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Ágrip 

Greinargerð þessi fylgir stuttmynd sem unnin var með börnum á aldrinum 4–14 ára. 

Stuttmyndinni er ætlað að vera sýnidæmi um hvernig verkefni hægt er að vinna með 

nemendum í skólastarfi, allt frá leikskólaaldri upp í unglingastig. Greinagerðin er frekari 

útlistun á gildi stuttmyndagerðar í skólastarfi ásamt hagnýtum atriðum sem gott er að 

hafa í huga þegar unnið er að stuttmynd með nemendum. Í greinagerðinni er fjallað um 

tengsl stuttmyndagerðar við nýja aðalnámskrá og á hvaða hátt slík vinna endurspeglar og 

styður við ákveðna grunnþætti menntunar. Skoðaðar eru ýmsar uppeldiskenningar 

þekktra fræðimanna og leitast við að draga fram hvernig stuttmyndagerð tengist þeim 

fræðum. Því næst er farið í ferlið sjálft; hlutverk kennarans í því ferli og hugmyndavinnu, 

handritagerð, leiklistarþáttinn, tökur, klippingu og hljóðsetningu myndarinnar. Inn í þá 

kafla fléttast tengsl vinnunnar við ýmis fræði og nokkur dæmi um slíka vinnu hér á landi 

eru reifuð. Greinagerðinni fylgir svo umfjöllun um myndina sjálfa, Nammibannið, markmið 

hennar og vinnuferlið. Í fylgiskjölum má sjá handritið og skjáskot úr myndinni sem hér 

fylgir  á stafrænum mynddiski (DVD). Myndin er byggð á hugmynd höfundar um hvað 

myndi gerast ef nammi yrði bannað á Íslandi. Hún er um 14 mínútur að lengd og fjallar um 

Gunna sem þarf að leysa verkefni fyrir nammisalann sinn og atburðarásina í kringum það. 

Stuttmynd þessi er einkum hugsuð til þess að skemmta áhorfendum en einnig til að vekja 

þá til umhugsunar um miðlalæsi.  
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Formáli 

Greinagerð þessi er 10 eininga verkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum 

Torfa Hjartarsyni fyrir frábæra leiðsögn og mikla þolinmæði. Einnig vil ég þakka foreldrum 

mínum fyrir að styðja við bakið á mér á ýmsan hátt í gegnum námið allt. Síðast en ekki síst 

vil ég þakka þeim leikurum sem léku í stuttmyndinni Nammibannið fyrir skemmtilegt 

samstarf og góða frammistöðu. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



 bls. 6 

 

1 Inngangur  

Síðustu áratugir hafa einkennst af gríðarlega hraðri tækniþróun og margmiðlun er ekki 

lengur framandi nýyrði í sérhæfðum tölvugeira, hún tengist þvert á móti flestum þáttum 

samfélagsins. Börn á Íslandi og víðar um heim alast nú mörg upp við snertiskjái, snjallsíma 

og spjaldtölvur frá unga aldri og verða yfirleitt fljótt læs á ýmsa miðla. Í því ljósi er 

nauðsynlegt að skoða kennsluhætti og kanna nýjar leiðir til náms enda benda margir á 

áhugaverða möguleika til náms og kennslu með hjálp nýrrar tækni.  Umfjöllunarefni 

þessarar greinagerðar er dæmi um slíkan möguleika. 

 

Öld bóka og ritgerða hefur að sjálfsögðu ekki runnið sitt skeið en það er löngu orðið 

tímabært að auka við fjölbreytni í skólastofunni. Hugmyndir í þá veru hafa lengi verið uppi 

og mörg dæmi má finna um tilraunir og þróunarstarf á þessu sviði en almennt hefur 

skólastarf breyst minna að þessu leyti en búast mætti við. Margir kennarar og 

skipuleggjendur hafa valið auðveldu leiðina og halda fast í hefðbundnu 

kennsluaðferðirnar (Hrefna Arnardóttir, 2007). 

 

Í ljósi þess að grunnskólar á Íslandi eiga að vera fyrir alla og koma til móts við ólíkar þarfir 

ólíkra einstaklinga þurfa kennsluhættir að bjóða upp á að mismunandi styrkleikar fái notið 

sín. Kennarar verða á öllum tímum að halda við þekkingu sinni og kynna sér nýjar leiðir til 

kennslu, í takt við tímann. Dæmi um kennsluhætti sem spila inn á ólíka styrkleika eru 

margmiðlun og leiklist. Það fer vaxandi að kennarar noti margmiðlun í kennslu og láti 

jafnvel nemendur búa til hljóð- og myndefni en þó vantar mikið upp á að þessi aðferð fái 

þá athygli sem hún á skilið. Í greinargerð um námskrárfræði frá árinu 1998 er talað um 

þetta málefni, þar er sagt: „Miklar vonir voru bundnar við að t.a.m. kvikmyndir, útvarp og 

sjónvarp yllu byltingu í kennsluháttum. Meira yrði kennt á styttri tíma og nemendur gætu 

lært betur með þessum miðlum en af kennslubókum eða jafnvel kennaranum.  Tæknin 

kom inn í skólana en í kjölfarið fylgdu mikil vonbrigði. Bókin, krítin og kennarinn stóðu 

hverja tækninýjungina af annarri af sér og skólastarfið hélt áfram án teljandi breytinga“ 
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(Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1998).  

 

Nú fimmtán árum síðar eiga þessi orð næstum jafn vel við, þrátt fyrir miklar framfarir í 

stafrænni miðlun. Þó að myndgerð hafi vafalítið færst í vöxt með nýrri tækni og börn og 

unglingar eigi auðveldara en áður með að grípa til hennar vantar mikið upp á að hún sé 

almennur þáttur í skólastarfi. Hugsanlega þurfa kennarar hugmyndir um hvernig skal nota 

tæknina. Hér á eftir verður skoðað hvernig  stuttmyndagerð í skólastofunni getur komið til 

móts við mismunandi greindir barnanna sem í henni sitja. Farið verður í mismunandi 

þætti stuttmyndagerðar, frá upphafi til enda, og þeir tengdir við hinar ýmsu kenningar 

kennslufræðanna. 
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2 Upplýsingatækni í aðalnámskrá 

Ný aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 sem nú er verið að innleiða byggir á sex 

grunnþáttum menntunar sem eru í raun kjarni menntastefnunnar sem grunnskólar eiga 

að vinna samkvæmt. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Tveir þessara þátta, 

læsi og sköpun, tengjast umfjöllunarefni þessarar ritgerðar sérstaklega vel og verða 

skoðaðir nánar hér. 

 

Í nýrri aðalnámskrá er læsi ekki einskorðað við þá kunnáttu að geta skrifað, lesið og skilið 

ritaðan texta, sem svo er mæld með prófum og einstaklingar síðan úrskurðaðir fluglæsir, 

treglæsir eða ólæsir. Læsi er nú skilgreint í mun víðara samhengi og inn í það fléttast 

hugtök eins og stafrænt læsi, sem vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk þarf að tileinka sér til 

að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi, 

miðlamennt, sem vísar til skólastarfs þar sem nemendur nota ýmsa miðla við nám sitt 

með það að markmiði að þeir læri að leggja mat á miðlað efni og þjálfist einnig í því að 

nota ýmsa miðla við efnisgerð og þekkingarsköpun, og miðlalæsi, sem er notað um þá 

færni og kunnáttu sem þeir öðlast við það nám sem í þessu felst (Aðalnámskrá 

grunnskóla,  2011).  

