 

“Við dreymum í sögum, við dag dreymum í sögum, við munum, vonum, örvæntum, trúum, 

efum, plönum, endurskoðum, gagnrýnum, byggjum, lærum, hötum og elskum í sögum”. 

- Barbara Hardy 

Þekking okkar er byggð á þeirri reynslu sem við höfum aflað okkur yfir æfina og ein leið til að                   

auðga skilning okkar er að bæta sögum inn í okkar persónulegu metaforísku sagnabók sem er               

lífsreynsla okkar. Með því að lesa og hlusta á sögur tökum við inn reynslu annarra. Við metum                 

þessa reynslu, skoðum hana og dæmum, og oft getum við bætt við blaðsíðu inn í okkar eigin                 

ævisögu. 
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2. Gagnvirkar frásagnir og tengsl þeirra við Aðalnámskrá 

 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að allir nemendur eiga rétt á jafnri kennslu óháð              

öðrum þáttum en þeim að þeir eru nemendur okkar. Það er því starf kennarans að bjóða upp á                  

fjölbreytta kennslu sem vekur áhuga, sköpun og skilning nemenda. Aðalnámskrá kynnir fyrir            

okkur hugtökin hugarheimur, reynsluheimur og félagsheimur og á blaðsíðu 197 í aðalnámskrá            

grunnskóla má finna þau slagorð sem tengjast hverjum þætti fyrir sig. (Aðalnámskrá grunnskóla             

2013) 

Hugtakið hugarheimur kemur fyrir í því samhengi að stuðla að eðlilegri þroskun á             

sjálfsmynd nemenda og hæfni nemenda til að átta sig á sjálfu sér og öðrum. Nokkur slagorð                

sem má finna á blaðsíðu 197 sem tengjast beint gagnvirkri frásagnarkennslu eru meðal annars              

“persónumótun, staðalmyndir og tilfinninganæmi”. Reynsluheimur lýsir sér þannig að það sé           

hæfni nemenda til að skilja umhverfi sitt, samfélag, sögu, menningu og veruleikann sem þau              

búa í. Félagsheimur býður okkur upp á að skoða hæfni nemenda til samskipta, hæfni þeirra til                

að móta og þróa tengsl við aðra. Nokkur slagorð úr þessum tveim síðari þáttum sem tengjast                

gagnvirkri frásagnarkennslu eru, “siðferði, lýðræði, orsakasamhengi, umburðarlyndi, virðing og         

samræða”. (Aðalnámskrá grunnskóla 2013) 

Gagnvirk frásagnaraðferð leiðir beint inn í þessi þrjú hugtök sem kennslufræði Aðal            

námsskrárinnar kynnir fyrir okkur. Í grunninn er gagnvirk frásögn samtal milli tveggja eða fleiri              

einstaklinga í gegnum sögu, atburð eða umræðu sem leyfir öllum þátttakendum að vera virkur              

aðili í því sem umfangið er um. Nemendur fá að breyta sögunni, tala við aðrar persónur sem                 

koma fyrir, læra um heiminn sem kennarinn kynnir fyrir nemendum og skoða það sem gerist í                

honum. Nemendur æfa sig í jafnræði og persónuvakningu, æfa sig að setja sig í spor annarra,                

bæði persóna í sögunni og annarra samnemenda sinna. Einnig fá nemendur reynslu á atburðum              

sem gerast í sögunni og læra aðra þætti sem kennarinn kynnir fyrir nemendum. 
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3. Hlutverkaleikir sem kennsluaðferð 

 

Mögulega er best að byrja á því að spyrja, hvað eru gagnvirkar frásagnir? Gagnvirkar frásagnir               

eru þróunarverkefni sem unnið hefur verið að nú í nokkur ár (2015-2018, þegar þetta verkefni               

er skrifað), í frístundaheimilum Kringlumýrar. Í sinni tærustu mynd eru gagnvirkar frásagnir            

hlutverkaleikur milli eins eða fleiri þátttakenda innan kennslustundar og eru þessar frásagnir            

hönnuð af kennara til að auðga skilning nemenda sinna á ýmsum sviðum. 

Eflaust hafa flestir leikið einhvers konar hlutverkaleik áður, en það er oft hægt að sjá               

börn í slíkum leikjum. Oft kalla þau þessa leiki, þykjustuleik, þar sem börnin taka á sig nýtt                 

samliðunarmynstur og ímynda sér oft að umhverfið, leikföng og jafnvel önnur börn séu í raun               

ekki það sem þau eru. Margir slíkir leikir notast ekki við reglur, dæmi má nefna leik með dúkkur,                  

löggur eða bófa. Í þessum tilfellum er frekar aðalánægjan dregin úr því að fá að leika hlutverk                 

sem einstaklingurinn er ekki í raunveruleikanum. Með auknum aldri hins vegar, fer þroski             

nemenda úr því að leika í opnum leik og þróast í leik með öðrum börnum og leik með einfaldar                   

reglur. Hlutverkaleikir hafa einnig þann eiginleika að æfa jafnt ungum sem öldruðum, og             

ánægjan sem kemur úr því að fá að vera eða þykjast vera eitthvað sem þau eru í raun ekki.                   

Hlutverkið þeirra felur hefðbundna sjálft sig, og frelsar persónuna. Það er því hægt að finna               

margskonar hlutverkaleiki meðal eldra fólks. (Fron, J., Fullerton, T., Morie, J.F., Pearce, C. (2007). Playing               

Dress-up: Costumes, role play and imagination.) 

Gagnvirkar frásagnir er hugsaðar þannig að kennari getur nýtt sér eðlilegar þarfir            

nemenda til samskipta með öðrum nemendum, og ánægju til leiks og reynslu upptöku í gegnum               

sögur.  
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4. Fræði- og námskenningar 

4.1 Howard Gardener og fjölgreiningarkenning hans. 

Árið 1983 lagði Howard Gardener fram þá kenningu hvernig mætti flokka hæfni einstaklinga.             

Hann er virtur prófessor sem hefur starfað lengi við Harvard háskólann í Bandaríkjunum.             

Fjölgreiningarkenningin sem hann lagði fram hefur dreifst um allan heim og er mjög virt og er                

mikilvægur partur af kennslufræði nú í dag. Í stað þess að nota IQ próf sem grunn að prófun                  

gáfna, leggur Howard fram að gáfur eru mun breytilegri heldur en IQ próf geta prófað fyrir.                

Breytileikasvið Howards leggur fyrir þá hugmynd að það megi flokka eiginleika einstaklinga í 8              

sértækar greindir. (Armstrong, Fjölgreindir í skólastofunni) 

 

Greindirnar eru: 

Málgreind (Linguistic intelligence) : Næmi fyrir hljóðum, gerð, merkingu og hlutverkum           

orða og tungumáls. 

Rök- og stærðfræðigreind (Logical-mathematical intelligence) : Næmi fyrir og hæfileiki til           

að átta sig á röklegum og tölulegum mynstrum; hæfileiki til að fást við langar              

rökleiðslur. 

Rýmisgreind (Spatial intelligence) : Hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim           

nákvæmlega og til að ummynda fyrstu skynjun. 

Líkams- og hreyfigreind (Bodily-Kinesthetic intelligence) : Hæfni til að hafa stjórn á eigin             

líkama og til að handleika hluti og beita verkfærum. 

Tónlistargreind (Musical intelligence) : Hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð,             

tónblæ, að meta tónlist af ýmsu tagi. 
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Samskiptagreind (Interpersonal intelligence) : Hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við              

hugarástandi, skapgerð, áhuga og óskum annarra. 

Sjálfþekkingargreind (Intrapersonal intelligence) : Aðgangur að eigin tilfinningalífi og         

hæfni til að greina á milli tilfinninga sinna; þekking á eigin veikleika og styrkleika. 

Umhverfisgreind (Naturalist intelligence) : Leikni í að greina tegundir, þekkja skyldar           

tegundir, kortleggja skyldleika, formlega eða óformlega, milli nokkurra tegunda. 

(Armstrong, Fjölgreindir í skólastofunni) 

 

Einnig leggur Gardener fram nokkur lykilatriði um hverja greind sem mikilvægt er að hafa í huga                

þegar unnið er með einstaklingum. 

1. Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum 

2. Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig. 

3. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. 

4. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. 

(Armstrong, Fjölgreindir í skólastofunni) 

 

Með þessi hugtök í huga, getum við skilgreint að nemendur okkar hafi margbreytilegt             

greindarsvið sem vinnur saman á ólíka vegu. Hver nemandi gengur því að verkefni/þraut og              

leysir það á þann hátt sem hentar þeim. Það er því okkar starf að koma á móts við þá og vera                     

meðvituð um það hvernig nemendur okkar hegða sér í stofunni, hvernig þeir vinna og hvernig               

þeir læra. Ein besta leiðin til að örva þroska nemenda er að hafa jákvæða stjórnun á nemendum                 

og gott andrúmsloft innan kennslustofunnar, þar sem nemendur geta virkjað greindirnar sínar á             

margvíslegan hátt. 
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Með því að skoða fjölgreindakenninguna og gera samanburð á aðferðum hennar og aðferðum             

gagnvirkra frásagna er hægt að virkja og þroska margar af þeim greindum sem Gardener kynnir               

fyrir okkur. Þær greindir sem koma sérstaklega mikið fram í aðferðum gagnvirkra frásagna eru,              

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind; Skilningur nemenda á hugarástandi, skapgerð sinni         

og annarra, áhuga og óskum allra þeirra sem eru að taka þátt í frásögninni. Einnig nýta                

gagnvirkar frásagnir greind nemenda til máls-, rök og stærðfræði- og rýmisgreind. Í gegnum             

þær þrautir sem við leggjum fyrir sögu persónur geta verið ýmsar af þessum greindum nýttar og                

verður betur kynnt hvernig þrautir virka í samhengi við gagnvirkar frásagnir síðar í ritgerðinni.  

4.2 Jean Piaget og kenningar hans um þroskastig nemenda 

Piaget var svissneskur sálfræðingur og fræðimaður sem er talinn einn af helstu brautryðjendum             

þekkingar okkar um þroskun barna. Það er algeng villa meðal fullorðinna að telja að börn eru                

smækkaðar útgáfur af fullorðnu fólki, en Piaget tekur sterklega á því að svo er ekki og börnin                 

sjá heiminn með sínum eigin augum og hafa sínar eigin hugmyndir um tilveruna í kringum sig.                

