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Til nemenda … 

Eldurinn kom út árið 2021. Bókin fjallar um unglinga sem brjótast inn í 

skólann sinn. Hvert þeirra hefur sína ástæðu en fljótlega lenda þau í bráðri 

hættu. Á meðan hættan eykst, afhjúpast sársaukafull leyndarmál 

fortíðarinnar.   

Ég vona að bókin hafi einhver áhrif á þig. Til að það gerist gæti hjálpað að 

halda aðeins utan um lesturinn með því að pæla aðeins í þessum verkefnum 

sem fylgja hér í þessu hefti. Gott er til dæmis að halda lestrardagbók.  

Tilgangurinn með verkefnunum er að hjálpa þér að tengja við bókina en 

ekki síst að fá þig til að tjá þínar hugmyndir um hana. Svo er heill haugur af 

verkefnum aftast í heftinu sem hægt er að skoða líka, kannski leynist þar 

eitthvað sem höfðar til þín. 

Verkefnin eru fjölbreytt og vonandi ekki of mörg eða erfið. Kennarinn þinn 

hjálpar þér þá með að velja verkefni eða aðlaga þau að þínum styrkleikum 

og áhugasviði. Það eru fjölbreyttar leiðir til að vinna verkefnin: 

= Hægt að taka upp hljóð. 
= Hægt að taka upp hljóð og mynd. 

= Hægt að nota smáforrit. 
= Hægt að skrifa. 

Gangi þér vel! 
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Áður en þú lest … 

Áður en þú hefur lesturinn á bókinni ELDURINN skaltu skoða kápuna 

vandlega.   
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Á bókakápunni  


… á hvað minnir 

kápan þig? 


… hvað stendur 

aftan á kápunni? 


… hvað myndir þú 

gera í tómum 

skóla?


… hvers vegna ertu 

að lesa þessa bók?


Hæ! Ég heiti Hjalti 
og skrifaði bókina ELDINN. 

Hún er mín sjöunda bók en ég 
hef líka skrifað Af hverju ég?, 
Draumurinn, Ys og þys út af 
ÖLLU!, Græna geimveran, 

Ofurhetjan og Veran í vatninu.  
Vonandi hefur þú gaman 

af lestrinum.
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5 hlutir sem þú heldur að gerist í þessari bók: 
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Það er gott að halda utan um 
pælingar sínar um þá bók 
sem maður er að lesa. Það er 
til dæmis hægt að skrifa þær í 
stílabók eða taka þær upp.
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- Hvar eru Halla og Hildigunnur 

staddar í upphafi bókarinnar? 

- Hvaða ályktun getur þú dregið 

um sjálfsmynd* Höllu eftir 

lesturinn á fyrsta hluta? 

- Hver er frásagnarháttur* 

bókarinnar? 

* Sjálfsmynd = Allar hugmyndir manneskju um sjálfa sig.

* Frásagnarháttur = Er bókin í 1. eða 3. persónu?
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Veldu þér orð úr kaflanum sem þér finnst mikilvægt að skilja 
og fylltu út í reitina hér fyrir neðan. 

Segðu frá því sem gerist í fyrsta kafla bókarinnar í einu stuttu 
tísti … mundu eftir myllumerkjunum! 
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Skilgreining: Hvað þýðir 
orðið?

Lýsandi mynd fyrir orðið.

Orðið í setningu.

Dæmi um orðið

Orðið í setningu.

EKKI dæmi um orðið

AndheitiSamheiti
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- Hvers vegna heldur þú að 

stelpurnar séu efins um að 

mæta á árshátíðina? 

- Hvað kemur fram um 

félagslega stöðu stelpnanna í 

kaflanum? 

- Hvað ætla stelpurnar að gera 

inni í skólanum? 