 

Síðastnefnda hugtakið er sérstaklega mikilvægt.  Með vaxandi áhrifum hinna ýmsu miðla á 

líf okkar þurfum við að gera okkur grein fyrir hvernig þeir virka og hvað er að gerast bak 

við tjöldin. Allir einstaklingar samfélagsins eru berskjaldaðir fyrir skilaboðum sem koma 

frá fjölmiðlunum. Þessi skilaboð eru engan veginn óháð og hafa þau sérstaklega mikil áhrif 

á börn og unglinga vegna þess að þau eru líklegri en við sem eldri erum til að taka 

ómeðvitað við skilaboðunum án þess að greina þau. Sjónvarpið færir börnum fyrirfram 

ákveðinn veruleika sem gerir það að verkum að börn eru hætt að kanna heiminn með því 

að upplifa hann sjálf (Inan og Temur, 2012). 

Markmið miðlalæsis er að einstaklingurinn verði fær um að nýta sér hina ýmsu miðla og 
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grandskoða skilaboð þeirra með greiningu og gagnrýninni hugsun. Þegar nemendur hafa 

tekið þátt í verkefni sem snýr beint að miðlun efnis, eins og við gerð stuttmyndar, þá er 

auðveldara fyrir þá að átta sig á heildarferlinu og fyrir vikið að nýta sér miðlalæsi þegar 

þeir þurfa á því að halda.  

 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt 

við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Slík merkingarsköpun á sér alltaf stað með tilteknu táknkerfi og 

ákveðinni tækni eða tæknimiðli. Stundum koma mörg táknkerfi við sögu í sama 

tæknimiðli, eins og í sjónvarpi þar sem um er að ræða samspil lifandi mynda, ljósmynda, 

talmáls, prentmáls og alls kyns grafík, að tónlistinni ógleymdri. Í dag ráða tölvur við öll 

þessi táknkerfi og bjóða upp á fjölbreytta möguleika til alls kyns efnis-og 

þekkingarsköpunar. Læsi með nýjum formerkjum er því ekki bundið við málvísi eingöngu 

heldur snýst það um að gera nemendur læsa á alls kyns mál og þjálfa þá í að búa til efni af 

ýmsu tagi. Myndvís nemandi getur til dæmis lesið myndmál og búið til myndefni (Stefán 

Jökulsson, 2012). 

 

Í raun er því hægt að segja að til þess að uppfylla markmið aðalnámskrár hvað varðar læsi 

í nýjum skilningi sé óhjákvæmilegt að beita öðrum aðferðum en bók og blýanti. Stafræn 

bylting sem orðið hefur á undanförnum árum og áratugum hefur gjörbreytt samskiptum 

manna á milli, vinnubrögðum, upplýsingaöflun og miðlun. Læsi í grunnskólum verður að 

vera í tengslum við samfélagið og þá er nauðsynlegt að beita þeim fjölbreyttu miðlum sem 

í boði eru hverju sinni. Tæki eins og tökuvélar og klippiforrit eru í dag ekki dýrari en svo að 

flestir skólar ráða við að kaupa þau og mörg hver eru afar notendavæn og einföld, sem 

þýðir að almennur kennari ætti með hæfilegum stuðningi að geta unnið með þau með 

nemendum sínum. Auk þess má færa rök fyrir því að hinar nýju áherslur hafi breytt starfi 

kennarans á þann hátt að starf hans ætti ekki fyrst og fremst að snúast um miðlun 

þekkingar til nemenda heldur að liðsinna nemendum við að spyrja mikilvægra og áleitinna 

spurninga og leita svara við þeim, með tilstyrk nútíma tækni og verklags. Samkvæmt 

þessu má velta fyrir sér hvort sumir nemendur læri meira á því að skapa og miðla eigin 
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þekkingu en að móttaka þekkingu frá kennara (Stefán Jökulsson, 2012). 

 

Sköpun sem grunnþáttur menntunar á að stuðla að ígrundun og andríki, persónulegum 

þroska og sveigjanleika í námi, frumkvæði og nýsköpun. Segja má að sköpun snúist í 

grunninn um að búa til eitthvað sem er frumlegt, athafnir sem byggjast jöfnum höndum á 

hugarflugi eða ígrundun og því sem við gerum í verki (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Verkið þarf ekki endilega að vera frumlegt 

á alþjóðavísu heldur fyrir nemandann, það þarf að hafa þýðingu og gildi fyrir hann sem 

einstakling og hans nánasta umhverfi.  

 

Í sköpun sveiflast hugurinn milli margs konar hugsana sem stundum eru ómeðvitaðar og 

byggjast á innsæi, flæði, óreiðu og ímyndunarafli. Aðrar hugsanir reyna meira á rökhyggju 

og aðferð, þekkingu og tækni, gagnrýna og skipulega hugsun. Framkvæmdin sjálf gerir 

einnig þær kröfur til nemandans að hann fari eftir ákveðnum leiðum eða aðferðum, vinni 

með góðan efnivið, verkfæri og verklag, hafi þekkingu á viðfangsefninu og njóti svigrúms, 

leiðsagnar og stuðnings (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Ljóst er að stuttmyndagerð 

hlýtir öllum lögmálum sköpunar; hún krefst frjáls hugarflugs nemenda og virkjar 

ímyndunaraflið en úrvinnslan kallar á ákveðna tæknikunnáttu og skipulögð vinnubrögð 

undir góðri leiðsögn.  

 

Ýta má undir og efla sköpun með kennsluaðferðum sem kalla á þekkingaleit, sjálfstæðar 

athuganir, leik, samanburð, samskipti, flutning og miðlun. Í stuttmyndagerð má samþætta 

margar námsgreinar og ýtir það undir samvinnu og eykur tækifæri nemenda á mörgum 

sviðum. Nemendur á öllum aldri geta þar fengið margvísleg tækifæri til að spreyta sig, 

m.a. á myndgerð og hljóðvinnslu (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). 

 

Stuttmyndagerð samræmist því afar vel hugmyndinni um læsi með nýjum formerkjum og 

sköpun í skólastarfi. Slík vinna þjálfar nemendur í að búa til efni og skapa merkingu út frá 

eigin forsendum, hún reynir á samspil ýmissa táknkerfa eins og myndmiðlun, hljóðmiðlun, 

handritsgerð og samspili miðlunarþátta og eflir þannig læsi nemandans í víðum skilningi 

og á fjölbreyttan hátt. Einnig reynir hún á ímyndunarafl nemandans, gefur honum 
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tækifæri á að tjá sig á skapandi hátt og skila frá sér verki sem hefur gildi fyrir hann og 

umhverfi hans. 
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3 Stuttmyndagerð í ljósi uppeldiskenninga 

Árið 1983 gaf prófessor við Harward-háskóla, Howard Gardner (1943-), út bókina Frames 

of mind þar sem hann setti fram hugmyndir sínar um að greindir mannsins væru að 

minnsta kosti sjö, en ekki ein og mælanleg á einum kvarða eins og áður hafði verið haldið 

fram. Seinna bætti Gardner við áttundu greindinni. Markmið hans var að víkka sýnina á 

mannlega möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar sem mörgum þótti gott og 

gilt viðmið (Armstrong, 2001). Fjölgreindakenningin, eins og hugmynd Gardners kallast 

nú, gengur út á það að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum átta, en þær starfi svo 

saman á ólíkan hátt hjá sérhverjum einstaklingi.  

 

Þær greindir sem færa má rök fyrir að stuttmyndagerð reyni á eru málgreind; næmi fyrir 

hljóðum, gerð, merkingu og hlutverkum orða og tungumáls, rök- og stærðfræðigreind; 

næmi fyrir og hæfileiki til að átta sig á röklegum og tölulegum mynstrum, hæfileiki til að 

fást við langar rökleiðslur, rýmisgreind; hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim 

nákvæmlega og til að ummynda fyrstu skynjun, líkams- og hreyfigreind; hæfni til að hafa 

stjórn á eigin líkama og til að handleika hluti og beita verkfærum, samskiptagreind; hæfni 

til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, skapgerð, áhuga og óskum annarra, og 

loks sjálfsþekkingargreind; aðgangur að eigin tilfinningalífi og hæfni til að greina á milli 

tilfinninga sinna, það að þekkja eigin veikleika og styrkleika (Armstrong, 2001). Jafnvel er 

hægt að tengja vinnuferlið við fleiri greindir Gardners þar sem svo margt spilar inn í 

stuttmyndagerð.  