Piaget skrifar að það má flokka vitrænan þroska í fjóra megin flokka og þrjú þroskastig. (Charles,                

C.M. Litla Piaget kverið) 

 

Flokkarnir fyrir vitrænan þroska eru: 

Þroski : (líkamsþroski, einkum þroski miðtaugakerfis) 

Reynsla : (sem felst í í að handfjatla áþreifanlega hluti, velta fyrir sér í huganum og                

gera sér grein fyrir því hvað á sér stað um þá) 

Félagsleg samskipti : (þ.e. Leikur, tal og samskipti við aðrar manneskjur, einkum            

önnur börn) 

Jafnvægisleitni : (sem felst í því að fella saman þroska, reynslu og félagsmótun             

þannig að hugsunarform mótist og endurmótist 
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Þroskastigin eru : Aldursmörk að meðaltali 

Innsæis- eða hugboðsskilningur  

Hlutbundin rökhugsun (Hlutbundnar aðgerðir) 

Formleg rökhugsun (Formlegar aðgerðir) 

(Charles, C.M. Litla Piaget kverið) 

4 - 7 ára 

7 - 11 ára 

11 - 15 ára 

 

Við verðum því að hafa í huga að börn sem eru jafnaldra geta verið þó nokkuð ólík í vitrænum                   

þroska, og þótt það sé komið langt í einni færni getur það verið komið styttra í annarri.                 

Vitsmunaþroski barna leggur því fyrir okkur ákveðnar skorður um það hvað við getum kennt              

nemendum okkar og hvernig þau læra. Piaget leggur áherslu á að félagsleg samskipti séu              

forsenda þess að vitsmunalegur þroski aukist. Hann skrifar að í kennslustund þurfi að huga að               

því að nemendur geti talað saman. Kennsla þarf að bjóða upp á fjölbreytt verkefni, eins og                

kappræður innan bekkjarins, táknræna leiki, umræðuhópa og hlutverkaleiki. 

 

Kenningar Piagets um þroska barna og hvernig þær setja “skorður” um það hvað við getum               

kennt nemendum er forsenda þess hvernig notkun gagnvirkra frásagna er háttað. Þótt aðferðir             

gagnvirkra frásagna sé hægt að móta að nemendahópi á ýmsum aldri þarf að hafa sterklega í                

huga hvaða þroskastigi nemendur eru þegar kynnt er fyrir þeim þessi kennsluaðferð. Við             

leggjum ekki fyrir nemendur í fyrsta bekk sömu þrautir og aðstæður sem við myndum kynna               

fyrir nemendum okkar í 8-10 bekk. Þau verkefni og aðstæður sem kynntar eru í þessu verkefni                

eru hannaðar fyrir nemendur í 1.-4. bekk grunnskóla. (Charles, C.M. Litla Piaget kverið)  

15 



 

5. Verkefnasafn Gagnvirkra frásagna 

 

Hér að neðan verða kynnt þau helstu atriði sem þarf að huga að í vinnslu við þessa                 

kennsluaðferð. Hvernig er hægt að lesa úr kortinu sem fylgja þessu verkefni og hvernig er hægt                

að lýsa þeim aðstæðum sem nemendur finna sig í. Einnig komið með hugmyndir um hvað getur                

gerst og hvernig má drífa söguna áfram. 

5.1 Undirbúningur gagnvirkrar frásagnar 

 

Í þessu verkefni eiga að fylgja með nokkrir hlutir sem gott er að kynna sér fyrir kennslu.                 

Útskýringar að því hvernig þessir hlutir eru nýttir koma seinna í verkefninu hvert í sínum kafla                

og gott er að renna yfir þær upplýsingar sem þar má finna. 

Þessir hlutir eru: 

Áhaldalisti 

Útlitseinkennalisti 

Hæfileikalisti 

Kennarakort 

Tómt nemendakort 

Útskýringar fyrir kortið 

Einnig er gott að hafa til taks fyrir nemendur, pappír, blýanta, liti og hluti sem gætu komið upp í                   

sögunni (áþreifanlegir sem og steina og köngla, myndir af persónum, staðsetningum og hlutum,             

tónlist og annað skemmtilegt). Hugmyndin er sú að gera reynsluna sem skemmtilegasta með því              

að draga þau inn í söguna hvernig sem við erum fær um. 

Ef kennarinn hefur áhuga á að nota sérstakar sögur í þessu verkefni og bjóða upp á það                 

sem aðstæður fyrir börnin er tilvalið að lesa Grímsævintýri eða aðrar skemmtilegar sögur, en              
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það verður ekki meira kynnt hér í þessu verkefni frekar. Verkefnið er svo hannað að kennari geti                 

tekið þetta verkefni upp og nýtt það án fyrirhafnar. 

5.1.1 Hvernig við veljum hluti 

 

Það kemur oft fyrir að atburðir í sögunni geti haft sérkennilegar afleiðingar, eða það er ekki víst                 

að persónum geti alltaf tekist það sem börnin hafa í huga. Það er viss spenna í sögunni                 

sérstaklega þegar við kynnum fyrir nemendum einhverja þraut sem þeir þurfa að kljást við. Oft               

er það í formi stórs dreka sem þeir verða að glíma við með sverð og skjöld, en hvað gerist ef                    

nemendur ákveða að í stað þess að höggva niður þessa ófreskju að tala við hana. 

Hér eru kynntar fimm góðar aðferðir til að hjálpa við það að ákveða hluti í sögunni.                

Kennarar geta ákveðið að nota einungis eina af þessum aðferðum eða allar, og fer það einkum                

eftir hentugleika hvers hóps. Ef þessar aðferðir duga ekki er alltaf tilvalið að nota betri               

hugmyndir sem henta hverjum og einum. 

 
Mynd 1 

Teningakast : Þessi aðferð býður upp á mikinn fjölbreytileika í          

sögunni og undirbúning sögunnar, þar sem hvorki kennari eða         

nemendur geta haft bein áhrif á það sem kemur upp á, í            

kastinu. Gott er að hafa við hendina marga ólíka teninga, d4,           

d6, d10 og hvað annað sem hentar. Einnig er hægt að varpa            

teninga köstunum beint á skjáinn með því að nota teninga öpp           

af netinu (https://www.wizards.com/d20modern/d20mdice/dice.htm). Til    

dæmis, ef nemendur eru að reyna að klifra upp vegg sem er            

nokkuð sleipur og það er talið erfitt, getur kennarinn beðið          

nemendur að kasta upp á hvort þeim takist verkið. Ef d20           

teningur er notaður til dæmis, væri tilvalið að láta nemendur          

þurfa að fá 15 eða hærra í kastinu til að yfirvinna þrautina. 

Það er sérstaklega gott að nota þessa aðferð við að velja            

hvaða áhöld finnast í kistum og hvort persónan geti tekist á við            

þrautir sem henni er lagt fyrir. 
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Mynd 2 

Töluval : Þessi aðferð býður upp á meira inntak frá nemendum.           

Kennari hefur yfirleitt einhvern lista af númeruðum atburðum        

sem geta komið fyrir og nemendur velja sér tölu. Það númer           

sem er valið og þá sá atburður sem er tengdur þar við, gerist því              

í sögunni. Kennarar geta boðið nemendum að rétta upp hönd          

og velur svo af handahófi nemenda til að velja tölu, eða fer í             

stafrófsröð niður nafnalista nemenda sinna til að velja tölur. 

Þessi aðferð er tilvalin í að velja hvaða áhöld nemendur byrja            

með, eða hvaða áhöld finnast í kistum. 

 
Mynd 3 

Nálgunar töluval : Þessi aðferð býður upp á spennu. Oft er hún            

notuð í samhengi við að það er einhver erfið þraut sem           

persónan þarf að kljást við og það er ekki víst að henni takist             

það. Kennari byrjar á því að velja sér sjálfur tölu á skalanum            

1-10 sem við köllum hér framvegis nr.k (númer kennarans).         

Kennari býður síðan nemendum sínum að velja tölu á skalanum          

1-10 einnig. Það er hægt að velja nemendur hér á sama veg og í              

Töluvali hér að ofan. Ef talan er nægilega nálægt þeirri sem           

kennarinn valdi tekst persónunni að klára þrautina. 

Auðveldir atburðir geta verið á skalanum nr.k +3 eða -3.           

Miðlungs erfiðir atburðir geta verið á skalanum nr.k +/- 2 og           

erfiðir atburðir geta verið á skalanum nr.k +/- 1. 

Þessi aðferð er góð til að klára þrautir af ýmsu tagi, þar á              

meðal að opna læstar kistur, tala við sögupersónur, tala við          

skrímsli og komast yfir landslagsmyndanir (fljót, straumharða á        

og fleira). 

18 



 

 
Mynd 4 

Nemendaval : Oft getur verið gott að leyfa nemendum         

hreinlega að velja það sem þeir vilja sjálfir og ekki hafa           

handahófskennda hluti sem koma fyrir og yfirleitt er notast við          

þessa aðferð í gagnvirkri frásögn. Nemendur fá að taka virkan          

þátt í sögunni og hafa áhrif á söguna. Það er bæði hægt að leyfa              

einstaka nemendum að velja fyrir hópinn eða leyfa hópnum í          

heild sinni að kjósa um það hvað þá langar. 

Þessi aðferð er sérstaklega notuð til að búa til persónuna í            

upphafi leiks, hvernig persónan lítur út og hvort þær eru með           

einhverja sérstaka hæfileika, eða þegar nemendur eru að        

ferðast um. Nemendur velja að fara norður, suður, austur og          

vestur og skoða umhverfið betur til að sjá hvort þeir finni           

eitthvað grunsamlegt. Þessi aðferð spilar oft inn í aðrar aðferðir          

og er það í höndum bæði kennarans og nemenda hvernig þau           

vilja nota þessa aðferð. 

 
Mynd 5 

Kennaraval : Það kemur fyrir að við höfum ákveðið að kynna           

fyrir nemendum okkar eitthvað í sögunni sérstaklega. Hvort        

sem það er, að í vissu herbergi á kortinu er stór fjársjóður, eða             

það birtist fyrir sögupersónunni gömul kona sem býður þeim         

epli að borða eftir að þau hafa gert eitthvað eða ferðast um x             

marga reiti. 