- Í hvers konar árás hefur Halla 

lent?
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Farðu út á skólalóð og taktu nokkrar myndir sem þér finnst 
fanga stemmninguna þar. 
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Hvernig myndir þú lýsa sambandi Höllu við mömmu sína í einni 
málsgrein? 
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- Hvað kemur fram um 

heimilisaðstæður Hildigunnar í 

kaflanum? 

- Hver var Höskuldur? 

- Hvað heldur þú að 

Hildigunnur eigi við þegar hún 

segist vera eins og hákarl? 

- Hvert heldurðu að plan 

Hildigunnar sé?
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Spjallaðu við námsfélaga um möguleikana sem felast í því að 
vera í tómum skóla. 
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- Hvað finnst Höllu heillandi 

við yfirgefin skóla? Ertu 

sammála lýsingu hennar á 

dæmigerðum skóla? 

- Hvers vegna skilur 

Hildigunnur Höllu eina eftir í 

hljóðverinu um stund? 

- Hvaða tilfinningar togast á 

innra með Hildigunni?
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- Hvernig lýsir Kári bróður 

sínum? 

- Hver er áætlun Kára varðandi 

tónlistarferilinn? 

- Hvernig augum lítur Kári 

pabba sinn? 

- Hvers vegna fellur grunur 

strákanna fljótlega á 

stelpurnar þegar þeir átta sig 

á að þeir eru ekki einir á 

svæðinu?
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Gerðu teiknimyndasögu (eða verkefni í svipuðum dúr) af 
innbroti Kára og Skarpa í skólann. 
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- Hvernig hefur Halla breyst 

samkvæmt eigin lýsingu? 

- Hvers vegna reikar hugur 

Höllu að Gunna þegar ljósin 

slokkna? 

- Hvernig áhrif hafði Gunni 

þegar hann flutti í hverfið? 
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Oft finnum við tengingar í sögum við aðrar sögur, atburði úr 
eigin lífi eða jafnvel fréttir. Skráðu tengingar sem þú finnur í 
sögunni hér fyrir neðan. 
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Atburður Atburður Atburður

Svipaður atburður í 
fréttum.

Svipaður atburður í 
eigin lífi.

Svipaður atburður í 
annarri sögu.



Eldurinn 2021

 

15 Hjalti Halldórsson

- Hvernig bregðast stelpurnar 

við þegar þær átta sig á að 

þær eru læstar inni? 

- Má setja unglinga í fangelsi 

fyrir innbrot? Gúglaðu það ef 

þú veist ekki svarið! 

- Hvers vegna fer Halla að rifja 

upp gamla fjöruferð í 

hljóðverinu?



Eldurinn 2021

Veldu þér orð úr þessum kafla bókarinnar sem þér finnst 
mikilvægt að skilja og fylltu út í reitina hér fyrir neðan. 
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Skilgreining: Hvað þýðir 
orðið?

Lýsandi mynd fyrir 
orðið.

Orðið í setningu.

Dæmi um orðið

Orðið í setningu.

EKKI dæmi um orðið

AndheitiSamheiti
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- Lýstu samtali Höllu við 

mömmu sína.  

- Hvað hefur komið fram um 

foreldra Höllu í sögunni? 
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Stundum er ekki samræmi milli þess sem persónur segja og 
þess sem þær hugsa. Finndu dæmi um þetta í bókinni. 
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Persó
na? 

____
____
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- Hver eru fyrstu viðbrögð Kára 

þegar Skarpi hrynur í gólfið? 

- Hver er upplifun Kára af því 

þegar Gunni fór? 

- Hver er skýring Kára á því 

sem gerðist eftir partýið? 

- Hvers vegna ákveður Kári að 

bjarga Skarpa? 
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- Hvar eru stelpurnar í upphafi 

kaflans? 

- Hvað gerðist í þessari stofu 

fyrir ári síðan? 

- Hvernig hjálpaði Hildigunnur 

Höllu eftir hundaárásina? 

- Hvað breyttist eftir 

hundaárásina og Instagram 

reikninginn? 
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Hvaða spurningar myndir þú vilja spyrja persónurnar eftir 
lestur kaflans? 