 

Lev Vygotsky (1897-1934) er upphafsmaður kenningarinnar um félagslega 

hugsmíðahyggju, en hún byggir á þeirri hugmynd að nám eigi sér stað við endursmíði 

hugmynda, þegar nemendur laga fyrri hugmyndir sínar og skilning að nýrri þekkingu. 

Hugsmíði er sívirk þar sem umhverfið gerir sífellt kröfur um úrlausnir nýrra vandamála 

sem leiða til sífellt meiri vitræns þroska og nýmyndunar þekkingar og skilnings. Bestu 

aðstæður til náms og þroska, samkvæmt Vygotsky, eru samskipti og samvinna við mótun 
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þekkingar, og nám verður að eiga sér stað í merkingarbæru samhengi. Þetta þýðir að 

nemendur læra best þegar nám og kennsla eru tengd raunverulegum viðburðum í 

samfélagi nemanda (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

 

Samkvæmt hugsmíðahyggju skiptir miklu máli í allri kennslu að nemendur nýti fyrri 

reynslu sína og skilning. Þannig eflist þekking þeirra í raun af sjálfsdáðum. Stuttmyndagerð 

er ferli þar sem nemendur leita í eigin reynsluheim og skapa eitthvað nýtt út frá því sem 

þeir áður þekkja, og læra um leið heilmargt. Vygotsky lagði auk þess áherslu á að tjáskipti 

milli þess sem minna kann og hins sem meira kann, hvort sem hann er eldri í árum eða 

þroskaðri jafnaldri, væru forsenda öflugs vitsmunaþroska og þar með árangursríks náms 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Samkvæmt þessu er því heppilegt að getu- og/eða 

aldursblanda í hópa þegar vinna á að stuttmynd, en það rímar einmitt afar vel við kröfuna 

um skóla fyrir alla og einstaklingsmiðað nám sem felur í sér hugtök eins og þemanám, 

samvinnunám, heildstætt nám og sveigjanlega kennsluhætti (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007). Stuttmyndagerð sem kennsluaðferð uppfyllir því vel þær kröfur sem 

hugsmíðahyggjan gerir til árangurríks náms og kennslu og býður nemendum upp á að búa 

sér til nýjar hugmyndir og skilning, byggðan á eigin reynslu og þekkingu á áhugaverðan og 

skemmtilegan hátt. 

 

Í beinu framhaldi er vert að minnast á annan hugsmíðahyggjusmið, John Dewey (1859-

1952) og kenningar hans um nám með framkvæmd, eða learning by doing. Dewey lagði 

enn ríkari áherslu á að nám og kennsla tengdust raunverulegu samfélagi en færu ekki 

eingöngu fram með afstæðu bóknámi. Leggja ætti áherslu á hagnýta þekkingu og 

undirstaðan væri alltaf eigin reynsla nemandans og hann lærði best með því að 

framkvæma sjálfur, takast á við áhugaverð vandamál og leita leiða til lausna (Myhre, 

2001). Við gerð stuttmyndar er nemandinn gjarnan beintengdur við samfélagið og á 

eflaust auðveldara með að tengja slíka vinnu við raunverulegt umhverfi en mörg 

bóknámsverkefni sem fyrir hann eru sett í skólastofunni. Hann stendur auk þess frammi 

fyrir mörgum vandamálum bæði þegar kemur að hugmyndavinnu, útfærslu og vinnslu 

myndarinnar, vandamál sem hann er væntanlega áhugasamur um að leysa þar sem um er 

að ræða hans eigið sköpunarverk, byggt á hans reynslu og áhugasviði. 
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Að lokum er ekki annað hægt en að líta til eins áhrifamesta fræðimanns í 

þroskakenningum síðustu aldar, Jean Piaget (1896-1980). Hann skipti þroska hugsunar 

barna niður í fjögur stig tengd aldri þeirra og taldi hann skipta miklu máli að miða allt nám 

við einkenni hvers stigs, þ.e. að námið hæfði alltaf þroskastigi barnsins. Piaget áleit að 

börn hefðu innbyggða rannsóknarhvöt og yrðu að fá svigrúm til að athafna sig sjálf, gera 

tilraunir og mistök, en þannig lærðu þau einmitt best (Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  

Piaget lagði einnig mikla áherslu á leik barna; hann taldi að með því að fylgjast með 

myndun tákna í leik væri hægt að sjá vitþroska barnsins endurspeglast. Leikurinn væri því 

mikilvægur þáttur í hugsun og vitsmunaþroska barns (Valborg Sigurðardóttir, 1992). Gerð 

stuttmyndar þar sem barninu er gefið frelsi til að tjá sig á sinn hátt, þó undir leiðsögn sé, 

er líklegt að barnið upplifi sem leik og muni því efla vitsmunaþroska þess.  
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4 Undirbúningur 

4.1 Hlutverk kennarans 

Ef bekkjarkennari tekur þá ákvörðun að leyfa nemendum sínum að vinna stuttmyndir þarf 

hann að vera tilbúinn til að vinna eftir öðrum gildum en þeim hefðbundnu í 

kennslustofunni. Hlutverk kennarans í kennslufræði sem kallast „whole language“ eða 

náttúruleg leið til náms á hér vel við. Kennarinn er fyrst og fremst leiðbeinandi og 

verkstjóri sem leggur áherslu á að skapa aðstæður fyrir nemendur til að afla sér þekkingar 

og færni við lestur og ritun á breiðum grunni. Eitt mikilvægasta viðfangsefni hans er að 

kveikja áhuga nemenda sinna (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005).   

 

Kennari getur kveikt áhuga með því að hefja umræður um kvikmyndir Slík umræða er 

líkleg til að falla vel í kramið hjá börnum sem mörg hver eru vel kunnug heimi sjónvarps og 

kvikmynda og hafa að öllum líkindum flest eitthvað til málanna að leggja. Eftir að kennari 

er búinn að virkja nemendur í umræðum getur hann sýnt þeim stuttmyndir sem aðrir 

nemendur hafa gert, hvort sem þær eru íslenskar eða erlendar. Gott er að útskýra 

verkferlið fyrir nemendum vegna þess að þegar nefnd er stuttmynd er hætta á að 

nemendur tengi hana eingöngu við leiklistarþáttinn. Ekki eru allir tilbúnir til þess að leika 

og er því mikilvægt að kennarinn geri nemendum grein fyrir að leiklist sé eingöngu einn 

þáttur verkefnisins af mörgum og að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Þegar ferlið er 

orðið ljóst og áhugi kviknaður hjá nemendum finnur bekkurinn þemaefni. Gott er að 

takmarka söguþráðinn við það umhverfi og persónur sem við höfum og afmarka 

hugmyndina við ákveðið efni, til dæmis glæpasaga (Karl Jeppesen og Marteinn 

Sigurgeirsson, 2004). Kennarinn skiptir nemendum svo niður í um sex manna hópa. 

4.2 Hugmyndavinna 

Það er okkur engin ráðgáta að skapandi hugsun er mikilvægur þáttur í þroska nemandans. 

