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Ágrip 

 

Látum leikinn tala er lokaverkefni til B.Ed. – gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Verkefnið innheldur hugmyndabanka fyrir kennara og fræðilega 

greinargerð.  

 Í hugmyndabankanum eru settar fram hugmyndir um notkun leiklistar í 

tungumálakennslu. Þar má finna ýtarlegar útskýringar fyrir kennara um ýmis 

heildstæð leiklistarferli, leiki og spuna sem nýta má í kennslustofunni með það að 

markmiði að gera kennsluna fjölbreytta, skemmtilega og skapa nemendum jákvætt 

námsumhverfi. Verkefnin eru ætluð 7. til 10. bekk nemenda í grunnskóla, með  

fyrirvara um að hægt sé að útfæra hugmyndirnar fyrir yngri nemendur ef kennari 

hefur áhuga á. 

 Í greinargerðinni er sýnt fram á fræðilegan stuðning við notkun kennslu-

aðferðarinnar og hugmyndanna í bankanum. Þar er greint frá kenningum 

fræðimanna, bæði þeirra sem sérstaklega skrifa um leiklist í kennslu og þeirra sem 

fjalla um nám og kennslu í víðu samhengi. Jafnframt er greinargerðin tengd við 

Aðalnámskrá grunnskóla. Samþættingu námsgreina eru gerð skil þar sem eitt af 

markmiðum hugmyndabankans er að sýna nemendum fram á notagildi námsins og 

ýta undir heildarsýn þeirra. 

 Niðurstaða höfundar er að notkun leiklistar í tungumálakennslu sé áhrifarík og 

fjölbreytt aðferð. Hún gerir kennara kleift að nálgast nemendur sína á ólíkan hátt og 

koma á móts við ólíkar þarfir þeirra í náminu. Nemendur eiga að geta haft ánægju af 

náminu, þroskast félagslega sem og vitsmunalega og náð árangri. Samþætting 

námsgreina er einnig mikilvægur þáttur í námsferlinu og leiklistin gefur kennara 

mörg tækifæri til þess að vinna með öðrum kennurum og samþætta námgreinar í 

skólanum. 



 4 

Þakkarorð 

 

Margir voru mér innan handar við gerð hugmyndabankans og ritunar hans sem og 

greinargerðarinnar. Ég vil byrja á að þakka Kristínu Á. Ólafsdóttur fyrir einstaklega 

gott samstarf og jákvætt hugarfar. Takk fyrir að vinna verkefnið með mér í sólinni í 

sumar og sýna þann mikla áhuga sem þú sýndir mér í samstarfinu. Ég vil þakka 

Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur leikkonu fyrir góðar uppástungur um spunaverkefni og 

leikatriði sem hún hefur notað við kennslu, þær komu mér í gírinn við skrifin á enn 

fleiri hugmyndum 

 Ég vill einnig þakka móður minni Þórunni Sigurðardóttur fyrir alla uppörvunina 

í náminu í heild sinni, hvatninguna sem hún hefur sýnt mér á þessum tíma og 

stuðninginn við þær ákvarðanir sem ég hef tekið. Þakkir til mannsins míns og 
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Inngangur 

 

Áhugi minn á leiklist hefur ávallt verið mikill og starf mitt í tengslum við hana hefur 

kennt mér margt nytsamlegt í gegnum tíðina. Ég hef starfað mikið með Leikfélagi 

Keflavíkur og sótti um í Leiklistarskóla Íslands tvisvar sinnum. Ég hef einnig starfað 

með Leikfélagin Vox Arena við Fjölbrautaskóla Suðurnesja og sótt nokkur 

leiklistarnámskeið í gegnum tíðina. Það var því ekki erfitt að taka ákvörðun um val á 

efni fyrir verkefnið þar sem ég tel að leiklist sem kennsluaðferð sé tilvalin fyrir 

kennslu tungumála í grunnskólum.  

 Í tengslum við kjörsvið mitt í ensku á Menntavísindasviði hef ég haft færi á að 

fylgjast með nemendum í grunnskóla. Það vakti athygli að það blundar viss leiði hjá 

nemendum í eldri bekkjum grunnskóla þegar kemur að tungumálakennslu. Ég vil 

tengja hann hefðbundu kennsluefni og aðferðum. Leiklistinni mætti líkja við pensil 

og skólastofunni við striga. Nemendur eru listmálarar sem þurfa að fá útrás fyrir 

tjáningu og ólíkar þarfir. Þeir ásamt kennara mála sitt listaverk í sameiningu en hver 

með sínu höfði. Útkoman verður spennandi málverk þar sem persónuleiki hvers 

einstaklings fær að leika lausum hala og nemendur sýna verkinu metnað og áhuga. 

Þannig sé ég fyrir mér á sjónrænan hátt hver afurð leiklistar sem kennsluaðferðar 

gæti verið. 

 Það er ekki nýtt af nálinni að leiklist sé notuð sem kennsluaðferð, þá nálgun má 

rekja langt aftur í tímann erlendis. Það virðist þó vera heldur lítið um það í íslenskum 

grunnskólum og það er markmið mitt með hugmyndabankanum sem fylgir þessarri 

greinargerð að hvetja til þess að kennarar bretti upp ermarnar og hefjist handa við að 

flétta leiklistina hefðbundinni kennslu. 

 Greinargerðin samanstendur af sex köflum að meðtöldum inngangi, samantekt 

og lokaorðum. Í kafla tvö er fjallað um tengingu efnis við Aðalnámskrá grunnskóla 

og hvernig kennsluaðferðin kemur til móts við tiltekin markmið. Í þriðja kafla er 

umfjöllun um fjölgreindakenningu Howard’s Gardner og tengingu leiklistar í kennslu 

við hana og einstaklingsmiðað nám. Í fjórða kafla er rætt um samþættingu 

námsgreina, mikilvægi hennar, kosti og veikleika. Í fimmta kaflanum er sett fram 

skilgreining hugtaka og fjallað um þróun leiklistar í kennslu og nokkra kennismiði 

þeirrar kennsluaðferðar. Þar má einnig finna fræðilega tengingu við kenningar 

fræðimanna um hvernig nám eigi sér stað. 
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 Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða ávinning má hafa af 

notkun leiklistar í tungumálakennslu? Tilgátur mínar að svari voru nokkrar. Sú fyrsta 

er að nemendur verða jákvæðnari í kennslustund ef fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

kennsluefni er viðhaft og taki þar af leiðandi frekari ábyrgð á sínu eigin námi. Þeir 

þroskist félagslega sem og vitsmunalega á meðan á námsferlinu stendur. Önnur 

tilgátan er að leiklistin geri kennara mögulegt að koma til móts við mismunandi 

einstaklinga og að vinna út frá fjölgreindakenningu Howard’s Gardner með 

fjölbreyttum útfærslum á kennsluefni. Þriðja tilgátan er að með samþættingu 

námsgreina sé kennurum gert kleift að nálgast námsefnið á fjölbreyttan hátt og 

nemendur geri sér grein fyrir heildarmynd lærdómsins og öðlist dýpri skilning á 

honum.  Leiklistin býður upp á að kennarar vinni saman að verkefnum þar sem hægt 

er að flétta saman fleiri en eina námsgrein. 
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2. Hugmyndabanki í ljósi Aðalnámskrár 

„Námið á einnig að vera nemendum til ánægju og skemmtunar og þeir þurfa að fá 

tækifæri til að nota málið á skapandi hátt“ (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 6). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - erlend tungumál kemur ítrekað fram að námið skuli vera 

þroskandi og hafa inntak og merkingu fyrir nemendur. Að þeir eigi kost á því að læra 

erlend tungumál á fjölbreyttan og margvíslegan hátt (Menntamálaráðuneytið, 2007b, 

bls. 6 -13). Í sérhefti aðalnámskrár fyrir listgreinar kemur fram að nemendur skuli 

eiga kost á því að vinna með aðferðir leikrænnar tjáningar í almennu skólastarfi og að 

hún stuðli að auknum orðaforða, efli sjálfsvitund og félagsþroska nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 39 og 41). 

 

2.1 Markmið aðalnámskrár í kennslu erlendra tungumála 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla - erlend tungumál eru mörg og eflaust má nálgast 

þau á marga vegu. Það kemur þó skýrt fram að nemendur í tungumálanámi þarfnast 

tækifæra til þess að kynnast flestum hliðum tungumálsins eins og færni í hlustun, 

lestri, samskiptum og frásagnarlist á markmálinu ásamt þekkingu á menningu 

viðkomandi málsvæðis. Þeir þurfa einnig að ná tökum á ritun, málfræði og málnotkun 

sem og orðaforða (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 6 -11). Þegar koma þarf til 

móts við ólíka einstaklinga er nauðsynlegt að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti til 

þess að allir innan bekkjarins læri og nái settum markmiðum. 

 Það þarf að undirbúa nemendur undir að takast á við umheiminn og þar sem 

samskipti þjóða, með hjálp tækninnar, aukast með hverjum degi er mjög mikilvægt að 

nemendur geti nýtt sér kunnáttu sína í erlendum tungumálum. Nemendur þurfa að átta 

sig á inntaki og merkingu námsins og því skiptir meginmáli að nemendur séu 

áhugasamir um tungumálið frá byrjun og að kennari kunni listina að viðhalda þeim 

áhuga (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 6).   

 Þegar hlustun er þjálfuð er mikilvægt að markmálið sé notað á meðan kennslan 

fer fram, það stuðlar að virkri hlustun nemenda og gerir það að verkum að nemendur 

eru kunnugir markmálinu við eðlilegar aðstæður í skólastarfinu en ekki bara í 

tengslum við námsefnið. Nemendur þurfa að kynnast lestri á fjölbreyttan hátt. Þeir 

þurfa að öðlast hæfni til að lesa texta á markmálinu og kynnast ólíkum textum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 6 -7).  
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 Að tala markmálið og nýta sér það í samskiptum og frásögnum er annar 

færniþáttur sem nemendur þurfa að ná tökum á. Þeir þarfnast tækifæra til að spreyta 

sig á samskiptum á markmálinu sem fyrst. Með því að tjá sig á markmálinu læra 

nemendur að tileinka sér réttan framburð og hljómfall þess. Aðalnámskrá bendir á að 

nemendur þurfa að kunna að nota málið í raunverulegum samskiptum, að tjá sig á 

viðeigandi hátt samkvæmt menningu tiltekins lands og beita föstum orðasamböndum. 

Samskipti kalla á ófyrirséðar aðstæður og þess vegna er þeim mikil hjálp að fá að 

spreyta sig á raunverulegum aðstæðum (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 8)

 Aðalnámskrá grunnskóla -  erlend tungumál mælir með því að nemendur skrifi 

skapandi texta þegar unnið er að ritun. Meðal markmiða er að þeir læri ritunarferli og 

uppbyggingu texta, þeir þjálfist í að skrifa með upphafi, miðju og endi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 9). 

 

2.2 Notagildi leikrænnar tjáningar 

„Tungumálið er ekki viðfangsefni í sjálfu sér heldur lifandi og sveigjanlegt 

verkfæri til að nota á ýmsan hátt. Hlutverkaleikir, hermileikir, leikræn tjáning og 

lausnaleit eiga vel við á hvaða stigi sem er í tungumálakennslu“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 13). 

Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir notagildi lærdómsins. Mikilvæg forsenda þess 

að nemendur geri það er að hafa skýr markmið frá upphafi og að nemendum sé 

kunnugt um til hvers sé ætlast af þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 14). Það er 

álit höfundar að leikræn tjáning geti verið kennara mikil hjálp þegar kemur að því að 

sýna nemendum fram á notagildi erlends tungumáls. Með ímyndunaraflinu og 

aðferðum leikrænnar tjáningar er hægt að breyta skólastofunni í allskyns ólíka heima 

sem líkjast raunverulegum aðstæðum þar sem nemendur þurfa að nota það tungumál 

sem verið er að læra (verður kallað markmál hér eftir) (Boudreault, 2010).  

 Þegar leiklist er notuð í kennslu má vinna í opnu ferli sem gefur nemendum og 

kennurum frjálsar hendur um nálgun, áherslur og aðlögun að ólíkum nemendum. Það 

þarf ekki að stökkva upp í flugvél og hverfa á braut til lands þess markmáls sem verið 

er að kenna. Ímyndunaraflið er okkar eigin flugvél til að komast í kynni við þær 

aðstæður sem eiga við hverju sinni. Nemendum eru gefin hlutverk og markmiðið er 

að þeir þjálfist í að bjarga sér á markmálinu og viti hvað er við hæfi við tilteknar 

aðstæður. Þannig byggir nemandinn upp reynslu og færni á markmálinu.  
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 Á meðan nemendur þurfa að fylgja fyrirmælum og sýna kennara og nemendum 

virðingu á meðan á leikatriði stendur eru þeir meðal annars að þjálfa hlustun á 

markmálinu. Það er nauðsynlegt að taka vel eftir á meðan atriði er flutt þar sem eitt af 

markmiðum verkefnisins er að taka þátt í umræðum í lokin. Nemendur þurfa því að 

hafa vitneskju um hvað var verið að leika, skilja það sem fram fór í leikatriðinu og 

geta lagt fram áhugaverðar spurningar í tengslum við það.  

 Þegar unnið er að uppsetningu leikþáttar er nauðsynlegt að nokkur heimildavinna 

sé unnin við undirbúning þáttarins. Þar sem ætlast er til að allt lesefni sé á 

markmálinu og heimildakönnun þar á meðal, er lestrinum gerð góð skil og nemendur 

þjálfast í að lesa á markmálinu á meðan á undirbúningsvinnunni stendur. Lesturinn er 

einnig mikilvægur þar sem nemendur þurfa að öðlast skilning á því sem þeir lesa og 

þar af leiðandi læra nýjan orðaforða og orðasambönd. 

 Kennarinn þarf að vera vinnufélagi nemenda en ekki alvitur einvaldur. Það mætti 

líta á hann sem leiðsögumann. Hann útskýrir verkefnið, aðstoðar nemendur að byrja 

og er þeim innan handar með þá aðstoð sem þeir þarfnast á meðan á vinnunni stendur. 

Haft er eftir Dorothy Heathcote, einum af frumkvöðlum leiklistar í kennslu, að 

kennari og nemendur leggi af stað í ferðalag sem ferðafélagar til að skoða nýja heima. 

Kennarinn er aðstoðarmaður í könnunarleiðöngrum nemenda og þar af leiðandi taka 

nemendur meiri ábyrgð á námi sínu (Dervishaj, 2009, bls. 55; Boudreault, 2010; 

Benson, 2003, bls. 294). Til að standast kröfur aðalnámskrár um ritun á markmálinu 

getur kennari séð nemendum sínum fyrir verkefnum eins og að vera í hlutverkum 

höfunda sem skrifa handrit að leikatriðum eða hlutverkum leikpersóna sem skrifa 

bréf, tilkynningar, dagbækur og fleira.  

 Önnur markmið námskrár eins og málfræðikennsla, orðaforði og málnotkun er 

hægt að tvinna saman við flest öll verkefni tengd leikrænni tjáningu. Málnotkun lærist 

á því að nota markmálið við daglegar athafnir til að tjá sig og sínar skoðanir, hugarfar 

og líðan (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 11). Að geta breytt um hlutverk og sett 

sig í spor annarrar persónu getur verið nemendum mikil hjálp við að yfirstíga feimni 

eða óöryggi í tungumálakennslu. Leiklistin styrkir nemendur félagslega sem persónur 

og undirbýr þá undir lífið. Nemendur læra að vinna saman, treysta hver öðrum, 

byggja upp sjálfstæða og gagnrýna hugsun og leggja metnað í vinnu sína ásamt því að 

hafa gaman af henni (Boudreault, 2010).  

 Í Aðalnámsskrá grunnskóla - listgreinar er að finna kafla um leikræna tjáningu. 

Þar segir að nemendur læri að setja sig í spor annarra og að nám eigi sér stað þegar 

nemendur þurfa að takast á við ímyndaðar aðstæður. Með leikrænni tjáningu eflist 
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sjálfsskilningur nemenda og sjálfsmat verði jákvæðara. Þar kemur einnig fram að 

leikrænni tjáningu er hægt að flétta saman við fleiri námsgreinar og er talin nýtast vel 

við kennslu þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 39 og 40). Leiklistin gefur 

kennara tækifæri á því að gera kennsluna skemmtilega og lifandi. Með fjölbreyttum 

og skemmtilegum aðferðum eins og hlutverkaleik, kennara í hlutverki, spuna, 

leikatriðum og æfingum er hægt að þjálfa þá færniþætti sem aðalnámskrá fer fram á. 

 

2.3 Mikilvægi þjálfunar í tjáskiptum á markmáli 

Það er mikilvægt að nemendur geti tjáð sig á viðeigandi hátt á markmálinu við ólíkar 

aðstæður. Manuel Calderón Calderón (2002) talmeinafræðingur fjallar um hvernig 

nýta megi leiklistina til að styðja við kennslu í tjáskiptum á erlendu tungumáli. Hann 

segir að leiklistin sem kennsluaðferð sé kennurum tilvalið tækifæri til þess að búa til 

ímyndaðan heim fyrir nemendur, heim sem þeir geti lifað sig inn í og þjálfast í 

eðlilegum og raunverulegum aðstæðum eins og að fara út í búð eða fara í veislu. 

Leiklistin sé leið til að fá veruleikann inn í skólastofuna og nýtist til að örva nemendur 

og styrkja í tungumálinu sem og að takast á við raunveruleikann fyrir utan 

skólastofuna. Það sé einnig hægt að setja upp aðstæður sem nemendur hafa lent í og 

kenna þeim að takast á við þær á æskilegan hátt. Leiklistin gefi nemandanum tækifæri 

til að nýta mismunandi orðasambönd við mismunandi aðstæður (Calderón Calderón, 

2002, bls.181-182).  

 Markmiðið með notkun markmálsins í skólastofunni er að þjálfa nemendur í þeim 

færniþáttum sem ætlast er til að þeir nái tökum á samkvæmt aðalnámskrá. Hjá Jack C. 

Richards (2006) kemur fram að til þess að nemendur geti öðlast tjáskiptahæfileika á 

markmálinu sé nauðsynlegt að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 Að hafa kunnáttu á notkun markmálsins við ólíkar aðstæður  

 Að kunna að beita tungumálinu rétt eftir því hverjir viðmælendur eru  

 Að geta haldið uppi samræðum með því að nota mismunandi orðasambönd og 

samræðulist (Richards, 2006, bls. 3). 