Þessi aðferð kemur oft fyrir og er það í raun í höndum hvers              

og eins kennara að nýta þessa aðferð eins og þeim finnst best.  
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5.1.2 Hvað eru áhöld og hvernig eru þau notuð í sögunni 

 

Áhöld eru þeir hlutir sem nemendur geta notast við í sögunni til að gera þeim einhver verk                 

auðveldari. Kennari getur ákveðið að persónan byrjar með 0-5 áhöld með sér í upphafi              

sögunnar og notast við eina af nokkrum aðferðum sem eru kynntar hér að ofan til að velja hver                  

þessi áhöld eru. Lista af áhöldum má finna í viðauka. Nemendur geta síðar í sögunni eignast                

fleiri áhöld, með því að finna það í kistum, stela þeim frá skrímslum, fá þau gefins frá öðrum                  

persónum og fleira. 

Oft getur verið erfitt að ákveða hvernig áhöld virka og kemur oft fyrir að nemendur vilji                

nota eitthvað áhald á rangan hátt og í raun verður hver kennari að meta það sem hentar sínum                  

hóp nemenda. Til dæmis er tilvalið að leyfa nemendum að nota langa spýtu eða stiga til að                 

komast yfir gjá og þannig yfirvinna þrautina sem þeim er lagt fyrir, með því að nota                

óhefðbundna hætti, virkar kannski ekki eins vel, og þurfa þau því samt að kasta upp á eða nota                  

aðrar aðferðir til að athuga hvort þeim takist þrautin. Áhaldið mundi þó mögulega gera þeim               

það auðveldara fyrir til að yfirvinna þrautina og fá einhvers konar bónus við notkun áhaldsins. 
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5.1.2 Hvað er sögupersóna og hvernig kemur hún fyrir í sögunni 

 

Sögupersónan er persónugervingur nemenda í sögunni og er tæki nemendanna til að hafa áhrif              

á söguheiminn og öðlast reynslu í heiminum. Persónan er mikilvægur partur af sögunni sem              

bæði nemendum og kennurum getur þótt gaman af. Yfirleitt er gert ráð fyrir að ný persóna sé                 

sköpuð í hverri gagnvirkri frásögn, en kennarar hafa það val að nota sömu persónuna oftar en                

einu sinni ef það hentar nemendahóp þeirra. Báðar aðferðir, að skipta um persónu oft eða nýta                

sömu persónuna aftur og aftur, bjóða uppá mismunandi aðstæður til kennslu. 

Ef persóna kemur oft fyrir í frásögnum og er nýtt aftur og aftur getur kennari lagt                

áherslu á það hvernig persónuleiki persónunnar þróast, hvernig aðstæður persónunnar breytast           

og hvernig persónan þroskast. Nemendur hafa meiri tíma til að mynda persónuleg tengsl við              

persónuna og læra af þeirri reynslu sem þeir fá í gegnum sögupersónuna. Ef kennari ákveður að                

búa til nýja sögupersónu með nemendum í hverri frásögn býður það bæði kennara og              

nemendum að skoða fjölbreyttari aðstæður. Einn daginn eru þau ríkur prins sem er að leita eftir                

því að vera viðurkenndur í þjóðfélaginu eða annan dag eru þau fátækt lítið skrímslabarn sem               

leitast eftir því að halda sér á lífi á hvaða hátt sem það getur. 
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Kennarar geta ákveðið að nota eina eða báðar aðferðir, til dæmis, með því að hafa eina                

langvarandi sögu með aðalpersónu sem kemur oft fyrir og nemendur þekkja vel og síðan aðrar               

persónur sem nemendur fá að búa til, læra að þekkja aðeins í einum eða tveim gagnvirkum                

frásagnartímum og koma síðan fyrir mögulega í sögu aðalpersónunnar. 

Hér að neðan er kynntar nokkrar aðferðir til að búa til persónur með nemendum. Þessar               

aðferðir ganga misvel með mismunandi nemendahópum og þarf því hver kennari að meta sinn              

hóp og hvaða aðferð hentar þeim best. Hafið í huga að ef tvær hugmyndir af útlitseinkennum                

passa ekki saman, hávaxinn og lágvaxinn til dæmis, gildir það sem var fyrst valið. Ef engar af                 

þessum aðferðum henta er tilvalið að búa til nýjar aðferðir sem virka betur. 

 
Mynd 6 

Nemenda valin útlits einkenni : Með þessari aðferð bjóðum við          

nemendum okkar að taka virkan þátt í fyrstu skrefum að því að            

stíga inn í söguna. Kennarar geta boðið nemendum að rétta upp           

hönd og velur svo af handahófi nemenda til að nefna útlits           

einkenni, eða fer í stafrófsröð niður nafnalista nemenda sinna. 

Nemendur geta nánast sagt hvað sem er, en við viljum halda            

þeim við útlit en ekki áhöld. Til dæmis, ef nemandi segir að            

sögupersónan sé með sverð verður kennarinn að minna á að við           

erum einungis að velta fyrir okkur persónunni sjálfri. Önnur         

hugmynd en væri lögleg, mundi til dæmis vera að persónan          

hefur tvö höfuð. Hver kennari þarf að meta hvað þeim finnst           

hentugt sínum hópi og meta hugmyndir nemenda hverju sinni. 

Þessi aðferð er best þegar nemendur búa fyrst til          

aðalpersónu gagnvirku frásagnarinnar. 
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Mynd 7 

Tilviljunarvalútlitseinkenni : Þessi aðferð býður uppá hraðari       

uppsetningu útlitseinkenni persónunnar heldur en fyrrnefnda      

aðferðin að ofan. Kennari hefur lista af útlitseinkennum sem         

segir til um hvernig persónan lítur út og er hægt að ákveða            

þessa þætti fyrir tímann eða með nemendum. Listann af         

útlitseinkennum má finna í viðauka og upplýsingar um hvernig         

skal lesa úr listanum. 

Hægt er að nota ýmsar valaðferðir hér, þar á meðal teninga            

kast, töluval og kennaraval. Þessi aðferð hentar best í að búa til            

persónu sem kemur einungis einu sinni fyrir eða tvisvar. 

 

Eitt sem þarf þó að hafa í huga er hvort við leyfum nemendum að ákveða hvort útlitseinkenni                 

persónunnar gefa persónunni einhverja sérstaka hæfileika. Til dæmis ef nemandi segir að hún             

sé með vængi verður kennarinn að ákveða hvort það leyfi henni að fljúga. Yfirleitt er best að                 

gera nemendum það mjög klárt að hæfileikar sem þessir séu ekki í boði þótt þeir velji eitthvað                 

sem mundi bjóða upp á það. En hver kennari þarf að meta það eftir þörfum. Fyrir þá kennara                  

sem vilja bjóða upp á það að sögupersónan fái hæfileika frá útlitseinkennum kemur listi af fleiri                

hæfileikum sem gaman er að skoða. 
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5.1.3 Hvað eru þrautir og hvernig eru þær notaðar í sögunni 

 

Þrautir eru atburðir sem koma fyrir í sögunni sem sögupersónan og nemendur þurfa að              

yfirvinna. Þrautir koma yfirleitt fram í tveim meginformum. Þótt það sé yfirleitt óþarfi að huga               

að hverju sinni hvers konar form þraut er að taka, er mikilvægt að nefna hvernig nemendur geta                 

yfirstigið þær þrautir sem við leggjum fyrir þau. Einnig þarf að huga að því að yfirleitt til að gera                   

frásögn áhugaverða og að nemendur finni til tilgangs í því sem þau eru að gera er mikilvægt að                  

leggja fyrir þá eina meginþraut. Þessa megin þraut þekkja nemendur frá upphafi eða læra af               

mjög snemma í frásögninni. Meginþrautir köllum við hér framvegis ævintýri. 

Hér að neðan er kynnt hvernig form þrautir taka á sig. Hvort sem atburðurinn er góður                

eða vondur fyrir nemendur er hægt að nota ýmiss konar aðferðir til að velja um það hvað gerist                  

í sögunni og má lesa meira um það í kaflanum Hvernig við veljum hluti á blaðsíðu 18 til 20. 

 
Mynd 8 

Persónuþrautir : Þessar þrautir koma oft fyrir þegar        

sögupersónan hittir fleiri persónur í frásögninni. Nemendur vilja        

mögulega tala við persónuna, og stundum vilja nemendur        

eitthvað meira frá persónunni. Hvort sem það er að vingast við           

þessa nýju persónu, kaupa frá þeim eitthver áhald, læra eitthvað          

um heiminn eða annað. Hér kemur líka fyrir þegar sögupersónan          

hittir einhvern sem er þeim hættulegt, til dæmis skrímsli,         

vampíra eða annað. Nemendur þurfa þá að geta varið sig eða           

flýja aðstæðurnar. 

 
Mynd 9 

Umhverfisþrautir : Þessir atburðir gerast oft og má segja að það           

þarf alltaf að huga að þessari tegund af þrautum. Eins og nafnið            

gefur til kynna eru þetta þrautir sem finnast í umhverfinu og           

taka þeir á sig ótalmargar myndir og verður hver og einn kennari            

að huga að því hvað nýtt og skemmtilegt þær geta bætt við í             

gagnvirku frásagnirnar sínar. 

Nokkrar mismunandi umhverfisþrautir eru, þegar sögu       
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persónan vill stökkva yfir gjá, þegar þær vilja opna læsta kistu,           

þegar nemendur vilja klifra upp steinvegg, þegar einhver stingur         

uppá að borða eitraðan svepp sem þeir vissu ekki að væri           

eitraður og fleira. Þessar þrautir eru ekki hættulausar fyrir         

sögupersónuna og er oft gaman að sjá hvernig nemendum tekst          

að yfirvinna erfiðar aðstæður sem við kynnum fyrir þeim. 

 
Mynd 10 

Ævintýri : Þessar þrautir eru yfirleitt stærri og miklivægari en          

almennar þrautir sem við leggjum fyrir nemendur. Ævintýri geta         

verið bæði persónu þrautir og umhverfisþrautir, og oft eru         

jafnvel einhverskonar sambland ef þessum tveim hlutum. 

Nokkrar hugmyndir af ævintýrum eru: að bjarga þorpi frá          

dreka sem býr í fjallinu fyrir ofan, byggja nýtt samfélag í skógi            

sem er verndaður af konungi álfanna og leit að syngjandi töfra           

sverði sem er falið í miklu stöðuvatni. 