Það er lykilatriði að nemandinn fái að taka virkan þátt í skólastarfinu en ekki eingöngu 

sitja undir harðstjórn kennarans. Með þetta í huga þarf kennarinn að finna leið til þess að 
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nemendur fái að nota sitt eigið ímyndunarafl við gerð stuttmyndanna og jafnvel tengt efni 

hennar við sinn eigin veruleika. Samkvæmt „whole language“ fræðunum er mikilvægt að 

nemendur séu virkir þáttakendur í skólastarfinu  og þeir taki þátt í að móta það sem fram 

fer (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005). Ein leið til þess ná þessum markmiðum er að fá 

nemendur til þess að nota hugarflæði eða „brainstorming“. 

 

Hugarflæði er líklega ein þekktasta tæknin þegar kemur að skapandi hugsun. Þessi aðferð 

er vinsæl vegna þess að hún er einföld og auðvelt er að læra hana, hún getur bætt 

hugmyndavinnu í hópum til muna og hún er ánægjuleg í framkvæmd (Isaksen, 1998). 

 

Kennarinn hefur skipt bekknum í sex manna hópa og lætur hann nú hvern hóp fá eitt blað 

í stærðinni A2. Á mitt blaðið skrifa nemendur inntaksorð sem í þessu tilfelli er glæpasaga 

og í kring skrifa þeir síðan öll orð sem þeir tengja við glæpasögu. Þessi aðferð virkjar 

nemendur í að nota ímyndunaraflið og stíga út fyrir rammann. Mikilvægt er að gefa 

nemendum frelsi og reyna ekki að stýra þessu hugarflæði á þessu stigi máls.  Að ferlinu 

loknu skoðar hver hópur sitt kort og út frá orðunum sem rituð voru niður hefur hópurinn 

umræðu um söguþráð myndarinnar. Umræður í hópum þjálfa samvinnuhæfni nemenda 

og henta vel nemendum með góða samskiptagreind (Armstrong, 2001). Aðferð þessa 

lærði höfundur þegar hann stundaði nám við Margmiðlunarskólann og telur hann að 

ekkert sé því til fyrirstöðu að hana megi nýta með nemendum á grunnskólastigi. 
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5 Handritsgerð 

Samkvæmt fjölgreindakenningunni er málgreind getan til þess að nota málið á 

árangursríkan hátt, hvort sem það er munnlega eða skriflega (Sariolghalam, Noruzi og 

Rahim, 2010). Gerð handrits er áhrifarík leið til þess að æfa málgreind barna. Þessi aðferð 

hentar bæði fyrir nemendur með sterka málgreind en einnig er hún hvetjandi fyrir 

nemendur sem eru slakari á því sviði.  

 

Oft þegar kemur að skrifum í grunnskólum er áhersla lögð á að nemendur skrifi í ritmáli og 

getur það verið ógnandi fyrir nemendur með slaka málgreind. Það fyrsta sem börn læra 

þegar í grunnskóla er komið er að kljást við ritað mál, bæði að ráða í tákn þess og draga 

þau upp. Mikil áhersla á ritað mál er ekki óeðlileg en hún hefur orðið til þess að venjulegt 

talmál hefur orðið útundan, þ.e. því er ekki sinnt á eigin forsendum (Þórunn Blöndal, 

2010). Önnur lögmál gilda í töluðu máli, það er mun hversdagslegra og laust við þann 

formlega stíl sem ritmálið hefur. Talmálið þekkja nemendur mun betur því það er notað 

við hversdagsleg samskipti og af þeirri ástæðu eru nemendur öruggari að skrifa í þeim stíl. 

 

Til þess að koma nemendum af stað er gott að kennarinn leggi fyrir spurningar sem 

nemendur geta unnið eftir. Dæmi um spurningar: 

 

 Hverjir eiga að hafa gaman af myndinni? 

 Hvernig byrjar sagan? 

 Hvar gerist sagan? 

 Hver er tímaramminn? 

 Hvað gerist í sögunni? 

 Hverjar eru aðal- og aukapersónur? 

 Hvernig mun sagan enda? 
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Menn vinna handrit á mismunandi vegu og ekki er til neitt eitt form sem henta allri 

handritsgerð. Vel unnin handrit eru samt lykilatriði og afar mikilvægt að þau séu vel 

unnin, þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir tökumanninn. Vel unnið handrit kemur í veg 

fyrir að tökumaðurinn gleymir ákveðnum smáatriðum sem geta svo verið mjög mikilvæg 

fyrir klipparann. Kennarinn þarf að útskýra þetta fyrir nemendum, sýna þeim dæmi um 

hvernig handrit eru uppsett og þá geta nemendur valið  ritara og hafist handa við skrif 

(Karl Jeppesen og Marteinn Sigurgeirsson, 2004). Um hefðbundna handritsgerð eftir hefð 

leikinna kvikmynda má lesa í riti eftir Önnu Th. Rögnvaldsdóttur (2010) en í við myndgerð í 

skólastarfi má komast af með einfaldara snið, t.d. skissur í römmum ásamt skýringum og 

samtölum. 



 bls. 19 

 

6 Leiklist 

Leiklist er grein sem leyfir nemendum að byggja á eigin reynslu og gefur þeim tækifæri á 

að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Leiklist er 

einnig kennslutæki sem eflir ábyrgðarkennd, frumkvæði og umburðarlyndi nemenda og 

gefur þeim tækifæri á að lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður, taka ákvarðanir og bera ábyrgð 

á afleiðingum þeirra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Kennsla í gegnum 

leikræna tjáningu gerir það að verkum að nemendur eru virkir og fá þeir kost á að nálgast 

námsefnið með lifandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Mjög lítil áhersla er lögð á leiklist í grunnskólunum þegar þess er gætt að leiklist er 

þverfagleg grein sem er ætluð er til þess að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Aðalnámskrá leggur áherslu á að leggja eigi 

stund á leikræna tjáningu, ekki eingöngu undir formerkjum listgreina heldur einnig sem 

kennsluaðferð í mörgum námsgreinum. Þrátt fyrir þetta er staða leikrænnar tjáningar í 

skólakerfinu okkar ekki sterk og eru Norðmenn og Danir mörgum áratugum á undan okkur 

á þessu sviði (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2005). 

 

Það má sjá að leiklistin getur verið öflugt verkfæri í kennslu og er þetta enn einn kosturinn 

sem stuttmyndagerð býður upp á. Umsjónarkennari getur aðstoðað nemendur við 

persónutúlkun og ef völ er á getur hann fengið leiklistarmenntaðan gestakennara með sér 

í lið. 
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7 Tökur, klipping og hljóðsetning 

Rýmisgreind fær fremur litla athygli í skólastarfi. Rýmisgreind er hæfileikinn til þess að 

skynja sýnilega heiminn í kringum okkur á nákvæman hátt. Þetta felur í sér að vera 

næmur fyrir litum, línum, formum, rými, og sambandinu á milli þessa þáttara 

(Sariolghalam, Noruzi og Rahim, 2010).  

 

Til þess að stuttmynd takist vel og verði áhugaverð er mikilvægt að huga að hvernig og 

hvar eigi að taka upp. Þetta getur verið tilvalinn vettvangur fyrir nemendur með góða 

rýmisgreind. Það þarf að sjá fyrir sér umhverfið sem atriðin eiga að fara fram í og út frá því 

þarf að ákveða staðsetningu, hvernig myndavélinni er stillt upp og hvernig skotið sjálft 

mun fara fram. Ýmsar aðferðir og viðmið eru við upptökur og gerð myndskeiða. Þar má 

nefna viðmið um sjónarhorn, myndskurð, myndbyggingu og hreyfingar á tökuvélinni (Karl 

Jeppesen og Marteinn Sigurgeirsson, 2004). Mikilvægt er að kennari veiti nemendum 

innsýn í þessar aðferðir og getur hann jafnvel notað eina til tvær kennslustundir til þessa 

að æfa nemendur og leyfa þeim að gera tilraunir með upptökuvélina. 

