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Bakhlið á forsíðu- auð

Í þessu hefti sem er hluti af M.ed verkefni mínu langar mig að þakka ykkur öllum sem gerðuð það að 
veruleika.  Ég þakka verk - og listgreinakennurum Hjallaskóla fyrir allar skráningarnar og fjölmörg samtöl. 
Árni og Guðrún fá sérstakar þakkir fyrir myndirnar. Ég þakka allar frábæru hugmyndirnar frá nemendum 
ykkar sem urðu að veruleika með ykkar aðstoð sem skiluðu dýrmætri upplifun og reynslu í námi.    

Kærar þakkir og haldið áfram á sömu braut í ykkar frábæra starfi.

Gyða Kristmannsdóttir
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Samþætt verkefni í verk- og listgreinum

þar sem þjóðsagan fær líf 
Kennsluskipulag og hugmyndir.

Höfundur: Gyða Kristmannsdóttir.

Myndir: Gyða Kristmannsdóttir, Árni Jónsson og Guðrún Magnúsdóttir.

Umbrot og kápuhönnun: Gyða Kristmannsdóttir og Helga Sigmundsdóttir.
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KENNSLUSKIPULAG OG HUGMYNDIR 
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„Sérhver skóladagur þarf að vera 

hamingjudagur fyrir hópinn og hvert 

einstakt barn, hver stund gleðistund sem 

þokar öllum eitthvað áfram á göngunni til 

góðs“ (Ísak Jónsson, 1958 )

Þetta eru nú  stundum skrýtnar 

sögur,  skemmtilegar  og smá 

óhuggulegar en það er  gaman 

að vinna með þær.

Þar sem þjóðsagan er lögð til grundvallar í verk og listgreinum 

nemenda í Hjallaskóla í Kópavogi í máli og myndum.
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Inngangur

Í þessa hefti verður kynnt samstarf og samvinna kennara í

verk og listgreinakennslu í Hjallaskóla og nemenda í 2. og 3.

bekk. Þjóðsagan hefur verið lögð til grundvallar í samþættu

starfi kennaranna og nemenda þeirra skólaárið 2009-2010.

Hér koma fram drög að kennslufyrirkomulagi og hugmyndir

úr tveimur verkefnum okkar, þjóðsögunum Krossgötur og

Selshamurinn. Auk þess er kynnt þemaverkefnið Vinsemd í

verki sem var samstarfsverkefni í tónmennt og leiklist. Í lok

heftis fylgir diskur sem sýnir brot af því sem fram fór á

lokauppgjöri eða sýningu á vinnu nemenda sem var í lok

hvers kennslutímabils. Þar var foreldrum, aðstandendum og

öðrum nemendum skólans boðið að sjá og upplifa.
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Heildarverkefnið er þjóðsögur

Þjóðsögur af öllu tagi. Við höfðum fengist við kímnisögur af Bakkabræðrum,

Gilitrutt, álfasöguna Krossgötur, Selshaminn, Trunt trunt í fjöllunum og

Gretti sterka sem endaði á útisýningu í grenndarskóginum okkar. Börnin hafa

sjálf valið þessar sögur sem eru ólíkar og hver og ein þeirra öðlast

skemmtilegt líf með fjölbreyttu vinnuframlagi nemenda.

1. Vinnuaðferð

 Umsjónarkennarar lesa söguna og ræða um hana við bekkina í heild. Þeir ráða

síðan hvort þeir nota efniviðinn til frekari vinnu svo sem til sagnagerðar,

umfjöllunar um samfélagið fyrr og nú eða til ljóðagerðar svo eitthvað sé nefnt.

 Vinna hefst síðan í list- og verkgreinahópum. Það eina sem ljóst er í upphafi er að

við munum sýna afrakstur vinnu okkar á síðari hluta tímabilsins.

Kennsluskipulag/hugmyndir

 Höfðu allir heyrt söguna.