Einn af þeim mikilvægu þáttum sem þarf að hafa í huga í             

ævintýrum er að oft eru þau saman sett af mörgum litlum           

þrautum og það er yfirleitt ekki hægt að taka beina stefnu og            

ljúka ævintýrinu hratt. Til dæmis þarf mögulega að finna hina vel           

földu svörtu galdra ör og boga til að fella drekann, eða bjóða            

konungi álfanna einhverja gjöf á móti því landi sem hann býður           

okkur. Hver saga er einstök, og þarf því hver kennari að íhuga            

úrlausnir sem henta hverju sinni. 
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5.1.4 Hvað eru sögukort 

 

 

Sögukortið er það sem hjálpar okkur að staðsetja okkur inn í söguheiminn og heldur utan um                

þær upplýsingar sem við þurfum að hafa í huga við í gagnvirkri frásögn. Kortið inniheldur               

upplýsingar um þær þrautir sem geta komið fyrir, aðstæður og persónur sem má finna. Með               

þessu verkefni má finna eitt slíkt kort sem hægt er að nota í gagnvirkri frásögn. Það inniheldur                 

margs konar skemmtilegar þrautir og nokkrar persónur sem nemendur geta hitt. Nákvæmar            

útskýringar á nýtingu þess og hugmyndir að skemmtilegum atburðum má finna í viðauka. Það er               

einnig tilvalið fyrir kennara að búa til ný kort eftir þörfum. 
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5.1.5 Hvað annað er hægt að hafa í huga 

 

Gagnvirk frásagnaraðferð getur verið mjög þurr kennsluaðferð eins og hver önnur, og eru það              

hæfileikar hvers og eins kennara til að draga fram það besta í kennslunni sem gerir hana                

eftirminnilega. Til að gera frásögn sem þessa enn áhugaverðri fyrir nemendur okkar eru hér að               

neðan nokkrar hugmyndir að því hvernig kennari sem hefur vanist því að nota þessa aðferð               

nokkuð vel geti bætt kennsluhætti sína. Þetta eru einungis hugmyndir sem gaman er að stefna               

til að auðga tilfinningar, innblástur og innlifun nemenda inn í söguna. 

 

Mynd 11 

Tónlist : Ein einföld aðferð til að grípa áhuga nemenda og           

auðvelda þeim innlifunina inn í söguna er að spila tónlist undir.           

Hér er verið að meina sérstaklega bakgrunnstónlist og umhverfis         

hljóð. Kennarinn verður að meta að hafa lag sem passar við           

söguna hverju sinni og jafnvel þarf að skipta um lag í miðri sögu. 

Tónlist er oft notuð í kvikmyndum og tölvuleikjum til að stýra            

tilfinningum hlustenda og áhorfenda. Þessi sama hugmynd er        

notuð hér til að beina tilfinningum nemenda og auðvelda þeim          

innlifun sína inn í söguna. 

 Myndir : Það er gott að hafa til handanna nokkrar myndir af            

hlutum, persónum, skrímslum og staðsetningum til að sýna        

nemendum. Oft geta þessar myndir verkað sem akkeri fyrir þá          

nemendur sem eiga erfiðara með að ímynda sér aðstæður og          

persónur. Sérstaklega getur verið gott að beita þessari aðferð         

með yngri nemendum sem finnst erfitt að hugsa um hluti sem           

eru ekki fyrir framan þá, eða um hugmyndir sem þeir geta ekki            

tengt við hluti. 

Annað ráð er að leyfa nemendum að teikna persónur,          

aðstæður, umhverfi og hvað annað sem kemur fyrir eða         

kennarinn teikni persónurnar sem koma fyrir í sögunni. 
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 Leikmunir : Ein fjölbreyttasta aðferð til kennslu með gagnvirkri         

frásagnaraðferð er að nota leikmuni sem áhöld í sögunni.         

Hugmyndin er nokkurn veginn sú sama og með að hafa myndir,           

en börnin geta tengt beint við það sem er að gerast í sögunni við              

hlut sem finnst í raunveruleikanum. 

Nokkrar hugmyndir sem gaman er að nefna eru, partur af           

kortinu sem síðan er hægt að setja saman, stór kristall eða           

steinn sem táknar galdrastein í sögunni, bréf sem kennarinn         

hefur útbúið og er skrifað af persónu sem er þakklát          

sögupersónunni. 

 

Mynd 12 

Andrúmsloft : Eitt af erfiðari aðferðunum sem við nefnum hér.          

Það getur verið gaman að taka kennsluna stundum út úr          

kennslustofunni og er því tilvalið að segja sögur í öðrum          

aðstæðum en nemendur eru vanir. Kennarinn getur þemað        

söguna að því umhverfi sem þau finna sig í, til dæmis skógur,            

hálendi, fjaran og fleira. 

Það er einnig hægt að reyna að gera skólastofuna          

skemmtilegri/andrúmslofti með því að minnka ljósin eða slökkva        

alveg á þeim. Ef það gefst færi á því, er jafnvel hægt að kveikja á               

kerti til að auka þrungann í loftinu. 

 Raddblær og raddbeiting : Ef eitthvað af þessum aðferðum er          

notað, er mögulega mikilvægast að nota þessa. Kennarinn þarf         

þó að hafa smá fyrir því, að hækka og lækka rödd sína eftir             

aðstæðum. Jafnvel þarf að hafa í huga orðbragð og frasa sem           

hver persóna er líkleg til að nota. Það getur verið erfitt að hlusta             

lengi á mónótóníska rödd og þá jafnvel enn erfiðara fyrir          

nemendur okkar. 
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5.2 Framkvæmd 

 

Kennari byrjar á því að kynna fyrir nemendum hvað gagnvirkar frásagnir eru og útskýrir nokkra               

af þeim reglum sem nemendur þurfa að hafa í huga. Síðan búa þau til persónuna saman og velja                  

áhöldin sem sögupersónan tekur með sér í ævintýrið. Kennarinn kynnir fyrir þeim ævintýrið             

lauslega og les upp inngangsorð reits E3, sem er byrjunarreitur frásagnarinnar. 

Þegar fyrsta val hefst, spyr kennarinn hvort nemendur vilja fara í Norður, Austur eða              

Vestur. Nemendur rétta upp hönd, þegar sá valmöguleiki sem þá langar að gera, er nefndur af                

kennara og fjöldi nemenda er talinn fyrir hvern valmöguleika. Sá valmöguleiki sem fær flest              

atkvæði er það sem sögupersónan framkvæmir. Til dæmis, ef nemendur ákveða að fara í              

Norðurátt frá byrjunarreit, færast þau úr reit E3 yfir í reit D3, sem er herbergi fullt af bleikum                  

sveppum. Kennarinn mundi þá lýsa umhverfinu, bjóða nemendum að skoða umhverfið betur,            

bjóða nemendum að koma með sínar eigin hugmyndir og síðan halda áfram að velja nýja reiti. 

Vídeó af framkvæmd má finna í viðauka. 

 

Hér að neðan er flæðrit um það hvernig er hægt að stjórna gagnvirkri frásögn. 

a. Nemendur fá sér sæti og eru tilbúnir til að taka þátt og hlusta. 

b. Kennari útskýrir létt um gagnvirkar frásagnir. 

c. Nemendur búa til sögupersónuna, með aðstoð kennarans. 

d. Nemendur velja áhöld, með aðstoð kennarans. 

e. Frásögnin hefst og nemendur velja fyrstu áttina sem þeir vilja taka. 

 

1. Kennari les umhverfislýsingu á reitnum fyrir nemendur. 

 

2. Ef það er persóna, eða vera inn í reitnum framkvæmir persónan/veran sínar             

aðgerðir fyrst. (snákageitin ræðst á þau, hafmeyjan syngur til þeirra, gamli karlinn            

veifar þeim og bíður þeim góðan dag til dæmis.) 

3. Ef það er persóna inn í reitnum býður kennarinn nemendum að koma með              

29 



 

hugmyndir um hvað skal gera. (flýja, tala við þau, annað) 

 

4. Kennari býður nemendum að skoða umhverfið eða koma með sínar eigin            

hugmyndir. 

5. Ef nemendur ákveða að skoða umhverfið betur, útskýrir kennarinn eitthvað           

athyglisvert sem má finna inní herberginu (má vera allt frá því að vera lítið skordýr á                

veggnum, upp í vísbendingar að því hvernig á að klára ævintýrið.) 

4. Ef nemendur koma með skemmtilegar hugmyndir er kosið um það hvað er gert.              

Hægt er að gera nokkra hluti í hverjum reit á meðan þeir eru ekki öfugt við hvern                 

annan. 

 

5. Kennarinn býður nemendum að fara eitthvert annað, og tilkynnir hvaða stefnur            

þeir geta tekið og hvaðan þeir komu. 

6. Nemendur kjósa um hvaða stefnu þeir taka. (hefjið flæðiritið aftur frá 1.) 

5.2.2 Hugmyndir að ævintýrum 

Fjársjóður Alis 

Nemendur hafa fundið kort af miklum og stórum fjársjóði og hafa tekið uppá því að reyna finna                 

fjársjóðinn. Auk þeirra áhalda sem sögupersónan tekur með sér, fær hún einnig hluta af kortinu.               

Kennarinn getur prentað út hluta af sínu eigin korti og afhent nemendum, helst eintak sem               

inniheldur reit A4. 

 

Inngangurinn að Fjársjóði Alis má finna í reit A4 og er verndaður af stórum og miklum dyrum                 

sem eru höggnar í vegginn. Í hurðinni má sjá andlitið á ketti og þekur það stóran part af                  

dyrunum. Dyrnar geta talað og eru þær mjög svangar. Dyrnar opnast einungis ef sögupersónan              

finnur galdraorðið sem opnar dyrnar eða gefur dyrunum að borða fisk. 
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Skemmtilegar þrautir sem hægt er að nýta í þessu ævintýri eru; Veiða fisk úr stöðuvatninu í reit                 

D4, Kaupa fisk af hafmeyjunni sem má finna í reit B5, eða læra galdraorðið frá gamla manninum                 

sem má finna í reit D1. 

Svarti drekinn Diaval 

Stóri hættulegi drekinn að nafni Diaval hefur verið að ræna gulli frá heimabæ sögupersónunnar.              

Nemendum er úthlutað það verkefni að stöðva drekann á hvaða hátt sem þeim dettur í hug.                

Auk þess að fá þau venjulegu áhöld og venjulega, er sögupersónunni einnig úthlutað sverði,              

skjöldi og boga með 3 svartar örvar. 

 

Svarta drekann Diaval má finna í reit B1 og er hann sofandi þar til sögupersónan vekur hann.                 