 

Klipping og eftirvinnsla er gríðarleg nákvæmnisvinna og er sá hluti annar vettvangur sem 

hentar nemendum með mikla rýmisgreind. Einstaklingar með  mikla rýmisgreind eru taldir 

vera fullkomnunarsinnar sem leggja mikið upp úr góðu skipulagi.  Tilhneiging þeirra til að 

hafa hlutina fullkomna og í jafnvægi gerir þeim kleift að afrita myndir úr eigin huga til þess 

að leysa verkefni eða skapa (Jackson, Gaudet, McDaniel og Brammer, 2009). Þetta eru 

nákvæmlega þeir kostir sem klipparinn þarf að hafa. Hann þarf að hafa gott skipulag á 

öllum upptökunum og hann þarf að vera ákaflega nákvæmur þegar kemur að því að raða 

þeim niður á tímalínuna. Hann þarf einnig að vera fær um að sjá fyrir sér hvernig hann vill 

að atriðin líti út og hann þarf að geta framkvæmt þá hugmynd með hjálp klippiforritsins. 

 

Hægt er að gera ráð fyrir að nemendur og jafnvel umsjónakennarar þekki ekki forritin sem 

notuð er til þess að klippa saman kvikmyndir. Þess vegna er mikilvægt að 
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umsjónakennarinn hafi möguleika á að vinna með upplýsingatæknikennara skólans eða 

öðrum sem gætu orðið honum til stuðnings um þetta. Stundum má fá gestakennara til 

þess að fara yfir helstu atriði klippiforritsins og dæmi eru um sveitarfélög sem veita 

stuðning á þessu sviði.  

 

Myndver grunnskóla á vegum Reykjavíkurborgar sem staðsett er í Háaleitisskóla gefur 

nemendum á unglingastigi tækifæri til að innleiða stuttmyndagerð í skólastarfið. Þrír 

grunnskólar taka þátt í því verkefni þar sem íslenskukennarar skólanna vinna saman og 

kenna handritsgerð. Kennarar fá aðstoð úr myndverinu en annars er verkefnið alfarið í 

höndum grunnskólanna sjálfra sem eiga að sinna vel leikrænni tjáningu og miðlun. Erla 

Stefánsdóttir verkefnastjóri í Myndverinu segist almennt heyra á kennurum hvað þeim 

finnist nemendur taka út mikinn þroska í verkefnum af þessu tagi, þeir finni til ábyrgðar, 

leysi margskonar innbyrðis vandamál og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Kennarar 

taka heila viku í verkefnið en því lýkur með sýningu í alvöru bíóhúsi þar sem veittar eru 

viðurkenningar í ýmsum flokkum. Stefnan er svo að virkja foreldra í hverfinu, sér í lagi þá 

sem einhvern bakgrunn eða kunnáttu hafa í faginu, til að taka þátt með því að sitja í 

dómnefnd og aðstoða eftir bestu getu (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). 

 

Grunnskólar nú til dags hafa flestir upp á að bjóða einhvers konar klippiforrit en mikilvægt 

er að nemendur hafi aðgang að góðum forritum sem ekki eru of flókin og draga með því 

úr áhuga nemenda. Þessi forrit þurfa að vera einföld en samt hafa möguleika sem leyfa 

nemendum að nýta sköpunargáfu sína. Oft eru þau forrit sem fylgja með stýrikerfum tölva 

frekar einhæf og bjóða ekki upp á mikla möguleika. Því er góð fjárfesting fyrir skólana að 

festa kaup á örlítið stærri forritum. Hofsstaðaskóli í Garðabæ leggur mikla áherslu á tölvu- 

og upplýsingatækni og hef ég fengið að fylgjast með nemendum þar vinna við 

stuttmyndagerð. Þeir nota forrit sem kallast Ulead Video Studio og er það fjölhæft, 

notendavænt og ódýrt forrit. Í þessu forriti er hægt að klippa í burtu svokallaðan „green 

screen“ eða bakgrunn í einum lit og fella nýjan grunn inn í mynd. Þetta er mjög 

skemmtilegur eiginleiki. Einnig er hægt að vinna með margar hljóðrásir sem er gríðarlega 

mikilvægt til þess að skapa rétt andrúmsloft fyrir kvikmyndir. 
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Langholtsskóli hefur vakið athygli fyrir gagnasmiðju þar sem nemendur og kennarar geta 

fengið bæði faglegan stuðning og tækjabúnað til að fást við ýmiss konar nýmiðlun. 

Nemendur kvikmynda fornsögur, svo sem Kjalnesingasögu, út í náttúrunni, búa til alls 

kyns teiknimyndasögur tengdar ýmsum námsgreinum, búa til smáforrit, hreyfimyndir með 

leirkarla og ýmislegt fleira. Í skólanum er líka lítið en notadrjúgt hljóðver sem hljómsveitir 

og nemendur í miðlunarverkefnum nýta óspart. Svigrúm til þessara vinnu er að hluta 

skapað með því að færa tölvukennslu á hendur allra kennara og leggja áherslu á að gripið 

sé til upplýsingatækni þegar við á í öllum námsgreinum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012). 

 

Tónlist og hljóðsetning getur skipt sköpum í kvikmyndum. Ef kvikmynd er illa hljóðsett 

kemst meiningin á bak við atriðin oft ekki til skila og myndin getur misst allan áhrifamátt. 

Hljóðsetning er því mikilvægur þáttur í stuttmyndagerð og getur hentað nemendum sem 

eru með mikla tónlistargreind. Samkvæmt Gardner hefur einstaklingur með mikla 

tónlistargreind  hæfileikann til þess að meðtaka, greina, umbreyta og tjá tónlistarleg form, 

einnig er hann næmur fyrir takti, tíðni og laglínu (Sariolghalam, Noruzi og Rahim, 2010). 

Ekki er lögð áberandi áhersla á tónlistargreind í grunnskólunum en kvikmyndagerð er 

góður vettvangur fyrir þá nemendur sem búa yfir henni til þess að láta ljós sitt skína.  
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8 Nammibannið 

Stuttmyndin sem ég gerði fyrir þetta verkefni nefnist Nammibannið. Hugmyndina fékk ég 

á tilviljunarkenndan hátt en hún vatt fljótt upp á sig. Ég vildi gera mynd með börnum og 

hafði velt því fyrir mér hvaða efni væri skemmtilegt og frumlegt. Í kjölfarið kviknaði 

hugmyndin um nammibannið.  Þegar ég hafði fengið þá hugmynd fór ég að búa til 

atburðarás í kringum hana. Sagan lýsir því að búið er að banna nammi á Íslandi og Gunni 

sem er nammisjúkur þarf að hitta nammisalann Júlla nammi. Hann fer til Júlla en þá 

kemur í ljós að Gunni skuldar honum peninga og til þess að fá meira nammi þarf hann að 

taka að sér verkefni fyrir Júlla. Myndin snýst svo um hvernig Gunni leysir verkefnin. 

 

Megin markmið myndarinnar er að skemmta áhorfandanum en ég ákvað að hafa í 

myndinni smá boðskap og er hann um miðlalæsi og mikilvægi þess. Í myndinni má sjá tvö 

fréttaskot þar sem sannleikurinn á að koma fram en í ljós kemur að fréttamiðillinn miðlar 

röngum upplýsingum. Þetta á að minna okkur á að trúa ekki öllu því sem  við heyrum, þó 

það komi frá yfirvaldi sem í þessu tilfelli var Loftur lögreglumaður. Í lok myndarinnar 

kemur svo í ljós að Loftur stóð fyrir banninu með sína eigin hagsmuni í huga. 

 

Þegar hugmyndin um atburðarásina hafði mótast hófst ég handa við að skrifa handritið. 