 Voru allir með á hreinu að við ákveðum saman í hópunum hvernig við

vinnum hana og hver hópur finnur sína nálgun með kennaranum sínum.

 Vissu allir að þeirra hugmyndir skipta máli og mikilvægi þess að koma

þeim á framfæri.

2.    Eftir umfjöllun í bekknum : 
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SMÍÐAHÓPUR: finnur út hvernig besta hann

kemur að í samráði við leiklist, tónlist, eða myndmennt.

MYNDLISTARHÓPUR: hefur það hlutverk að

gæða sviðið lífi. Það gerist stundum á myndrænan hátt,

sem leirverk eða hvað það sem hugmyndaflugið býr til.

TÓNLISTARHÓPUR: Finnur lög eða tónlist sem

gæti passað við söguna. Þau prófa sig áfram og finna út,

hvernig túlka má umhverfishljóðin. Fastur liður er þó að

þau kveða, í lok sýningar eitt ljóða Þórarins Eldjárns úr

Gælum, fælum og þvælum. Þau velja ljóðið sjálf og því

næst tenging við forna sagnahefð .

LEIKLISTARHÓPUR: sér um persónusköpun og

prófar sig áfram með túlkun á sögunni. Þau finna út

saman hvernig persónurnar eru, hvað þær segja og gera.

Litlir leikþættir búnir til og sagan lifnar á sviði.

TEXTÍLMENNT: Kemur að búningum og ýmsum

fylgihlutum á sviði.

Þegar hugmyndir verða til............

MIKILVÆGT ER:
Að við höfum ekki gert okkur neinar fastmótaðar hugmyndir um hvernig

lokaniðurstaðan verður. Hugmyndir barnanna sem kvikna í ferlinu og sjá dagsins

ljós með því að framkvæma hafa mest áhrif á útkomuna. Margar útfærslur fæðast

og ýmist lagðar til hliðar og nýjar prófaðar eða haldið áfram með þær. Hóparnir

hittast eftir þörfum og margar hugmyndir vakna við að sjá það sem aðrir hópar

gera. Börnin eru öll mikilvægir hlekkir í því að búa saman til verkefni og hafa

mikil áhrif á útkomuna.

Kennsluskipulag/hugmyndir
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Hvað gerðum við í hverri grein?
-Sagan er rifjuð upp og rædd

Hugmyndavinna.Leiklist:
Þau unnu í litlum leikhópum

þar sem þau léku sér með söguna

og persónur hennar. Fundu orð

og setningar, léku, dönsuðu og

voru upptekin af því sem gerðist

hjá álfum og mönnum.

Fundu að lokum út hvernig þau

vildu setja þetta upp.

Voru í mikilli samvinnu við

tónlistarhóp þar sem hljóð og

tónar höfðu mikil áhrif á

heildarsýninguna í lokin.

Smíði: 
Nemendur ákváðu að gera tré fígúrur og

steina sem gátu hreyfst.

Þær voru málaðar og sýndar foreldrum

með ritunarverkefnum nemenda á sýningu.

Textílmennt:
Þau unnu veggteppi / efnis

veggmynd þar sem þau þrykktu,

saumuðu, og máluðu.

Myndlist: 
Þau vildu gera kirkjur í

allar áttir sem gerðar

voru með akrýlmálningu

bryddaðar gulli til skrauts.

Unnu stórar hreyfimyndir

af álfum sem litaðir voru

með neon color litum og

settu mikinn svip á leikmynd.

Til að fá innblástur fóru hóparnir í stuttar heimsóknir hver til annars, sáu þá hvað hinir hóparnir voru að gera. 

Tónlist:

 Nemendur sungu eða hlustuðu á lög sem 

tengdust álfum og mönnum. 

Sagan rifjuð upp í tónum og hljóðum. 

Allir nemendur komnir með hljóðfæri og 

tæki sem mynda hljóð .

Nemendur sjá fyrir sér  og leika með 

söguna. Skapa áhrif , hvað þau vilja að 

heyrist þegar vissir þættir gerast eða tengja 

hljóð vð persónur

Nemendur hittu leiklistarhóp og settu 

hljóð saman við leikþátt.

