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Inngangur 
 
Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að greind er nú talin vera samsett úr 

mörgum þáttum. Gjarnan er talað um fjölþætta greind þar sem skilgreindir eru 

fleiri þættir en hinar hefðbundnu orðrænu og rökrænu greindir (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar 2007:6). Í þessu kennsluverkefni er unnið út frá 

fjölgreindakenningu Gardners, verkefnin eru með fjölbreyttu sniði og þjálfa 

allar greindir einstaklingsins. 

 Verkefnin eru sniðin fyrir nemendur í  þriðja til fjórða bekk grunnskólans. 

Hugmyndin er sú að í hverri viku sé unnið með eina sögu um Palla, Kalla og Halla 

og í framhaldi af því vinna nemendur verkefni tengd sögunni. Með fjölbreytileika 

verkefnanna erum við að reyna að glæða bókmenntakennslu meira lífi. Lögð er 

áhersla á að nemendur vinni ólík, skapandi og krefjandi verkefni svo komið sé inn á 

áhugasvið sem flestra nemenda. Verkefnin eru  ólík en reyna á mismunandi færni 

nemenda og er þeim ögrað með nýjum verkefnum í hverri viku.  

Sögurnar um Palla, Kalla og Halla notar kennarinn til að flétta inn í kennslu 

um þjóðsögur.  Hugsunin er sú að nemendur eigi auðveldara með að setja sig í spor 

bræðranna og nái á þann hátt innihaldi þjóðsagnanna um Bakkabræður. Áður en 

kennari leggur verkefnið fyrir er gert ráð fyrir að hann sé búinn að lesa upphaflegu 

sögurnar um Bakkabræður í heimakrók. Þannig ná nemendur að tengja saman gömlu 

og nýju sögurnar og fá betri skilning á þeim.   

Áður en sagan um Palla, Kalla og Halla er sögð er kennarinn með kynningu á 

fjölgreindakenningunni. Með því að byrja á kynningu um fjölgreindirnar verða 

nemendur meðvitaðir um það að á meðan þeir vinna að verkefninu eru þeir að þróa 

með sér mismunandi greindir. Í lok kennsluverkefnisins er síðan lagt fyrir sjálfmat þar 

sem nemendur gera grein fyrir í hvaða greindum þeir stóðu sig vel og í hvaða 

greindum þeir þurfa að vinna markvisst með og þróa áfram.  

Markmið með verkefninu er að sköpunargleði nemenda fái að njóta sín með 

fjölbreyttum verkefnum tengdum bókmenntakennslu. Með fjölgreindakenninguna að 

leiðarljósi er unnið með allar greindirnar átta þannig að hver og einn nemandi fái 

tækifæri til  að njóta sín. Það er ekki síður markmið okkar að nemendur átti sig á að 

við erum ólík að upplagi og  hæfileikasvið okkar eru mismunandi.  
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Nemendur kynnast fjölgreindakenningunni  
 

Til að nemendur tengi kennsluverkefnið við fjölgreindakenninguna byrjar kennarinn á 

stuttri kynningu á henni.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemendur eigi að gera sér grein fyrir því að ekki 

séu allir eins og bera skuli virðingu fyrir sérstöðu annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 

lífsleikni 2007:8). 

Markmið: Að nemendur kynnist fjölgreindakenningunni og átti sig á að næstu vikur 

muni þeir vinna verkefni í hennar anda. Að nemendur ígrundi hæfileikasvið sín og séu 

opnir fyrir fjölbreyttum verkefnum sem styrki mismunandi greindir.  

Fjölgreindir: Hér er unnið með sjálfsþekkingargreind þar sem að nemendur þurfa að 

vinna sjálfstætt og kynnast sjálfum sér. Komið er inn á málgreind og samskiptagreind 

nemenda þar sem þeir þurfa að skrifa texta, taka þátt í umræðum og vinna saman.  

 
Kennsluleiðir: 
 

Kveikja:  

Allir setjast í hring og kennarinn byrjar á því að að segja ,,Ég heiti Sólveig og ég er 

flínk að dansa“. Kennarinn horfir svo á þann sem situr hægra megin við sig og segir 

,,Þetta er Brjánn og hann er góður í íþróttum“. Næst tekur Brjánn við og kynnir 

manneskjuna sér við hægri hönd. Þannig gengur þetta allan hringinn. 

 

Dæmi um kynningu:  

• Fjölgreindakenningin er kenning sem maður að nafni Howard Gardner kom 

með. (Hér væri hægt að spyrja nemendur hvort þeir viti hvað kenning þýði og ef ekki 

þá að útskýra hugtakið fyrir þeim). 

• Ástæðan fyrir því að Howard Gardner kom með þessa kenningu var sú að 

hann trúði því að manneskjan væri með átta greindir og að hver og einn maður byggi 

yfir fleiri en einni greind. Það sé jafnvel hægt að vera klár á átta vegu.  