Ég var kominn með hugmyndir að þeim persónum sem áttu að koma fram í myndinni en 

persónudrættir þeirra þróuðust á meðan ég skrifaði. Auk þess komu krakkarnir sem tóku 

þátt í verkefninu með ýmsar hugmyndir og reyndi ég að leiða þá áfram og hvetja í þeirri 

vinnu. Þegar ég sá fyrir mér atriðin var ég með ákveðna tónlist í huga og upp að vissu 

marki samdi ég senurnar í kringum tónlistina. 

 

Sá búnaður sem ég þurfti við gerð myndarinnar var HD-myndbandsupptökuvél með 

hörðum diski, þrífótur, tölva og klippiforrit. Ég notaði klippiforrit sem heitir Sony Vegas 

Pro 12.0. Þetta forrit er mjög notendavænt og býður upp á ótal möguleika.  
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Í myndinni eru 8 leikarar auk móður minnar sem er aukaleikari. Hér eru leikarar taldir upp 

í aldursröð: 

 

o Stóri - Steindór Helgi Matthíasson – 4 ára 

o Eva - Kristín Þuríður Matthíasdóttir – 6 ára 

o Dísa dansari – Birna Lind Sæmundsdóttir – 9 ára 

o Gréta götusali – Arnheiður Ósk Ingvarsdóttir – 9 ára 

o Gunni – Kjartan Ísak Sæmundsson – 11 ára 

o Lúlli nammi – Aron Elí Ellertsson – 14 ára 

o Fanney fréttakona – Ágústa Ósk Óskarsdóttir – 33 ára 

o Loftur lögreglumaður – Matthías Stefánsson – 35 ára 

o Kona í tölvu – Arnheiður Erla Sigurðardóttir – 58 ára 

 

Hér má sjá að við erum með leikara á leikskólaaldri og á öllum aldursstigum grunnskólans. 

Það var virkilega áhugavert að sjá hvað allir krakkarnir voru spenntir fyrir því að taka þátt í 

þessu verkefni, enda stóðu þeir sig allir með prýði. Ég komst að því að þegar maður ætlar 

að vinna stuttmyndir með börnum þá er mikilvægt að gefa sér góðan tíma í að undirbúa 

þau og einnig þarf að gefa sér góðan tíma í tökur. Hér skiptir þolinmæði meginmáli. Það 

var ekki auðvelt að taka upp atriðið með yngstu börnunum tveimur og þurfti heilmikla 

klippivinnu til þess að það atriði gengi upp. Hér get ég sjálfum mér um kennt því þetta 

atriði var tekið þegar klukkan var orðin margt og börnin voru orðin þreytt og höfðu litla 

þolinmæði. Ég komst einnig að því að börn á öllum aldri geta leikið ef þau eru með 

hugmynd um hvernig sögupersónan þeirra á að vera. Einnig var gaman að sjá hvernig 

börnin tóku þátt í að skapa persónurnar sínar, það á sérstaklega við um eldri börnin. 

 

Hér var það ég sem stýrði verkinu að mestu en í skólastarfi færi betur á því að láta börnin 

sjálf sjá um ferlið eins og hægt er með hæfilegum stuðningi. Kostir þess að láta nemendur 

spreyta sig á samvinnu og skapandi starfi eru ótvíræðir eins og fram hefur komið í þessari 

greinagerð. 
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Í fylgiskjölum með greinagerðinni má svo sjá handritið af Nammibanninu, skjáskot og 

einnig mun ég gera grein fyrir plotti myndarinnar. 
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9 Lokaorð 

Í þessari stuttu greinargerð hef ég reynt að sýna fram á notagildi stuttmyndagerðar í 

skólastarfi, sem að mínu mati býður upp á nýja og skemmtilega nálgun að alls konar 

viðfangsefnum. Ljóst er að ferlið við gerð stuttmyndar samræmist fyllilega kröfum 

aðalnámskrár um nám og kennsluhætti sem verða að vera í takt við tímann og undirbúa 

nemendur sem best undir þátttöku í samfélaginu. Auk þess er um að ræða skapandi og 

fjölbreytta vinnu sem reynir á ólíka hæfni og gefur öllum nemendum, ef rétt er að verki 

staðið, tækifæri til að láta ljós sitt skína og nýta styrkleika sína.  

 

Allar forsendur til slíkrar vinnu eru til staðar, bæði þegar litið er til aðalnámskrár sem 

grunnskólum ber að vinna eftir og hugmynda um grunnþætti menntunar sem birtast í 

nýjum ritum um þá fyrir kennara. Tæknin er líka orðin fremur einföld, notendavæn og á 

viðráðanlegu verði, svo skólar ættu að geta nýtt sér hana. Hvað það nákvæmlega er sem 

veldur því að kennarar nýta sér þessa tækni ekki meira en raun ber vitni er erfitt að segja 

til um, en þar gæti reynsluleysi, óöryggi gagnvart nýjungum og hreinlega tímaskortur 

kennara haft mikið að segja. 

 

Mín von er sú að þetta verkefni sýni fram á kosti stuttmyndagerðar svo lesandi telji það 

þess virði að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að nýta hana í kennslu og sjái jafnvel að 

verkið er einfaldara en margir gætu haldið. 
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Viðauki 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMMIBANNIÐ 

 

Skrifað af 

Sæmundi Óskarssyni 
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1. Heima hjá Gunna.  

Nærmynd af sykurmolum og það er verið að dropa matarlit á þá.  

Skot af Gunna, 12 ára. Hann er að borða sykurmolana og honum 

finnst þeir augljóslega ekki góðir, hann er vansæll á 

svipinn.  

Í sjónvarpinu. 

Fréttakona er að tala við yfirlögregluþjón. 

Fréttakona 

Er ekki of mikið að banna nammi yfir höfuð  

á Íslandi? 

Loftur lögga 

Nei, það hefur marg sýnt sig að hinum almenna  

borgara er ekki treystandi fyrir því sem  

hann lætur ofan í sig. 

Fréttakona 

En hefur þú ekki áhyggjur á því að þetta  

ýti undir glæpastarfsemi meðal ungmenna? 

Loftur lögga 

Við í lögreglunni erum fullfær um að  

tækla slík vandamál. 

Mynd af Gunna taka upp símann sinn.  

Nærmynd af símanum, flett er upp á Lúlli nammi. 

Nærmynd af Gunna setja símann upp við eyrað. 

Lúlli nammi 

Já, halló. 

Gunni 

Hæ, Gunni hér, get ég hitt þig? 
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Skipt er yfir í svartan skjá og yfir í „Intró“  

2. Heima hjá Lúlla Nammi. 

Lúlli fær sér lúku af nammi, horfir á Gunna og smjattar á 

því. 

Lúlli 

Hehe, Gunni, Gunni, Gunni, viltu fá meira?  

Gunni 

Jaaa ...  

Lúlli grípur frammí. 

Lúlli 

Þú veist þú skuldar mér síðan síðast,  

og þar síðast! 

Gunni 

Já, þú veist að ég borga þér maður, ég þarf  

bara smá ... bara smááá. 

Lúlli er reiður. 

Lúlli 

þú veist að það þýðir  

ekkert að ... 

Lúlli frýs með skrítið bros á andlitinu, hann er svoleiðis í 

talsverðan tíma og Gunni er undrandi á svipinn. Loksins 

snappar hann út úr þessu og lætur eins og ekkert hafi í 

skorist. 

 

Lúlli 

Ok, ok, ef þú vinnur smá verk fyrir mig þá  

skal ég láta þig fá 2 poka. 

Gunni 

Já, hvað sem er maður, hvað viltu að ég geri? 
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Lúlli 

Sko, þú þarft að sjá um tvo samkeppnisaðila. 

Gunni er áhyggjufullur á svipinn. 

Gunni 

Sjá um ... hvað meinarðu að sjá um? 