Diaval vaknar ef sögupersónan kemur svo nálægt honum að drekinn getur fundið lyktina af              

sögupersónunni, þeir stíga á gullið sem finnst inn í hellinum hans eða þeir reyna að vekja hann                 

af yfirlögðu ráði. Svarti drekinn Diaval ræðst ekki samstundis á sögupersónuna nema ef             

sögupersónan er með sýnilegt vopn. Drekinn getur talað og á það til að spyrja hvað litlar verur                 

eins og sögupersónan er að gera í hans húsum. 

 

Þrautir sem hægt er að nýta í þessu ævintýri eru meðal annars; Gabbið drekann til að falla í                  

botnlausu holuna í reit B3, Endurheimtið allt gullið aftur án þess að vekja drekann, eða vingist                

við Diaval og biðjið hann um að skila gullinu aftur í þorpið. 

Leitin að Oberon, konungi álfanna 

Nemendum er falið það hlutverk að fara inn í hellinn og leita að Oberon, sem hefur verið týndur                  

í nokkrar vikur inn í hellinum. Auk þeirra áhalda sem sögupersónan tekur með sér, fær persónan                

einnig uppáhalds köku Oberons og á það að hjálpa henni að finna hann. 

 

Oberon má finna í reit D1 og hefur hann gleymt hver hann er í raun. Oberon hefur tekið á sig                    

form gamals manns. Til að aðstoða nemendur að finna Oberon finnast álfastjörnur á gólfinu í               

hverjum reit. Stjörnurnar eru alltaf næst þeim veg sem vísar að reit D1, hvort sem það er fyrir                  
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framan hurð, sprungu í vegg eða gangi. Kennarinn getur lýst því þannig til dæmis, ef nemendur                

eru í reit D3, þá finna þau álfastjörnur við innganginn sem vísar í vestur. 

 

Nokkrar þrautir sem gaman væri að nýta í þessu ævintýri. Aðstoða gamla manninn að finna               

sokkana sína (reitur C2), verða vinur gamla karlsins með því segja honum sögu/skemmtilegt             

grín, og hjálpa honum að sigra Slöngugeitina sem má finna í reit A2. 

5.3 Tillögur að námsmati 

5.3.1 Sjálfsmat nemenda og endursögn af frásögninni 

 

Eftir að frásögninni er lokið eru nemendur beðnir um að meta það sem þau lærðu af                

frásögninni. Þau skrifa stutta endursögn af því sem gerðist og meta það hvernig hópnum tókst               

að yfirvinna þær þrautir og atburði sem komu fyrir. 

5.3.2 Nemendakort og mat á því 

 

Meðan nemendur eru að hlusta á frásögnina, merkja nemendur inn á kortið sem þeim er               

úthlutað hvert þau fara og hvað þeir sjá. Hvað þeir eiga að merkja getur verið mismunandi eftir                 

þeim aðstæðum sem kennarinn leggur fyrir hverju sinni, en mikilvægt er að nemendur fái að               

vita hverjir þeir þættir eru. Til dæmis, merkja þau inn allar hreyfingar um reiti sem þau gera,                 

Norður, Suður, Austur og Vestur örvar á korti, eða lína í gegnum kortið. Í hvern reit má einnig                  

teikna til dæmis litla mynd af því sem þeim fannst merkilegast í reitnum (yfirleitt eru það þær                 

þrautir sem þeir þurfa að takast á við). 

6.3.3 Þrjár óskir og stjarna 

 

Þrjár óskir og stjarna er skemmtileg aðferð til að rifja upp atburði sem hafa gerst yfir daginn og                  

hefur verið breytt örlítið til að henta betur í þetta verkefni. Upprunalega kemur aðferðin af               

munnlegum heimildum frá konu sem hefur unnið mörg herrans ár við sumarbúðir í Ameríku. 
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Eftir kennslu eru nemendur beðnir um að skrifa hjá sér þrjár óskir og stjörnu. Óskirnar               

tákna atburði sem hefðu getað farið betur eða nemendur vona að gerist. Orðin að þessum               

spurningum eiga að vera á léttum nótum og ýta undir umhugsun. 

“Hvað hefði mátt fara betur?” 

“Er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi?” 

“Er eitthvað sem þú vonar að gerist næst?” 

Stjarnan táknar það sem nemendum þótti skemmtilegast eða merkilegast í frásögninni. 

Þótt það getur verið gott að vera stundum dómharður við sjálfan sig er megin              

hugmyndin með þessari aðferð að reyna að huga að jákvæðum þáttum frásagnarinnar, hvernig             

má gera betur og hvað gekk vel, í stað þess að hugsa of mikið um það sem gekk illa. 

  

33 



 

6. Lokaorð 

 

Vinna að þessari ritgerð hefur hjálpað mér mikið að skilja betur hvernig má nota þessa               

kennsluaðferð við mismunandi aðstæður. Ég hef verið að nota þessa aðferð mikið í frístund og               

að taka saman þær upplýsingar sem ég kann og skrifa þær niður á heildstæðan hátt svo aðrir                 

geti nýtt sér þessa aðferðar hefur dýpkað skilning minn mikið. 

Í því frístundarheimili sem ég vinn við er nemendum heimilt að velja það sem þá langar                

að gera og yfirleitt fyllist hópurinn fyrir gagnvirkar frásagnir (sem nemendur þekkja sem             

hellaleikurinn). Það er ekki hægt að segja fyrir alla aðra hópa. Einnig er gaman að nefna að                 

margir nemendur sem koma einu sinni velja hellaleikinn yfirleitt aftur þegar það er í boði næst. 

 

Þótt gagnvirkar frásagnir séu athyglisverð kennsluaðferð sé ég þó fram á að hún henti alls ekki                

öllum nemendum né öllum kennurum. Það þarf að hafa mikið fyrir því að stjórna sinni fyrstu                

gagnvirkri frásögn og hvað þá að tengja hana við námsefni nemenda. 

Það sem ég lærði og tel þó vera skemmtilega hugmynd, er að nota þessa kennsluaðferð í                

skólaferðum þar sem nemendur gista yfir eina eða fleiri nætur, í nestistíma ungra nemenda í               

stað þess að lesa fyrir þau sögu eða annað, eða jafnvel nota þessa aðferð með nemendum sem                 

eiga erfitt með hreyfingu vegna ýmissa ástæðna. 

 

Þessi kennsluaðferð er enn á þróunarstigi og mun hún halda því lengi áfram. Alveg eins og                

kennarar hætta aldrei að læra, mun þessi kennsluaðferð líklega aldrei hætta að þróast vegna              

þeirrar hugmyndasmíða, sem eru nemendur okkar.  
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Kids At The Table (GM Tips with Satine Phoneix). (2017, 4 Maí). Geek & Sundry. 

Sótt 9. Febrúar 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=hVaSzIIoA9Y 
 
Boys React to Girls Playing Dungeons and Dragons (DnDnG). (2014, 20 Júlí). Meredith Ashley. 

Sótt 9. Febrúar 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=WdYxlY3jNDw 
 
“D&D with High School Students” S02E01 - A Day at the Festival in Daryolar Shahri. (2018, 19                 

Febrúar). Bill Allan. Sótt 19. Febrúar 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=rJ5zpcOD1Xw 
 
D&D with High School Students S02E00 - Anna, Sean, and Heather. (2018, 5 Febrúar). Bill Allan. 

Sótt 19. Febrúar 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=sJ1cpbGJZmA 
 
7.4 Mynd 
 
Mynd 1. Sótt 26. Febrúar 2018 af 
https://www.vecteezy.com/miscellaneous/21212-red-vector-dice 
 
Mynd 2. Sótt 26. Febrúar 2018 af https://www.freepik.com/free-photos-vectors/number 
 
Mynd 3. Sótt 26. Febrúar 2018 af  

https://pixabay.com/en/bayesian-statistics-bell-curve-2889576/ 
 
Mynd 4. Sótt 26. Febrúar 2018 af https://pngtree.com/freepng/a-student-in-class_3315387.html 
 
Mynd 5. Sótt 26. Febrúar 2018 af  
https://www.freepik.com/free-vector/business-man-thinking_894790.htm#term=thinking&page=1
&position=17 
 
Mynd 6. Sótt 26. Febrúar 2018 af 

https://www.freepik.es/vector-premium/elementos-de-cuentos-de-piratas-dibujados-a-mano_846
477.htm 
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Mynd 7. Sótt 9. Mars 2018 af http://vector4free.com/vector/cute-monster-vector/ 
 

Mynd 8. Sótt 26. Febrúar 2018 af 

https://mx.depositphotos.com/121861708/stock-illustration-kid-idea-creative-active.html 
 
Mynd 9. Sótt 26. Febrúar2018 af https://pixabay.com/en/treasure-map-treasure-hunt-153425/ 
 
Mynd 10. Sótt 26. Febrúar 2018 af 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNyPM9LojoRykhl0vp1jL6tjLis8TgWu
OARys-G6lm7AV0T4Iy 
 
Mynd 11. Sótt 9. Mars 2018 af http://all-free-download.com/free-vector/music.html 
 

Mynd 12. Sótt 9. Mars 2018 af https://www.flaticon.com/free-icon/cave_220179 

 

Mynd í viðauka (áttavita stjarna). Sótt 23. Apríl 2018 af 

https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-vintage-compass_1109529.htm  
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8. Viðauki 

8.1 Áhaldalisti 

 

Þessi listi inniheldur hugmyndir af áhöldum sem sögupersónan getur tekið með sér eða fundið á               

leið sinni um heiminn. Ráðlagt er kennurum að leyfa einungis áhöld frá 1-20 í upphafi leiksins til                 

að vera valinn. Áhöld 1-20 eru nokkuð almennir hlutir sem oft má finna í bakpoka hjá ferðalangi,                 

áhöld 21-80 eru óvenjulegri hlutir en þó ekkert ónáttúrulegt. Áhöld sem hafa númerinn 81-100              

eru galdra hlutir sem veitir sögupersónunni einhvern hæfileika. Það er mælt með að halda sig               

við áhöld á númerum 1-80 almennt í frásögninni og nota áhöld á númerum 81-100 sjaldnar.               

Áhöld með númerin 81-100 eru merkt með númeri fyrir aftan nafn sitt, og vísar það í                

hæfileikann sem áhaldið veitir sögupersónunni sem má finna í hæfileikalistanum hér fyrir            

neðan. 

