
Verkefnalýsing

Í þessu verkefni eru texti og spurningar ásamt spili. 
Textarnir eru númeraðir eftir því í hvaða röð þeir 
eru ásamt spurningum. Hverjum texta fylgir spil 
þar sem nemendur æfa sig í samskiptum og 
munnlegri frásögn. Lesa þarf því textann vel og 
vandlega áður en byrjað er að svara spurningunum 
og spila námspil. Í upphafi er gott að hafa textann 
hjá nemendum þegar spilað er en líka gott að taka 
hann í burtu og athuga hvað þau muna mikið úr 
textanum sem þau voru að lesa. Gert er ráð fyrir að 
námsspilið sé notað í paravinnu. Gott er að hafa 
tvo spilakalla og tening fyrir námspilið. 

Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
Útprentun og frágangur

Hægt er að ljósrita texta og spurningar en einnig 
er hægt að brjóta blaðið í tvennt og plasta. Þá er 

textinn öðru megin og spurningarnar hinum megin. 
Nemendur geta svarað spurningunum í stílabók, í 
glugga eða með töflutússpenna beint á spjöldin. 
Gott er að plasta spilið eða setja í plastvasa svo 

hægt sé að nota aftur. 



Grýla gamla sendi Leppalúða einu sinni alla 
leið upp á Vatnajökul til þess að biðja Stóra 
Surt tröllakennara að kenna jólasveinunum 
að lesa, og kannski að reikna, skrifa og 
teikna, ef hægt væri. Leppalúði var lengi á 
leiðinni yfir f jöllin, en eftir tíu daga kom 
hann til baka. Stóri Surtur var með honum. 
Sæll og blessaður, sagði Grýla og vertu 
velkominn herra Stóri Surtur skólastjóri. Ég 
vona að þú verðir lengi hjá okkur hérna á 
Grýlubæ. Sæl vertu, frú Grýla, sagði Stóri 
Surtur. Allt í einu hoppaði lítill strákur, 
rjóður í kinnum ofan af einu rúminu. Komdu 
sæll Stóri Surtur og vertu velkominn. Ég er 
Stúfur yngsti bróðirinn. Komdu sæll Stúfur 
sagði Stóri Surtur. 

1Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
1. Hvert sendi Grýla Leppalúða?

2. Af hverju sendi hún hann þangað?

3. Hvað heitir tröllakennarinn?

4. Hvað átti hann að kenna 
jólasveininum?

5. Hvaða jólasvein hitti Stóri Surtur?
Stúf
Bjúgnakræki
Skyrgám

1Spurningar  



1Svör 1Spil

Byrja
Hvert sendi 

Grýla 
Leppalúða?

Hvað heitir 
trölla

kennarinn?

Hvað heitir 
yngsti jóla- 
sveinninn?

Hvað vildi 
Grýla að Stóri 
Surtur myndi 

kenna 
sveinunum?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hvað var 
Leppalúði 
lengi  yfir 

fjöllin?

Hver kom til 
baka með 
Leppalúða 
yfir fjöllin?

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Hvað heitir 
bærinn sem 
Grýla býr á?

Hvað heitir 
skólastjórinn?

Hvað þýðir 
að vera 
rjóður í 

kinnum?

Endir
Er Stúfur 
kurteis? 
Nefndu 
dæmi.

Hvar var 
Stúfur?

Hvað eru 
margar 

persónur í 
textanum?

Byrja Upp á 
Vatnajökul Stóri Surtur Stúfur

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Grýlubær Stóri Surtur
Að vera 

pínu rauður 
í kinnum.

Endir
T.d. býður 
hann Stóra 

Surt 
velkomin. 

Í einu 
rúminu, 

líklega í efri 
koju. 

4 persónur, 
Grýla, 

Leppalúði, 
Stóri Surtur 
og Stúfur

Að lesa, 
reikna, skrifa 

og teikna

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram
10 daga Stóri Surtur



Komið nú og heilsið kennaranum ykkar 
hrópaði Grýla, en enginn kom. Mér sýnist 
ég sjá einn hérna undir rúminu sagði Stóri 
Surtur. Grýla leit undir eitt rúmið. Jú hér er 
einn, hrópaði hún - snáfaðu undan rúminu 
Kertasníkir. Kertasníkir brölti nú undan 
rúminu og var mjög skömmustulegur á 
svipinn. Ég vil ekki læra að lesa, sagði 
Kertasníkir. Þá lærir þú bara að reikna sagði 
Stóri Surtur vingjarnlega. En heyrðu mig 
Grýla, er ekki einhver þarna á bak við 
rokkinn þinn? Skammastu þín Ketkrókur 
fyrir að vera að fela þig sagði Grýla. 
Heilsaðu kennaranum þínum. Ég vil ekki 
læra að reikna hrópaði Ketkrókur. 

2Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
1. Hver faldi sig undir rúminu?

2. Af hverju faldi Kertasníkir sig?

3. Hver faldi sig aftan við rokkinn?

4. Af hverju faldi Ketkrókur sig?
Hann vildi ekki læra að reikna
Hann vildi ekki hitta Stóra Surt
Hann var að fela sig fyrir Kertasníki

5. Hvað er rokkur?

2Spurningar  



2Svör 2Spil

Byrja
Hvað var 

Grýla að biðja 
jólasveinana 

að gera?

Hver leit 
undir 

rúmið?

Hver var 
undir 

rúminu?

Hvað þýðir að 
brölta?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hvað vildi 
Kertasníkir 
ekki læra?

Hvað vildi 
Stóri Surtur 

að Kertasníkir 
myndi læra?

Leppalúði 
er í fýlu. 
Farðu á 

byrjunarreit

Hver var á 
bak við 
rokkinn?

Hver átti 
rokkinn?

Afhverju 
skammaði 

Grýla 
Ketkrók?

Endir
Hvað vildi 
Ketkrókur 
ekki læra?

Hvað er 
samheiti 
yfir orðið 

skrifa?

Er orðið 
kennari í 

eintölu eða 
fleirtölu?

Byrja
Að  koma 
og heilsa 

Stóra Surti. 
Grýla Kertasníkir

Leppalúði 
er í fýlu. 
Farðu á 

byrjunarreit

Ketkrókur 
var á bak 

við rokkinn.

Þetta var 
rokkurinn 

hennar 
Grýlu.

Ketkrókur 
var að fela 

sig. 

Endir
Ketkrókur 
vildi ekki 
læra að 
reikna. 

Rita Eintölu

Að sprikla, 
brjótast um.
Hreyfa sig 
klunnalega

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hann vildi 
ekki læra að 

lesa. 

Stóri Surtur 
vildi að 

Kertasníkir 
myndi læra 
að reikna. 

Komið nú og heilsið kennaranum 
ykkur hrópaði Grýla, en enginn 
kom. Mér sýnist ég sjá einn hérna 
undir rúminu sagði Stóri Surtur. 
Grýla leit undir eitt rúmið. Jú hér er 
einn, hrópaði hún - snáfaðu undan 
rúminu Kertasníkir. Kertasníkir brölti 
nú undan rúminu og var mjög 
skömmustulegur á svipinn. Ég vil 
ekki læra að lesa, sagði Kertasníkir. 
Þá lærir þú bara að reikna sagði 
Stóri Surtur vingjarnlega. En heyrðu 
mig Grýla, er ekki einhver þarna á 
bak við rokkinn þinn? Skammastu 
þín Ketkrókur fyrir að vera að fela 
þig sagði Grýla. Heilsaðu 
kennaranum þínum. Ég vil ekki læra 
að reikna hrópaði Ketkrókur. 



Stendur ekki úfinn haus þarna upp úr 
tunnunni kona góð? spurði hann Grýlu. Nú 
dámar mér ekki, hrópaði Grýla og skellti 
lófunum á lærið. Skyrgámur hefur bara 
skriðið niður í skyrtunnuna. Ég vil ekki læra 
að teikna sagði Skyrgámur. Einhver 
hreyfing sýnist mér vera undir eldavélinni 
sagði tröllakennarinn. Grýla leit undir 
eldavélina. Hún beygði sig svo djúpt að það 
brakaði í öllum hennar beinum. Þetta er 
hann Bjúgnakrækir og hann er búinn að 
stela upp úr pottinum enn einu sinni. 
Bjúgnakrækir var búinn að vefja löngu 
bjúga utan um hálsinn á sér og farinn að 
narta í annan endann. Ég vil ekki læra að 
skrifa sagði hann. 

3Stóri Surtur kemur að Grýlubæ

1. Hvar faldi Skyrgámur sig?

2. Hvað gerðist þegar Grýla beygði sig?

3. Hver faldi sig undir eldavélinni?

4. Hvað vildi Bjúgnakrækir ekki læra?

að teikna

að skrifa

að reikna
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3Svör 3Spil

Byrja
Hvað stóð 

upp úr 
tunnunni?

Hvað vildi 
Skyrgámur 
ekki læra?

Hvert skellti 
Grýla 

lófunum á 
sér?

Hvar sá Stóri 
Surtur 

hreyfingu?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hver leit 
undir 

eldavélina?

Hvað gerðist 
þegar Grýla 
beygði sig 

niður?

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Hver var 
undir 

eldavélinni?

Hvað var 
Bjúgnakrækir 

búinn að 
gera?

Hvað þýðir 
að narta?

Endir
Hvað er 
samheiti 
yfir orðið 

stela?