Krossgötur hugmyndir



Selshamurinn hugmyndir 
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Hvað gerðum við í hverri grein?
-Sagan er rifjuð upp og rædd

Hugmyndavinna.Leiklist: 
Léku sér með söguna

Sögumaður sagði frá

efnisatriðum milli

leikinna atriða.

Nemendur höfðu æft og

fundið sér staðsetningar,

orðræðu í setningum eða

leikrænni tjáningu.

Spuni mátti gjarnan eiga

sér stað áfram..

Smíði: 
Unnu seli úr

frauðplasti í ýmsum

stærðum sem voru

málaðir. Urðu síðan

hluti leikmyndar

þar sem þeir lágu í

flæðarmálinu .

Textílmennt:
Þau unnu selsham fyrir

konuna í sögunni og

settu með honum mikinn

svip á leikverkið.

Myndlist: 
Unnu stórar hreyfimyndir af fólki

(sprellikarla). Einnig bjuggu þau til

selakertastjaka úr leir. Lifandi ljós voru í

kertastjökunum í sýningunni og mynduðu

fallega umgjörð.

Sjávarhljóð og skvamp þegar konan fer aftur í sjóinn á 

selabát

Leikur barnanna var gamall húsgangur:  “Við skulum 

róa ”.

Hljóðið í kistulyklinum myndað með plaströri, 

sleglum og skröpu.

Í lokin kváðu þau  kvæði Þórarins – kunnu textann 

utan að.

Kastaníettur og fleiri smáhljóðfæri mynduðu 

brokkhljóð í hesti. 

Ganga fólks á ströndinni með skeljahristu, hnetubandi 

og steinum sem ýmist var nuddað saman, slegið með 

eða rúllað um í  boxi.

Gleðilæti úr hamrinum urðu til með söng og 

klukkuspili.

Allir grétu með konunni þegar hún grét.

Nemendur ræddu söguna, sungu eða hlustuðum á lög 

sem tengdust selum. Lærðu lagið Sofa urtubörn. Veltu 

fyrir sér hljóðum í hafi, mismunandi hljóðstyrk, hvernig 

heyrist í hestum og prófuðu sig áfram.  Lokaniðurstaðan 

á sýningu varð eftirfarandi:

Sýningin hófst með sjávarhljóðum, mynduðum með 

hrísgrjónum og kornflexi í handtrommum sem voru 

hreyfðar mishratt.

Tónlist:

Til að fá innblástur var farið í stuttar heimsóknir til annarra hópa. 



VINSEMD Í VERKI
Ungir og aldnir gleðjast saman

Markmiðið var að:

 tengja elli og æsku

 fræðast um liðna tíð

 læra gamla söngva/leiki

 setja sig í spor annarra

 geta gefið af sér

 gleðja eldri borgara

 finna gleði í gjöfinni

 starfa þvert á aldur

 glæða lífsneista
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Kennarar

Hrund Ólafsdóttir leiklist

Guðrún Magnúsdóttir 

tónlist

. 
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FRAMKVÆMD

 Ákveðið að blanda yngra stigi í 20 - 30 barna hópa.

 2-3 kennarar á hóp og stuðningsfólk eftir þörfum.

 Nemendur völdu sér verkefni og reynt var að mæta óskum þeirra

.

 Hvert verkefni tók 2 daga - frá 8:30 - 13:00.

 Nemendur mættu hjá umsjónarkennurum kl. 8:10 og aftur kl. 13:00.

 Allir saman í fyrstu en síðan skipt - leiklist - tónlist.

 Allt sett saman síðari hluta annars dagsins.

 Föstudagur notaður í undirbúning vegna sýningar fyrir nemendur og
gesti. Báðir hópar sýndu, hvor á sinni sýningu.

 Sýningar kl 12:00 f yngra stig og kl 13:00 unglingastig

Ungir og aldnir gleðjast saman
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 Lifandi frásögn.