• Þessar greindir heita málgreind, tónlistargreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Kennari spyr nemendur hvað þeir haldi að þessar greindir þýði og 

skapar umræðu í kringum það. Ef nemendur vita ekki hvað er átt við með greindinni 
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skal kennarinn segja stuttlega frá henni. Gott er að nota setninguna að vera klár í 

einhverju til að lýsa hverri greind. Málgreind þýðir að vera klár í að nota málið, 

tónlistargreind er að vera klár í tónlist og svo framvegis. 

• Að vera klár felst ekki bara í því að fá góðar einkunnir, fá hátt á prófi eða 

muna margt. Í raun eru margar aðrar leiðir til að sýna að maður sé klár (Armstrong 

2005:1). 

 

Hér eru svo nokkrir punktar sem við tókum upp úr bókinni Klárari en þú heldur eftir 

Thomas Armstrong sem gott er að nefna við nemendur: 

o Greindirnar eru ólíkar en þær eru allar jafn mikilsverðar 

o Það skiptir ekki máli hvers konar hæfileika þú hefur í tiltekinni greind, 

þú getur alltaf kannað þá og lagt rækt við þá og þroskað. 

o Það er hægt að vera klár á ólíkan hátt í hverri greind. 

o Greindirnar vinna saman í nánast öllu sem þú gerir    

      (Armstrong 2005:5). 

Gott er að minnast á að við erum ólík hvert öðru og greindir okkar eru mismunandi 

samsettar. Því er mikilvægt að við vinnum með allar greindirnar og reynum að styrkja 

þær og þróa.  

Verkefni 1/ Fjölgreindakenningin og fræga fólkið 

Nemendur vinna í þriggja til fjögurra manna hópum. Nú eiga nemendur að hafa 

einhverja hugmynd um það hvað fjölgreindakenningin er. Hóparnir eiga að ræða 

saman um greindirnar og reyna að hugsa um einhverjar frægar manneskjur eða 

einhverrar sem þeir þekkja til sem þeir halda að séu sérstaklega klárar í einhverri 

greind. Nemendur skrifa fjölgreindirnar niður á blað og svo nafn þeirra frægu 

manneskju eða manneskja sem þeim dettur í hug (gott er að kennarinn sé búinn að 

skrifa allar fjölgreindirnar upp á töflu fyrir nemendur).  

 

Dæmi um frægt fólk sem talið er klárt í ákveðinni greind: 

� Málgreind- Ólafur Ragnar Grímsson 

� Tónlistargreind- Mozart 

� Rök- og stærðfræðigreind- Albert Einstein 

� Rýmisgreind-  Vincent Van Gough 

� Líkams- og hreyfigreind- Eiður Smári Guðjónssen, Guðjón Valur Sigurðsson 
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� Samskiptagreind- Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir (sáttasemjari ríkisins, 

skólastjórar, gangaverðir) 

� Sjálfsþekkingargreind- Freud (ýmsir sálfræðingar og sérkennarar) 

� Umhverfisgreind-  Ómar Ragnarsson  

 

Verkefni 2/ Ég er klár 

Nemendur setjast í sætin og ígrunda hvar eiginn styrk- og veikleikar liggja í 

greindunum. Kennari teiknar upp á töflu mynd af fjölgreindapizzu (sjá fylgiskjal 1) og 

eiga nemendur að lita tvær sneiðar í því sem þeir telja sig vera góðir í og tvær sneiðar 

í því þar sem þeir telja að veikleikarnir liggi. Fyrir neðan myndina eiga nemendur að 

skrifa stuttan texta um það í hverju þeir telji að styrk- og veikleikar liggi. 
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Nemendur kynnast Palla, Kalla og Halla 
 

Nemendur hlusta á frásögn kennara á sögu vikunnar. Eftir að hafa hlýtt á innganginn 

um Palla, Kalla og Halla eru stuttar umræður um hann áður en nemendur hefjast 

handa við að leysa verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á 

innihaldi efnisins og um leið geta nemendur skipst á skoðunum. 

 

Í  Aðalnámskrá grunnskóla segir að við lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta tjáð sig 

skýrt og áheyrilega. Að þeir séu hvattir til að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum 

sínum til dæmis með því að segja sögur og taka þátt í samræðum. Einnig eiga 

nemendur að hafa tileinkað sér þær reglur sem gilda í samræðum og geta fylgt 

fyrirmælum (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:13-14). 

Markmið: Að nemendur átti sig á tengingu við þjóðsögurnar um Bakkabræður og 

hvað felst í orðinu ýkjusögur. Geti tekið þátt í samræðum og unnið í hópvinnu með 

öðrum bekkjarfélögum.  

Fjölgreindir: Í þessu verkefni er komið inn á málgreind og samkiptagreind með því 

að láta nemendur vinna í hópum, taka þátt og  mynda samræður við bekkjarfélaga. 