Hvort er 
Skyrgámur 
eða Grýla á 

undan í 
stafrófsröð?

Hvað vildi 
Bjúgnakrækir 

ekki læra?

Byrja Úfinn haus 
Skyrgáms

Skyrgámur 
vildi ekki 
læra að 
teikna.

Grýla skellti 
lófunum á 
sér á lærið. 

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Bjúgnakrækir

Hann var 
búinn að 

vefja bjúga 
utan um 

hálsinn á sér. 

Kroppa í 
eða borða 

lítið og 
hægt

Endir Hnupla Grýla
Bjúgnakrækir 
vildi ekki læra 

að skrifa.

Hann sá hana 
undir 

eldavélinni

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Grýla leit 
undir 

eldavélina.

Það brakaði 
í öllum 
hennar 
beinum. 



Allt í einu sá tröllakennarinn eitthvað upp á 
bitanum yfir baðstofunni. Stóri Surtur benti 
Grýlu upp á bitana og sagði: Ekki munt þú 
þurfa að leita sona þinna. Nú vantar f jóra. 
Gáðu vel upp á bitana kona góð. Þetta eru 
þeir Stekkjastaur, Gluggagægir, 
Hurðaskellir og Giljagaur, sagði Grýla. 
Svona niður með ykkur undir eins. Ég vil 
ekki læra að lesa og skrifa og ekki reikna 
eða teikna, sögðu jólasveinarnir allir í kór. 
Þá lærið þið bara eitthvað annað sagði 
tröllakennarinn. En honum var ekki farið að 
lítast á blikuna, hann hafði aldrei kynnst 
svona skrítnum nemendum. 

4Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
1. Hvað sá Stóri Surtur upp á bitunum?

2. Hverjir voru upp á bitunum?

3. Hvað vildu þeir ekki læra?

4. Afhverju leist Stóra Surti ekki á 
blikuna?

5. Fann Stóri Surtur 2 jólasveina uppi á 
bitunum?

Já
Nei 

4Spurningar  



4Svör 4Spil

Byrja
Raðaðu 

sveinunum 
sem nefndir 

eru í 
textanum  í 
stafrófsröð

Hverjir voru 
upp á 

bitanum?

Hvað þýðir 
“undir eins”?

Afhverju vildi 
Grýla fá þá 

niður af 
bitanum?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hvað finnst 
þér 

skemmtilegas
t að læra í 
skólanum?

Hvað vildu 
sveinarnir 
ekki gera?

Leppalúði 
er í fýlu. 
Farðu á 

byrjunarreit

Af hverju ætli 
sveinana hafi 
ekki langað til 
þess að læra?

Hvað þýðir að 
svara allir í 

kór?

Hvað annað 
ætlaði 

tröllakennar- 
inn að kenna 

þeim?

Endir
Einn sveininn 
elskar glugga. 
Hver er það?

Eru 
sveinarnir 

skrítnir 
nemendur?

Hvernig leist 
Stóra Surti  á 

nýju 
nemendurna?

Byrja
  Giljagaur

 Gluggagægir
Hurðaskellir
Stekkjastaur

  Giljagaur
 Gluggagægir
Hurðaskellir
Stekkjastaur

Strax

Leppalúði 
er í  fýlu. 
Farðu á 

byrjunarreit

Ýmis svör

Þeir 
svöruðu allir 

á sama 
tíma. 

Ýmis svör

Endir Gluggagægir Ýmis svör

Honum leist 
ekki á 

blikuna. 
Honum 

fannst þeir 
óþekkir.

Því þeir áttu 
að vera að 

læra hjá Stóra 
Surti. 

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram
Ýmis svör

Þeir vildu ekki 
læra  að lesa, 
skrifa, reikna 

og teikna.



Kanntu mikið af skemmtilegum sögum? 
spurði Stúfur tröllakennarann. Það er alltaf 
hægt að rif ja upp sögu fyrir góða stráka eins 
og þig svaraði kennarinn. Þekkir þú marga 
álfa? spurði Stúfur. Já, ég þekki marga í 
Álfabyggð sagði kennarinn. Kóngurinn og 
drottningin þar eru vinir mínir. En dvergana, 
þekkir þú þá líka? spurði Stúfur. Á morgun 
byrjar kennslan sagði kennarinn og þegar 
dimmir á kvöldin segi ég ykkur sögur og 
ævintýri, ef þið verðið þægir. Nú var sest að 
borðum. Kennaranum fannst jólasveinarnir 
ekki borða fallega. Þeir stungu matnum upp í 
sig með fingrunum, smjöttuðu voðalega og 
sugu úr tönnunum. Allt í einu vaknaði 
Jólakötturinn, hann kom að borðinu og vildi 
fá að borða líka. 

5Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
1. Hverjir voru vinir Stóra Surts?