Sögupersónan getur fundið ný áhöld með því að opna kistur í þeim reitum sem þar               

finnast, með því að ræna/sigra skrímsli sem verða á vegi sögupersónunnar, með því að vingast               

við persónur í sögunni eða klára erfiðar þrautir. 18-19-15 

 

 

1 Lykil 

2 Spíta 

3 Peningapoki (3 gull peningar) 

4 Fiskur (matur) 

5 Kafara gríma 

6 Gas gríma 

7 Teppi 

8 Stigi 

9 Reipi 

 

51 Skrímsla gríma 

52 Hljóðfæra strengur 

53 Stafur 

54 Flauta 

55 Álfa búningur 

56 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

57 Veiðistöng 

58 Skjöldur 

59 Armband 
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10 Hamar og þrír naglar 

11 Sápa 

12 Lukt 

13 Viðardrumbur 

14 Hnífur 

15 Kjúlingur (matur) 

16 Nemenda val (nemandinn fær að velja áhald eða nýa tölu) 

17 Kyndill 

18 Norna búningur 

19 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

20 Bátur 

21 Hjólbörur 

22 Hringur  

23 Sprengja 

24 Spill 

25 Hundur (dýr) 

26 Hálsmen 

27 Brauð (matur) 

28 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

29 !!! Skrímsli !!! 

30 Blekpenni 

31 Pappír 

32 Blíantur 

33 Veljið þrjú auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

34 Nemenda val (nemandinn fær að velja áhald eða nýa tölu) 

60 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

61 Köttur (dýr) 

62 !!! Skrímsli !!! 

63 Smákökku 

64 Bogi og þrjár örvar 

65 Gaskúpa gríma (Gas- og kafaragríma) 

66 Stjörnu kort 

67 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

68 Dreka búningur 

69 Krókur 

70 Seiði (Vakna vakna - töfra seiði) 

71 Veljið þrjú auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

72 Sverð 

73 Bjarna klær (vopn og tól til að klifra) 

74 Kerti 

75 Gekkó eðla (dýr) 

76 Einhyrnings búningur 

77 Hunang 

78 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

79 Seiði (Lítið og snöggt - töfra seiði) 

80 Álfa mey (auka líf) 

81 Töfra skór með vængi (1) 

82 Töfra hreystur (2) 

83 Töfra hringur (3) 

84 Töfra hringur (4) 
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35 Plástur 

36 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

37 Net 

38 Seiði (Sofðu rótt - töfra seiði) 

39 Teningur 

40 Lím 

41 Zombie búningur 

42 Háfur 

43 Vax vængir (hæfileiki til að fljúga stutta stund, eða svífa) 

44 Kanarí fugl (dýr) 

45 Spegill 

46 Seiði (Stórt og sterkt - töfra seiði) 

47 Gjallarhorn 

48 Veljið tvö auka áhöld (Hunsið þennan valmöguleika næst) 

49 Harpa 

50 !!! Skrímsli !!! 

 

85 Töfra hálsmen (5) 

86 Töfra hálsmen (6) 

87 Töfra sverð (7) 

88 Töfra stafur (8) 

89 Töfra boggi (9) 

90 Töfra skjöldur (10) 

91 Töfra gleraugu (11) 

92 Töfra trjágrein (12) 

93 Töfra armband með stóran kristal (13) 

94 Töfra vass dropamælir (14) 

95 Töfra lykil (15) 

96 Töfra áttaviti (16) 

97 Töfra kort (17) 

98 Töfra stein í laginu eins og hjarta (18) 

99 Töfra bakkpoki (19) 

100 Töfra teningur (20) 
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8.2 Útlitseinkennalisti 

 

Þessi listi inniheldur hugmyndir af útlits einkennum á sögupersónu. Mælt er með að velja fimm               

sinnum upp á hverskonar útlits einkenni sem persónan er með. Tölur 99 og 100 leyfa               

nemendum að fá auka útlits einkenni, yfirleitt er það mjög spennandi. Ef um nemenda val               

aðferð er að ræða er gott að færa til 99 og 100 tölurnar svo nemendur læri ekki hvað þær gera                    

og velja þær aftur og aftur. Ef tvær tölur segja til um eitthvað sem passar ekki saman, til dæmis                   

persónan er hávaxinn en fær síðan tölu sem segir að þau eru lágvaxin gildir það sem kom fyrst                  

og það er valið aftur. Hafið einnig í huga að þetta eru einungis hugmyndir að útlitseinkennum og                 

hægt er að breyta listanum eftir hentugleika hvers og eins. 

 

 

1 Handleggir : Virðast vera gerðir úr marmara 

2 Handleggir : Óvenjulega langir 

3 Handleggir : Fiðraðir framhandleggir 

4 Handleggir : Hreistraðir framhandleggir 

5 Handleggir : Sýnist ekki innihalda bein 

6 Líkamsbygging : Mjór 

7 Líkamsbygging : Ónáttúrulega létt 

8 Líkamsbygging : Tignarleg 

9 Líkamsbygging : Ónáttúrulega þung 

10 Líkamsbygging : Vöðva mikil 

11 Fingur og tær : Óvenjulega langir 

12 Fingur og tær : Neglur úr málmi 

13 Fingur og tær : Óvenjulegur fjöldi 

14 Fingur og tær : Auka liðir 

 

51 Skuggi : Hreyfist þótt persónan er ekki að hreyfast 

52 Skuggi : Er með auka hendur 

53 Skuggi : Með skot þótt persónan er það ekki 

54 Skuggi : Með horn þótt persónan er það ekki 

55 Skuggi : Vængjað þótt persónan er það ekki 

56 Skin : Óvenjuleg á litin 

57 Skin : Fjaðrað 

58 Skin : Glitraðar 

59 Skin : Hreystót 

60 Skin : Úr málmi 

61 Skin : Laust á líkamanum 

62 Skin : Mynstrað 

63 Skin : Slímugt 

64 Skin : Hálfgegnsæt 
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15 Fingur og tær : Engar neglur 

16 Eyru : Katta eyru 

17 Eyru :  Eyrun eru fiðruð 

18 Eyru : Eyrnasneplarnir eru óvenju langir 

19 Eyru : Engin eyru 

20 Eyru : Álfaeyru 

21 Augu : Einungis eitt auga 

22 Augu : Lýsandi augu 

23 Augu : Augnlitur breytist eftir aðstæðum 

24 Augu : Reykur kemur af augunum 

25 Augu : Engin augu 

26 Andlit : Dýrkennt andlit 

27 Andlit : Trýni 

28 Andlit : Ekkert nef 

29 Andlit : Vanþróað 

30 Andlit : Ör 

31 Horn : Drekahorn 

32 Horn : Málmhorn 

33 Hár : Eldur sem gefur ekki frá sér hita eða brennur 

34 Hár : Fjaðrir 

35 Hár : Verður hvít undir tunglsljósi 

36 Hendur : Þófar 

37 Hendur : Krabbaklær 

38 Hendur : Lófarnir glóa 

39 Hendur : Gefa frá sér reyk 

65 Röd : Orðin heyrast andlega en ekki með eyrunum 

66 Röd : Skræk 

67 Rödd : Tvíradda (það heyrast tvær raddir í einu) 

68 Röd : Bergmálar ónúttúrulega 

69 Röd : Djúp 

70 Skot : Sporður 

71 Skot : Eðluskot 

72 Skot : Djöflaskot 

73 Vængir : Fiðrildavængir 

74 Vængir : Englavængir 

75 Annað : Lítur út fyrir að vera alltaf hrein 

76 Annað : Lítur út fyrir að glóa 

77 Annað : Klofin tunga 

78 Annað : Andadrátur hljómar eins og öldugangur 

79 Annað : Fötin eru alltaf á hreyfingu þótt það sé einginn 
vindur 

80 Annað : Freknótt 

81 Annað : Svitna ekki 

82 Annað : Andadrátur lyktar eins og blóm 

83 Annað : Sjást ekki í spegli 

84 Annað : Hlátur hljómar eins og söngur 

85 Annað : Tárin þeirra eru marglita 

86 Annað : Enginn skuggi 

87 Annað : Engin líkamshár 

88 Annað : Skjánna hvítar tennur 

89 Annað : Beittar tennur 
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40 Hendur : Fingraförin líta út eins og stimplar 

41 Höfuð : Óvenjulegt form 

42 Höfuð : Sköllótt 

43 Höfuð : Geislabaugur yfir höfðinu 

44 Höfuð : Óvenjulega stórt 

45 Höfuð : Óvenjulega lítið 

46 Fótleggir : Bogna í öfuga átt 

47 Fótleggir : Fuglafætur 

48 Fótleggir : Froskafætur 

49 Fótleggir : Óvenjulega langir 

50 Fótleggir : Óvenjulega stuttir 

 

90 Annað : Sérkennilegur fæðingarblettur 

91 Annað : Lykta ónáttúrulega illa 

92 Annað : Lykta ónáttúrulega vel 

93 Annað : Auka útlimir, hendur eða fætur 

94 Annað : Auka vanþroskaður útlimur, vængir 

95 Annað : Auka vanþroskaður útlimur, handleggur 

96 Annað : Reykur kemur af andadræti 

97 Annað : Fótspor eru óvenjuleg 

98 Annað : Líkamshiti er ónátúrulegur 

99 Veljið tvö auka útlitseinkenni (Hunsið val 99 eða hærra) 

100 Veljið þrjú auka útlitseinkenni (Hunsið val 99 eða hærra) 
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8.3 Hæfileikalisti 

 

Þessi listi inniheldur hugmyndir af hæfileikum sem sögupersónan getur fengið, hvort sem það af              

náttúrulegum orsökum, fæðast með hæfileikann, eða hún fær hann frá einhverju áhaldi. Reglur             

um hvernig hæfileikar virka eru mikið í höndum kennara en mælt er með því að of nota þá ekki.                   

Þótt hæfileikinn til að fljúga sé rosalega skemmtilegur fyrir nemendur er það oft ekki gaman að                

sjá þá fara yfir heilar þrautir og aðstæður sem bjóða uppá svo mikla frásögn og umræðu. Það er                  

því mælt með að veita nemendum þessa hæfileika einungis hóflega og einungis eftir að hafa               

tekist að klára erfiða þraut, jafnvel ævintýri. 