21 Hjalti Halldórsson



Eldurinn 2021

 

22 Hjalti Halldórsson

- Hvaðan kemur blóðið sem 

strákarnir sjá á gólfinu? 

- Hvað halda strákarnir að 

stelpurnar séu að gera í 

skólanum? 

- Um hvað lét Hildigunnur 

dæluna ganga í skólanum? 

- Hvað þýðir að láta dæluna 

ganga?
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- Hvers konar persóna er Njáll? 

- Hvað heldur þú að 

Hildigunnur sé raunverulega 

að reyna að gera á skrifstofu 

hans? 

- Hvers vegna trúir Njáll 

Hildigunni ekki? 

- Heppnaðist plan Hildigunnar? 
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Veldu þér orð úr þessum kafla bókarinnar sem þér finnst 
mikilvægt að skilja og fylltu út í reitina hér fyrir neðan. 
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Skilgreining: Hvað þýðir 
orðið?

Lýsandi mynd fyrir 
orðið.

Orðið í setningu.

Dæmi um orðið

Orðið í setningu.

EKKI dæmi um orðið

AndheitiSamheiti
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- Hvers vegna reiðist Kári 

Skarpa í upphafi kaflans? 

- Hvað viðurkennir Skarpi fyrir 

Kára? 

- Hvers vegna gerir hann það á 

þessari stundu? 

- Hvers vegna finnst Kára þeir 

eiga það skilið að deyja í 

geymslunni? 
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Segðu frá efni kaflans í einu góðu tísti. Ekki gleyma 
#myllumerkinu! 
 

Teiknaðu mynd sem þér finnst lýsa bókinni hingað til. 
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- Hvers vegna kveikti 

Hildigunnur í skólanum? 

- Hvers vegna brást Njáll við 

bón Hildigunnar eins og hann 

gerði? 

- Hvers vegna er Halla nánast 

móðguð út í Hildigunni? 

- Hvers vegna heldur Halla að 

það sé kannski gott að 

barnaverndarnefnd komi? 
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Veldu þér persónu úr sögunni og lýstu henni eins vel og þú 
getur. 
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Hegðun:Útlit:

Hvernig aðrir koma 
fram við persónuna:

Hvað persónan segir um 
sig:
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- Hvað er það sem togar Höllu 

áfram? 

- Hvaða hugsun ýtir hún frá sér? 

- Hvers vegna frýs blóðið í 

æðum Höllu við að heyra rödd 

Kára? 
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- Hvers vegna var partýið slæm 

hugmynd? 

- Er partýið dæmigert 

unglingapartý? 

- Hvaða tilfinningar koma fram 

hjá Höllu í lok kaflans? 

- Hvaða tilfinningar vakna hjá 

þér við lestur kaflans? 
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Skrifaðu niður hugleiðingar þínar eftir lestur kaflans. 
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- Hefur orðið einhver 

umbreyting á persónu Höllu 

sem sést í kaflanum?  

- Hvaða líkindi eru með 

aðstæðum hennar í 

eldsvoðanum og árásinni? 

- Er skiljanlegt að hún velti 

fyrir sér hvort hún eigi að 

bjarga strákunum? 
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Veldu FIMM atriði úr þessum kafla bókarinnar og segðu frá 

þeim í EINNAR MÍNÚTU myndbandi. 
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- Kom eitthvað þér á óvart við 

endalok bókarinnar? 

- Hefðir þú spáð því að hún 

endaði öðruvísi? 

- Hafðir þú rétt fyrir þér 

varðandi þá fimm hluti sem 

þú hélst að myndu gerast í 

bókinni? 

- Hver heldur þú að verði 

örlög persónanna? 
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Teiknaðu mynd sem þér finnst lýsa lokakafla bókarinnar. 
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Eftir lesturinn 

Hugsaðu upphátt! Taktu upp hugleiðingar þínar eftir lestur 
bókarinnar. 

