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Til nemenda … 

Ofurhetjan kom út árið 2020. Bókin er innblásin af Íslendingasögunni 

Gunnlaugs sögu Ormstungu sem þú hefur kannski heyrt um. Ef ekki, skiptir 

það ekki öllu. Aðalatriðið er að þú njótir lestursins. 

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 OFURHETJAN skaltu skoða kápuna 

vandlega.   

 

3 Hjalti Halldórsson

Á bókakápunni .  

… á hvað minnir kápan 

þig?  

… hvað stendur aftan á 

kápunni?  

… hvað gerist þegar þú 

skannar QR kóðann?  

… Hver er þín uppáhalds 

ofurhetja? 

… hvað er ALVÖRU 

ofurhetja? 

Hæ! Ég heiti 
Hjalti og skrifaði bókina 

OFURHETJAN. Hún er mín 
fimmta bók en ég hef líka skrifað 
Af hverju ég?, Draumurinn, Ys og 

þys út af ÖLLU! og Græna 
geimveran.  

Vonandi hefur þú gaman 
af lestrinum.
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5 hlutir sem þú heldur að gerist í þessari bók: 

 

4 Hjalti Halldórsson

Eflaust þekkir þú nokkrar ofurhetjusögur. Hver eru einkenni 

þeirra? Hvað eiga þær sameiginlegt? Hverjar eru í 

uppáhaldi hjá þér og af hverju?
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Á meðan þú lest … 
 

Fyrsti hluti - Óvinurinn 

 

5 Hjalti Halldórsson

Hvað eiga Gulli og Helga 

sameiginlegt og hvað er ólíkt með 

þeim? 

Er trúverðugt að amma Helgu sé 

Youtubari? Af hverju?/Af hverju ekki? 

Hvaða ályktun getur þú dregið um 

sjálfsmynd* Gulla eftir lesturinn á 

fyrsta hluta? 

Hver er frásagnarháttur* 

bókarinnar? 

* Sjálfsmynd = Allar hugmyndir manneskju um sjálfa sig.

* Frásagnarháttur = Er bókin í 1. eða 3. persónu?

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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Veldu þér orð úr fyrsta hluta sem þér finnst mikilvægt að skilja og fylltu út í 
reitina hér fyrir neðan. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Segðu frá því sem gerist í fyrsta hluta bókarinnar í einu stuttu 
tísti … mundu eftir myllumerkjunum! 
 

6 Hjalti Halldórsson

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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Annar hluti - Upphafssagan 

7 Hjalti Halldórsson

Ertu sammála fullyrðingu Gulla um 

hvernig maður á að haga sér í 

upphafi II kafla á bls. 54? 

Hver er besta leiðin til að öðlast 

frægð? 

Hvað finnst þér um ákvörðun Gulla 

að fara inn til Helgu þó engin sé 

heima? 

Hvert er sögusvið bókarinnar?

Reyndu að lýsa því eins 

nákvæmlega og þú getur og hafðu 

aðstæður persóna í huga. 

Veldu FIMM atriði úr 
öðrum hluta bókarinnar og 
segðu frá þeim í EINNAR 
MÍNÚTU myndbandi.
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Teiknaðu mynd af grímunni sem Gulli notar í myndbandinu 
sínu! 

 

 

Settu þig í spor tveggja krakka sem sjá myndbandið hans Gulla og taktu 
upp stutt samtal milli þeirra um það ásamt námsfélaga. 
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Þriðji hluti - Frægð 

9 Hjalti Halldórsson

Hvaða Íslendingur er með flesta 

fylgjendur á Instagram? Hvers 

konar efni er sá að setja inn á 

síðuna sína? 

Um hvað fjallar ljóðið? Getur þú 

sagt frá því í þremur setningum? 

En einni? Einu orði? 

Hvað finnst þér um samskipti 

Gulla og Krumma í matsalnum?   

Hverju er ljóstrað upp í V kafla 

þessa hluta?  
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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. 

Stundum er ekki samræmi milli þess sem persónur segja og 
þess sem þær hugsa. Finndu dæmi um þetta í bókinni. 

10 Hjalti Halldórsson

Atburður Atburður Atburður

Svipaður atburður í 
fréttum.

Svipaður atburður í 
eigin lífi.

Svipaður atburður í 
annarri sögu.

Persó
na? 

____
____
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Fjórði hluti - Ris og fall 

Ef þú fengir fimm mínútur í sjónvarpi til að halda ræðu, hvað myndir þú 
segja? 

11 Hjalti Halldórsson

Hvað finnst þér um ákvörðun 

Gulla að halda áfram að 

taka upp þó Helga sé ekki 

með honum í því? 

Hvernig uppgötvar Gulli að 

Helga er í hættu? Hefði hann 

átt að sjá það fyrr? Voru 

einhver merki um það sem 

komu fram áður? 

Er rétt hjá Gulla að hann hafi 

ekki gert neitt? 