Öll þessi atriði þarf kennari að hafa í huga þegar stefnt er að því að veita nemanda 

nytsamlega kunnáttu í markmálinu. Þegar nemandi þarf að tjá sig á markmálinu leitar 

hann eftir nýjum orðaforða og lærir réttan framburð. Richards telur að þetta sé 

eingöngu hægt að nálgast í skólastofunni með því að setja upp ímyndaðar aðstæður 

þar sem nemendur þurfa að gera sig skiljanlega (Richards, 2006, bls. 14). Nemendur 

sem nota markmálið í skólastofunni fá strax viðbrögð frá viðmælanda sínum. Geti 
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nemandi ekki gert sig skiljanlegan eins og hann ætlaði sér þarfnast hann frekari 

þjálfunar. Þegar nemendur hafa öðlast góða tjáskiptahæfni á markmálinu fyllast þeir 

metnaði og sjá notagildi námsins. Hlutverkaleikir eru mikilvægir í kennslu tjáskipta í 

tungumálakennslu (Freeman-Larsen, 2000, bls. 128 -134; Pinter, 2006, bls. 58 - 59). 

 Í viðtali við Terry Gunnell segist hann hafa tekið eftir því í enskukennslu að 

nemendur töluðu ekki markmálið nema í hlutverkum annarra. Hann vill meina að 

ástæðan hafi verið sú að þau voru ekki sjálf að tala heldur persónan sem þeim var 

úthlutað, það var því allt í lagi að gera mistök og segja eitthvað vitlaust (Magnús 

Guðni Kuwahara Magnússon, 2010).  
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3. Fjölgreindir Howard’s Gardner og einstaklingsmiðun 

„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, bls 26).  

Engin ein formúla er fyrir hvern einstakling og við erum mjög ólík í daglegu lífi. Það 

sama er upp á teningnum þegar við komum inn í skólastofuna. Það er því órökrétt að 

mati höfundar að ólíkir nemendur þurfi að fást við sömu verkefni og kennsluaðferðir. 

Það er nauðsynlegt að geta boðið nemendum upp á fjölbreyttar leiðir til að ná 

framförum á námsferli sínum. Fjölgreindakenning Howard’s Gardner getur hjálpað 

kennurum til að nálgast nemendur út frá mismunandi hæfileikum þeirra. 

 

3.1 Kennismiður og skilgreining kenningar 

Höfundur fjölgreindakenningarinnar er sálfræðingur að nafni Howard Gardner. Í 

viðtölum þar sem hann hefur verið spurður af hverju hann hafi sett fram þessa 

kenningu á hann erfitt með svör. Hann segir að hún hafi í rauninni komið að sjálfu sér 

og honum að óvörum. Hann byrjaði á því að veita því athygli að list átti sér nánast 

engan stað í almennu námi og þar sem hann var mikill áhugamaður um tónlist ákvað 

hann að byrja að rannsaka þetta nánar. Þessar rannsóknir þróuðust svo út í að skoða 

starfsemi heilans og Gardner sameinaði krafta sína ýmsum hópum sem höfðu áhuga á 

viðfangsefninu. Til að gera langa sögu stutta endaði hann með því að setja fram 

fjölgreindakenninguna sem hefur notið gífurlegra vinsælda og er raunhæf kenning að 

mínu mati til að greina nemendur eftir styrk þeirra og áhugasviði. Kenningin aðstoðar 

kennara við að greina styrkleika nemenda sinna og nálgast nemendur sína á 

viðeigandi hátt samkvæmt þeirra greindum. Þar af leiðandi líður nemandanum betur í 

skólastarfinu og gengur betur að ná árangri (Gardner, 2003, bls. 1- 4). Í bókinni 

Virðing og umhyggja eru þessi ummæli höfð um Gardner: „Howard Gardner 

sálfræðingur er meðal þeirra sem hafið hefur margs konar hæfniþætti fólks til vegs og 

virðingar“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 120).  

 Samkvæmt Gardner hefur hver og einn einstaklingur færni í öllum greindum en 

þær eru misvel þróaðar. Engir tveir eru með greindirnar átta, sem Gardner hefur 

greint, eins uppbyggðar. Kenningin er um hugræna starfsemi og greindirnar starfa 

saman á mismunandi hátt hjá einstaklingum. Sumir eru til dæmis með vel þróaða 
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málgreind en lítið þróaða tónlistargreind. Það er þó athyglisvert við 

fjölgreindakenninguna að einstaklingurinn getur þjálfað upp allar greindirnar átta á 

nokkuð hátt getustig með tilstilli örvunar og leiðsagnar. Greindirnar starfa alltaf 

saman á vissan hátt (Armstrong, 2000, bls. 20 -21).  

 

3.2 Greindirnar 

Fjölgreindakenningin skilgreinir átta greindir sem eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2000, bls. 

14-15). Hver greind býr yfir sérstökum eiginleikum sem manneskjan er misvel þjálfuð 

í.  

 Málgreind: Nemandi sem er með vel þróaða málgreind er sterkur í notkun 

máls bæði skriflega sem munnlega. Hann notar málið til að muna upplýsingar 

og útskýra hluti. Hefur mikinn áhuga á lestri, skrift, að segja sögur og allskyns 

orðaleikjum. Nemandi með sterka málgreind hugsar í orðum. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Nemandi hefur góð tök á notkun talna. Hann 

hugsar með rökleiðslu og finnst gaman að gera tilraunir, leysa rökgátur, reikna 

og spyrjast fyrir um hluti. 

 Rýmisgreind: Nemandi á auðvelt með að skynja rúmfræðilegt umhverfi og er 

næmur fyrir litum, línum, formi, lögun og tengslum þar á milli. Hann á auðvelt 

með að sjá hluti fyrir sér og hugsar í myndum og ímyndum. Honum finnst 

gaman að hanna, teikna og sjá hluti fyrir sér. 

 Líkams- og hreyfigreind: Nemandi á auðvelt með að nota líkamann til að tjá 

hugmyndir sínar og tilfinningar. Mikil samhæfing er í hreyfingum, styrk og 

sveigjanleika líkamans. Hann hugsar með líkamsskynjun og hefur mikinn 

áhuga fyrir dansi, að hlaupa, stökkva og stunda allskyns leikræna tjáningu. 

 Tónlistargreind: Nemandi er hæfileikaríkur í að skynja og meta tónlist. Hann 

er næmur fyrir takti, tónhæð og laglínu. Hann á auðvelt með að tjá sig í 

gegnum tónlist. Hann hugsar í takti og lögum og finnst gaman að syngja, 

raula, slá takt og hlusta. 

 Samskiptagreind: Nemandi á auðvelt með að skilja og greina skap, 

tilfinningar og innri hvöt annarra. Hann er næmur fyrir svipbrigðum, 

blæbrigðum í rödd og látbragði og hann hefur hæfileika til að bregðast rétt við 

í samskiptum við fólk. Hann hugsar eftir sínum eigin þörfum, tilfinningum og 
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þeim markmiðum sem hann vill ná. Honum finnst gaman að vera í forystu, 

skipuleggja, ráðskast með, miðla málum og er mjög mikil félagsvera. 

 Sjálfsþekkingargreind: Nemandi hefur skýra sjálfsmynd og þekkingu á styrk 

sínum og veikleikum. Honum er kunnugt um hugarástand sitt, innri hvatir, 

skapgerð og langanir. Hann ber virðingu fyrir sjálfum sér og skilur sjálfan sig. 

Hann hugsar með hliðsjón af eigin þörfum og markmiðum og finnst gaman að 

láta sig dreyma, miðla málum, íhuga og setja markmið. 

 Umhverfisgreind: Nemandi er kunnugur náttúrunni og þeim fyrirbærum sem 

fyrirfinnast í henni. Hann hugsar með hjálp náttúrunnar og tilbrigða hennar og 

hefur gaman af garðvinnu, að leika sér við gæludýr, sýnir náttúrunni mikla 

umhyggju og finnst athyglisvert að rannsaka hana. (Armstrong, 2000, bls. 14 

og 34). 

 

3.3 Tenging greindanna við notkun leiklistar 

„Hver dagur og hvert ár færir nýja reynslu. Og kennslustarf á að vera manni 

ævilöng 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, bls. 8)  

Fjölgreindakenningin er kennaranum tækifæri til að þróa frumlegar og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir með þarfir hvers nemanda í huga. Engin ein aðferð er heilög eða 

hentar öllum nemendum. Svo framarlega sem áhersla er lögð á mismunandi greindir í 

vali á kennsluaðferðum fær hver nemandi að njóta sín og þjálfa þróuðustu greind sína 

(Armstrong, 2000, bls. 63). Í siðareglum Kennarasambandsins er sagt í lið 6: 

„Kennurum ber að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast með nýjungum og 

umbótum á sviði skólamála“ (Kennarasamband Íslands, 2009). Kennaranum ber því 

skylda til að vera vel upplýstur um nýjar kenningar og kennsluaðferðir sem gætu 

komið í stað annarra.  

 Leiklistin er tilvalin kennsluaðferð því hún höfðar til mismunandi greinda 

nemenda á margvíslegan hátt. Kennari getur sett verkefnin upp á þann máta að í 

hverju verkefni er viðfangsefni fyrir nemendur samkvæmt þeirra greindarflokki. 

Fræðimenn benda á að í hópavinnu eru einstaklingar innan hópsins kennarar hvers 

annars og þar með þróast þær greindir sem eru ekki eins sterkar hjá öllum nemendum. 

Rök fyrir hópavinnu eru gjarnan þau að nemendur skilji hver annan betur en 
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útskýringar kennara. Hún þjálfar nemendur einnig í samvinnu, samkennd, 

samskiptum við aðra, veitir markvissa þjálfun í tjáningu, styrkir sjálfsmynd og eflir 

sjálfstraust (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 136 - 138; Wormeli, 2005, bls. 61- 62). 

Hópavinna er eitt af því sem einkennir leiklist í kennslu og er mikið notast við. 

 

3.4 Einstaklingsmiðað nám og leiklist 

Nemendur eru hverjir öðrum ólíkir og eru missterkir í greindaflokkunum. Þar sem 

kennari þarf að geta aðstoðað nemendur í þjálfun greindanna átta er það skoðun 

höfundar að í bekk með yfir 20 nemendum sé býsna ólíklegt að einn kennari geti mætt 

þörfum hvers nemanda. Það getur verið margslungið að veita stórum hópi ólíkra 

nemenda lærdómsríka kennslu sem stuðlar að góðum árangri í náminu. Samkvæmt 

hugmyndum Carol Ann Tomlinson er lykillinn að einstaklingsmiðuðu námi 

sveigjanleiki í kennsluaðferðum og vinnu verkefna. Að nota hópaskiptingu ört á 

meðan á skólastarfinu stendur og gefa nemendum tækifæri á því að taka ábyrgð á sínu 

eigin námi. Hún segir að til þess þurfi kennari að geta greint námshæfni, áhuga og 

viðhorf nemenda til námsins (Aldís Yngvadóttir, 2008, bls. 1). Tomlinson segir frá 

því að þegar nemendum var gefinn kostur á að læra með aðstoð mismunandi 

námsleiða og þeir hafðir með í ráðum þegar kom að skipulagningu námsins og 

verkefna tóku þeir frekari ábyrgð á sínu eigin námi og áhugi sem og metnaður þeirra 

jókst (Tomlinson, 2008, bls. 88).  

 Leiklist sem kennsluaðferð er hægt að nota á fjölbreyttan hátt. Kennari getur sett 

upp verkefni í tengslum við greindir og námshæfni hvers nemanda og með því að 

skipta þeim í hópa aðstoða nemendur hver annan við verkefnin. Fyrst og fremst er 

mikilvægt að veita nemendum þægilegt námsumhverfi þar sem þeir finna öryggi og 

þar sem hver nemandi finnur sinn stað. Umhverfi kennslustofunnar er sviðið og hinn 

ímyndaði heimur. Nemendur þurfa að finna að þeim er tekið eins og þeir eru og geti 

tjáð sig á frjálsan máta. Margt er hægt að taka sér fyrir hendur í kennslustund til þess 

að jákvæðni og ánægja skili sér út í andrúmsloftið. Það er álit höfundar að nemanda 

sem líður vel í námsumhverfi sínu gangi betur að læra og hlakki til að koma í 

kennslustund. Þegar nemendur fái að taka þátt í uppbyggingu námsins og hafa áhrif á 

námsefni ættu þeir að líta jákvæðar á námið, tengjast því og miða það við sínar þarfir.  

 Þegar við notum leiklistina er auðvelt að gefa nemendum tækifæri til þess að setja 

sinn brag á verkefnin, koma með tillögur um gerð þeirra og skil á þeim. Þeir geta haft 

áhrif á kennsluefnið með því að segja sína skoðun á verkefninu áður en hafist er 
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handa og þar af leiðandi mætti breyta til áður en byrjað er. Í sænskri aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1992 er námsefni skilgreint sem það efni sem kennari og nemendur 

velji að nota í sameiningu til þess að standast kröfur námskrár (Aldís Yngvadóttir, 

2008, bls. 1). Þegar kennari og nemendur starfa saman sem ein heild er meiri 

samstaða í bekknum og námsumhverfið verður þar af leiðandi notalegra fyrir alla. 

 Oft getur verið spenna í tungumálakennslu, nemendur sem eru feimnir að 

eðlisfari eða lengra komnir í tungumálinu líður illa eða leiðist í kennslustund. 

Leiklistin er að mati höfundar kennsluaðferð sem kemur til móts við ólíka nemendur 

og hjálpar þeim að yfirstíga hömlur þegar kemur að því að nýta sér markmálið. Í 

bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er tekið fram að námsefni þarf að höfða til allra 

nemenda innan bekkjarins. Þeir geta verið missterkir í tungumálum svo dæmi sé tekið 

og þar af leiðandi þurfa þeir að geta tekist á við námið á sínum forsendum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 24). Með 

fjölbreyttum leikatriðum og leikrænni tjáningu er auðvelt að miðla námsefninu til 

ólíkra einstaklinga. Þeir geta fengið mismunandi hlutverk í verkefnunum sem miðast 

við styrkleika þeirra í tungumálinu, greindarflokk og persónuleika, ávallt með það að 

markmiði að sjá framfarir hjá hverjum og einum nemanda.  

 Hópavinna er mikið notuð í leiklist þar sem hægt er að gefa nemendum frjálsar 

hendur við gerð handrita og leikþátta. Þar eru nemendur innan hvers hóps hver öðrum 

innan handar og hjálpast að. Arroyo Amaya (2003) segir að tilfinningin sem 

nemendur finna í hópavinnu og samstöðu með samnemendum sínum sé nauðsynleg ef 

nýta á leiklistina sem kennsluaðferð. Þar getur nemandinn tjáð sig á markmálinu, 

komið hugmyndum sínum á framfæri og tekið gagnrýni án þess að finna til vanlíðunar 

eða höfnunar (Arroyo Amaya, 2003, bls. 49).  
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4. Samþætting námsgreina 

„He that is good with a hammer tends to think everything is a nail„ 

 (Maslow, e.d.)  

Þegar kennari hefur starf sitt að loknu námi er eflaust margt sem hann vill koma á 

framfæri með nemendum sínum og rannsaka ýmsar fjölbreyttar og áhugaverðar 

kennsluaðferðir. Hann er ekki lengur sem nemandi innan veggja háskólans heldur þarf 

að stíga fram og taka ábyrgð á sínum nemendum og framvindu náms þeirra. Urmull af 

spurningum og vafaatriðum skjótast upp í huga nýútskrifaðs kennara og hann þarf að 

velta vöngum yfir svörunum. Það getur því verið gott að fá aðstoð hjá reyndari 

kennurum og með því að samþætta námsgreinar eru nemendur ekki einungis að fá 

betri aðstoð við námið heldur fær hinn nýútskrifaði kennari reynslu og öðlast aukið 

sjálfsöryggi í nærveru reyndari kennara sem eru honum til halds og trausts í 

kennslunni.  

 

4.1 Skilgreining 

Skilgreining á hugtakinu samþætting námsgreina er einfaldlega sú að fleiri en einni 

námsgrein er fléttað saman með það að markmiði að veita nemendum fjölbreytta 

kennsluhætti og aðstoða þá við að öðlast heildarsýn yfir námið og notagildi þess. 

Nemendur fá tækifæri til að vinna með kennurum að verkefnum og nálgast 

viðfangsefnin frá mörgum sjónarhornum. Með samþættingu námsgreina verða 

hlutverkin fleiri og fjölbreyttari og þar af leiðandi er hægt að höfða til mismunandi 

áhuga og greindaflokka nemenda (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla – erlend tungumál kemur fram að æskilegt sé að 

tungumál samþættist öðrum námgreinum. Það er hægt að gera á ýmsan hátt og er 

þemavinna tilvalin til að ná til sem flestra námsgreina. Í tungumálakennslu er 

mikilvægt að veita nemendum alhliða þjálfun og fjölbreyttar útfærslur 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 12).  

 

4.2 Kostir samþættingar 

Kosturinn við samþættingu námsgreina er að kennarar hafa tækifæri til að svara 

spurningum og vafaatriðum í sameiningu og efla fagmennsku sína með samvinnunni. 

Kennarar hafa mismunandi sjónarhorn og skilar það sér í samvinnu og undirbúningi á 
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náminu. (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir, 

2011, bls. 11). Samþætting námsgreina er tilvalin leið fyrir kennara að nálgast 

nemendur sína og stuðla að ákveðnum framförum hjá þeim. Það getur verið 

auðveldara að setja fram verkefni í tiltekinni námsgrein líkt og tungumálum ef fleiri 

kennslugreinum eru gerð skil í sama verkefninu. Að mati höfundar er nauðsynlegt að 

nemendur skilji merkingu og notagildi hverrar kennslugreinar sem og námsins í heild. 

Við samþættingu námsgreina þurfa kennarar að huga að því að skipuleggja verkefnið 

í sameiningu og taka tillit til þeirra sem að verkefninu koma. 

 Samkvæmt Wormeli (2005) er einn kostur samþættingar sá að nemendur öðlast 

dýpri skilning á námsefninu. Þeir gera sér grein fyrir því að það er hægt að fara 

mismunandi leiðir til að leita lausna á tilteknu atriði. Eins og við þekkjum úr daglegu 

lífi þá þurfum við yfirleitt alltaf að nota samþættingu ýmissa sviða til að komast að 

lausn vandamála (Wormeli, 2005, bls. 79). Leiklistin er fjölbreytt ein og sér en það er 

hægt að gera námið enn fjölbreyttara með tilkomu annarra námsgreina og veita 

nemendum þá alhliða þjálfun sem til er ætlast. 