Með því að láta nemendur teikna reynir það á rýmisgreind nemenda. 

 

Kennsluleiðir: 
Umræður: 

• Hvað heita bræðurnir? Er eitthvað sérstakt við nöfn þeirra? Hvernig ríma 

 nöfnin? Er einhver sem heitir Palli, Kalli eða Halli? Hver geta skírnarnöfnin 

 þeirra verið? Þekki þið einvern sem er kallaður með gælunafni? 

• Bræðurnir voru taldir skrítnir. Hvað er að vera skrítinn? Finnst ykkur rétt að 

 skilja einhvern út undan þótt hann sé skrítinn eða öðruvísi?  

 

Í sögunni er talað um ýkjusögur og að íbúar hverfisins ýki frásagnirnar um þá bræður 

og er fyrsta verkefni tímans að vinna með hugtakið ýkjusögur.  
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Kveikja:  

Kennarinn segir nemendum ýkjusögu.  

Dæmi: Ég á bróður sem verður alltaf svo svangur að hann étur heilan hest.  

Kennarinn spyr nemendur hvað þeir haldi að ýkjusögur séu og hvort að þeir hafi 

einhvern tíman heyrt eða sagt ýkjusögur. Einnig væri hægt að spyrja nemendur hvaða 

ástæðu þeir telji vera fyrir því að menn segi ýkjusögur.  

Verkefni 1/ Ýkjuhringur 

Næst er nemendum skipt upp í þrjá hópa. Nemendurnir setja sig í hlutverk sem íbúar 

hverfisins og eiga að segja hverjir öðrum ýktar sögur af þeim bræðrum Palla, Kalla og 

Halla og heimskupörunum þeirra (Anna Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:34). Hver hópur segir svo frá einni ýkjusögu sem íbúarnir sögðu frá.  

 

Verkefni 2/ Teikna mynd 

Nemendum er skipt niður í hópa og fá þeir að velja í hvorn hópinn þeir vilja fara. 

Annar hópurinn á að teikna mynd af Bakkabræðrum út frá nútímasögunni og þeirri 

upprunalegu. Þeir eiga að sjá fyrir sér ólíkt útlit þeirra til dæmis mun á fatnaði þeirra 

bræðra. Hinn hópurinn á einnig að velta fyrir sér ólíku útlit bræðranna í upprunalegu 

og nútímasögunum. Kennari verður búinn að koma sér upp smá búningageymslu og 

eiga nemendur að skoða fötin og velta fyrir sér hvernig klæðaburðurinn var 

mismunandi. Hópurinn er svo með sýningu á fötunum, tískusýningu. Hinn hópurinn 

er með sýningu á myndunum sem hann teiknaði.  

 Hægt er að útfæra verkefnið þannig að  allir nemendur sýni föt eða teikni 

myndir af þeim öllum sex eða þá að hver nemandi velji sér einn bróður úr hvorri 

sögunni til að teikna.  
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Fiskikerið- verkefni 
 

Nemendur hlýða á frásögn kennara á sögu vikunnar Fiskikerið. Eftir að hafa hlýtt á 

söguna eru stuttar umræður um hana áður en nemendur hefjast handa við að leysa 

verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á innihaldi efnisins og 

um leið geta nemendur skipst á skoðunum. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemendur eigi að vera færir um að tjá sig fyrir 

framan hóp og segja frá skoðun sinni. Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í 

öndvegi. Nemendur þurfa mörg tækifæri til að leika sér með orð og merkingu, semja 

alls kyns texta og tengja íslenskunám sitt leiklist, söng, dansi og tónlist. Það styrkir þá 

sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra á námsgreininni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:8,14). 

Markmið: Að nemendur efli málskilning, átti sig á hvað orðatiltæki eru og hvernig 

hægt er að nota þau í daglegu máli. 

Fjölgreindir: Í þessu verkefni er komið inn á mál-, rýmis-, rök- og stærðfræðigreind 

með því að láta nemendur lesa orðatiltæki og túlka sjálfir hvað þau þýða með því að 

teikna mynd. Einnig þurfa nemendur í lokin að flokka, hvaða orðatiltæki passar við 

hvaða mynd.  

 

Kennsluleiðir: 
Umræður: 

• Hvað fannst ykkur um þessa sögu af bræðrunum? Hvernig flæktust fæturnir           

 þeirra? 

• Hvar er Borgarfjörður? 

• Af hverju fylltist kerið aldrei af vatni? Hvert var vandamálið?  

Gott er að byrja á umræðum til þess að rifja upp söguna og athuga skilning nemenda á 

henni.  

 

Kveikja:  

Kennari notar orðatiltækið Ekki er kyn þó keraldið leki, botninn er suður í Borgarfirði 

sem kveikju að næsta verkefni. Kennari spyr nemendur hvað þeir haldi að afinn í 
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sögunni hafi meint með þessu orðatiltæki. Hann spyr svo nemendur hvort þeir kunni 

einhver orðatiltæki og hvort að þau viti hvað þeir þýði áður en verkefnið hefst. 