 Sýndi hluti, bein skeljar,steina kertastjaka.

Smíðað jólatré frá Árna notað til að mynda

stemningu eldri tíma.

Hún spurði börnin.

Lét þau sitja í kringum sig á gólfinu.

Fræðast um gamla tíma

Rannveig Löve sagði frá æsku sinni (6 -

10 ára).

Leik og starfi barna á 3. og 4. áratugnum.

Umhverfi - borgin hálfgerð sveit.

Húsakosti - búið þröngt.

Foreldrar gerðu vinnu barna að leik.

Samvera foreldra og barna.

Leikir, söngvar.

Leika gamla tímann.

Segja frá (sögumenn).

Tengsl við aldraða

Setja sig í spor

Ungir og aldnir gleðjast saman
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Leikir

 Að róa sjóinn á 

 Að stíga stokkinn

 Karlinn undir  klöppunum

Flutt ljóðin:

 Tí, tí eftir Steingrím  Thorsteinsson

 Karlinn undir klöppunum  þjóðvísa

Flytja fyrir aldraða

 Fyrri hópur í matsal  Sunnuhlíðar

 Síðari hópur í Hjallakirkju í 

samverustund aldraðra

Leikatriði 

Söngvar

 Börn að togast á um stóla

 Móðir tekur á því (á gólfinu skulu góðu
börnin sitja)

 Barn stelst í heimakennslu - sofnar þar

 Táknmál við tiltekin atriði í lesnu ljóði

 Ömmubæn

 Barnagælur

 Róa sjóinn á 

 Stíga við stokkinn

 Krummi situr á kvíavegg

 Jólakötturinn

 Nú eru jól að ganga í garð

Ljóð

Ungir og aldnir gleðjast saman



 Að láta vita ef við förum  af bæ. 

 Nota hljóðnema í salnum.

 Skipuleggja betur  myndatökur og  myndbandsupptöku.

 Einnig hvað á að gera við  efnið sem  er tekið upp og  

myndað.
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Það sem betur má fara

 Nemendur hrifust með í verkefninu.

Allir voru glaðir, gefendur og þiggjendur.

 Nemendur fengu verkefni við hæfi.

 Enginn þvingaður en allir tóku þátt og voru

jákvæðir.

Mikil ánægja með Rannveigu.

Það sem tókst vel 

Ungir og aldnir gleðjast saman



Mat á því sem nemendur gera:

16

Okkur hefur tekist að koma á sjálfsmati hjá 

nemendum í verkefnum sínum. Okkur finnst það 

skila nemendum aukinni meðvitund um 

vinnuframlag sitt og skynja að það sem þau gera 

skiptir máli.
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Lokaorð

Þetta hefti sýnir að hér hafa verið unnir margir sigrar, þar sem ríkt hefur 
mikil gleði og  hamingja, framfarir hafa orðið hjá stoltum  nemendum. 
Foreldrar og aðrir kennarar  hafa fylgst hugfangnir með.  Auðvitað hefur 
eitt og annað verið miður en af því lærum við. 
Skapandi kennarar hafa áræðni og þor  til að takast á við og reyna nýja 
hluti.  Höldum ótrauð áfram.  Þannig þróumst við  öll í skóla sem lærir.

Meginmarkmiðið er því oft að:
„ Hver dagur og hvert ár færir nýja reynslu. Og kennslustarf á 

að vera manni ævileið í leit að betri aðferðum, betri árangri. Aðferðin 
verður að vera við því búin að leggja  til hliðar það sem miður reynist, 
en hafa opnar dyr fyrir öllu því,  sem vonir standa til að orðið geti til 
bóta“ (Ísak Jónsson, 1958;8).

Þessi vegferð í starfi kennara og nemenda þeirra er þannig að ég sem 
kennari og móðir grunnskólabarna óska að fleiri fái að njóta á svipaðan 
hátt í námi og kennslu. 
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