Lúlli 

Hehe, engar áhyggjur, það er óskrifuð regla  

í okkar bransa, kjánaleg regla ég veit en  

svona er þetta bara ... sko, ef þú nærð að láta  

fólk taka við þessum miða. 

Lúlli lætur Gunna fá mynd af sér, á myndinni er hann með 

skrýtna svipinn sem hann fraus með. Gunni er hissa á svipinn. 

Lúlli 

Þá þarf sá aðili að vinna fyrir okkur. 

Gunnar 

Þennan miða? Ætlarðu að notað þessa mynd? 

Lúlli 

Já! 

Gunnar 

Og hvað ef þeir gera það ekki? 

Lúlli 

Þetta virkar ekki þannig, 

hann stjórnar þessu alveg. 

Gunnar 

Hann hver? 

Lúlli 

Æj, það er gaur sem ... 

Lúlli frýs aftur ... kemur svo til baka. 

 Lúlli 

Viltu verkefnið eða ekki? 
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Gunnar 

Já, hverja á ég að „taka út“ 

Gunni gerir gæsalappir og sýnir niðrandi svip. 

Lúlli 

Í fyrsta lagi er það Gréta götusali. 

Hún heldur sig yfirleitt á leikvellinum 

og selur nammi, aðallega gúmmíbangsa. Hún er 

stórskrýtin, en það ætti ekki að vera 

erfitt að tækla hana. 

Það sést skot af Gunna vera að skrifa niður í litla bók, svo 

er næsta skot af Lúlla. 

Lúlli 

Svo er það Dísa dansari. Hún lítur út fyrir  

að vera fyrirmyndar stelpa, en þegar hún er ein  

heima þá eldar hún karamellur sem,sem hún  

selur síðan. Og já, hún er gjörsamlega dansóð! 

Skot af Gunna vera að skrifa í bókina, síðan aftur yfir á 

Lúlla. 

Lúlli 

Svo er það sá síðasti, þeir kalla hann Stóra. 

 Hann er lítill, en hann er afar vel tengdur. 

Ekki láta koma þér á óvart ef þú skilur 

ekki hvað hann segir, hann talar sitt 

eigið tungumál. Aðstoðarkonan hans, Eva, 

er alltaf með honum. 

Gunni 

Ok, hljómar ekki flókið. 

Lúlli 

Nei, þetta er einfalt, en taktu þessa 

samt til öryggis. 

Lúlli réttir honum túttubyssu. 
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Gunni tekur við henni og ætlar að labba út. 

Lúlli 

Hey! 

Lúlli bendir á kinnina á sér eins og Gunni eigi að kyssa hann 

á kinnina. Vandræðalegt atriði þar sem Gunni kyssir hann á 

kinnina 

Gunni hlær geðsýkislega. 

3. Heima hjá Gunna 

Dimmt atriði þar sem óskýr andlit með grettusvipi sjást 

hlæjandi. Drungaleg tónlist spilast undir og svo fer að 

heyrast taktfast suð sem stigmagnast. 

Skot af Gunna vakna upp í rúminu sínu og slá á 

vekjaraklukkuna sem suðið var í. Mynd af vekjaraklukkunni og 

glósubókinni hans Gunna. Í henni er teiknuð mynd af Óla prik 

sem táknar Grétu götusala. Svartur skjár. 

 

 

4. Leikvöllurinn 

Gunni labbar inn á leikvöllinn og lítur í kringum sig og 

leitar eftir Grétu. Hann sér hana hvergi. 

Skot af Grétu, hún er í litlum kofa undir kastala. 

Gréta 

Psst, hey gamli ... Komdu! 

Gunni labbar að kofanum. 

Gréta 

Nei, Stjáni Blái bara mættur. Gakktu í bæinn maður. 

Gunni gengur inn. 

Gréta 

Ég myndi bjóða þér kakó en það 

er víst búið að banna það ... hahaha. 
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Gunni horfir á hana. 

Gréta 

Verst að ég get ekki boðið þér spínat ... hahahaha. 

Gunni 

Ég er kominn til að láta þig fá þetta. 

Gunni réttir henni miðann, Gréta stendur upp og bakkar út úr 

kofanum. 

Gréta 

Vóó, nei, maður, ég er ekki fædd í gær, 

farðu með þetta annars ... 

Gunni dregur upp túttubyssuna. 

Gunni 

Annars hvað? 

Gréta gerir svakalegt ninja múv og hljóð fylgja með því. 

Hún frýs svo í lokastellingunni og heldur hljóðinu. 

Gréta 

Vúaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Gunni bíður í þó nokkra stund og að lokum sleikir hann miðann 

og smellir á ennið á henni, Gréta hreyfir sig ekki. Gunni 

labbar í burtu og Gréta sést í sömu stellingu fyrir aftan – 

sýnt í slow motion. 

5. Heima hjá Gunna 

Fréttir. 

Loftur 

Við fengum ábendingu um stelpu 

í annarlegu ástandi, hún var alveg 

snarfrosin. Haha, þið hefðuð átt að  

sjá hana, hún var alveg ... 

Setur upp svipinn sem Gréta var með. 
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Skot af Gunna taka upp fjarstýringuna og slökkva á 

sjónvarpinu, áður en það slökknar á því heyrist í fréttakonu. 

Fréttakona 

Talið er að stelpan hafi verið undir áhrifum 

gúmmíbangsa. 

Gunni leggur fjarstýringuna niður við hliðina á glósubókinni 

þar sem sést mynd af Dísu dansara. 

6. Heima hjá Dísu dansara 

Skot af Dísu vera að elda karamellur. Í eldhúsglugganum sést 

í Gunna vera að kíkja inn um gluggann. Dísa lítur á gluggann 

og um leið beygir Gunni sig niður. 

Gunni tekur í húninn og kemst að því að það er opið. Hann 

gengur inn með túttubyssuna á lofti. Þegar hann labbar fyrir 

hornið þá er Dísa tilbúin og miðar túttubyssu á hann. 

Dísa 

Slepptu byssunni lagsmaður. 

Gunni sleppir byssunni og lyftir upp höndum. Dísa miðar 

túttubyssunni á ennið á Gunna og hann labbar aftur á bak og 

Dísa fylgir. 

Dísa 

Hvað ertu að gera hérna, hver sendi þig? 

Gunni 

Ég ætlaði bara að láta þig fá þetta. 

Nær í miðann. Dísa verður hrædd á svipinn. 

Dísa 

Burtu með þetta, þú veist ekki ... 

Gunni byrjar að stappa öðrum fætinum taktfast. 

Dísa 

Hvað ertu að gera ... 

Dísa byrjar að stappa niður fætinum með honum. 
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Dísa 

Hættu þessu! 

Ýtir Gunna og hann hendist aftur. 

Slow motion atriði þar sem Gunni tekur dansmúv, svo er skot 

af Dísu, hún er líka farin að dansa, aftur skot af Gunna og 

svo aftur af Dísu, það lítur út fyrir að þau dansi mjög pró 

það er jazz tónlist undir. Skot af þeim úr fjarlægð, engin 

tónlist og þau dansa eins og kjánar. 

Gunni 

Vó, þú ert góð, maður. 

Gunni gefur Dísu fæv en miðinn af Lúlla er inni í hendinni á 

honum svo að Dísa tekur við honum. 

Dísa fer hálf að gráta. 

Dísa 

Nei, þú veist ekki hvað þú ert búinn að gera. 

Gunni er ánægður með sjálfan sig. 

Dísa 

Hann stjórnar öllu og nú stjórnar hann mér. 

 

Gunni 

Hann hver? 

 

Dísa 

Farðu bara, þegiðu! 