 

 

1 Hæfileiki til að fljúga 

2 Hæfileiki til að anda í vatni og synda hraðar 

3 Hæfileiki til að breytast í dýr einu sinni á dag 

4 Hæfileiki til að breytast í plöntu einu sinni á dag 

5 Hæfileiki til að tala við dýr 

6 Hæfileiki til að tala við plöntur 

7 Hæfileiki til að stjórna eldi einu sinni á dag 

8 Hæfileiki til að stjórna vatni einu sinni á dag 

9 Hæfileiki til að stjórna vindi einu sinni á dag 

10 Hæfileiki til að stjórna jörð einu sinni á dag 

 

 

11 Hæfileiki til að hreyfa hluti úr fjarlægð einu sinni á dag 

12 Hæfileiki til að lækna líkamsskaða þrisvar á dag 

13 Hæfileiki til að skynja hættu áður en gengið er inn í reit 

14 Hæfileiki til að breyta steini í gullpening í 24 klst. 

15 Hæfileiki til að opna hvaða lás sem er þrisvar á dag 

16 Hæfileiki til að birtast fyrir framan hellinn tvisvar á dag 

17 Hæfileiki til að hoppa yfir 1 reit á kortinu að vild 

18 Hæfileiki til að vingast við eina hættulega veru 

19 Hæfileiki til að búa til þrjú áhöld að eigin vali 

20 Hæfileiki til að breyta aðstæðum inn í reit einu sinni 
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8.4 Kennarakort A 
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8.5 Kennarakort B 

A1 

 
 
 

A2 
 
 

  

A3 

 

A4 

 

A5 

 

 

B1 
 
 

   

B2 

 

 

B3 
 
 

 

B4 

 

B5 
 
 

  

C1 

 
 
 
 

C2 C3 

 

C4 
 
 
 

 

C5 

 

D1 
 
 
 
 

D2 

 

D3 
 
 

 

D4 

 

D5 
 
 

 

E1 

 

 

E2 
 
 

 

E3 

 
 

Byrjið hér 

E4 
 
 

  

E5 
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8.6 Tómtkort 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Byrjið hér 
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8.7 Útskýringar að kennarakorti A og B 

 

Það getur verið erfitt að taka upp kennarakortið í fyrsta sinn og reyna að lesa úr því. Hér eru því                    

nokkrar leiðbeiningar sem munu vonandi auðvelda framtíðarlesendum hvernig á að nota þau.            

Hafið í huga að kort A og B tákna það sama en snúa ekki eins á A4 blaðinu sem þið prentið út,                      

hafið í huga að á öllum kortum má sjá áttavita, hann sýnir í hvaða átt kortið snýr en þau snúa                    

ekki öll eins, eða snúið korti A einu sinni í 90° réttsælis eftir að hafa prentað bæði kortin. Þegar                   

bæði kortin snúa eins má haldast við númerin sem finnast á korti B (A1, A2.. B3.. o.s.frv.), þessi                  

númer finnast ekki á korti A, en þessara númera verður vísað til nú framvegis þegar verið er að                  

útskýra hvað finnst í þessum reitum. 

Umhverfislýsingar reitana koma hér að neðan, þær eru hægt að lesa beint fyrir             

nemendum þegar þau fyrst koma inn í þann reit eða hafa til hliðsjónar. Einnig koma fram                

hugmyndir að atburðum, þrautum og persónum. Reitirnir verða kannaðir í röð númera fyrst og              

síðan röð bókstafa: (A1, A2.. B3.. o.s.frv.). Hafið í huga að þetta eru einungis hugmyndir og getur                 

verið mjög gaman að henda inn í söguna einhverju sem var ekki skipulagt fyrirfram. Gagnvirkar               

frásagnir eru ekki tölvuleikir eða bók þar sem allt sem hægt er að gera eða lesa um er fyrirfram                   

ákveðið. Frelsið til að skoða söguheiminn er eitt af þeim hlutum sem gerir þessa kennsluaðferð               

heillandi. 
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8.7.1 Reitur A1 : Útgangur  

 

“Þegar þið stigið inn í þetta herbergi takið þið eftir því að þið sjáið nokkuð sem þið hafið ekki                   

séð alla ykkar ferð um hellinn. Það skína sólargeislar frá smárri sprungu í loftinu, hún er þó                 

nægilega stór til að skríða út um ef þið hefðuð eitthvað til að klifra upp.” 

 

Til að komast að útganginum þurfa nemendur að nota stiga eða annað áhald sem hægt er að                 

nota eins. Nemendur geta reynt að klifra veginn en veggirnir eru sleipir vegna mosans sem vex á                 

þeim, þrautin til að klifra upp vegginn er talinn erfið. 

8.7.2 Reitur A2 : Snákageit/Geitasnákur  

 

“Rýmið sem þið komið inn í er þakið sérkennilegu gengsæu skinni, það lítur út fyrir að það komi                  

af slöngu sem hefur skipt um skinn en það er eitthvað skrítið við það. Skinnið er með fætur. Eftir                   

stutta athugun á þessu einkennilega fyrirbæri heyrið þið fyrir aftan ykkur hvæs. Þið hrökkvið í               

kút og snúið ykkur við. Fyrir framan ykkur stendur geit, nei snákur, nei. Þetta er Snákageit!” 

 

Snákageitin er hættulegt dýr sem býr í hellinum og ræðst að sögupersónu þegar persónan              

kemur inn í rýmið. Snákageitin mun reyna að bíta persónuna og ef henni tekst það getur það                 

verið lífshættulegt fyrir persónuna. Lyf eða mosi getur læknað bítið. Ef sögupersónan flýr mun              

snákageitin elta persónuna uppi, allt að tvo reiti. 
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8.7.3 Reitur A3 : Kæli kistan  

 

“Þegar þið gangið inn í herbergið finnið þið fyrir ægilegum kulda. Veggir allir eru þaktir ís og                 

rosavaxin grýlukerti hanga úr loftinu. Í miðju herberginu sjáið þið risavaxin turn úr klaka og snjó,                

og ofan á turninum sjáið þið kistu.” 

 

Kistan er ólæst, en til að komast að kistunni er mjög erfitt. Ef sögupersónan er með stiga eða                  

annað áhald sem virkar eins geta þau klifrað upp að kistunni en til að klifra upp til kistunnar                  

þurfa nemendur að takast á við tvær þrautir til að klifra upp ís-turninn. 

8.7.4 Reitur A4 : Kötturinn og dyrnar  

 

“Salurinn sem þið gangið inn í er bjartur og fallegur, en nokkuð tómur. Það eina óvenjulega sem                 

þið sjáið eru stórar dyr sem eru höggnar úr veggnum. Framan á dyrunum má sjá andlit á ketti                  

sem þekur dyrnar nánast alveg. Dyrnar hreyfast allt í einu, mjálma og segja “mjá, ég er svangur                 

ert þú nokkuð með mat fyrir mig?”.” 

 

Dyrnar eru töfradyr sem geta einungis verið opnaðar með því að gefa dyrunum að borða.               

Dyrnar þiggja allt sem kettir geta borðað. Fyrir aftan dyrnar er einn af nokkrum útgöngum úr                

hellinum. 

8.7.5 Reitur A5 : Blóma garðurinn  

 

“Þegar þið gangið inn í þetta herbergi, tekur á móti ykkur sætur ilmur. Herbergið sem þið                

standið inn í er þakið gróðri, plöntum og litlum blómum. Í miðju herberginu sjáið þið kistu sem                 

virðist vera ólæst.” 
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Ilmurinn af blómunum er hættulegur sögupersónunni. Ef sögupersónan er ekki með grímu eða             

hefur aðra leið til að komast, andar að sér ilminum og sofnar persónan. Ef þau sofna vakna þau                  

síðar í öðrum reit valinn af handahófi af kennaranum. 

8.7.6 Reitur B1 : Fjársjóður  

 

“Þegar þið gangið inn í þennan sal sjáið þið um allt gólf peninga, gimsteina og fjársjóði. Salurinn                 

gljáir af því hversu mikið gull er þar inni. Í miðjum salnum er Harpa sem spilar létta tónlist og til                    

hliðar við hörpuna sjáið þið fjall af gulli. Þegar þið komið aðeins nær takið þið eftir því að það er                    

eins og það sé eitthvað undir fjallinu. Þið hrökkvið í kút þegar þið skiljið, það er dreki undir                  

fjársjóðshrúgunni.” 

 

Drekinn undir fjársjóðsfjallinu er sofandi og mun ekki vakna nema ef tónlistin hættir að spila eða                

ef það er ráðist á hann. Ef drekinn vaknar mun hann elta uppi sögupersónuna þar til hann nær                  

þeim. 

8.7.7 Reitur B2 : Mimic !  

 

“Herbergið er slímugt, rautt og ljótt, eins og einhver skrítin vera búi þarna. Jafn vel mosinn sem                 

þekur oft veggi annarra herbergja er öðruvísi hér. Í stað þess að vera græn er það rautt á lit.                   

Eftir að litast um og gáð hvort ekki sé allt með feldu, teljið þið að veran sem býr þar hlýtur að                     

hafa farið burt á veiðar. Í hreiðri verunnar sjáið þið kistu.” 

 

Kistan sjálf er veran sem býr í þessu herbergi og er hún lifandi. Ef nemendur skoða kistuna vel                  

áður en þeir reyna að opna hana geta þeir séð að kistan er með tennur. Ef þeir reyna að opna                    

kistuna mun kistan stökkva á þá og reyna gleypa þá. Ef nemendum tekst að sigrast á kistunni,                 

inniheldur hún alltaf áhald af númeri 81 eða hærra. 
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8.7.8 Reitur B3 : Svarthollið  

 

“Þetta litla rými er snautt öllu. Það er lítið af mosa á veggjunum, það eru nánast engir steinar á                   

gólfinu og engar lífverur í augnsýn. Í miðju ríminu sjáið þið þó holu.” 

 

Holan sem finnst í þessum reit er botnlaus og er því mjög hættulegt að detta ofan í hana. Þessa                   

holu er ekki heldur hægt að stökkva yfir, því það er sogkraftur sem dregur til sín allt sem er fyrir                    

ofan holuna. 

8.7.9 Reitur B4 : Bláa herbergið  

 

“Herbergið sem þið gangið inní er svalt, rakt og dimmt. Mikið af mosa þekur parta af veggjunum                 

og nokkrir dropasteina hanga í loftinu. Í miðju herberginu er kista.” 

 

 Herbergið er að öllu leyti venjulegt og inniheldur það einungis ólæsta kistu. 

8.7.10 Reitur B5 : Fiskimarkaður hafmeyjunnar   

 

“Inn í rýminu sem þið komið inn í er mikið vatn staðsett á austur hluta rýmisins. Vatnið er tært                   

og fallegt og það sést auðveldlega niður til botnsins. Þegar þið komið nær heyrið þið allt í einu                  

falleg söng. Það hljómar jafnvel eins og söngurinn komi frá vatninu. Eftir stutta stund kemur í                

augsýn undir yfirborði vatnsins ung, fögur hafmeyja og það er hún sem er að syngja. Hún horfir                 

á ykkur og veifar til ykkar að koma nær.” 

