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Um námsefnið … 

Ys og þys út af ÖLLU! kom út árið 2019. Bókin er innblásin 

af Íslendingasögunni Laxdælu 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. Tilgangurinn með þeim er að 

hjálpa þér að tengja við bókina en ekki síst að fá þig til 

að tjá þínar hugmyndir um hana … allt í lagi það eru 

einhver örfá kennaraleg verkefni þarna líka. 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.  

 

= Hægt að taka upp hljóð. 

= Hægt að taka upp hljóð og mynd. 

= Hægt að nota smáforrit. 

= Hægt að skrifa. 
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Áður en þú lest … 

Áður en þú hefur lesturinn á bókinni Ys og þys út af ÖLLU! 

skaltu skoða kápuna vandlega.   
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Á bókakápunni sjást 

þrjár persónur.  

… Hvað eru þær að gera?  

… Hvernig eru þær á 

svipinn?  

… Hver þeirra líkist þér?  

… Hver heldur þú að sé 

aðalpersónan? 

… Hvaða hlutir eru á 

myndinni? 

… Um hvað ætli bókin sé? 

Ys og þys út af ÖLLU! 

gerist í skólabúðunum að 

Laugum í Sælingsdal. Þangað 

hefur verið vinsælt að fara með 9. 

bekk Grunnskóla. Nú eru 

skólabúðirnar staðsettar á 

Laugarvatni en starfsemin er sú 

sama.  
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5 hlutir sem þú heldur að gerist í þessari bók: 
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… farðu á https://www.umfi.is/verkefni/ungmennabudir/ 

og aflaðu þér upplýsinga um skólabúðirnar.  

Hefur þú farið í skólabúðir? 

Ef já, hvernig var?

https://www.umfi.is/verkefni/ungmennabudir/
https://www.umfi.is/verkefni/ungmennabudir/


Ys og þys út af ÖLLU! 2020

Á meðan þú lest … 

Mánudagur - Á Laugar 
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Hverjar eru
 væntingar Guðrúnar 

annars veg
ar og Bolla hins ve

gar 

fyrir ferðin
ni á Laugar

? 

Hvaða hugm
yndir er Guðrún með 

um samband Bolla og Kjar
tans? 

Hvaða ályk
tun getur 

þú dregið 

um sjálfsmynd Guðrúnar og
 

Bolla eftir le
sturinn á f

yrsta 

hluta? 

Hver er frá
sagnarhátt

ur 

bókarinnar
? 

* Sjálfsmynd = Allar hugmyndir manneskju um sjálfa sig.

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

Ímyndaðu þér að þú sért á leiðinni í skólabúðir. Tístu um 
ferðina sem framundan er … 
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Orðið þýðir … Orðflokkur …

Samheiti Andheiti …

Búðu til setningu með orðinu. 
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Mánudagur - Laugar 
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Er skiljanlegt a
ð Bolli sé 

svona stre
ssaður? 

Er rétt af 
Kjartani að taka 

með sér síma? 

Hvers vegn
a finnur Kjartan

 

klútinn sinn
 í polli? 

Hvert er sö
gusvið bók

arinnar?

Reyndu að lýsa þ
ví eins 

nákvæmlega og þú
 getur. 

Veldu FIMM atriði úr 

öðrum hluta 

bókarinnar og segðu 

frá þeim í EINNAR 

MÍNÚTU myndbandi.
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Hvað heldur þú að gerist næst? Teiknaðu mynd eða 
skrifaðu … eða bæði! 

 

 

Settu þig í spor Ingibjargar og Óla og taktu upp stutt 
samtal milli þeirra um kvöldið eftir laugaferðina. 
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Þriðjudagur - Sveitaferð 
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Hvað finns
t þér um viðbrögð 

Bolla þegar G
uðrún segi

r 

honum allt af lét
ta? Hvað 

hefðir þú g
ert í svipuð

um 

sporum? 

Hvað með viðbrögð Guðrúnar, 

eru þau sk
iljanleg? 

Er áætlun Bolla og Guðrúnar 

góð? 

Ræddu við námsfélaga um
 

beinar og 
óbeinar 

persónulýsingar í
 bókinni 

hingað til. 
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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. 
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Atburður Atburður Atburður

Svipaður atburður í 
fréttum.

Svipaður atburður í eigin 
lífi.

Svipaður atburður í 
annarri sögu.

Persó
na? 

____
____
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Miðvikudagur - Draugaganga 

Hver er versti hrekkur sem þú hefur 
framkvæmt? 
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Gæti Kjartan 
gert eitthv

að 

öðruvísi í s
amskiptum við 

vini sína að þ
ínu mati? 

Hvað finns
t þér um 

aukapersón
urnar Auði

 og 

Höskuld? 

Hvaða skoðun hefur
 þú á 

hrekk Kjartans, 
Óla og 

Ingibjarga
r? Of langt

 

gengið? 
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Gerðu teiknimyndasögu eða ljósmyndaverkefni úr efni 
kaflans. 
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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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Fimmtudagur - Laugaleikarnir 

Hvað finnst þér um bókina hingað til? 
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Settu þig í 
spor Bolla. Hvað 

hefðir þú g
ert í hans 

sporum? 

Ertu sammála Bolla, er 

allt Kjartan
i að kenna? 

Kom eitthvað þ
ér á óvart 

í 

þessum kafla? 

Hefðir þú k
osið að eit

thvað 

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

 

Teiknaðu mynd frá Laugaleikunum.  
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Orðið þýðir … Orðflokkur …

Samheiti Andheiti …

Búðu til setningu með orðinu. 

Orðið 
þitt:
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Fimmtudagskvöld & Föstudagur 
 - Sundlaugarpartý & Heim 
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Nú hefur á
tt sér stað 

ákveðið 

uppgjör í vinahóp
num, hvaða 

skoðun hefur
 þú á því? 

Er skiljanlegt a
ð Kjartan 

hafi byrgt 
leyndarmálið 

svona leng
i innra með sér? 

Hvað finns
t þér um ræðu 

Ingva í sun
dlaugarpart

ýinu? 

Hver er inn
ri og ytri 

tími 

bókarinnar
? 



Ys og þys út af ÖLLU! 2020

 
Skrifaðu nýjan endi á söguna. 

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

Hugsaðu upphátt! Taktu upp hugleiðingar þínar eftir 
lestur bókarinnar. 

 

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. T.d. Þar sem Auður eða 
Höskuldur segir frá. 

Veldu hluta úr bókinni og taktu upp leikið atriði. 
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Ys og þys út af ÖLLU! er innblásin af Íslendingasögunni 
Laxdælu. Aflaðu þér upplýsinga um þá sögu og reyndu að 
koma auga á tengingarnar. 

Settu þig í spor einnar persónu í bókinni sem tístir þegar 
heim er komið. 

20 Hjalti Halldórsson

… þú getur byrjað hér: 

http://islendingasogur.is/laxdaela/

http://islendingasogur.is/laxdaela/
http://islendingasogur.is/laxdaela/
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Hannaðu nýja bókakápu! 

 

Búðu til útvarpsauglýsingu fyrir bókina … já eða 
sjónvarpsauglýsingu … eða bara auglýsingu á veggspjald! 
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Fleiri hugmyndir að verkefnum … 

Stafræn verkefni 
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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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Hliðræn verkefni 

Framsögn 
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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 

• 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“ 
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Ritun
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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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