Verkefni 1/ Orðatiltæki 

• Kennarinn verður búinn að útbúa strimla með orðatiltækum þannig að hver og 

einn nemandi fær eitt orðatiltæki með útskýringu á merkingu þess (sjá fylgiskjal 2).  

Nemendur teikna síðan mynd með túlkun sinni á orðatiltækinu.  

• Þegar nemendur hafa teiknað myndirnar hengja þeir þær upp á vegg og 

kennarinn fær strimlana með orðatiltækjunum aftur til baka.  

• Kennari fær svo einn og einn nemenda af handahófi til að koma upp og lesa 

eitt orðatiltæki. Nemendur reyna að finna út saman hvaða orðatiltæki passar við hvaða 

mynd. Kennari þarf að leggja áherslu á að sá sem teiknaði mynd við það orðatiltæki 

sem lesið er upp megi ekki segja svarið.  

• Eftir að nemendur hafa fundið út hvaða orðatiltæki á við hvaða mynd er 

kennarinn með umræðu um hvert og eitt orðatiltæki og spyr nemendur hvað þeir haldi 

að það þýði. 

• Kennarinn getur svo útbúið bók þar sem hann setur í öll orðatiltækin og 

myndir nemenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Fótaruglingur- verkefni 
 

Nemendur hlýða á frásögn kennara á sögu vikunnar Fótaruglingur. Eftir að hafa hlýtt 

á söguna eru stuttar umræður um hana áður en nemendur hefjast handa við að leysa 

verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á innihaldi efnisins og 

um leið geta nemendur deilt skoðunum sínum.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemendur eigi að fá tækifæri til að glíma við 

þrautir á eigin spýtur og í samvinnu við bekkjarfélaga sína. Að nemendur kynnist því 

að lausnarferlið er ekki síður mikilvægt en niðurstaðan sjálf og að röng svör geti 

einnig verið lærdómsrík. Einnig að þeir læri að meta skemmtanagildi stærðfræðinnar 

meðal annars með því að fást við leiki og þrautir um stærðfræðileg efni. Að nemendur 

noti aðferðir eins og að setja dæmið á svið, nota áþreifanlega hluti, giska á lausn og 

teikna myndir (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:15-16). 

Markmið: Að nemendur vinni með líkindi og átti sig á því að hægt er að raða hlutum 

í röð á ólíka vegu. Að nemendur vinni saman í að leysa þrautina með því að að tjá sig 

hver við annan.  

Fjölgreindir: Í þessu verkefni er komið inn á rök- og stærðfræðigreind þar sem 

nemendur eiga að vinna með líkindi. Einnig er komið inn á samskiptagreind með 

hópavinnunni og rýmisgreind þar sem nemendur þurfa að átta sig á hvað fæturnir taka 

mikið pláss á pappírsörkinni.  

 

Kennsluleiðir: 

Umræður: 

• Hvernig hefðu þið hjálpað bræðrunum að átta sig á hver átti hvaða fót? 

• Hvað þýðir að bregða í brún?  

• Hvað á Palli við þegar hann segir ,,Áðan var ég með sex fætur en núna sé ég 

 mér til mikillar ánægju að þeir eru bara tveir?“  

 

Kveikja:  

Farið er í stuttan leik sem er kveikjan að verkefni tímans. Nemendur takast allir í 

hendur og eiga síðan að flækja sig án þess að sleppa takinu. Markmiðið er að þeir 
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reyni að leysa úr flækjunni án þess að slíta keðjuna og nái að mynda sama hring og 

áður var. Hér er mikilvægt að nemendur tali og vinni saman í því að leysa flækjuna.  

Verkefni 1/ Fótaruglingur 

• Í þessu verkefni eiga nemendur að vinna með líkindi. Þeir vinna í fjögurra til 

 fimm manna hópum og eiga að finna út á hve marga vegu sé hægt að raða 

 fótum í röð.  

• Nemendur hjálpast að við að teikna útlínur af fótum sínum á maskínupappír. 

 Þegar hóparnir  hafa lokið því lita þeir fætur sínar með einum lit. Hópurinn 

 þarf að koma sér saman um hver sé með hvaða lit því engir tveir mega lita 

 fæturna í sama lit. Nemendur klippa svo fæturna út eftir útlínunum og klippa 

 þá síðan í sundur.  

• Nemendur giska svo á, á hve marga vegu þeir haldi að þeir geti raðað fótunum 

 og útskýra af hverju. 

