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GOTT AÐ VITA UM  
ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON 

 

Ævar Þór Benediktsson fæddist 9. desember 

árið 1984. Hann útskrifaðist frá 

Menntaskólanum á Akureyri árið 2004 og úr 

leiklistardeild Listaháskóla Íslands árið 2010. 

Frá útskrift úr LHÍ hefur hann leikið ýmis 

hlutverk. Í Þjóðleikhúsinu hefur Ævar m.a. 

leikið í Ballinu á Bessastöðum, Leitinni að 

jólunum, Sindra Silfurfiski, Sögustundinni um Hlina 

kóngsson, Vesalingunum og Englum alheimsins. Hann lék 

einnig í Óvitum og Spamalot auk þess sem hann lék sjálfan Lilla 

klifurmús í Dýrunum í Hálsaskógi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hvað stendur skammstöfunin LHÍ í textanum hér fyrir ofan ? 

 
________________________________________________________ 

Hvað af leikritunum sem talið er upp í textanum hefur þú séð ? 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

Í textanum hér fyrir ofan er aðeins sagt frá einni sögupersónu sem 

Ævar hefur leikið í Þjóðleikhúsinu. Hvaða sögupersóna er það ? 

 
________________________________________________________ 
 

Hver er skammstöfun fyrir Menntaskólann á Akureyri ? 

 

 MESA    MA    MAEY 
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ÚTVARP OG SJÓNVARP 

Ævar hefur búið til mikið af barnaefni bæði fyrir útvarp og 
sjónvarp. Hann var um tíma einn af þáttastjórnendum 
barnaþáttanna Vitans og Leynifélagsins á Rás 1. 

Á árunum 2008 – 2013 var Ævar vísindamaður með innslög í 
Stundinni okkar. Vorið 2014 höfðu þættirnir sprengt utan af sér 
Stundina okkar og fengu þá enn stærri tilraunastofu í sínum 
eigin þætti á RUV ásamt sprengjugenginu úr HÍ. Þættirnir eru 
stútfullir af stórhættulegum tilraunum og æsispennandi fróðleik! 

Ævar hefur einnig leikið í sjónvarpsþáttunum Dagvaktinni, Rétti, 
Hæ Gosa og Heimsendi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fyrir hvað standa skammstafanirnar RUV og HÍ ? 

 Ríkisútvarpið og Háskóli Íslands. 

 Ríkisstjórnin og Hafið Ísgerð. 

 Ríkisútvarpið og Hlæjandi Ísland. 

Hvað merkir: 

„. . . höfðu þættirnir sprengt utan af sér Stundina okkar ...“ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Teikn.: Rán Flygenring 
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VERÐLAUN OG VIÐURKENNINGAR 
 
Árið 2007 sigraði Ævar  

Örleikritasamkeppni Borgarleikhússins og 

Ljósvakaljóð, stuttmyndahandritakeppni 

RIFF.  

Árið 2011 var hann, ásamt öðrum, 

tilnefndur til Grímunnar fyrir besta 

barnaleikrit; Hvað býr í pípuhattinum?  

Árið 2009 hlaut útvarpsþátturinn 

Leynifélagið, sem Ævar var þá hluti af, 

Vorvinda, viðurkenningu IBBYá Íslandi 

fyrir framlag sitt til barnamenningar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í textanum hér að ofan eru 10 samsett orð. Strikaðu undir þau. 

Svaraðu því næst spurningunum hér að neðan. 

a) Orðið Borgarleikhús er samsett úr orðunum: 

 borgarleik - hús 

 borg - leikhús 

 borg – leikur – hús 

 

b) Finndu 6 orð í textanum sem eru samsett úr tveimur orðum. 

Veldu fjögur og skrifaðu þau á renninginn. 

Teikn.: Rán Flygenring 
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RITSTÖRF 

Árið 2011 gaf Ævar úr metsölubókina Glósubók 

Ævars vísindamanns. Sú væna bók er stútfull af 

tilraunum, upplýsingum um furðuleg fyrirbæri, 

viðtölum við íslenska vísindamenn og 

skemmtilegum bréfum frá krökkum á 

öllum aldri, auk fjölda annarra upplýsinga 

fyrir forvitna krakka.  

Vorið 2014 kom út fræðiritið Umhverfis 

Ísland í 30 tilraunum. Heppileg bók fyrir 

ferðalanga,hvort sem þeir ferðast um Ísland 

með bíl, bát, á hjóli eða bara í huganum. 

  

 

Hér á eftir er texti úr kaflanum um bókaskrif Ævars. Lýsingarorðin hafa 

verið tekin úr textanum.  

Settu inn ný lýsingarorð að eigin vali. Lestu svo textann upp fyrir 

bekkinn þinn. 

 

Sú ____________________________ bók er stútfull af tilraunum,  

 

upplýsingum um _________________________ fyrirbæri,  

 

viðtölum við ______________________________vísindamenn og  

 

__________________________bréfum frá krökkum á öllum aldri,  

 

auk fjölda annarra upplýsinga fyrir ___________________ krakka.  

 