 

4.3 Vandi samþættingar 

Erfitt getur verið að samþætta námsgreinar ef kennarar eru ekki tilbúnir að vinna að 

viðfangsefninu sem einni heild heldur vilja stöðugt hampa sinni námsgrein. Þetta 

getur verið viss vandi í samstarfi kennara þegar nokkrar námsgreinar eru kenndar 

saman (Berglind Axelsdóttir o.fl. 2011, bls. 11). Þar sem fólk er mismunandi geta 

margar skoðanir og hugmyndir stangast á í samvinnu kennara. Þegar kemur að því að 

skipuleggja verkefnið sem vinna á í sameingingu er mikilvægt að gæta þolinmæði og 

hafa hug og hjarta opin fyrir nýjungum og sjónarmiðum annarra.  

 Þegar allir vilja ná fram tilsettum markmiðum sinnar námsgreinar er mjög erfitt 

að samþætta námsgreinar. Kennarar sem ætla að vinna á þennan hátt þyftu að setja sér 

markmið í sameiningu um hverju þeir vilji ná fram með verkefninu í heild. 
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5. Hvers vegna leiklist? 

„Ef hægt er að gera veröldina einfaldari, þannig að auðveldara sé fyrir börn að 

skilja hana, því þá ekki að notfæra sér það?“ Dorothy Heathcote 

 (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6) 

Það virðist vera skoðun margra að leiklist sem kennsluaðferð sé aðeins leikur og 

tómstundagaman. Það er mikill misskilningur því leiklistin kemur til móts við ólíkar 

þarfir einstaklinga og eykur bæði vitsmunalegan og félagslegan þroska þeirra. Í 

kenningum fræðimanna á sviði menntunar finnur höfundur stuðning við þá skoðun 

sína að leiklistin sem kennsluaðferð í tungumálakennslu sé gagnleg á margvíslegan 

hátt. Hún gefur námsferlinu lit og stuðlar að árangri. 

 

5.1 Skilgreining hugtaka 

Þegar talað er um leiklist í kennslu skjóta upp kollinum ýmis vafaatriði um hvaða 

skilning megi leggja í hugtakið leiklist. Þegar leiklist er notuð í skólastarfi eru ýmis 

markmið höfð að leiðarljósi og mismunandi aðferðum beitt. Kennsla leiklistar sem 

listgreinar er ekki það sama og notkun leiklistar í kennslu. Samkvæmt Kristínu Á. 

Ólafsdóttur (2007) má flokka menntunarmarkmið leiklistar í skólastarfi í fjóra flokka.  

 Persónulegan þroska nemenda þar sem lögð er áhersla á að nemendur vinni úr 

tilfinningum sínum, efli ímyndunarafl sitt og þjálfist í tjáningu og samskiptum. 

 Nemendur öðlist skilning á samvinnu einstaklings og samfélags og geti sett sig 

í spor annarra til að öðlast dýpri skilning á samfélaginu sem það býr í. 

 Áhersla er lögð á menningararfinn, bókmenntir og leiksýningar og að 

nemendur öðlist sjálfsöryggi með æfingum og leiksýningum sem þeir taka þátt 

í. Hér má sjá augljós tengsl við leikhúsið og leiklistina sem listgrein. 

 Síðasti flokkurinn hefur það markmið að nýta aðferðir leiklistarinnar í ýmsum 

námsgreinum til þess að dýpka skilning þeirra á námsefninu og gera þeim 

auðveldara að læra (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 14).  

Með notkun leiklistar í kennslu er aðallega átt við að aðferðir leikhússins eru nýttar 

sem kennsluaðferð í ýmsum námsgreinum innan skólans. Hugtakið leikræn tjáning 

hefur verið notuð í enn víðara samhengi. Þar er unnið með það að markmiði að auka 

fjölbreytni kennsluaðferða og félagsþroska nemenda. Leikræn tjáning í kennslu 
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stuðlar meðal annars að því að efla sjálfstæði, ábyrgðarkennd, umburðarlyndi og 

frumkvæði nemenda. Leiklistin býður upp á umhverfi þar sem nemandinn finnur til 

öryggis og er tilbúin að tjá sig og leita lausna á ýmsum vandamálum. Því er haldið 

fram að leiklistin geti einnig þjónað hlutverki forvarnar þar sem reynt er að styrkja 

sjálfsmynd unglinga, svo þeir geti tekið ábyrgð á gjörðum sínum og láti ekki undan 

þrýstingi frá öðrum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004, bls. 6, 8 og 9). 

 Í kennslustofunni er ekki verið að kenna leiklist heldur er verið að kenna í 

gegnum leiklistina (Dervishaj, 2008, bls. 53; Kristín Á. Ólafsdottir, 2007, bls. 10-11; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 102). Hlín Agnarsdóttir (1983) skilgreinir leiklist á þá 

leið að forsendur hennar séu listþörf og að markmiðin með henni séu listfræðileg. 

Skýr skil séu á milli leikenda og áhorfenda og að leiksýningin sé afurðin. Skilgreining 

hennar á leikrænni tjáningu er að þar sé um að ræða tjáningarþörf einstaklingsins og 

alhliða persónulegan þroska hans. Þátttakendur í leikrænni tjáningu séu áhorfendur 

afurðar sinnar. Þeir gegni hlutverki beggja aðila, þess sem leikur og þess sem leikið er 

fyrir. Markmiðið er ekki leiksýning heldur lærdómur og þroski (Hlín Agnarsdóttir, 

1983, bls. 5-6). 

 Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999) er í leikrænni tjáningu stuðst við 

aðferðir leiklistarinnar og nemendum gefið tækifæri til að túlka námsefnið með 

leikrænum hætti. Meginkostur hennar er að nemendur eru virkir og geta nálgast 

námsefnið á þann hátt sem hentar þeim best. Markmið hennar eru mismunandi og 

megintilgangur hennar er að vera þátttakandi. Þessi aðferð skapar margvíslega 

möguleika á framsetningu kennsluefnis og kennslugreina (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, bls. 102; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 72). Á síðustu árum hefur þeim 

fjölgað sem nota hugtakið leiklist í kennslu í stað leikrænnar tjáningar þótt um 

sambærilegar aðferðir sé að ræða (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 87-88). 

 Það er misjafnt hvaða hugtök fólk temur sér að nota og er jafn réttmætt að nota 

leiklist í kennslu eins og leikræna tjáningu sem hugtakaheiti. Höfundur hefur ákveðið 

að nota hugtökin á víxl í greinargerð og hugmyndabankanum með það að leiðarljósi 

að þau séu túlkuð sem kennsluaðferð og leið til að ná fram þroska og framförum hjá 

nemendum. Hér er ekki átt við kennslu leiklistar sem listgreinar. 
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5.2 Þróun og kennismiðir 

Það eru misjafnar skoðanir á leiklist sem kennsluaðferð. Sumir kennarar virðast vera 

óöruggir með að nota hana og vilja heldur fylgja strangri námsáætlun með aðstoð 

námsbóka og kennsluleiðbeininga. Að nota leiklist sem kennsluaðferð er ekki nýtt af 

nálinni. Í Bretlandi er mikil leiklistarflóra og þaðan má nefna helstu frumkvöðla 

leiklistar í kennslu. Anna Jeppesen (1994, bls. 8) bendir á að meðal þeirra sem fyrstur 

kom fram á sjónarsviðið var Harriet Finley Johnson. Hún hóf að nota leikræna 

tjáningu í sveitaskóla sínum um 1890. 

 Peter Slade er einn af brautryðjendum leikrænnar tjáningar á Vesturlöndum. 

Hann var menntaður leikari og lagði áherslu á alhliða þroska einstaklingsins 

(Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 17). Hugmyndir Slade vöktu athygli undir miðja 

síðustu öld en þær voru ólíkar því sem þá viðgekkst í skólum undir merkjum 

leiklistar. Hann vildi þróa sjálfsprottinn leik barna sem skapandi og listrænan en ekki 

leggja áherslu á að þjálfa framsetningu, hreyfingar og undirbúinn leik líkt og um 

uppsetningu leiksýningar væri að ræða. Slade var mikið í mun að huga að 

félagsþroska barna og sagði að ef þeim væri útvegað þægilegt umhverfi, rétt 

vinnubrögð og hvatning til listrænnar sköpunar og tjáningar væri verið að vinna 

fyrirbyggjandi starf gegn sálrænum sem og félagslegum vanda ungmenna (Krístín Á. 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 14-15).  

 Brian Way var lærisveinn Slade en hann hafði meiri áhuga á því 

kennslufræðilega við notkun leikrænnar tjáningar í kennslu. Hann taldi að hún væri 

leið til menntunar og að það væri nauðsynlegt að útbreiða þekkingu á aðferðum 

hennar til almennra kennara (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 17). Way segir að 

allir séu fæddir með ímyndunarafl og að menntun sé tækifæri til að þroska þetta afl. 

Hugmyndin að baki leiklistar sem kennsluaðferð er sú að styrkja og byggja upp 

einstaklinga en ekki að gera þá að atvinnuleikurum. Way setti þau markmið með 

notkun leiklistar í skólastarfi að byggja upp einstaklinga, fræða þá um lífið og 

samfélagið sem þeir eru hluti af, efla sköpunargáfu þeirra sem og veita þeim þægilegt 

umhverfi til að tjá sig frjálslega. Hann taldi líkt og Slade að með leiklistinni mætti 

koma í veg fyrir ýmsa félagslega og sálræna kvilla hjá nemendum, að hún yrði þeim 

hjálp til að finna lausn á vanda og beita sjálfsaga til þess (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, 

bls. 19-21; Fahlén, 1983, bls. 146-151).  

 Segja má að Dorothy Heathcote sé einn áhrifamesti kennari og sérfræðingur 

þegar kemur að því að sameina aðferðir leikrænnar tjáningar við hefðbundið 
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skólastarf. Gavin Bolton er félagi hennar og fylgir hann sömu aðferðum. Þau hafa 

haldið námskeið til að kveikja áhuga hjá kennurum til að nota leikræna tjáningu 

almennt í skólastarfi en ekki bara í listgreinum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2005, bls. 6; 

Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 7). Samkvæmt þeim er notkun leiklistar í kennslu 

vægi á móti hefðbundnu skólastarfi þar sem aðferðir einkennast af því að læra eftir 

staf á bók. Þau leggja áherslu á samþættingu námsgreina til þess að nemendur sjái 

samhengi í lærdómsferlinu og notagildi þess. Hugmyndafræði Heathcote og Bolton 

miðast við það að nemendur byggi á eigin reynslu, lifi sig inn í ímyndaðar aðstæður 

og taki ábyrgð á sínum hlutverkum. Þegar nemandi setur sig í hlutverk annarrar 

persónu þarf hann að vinna vissa undirbúningsvinnu áður en hann getur skuldbundið 

sig persónunni. Hann þarf að kanna og skoða þætti í mannlegum samskiptum, taka 

ákvarðanir og álykta hvað henti best. Hann eykur við fyrri þekkingu og reynslu á 

meðan hann byggir upp og leikur sitt hlutverk. Að lokum meta nemendur eigið 

framlag sem og annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). 

 Jonothan Neelands er enskur prófessor sem mikið hefur skrifað um leiklist í 

kennslu á síðustu árum. Hann hefur haldið áfram að þróa hugmyndir Heathcote og 

Bolton og aðlagað þær nútímanum. Neelands leggur áherslu á að minnka bilið á milli 

leiklistar í kennslu og leiklistar sem listgreinar. Hann telur að um sé að ræða tvær 

greinar af sama stofninum en að í leiklistinni sem kennsluaðferð er það upplifun 

nemenda sem skiptir máli en í leiklist sem listgrein sé það afraksturinn (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 18). Neelands vill meina að leiklistin endurspegli samfélagið. 

Með því að veita nemendum reynslu og þekkingu á því með aðstoð hlutverkaleikja, 

nálgist þeir skilninginn á því að vera manneskja (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). 

 Patrice Baldwin er formaður National Drama í Bretlandi en það eru landssamtök 

kennara sem vinna með leiklist í skólastarfi. Patrice hefur haldið marga fyrirlestra og 

námskeið þar sem hún leggur áherslu á notkun leiklistar í skólastarfi. Hún hefur 

einnig skrifað ýmsar bækur um þetta tilekið efni og heldur því fram að nemendur 

upplifa lærdóminn á annan hátt þegar leiklistin er notuð sem kennsluaðferð. Námið 

verður sjónrænna, hljóðrænna og áþreifanlegra en þegar notast er við hefðbundnar 

kennsluaðferðir. Þeir þurfa að taka þátt í náminu andlega sem líkamlega, félagslega 

og vitsmunalega. Nemendur verða jákvæðir og áhugasamir og þar af leiðandi gengur 

þeim betur í náminu (Baldwin, 2008, bls. 3).  
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5.3 Samhljómur með öðrum námskenningum 

„Margur hyggur, að fræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess, að veita 

börnunum þá þekkingu, er þau þarfnast síðar. Auðvitað er það mikils vert, en 

meira er þó í hitt varið, að vitsmunir barnanna þroskist á náminu, athygli glæðist, 

ímyndunarafl auðgist, skilningur skerpist, andlegur sjóndeildarhringur víkki“. 

(Magnús Helgason, 1919, bls. 10) 

Sálfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey lagði áherslu á að nemendur 

fengju að nýta kunnáttu sína til að spreyta sig í lífinu, að nemendum væri gefið 

tækifæri á að læra með því að framkvæma hluti þar sem kunnáttan væri nauðsynlegur 

hluti framkvæmdarinnar. Hann kallaði þetta „ Learning by Doing“ eða læra með því 

að framkvæma (Roussou, 2004, bls. 4). Hann vildi meina að reynslan væri uppspretta 

menntunar og að tungumálið væri tæki nemenda til að öðlast dýpri skilning á 

námsefninu með samskiptum við aðra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). 

 Samkvæmt þroskasálfræðingnum Lev Vygotsky hafa félagsleg samskipti gífurleg 

áhrif á vitsmunaþroska nemenda og nám hans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 

14). Börn þroskast í gegnum lifandi samband við umheiminn. Kenningar Vygotsky 

sýna fram á að félagsleg reynsla nemenda í samspili við menningu og fólk móti 

hugsun þeirra og túlkun á umheiminum. Leikurinn gegnir mikilvægu hlutverki í þróun 

sjálfstjórnar, en hún þroskast meðal annars í gegnum ímyndunarleik eða svokallaðan 

hlutverkaleik. Vygotsky vildi meina að það væri nauðsynlegt að einstaklingurinn 

lærði með aðstoð fullorðinna sem myndu leiðbeina þeim í þroskanum í gegnum 

samskipti og leik (Cole, Cole og Lightfoot, 2009, bls. 23 - 24 og 319). Það sem barnið 

leikur er byggt á raunverulegum aðstæðum og þegar barnið verður fullorðið heldur 

þessi leikur áfram í veruleikanum. Sem dæmi má nefna mömmuleikinn. Barnið 

hegðar sér líkt og fyrirmyndir sínar í leiknum og þroskast um leið (Vygotsky, 1978, 

bls. 103-104). Leiklistin er framlenging leiksins sem barnið stundar í æsku til að læra 

á lífið með leiknum. „Í leikræna ferlinu getur nemandinn prófað kenningar um 

heiminn og sjálfan sig, áhættulaust“ (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 13). Vygotsky 

taldi að nám væri leiðin til vitsmunalegs þroska og að hversdagsleg reynsla væri skref 

í áttina að þeim þroska (Hafþór Guðjónsson, 2010). Leiklistin leyfir okkur að upplifa 

þessa hversdagslegu reynslu með hjálp ímyndunaraflsins inn í skólastofunni og vera 

nemendum leið til vitsmunalegs þroska.  



 25 

 Jerome Bruner, annar þroskasálfræðingur, setti fram kenningu um að nám væri 

virkt félagslegt ferli þar sem nemendur nýta sér fyrri þekkingu til að byggja upp nýja. 

Hann telur að hlutverk skólans sé ekki aðeins að aðstoða nemendur við að vinna úr 

upplýsingum heldur þurfi kennarar að vera meðvitaðir um að þeir eru leiðbeinendur 

nemenda á ferðalagi þeirra til þekkingar og skilnings á veröldinni. Nemendur þurfa að 

skilja samfélagið sem þeir búa í og þá menningu sem námið er byggt á (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 14). Eitt megineinkenni leiklistarinnar er að nemandi 

byggir upp sína eigin þekkingu og með hjálp hennar tekst hann á við veruleikann 

(Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 12). 

 Kenningar þroskasálfræðingsins Jean Piaget um vitsmunaþroska og nám barna 

eru mjög virtar. Hann taldi að þroski væri stigbundinn og að allir gengju í gegnum 

sömu röð þroskastiga. Einstaklingurinn er virkur í sínum eigin þroska og smíðar 

þekkingu sína sjálfur, þekkingin er ekki afrit af veruleikanum. Börn uppgötvi ekki 

heiminn fyrr en þau geti byggt á reynslu sinni af honum (Cole, Cole og Lightfoot, 

2009, bls. 21).  

 Leikurinn er mikilvægur samkvæmt kenningum Piaget líkt og í kenningum 

Vygotsky. Leikurinn er aðferð barnsins til að skilja umhverfið og öðlast reynslu. 

Hugmyndirnar eru í mótun og í leikjum prófar barnið hvernig það virkar (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 13). Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og 

umhverfis, hann taldi að kennarar og nemendur væru samverkamenn þar sem yrði að 

ríkja gagnkvæm virðing og tillitssemi. Samkvæmt kenningum félagslegrar hugsmíða-

hyggju er talið að sköpun þekkingar geti ekki verið aðskilin ferlinu að skilja um-

hverfið og vinna úr reynslu sinni. Skilningur og þekking á sér stað þegar samspil er á 

milli fyrri skilnings og nýrrar reynslu og þar er nemandinn miðdepillinn. Hann nýtir 

sér það sem hann kann fyrir til þess að ná betri skilningi á nýrri þekkingu og nýjum 

aðstæðum. Þar öðlast hann reynslu og lærir að ígrunda og nýta það sem hann lærir. Sá 

sem lærir verður að máta það sem hann heyrir, sér og kannar við það sem hann kann 

fyrir (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 15-16). 