• Hóparnir raða svo fótunum á eins marga vegu og hægt er og skrá ferlið niður á 

 blað. 
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Ljós í myrkri- verkefni 
 
Nemendur hlýða á frásögn kennara á sögu vikunnar Ljós í myrkri. Eftir að hafa hlýtt á 

söguna eru stuttar umræður um hana áður en nemendur hefjast handa við að leysa 

verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á innihaldi efnisins og 

um leið geta nemendur skipst á skoðunum.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir  að í áfangamarkmiði 4. bekkjar eigi nemendur að 

geta tekið myndir á myndavél og kunna að fara með þær (Aðalnámskrá grunnskóla, 

upplýsingatæknimennt 2007:10). Einnig segir í lokamarkmiði 4. bekkjar í íslensku að 

nemendur þurfi æfingu í að semja og skrifa margvíslega texta og læra að byggja upp 

einfaldar frásagnir. Einnig að vera færir um að endursegja og skrifa eftir frásögn og 

upplestri (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:13-14). 

Markmið: Að nemendur noti hugmyndaflug, frumkvæði og sköpunargáfu og þjálfist 

í að vinna saman í hóp. Að nemendur geri sér grein fyrir því hvar ljós birtist í 

umhverfinu og hvernig hægt sé að nota ljósmyndun til upplýsingaröflunar. 

Einnig að nemendur þjálfist í að skrifa framhald af sögu eftir sínu höfði.  

Fjölgreindir: Í þessu verkefni er komið inn á málgreind með því að láta nemendur 

skrifa ritunarverkefni. Nemendur vinna í hópum og reynir þá á samskiptagreindina. Í 

hópunum fara þeir í vettvangsferð um skólasvæðið og taka ljósmyndir og nýta þar 

rýmis-, umhverfis-, líkams- og hreyfigreind. 

 

Kennsluleiðir: 

Umræður: 

• Hvað þýðir að vera óþreyjufullur? 

• Hvers vegna var svona mikið myrkur inni í kofanum? 

• Af hverju varð myndin sem þeir tóku af sér svört?  

 

Kveikja:  

Kastljós. Kennarinn lætur nemendur setjast í hálfhring og lætur svo einn stól fyrir 

framan hópinn og er sá nemandi í kastljósinu. Ljósi er beint að einum nemenda sem 

tekur að sér það hlutverk að vera einn af bræðrunum. Kennari velur nemenda sem 

veldur því að vera miðpunktur. Hann situr svo fyrir svörum nemenda og kennara og 
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geta þeir spurt hann út í ástæðuna fyrir því hvers vegna þeir fluttu ljósið eins og þeir 

gerðu í sögunni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:28). 

 

Í næstu verkefnum er nemendum skipt niður í hópa og í hverjum hóp eru um það bil 

fimm nemendur. Hugmyndir um skiptingu nemenda í hópa út frá 

fjölgreindarkenningunni: 

• Rök- og stærðfræðigreind: Láta nemendur ganga um gólfið og síðan kallar 

kennarinn ákveðna tölu, til dæmis tveir, þrír, fjórir. Nemendur eiga að hópa sig saman 

í þeim fjölda sem kennarinn kallar. Á endanum kallar hann þá tölu sem hann vill að 

verði fjöldi hvers hóps sem vinnur saman. 

• Umhverfisgreind: ,,Sjáið fyrir ykkur búgarð með kindum, kúm og svínum. 

Dýrin á búgarðinum hlaupast á brott nema eitt dýr. Hermið eftir hljóði þessa dýrs sem 

varð eftir og finnið þrjá eða fjóra nemendur sem gefa frá sér sama hljóðið“. 

• Rýmisgreind: Finnið til dæmis fjóra nemendur sem eru í sama lit af fötum og 

þið eruð. Einnig er hægt að segja nemendum að hópa sig saman eftir lit á sokkum, 

peysum, buxum og svo framvegis. 

• Tónlistargreind: Kennarinn spilar stutt brot úr þremur lögum. Lög sem 

nemendur eiga að þekkja. Þegar hann er búinn að því eiga nemendur að velja sér eitt 

af þessum lögum og raula það. Nemendur finna þá sem eru að raula sama lagið.  

• Líkams- og hreyfigreind: Kennari sýnir nemendum þrjár hreyfingar (eftir því 

hversu margir hópanir eiga að vera). Til dæmis hoppa, hlaupa á staðnum, klappa, snúa 

sér í hringi, stappa niður fótunum. Þegar kennarinn segir byrja eiga nemendur að vera 

búnir að velja sér hreyfingu og framkvæma hana. Nemendur finna þá sem gera sömu 

hreyfingu og þeir (Amstrong 2001:90).  

Verkefni 1/ Ljósmyndun 

Nemendur vinna með ljósmyndun. Farin er vettvangsferð um skólahverfið og vinna 

nemendur í um það bil fimm manna hópum. Hver hópur fær eina stafræna myndavél 

og tekur fimm myndir. Þemað sem hóparnir þurfa að vinna með er Ljós í myrkri.  