Veldu hluta úr bókinni og taktu upp leikið atriði. 
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Hannaðu nýja bókakápu! 
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Skrifaðu bókarýni. Mundu að taka fram persónusköpun, 
frásagnarhátt, sögusvið, innri og ytri tíma ásamt skoðun þinni 
á bókinni. 
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Skrifaðu aukakafla í bókina. 
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Búðu til útvarpsauglýsingu fyrir bókina … já eða 
sjónvarpsauglýsingu … eða bara auglýsingu á veggspjald! 
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Fleiri hugmyndir að verkefnum 
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•Ljóð 

• Leikþáttur 

• Skýrsla 

• Próf úr efninu 

• Orðapúsl 

• Krossgáta 

• Flæðirit eða skýringarmynd. 

• Búa til samtal við viðeigandi 

manneskju 

• Búa til spurningar og svarlausnir 

• Skrifa dagbók 

• Skrifa póstkort eða bréfa 

samskipti 

• Skrifa dagblaðagrein (Pages, 

Docs) 

• Semja dæmisögu eða goðsögn 

um efnið 

• Semja atvinnuauglýsingu og 

bréf/ferilskrá 

sem svarar henni 

• Semja smáskilaboða samræður 

um efnið 

• Tvíta um efnið 

• Semja rapptexta 

• Semja lag 

• Búa til barnasögu um efnið 

• Búa til kort 

• Skrifaðu handbók eða 

leiðbeiningarbók 

• Búa til dagblað 

• Endurskrifa söguna þar 

sem þú ert aðalhetjan 

• Búa til smábók með einni 

hugmynd/ 

staðreynd á hverri blaðsíðu 

• Semja lykilorðaljóð 

(upphafstafur hverrar 

línu eru lárétt orð) 

• Búa til top 10 lista sem passar 

við efnið 

• Nota Venn kort til að bera 

saman tvö 

mismunandi sjónarhorn 

• Búa til flettispjöld 

• Búa til pappírskeðju með 

mismunandi 

staðreyndum/hugmyndum í 

hverjum hlekk 

• Búa til blóm með mismunandi 

staðreyndum/hugmyndum á hverju 

blaði 
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• Veggspjald - (Spark post…) 

• Glærukynning - (Keynote, Slides 

…) 

• Kennslumyndband (Spark 

Video, Explain everything...) 

• Tímaás (Keynote, Timeline 3D...) 

• Sjónvarpsauglýsing (iMovie) 

• Útvarpsauglýsing (GarageBand) 

• Gagnvirka glósubók (Book 

Creator, Pages) 

• Bækling (Keynote, Pages) 

• Raunveruleika sjónvarpsþáttur 

(iMovie, MultiCam) 

• Spurningasjónvarpsþáttur 

(iMovie, 

MultiCam) 

• Taka upp lag (GarageBand) 

• Stafræn saga (Spark Pages) 

• Stop Motion mynd (Stop Motion 

Studio og kvikunarkassi) 

• Teiknimynd (Toontastic) 

• Tónlistarmyndband (VideoStar, 

iMovie) 

• Rafrænt próf úr efninu (Google 

Forms) 

• Búa til Facebook síðu um efnið 

• Búa til Pinterest síðu um efnið 

• Búa til bloggsíðu 

• Sjónvarpsfrétt 

• Búa til fjársjóðleit á netinu (Turf 

Hunt) 

•Búa til stutt fræðslumyndband 

•Búa til tölvuleik 
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• Líkan í skókassa 

• Sýningarveggur 

• Borðspil 

• Veggspjald 

• Klippimynd 

• Þrívíddarverk 

• Tímaás 

• Útbúa klippibók 

• Útbúa myndaalbúm 

• Búa til plöstuð verkefnaspjöld 

• Búa til leikbrúðusýningu 

• Skreyta kassa og fylla af viðeigandi hlutum. 

• Útbúa og brjóta saman verkefnablað 
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