 

5.4 Áhrif leikrænnar tjáningar og tungumálanám 

Hafþór Guðjónsson (2010) bendir á að hlutverk skólans megi ekki vera eingöngu 

fólgið í því að mata nemendur á tilbúnu námsefni og ætlast til þess að þeir muni það 

eins og staf á bók. Skólastarfið þarf að höfða til nemenda, efla þá og hjálpa þeim að 
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þroska vitsmuni sína og félagslega færni með það að markmiði að þeir geti tekist 

betur á við þann veruleika sem mætir þeim í því nútímasamfélagi sem við búum við. Í 

greininni fullyrðir Hafþór að skólastarf eigi fyrst og fremst að snúast um nemendur og 

að þeim þurfi að skapa gott námsumhverfi, umhverfi sem gefur þeim tækifæri að 

þroskast og vaxa. Þetta telur hann vera forsendu þess að nemendur taki þátt í flóknu 

samfélagi (Hafþór Guðjónsson, 2010). Höfundur er sammála skoðun Hafþórs og telur 

að skólar þurfi að beita fjölbreyttari kennsluaðferðum til þess að koma til móts við 

alla nemendur skólans. Það þarf að undirbúa nemendur betur fyrir það samfélag sem 

þeir búa í. Arroyo Amaya (2003) skrifar að leiklistin sé mikilvæg í kennslu því hún 

gefur færi á að útbúa mismunandi aðstæður og umhverfi sem nemandi þarf að geta 

tekist á við í lífinu. Leiklistin er kjörin kennsluaðferð fyrir nemendur þar sem hægt er 

að beita henni til að vinna að öllum þeim markmiðum sem námskrá gerir kröfur um. 

Auk þess veki hún áhuga og metnað meðal nemenda (Arroyo Amaya, 2003, bls. 46-

47). 

 Leiklistin er jákvæð og áhugaverð kennsluaðferð til að leiðbeina nemendum á 

leið út í flókið og margslungið samfélag. Þegar nemendur eru í hlutverkum ná þeir 

dýpri skilningi á stöðu og tilfinningum annarra. Þeir sjá hlutina út frá öðru sjónarhorni 

og geta tekist á við óþekktar aðstæður á viðeigandi hátt með leiðsögn kennara. 

Leiklistin sem kennsluaðferð veitir nemendum frelsi til þess að gera mistök og koma á 

framfæri hugmyndum í hlutverkum annarra, það auðveldar þeim að losna við feimni 

og aðrar hömlur sem verða á vegi þeirra í þeirra eigin hlutverkum (Baldwin, 2008, 

bls. 3-4). 

 Arroyo Amaya (2003) segir að leikir og leiklist í kennslu tungumála hjálpi 

nemendum að finna hið innra sjálf, sína innri rödd og sína innri hæfileika. Þeir öðlist 

tjáskiptihæfileika á tungumálinu sem og í sínu persónulega lífi. Leiklistin sé leið til að 

kenna nemendum að tjá tilfinningar sínar og líðan. Hún nefnir einnig að leiklistin er 

ekki bara leikur eins og margir vilja halda. Að nota leiklist í tungumálakennslu sem 

og annarri kennslu þarfnast mikils undirbúnings kennara og nemenda en allur 

undirbúningur er hluti af lærdómsferlinu (Arroyo Amaya, 2003, bls. 44).  

Þegar heildstætt leiklistarferli hefst í tungumálakennslu taka nemendur fullan þátt í 

öllu starfinu. Þeir sjá um meirihluta undirbúningsins, læra nýjan orðaforða, þjálfast í 

ritun og lestri á markmálinu sem og tjáningu því. Þeir styrkjast félagslega sem 

vitsmunalega á meðan á ferlinu stendur. Markmiðið með því að nota leiklist í 

tungumálakennslu er ekki að nemendur verði leikarar í Hollywood í framtíðinni. Það 

er misskilningur að áætla að leiklist í skólastarfi sé einungis til þess að mennta leikara. 
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Leiklistin er verkfæri kennara til þess að koma til móts við ólíka nemendur og 

margslungin markmið. Að sjá framfarir hjá nemendum þegar á heildina er litið.  

 

6. Niðurstaða og lokaorð 

Í greinargerðinni var leitað eftir fræðilegum stuðningi og svari við rannsóknar-

spurningunni: Hvaða ávinning má hafa af notkun leiklistar í tungumálakennslu? 

Nokkrar tilgátur að svari voru lagðar fram og verður reynt að sýna fram á niðurstöður 

þeirra í þessum kafla.  

Tilgáturnar voru: 

1) Að nemendur verða jákvæðari ef fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennsluefni er 

viðhaft og þar af leiðandi taki þeir meiri ábyrgð á sínu eigin námi og þroskist 

félagslega sem og vitsmunalega. 

2) Að leiklistin gefi kennara möguleika að koma til móts við mismunandi 

einstaklinga og geti unnið út frá fjölgreindakenningu Howard’s Gardner með 

fjölbreyttum útfærslum á kennsluefni. 

3) Að samþætting námsgreina geri kennurum kleift að nálgast námsefnið á 

fjölbreyttan hátt og nemendur geri sér frekari grein fyrir heildarmynd 

lærdómsins og öðlist dýpri skilning á námsefninu. Leiklistin bjóði upp á að 

kennarar vinni saman að verkefnum þar sem fleiri en ein námsgrein er tekin 

fyrir. 

Höfundur telur fyrstu tilgátu standast þegar tekið er tillit til fræðilegra heimilda. Í 

kafla 2.2 má lesa um skrif Boudreault (2010) um hvernig nemendur styrkjast 

félagslega þegar leiklist er notuð í kennslu og nemendur byggi upp gagnrýna og 

sjálfstæða hugsun á vinnu sinni. Hann tekur einnig fram að með leiklistinni má breyta 

skólastofunni í ólíka heima. Í kafla 5.1 kemur fram að eitt af markmiðum leiklistar í 

skólastarfi er að leggja áherslu á að nemendur vinni úr tilfinningum sínum og þroskist 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). Í aðalnámskrá er tekið fram að námið skuli vera 

fjölbreytt og sé merkingarbært fyrir nemendur. Í sérhefti aðalnámskrár um listgreinar 

segir að aðferðir leikrænnar tjáningar stuðli að auknum félagsþroska nemenda sem og 

sjálfsvitund. Í kafla 5.4 er vitnað í Arroyo Amaya (2003) þar sem hún segir að leiklist 

í kennslu tungumála hjálpi nemendum að finna sína innri rödd og auðveldi þeim að 

þjálfa hæfileika sína til tjáskipta. Í sama kafla má lesa um skrif Hafþórs Guðjónssonar 
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(2010) að skólastarfið þurfi að höfða til nemenda, efla þá og hjálpa þeim að þroskast 

vitsmunalega sem og félagslega (sjá m.a. Arroyo Amaya, 2003, bls. 44; Boudreault, 

2010; Hafþór Guðjónsson, 2010; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 14; Menntamála-

ráðuneytið, 2007a, bls. 39 og 41; Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 6). Það er auk 

þess reynsla höfundar að nemendur hafa áhuga á nýjungum og hafa unun af leikjum.  

 Um það var fjallað í þessari greinargerð að nemendur séu ólíkir og þurfi á ólíkum 

kennsluaðferðum að halda. Með notkun leiklistar sem kennsluaðferð má auðveldlega 

finna hlutverk sem höfða til ólíkra einstaklinga og mismunandi greinda. Leiklistin 

reynir á marga þætti eins og Baldwin (2008) bendir á en hann segir að nemendur 

þurfa að taka þátt í náminu andlega, líkamlega, félagslega sem og vitsmunalega. Í 

kafla 2.2 segir að í aðalnámskrá grunnskóla sé það tekið fram að nám eigi sér stað 

þegar nemendur takist á við ímyndaðar aðstæður. Það kemur einnig fram í kafla 3.3 

að leiklistin sé tilvalin kennsluaðferð til þess að koma til móts við mismunandi 

einstaklinga þar sem hægt er að deila verkefnum á nemendur eftir þeim greindarflokki 

sem þeir tilheyra. Í kafla 5.1 er heimild Ingvars Sigurgeirssonar (1999a) að þegar 

leikræn tjáning er notuð sem kennsluaðferð hefur nemandinn tækifæri til þess að 

nálgast efnið eins og honum finnst þægilegast, notuð sem stuðningur við tilgátu tvö 

(sjá m.a. Armstrong, 2000, bls. 20-21; Aldís Yngvdóttir, 2008, bls. 1; Baldwin, 2008, 

bls. 3; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 24; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 102; 

Tomlinson, 2008, bls. 88).  

 Að lokum var lögð fram þriðja tilgátan um að leiklist í kennslu gefi kennurum 

tækifæri á að samþætta námsgreinar. Þar sem leikferlin eru heildstæð þarf að undirbúa 

margt til þess að þau gangi sem skyldi. Það er því tilvalið að efna til samstarfs við 

kennara annarra kennslugreina við undirbúning og sýningu leikatriða. Þannig er hægt 

að stuðla að því að nemendur nái dýpri skilningi á námsefninu og námið sé þeim 

merkingarbært. Í Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinahluti (2007a) er leikrænni 

tjáningu stillt upp með fjölmörgum námsgreinum og sögð nýtast vel við kennslu 

þeirra. Kafli 4 er tileinkaður tilgátu þrjú og þar má meðal annars finna stuðning við 

hana í skrifum Lilju M. Jónsdóttur (1996) þar sem hún segir að með samþættingu 

námsgreina sé komið til móts við ólíka einstaklinga og kennslan verði fjölbreyttari. Í 

kaflanum kemur einnig fram að í Aðalnámskrá grunnskóla – erlend tungumál sé talið 

æskilegt að tungumálakennsla samþættist öðrum námsgreinum og Wormeli (2005) 

tekur fram að einn kostur samþættingar sé að nemendur öðlist dýpri skilning á 

námsefninu (sjá m.a Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 12; Menntamálaráðuneytið, 

2007a, bls. 40; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10; Wormeli, 2005, bls. 79). Það er álit 
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höfundar að tilgátur hans hafi reynst réttar og hægt sé að styðja þær með fræðilegum 

rökum.  

Það er niðurstaða höfundar í lok þessa verkefnis og með fræðilegar heimildir 

að leiðarljósi að enn meiri ávinning en þann sem ofan greinir megi hafa af leiklist sem 

kennsluaðferð í tungumálakennslu. Hún hafi jákvæð áhrif á félagslegan og 

vitsmunalegan þroska nemenda. Hún aðstoði nemendur við að uppgötva styrkleika 

sinn og sjálfstæði þegar kemur að því að takast á við lífið á öðru tungumáli og 

sjálfsöryggi í tjáskiptum á markmálinu eflist. Leiklist í kennslu á að stuðla að því að 

nemendur treysti hver öðrum og líði vel í þægilegu námsumhverfi. Hún getur einnig 

stuðlað að forvörnum og styrkt sjálfsmynd unglinga (sjá m.a. Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004, bls. 6, 8 og 9; Boudreault, 2010).   

 Fullkomið námsefni er erfitt að finna, efni sem tekur mið af öllu því margslungna 

sem nemandinn þarf að læra til þess að útskrifast og takast á við lífið. Höfundur telur 

að leiklist í kennslu sé skref í rétta átt. Með því að nýta sér leiklistina í 

tungumálakennslu geta nemendur spreytt sig á tilbúnum aðstæðum, farið í hlutverk 

annarrar persónu og yfirstigið óöryggi við að tala markmálið. Nemendur hafa tækifæri 

á því að þroskast félagslega þegar unnið er með leiklist í kennslu. Þeir fá tækifæri til 

að upplifa lærdóminn við ímyndaðar aðstæður og komast í snertingu við námið. Að 

sögn Arroyo, Amaya (2003, bls. 47) er meginmarkmið leiklistar í kennslu að 

nemendur þroskist vitsmunalega sem og félagslega og að leiklistin reynist þeim 

styrkur og stoð í áframhaldandi námi og persónulega lífi (Arroyo Amaya, Catalina, 

2003, bls. 47). Höfundur telur að það sé mikilvægt að flétta leiklistina saman við 

hefðbundnar námsgreinar með því að nota hana sem kennsluaðferð og brydda upp á 

nýjungum í skólastarfinu með fjölbreyttu og óhefðbundnu efni.  

 Vinnan við gerð hugmyndabankans var áhugaverð en vinnan hófst með  

hugmyndum sem höfðu lengi blundað í hugskoti höfundar og þá sérstaklega eftir að 

kennaranám og vinna á vettvangi hófst. Höfundur er mikil áhugamanneskja um 

leiklist og fannst því tilvalið setja fram námsefni þar sem leiklistin er höfð að 

sjónarmiði. Hugmyndabankinn er saminn fyrir þá sem hafa áhuga á að spreyta sig á 

notkun leiklistar í kennslu. Kjörsvið höfundar er enska og þess vegna er 

hugmyndabankinn saminn með það tungumál í huga. Það kom ánægjulega á óvart við 

heimildaleit hversu útbreitt það er orðið að nýta leiklistina í kennslu. Það var einnig 

ánægjuefni að sjá hversu vel fræðin studdu tilgátur og skoðanir höfundar um 

málefnið. Við gerð hugmyndabankans var reynt að vinna út frá þeim fræðum sem 

kynnt eru í þessari greinargerð. 



 30 

 Það er von höfundar að nemendur sem og kennarar geti nýtt sér 

hugmyndabankann með bros á vör. Að kennarar geti með auðveldu móti sannreynt 

hugmyndirnar, staðfært og lagað að sínum nemendum með það í huga að 

hugmyndabankinn er byggður á fræðilegum kenningum um þroska og nám nemenda. 
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Inngangur 

 

Um hugmyndabankann 

 

Hugmyndabankinn Látum leikinn tala er hannaður með það að markmiði að aðstoða 

nemendur sem og kennara við að gera tungumálanámið fjölbreytt, skemmtilegt og áhugavert 

fyrir ólíka nemendur. Það er mikilvægt að þekkja nemendur sína vel en ekki síður mikilvægt 

að koma til móts við þá á sem fjölbreyttastan hátt. Það er að auki nauðsynlegt að huga að því 

að bekkjarandinn sé jákvæður og námsumhverfið þægilegt og notalegt fyrir nemendur. Hér er 

hugmyndabanki þar sem kennarar geta fundið leiki, þemaverkefni, kennsluefni og annað tengt 

leiklist til að breyta um kennsluhætti í skólastofunni og gera tungumálakennsluna fjölbreyttari 

en um leið árangursríka. 

  

 Nemendur í 7. til 10. bekk virðast oft verða leiðir í skóla og má draga þá ályktun að 

eflaust hafi einhæfir kennsluhættir eitthvað með það að gera. Í hugmynda-bankanum eru 

hugmyndir sem eru auðveldar í framkvæmd og kennarar geta brotið upp hefðbundna kennslu 

og nýtt sér efni bankans til að koma til móts við mismunandi greindir og persónuleika 

nemenda sinna. Hugmyndirnar eru útfærðar á sem ýtarlegastan hátt til þess að þeir kennarar 

sem eru óvanir að nýta sér leiklist í kennslu fái nákvæmar leiðbeiningar um hvernig er hægt 

að nota leiklist í tungumálakennslu. 

 Áhersla er lögð á að nemendur tali á markmálinu og þar með bæti talmál sitt  sem 

samþættist sjálfkrafa málfræði, orðaforða og því námsefni sem ætlast er til að  nemendur 

standi skil á samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Ritun á markmálinu er eitt þeirra markmiða 

sem nemendur þarfnast þjálfunar í. Ávallt er haft í huga í hugmyndum bankans að sú þjálfun 

sé til staðar. Mikið er lagt upp úr því að bekkurinn sé samheldinn, að þar ríki traust á meðal 

nemenda og kennara og tekist sé á við verkefnin af áhuga og með bros á vör. 

 Lögð er áhersla á að aðstoða þá nemendur sem finnst óþægilegt að tala á markmálinu í 

kennslustund. Oft getur hjálpað að setja sig í hlutverk annarrar persónu til að losa um feimni 

og stress og þar er leiklistin ágætis lausn. Hugmyndirnar eru útfærðar fyrir ensku og 

upplýsingarnar sem fylgja sumum hugmyndunum eru á ensku. Það má auðveldlega útfæra 

allar hugmyndirnar á hvaða tungumál sem er með smávægilegum breytingum. Þá er aðallega 

átt við að kennari þurfi að verða sér út um annað efni tengt orðaforða eða lýsingu á verkefninu 

sem henti yngri nemendum eða öðru tungumáli, lýsingin á verkefninu er sú sama. 

 Sumar hugmyndirnar eru sóttar á erlendar vefsíður þá aðallega spænskar síður. Einnig eru 
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tvær hugmyndir byggðar á munnlegri heimild frá Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur, leikkonu, en 

hún hefur stuðst við þær í sínu vettvangsnámi. Meirihluti hugmyndanna er þó frá mér sjálfri. 

Margar hugmyndirnar vöknuðu þegar ég var í vettvangsnámi mínu með 7.bekk og notaði 

stundum leiklistina til að kynnast nemendum eða til að fylla upp í kennslustund. Það var þó að 

vísu ekki alltaf í enskukennslu en þar kviknaði þessi hugmynd að þar sem nemendur virtust 

margir vera leiðir á hefðbundnu kennsluefni þá væri eflaust tilvalið að útbúa vel útskýrðar 

hugmyndir fyrir kennara um notkun leiklistar í kennslu. Margar hugmyndirnar kviknuðu út frá 

sjónvarpsefni og áhuga nemenda á bíómyndum og leiklist. Ég hóf lestur á veraldarvefnum um 

fræðilegu hlið þess að nýta sér leiklistina í tungumálanámi og þar kom margt upp á yfirborðið 

sem mér fannst mjög áhugavert og studdi þá skoðun mína að leiklistin hjálpar nemendum að 

komast yfir feimni, tala á markmálinu og skapar góðan bekkjaranda. Því næst las ég bækur 

eins og Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur, Fagleg kennsla í 

fyrirrúmi eftir Hafdísi Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur, 

Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas Armstrong, Mál og túlkun eftir Önnu Jeppesen og 

urmul af greinum úr greinasafni á Netlu og á veraldarvefnum.   

 Útkoman úr öllum þessum lestri var hugmyndabanki þar sem áhersla er lögð á að 

kennarar geti fundið fjölbreyttar og skemmtilegar kennsluaðferðir þar sem kröfum nemenda er 

mætt og þar sem að flestir fái að vinna á þann hátt sem þeim finnst henta þeim samkvæmt 

fjölgreindakenningu Gardners. Áhersla er lögð á að kennslugreinar samþættist þegar við á, að 

nemendur byggi upp gott og jákvætt umhverfi í bekk sínum og hafi gaman af náminu með 

áhugaverðum æfingum og verkefnum. 