 Eftir að kennari er búinn að prenta út allar myndirnar lætur hann hvern hóp fá 

sínar myndir og líma nemendur myndirnar á veggspjald. Kennari þarf að leggja 

áherslu á að frágangur sé til fyrirmyndar og eiga nemendur að ímynda sér að þeir séu 

að setja upp ljósmyndasýningu. Bekkurinn gæti svo boðið öðrum bekkjum á 

ljósmyndasýninguna.  
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Verkefni 2/ Ritunarverkefni út frá ljósmyndum 

Hver og einn nemandi velur sér eina mynd af þeim myndum sem hópurinn hans hefur 

tekið og sett upp á ljósmyndasýningu þeirra. Myndina eiga þeir að nota til þess að 

hjálpa þeim við að skrifa framhald af sögunni þar sem lagt er upp með spurninguna: 

Hvað gerðu bræðurnir næst til þess að reyna að leysa vandann með ljósið? 
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Skuggalegu mennirnir- verkefni 
 

Áður en sagan er sögð ætti kennarinn að slökkva ljósin og kveikja á kertum eða nota 

einhverja lýsingu sem myndar skugga og skapar stemmningu fyrir lesturinn.  

Nemendur hlýða svo á frásögn kennara á sögu vikunnar Skuggalegu mennirnir. Eftir 

að hafa hlýtt á söguna eru stuttar umræður um hana áður en nemendur hefjast handa 

við að leysa verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á innihaldi 

efnisins og um leið geta nemendur skipst á skoðunum.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að við lok 4. bekkjar í listgreinum eigi nemendur að 

þekkja og geta unnið með einföldustu aðferðir leikrænnar tjáningar, s.s. kyrrmyndir 

og spuna. Nemandi á að vera fær um að skapa, móta og túlka litla leikþætti út frá 

námsefni með öðrum bekkjarfélögum. Geta túlkað fyrir áhorfendur einföld hlutverk í 

hópsenum og geta unnið eftir skipulögðu ferli sem hefur upphaf og endi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:43). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að við lok fjórða námsárs  í íslensku eigi nemandi 

að geta skrifað skýrt og læsilega, þekkja grunnþætti í byggingu texta, inngang, 

meginmál og niðurlag og hafi skrifað sögur svo eitthvað sé nefnt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska 2007:14). 

Markmið: að nemendur noti sköpunargáfu sína til að semja sögu og spuna og þjálfist 

í samvinnu.  

Fjölgreindir: Í þessu verkefni þjálfast málgreind nemenda með því að þeir taka þátt í 

umræðum í stórum og litlum hópum, ritunarverkefninu og með því að tala 

óundirbúnir í spunanum. Komið er inn á líkams- og hreyfigreind nemenda í kveikju 

tímans og í spunanum þar sem nemendur þurfa að nota líkamann og bendingar til að 

tjá sig. Samskiptagreindin er stór hluti af þessu verkefni því að nemendur vinna allan 

tímann í hópum og þurfa að geta unnið og átt góð samskipti við bekkjarfélaga sína.  

 

Kennsluleiðir: 

Umræður: 

• Hafið þið farið í veiðiferð? Ef svo er hvernig beitu hafið þið þá notað? 

• Takið þið einhvern tímann eftir skugganum hjá ykkur eða öðrum? Hvað sjáið 

 þið? 
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• Hvar er hægt að finna skugga í umhverfinu og hvernig virkar skugginn? 

• Hverjir voru þessir menn? 

 

Kveikja:  

Út frá umræðunum hér að ofan um skugga eiga nemendur að fara í stuttan leik. 

Nemendur para sig saman tveir og tveir og eiga að mynda skuggann hvort hjá öðru. 

Dæmi: Nemandi eitt hreyfir sig og nemandi tvö myndar sömu hreyfingar sem skuggi 

nemanda eitt. Síðan skipta nemendur um hlutverk. 

Verkefni 1/ Ritunar- og spunaverkefni 

Í þessu verkefni eiga nemendur að tengja sögurnar við þjóðsögurnar um 

Bakkabræður. Gott er að kennarinn noti tækifærið áður en byrjað er á næsta verkefni 

og noti þjóðsögurnar til að kynna fyrir þeim uppbyggingu sagna. Þjóðsögur eru stuttar 

og hnitmiðaðar en hafa samt sem áður ákveðið upphaf, ris og niðurlag.   

 

Nemendur eiga að vinna í hópum. Hver hópur fær nokkrar þjóðsögur um 

Bakkabræður. Sögunar verða að vera aðrar en teknar eru fyrir í þessu 

kennsluverkefni. Til dæmis er hægt að nýta þjóðsögunar um Bakkabræður á 

skólavefnum til útprentunar undir íslenska, bókmenntir og lestur, bekkur 1.- 4. 

Hóparnir velja sér svo eina þjóðsögu um Bakkabræður og eiga að semja saman sína 

nútímaútgáfu af sögunni um Bakkabræður. Sagan þarf að vera lágmark tíu línur og 

þurfa nemendur að huga að uppsetningu sögunnar. Í framhaldi af ritunarverkefninu 

eiga hóparnir að æfa stuttan spuna út frá sögunum sínum um Bakkabræður.  