Ofurhetjan 2020

Gerðu teiknimyndasögu eða ljósmyndaverkefni úr efni fjórða 
hluta. 
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Veldu þér persónu úr sögunni og lýstu henni eins vel og þú 
getur. 

13 Hjalti Halldórsson

Hegðun:Útlit:

Hvernig aðrir koma 
fram við persónuna:

Hvað persónan segir um 
sig:
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Fimmti hluti - Ris og fall 

Hvað finnst þér um eftirmála bókarinnar? 

14 Hjalti Halldórsson

Settu þig í spor Gulla. Hvað 

hefðir þú gert í hans sporum? 

Hvernig persóna er Krummi? 

Hefur álit þitt á honum breyst 

frá því sagan hófst? 

Kom eitthvað þér á óvart í 

þessum kafla? 

Hefðir þú kosið að eitthvað 

hefði farið öðruvísi? 
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Veldu þér orð úr fimmta hluta bókarinnar sem þér finnst 
mikilvægt að skilja og fylltu út í reitina hér fyrir neðan. 

Teiknaðu mynd sem þér finnst lýsa bókinni.  

 

15 Hjalti Halldórsson

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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Skrifaðu nýjan endi á söguna. 

Hvaða spurningar myndir þú vilja spyrja persónurnar eftir 
lestur fimmta hluta?  
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Eftir lesturinn 

Hugsaðu upphátt! Taktu upp hugleiðingar þínar eftir 
lestur bókarinnar. 

 

17 Hjalti Halldórsson
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Skrifaðu bókarýni. Mundu að taka fram persónusköpun, frásagnarhátt, 
sögusvið, innri og ytri tíma ásamt skoðun þinni á bókinni. 

18 Hjalti Halldórsson
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Skrifaðu aukakafla í bókina. Þú gætir til dæmis leyft Krumma að 
segja frá. 

19 Hjalti Halldórsson
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Veldu hluta úr bókinni og taktu upp leikið atriði. 

 

OFURHETJAN er innblásin af Íslendingasögunni Gunnlaugs sögu 
Ormstungu. Aflaðu þér upplýsinga um þá sögu og reyndu að koma auga á 
tengingarnar. 

20 Hjalti Halldórsson

… þú getur byrjað hér: https://skolavefurinn.is/

namsgreinar/islenska-islenska-1/gunnlaugs-saga-

ormstungu 
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Hannaðu nýja bókakápu! 

Búðu til útvarpsauglýsingu fyrir bókina … já eða sjónvarpsauglýsingu … 
eða bara auglýsingu á veggspjald! 
 

21 Hjalti Halldórsson
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Fleiri hugmyndir að verkefnum … 

Stafræn verkefni 

22 Hjalti Halldórsson

• 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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Ritun 

23 Hjalti Halldórsson

•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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Hliðræn verkefni 

Framsögn 

 

24 Hjalti Halldórsson

• 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 

• Búa til flettibók 

• Búa til gogg 

• Búa til kort 

• Búa til tímahylki 

• Hannaðu og klæddu 

morgunkornakassa í umbúðir sem 

lýsa viðfangsefninu 

• Búðu til safnagrip

• Halda kynningu 

• Flytja leikþátt 

• Vera með rökræður 

• Halda sýndarréttarhöld 

• Setja upp háborðsumræður 

með „sérfræðingum“ 

•Flytja lag 
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Hæfniviðmið í íslensku fyrir miðstig 

25 Hjalti Halldórsson

-  Aflað sér upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr 
þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og 
trúverðugleika upplýsinga.  

	 -  Valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, 
frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni.  

	 -  Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá 
hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna 
ritunina eða leyfa öðrum að lesa.  

	 -  Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og 
hefur náð valdi á þeim.  

	 -  Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og 
notað mismunandi aðferðir við lestur og skilning á texta.  

	 -  Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum 
bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, 
sjónarhorni, sögusviði og boðskap.  

	 -  Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim 
áhrifum sem texti hefur á hann.  

	 -  Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, 
m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar.  

	 -  Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, 
og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum. 
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Hæfniviðmið í íslensku fyrir unglingastig 

 

 

26 Hjalti Halldórsson

- nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, 
samræðum og rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt 
þær og valið þeim miðil sem hentar,  

- gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt 
leiðbeiningar um framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas 
og lagað það að viðtakanda og samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a. 
með leikrænni tjáningu,  

- skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað 
orðabækur og önnur hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og 
skráð þær,  

- beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt 
samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar,  

- tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, 
samið texta frá eigin brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu 
tungutaki í skapandi ritun,  

- beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir 
sér grein fyrir að rétt stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda,  

- valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og 
beitt mismunandi orðaforða og málsniði við hæfi,  

- skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við 
á, gerir sér grein fyrir lesanda og miðar samningu við hann. 



Ofurhetjan 2020

27 Hjalti Halldórsson

- skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi,  

- greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og 
glöggvað sig á tengslum efnisatriða,  

- beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 
sjónarhorni og sögusviði og kannast við myndmál, algengustu tákn og 
stílbrögð,  

- lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og 
túlkað,
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