 Uppbygging hugmyndabankans er einföld. Í byrjun eru nytsamlegar upplýsingar fyrir 

kennara áður en hann hefst handa. Þar er hægt að lesa sér til um ábendingar frá höfundi um 

hvað er gott að hafa í huga áður en ferlið hefst og hvernig er hægt að gera það sem 

áhugaverðast og notalegast fyrir nemendur. Þar má finna dæmi um reglur sem gott er að ræða 

með nemendum áður en vinnuferlið hefst og bæta við þær ef þess þarf eða ef nemendum 

finnst þess þurfa. Þegar kennari hefur lesið sér til um undirbúningsatriðin er hægt að fara í 

gegnum bankann og velja þá hugmynd sem hentar hverjum og einum kennara og hans 

nemendum. Hugmyndunum er raðað upp eftir því hversu umfangsmiklar þær eru í 

framkvæmd og þar af leiðandi hefst bankinn á nokkrum auðveldum og skemmtilegum 

upphitunaræfingum. Þetta eru meðal annars æfingar sem gott getur verið að nota til að 

kynnast bekknum, fá nemendur til að treysta hver öðrum og skemmtileg verkefni sem hjálpi 

nemendum félagslega sem vitsmunalega. Þeir geta einnig hentað sem kveikjur fyrir þyngri 

verkefnin eða sem góð leið til að brjóta upp kennslustund eða enda kennslustund á einhverju 
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skemmtilegu. Verkefnin sem koma í framhaldi eru viðameiri og þarfnast undirbúnings og 

útskýringa áður en hafist er handa. Hver og ein hugmynd er útfærð á skilmerkilegan hátt með 

það að leiðarljósi að kennari geti fylgt eftir leiðbeiningunum og unnið verkefnin samkvæmt 

lýsingu og treyst því að verkefnin gangi upp. 

 

Góða skemmtun. 
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Markmið hugmyndabankans 

 Að kynna hugmyndir um fjölbreytt kennsluefni og kennsluaðferðir við 

tungumálakennslu með notkun leiklistar. 

 Að vinna gegn leiða hjá nemendum í grunnskóla. 

 Að koma til móts við greindir fjölgreindakenningar Howards Gardners. 

 Að kynna möguleika á samþættingu námsgreina til að sýna nemendum fram á 

notagildi menntunar og aðstoða þá við að gera sér grein fyrir náminu i heild sinni. 

 Að sýna nemendum fram á mikilvægi tungumálanámsins með því að þjálfa þá í að 

gera sig skiljanlega við mismunandi aðstæður og sýna fram á hvernig námið getur nýst 

þeim í framtíðinni. 

 Að efla félagslegan þroska nemenda. 

 Að hjálpa nemendum sem finnst óþægilegt að vera í tungumálatíma og þjást af feimni 

við að koma fram og tjá sig. 

 Að tryggja nemendum gagnlegan og fjölbreyttan orðaforða í markmálinu. 

 Að bekkurinn vinni saman sem heild, nemendur treysti hver öðrum og viðhaldi 

jákvæðum bekkjaranda. 

 Að kennarinn sé hluti af bekknum en ekki sá sem fer með öll völd innan hans. Hann er 

fremur verkstjóri og aðstoðamaður nemenda. 

 Að nemendur fái fjölbreytt námsmat og að þeir finni að þeirra álit skiptir miklu máli í 

kennsluferlinu. 

 Að koma til móts við markmið aðalnámskrár grunnskóla um aðgang nemenda að 

leiklist og leikrænni tjáningu og fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Að nemendur geti nýtt sér þekkingu sína til að byggja upp sjálfstraust, góða 

samskiptahæfni, þjálfist í að koma hugmyndum sínum á framfæri og þroskist 

félagslega. 

 

 

 

 

 

Stuðst var við markmið Aðalnámskrár grunnskóla -  erlend tungumál og listgreina (2007) 
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Mögulegar reglur fyrir nemendur 

 Nemendur skulu bera virðingu fyrir bekkjarfélögum sínum og veita nauðsynlega þögn 

þegar leikatriði og spunar fara fram. 

 Gott er að nemendur og kennarar geri einhverskonar samning sín á milli þar sem 

staðfest er traust á milli beggja aðila, kennara og nemenda.  

 Samningar eru einnig mikilvægir til að vita til hvers er ætlast af hverjum og einum 

innan hópsins, nemendum sem og kennara. 

 Allir nemendur hafa rétt á að segja sitt álit á æfingunum og kennari skal taka þær 

ábendingar alvarlega. 

 Að nemendur séu jákvæðir og tilbúnir að taka þátt og gera eitthvað nýtt. 

 Að nemendur hafi ávallt hugfast að mikilvægt er að viðhalda góðum bekkjaranda og 

því er nauðsynlegt að þeir standi saman sem hópur og séu hver öðrum til halds og 

traust í skólastarfinu og verkefnavinnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggt á efni úr bókinni Leiklist í kennslu, handbók fyrir kennara eftir Önnu Jeppesen og Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur (2006).
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Heilræði til kennara 

 Kennarar skulu hlusta á nemendur sína og taka mark á þeim breytingum eða tillögum 

sem þeir hafa um verkefnin og æfingarnar. 

 Kennari skal ekki pressa á nemendur að taka þátt í æfingunum fyrr en nemandinn 

finnur að hann er tilbúin að bregða sér í hlutverk og tjá sig á markmálinu.  

 Mikilvægt er að nemendur sem ekki vilja vera með séu ávallt hluti af hópnum eða fái 

hlutverk sem ekki krefjast mikillar tjáningar á markmálinu. Ávallt ber að hafa í huga 

að reyna að fá þá nemendur sem eiga erfitt með æfingarnar til að taka þátt smátt og 

smátt. 

 Gott getur verið að kennarar og nemendur geri samninga sín á milli til að gera sér 

grein fyrir því sem er ætlast til af hverjum og einum innan bekkjarins. 

 Nemendur þurfa að fá góðar útskýringar í byrjun verkefnis. Þeim skal vera gert ljóst 

hver markmið þess eru og hvaða námsmat er við vinnu á verkefninu. 

 Mikilvægt er að kennarar noti orðaforða og efni sem nemendur þekkja eða hafa farið í 

nýlega til að auðvelda þeim að tjá sig á markmálinu. 

 Gott getur verið að kennari byrji ávallt á upphitunaræfingu eða stuttum leik til að 

brjóta ísinn. 

 Kennari skal reyna eftir fremsta megni að setja sig í hlutverk meðan á æfingunum 

stendur. Hann getur til dæmis verið gagnrýnandi í stað þess að vera kennari. 

 Mikilvægt er að kennari sé nemendum til aðstoðar og sé hluti af hópnum en ekki ráði 

ekki einn yfir honum. Hann þarf þó að vita hvenær er nauðsynlegt að stoppa ferlið eða 

hafa áhrif á það. 

 Þegar kennari velur í hlutverk þarf hann að þekkja nemendur sína vel og velja eftir 

þeirra persónuleika. Það gæti verið gott að láta félagslega sterka nemendur fá fyrstu 

hlutverkin og sýna hinum nemendunum. 

 Gott er að hafa í huga að kveðja nemendur á jákvæðan hátt með stuttum leik eða 

skemmtilegum umræðum sem kveikju fyrir næsta tíma. 

 

 

 

Byggt á efni úr bókinni Leiklist í kennslu, handbók fyrir kennara eftir Önnu Jeppesen og Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur (2006). 
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Góða skapið og opið hugarfar 

 

Lýsing: Nemendur og kennari standa saman í hring og loka augunum. Því næst mun 

kennarinn byrja á því að segja orð upphátt eins og „Anger“, ,,Crying“, ,,Laughing“ eða 

lýsingarorð sem lýsa tilfinningum og hægt er að leika. Því næst telur kennarinn upp á þremur 

og þá eiga allir nemendurnir í hringnum að leika orðið með lokuð augun. Það er leyfilegt að 

nýta sér látbragð, hljóð og hreyfingar en ekki orð og hefðbundið talmál. Nemendur tjá sig á 

þann hátt sem þeim fnnst henta hverju sinni. Einbeiting á að vera á leikræna tjáningu. Þegar 

liðnar eru um 30 sekúndur segir kennarinn OPEN og þá halda nemendur áfram að leika en 

með opin augun og í um það bil 30 sekúndur í viðbót en þá er hægt að byrja með næsta orð. 

Gott er að hafa í huga að ef einhver nemandi vill ekki vera með í fyrstu lotu þá þarf að athuga 

hvort hann vilji vera með í þeirri næstu. 

 Mikilvægt er að leyfa hverjum og einum að leika á þann hátt sem honum finnst 

þægilegast. Ef einhverjum nemanda þykir óþægilegt að taka fullan þátt í verkefninu þá sé sá 

sami beðinn um að vera með í hringnum án þess að leika. Oftar en ekki eru það þeir nemendur 

sem eru feimnir í byrjun sem blómstra eftir stuttan tíma. Þessi leikur er hugsaður sem 

upphitun og gott að nota í byrjun eða í lok tíma til að kveðja á jákvæðan og skemmtilegan hátt 

og fá nemendur til að slaka á. 

 

Markmið: Markmiðið með þessum leik er að nota hann sem upphitun fyrir nemendur í 

byrjun tímans eða byrjun annar. Leikurinn á fyrst og fremst að vera skemmtilegur og hjálpa 

nemendum að brjótast í gegnum feimnina og finna fyrir öryggi innan nemendahópsins áður en 

farið verður í frekari verkefni tengd leiklist. Orðin sem eru notuð í leiknum eru á ensku eða 

því markmáli sem verið er að kenna. Að leika orðin mun hjálpa nemendum að muna þau og 

orðin munu frekar festast í minni með því að tengja þau við ákveðna athöfn.  

 Það er einnig lagt fram sem markmið með þessarri æfingu að hún sé kveikja fyrir 

áframhaldandi kennslu á tilteknu viðfangsefni. Þannig mætti nota orð úr texta sem verður 

lesinn í framhaldi af æfingunni. 
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Tilbrigði: Hægt er að breyta leiknum á ýmsa vegu. Það mætti útfæra hann fyrir yngri 

nemendur og nota dýranöfn, teiknimyndapersónur og fleira sem tengist þeim aldri sem verið 

er að kenna hverju sinni. Alltaf ber þó að hafa í huga að orðaforðinn sem er notaður sé 

kunnugur nemendum og ekki of erfiður, annars gætu nemendur fundið til óöryggis og gefist 

upp of fljótt. Það mætti blanda látbragði, hljóðum og talmáli á mismunandi vegu í leiknum. 

Hægt væri að leika bara með einu ofantöldu eða skipta í miðjum leik til að reyna meira á 

einbeitingu nemenda og fjölbreytni í leiknum. Ef talmál er leyft þarf það ávallt að vera á 

markmálinu. 

 

Námsmat: Í þessum leik er ekkert námsmat nema fyrir kennarann að kynnast nemendum 

sínum og sjá hvernig þeim gengur með orðaforðann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuðst var við munnlega heimild frá Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur 
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Bolti, stólar eða púðar í hring 

Lýsing: Nemendur setjast í hring og kennari ákveður í byrjun leiks hvaða þema verður tekið 

fyrir.  

Dæmi um þema gætu verið: 

 Jólin 

 Skólinn 

 Sumarið 

 Veturinn 

 Litir 

 Matur 

 Lýsingarorð 

 Nafnorð 

 Sagnir 

 Íþróttir 

 Dýr 

 Fatnaður 

Því næst byrjar kennarinn með boltann og segir orð á markmálinu sem tengist því þema sem 

ákveðið var. Hann gefur síðan boltann á annan nemanda sem þarf að segja annað orð tengt 

þemanu og gefur síðan boltann á næsta nemanda. Leiknum er lokið þegar einhver nemandi 

endurtekur orð sem notað hefur verið í leiknum. Þá er hægt að velja annað þema og hefja 

leikinn á ný. Gott er að nota þema með orðaforða sem hefur nýlega verið tekinn fyrir í 

kennslustund.  

 Hægt er að setja nemendur í hlutverk á meðan á leiknum stendur með því að leika 

dýrahljóð þess dýrs sem þau nefna, leika íþróttina sem þau nefna eða það lýsingarorð sem þau 

nota. Einnig er hægt að nota leikinn á eftir verkefni þar sem nýr orðaforði var tekinn fyrir til 

að festa orðin betur í minni. 
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Markmið: Að nemendur hafi gaman af leiknum og góður bekkjarandi skapist. Það er einnig 

markmið með leiknum að hjálpa nemendum að nýta sér nýjan orðaforða á markmálinu og 

festa hann í minni. 

 

Tilbrigði: Hægt er að útfæra leikinn fyrir yngri nemendur á mjög auðveldan hátt. Þá væri 

hægt að nýta sér auðveldan orðaforða eins og númerin, dagana, mánuðina eða litina. 

 

Námsmat: Ekkert námsmat nema þá helst að kennari getur fengið upplýsingar um  hvernig 

nemendum gangi með nýjan orðaforða og hvað þurfi að fara betur yfir.
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Bingóspjöld og orðin sem eiga að vera í bingóinu á litlum miðum í poka eða hatti 

til að draga úr, bjöllu. 

 

Lýsing: Nemendur fá bingóspjöld sem kennari hefur búið til á vefsíðunni 

http://www.toolsforeducators.com/bingo/ . Hér fyrir aftan má sjá dæmi um bingóspjöld með 

orðum sem tengjast daglegum athöfnum. Nemendum er skipt upp í þriggja manna hópa og 

hver hópur fær tvö bingóspjöld. Kennari dregur miða sem hefur að geyma þá athöfn sem 

nemendur geta haft mynd af á sínu spjaldi. Lýsing kennara mun vera setning líkt og „Women 

driving a car“. Um leið og kennari hefur sagt hvað hann dró hefja þeir hópar sem hafa mynd 

af þeirri athöfn á sínum bingó spjöldum að leika þá athöfn með látbragði eða tali eftir því sem 

þeir vilja. Þeir fá 30 sekúndur til að leika og þegar tíminn rennur út hringir kennarinn bjöllu 

og gefur nemendum rétt eða rangt fyrir samkvæmt leikrænni tjáningu þeirra. Ef nemendur 

hafa leikið rétt fá þeir að setja miða yfir myndina á spjaldinu og þegar spjaldið er orðið hulið 

miðum hefur sá hópur unnið bingóið. Mikilvægt er að allt tal og nöfn orðanna fari fram á 

markmálinu og að kennari tali á markmálinu við nemendur sína og þeir við hann. Hérna væri 

tilvalið að kennari setti sig í hlutverk sem stjórnandi bingósins en ekki kennari að spila bingó. 

 

Markmið: Meginmarkmið leiksins er að byggja upp jákvætt umhverfi í bekknum og leyfa 

nemendum að kynnast og hafa gaman. Það er einnig haft að markmiði að nemendur læri og 

rifji upp orðaforða á markmálinu. Hægt er að búa til bingó með þeim orðaforða sem kennari 

telur nauðsynlegt að rifja upp eða leggja meiri áherlsu á. Það er þó markmið með leiknum að 

orðin tengist hreyfingu og leikrænni tjáningu með það í huga að nemendur nýti sér hreyfi- og 

líkamsgreind sína að miklu leyti sem og samskiptagreind og málgreind. 

 

Tilbrigði: Hægt er að gera bingóspjöldin mjög auðveld með orðaforða fyrir yngri nemendur.  

 

Námsmat: Ekkert 

 

Dæmi um bingóspjöld má sjá hér að neðan en þau eru unnin af síðunni 

http://www.toolsforeducators.com/bingo/ 

http://www.toolsforeducators.com/bingo/
http://www.toolsforeducators.com/bingo/
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Aldur: 8. til 10. bekkur 

Efniviður: Litlir miðar með lýsingum á. Poki til að fela miðana í. 

 

Lýsing: Nemendur draga einn miða upp úr pokanum og lesa það sem stendur á honum. Þegar 

allir hafa dregið miða velur kennarinn einn úr bekknum til þess að sýna með látbragðsleik 

athöfnina sem lýst er á miðanum. Hann þarf að leika þá athöfn sem hann dró og sá nemandi 

sem getur rétt fær miðann. Þegar allir hafa leikið telja nemendur miðana sína og sá sem hefur 

hlotið flesta miða vinnur. Dæmi um lýsingar gætu verið: 

 Man eating an apple 

 Woman singing 

 A football player 

Einnig er hægt að hafa flóknari miða fyrir eldri nemendur eins og: 

 Angelina Jolie 

 Bart Simpson 

 Mickey Mouse 

 

 Nemendur eiga að lýsa því sem stendur á miðunum með látbragði, svipbrigðum og 

hreyfingum en ekki er leyfilegt að nota talmál. Það gæti þó verið skemmtilegt að breyta til og 

gefa nemendum leyfi til þess að lýsa persónunni sem þeir leika með orðum og þá í hlutverki 

hennar. Sú lýsing yrði ávallt að fara fram á markmálinu.  Nemendur sem eru að giska geta 

fengið að spyrja persónuna spurninga á markmálinu til þess að öðlast frekari skilning á því 

hver hún er. Það væri þá við hæfi að sá sem væri að leika svaraði með yes eða no eða með 

stuttum svörum til þess að gefa ekki of miklar upplýsingar um hver hann er. Það þarf ávallt að 

hafa í huga að þeir sem eru að giska þurfa að gera það á markmálinu og þegar einhver hittir 

naglann á höfuðið fær sá hinn sami miðann í sínar hendur. 

 

Markmið: Að nemendur þjálfist í að tala markmálið og nota hreyfi- og líkamsgreind sína sem 

og málgreind og samskiptagreind. Að nemendur hafi gaman af leiknum og metnað fyrir því að 

geta rétt.  Nemendur þjálfast í einbeitingu, hlustun og skilningi. 
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Tilbrigði: Hægt er að hafa leikinn sem keppni á milli tveggja liða innan bekkjarins. Hvort lið 

fengi þá nokkra miða til að lýsa og hitt liðið myndi giska út frá lýsingunni. Mikilvægt er að 

hafa tímamörk í þannig útfærslu svo að leikurinn verði meira spennandi. 

 

Námsmat: Ekkert
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Fjórir miðar með fyrirmælum. Leikmunir ef nemendur vilja til að bregða sér í 

hlutverk. 

 

Lýsing: Kennari velur fjóra nemendur og þeir fara í sitthvert horn stofunnar. Í hverju horni er 

miði á borði með fyrirmælum. Á miðunum fjórum má finna eitt af eftirfarandi fyrirmælum: 

 Hér er mikill hlátur og þið eigið að segja brandara eða frá einhverju sem hefur hent 

ykkur og er mjög fyndið á markmálinu. Hérna hefur kunnátta nemanda mikilvægu 

hlutverki að gegna þar sem hann verður að velja hvað hann treystir sér í að segja frá. 

Eflaust er erfitt fyrir einhverja að segja brandara á markmálinu og er því leyfilegt að 

segja frá tilteknu atviki, atriði úr bíómynd eða teiknimynd svo eitthvað sé nefnt. 