Áður en þeir sýna bekkjarfélögunum spunann er gott að kennarinn leggi áherslu á að 

þeir byrji spunann og ljúki honum með kyrrmynd. Einnig þurfa nemendur að huga að 

því að hafa upphaf, miðju og endi eins og í ritunarverkefninu (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:26). 
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Dýrið sem át allt- verkefni 
 

Nemendur hlýða á frásögn kennara á sögu vikunnar Dýrið sem át allt.  

Eftir að hafa hlýtt á söguna eru stuttar umræður um hana áður en nemendur hefjast 

handa við að leysa verkefnin. Með umræðum er hægt að kanna skilning nemenda á 

innihaldi efnisins og um leið geta nemendur skipst á skoðunum. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur eigi að hafa hlustað á leikrit og 

vera færir um að tjá sig frammi fyrir hóp. Nemendur eiga að hafa lesið, leikið eða 

sungið texta og hafa skýran og áheyrilegan framburð (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska 2007:14). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta 

sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifun eða ímyndun og hafa unnið myndverk á 

fjölbreytilegan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:12). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir einnig að nemendur eigi að þekkja og geta unnið 

með einföldustu aðferðir leikrænnar tjáningar svo sem kyrrmyndir og spuna. 

Nemendur eiga að hafa tekið þátt í leikrænni tjáningu og vera færir um að skapa, móta 

og túlka litla leikþætti út frá námsefninu. Þeir eiga að geta túlkað fyrir áhorfendur 

einföld hlutverk í hópsenum, unnið eftir skipulögðu ferli sem hefur upphaf og endi og 

vera færir um að standa fyrir framan bekkjarfélaga sína og fara með sitt eigið efni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:43). Einnig segir í Aðalnámskrá 

grunnskóla að nemendur eigi að geta unnið með óhefðbundna hljóðgjafa í könnun 

sinni á hljóðheiminum. Að þeir geti búið til einföld hljóð eða tónverk með 

skólahljóðfærum eða öðrum hljóðgjöfum (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 

2007:28). 

Markmið: Að nemendur noti sköpunargáfu sína til að útbúa leikrit, þjálfist í 

fínhreyfingum við gerð á brúðum, nýti það sem er í nánasta umhverfi þeirra til að 

skapa tónlist, vinni vel saman og skipti verkefnum jafnt á milli sín.  

Fjölgreindir: Í þessu verkefni er komið inn á margar greindir. Fyrst má nefna 

málgreind og samskiptagreind þar sem nemendur þurfa að taka þátt í umræðum í 

litlum og stórum hópum og vinna saman. Einnig þurfa þeir að skrifa handrit að 

leikritinu. Nemendur eiga að búa til tónlist, syngja, raula eða blístra og mynda tónlist 

með einhvers konar hljóðfærum. Þannig er komið inn á tónlistargreind nemenda. 
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Nemendur  gera verklegar æfingar, handverk og þurfa að nota hreyfingar til að tjá sig 

sem er  líkams- og hreyfigreind. Rýmisgreind nemenda þjálfast með sjónsköpun og 

með því að útbúa til dæmis brúður og annað fyrir skuggaleikhúsið.  

 

Kennsluleiðir: 

Umræður: 

- Hvað þýðir að vera með augu eins og tvær undirskálar ? 

- Hvað þýðir slikk? Þeir fengu gamla manninn til að selja sér köttinn fyrir slikk ? 

- Hverjir eiga kött sem gæludýr eða eigið þið eitthvert gæludýr?  

- Hvað gerðu bræðurnir við köttinn? 

 

Kveikja:  

Til að skipta nemendum upp í hópa fá þeir miða í hendur sem þeir mega ekki lesa á. Á 

miðunum er heiti einnar sögu sem farið hefur verið yfir í kennsluverkefninu. 

Nemendur  ganga um skólastofuna og í hvert skipti sem þeir mæta einhverjum 

skiptast þeir á miðum (gaman er að spila tónlist undir). Þannig gengur þetta þar til 

kennarinn segir stopp (eða stöðvar tónlistina). Þá eiga nemendurnir að finna þá sem 

eru með sömu sögu og er það hópurinn sem mun vinna saman í næsta verkefni. 

Verkefni 1/ Skuggaleikhús 

Í þessu verkefni eiga hóparnir að búa til skuggaleikhús út frá þeim sögum sem þeim 

var úthlutað. Gert er ráð fyrir að nemendur vinni skuggaleikhúsið í þremur tímum og í 

hverjum tíma vinna hóparnir í ákveðnu verkefni. Hér að neðan má sjá verkefnin sem 

þeir vinna. 

 

1. Handrit búið til: Hópurinn býr til stutt handrit. Þar ákveða þeir hvaða 

persónur koma við sögu og hver atburðarrásin er. Einnig hvort þeir vilji hafa 

sögumann, tónlist, bakgrunn og fleira.  