2. Hvernig voru borðsiðir jólasveinanna?

3. Hver var nývaknaður og svangur?

4. Hvað þurftu jólasveinarnir að gera til 
þess að kennarinn segði þeim sögu?

5. Hvenær ætlaði Stóri Surtur að segja 
þeim sögu?

Um kvöld
Um morgun
Í hádeginu

5Spurningar  



5Svör 5Spil

Byrja
Hvað vildi 
Stúfur að 
kennarinn 

myndi segja 
sér?

Er Stúfur 
stilltur?

Ætlaði Stóri 
Surtur að 
segja Stúfi 

sögu? 
Afhverju?

Þekkir Stóri 
Surtur 

dvergana?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hverjir eru 
vinir 

kennarans?

Hverja þekkir 
Stóri Surtur?

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Hvernig voru 
borðsiðir 

jólasveinanna
?

Hvað þurftu 
jólasveinarnir 
að gera til að 

kennarinn 
segði þeim 

sögu?

Hvenær 
ætlaði Stóri 
Surtur að 

segja þeim 
sögu?

Endir
Hvað er 

andheitið 
við dimmir?

Hvernig eru 
fallegir 

borðsiðir?

Hver  var 
nývaknaður 
og svangur?

Byrja Segja sér 
sögu. Já

Já, því hann 
var svo 
góður

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Þeir 
smjöttuðu, 
borðuðu 

með 
fingrunum

Vera stilltir Á kvöldin

Endir Birtir Ýmis svör Jólakötturinn

Hann segir 
Stúfi ekki frá 

því. 

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Kóngurinn 
og 

drottningin  
í Álfabyggð.

Hann þekkir 
marga í 

Álfabyggð.



Næsta dag byrjaði Stóri Surtur að kenna. Þá 
voru jólasveinarnir sæmilega þægir. En 
daginn þar á eftir fóru þeir að láta illa - allir 
nema Stúfur. Hann var oftast góður. 
Jólasveinunum leiddist mikið að sitja lengi 
kyrrir. Þá langaði til að fljúgast á og klifra 
upp í bitann. Þá langaði líka til að stríða 
Jólakettinum. En mest langaði þá til að 
hlaupa út um hóla og hæðir eða renna sér 
þar á skíðum og sleðum. Jólasveinarnir fengu 
auðvitað að fara út í frímínútunum. En oft 
gekk illa að koma þeim inn aftur, þá blés 
kennarinn í stóra lúðurinn sinn. Þegar hann 
gerði það þá hrökk Jólakötturinn við og flýði 
undir rúmið hennar Grýlu. 

6Stóri Surtur kemur að Grýlubæ
1. Hvaða jólasveinn var oftast þægur?

2. Hvað vildu hinir jólasveinarnir frekar 
vera að gera?

Ganga um hóla og hæðir
Slást, príla og atast í Jólakettinum

Renna sér á sleða og knúsa hvorn annan

3. Hvað gerði Jólakötturinn þegar 
kennarinn blés í lúðurinn?

4. Hvernig gekk jólasveinunum að koma 
sér inn úr frímínútum?

6Spurningar  



6Svör 6Spil

Byrja
Hvernig var 

hegðun 
jólasveinanna 
næsta dag?

Hvenær 
fóru þeir að 

láta illa?

Hvaða 
jólasveinn 
var oftast 
stilltur?

Fannst Stóra 
Surti 

skemmilegast 
að renna sér á 
sleða og  fara á 

skíði?

Þú mátt 
fara 1 reit 

áfram

Hvað langaði 
jólasveinana  
til að gera?

Hvað fannst 
jóla- 

sveinunum 
ekki gaman 

að gera?

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Hvernig gekk 
þeim að 

koma sér inn 
úr 

frímínútum?

Hvað finnst þér 
skemmtilegast í 

frímínútum?

Fóru 
jólasveinarnir 
í frímínútur?

Endir
Hvar faldi 

Jólakötturinn 
sig?

Hvað kom 
fyrir  

Jólaköttinn 
þegar 

frímínúturnar 
voru búnar?

Hvað gerði 
kennarinn 

þegar 
frímínúturnar 
voru búnar?

Byrja
Hún var 
sæmileg. 
Betri en 

fyrri daginn. 

Þarnæsta 
dag.

Stúfur var 
oftast 
stilltur.

Grýla er í 
fýlu. 

Farðu á 
byrjunarreit

Það gekk 
oft illa. Ýmis svör Já

Endir
Hann faldi 
sig undir 
rúminu 
hennar 
Grýlu.

Hann hrökk 
við og faldi 

sig. 

Hann blés í 
lúður.

Nei
Þú mátt 

fara 1 reit 
áfram

Að slást og 
klifra.

Að þurfa að 
sitja lengi 

kyrrir. 