 Hér er mikið rifrildi og þið eigið að rífast við ímyndaða persónu á markmálinu eins og 

hundur og köttur og verjið það sem þið hafið til málanna að leggja. 

 Hér er mikil eftirsjá og þið eruð að tala við ímyndaða persónu á markmálinu og biðjist 

afsökunar á einhverju sem þið ákveðið sjálf. Ykkur finnst mjög leiðinlegt hvað gerðist. 

 Hér eigið þið að reyna að sannfæra ímyndaða persónu um að kaupa eitthvað. Allt tal 

þarf að fara fram á markmálinu. 

Gott er að velja nemendur sem eiga auðvelt með að tjá sig á markmálinu í fyrsta sinn sem 

leikurinn er leikinn, nemendur sem eru ekki feimnir og finnst svona leikir skemmtilegir til að 

gera hinum sem eru feimnir ljóst að þetta er bara leikur og að það sé tilvalið að hlæja og 

skemmta sér. Þegar nemendurnir fjórir hafa lesið fyrirmælin segir kennarinn hver á að byrja 

og þannig koll af kolli þar til allir hafa gert. Nemendur fá ekki að vita í hvaða röð þeir eru og 

því getur kennari sagt: ,,Corner 1“ og því næst ,,Corner 4“.  Hinir nemendurnir fylgjast með 

og einbeita sér að því sem verið er að segja í spunanum. Kennari sem og nemendur skulu 

ávallt tala á markmálinu á meðan á leiknum sem og lýsingu hans stendur. 

 Kveikjan af þessarri æfingu varð til við lestur vefsíðunnar 

http://www.teatro.meti2.com.ar/ en gott getur verið að nota æfinguna þegar nemendur hafa 

kynnst hver öðrum vel og þægilegur og góður bekkjarandi hefur myndast í bekknum. Þar sem 

þetta er einstaklingsmiðaður leikur er ekki ráðlagt að byrja önnina á honum. 

http://www.teatro.meti2.com.ar/
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Markmið: Að nemendur hafi gaman af. Má nota sem upphitun í byrjun kennslustundar eða í 

lok hennar. Það er einnig tilvalið að nota æfinguna sem kveikju fyrir kennslu á nýju 

kennsluefni og leggja áherslu á ákveðin orðaforða eða málfræðireglu með því að gefa 

nemendum fyrirmæli um að tala í þátíð, nútíð, í eintölu eða fleirtölu svo eitthvað sé nefnt. 

 Markmið er að þjálfa málgreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind nemenda sem 

og tjáningu þeirra á markmálinu. Það er einnig markmið að viðhalda góðum bekkjaranda og 

sýna nemendum fram á að í bekknum ríkir traust og það sé í lagi að leika sér og hlæja saman. 

 

Tilbrigði: Má gera á ýmsan máta og hægt væri að hafa miðana um félagsleg og siðferðileg 

mál sem tengjast skólanum, heimilinu eða bekknum og hafa þá umræður á eftir spunanum um 

tiltekið efni. 

 

Námsmat: Ekkert. 
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Tveir símar, leikmunir til að bregða sér í hlutverk annarrar persónu eins og 

gleraugu, treflar, klútar, yfirhafnir, hattar, húfur og allt sem nemendum dettur í hug. Miðar 

með atriðum fyrir hvern hrekk. 

 

Lýsing: Kennari velur fjóra nemendur og biður þá að koma upp að töflu eða á ímyndað svið 

sem er til staðar í stofunni. Þeim verður síðan skipt í pör og hvort par um sig fær síma, borð 

og stól. Spuninn felst í því að gera símahrekk á ensku. Annar nemandinn í hvoru pari fyrir sig 

er sá sem hrekkir og hinn er sá sem verður fyrir hrekknum. Gott er að hafa nemanda sem er 

sterkur félagslega í hlutverki þess sem er hrekktur og þann sem er ekki eins sterkur í hlutverki 

þess sem hrekkir þar sem sá fær að undirbúa sig betur og treystir sér frekar í það hlutverk. 

Nemendur fá miða þar sem persónu hans er lýst eins og:  

 Þú ert unglingur sem fórst í sund í gær en gleymdir sundtöskunni þinni þar. (Sá sem er 

hrekktur) 

 Þú þykist vera ungur lögreglumaður sem hringir í ungling sem fór í sund í gær og 

gleymdi að borga. (Sá sem hrekkir) 

Kennari mun vera með nánari lýsingar tilbúnar fyrir þá aðila sem munu hrekkja þar sem þeir 

fá að undirbúa sig. Þar mætti finna atriði sem gott væri að styðjast við á þeim stutta 

undirbúningstíma sem gefinn er, atriði líkt og: 

 Sá sem þú munt hrekkja skuldar pening í almenningssundlaug bæjarins 

 Hann kom um daginn og fór án þess að borga  

 Hann gleymdi líka sundfötunum sínum 

 Hann skuldar núna 2000 krónur í vexti sem lagt hefur verið ofan á gjaldið í 

sundlaugina 

 Ef hann borgar ekki í dag verður lögreglan send heim til hans til að innheimta 

skuldina. 

Ofangreindar upplýsingar fær aðeins sá sem hrekkir í hvoru pari fyrir sig. Því næst fá þeir 

fimm mínútur til að undirbúa sig í sitthvoru lagi og finna þann orðaforða sem þeir telja sig 

þurfa á að halda, þeim er leyfilegt að biðja kennarann að aðstoða sig við undirbúninginn en 
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ávallt skal hafa í huga að markmið er að nemendur tali á markmálinu. Á miðanum sem 

kennarinn úthlutar þessum nemendum væri gott að hafa helsta orðaforðann tilbúinn eins og: 

 Public swimming pool 

 Swimsuit 

 Interest 

 Police 

 Arrest  

 Serious issue 

Því næst hefst spuninn en sá sem verður fyrir hrekknum veit ekki um hvað hann fjallar og þarf 

því að svara á markmálinu án undirbúnings. Gert er ráð fyrir um 2-3 mínútum í hvern spuna. 

Þegar hrekknum er lokið skal sá sem var að hrekkja segja að um hrekk hafi verið að ræða og 

hver hann sé í raun. Þar sem valin voru tvö pör í byrjun mun hitt parið sýna sinn spuna á eftir 

en þar er annar hrekkur á ferðinni. Hér að neðan eru dæmi um mismunandi hrekki sem 

kennari getur stuðst við. Á meðan nemendurnir fjórir undirbúa sig semja hinir nemendurnir 

með kennara nokkrar reglur sem skal viðhalda á meðan á spunanum stendur. Kennari getur 

einnig sett nemendur í hlutverk áhorfenda, hlustenda á hrekk í útvarpi eða í sjónvarpi. 

 

Tillögur að öðrum hrekkjum: 

Dæmi 1:  

 Hlutverkin eru afgreiðslukona í kjötborði (sú sem er hrekkt) og viðskiptavinur (sem 

hrekkir) 

 Vandinn er sá að viðskiptavinurinn fann kónguló í kjötfarsinu og heimtar að fá nýtt 

kjötfars áður en hann kaupi það eða að afgreiðslukonana finni kóngulóna. 

Dæmi 2: 

 Hlutverkin eru starfsmaður í bíó (sá sem er hrekktur) og ung kona með fjögur lítil börn 

(sá sem hrekkir). 

 Vandinn er að sætin eru of lág í bíósalnum fyrir börnin og konan heimtar að fá 

upphækkun fyrir þau svo þau sjái betur á skjáinn. 

 

Markmið: Að nemendur þjálfist í að tala markmálið við mismunandi aðstæður og að geti 

svarað fyrir sig án undirbúnings. Nemendur þjálfast í samskiptagreind, tjáningu og málgreind. 

Eitt af markmiðum leiksins er að skapa góðan bekkjaranda og brjóta upp kennslustund til að 

koma í veg fyrir leiða hjá nemendum.  
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Tilbrigði: Hægt er að útfæra leikinn fyrir yngri nemendur með því að leikurinn sé eingöngu 

samtal sem nemendur ásamt kennara hafa ákveðið fyrirfram og nemendur fá hlutverk í 

samtalinu. Þeir þurfa að vísu að vera komnir vel á veg í orðaforða í markmálinu til að geta 

svarað fyrir sig og þess vegna væri eflaust hægt að útfæra leikinn fyrir 5. og 6. bekk . 

 

Námsmat: Þessi spuni er aðallega til að brjóta upp hefðbundna kennslustund og skapa góðan 

bekkjaranda. Kennari getur þó ávallt fylgst með nemendum sínum til að kynnast þeim betur 

og gera sér grein fyrir því ef einhverjir eiga erfiðara en aðrir með að gera sig skiljanlegan á 

markmálinu og þarfnast frekari æfingar í orðaforða og tjáningu á markmáli. Sniðugt væri fyrir 

kennara að taka spunann upp á upptökuvél til þess að gera sér betur grein fyrir því hvað 

þarfnast frekari kennslu. 

 



 57 

 

 

 

Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: Fjögur spjöld með orðunum Angry, Happy, Sad and Funny á. Tilbúin texti á 

ensku sem nemendur eiga að leika. 

 

Lýsing: Eitt spjald er sett í hvert horn kennslustofunnar. Því næst er nemendum skipt í fjóra 

hópa og einn úr hverjum hóp dregur lítið spjald hjá kennara sem geymir eitt af orðunum í 

hornunum. Þegar  nemendurnir fjórir eru komnir hver í sitt horn mun kennarinn lesa upp 

stuttan texta eins og þennan til dæmis: 

,, You just received a letter from American Idol, inviting you to the USA to attend the final 

show of the season. You have an exam in English the same day and you don’t know what to 

do”. 

Núna eiga þeir nemendur sem eru í hornunum að leika til skiptis viðbrögð við efni textans 

eftir því hugarfari sem er tileinkað þeirra horni. Til dæmis sá sem er í horninu sem ber 

spjaldið Anger þarf að leika viðbrögðin reiður og sá sem er í horninu sem stendur Sad þarf að 

tjá sig á mjög sorgmæddan hátt og svo framvegis. Nemendur geta nýtt sér hreyfingar og 

látbragð við leik sinn, þeim er leyfilegt að nota orð, hljóð og alls kyns hopp og hreyfingar sem 

þeim finnst vera nauðsynlegar við túlkun sína á efninu. Ef tal er notað þarf það að vera á 

markmálinu. Þegar allir hafa spreytt sig fá aðrir í hópnum að draga spjald og leika annan texta 

frá kennara. 

Tillögur af efni fyrir næstu spuna: 

 Efni 1: You just said you would babysit your sister but your friends are going to meet 

at a friends place tonight to watch a movie and you don´t know what to do. 

 Efni 2: You have promised your mother to clean the house today but you feel asleep 

and now she will be back in 30 minutes and you don’t know what to do. 

Þetta er hugsað sem stuttur leikur en ef nemendur hafa gaman af er ekkert því til fyrirstöðu að 

leyfa leiknum að halda áfram en ávallt skal gera ráð fyrir eins og 10 mínútum í umræður í lok 

leiksins til að ræða ólíkar skoðanir fólks og viðbrögð við aðstæðum. Mikilvægt er að hafa í 

huga að nemendum líði vel. Þeir sem ekki vilja vera með er leyfilegt að sitja hjá en kennarinn 

reynir að fá þá með í leikinn næst þegar bekkurinn verður væntanlega búinn að ná betur 

saman. Leiklistin má aldrei verða neikvæð eða óþægileg fyrir nemendur, þá er tilgangi hennar 

ekki náð þar sem henni er ætlað að hjálpa nemendum að vera jákvæðir og stuðla að því að 
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þeim líði vel. Það er tilvalið að nota leikinn sem upphitun í byrjun tíma en það er nauðsynlegt 

að bekkurinn þekkist vel og að nemendur finni til trausts innan hans þar sem athyglin er á 

einstaklinga en ekki hópinn í heild. Það er einnig tilvalið að hafa vandamálin um efnisatriði 

sem þarf að taka fyrir í bekknum og sýna nemendum fram á viðeigandi hegðun. Það er 

mikilvægt að umræður séu í lok æfingarinnar þar sem nemendur ræða efni vandans og 

hvernig sé best að leysa hann. Allar umræður skulu fara fram á markmálinu. Kveikjan af 

þessarri æfingu varð til við lestur vefsíðunnar http://www.teatro.meti2.com.ar/  

 

Markmið: Að nemendur þjálfist í að tala markmálið og tjá sig á því. Það er einnig mikilvægt 

að þeir skilji fyrirmæli kennara og um hvað vandinn er. Nemendur eiga að geta hlegið og haft 

gaman saman en það er hluti af því markmiði að ná fram góðum bekkjaranda og trausti í 

bekknum. Greindunum eru gerð góð skil, hreyfigreind þar sem nemendur geta nýtt sér 

hreyfingar og látbragð við leik sinn, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind eru hafðar í 

fyrirrúmi þar sem nemendur geta tjáð sig um sama atburðinn á mismunandi hátt og séð að það 

líður ekki öllum eins eða meta hlutina á sama hátt. Markmiðið með umræðum í lok leiksins er 

að vekja nemendur til umhugsunar um ólík viðbrögð og álit fólks við samskonar aðstæður. 

 

Tilbrigði: Þennan leik má auðveldlega útfæra á annan hátt fyrir yngri nemendur. Það væri 

hægt að nota mjög einfaldar athafnir eins og að heilsa manni á götu úti eða kaupa ávexti í búð 

og nemendur beðnir um að leika þá athöfn eftir mismunandi hugarfari.  

 

Námsmat: Þessum leik er fyrst og fremst ætlað að byggja upp góðan bekkjaranda og fyrir 

kennarann að kynnast persónuleika og líðan nemenda sinna betur. Þetta er einnig ágæt æfing 

til að sýna fram á siðferðilega og félagslega hegðun fólks þar sem mismunandi viðbrögð eru 

við sambærilegar kringumstæður. Þessi æfing er ekki metin til lokaeinkunnar en gefur 

tækifæri á áhugaverðum umræðum sem færu fram á markmálinu.

http://www.teatro.meti2.com.ar/
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Aldur: 8. til 10. bekkur 

Efniviður: Þrír stólar, burstar, greiður, úðabrúsar, leikfangaskæri, teygjur, spennur, svuntur, 

erlend og íslensk slúðurblöð, leikmunir fyrir leikendur sem gerir þeim auðvelt að bregða sér í 

önnur hlutverk líkt og gleraugu, kjóla, skó, hálsmen og eyrnalokka, varalit og fleira þess 

háttar. Upptökuvél fyrir kennara. 

 

Lýsing: Leikþátturinn felst í því að þrír nemendur fara með hlutverk persóna sem eru í 

klippingu á hárgreiðslustofu og önnur þrjú hlutverk eru fyrir hárgreiðslukonur eða hárskerana 

sem vinna á stofunni, bekknum er því skipt upp í sex manna hópa. Leikþátturinn gengur út á 

það að verið er að ræða slúður dagsins í dag. Það má vera eitthvað sem er að gerast á Íslandi, í 

heimi fræga fólksins í heiminum eða tilbúningur nemenda. Allar samræður og undirbúningur 

á að fara fram á markmálinu og er tilvalið að krydda leikinn með skemmtilegum nýyrðum í 

markmálinu.  

 Nemendur fá eina til tvær kennslustundir í undirbúning á leikþættinum og síðan í næstu 

kennslustund eru atriðin sýnd. Hvert atriði má vera um 5 til 10 mínútur í mesta lagi og verður 

að hafa upphaf – miðju – endi. Nemendur fá að velja hver fer með hvaða hlutverk en hvert 

hlutverk verður að búa yfir einhverju sérstöku persónueinkenni líkt og hreim, svipbrigðum, 

lundarfari eða einhverju slíku.  

Nemendur verða líka að ákveða á meðan á undirbúningstímanum stendur smá upplýsingar um 

hverja og eina persónu líkt og:  

 móðir með tvö börn  

 ung stúlka á leið á djammið  

 gamall maður í rakstri  

Nemendur verða að vera með hnitmiðað handrit tilbúið þannig þjálfast þeir í ritun á 

markmálinu. Ef þörf er á auka kennslustund í undirbúning er það undir hverjum og einum 

kennara komið hvort hann leyfir það eða ekki. Ráðlagt er þó að veita þann tíma þar sem 

undirbúningstíminn er í raun leit eftir nýjum orðaforða, æfing á framburði og ritun handrits. 

Nemendur geta nálgast þann orðaforða sem þeir þarfnast á veraldarvefnum, í erlendum sem 

íslenskum slúðurblöðum, í orðabókum eða í bókum. 
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Markmið: Að nemendur þjálfist í ritun á markmálinu, að leita að nýjum orðaforða og þjálfist 

í að tala markmálið og nýta sér það við ólíkar aðstæður. Samræðulistinni er gerð skil með því 

að setja nemendum það markmið að handrit leikþáttarins verður að vera hnitmiðað svo allir 

séu ekki að tala hver ofan í annan. Með því að þurfa að huga að byggingu handritsins æfast 

nemendur í að vinna verkefni saman og undirbúningstíminn hefur það að markmiði að sýna 

nemendum fram á að það þarf ávallt að undirbúa sig fyrir hvaða verkefni sem er og að með 

góðum undirbúningi aukast líkurnar á góðri útkomu. Ýmsum greindum eru gerð skil líkt og 

málgreind, rökgreind, líkamsgreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind.  

 Eins og ávallt er eitt af aðalmarkmiðum æfingarinnar að nemendur læri með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, nýti sér markmálið á óhefðbundinn hátt og hafi gaman af vinnunni. Það er 

eins og alltaf grundvallaratriði að nemendur hafi jákvæð viðhorf gagnvart kennslunni og að 

bekkjarandinn styrkist. 

 

Tilbrigði: Yngri nemendur gætu notað þessa æfingu en eflaust eru þeir ekki mikið fyrir að 

tala um slúður. Það væri hægt að útfæra æfinguna á þann veg að þeir þyrftu að gera leikþátt 

um börn á leikskóla að leika sér, þar hæfir auðveldur orðaforði og eflaust væri hægt að styrkja 

orðaforða eins og litina, dýrin og dagana með þess konar æfingu. 

 

Námsmat: Kennari verður með símat á meðan á vinnunni stendur, leikþátturinn er síðan 

tekinn upp og notaður sem hluti af lokaeinkunn og ferilmöppu nemenda. Nemendur svara 

könnun í lok vinnunnar um hvernig mætti gera verkefnið áhugaverðara og hvort þeim hefði 

fundist óþægilegt að vinna verkefnið, hvað væri jákvætt við vinnuna og hvað var lærdómsríkt. 
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efniviður: 3 stólar, eitthvað sem getur verið hljóðnemi, möppur, leikmunir sem nemendur 

geta notað til að lifa sig betur inn í hlutverkin eins og gleraugu, hattar, treflar, skór og 

yfirhafnir. Upptökuvél fyrir kennara. 