2. Búa til skuggabrúður: Nemendur föndra þær persónur og hluti sem þeir ætla 

að hafa í skuggaleikhúsinu. 

3. Tónlist valin: Nemendur eru hvattir til að nota hluti sem eru í umhverfi þeirra 

til þess að skapa tónlist eins og að fylla flöskur með hrísgrjónum.  
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4. Hlutverkaskipting: Hópurinn skiptir á milli sín hlutverkum. Hverjir eru bak 

við tjaldið og hverjir sjá um tónlistina. Hafist er handa við að æfa 

skuggaleikhúsið.  

Þegar hóparnir hafa æft skuggaleikhúsið sýna þeir bekkjarfélögum sínum afrekið og 

geta jafnvel boðið öðrum bekkjum eða foreldrum að koma og sjá.  
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Sjálfsmat 
 

 

 

Nafn:______________________________ 

 

Undanfarnar vikur hef 
ég verið að nýta mér: 

Mjög 
mikið 

Mikið Stundum Ekkert Ekki viss 

Málgreind 
 

     

Rök- og 
stærðfæðigreind 

     

Rýmisgreind 
 

     

Líkams- og hreyfi- 
greind 

     

Tónlistargreind 
 

     

Samskiptagreind 
 

     

Sjálfsþekkingargreind 
 

     

Umhverfisgreind 
 

     

 
 
 
Mér finnst ég vera klár í  _________________________ 
 
Af því að _____________________________ 
 
Í hvaða greind mætti ég bæta mig í og hvernig geri ég það? 
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Fylgiskjal 1 

 
 

Fjölgreindapítsan 
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Fylgiskjal 2 
 
Hér að neðan eru orðatiltæki sem kennarar geta nýtt sér í kennsluverkefninu ásamt 

útskýringum. Orðatiltækin eru öll tekin úr bókinni Íslensk orðtök, með skýringum og 

dæmum úr daglegu máli eftir Sölva Sveinsson. Kennari getur nýtt sér þá bók til að fá 

frekari skýringar eða vill finna fleiri orðatiltæki.  

 

Orðatiltæki 
 
Ausa bát sinn     Kasta af sér vatni, pissa

Berjast með straumnum  Vera ósjálfstæður, haga sér eins og

         fjöldinn 

Bíta í það súra epli    

        

 

Neyðast til að gera eitthvað, fá að 

kenna á einhverju

Draga sig inn í skelina Draga sig í hlé (einkum vegna feimni) 

Eitthvað er ekki upp á marga fiska  Eitthvað er lítilfjörlegt og naumast 

nokkurs virði 

Eitthvað gengur á afturfótunum  Eitthvað gengur illa 

Fara í hundana  Fara til spillis. Spilla lífi sínu með 

óreglu 

Gera úlfalda úr mýflugu  Gera mikið úr litlu, ýkja 

Grípa gæsina á meðan hún gefst  Nota tækifærið  meðan þess er kostur 

Hafa horn í síðu einhvers  Vera óvinur einhvers 

Hafa hjartað á réttum stað Vera góðviljaður eða göfuglyndur 

Hitta naglann á höfuðið  Vera orðheppinn, segja það sem passar 

vel inn í umræðuna 

Koma til dyranna eins og maður er 

klæddur 

Reyna ekki að dylja galla sína eða 

skoðanir, reyna ekki að látast vera 

einhver  

Leggja höfuðið í bleyti  Hugsa djúpt, leggja sig fram við að 

finna lausn á einhverju 

Leggja spilin á borðið  Svipta hulu af tilteknum upplýsingum, 

segja frá  
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Liggja á einhverju eins og ormur á 

gulli 

Að vera mjög nískur á eitthvað 

Með öndina í hálsinum  Að vera mikið niðri fyrir, geta ekki 

sagt neitt vegna mæði 

Renna á rassinn með eitthvað  Mistakast eitthvað 

Sitja með sveittan skalla  Strita við erfið störf 

Snúa bökum saman Vinna saman í einhverju, standa saman 

í erfiðleikum 

Standa á herðum einhvers  Notfæra sér verk einhvers annars 

Stinga saman nefjum  Ræða eitthvað laumulega 

Tefla við páfann Ganga örna sinna, kúka 

Vera loðinn um lófana Vera ríkur 

Vera með hjartað í buxunum  Vera lafhræddur 

Vera milli steins og sleggju  Vera illa settur 

Vita ekki í hvorn fótinn maður á að 

stíga 

Vera á báðum áttum, vita ekki hvað 

skal gera 

Það er seint í rassinn gripið  Eitthvað er gert of seint 

Það er ekki við lambið að leika sér  Vandi að eiga við einhvern 

Þar skall hurð nærri hælum Það munaði litlu að ekki færi illa 

 
 
 
  
 
 
 

 