 

Hafmeyjan er hættuleg vera sem á það til að reyna að grípa fórnalömb og draga þau niður á                  

botninn á vatninu. Hafmeyjan ræðst yfirleitt á stráka en ekki stúlkur (eins og í þjóðsögunum). Ef                

sögupersónan kemur í veg fyrir að vera dregin niður af töfrum meyjarinnar er hún þó viljug til                 

að tala við persónuna og er jafnvel hægt að vingast við hana. Hún selur fisk. 
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8.7.11 Reitur C1 : Svarta herbergið  

 

“Þið gangið inní lítið rými. Það er rakt, og dimmt en ekkert óvenjulegt að sjá í fyrstu. Þið litist um                    

og eftir smá tíma finnið þið kistu faldna undir nokkrum steinum.” 

 

Kistan er læst. Ef nemendur leita betur inní herberginu og klára létta þraut til að finna                

áhugaverðan hluti geta þau fundið lykil að kistunni. Til norðurs heyra þau létta tónlist, eins og                

harpa sé að spila. 

 

8.7.12 Reitur C2 : Töfra sokkar Pétur pans 

 

“Það er létt suð í loftinu. Andrúmsloftið er þungt og það er óvenjulega heitt inní hellisrýminu                

sem þið finnið ykkur í. Í miðju herberginu sjáið þið það sem þið teljið vera orsök þessa                 

sérkennilegu aðstæðna. Á litlum stein palli sveima appelsínugulir sokkar. Suðið, hitinn og            

þrunginn kemur frá þeim.” 

 

Sokkarnir í þessum reit eru töfra sokkar. Þeim er ætlað að virka sem nokkurkonar “karma”               

verkfæri fyrir kennarann. Ef nemendur eru góðir eru sokkarnir gagnlegir, en ef nemendur eru              

vondir í sögunni eru sokkarnir bölvaðir. Það væri hægt að létta bölvuninni með því að biðja                

gamla kallinn um aðstoð í reit D1 til dæmis. 
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8.7.13 Reitur C3 : Gula herbergið  

 

“Þið gangið inní lítið rými sem er fullt af litlum gljáandi steinum í loftinu. Þið hugsið með ykkur                  

hversu fallegir þeir eru, en fyrir utan fegurð verðast steinarnir ómerkilegir. Í einu horninu sjáið               

þið þó kistu, því miður virðist hún vera læst.” 

 

Kistan er læst. Ef nemendur leita betur inní herberginu og klára létta þraut til að finna                

áhugaverðan hluti geta þau fundið lykil að kistunni. Steinarnir í loftinu er ekki verðmætir, en               

það er hægt að nota þá sem vasaljós ef nemendur ákveða að taka einn með sér. 

 

8.7.14 Reitur C4 : Tækni salurinn  

 

“Þegar þið gangið inn ganginn sem leiðir inní þennan sal, byrjið þið að heyra létt raf suð. Eins og                   

tölvuskjáir sem eru í gangi eða flúor ljósaperur. Þegar þið eru loks komin inní reitinn sjáið þið                 

tölvur, vélar, skjái, lykla borð, allt sem mætti finna á vísinda- eða njósna stofu. Í miðju                

herberginu sjáið þið lítið borð með einungis einn taka. Takinn er stór, rauður, blikkar sífellt og                

fyrir neðan hann stendur “ekki snerta”.” 

 

Takkinn í miðju herberginu er hættulegur og ef nemendur lesa á tölvuskjána eða skoða rímið               

betur finna þau upplýsingar um það hvað takkinn gerir. Nokkrar hugmyndir að því takinn gerir               

eru: Færir drekann úr reit B1 til þeirra, hefur niðurtalningu á sprengju sem sprengir 5 reiti                

valdna af handahófi, eða sendir sögu persónuna í reit A2. 
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8.7.15 Reitur C5 : Mosa gaðurinn  

 

“Rýmið sem þið gangið inn í er grænt og rakt. Mosi vex á öllum veggjum, í loftinu og á miklum                    

hluta gólfsins.” 

 

Reiturinn inniheldur engar sérstakar hættur en það má finna kistu inn í herberginu. Nemendur              

þurfa þó að ákveða að leita/skoða umhverfið og takast á við erfiða þraut til að leita eftir                 

áhugaverðum hlut. Kistan er undir miklum mosa upp við einn vegginn. 

 

8.7.16 Reitur D1 : Kofinn í hellinum 

 

“Þegar þið gangið inn í þennan reit stendur á móti ykkur furðu hlutur sem þið bjuggust ekki við.                  

Fyrir framan ykkur er gamalt, lítið hús, með tvo glugga og hurð. Inn úr gluggunum má sjá                 

kertaljós og sætur ilmur af ný bökuðum pönnukökum og tertum sveimar í loftinu.” 

 

Gamla húsið er í eign gamla kallsins. Hann týndist í hellinum fyrir rúmum 55 árum og fann                 

aldrei leiðina heim aftur. Gamli maðurinn hegðar sér eftir því hvernig nemendur hafa hagað sér               

í sögunni. Ef þau hafa verið slæm/vond við aðrar persónur mun gamli kallinn verða vondur við                

þau, en ef þau hafa verið góð/hjálpsöm er hann það einnig. Gamla manninum langar mikið að                

komast út úr hellinum, en treystir því ekki að fara út úr húsinu sínu. 
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8.7.17 Reitur D2 : Hvíta herbergið  

 

“Hvítur steinn þekur veggi þessa rýmis. Þið teljið ykkur hafa lesið um þennan stein áður. Það                

heitir granít.” 

 

Herbergið er að öllu leyti venjulegt og inniheldur einungis ólæsta kistu. Kistuna er auðvelt að                

finna bakvið granít grjót sem hafði fallið úr loftinu. 

 

8.7.18 Reitur D3 : Sveppa garðurinn  

 

“Skrítin þoka liggur yfir þessu herbergi. Bleikir sveppir þekja allt gólfið og ilmurinn af þeim               

freistar ykkur aðeins.” 

 

Sveppirnir eru hættulegir og ef nemendur ákveða að borða einn slíkan er líklegt að þau verði                

mjög veik. Líktin af sveppunum er einnig hættulegur en veldur því einungis að þau sofni. 

 

8.7.19 Reitur D4 : Eyjan í hellinum  

 

“Í miðjum reitunum er mikið stöðuvatn. Það er hreint og fallegt, og það er hægt að sjá alla leið                   

niður á botninn. Í miðju vatninu er eyja og ein kista á eyjunni.” 

 

Herbergið er venjulegt að öllu leyti og vatnið er ekki hættulegt nema ef sögu persónan skildi                

ekki geta synt.  
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8.7.20 Reitur D5 : Krabba kall  

 

“Inn í reitnum sjáið þið mikið magn af mosa, en það er búið að klippa hann til og það virðist vera                     

hús úr mosa á einum enda herbergisins.” 

 

Í húsinu býr krabba kall sem er nokkuð óvanur nágrönnum. Ef sögu persónan kemur of nálægt                

húsinu kemur krabbakallinn út og öskrar á þau að fara í burtu og láta ekki sjá sig. Krabba                  

kallinum líður illa og vill eignast vini, en allir hafa verið hræddir við hann og krabba kallinn var                  

útskúfaður. Krabba kallinn mun þó ekki viðurkenna þetta. Krabba kallinn er mjög flinkur að búa               

til áhöld úr mosa. 

 

8.7.21 Reitur E1 : Teppið er gildra !  

 

“Herbergið sem þið finnið ykkur inní er nokkuð venjulegt fyrir helli. Dropa steinar, rakt, dimmt,               

en ótrúlega er teppi á miðju gólfinu og kista ofan á.” 

 

Ef nemendur reyna að opna kistuna án þess að skoða hana betur munu þau stíga á teppið og                  

detta ofan í holu sem er undir því. Ef nemendur skoða kistuna þó áður en þau reyna stíga á                   

teppið geta þau séð að það er spýta undir teppinu sem leyfir kistunni að sitja á teppinu. Ef                  

nemendur detta ofan í holuna þurfa þau áhald til að komast uppúr eða klára erfiða þraut til að                  

komast upp úr. 
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8.7.22 Reitur E2 : Gjáin  

 

“Fyrir framan ykkur er stór gjá. Djúp sprunga í gólfinu sem er nægilega stór svo það er ekki                  

auðveldlega hægt að komast yfir hana.” 

 

Gjáin virkar þannig að sögu persónan getur átt nokkuð erfitt með að komast yfir hana. Með                

notkun áhalda eins og spýtu, stiga eða annara hluta er þó hægt að sniðganga þessa þraut.                

Einnig er hægt að reyna að stökkva yfir gjánna, en þurfa þau að gera það í hvert sinn sem þau                    

reyna að fara yfir hana. 

8.7.23 Reitur E3 : Upphafs reiturinn  

 

“Þegar þið gangið inn í hellinn tekur á móti ykkur þrír gangar. Einn í norður, annar í austur og en                    

annar í vestur.” 

 

Þetta er upphaf reitur kortsins. 

8.7.24 Reitur E4 : Uppvakningurinn  

 

“Þegar þið gangið inn í herbergið takið þið eftir því að móti ykkur stendur gamall kall. Hann snýr                  

baki í ykkur og er í sérkennilegum fötum. Húðin er þurr, sprungin og dálítið græn.” 

 

Gamli kallinn í herberginu er í raun og veru uppvakningur. Ef þau velja eitthvað annað en að                 

hlaupa strax í burtu mun uppvakningurinn snúa sér við og ráðast á þau. Uppvakning bit veldur                

því að þau breytist í uppvakning sjálf eftir 10 hreyfingar (ein hreyfing er hreyfing milli reita).                

Uppvaknings bit má lækna með því að breyta mosa í töfra seiði. Krabba karllinn í reit D5 getur                  

búið það til. 
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8.7.25 Reitur E5 : Rauða herbergið  

 

“Rýmið er þröngt og lítið, meira eins og lítil gangur heldur en herbergi. Veggirnir eru þaktir                

þunnu, rauðu slími sem virðist vaxa af veggjunum sjálfum.” 

 

Herbergið er að öllu leyti venjulegt og inniheldur kistu sem er þó læst. Bæði kistuna og lykilinn                 

þarf að finna með því að skoða herbergið betur. 

 

8.8 Kennslu upptökur 

 
Nokkrar kennslu upptökur fylgja þessu verkefni. 
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