 

Lýsing: Leikurinn hefst á því að kennarinn útskýrir út á hvað hann gengur. Hann velur þrjá 

nemendur til að koma upp á ímyndað svið og leika þau þrjú hlutverk sem eru í leikatriðinu. 

Hlutverkin eru: 

 Þáttastjórnandi 

 Túlkur  

 Útlendingur 

Leikatriðið gengur út á að setja á svið sjónvarpsþátt þar sem mikilvægur útlendingur er í 

viðtali og talar ekki markmálið. Nemendahópurinn ákveður í sameiningu hver þessi 

útlendingur er en annað er í höndum leikara að koma á framfæri. Í fyrsta sinn sem leikatriðið 

fer fram eru 10 mínútur í undirbúning. Þáttastjórnandinn þarf að undirbúa nokkrar spurningar 

til að spyrja útlendinginn sem er í viðtali en aðeins hann má vita hvaða spurningar það eru. 

Öll tjáskipti í spunanum eiga að fara fram á markmálinu nema útlendingurinn talar bullmál 

sem enginn skilur en hljómar eins og tungumál. Túlkurinn þarf svo að þýða spurningar 

þáttastjórnanda á þetta bullmál sem og þýða svör útlendingsins fyrir þáttastjórnandann. 

Undirbúningstími hans mun fara í að aðstoða þáttastjórnandann við gerð spurninga.  

 Útlendingurinn þarf að tala sitt eigið tungumál sem hann býr til en þarf að reyna að svara 

spurningum þáttastjórnandans með svipbrigðum, hljóðum, líkamsmáli eða blæbrigðum til að 

koma svari sínu á framfæri. Oft getur verið gott að velja feiminn nemanda til að leika 

útlendinginn þar sem hann getur bullað og þarf ekki að tala markmálið.  

 Þeir þrír nemendur sem hafa fengið hlutverk nýta sér undirbúningstímann og ákveða í 

sameiningu af hverju verið er að taka viðtal við þennan útlenda aðila og um hvað viðtalið á að 

vera. Þeir þurfa að undirbúa sig þannig að viðtalið hafi upphaf – miðju – endi.  Því næst 

undirbýr þáttastjórnandinn og túlkurinn spurningar og útlendingurinn undirbýr það sem hann 

vill koma til skila til áhorfenda án þess að nokkur viti hver skilaboðin eru.  

Dæmi:  
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 Ákveðið er að ástæða viðtalsins sé að fá upplýsingar hjá afrískum íbúa afhverju 

þau séu ekki í venjulegum fötum. Þetta eru upplýsingar sem þáttastjórnandinn, 

túlkurinn og útlendingurinn ákveða í sameiningu.  

 Því næst ákveða þáttastjórnandinn og túlkurinn hvaða spurningar eigi að spyrja 

útlendinginn til að fá frekari upplýsingar um þetta málefni. Þeir þurfa einnig að 

undirbúa kynningu á efninu fyrir áhorfendur í sal svo þeir viti um hvað viðtalið 

fjallar. 

  Útlendingurinn ákveður einn og sér hver ástæða þess er að þeir séu ekki í 

fötum. Hann getur notað hljóð, látbragð eða sitt eigið tungumál (bullmálið) til 

að svara spurningum þáttastjóranda.  

 Að lokum kemur í ljós hvort hann hafi komið áhorfendum í skilning um hina 

réttu ástæðu. 

Túlkurinn túlkar svörin fyrir þáttastjórnandann en í raun skilur hann ekki svörin þar sem þau 

eru á bullmáli og því má ekki ákveða svör viðmælanda fyrirfram. Einungis sá sem leikur 

hlutverk útlendingsins ákveður hvernig hann vill svara spurningum þáttastjórnandans og 

reynir að koma því á framfæri með bullmálinu, látbragði, hljóðum eða á þann hátt sem hann 

telur henta. Gott er að gefa nemendum um 10 til 15 mínútur í spunann.  

Á meðan á undirbúningnum stendur munu hinir nemendurnir sem ekki hafa fengið 

hlutverk ákveða í sameiningu með kennara reglur sem ber að virða á meðan á spunanum 

stendur. Því næst mun kennari gefa nemendum hlutverk þar sem nokkrir gætu verið gamalt 

fólk, aðrir unglingar, útlendingar, forvitin manneskja, pirrandi manneskja og fleiri skemmtileg 

hlutverk sem hjálpar nemendum síðar í ferlinu að spyrja útlendinginn spurninga en í lok 

spunans mun þáttastjórnandinn taka við spurningum úr sal. Þá verður hægt að spyrja 

útlendinginn spurninga út frá viðtalinu til þess að komast að niðurstöðu um hverju hann vildi 

koma á framfæri. Útlendingurinn mun þá fá tækifæri til að reyna að útskýra mál sitt betur en 

einungis á bullmáli sínu og með látbragði. Þeir nemendur sem eru áhorfendur fá það hlutverk 

að vera úti í sal að fylgjast með sjónvarpsþættinum í beinni útsendingu. 

Að leikatriðinu loknu mun kennari spyrja, á markmálinu, nemendur út í sal hvað þeir 

skyldu út frá svörum útlendingsins og túlksins. Útlendingurinn fær þá tækifæri til að svara á 

markmálinu hvort þeir hafi haft rétt fyrir sér eða ekki.  Mikilvægt er að reyna að hafa 

umræðurnar í lok leikatriðisins á markmálinu. Að lokum mun útlendingurinn segja á 

markmálinu, ef hann treystir sér til, hverju hann var að reyna að koma á framfæri og þá verður 

gaman að sjá hvort hann hafi komið sínu til skila. 
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Markmið: Í fyrsta lagi er markmiðið með þessum leik að þjálfa nemendur í að tala 

markmálið og nota það við ólíkar aðstæður. Markmálið er hluti af verkefninu þar sem 

nemendur eru beðnir um að nota það í undirbúningsvinnu sem og í leikatriðinu. Í öðru lagi er 

hlutverki útlendingsins ætlað að aðstoða þá nemendur sem finnst óþægilegt að tala 

markmálið. Þeir fá tækifæri til að vera með í námsefninu og þar af leiðandi finna  fyrir trausti 

til bekkjarins því það skilur enginn útlendinginn og þannig finnur sá sem leikur hann frekar til 

öryggis. Í þriðja og síðasta lagi er markmið að æfa nemendur í að undirbúa verkefni með 

upphafi, miðju og endi sem mun aðstoða þau við verkefnagerð í framtíðinni, skriflega sem 

verklega. Gert er ráð fyrir að leikurinn höfði til mágreindar, samskiptagreindar og líkams- og 

hreyfigreindar með látbragði viðmælanda. 

 

Tilbrigði: Hægt að útfæra fyrir aðra aldurshópa með því að ákveða efnið fyrir þau, til dæmis 

útlendingurinn er kennari frá Afríku og er kominn til að segja okkur frá gíröffum, ljónum og 

öpum. Leikendur eiga því auðveldara með að búa til spurningar og svara þeim. Ávallt er 

mikilvægt að hafa í huga að nemendur séu kunnugir orðaforðanum sem notaður er í 

leikatriðinu. 

Önnur útfærsla er að gera þetta að allsherjar hópverkefni innan bekkjarins, skipta honum í 

nokkra þriggja manna hópa og hver og einn hópur fær tíu mínútur í undirbúning en allir 

hóparnir undirbúa sig á sama tíma. Afraksturinn yrði svo sýndur í lok verkefnisins. Æskilegt 

er að nemendur fái fleiri kennslustundir ef um þessa útfærslu er að ræða þar sem það fer meiri 

tími í sýningar á leikatriðum hópanna og undibúningsvinnu við hópaskiptingu og útskýringar.  

Kennari myndi velja hver færi með hlutverk þáttasjórnanda, túlks og útlendings. 

Möguleiki er að gera þetta verkefni að stærra og viðameira leikatriði þar sem í þættinum væru 

nokkrir útlendir viðmælendur, hver og einn með sinn túlk. Ávallt ber að hafa í huga að talað 

sé á markmálinu. 

 

Námsmat: Í þessu verkefni er mikilvægt að kennari skrái hjá sér hvernig nemendum gekk að 

nota enskan orðaforða, tala á markmálinu og vinna í hóp. Þetta mat er hluti af símati kennara. 

Nemendur geta svarað könnun um álit þeirra á verkefninu, hvort þeim hafi fundist óþægilegt 

eða þægilegt að vinna það, hvað þau lærðu og hvað þau myndu vilja gera öðruvísi. Kennari 

tekur til greina það sem nemendur segja sem mat á hans kennslu og gefst tækifæri á að gera 

breytingar ef þess þarf. Gott er fyrir kennara að taka upp (á upptökuvél) til að geta nýtt sér 

efnið í lokamati annar. 

Stuðst var við munnlega heimild frá Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur
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Aldur: 7. til 10 bekkur 

Efniviður: Heimilisfræðistofan, borð, skálar, sleifar, pottar og fleiri leikmunir sem nemendur 

þurfa að nota við gerð þáttarins. Reiknað er með að alvöru matvæli séu notuð við gerð 

þáttarins. Upptökuvél fyrir kennara. 

 

Lýsing: Þetta verkefni byggist á hópavinnu og góðum undirbúningi. Gott getur verið að 

samþætta þetta verkefni með heimilisfræðitíma þar sem hugmyndin er að nemendur setji á 

svið matreiðsluþátt í sjónvarpi. Það hentar ágætlega að framkvæmdin fari fram í 

heimilisfræðistofunni þar sem allt er til staðar og hægt væri að nýta uppskrift sem á að setja 

fyrir í heimilisfræði fyrir matreiðsluþáttinn. 

Nemendum er skipt upp í þriggja manna hópa. Þeir eiga að undirbúa matreiðsluþátt í beinni 

útsendingu. Það er gott að vera búin að gefa nemendum uppskriftina sem þeir eiga að 

framkvæma í þættinum fyrirfram, en ef nemendur vilja frekar velja sína uppskrift þá er það 

leyfilegt. Hóparnir fá aðeins eina kennslustund í að þýða uppskriftina, skrifa hjá sér þau áhöld 

sem þeir þurfa að nota og þýða þau orð. Það væri mjög gott að hafa tvöfaldan tíma til að sýna 

afrakstur undirbúningsvinnunar og sjá alla leikþættina.  

Matreiðsluþátturinn skal fara fram á ensku og það er því mikilvægt að nemendur séu vel 

að sér í þeim orðaforða sem þeir þurfa að nota. Þeir þurfa að vera búnir að æfa handritið sem 

þeir semja þar sem þátturinn er í beinni útsendingu og ekki hægt að stoppa ef eitthvað fer 

úrskeiðis.  

Mikilvægt er að uppskriftin sé mjög einföld eins og að gera mjólkurhristing, eggjasalat 

eða hamborgara svo að allir nemendur fái að komast að með sína leikþætti. Hlutverk sem á að 

leika innan hópsins eru: 

 Kokkurinn sem eldar og lýsir um leið hvað hann er að elda og hvernig á að elda 

viðkomandi rétt. 

 Aðstoðarkokkur sem undirbýr matvælin, sker hráefni og lýsir því um leið hvað hann er 

að gera. 

 Stjórnandi matreiðsluþáttarins sem fylgist með og spyr spurninga fyrir hönd áhorfenda 

heima í stofu; til dæmis: ,,Af hverju notarðu ekki smjör á samlokuna....“ og heldur 

uppi spjalli á meðan á eldamennskunni stendur. 
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Markmið: Þetta verkefni eins og öll önnur á að fara fram á markmálinu með það að 

markmiði að æfa framburð og tjáskipti á markmálinu við ólíkar aðstæður í þeim tilgangi að 

þjálfa samræðulistina og auka orðaforða. Það er einnig markmið með þessu verkefni að 

samþætta námsgreinar og breyta um umhverfi fyrir nemendur til að koma í veg fyrir leiða og 

að nemendur hafi góðar aðstæður fyrir uppsetningu og efni þáttarins.  

Nemendur læra nýjan orðaforða með því að þýða þau orð og þann texta sem þau þurfa að 

nota á meðan á matreiðsluþættinum stendur. Þeir geta notað veraldarvefinn, orðabækur eða 

spurt samnemendur sína. Handrit þáttarins þarf að hafa upphaf -  miðju – endi til að þjálfa 

nemendur í undirbúningsvinnu verkefna og uppbyggingu á þeim. Hópavinnu eru gerð góð skil 

og með henni er markmiðið að þjálfa nemendur í að sýna samnemendum sínum virðingu en 

kennari þarf að vera þeim innan handar ef eitthvað fer úrskeiðis. 

 

Tilbrigði: Það gæti verið mjög skemmtilegt að samþætta heimilsfræðina þessu verkefni en ef 

það er ekki hægt þá má setja upp smá svið með borði og nauðsynlegum áhöldum í 

kennslustofunni. Það er einnig hægt að útfæra þessa hugmynd fyrir yngri nemendur en það fer 

allt eftir þeim orðaforða sem þeir hafa náð. Það er frekar erfitt að útfæra þetta verkefni fyrir 

yngri nemendur þar sem þeir hafa enn sem komið er ekki lært nógu mikinn orðaforða. Það 

væri eflaust hægt að gera auðvelda útfærslu fyrir 5. og 6. bekk eins og að búa til kakó eða 

grilla samloku. 

 

Námsmat: Símat kennara er ávallt mikilvægt, að hann skrái hjá sér hvernig gengur, hvort 

nemendur vinni vel í hópum og hverjir þurfi að bæta orðaforða sinn og framburð í samræðum 

á markmálinu. Nemendur geta svarað stuttri könnun í lok verkefnisins til þess að kennarinn 

fái mat á kennslu sinni og útfærslu á verkefninu. Þeir geta komið áleiðis hugmyndum um 

bætta útfærslu á leiknum. Gott er að taka upp leikþáttinn á upptökuvél sem kennari getur nýtt 

sér í foreldraviðtölum og við lokamat í lok skólaárs.
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Aldur: 9. til 10. bekkur 

Efniviður: Salur skólans, skólalóðin, eitthvað sem getur verið hljóðnemi, upptökuvél, 

förðunarvörur, hárbursti, hárspennur, dagblöð, erlend slúðurblöð. 

 

Lýsing: Verkefnið felst í því að segja helstu fréttir dagsins. Hlutverkin eru þessi: 

 Fréttamaður 

 Upptökumaður 

 Förðunarmeistari 

 Hárgreiðslukona  

 Fréttastjóri/leikstjóri 

Verkefnið er unnið í fimm manna hópum og nemendur fá tvær kennslustundir í undirbúning. 

Sniðugt er að samþætta þetta verkefni öðrum kennslustundum líkt og eðlisfræði til að geta 

útskýrt frétt sem tengist hitun jarðar, landafræði til að útskýra hvaðan fréttin kemur eða sögu 

til að útskýra eðli fréttar eins og tengsl innan konungsfjölskyldunnar í Bretlandi.  

Nemendur innan hópsins skipta með sér hlutverkum og verða sér úti um 3 til 4 fréttir til 

að hafa í fréttatímanum. Hver frétt þarf að hafa upphaf – miðju – endi og getur verið annað 

hvort eitthvað sem hefur verið í fréttum landsins eða á erlendri grundu. Fréttin má vera 

tilbúningur eða slúður en nemendur þurfa að geta útskýrt fréttina með tiltækum rökum og eins 

og áður segir geta nemendur fengið aðstoð við það með því að skoða kennslubækur eða tala 

við kennara tiltekinnar námsgreinar.  

Þegar allir nemendur innan hópsins hafa unnið saman að handriti fyrir fréttatímann og eru 

tilbúnir með það á markmálinu er hafist handa við að æfa handritið. Öll hlutverkin þurfa að 

hafa eitthvað til málanna að leggja í leikatriðið. Fréttastjórinn eða leikstjórinn stjórnar 

leikþættinum og má hafa undirbúning fyrir fréttatímann sem hluta af þættinum eða hafa 

leikþáttinn æfingu á honum. Frétta-stjórinn gæti þá verið að stöðva æfingar og segja til um 

hvað mætti gera betur. Til dæmis má kalla á hárgreiðslumeistarann og honum gefnar 

fyrirskipanir um hvernig fréttamaðurinn á að vera greiddur. Gaman er að gefa hverri persónu 

sérstök persónueinkenni, sem dæmi gæti hárgreiðslumeistarinn verið karakter sem sýnir 

sniðug svipbrigði eða talar með furðulegum raddblæ. Hann gæti verið mikið fyrir slúður og 
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spjallað við fréttamanninn. Hlutverk förðunarmeistarans væri svipað og eru þessi tvö hlutverk 

notuð til að krydda leikþáttinn með húmor og hlátri.  

Upptökumaðurinn gæti skipt sér mikið af eða verið að sofna á upptökuvélinni sem gerir 

fréttastjóra og fréttamanni erfitt fyrir að klára leikþáttinn. En nemendum er frjálst að túlka 

þessi hlutverk á annan hátt eða breyta þeim í önnur hlutverk. Aðalatriðið er að nemendur fái 

tækifæri til að láta hugann reika og ræða persónueinkenni hvers hlutverks fyrir sig og 

bakgrunn hennar. Það er skylda að hver og einn innan hópsins hafi hlutverk í leikþættinum 

sem gerir kröfur um tjáskipti á markmálinu.  

Það má gera ráð fyrir fjórum til fimm kennslustundum í verkefnið og einni að auki í 

könnun og spjall um hvað var erfitt að útskýra og hvaða orð þeim fannst erfitt að finna eða 

bera fram. Nemendur þurfa að passa sig á að textinn sem fréttamaðurinn les upp sé 

málfræðilega réttur sem gerir það að verkum að þeir þjálfast í málfræði markmálsins. 

Hópurinn þarf  að vinna vel saman í undirbúningsvinnunni við að gera textann réttan og sýna 

kennara sem verður þeim innan handar með það.  

Kennari skráir jafnóðum hjá sér hvað það er sem nemendur eiga erfitt með til að fara betur í 

það í lok verkefnisins. Fréttatíminn getur farið fram á skólalóðinni eða á sal skólans til að 

breyta um umhverfi. Tímamörkin á hverjum leikþætti eru um tíu til fimmtán mínútur. Það er 

því við hæfi að sýning þeirra fari fram þegar hægt er að verða sér úti um tvær samliggjandi 

kennslustundir.  