 

7. Heima hjá Gunna 

Vekjaraklukkan hringir, fer að hringja í ákveðnum takti sem 

verður byrjunin á jass-lagi. Stopmotion-atriði þar sem Gunni 

fer inn á klósett, drekkur munnskol, fer svo niður og fær sér 

Cocoa puffs. Hann fer svo út, leggur frá sér glósubókina þar 

sem við sjáum teiknaða mynd af Stóra. 
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8. Heima hjá Stóra 

Gunni stendur og horfir á Stóra. Stóri horfir á hann með 

undarlegum svip og urrar. 

Gunni 

Ert þú stóri? 

Stóri 

Bullmál. 

Eva 

Hann átti von á þér. 

Nokkur skrýtin skot af Stóra. 

Gunni 

Ég kom bara til að láta þig fá þetta. 

Stóri segir eitthvað á bullmáli og frýs síðan eins og Lúlli 

fraus. 

Skot af andlitinu á Gunna, þar sem hann er að fatta hvað er í 

gangi, skot af Stóra frosnum, fortíðarmynd af Lúlla, skot af 

Gunna þar sem bakgrunnurinn færist aftur á bak. 

Skot af stóra líta til hliðar og tala bullmál. Lúlli nammi 

labbar inn. 

Lúlli 

Haha, þú ert alltaf sami grínpungurinn. 

Skot af Gunna steinhissa. 

Lúlli 

Þú átt þetta víst. 

Lúlli setur tvo nammipoka á borðið og rennir þeim yfir. 

Gunni tekur upp nammipokana og Lúlli, Stóri og Eva byrja að 

hlæja geðveikislega, þetta atriði minnir á drauminn sem Gunna 

dreymdi. 
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Gunni bakkar út á meðan þau hlæja, þetta er sýnt hægt, 

hljóðið líka. 

 

 

9. Heima hjá Gunna 

Nærmynd af diski með Jelly-baunum á. Skot af Gunna Borða 

baunirnar með hníf og gafli. Hann nýtur þess að borða og 

syngur síðan 

Gunni 

Þau sögðu að ég væri þoo  

Gunni frýs eins og Lúlli og Stóri frusu. Mynd feidar út í 

hvítt og Gunni labbar inn í hvítt herbergi. Loftur 

lögreglumaður labbar á móti honum og tekur í hendina á honum 

og segir 

Loftur 

Sæll vinur, velkominn í hópinn, hér munum 

við hittast í framtíðinni og ræða málin. 

Gunni er ringlaður og svarar 

Gunni 

Hvaða hóp, hvaða mál, hvað er eiginlega í gangi? 

Loftur 

Haha, þú ert ekki beittasti hnífurinn, 

kíktu í vasann. 

Loftur smellir fingrinum og Gunni kemur til baka. Gunni 

leggur frá sér hnífapörin og kíkir til að sjá hvað er í 

vasanum. Hann tekur upp myndina af Lúlla og fattar að nú á 

Loftur hann líka. Hann setur myndina á borðið og tekur fyrir 

andlitið mjög svekktur.  

Mynd feidar út í svart og það kemur credit-listi. Jazz-

tónlist hljómar undir. 
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Viðauki 2 

Hugmyndin útskýrð 

Ég persónulega hef gaman af myndum þar sem áhorfandinn er ekki mataður of mikið 

heldur þarf sjálfur að velta fyrir sér þeim boðskap sem höfundurinn vill koma til skila. 

Þetta viðhorf var haft í huga við gerð stuttmyndarinnar Nammibannið. Hér verða nokkur 

atriði útskýrð. 

Byrjunaratriði 

Gunni er nammisjúklingur sem er heima hjá sér að setja matarlit á sykurmola til þess að 

þeir líti meira út eins og nammi. Á meðan er frétt í sjónvarpinu þar sem Loftur 

lögreglumaður segir fréttakonu að nammibannið muni ekki auka á glæpastarfsemi meðal 

ungmenna. Fréttakonan telur áhorfendum trú um að þeir þurfi ekki að hafa neinar 

áhyggjur. Í beinu framhaldi hefur Gunni samband við „dílerinn“ sinn, Lúlla nammi. Þetta á 

að minna á eða draga fram að maður getur ekki alltaf treyst fjölmiðlum. 

Lúlli 

Þegar Gunni kemur til Lúlla ætlar Lúlli að synja honum um meira nammi en þá frýs hann. 

Svo seinna þegar Lúlli ætlar að segja Gunna frá ákveðnum aðila, þeim sem „ræður þessu 

öllu“ þá frýs hann aftur. Síðar í myndinni má heyra Dísu dansara tala um sama aðilann. 

Hún segir „hann stjórnar öllu og nú stjórnar hann mér“.  Lúlli lætur Gunna fá miða og segir 

honum að láta samkeppnisaðilana taka við honum, ef þeir gera það þá verði þeir undir 

stjórn aðilans sem stjórnar öllu. Í lok myndarinnar kemur fram að aðilinn sem stjórnar öllu 

er Loftur lögreglumaður. 

Þegar aðilar frjósa  

Þegar aðilar í myndinni frjósa þá er Loftur að tala við þá í einhverskonar draumaheimi. 

Fyrst þegar Lúlli frýs þá er hann að fara að neita Gunna um meira nammi. Það kemur ekki 

fram en hugsunin er sú að þarna sé Loftur að segja Lúlla að láta Gunna vinna verkefni fyrir 

þá. Í seinna skiptið sem Lúlli frýs er hann að fara að segja Gunna frá þeim sem stjórnar 

öllu, Loftur lætur hann frjósa svo Lúlli tali ekki af sér. 
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Miðinn 

Tól sem Loftur notar til að ná stjórn á þeim sem taka við miðanum. 

Loftur lögreglumaður  

Sá sem stjórnar öllu, hann notar nammibannið sér í hag og hann býr yfir yfirnáttúrulegum 

kröftum. Þeir sem taka við miðanum eru undir hans valdi. Áhorfandinn tekur eftir því í 

fréttaskotunum við Loft að hann vill ekki að almenningur fatti hvað sé í gangi. Þegar 

fréttakonan spyr hann hvort miðinn sem var á Grétu götusala tengist málinu á einhvern 

hátt er hann fljótur að neita því. En að sjálfsögðu tengist miðinn málinu á allan hátt. 

Martröðin 

Gunni fær martröð eftir að hann fær verkefnin. Hann dreymir fyrir því sem gerist heima 

hjá Stóra.  

Dísa og Gréta 

Samkeppnisaðilar Lofts og Lúlla, þær vita báðar hver Loftur er og hvað miðinn gerir þeim, 

þær verða mjög hræddar þegar þær sjá miðann. 

Stóri 

Stóri er í slagtogi með Lúlla og Lofti. Eva aðstoðarkonan hans segir „hann átti von á þér“ . 

Lúlli var þá búinn að segja honum að Gunni myndi koma. Þarna hittir Lúlli Gunna og lætur 

hann fá nammipokana sína. Allir hlæja geðsýkislega og eiga áhorfendur að tengja þetta 

atriði við martröðina. 

Lokaatriðið 

Þegar Gunni frýs sýnir það áhorfendum að nú er Gunni líka undir valdi Lofts, því Gunni 

tók, jú, við miðanum í byrjun myndarinnar. Gunni fer í draumaheiminn þar sem Loftur 

hittir starfsmennina sína. Þetta atriði á að sýna glöggum áhorfendum hvað gerist þegar 

aðilar frjósa. Þegar Gunni kemur til baka kíkir hann í vasann sinn og sér miðann, um leið 

fattar hann að nú er hann undir stjórn Lofts. 
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Viðauki 3 

 

Gunni 

 

 

Stóri 
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Lúlli nammi 

 

 

Fanney fréttakona og Loftur lögreglumaður 
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Dísa dansari 

 

 

Nammibannið í vinnslu 

 

 