 

Markmið: Að samþætta námsgreinar og að nemendur þjálfist þar af leiðandi í að tala 

markmálið í mismunandi aðstæðum og læra nýjan orðaforða. Það getur einnig verið gott fyrir 

nemendur að kafa dýpra í námsefni annarra kennslugreina til að öðlast betri skilning á því 

efni. Nemendur æfa sig að tala markmálið og bera fram ný orð og læra þýðingu þeirra. Þeir 

þjálfast í undirbúningsvinnu og heimildaleit. Ritunarferlið er ávallt hið sama, að það sé alltaf 

upphaf – miðja – enda og þar af leiðandi læra nemendur að skilja ferli ritunar.  

Málfræðinni verður gerð skil þar sem nemendur þurfa að vinna textann sinn réttan fyrir 

fréttatímann. Það er svo markmið kennarans að sjá hvað þarf að bæta og hann getur því farið í 

það efni eftir að verkefninu lýkur. Ætlast er til að nemendur fái tækifæri til að nýta hreyfi- og 

líkamsgreind sína ef þeir vilja vera á útisvæði eða á vettvangi þegar fréttin er sögð. Einnig er 

rýmisgreind, málgreind og samskiptagreind þjálfuð. 

 

Útfærsla: Það er frekar erfitt að útfæra þetta verkefni eins og það er sett upp hér fyrir yngri 

nemendur. Eflaust væri hægt að útfæra það fyrir 7. og 8. bekk með það í huga að vera ekki 
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eins ströng á málfræði og gera verkefnið viðaminna eins og að hafa fréttatímann aðeins eina 

eða tvær fréttir og hafa hlutverkin færri. 

 

Námsmat: Símat kennara á meðan á vinnu stendur og skráning á þeim atriðum sem 

nemendur þurfa að fá frekari aðstoð með. Könnun lögð fyrir nemendur um mat á verkefninu 

til að betrumbæta það. Nemendur geyma handritið í verkmöppu sinni fyrir lokamat í lok 

annar. Kennari tekur upp leikþáttinn sem nýtist honum við lokamat annar. 
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Aldur: 7. til 10. bekkur 

Efnisviður: Sú tónlist sem nemendur velja, leikmunir sem nemendur geta nýtt sér til að 

bregða sér í hlutverk, kjólar, hattar, treflar, hanskar, jakkaföt, hljóðnemar, hljóðfæri og fleira 

sem þeim dettur í hug. Upptökuvél og myndavél fyrir kennara. 

 

Lýsing: Verkefnið felst í því að verið er að velja lag fyrir Íslands hönd í Eurovision. Lögin 

eru flutt á ensku þar sem við erum að nota verkefnið í enskutíma. Hlutverkin eru: 

 Kynnir eða kynnar 

 Höfundur lags 

 Flytjendur 

 Hljóðfæraleikarar 

 Dansarar 

 Bakraddir 

 Dómnefnd 

Mikilvægt er að hafa í huga að þetta á að vera skemmtilegt og skondið verkefni og nemendur 

þurfa ekki að syngja sjálfir. Nauðsynlegt er að gera nemendum það ljóst í byrjun svo þeir 

verði ekki neikvæðir áður en byrjað er. Kennari byrjar á því að útskýra leikinn og skrifa 

hlutverkin upp á töflu. Því næst þarf bekkurinn í heild að velja fjögur lög með enskum texta 

fyrir lokasprettinn í vali þess lags sem fer fyrir Íslands hönd í Eurovision. Þessi lög geta verið 

þekkt popplög eða íslensk lög með enskum texta eins og ,,Coming Home“ frá Eurovision í ár.  

 Þegar búið er að velja öll lögin fjögur verður dregið um hverjir verða kynnar keppninnar, 

en þeir eiga að kynna lögin, taka viðtöl við höfunda laganna og tilkynna úrslit. Því næst verða 

dregnir fjórir höfundar sem fá það hlutverk að útskýra tildrög lagsins og að lokum flytjendur 

þess. Flytjendur og höfundur hvers lags fá að ákveða hversu margar bakraddir og dansara þeir 

þurfa á að halda og þeir verða þá dregnir úr þeim nemendum sem eftir eru. Mikilvægt er að 

allur bekkurinn verði með í þessu verkefni þar sem bekkurinn vinnur saman sem heild í lokin. 

Nemendur vinna þó í litlum hópum við undirbúning hvers atriðis. Nemdendur fá upplýsingar 

um þau atriði sem verða metin af dómurum í lok verkefnisins. Mikilvægt er að þau séu vel 

útskýrð áður en vinnan hefst. 



 71 

Að lokum þarf að velja nokkra nemendur í dómnefnd sem taka lokaákvörðun um hvaða 

lag fer í Eurovision. Ef allir nemendur eru komnir með hlutverk gæti kennari tekið hlutverk 

dómara og ef til vill fengið með sér aðra kennara til að sitja í dómnefnd. Það er þó mikilvægt 

að hafa í huga að dómarar verða að vera í hlutverkum líka og tala markmálið líkt og nemendur 

allan tímann. Þeir fylgjast með undirbúningi hjá hópunum og skrifa hjá sér atriði sem gilda 

sem hluti af  lokaákvörðun þeirra. 

Dómurinn felst í því hver setur upp athyglisverðasta atriðið. Dómararnir þurfa að huga að 

eftirtöldum atriðum:  

 Hreyfir söngvari/ar varirnar eftir texta, er hann kunnugur textanum? 

 Eru dansarar vel æfðir og í takt við lagið 

 Er atriðið frumlegt? 

 Er textinn við hæfi fyrir Eurovision? (gerir það að verkum að nemendur þurfa að skilja 

textann sem þau fara með) 

 Hefur hópurinn unnið vel saman og verið hvert öðru innan handar við vinnu á 

verkefninu.  

 Að hópurinn sýni vönduð vinnubrögð metnað til þess að vinna keppnina. 

 Eru viðtölin við höfunda frumleg og vel skipulögð? Eru spurningarnar undirbúnar 

fyrirfram eða óundirbúnar? 

Kynnarnir þurfa að kynna á markmálinu, viðtölin við höfunda fara einnig fram á 

markmálinu og lögin þurfa að vera á ensku. Söngvarinn þarf að vera kunnugur textanum til að 

geta hreyft varirnar rétt með. Lögin verða spiluð af veraldarvefnum eða af geisladisk sem 

nemendur koma með. Nemendur hefja undirbúning í stofunni í hópum en þegar æfingar á 

atriðum byrja er við hæfi að hver og einn hópur fái sitt rými. Eflaust er hægt að fá tómar 

kennslustofur, sal skólans eða rými á gangi þar sem ekki er hætta á að trufla aðra kennslu. 

Ágætt er að áætla eins og fjórar til fimm kennslustundir í undirbúningsvinnuna.  

Gott er að hafa tvo samliggjandi tíma þegar lokasýningin fer fram og gaman væri að bjóða 

öðrum bekk að koma og horfa á en aðeins ef nemendur eru sáttir við það. Það verður að gera 

sér grein fyrir því að nemendur eru að leika á ensku og eflaust gæti einhverjum þótt óþægilegt 

að aðrir en bekkurinn þeirra væri að horfa á . 

 

Markmið: Markmiðin með þessum leik er að nemendur hafi ánægju af vinnunni og fái 

tækifæri til að nýta sér hreyfi- og líkamsgreind, samskiptagreind, málgreind og tónlistargreind 

sína. Þeim er einnig ætlað að læra að vinna saman sem heild og byggja upp traustan og góðan 

bekkjaranda. Nemendur æfast í að tala markmálið og læra nýjan orðaforða. Þeir fá tækifæri til 
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að hreyfa sig og njóta augnabliksins. Ferlið er lærdómsríkt og það er markmið með þessarri 

æfingu að nemendur hafi metnað fyrir vinnu sinni og uppfylli þau atriði sem dómnefnd metur 

í lokin. 

 

Tilbrigði: Hægt er að útfæra hugmyndina fyrir yngri nemendur en þá þarf eflaust að gera enn 

minni kröfur til nemenda sem og nota öðruvísi lagaval. Hægt væri að nýta lögin úr 

kennslubókum og leyfa nemendum að tala markmálið eins og þeim finnst þægilegast, gera 

minni kröfur um orðaforða og að kennari sé þeim innan handar með þann orðaforða sem þeir 

þurfa að nota.  

 

Námsmat: Kennari nýtir sér símat á meðan á vinnunni stendur og tekur upp Eurovision 

þáttinn í lokin til að geta nýtt sér frammistöðu nemenda fyrir lokamatið. Könnun verður lögð 

fyrir nemendur til að fá frekari upplýsingar um hvað hefði mátt gera betur og hvort nýjar 

hugmyndir hafi vaknað um annars konar leikferli eða tilbrigði af þess verkefni. Allt skriflegt 

efni eru nemendur beðnir um að geyma í ferilmöppu sinni og gaman væri að taka ljósmyndir 

sem nemendur fengju að halda til haga í ferilmöppum sínum. 
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Aldur: 8. til 10. bekkur 

Efniviður: Handrit af vefsíðunni http://www.simplyscripts.com/ , stutt myndbrot úr valinni 

mynd sem hægt er að nálgast á www.youtube.com , orðabækur, myndavél eða upptökuvél. 

 

Lýsing: Þetta er nokkurs konar kennsluefni tengt verkefnavinnu. Í stað þess að lesa texta úr 

lesbókinni í ensku þá er lesið handrit úr kvikmynd sem nemendur þekkja. Kennari ákveður 

hvort hann velur hluta úr handritinu eða handritið í heild sinni. Það fer eftir því hversu mikinn 

tíma hann telur sig geta eytt í verkefnið. Gott væri að byrja á hluta úr handriti og sjá hver 

áhugi nemenda er. Ef tekið er fyrir eins og eitt atriði úr myndinni er gott að miða við að 

lesturinn og umræður um orðaforða og áframhaldandi verkefni taki eins og eina til tvær 

kennslustundir. Hópavinnan sem kemur í kjölfarið tekur líklega fjórar til fimm kennslustundir 

þar með talið sýning á leikatriðum og umræðutími í lokin. Ef tekinn er stærri hluti úr 

handritinu er mikilvægt að setja sér tímaramma um hvað eigi að eyða miklum tíma í lestur og 

hversu mikill tími fari í verkefnavinnuna. 

Mikilvægt er að nota myndbandsklippu úr valinni mynd sem kveikju. Nemendum fá að 

horfa á þetta stutta myndbrot úr bíómyndinni án þess að vita nokkuð meira um verkefnið. Því 

næst fá þeir handritið eða hluta úr handriti myndarinnar í hendurnar, en það er hægt að ná í á 

síðunni http://www.simplyscripts.com/.  Tillögur að handritum sem hægt er að nálgast á 

síðunni og höfða til þess aldurshóps nemenda eru: 

 Shutter Island 

 Frozen 

 St.Elmo’s Fire 

 Up  

 Avatar 

 Marley and Me 

 Sherlock Holmes 

 

Hlutverkum handritsins er skipt á milli nemenda og það lesið yfir upphátt. Kennari 

stöðvar lesturinn af og til og skiptir um lesendur svo allir fái að spreyta sig. Nemendur eru 

http://www.simplyscripts.com/
http://www.youtube.com/
http://www.simplyscripts.com/
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beðnir um að strika undir orð sem þau skilja ekki á meðan á lestrinum stendur og staldrað 

verður við til þess að útskýra vafaatriði. Þau orð sem nemendur skilja ekki verða skrifuð upp á 

töflu og þýdd jafnóðum. Við lok lestursins hefjast umræður um efni handritsins og orðin sem 

skráð voru á töfluna.  

Því næst er nemendum skipt upp í fjögurra til fimm manna hópa en það fer eftir stærð 

bekkjar og hlutverkum í atriðinu sem valið hefur verið. Hóparnir fá það verkefni að vinna 

leikþátt í tengslum við myndina og handritið. Það getur verið sjónvarpsviðtal við leikara, 

viðtal við leikstjóra eða framleiðanda myndarinnar. Það er hægt að gera stuttan leikþátt eins 

og sjónvarpsþátt um gerð myndarinnar eða setja upp leikþátt frá frumsýningu myndarinnar. 

Allir leikþættir eiga að fara fram á ensku og búningar og leikmunir eru að sjálfsögðu 

æskilegir. Það fer eftir því hversu stór hluti af handriti myndarinnar er í notkun, hversu langan 

undirbúningstíma nemendur þurfa á að halda. Mikilvægt er að gefa þeim nægan tíma en 

kennari þarf að fylgjast með framgangi vinnunnar og ákveða út frá því hve langur tími verði 

gefinn í undirbúninginn. Gott væri að áætla að nemendur fengju tvær kennslustundir til að 

vinna að gerð leikþáttarins.  

 

Nemendur þurfa að áætla að leikþátturinn sé um það bil 10 til 15 mínútur í sýningu og að 

öll tjáskipti fari fram á markmálinu. Gott væri að hafa tvo samliggjandi tíma þegar að sýningu 

atriða kemur og gaman væri að nýta sér sal skólans til að breyta um umhverfi. Í næsta tíma á 

eftir sýningu atriðanna verða umræður um vinnuna. Tekin er heil kennslustund í umræður og 

ályktanir um handrit myndarinnar og gerð hennar. Ef til er heimildamynd á ensku um gerð 

myndarinnar er tilvalið að nemendur fái að sjá hana í kennslustund en það yrði þá að bæta við 

einni kennslustund fyrir sýningu hennar. Ætlast er til að umræðurnar fari fram á markmálinu 

til þess að orðaforði og tjáskipti á markmálinu þjálfist. Þar fá nemendur tækifæri til að tjá sig 

um verkefnið og hvernig þeim fannst að vinna það. Einnig verður rætt um skilning þeirra á 

myndinni og hvort hún hafi haft einhvern boðskap. Spurningar sem gætu komið af stað 

umræðum eru til dæmis:  

 Var orðaforðinn erfiður?  

 Lærðu nemendur orð sem þeim fannst skemmtileg og forvitnileg?  

 Hverjar voru þeirra hugsanir þegar lestrinum lauk? En þegar hóparnir höfðu sýnt 

leikatriðin sín?  

 Hver eru viðhorf nemenda til myndarinnar?  

 Voru þau áhugasöm um að vita meira um myndina?  
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 Undirbúningur leikþáttarins? 

 Að vinna í hóp  

Í næstu kennslustund verður haldið áfram að lesa handritið ef einungis hefur verið lesið eitt 

atriði, annars á þetta stig vinnunnar ekki við ef handritið er lesið í heild sinni. Kennarinn 

ákveður hversu miklum tíma hann vill verja í verkefnið. Hægt er að hafa umræður í lok hvers 

atriðis eða ritunarverkefni þar sem nemendur þurfa að velja sér hlutverk úr myndinni og skrifa 

bréf til vinar síns í hlutverki persónunnar svo eitthvað sé nefnt.  Þannig er hægt að gera sér 

grein fyrir skilningi nemenda á persónusköpun í myndinni. Einnig er hægt að láta nemendur 

koma upp og leiklesa úr handritinu eða spinna senu sem hefur að geyma svipaða atburðarás 

og í myndinni, en ef það er gert þá hafa nemendur ekki handritið við höndina og setningarnar 

þurfa ekki að vera eins og stendur í því. 

Lokastig vinnuferlisins er að sýna nemendum bíómyndina í kennslustund og tilvalið er að 

hafa hana einungis með enskum texta, þar með geta nemendur séð þau orð sem þeim finnst 

erfitt að skilja. Það er einnig hugmynd að leyfa nemendum að sjá myndina með engum texta 

en hafa handritið fyrir framan sig. Það er eflaust betra að gera það ef kennari telur að allir í 

bekknum skilji myndina og orðaforðann vel. 

Þetta verkefni gefur kennurum frjálsar hendur um notkun þess. Tilvalið er að nota það til 

þess að breyta út af vananum nokkrum sinnum á skólaárinu og vera með atriði úr mismunandi 

handritum sem unnin eru á þennan hátt með vissu millibili. Þannig hvílast nemendur á 

hefðbundnu skólabókunum. En eins og áður segir fer það allt eftir tíma og áhuga í bekknum 

og hvað kennarinn telur sig geta eytt miklum tíma í þetta verkefni. Það er einnig tilvalið að 

nota handritin í nokkra mánuði í stað lesbókar en eflaust þarf að fá leyfi fyrir slíku í flestum 

skólum. Það er þá hægt að blanda vinnu með handritunum saman við hefðbundið kennsluefni 

þar sem lesið er í lesbók og verkefni unnin í verkefnabók.  

 

Markmið: Að nemendur fái annað og fjölbreyttara kennsluefni til að æfa sig í lestri, 

framburði og orðaforða markmálsins. Að nýta efni sem er áhugaefni hjá nemendum eins og 

bíómyndir og teiknimyndir sem þeir þekkja úr sínu daglega lífi. Ætlunin er að ná fram sömu 

markmiðum og gefin eru í lestri lesbókar í ensku en með annað lesefni. Að minnka notkun 

hefðbundinnar kennslubókar og fara óhefðbundnar leiðir. Hugmyndin er að nemendur muni 

læra með jákvæðu hugarfari og bæti frammistöðu sína í tjáskiptum á markmálinu. Verkefnið 

felur í sér þjálfun í samræðulistinni, skilningi, orðaforða, ritun og tjáningu. Markmiðið með að 

sýna klippu í byrjun er að kveikja áhuga hjá nemendum og leiða þá áfram í vinnunni með 

jákvæðu hugarfari og áhuga á verkefninu.  
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Tilbrigði: Það er frekar erfitt að útfæra þetta efni fyrir yngri nemendur þar sem þeir hafa ekki 

öðlast nægja kunnáttu á markmálinu til að geta lesið handrit úr bíómynd. Eflaust væri hægt að 

nýta sér barnaefni úr sjónvarpinu og þannig búa tíl handrit úr stuttri teiknimynd og nýta það á 

svipaðan hátt. 

 

Námsmat: Nemendur svara könnun í lokin sem mun vera námsmat verkefnisins. Þar eru þeir 

beðnir um að svara á markmálinu spurningum sem kennarinn vill fá svör við um þessa 

kennsluaðferð, líkt og: 

 Að hvaða leyti fannst þér verkefnið hjálplegt? 

 Myndirðu vilja vinna svona verkefni aftur? Ef já af hverju? 

 Hverju myndirðu vilja breyta við verkefnið? 

 Að hvaða leyti hefur orðaforði þinn aukist? 

 Hvaða hluti af verkefninu fannst þér skemmtilegastur? 

 Að hvaða leyti var kennarinn hjálplegur við vinnu á verkefninu? 

 

Jafningjamat og sjálfsmat verður einnig til staðar og nemendur beðnir um að meta sjálfan sig 

sem og hópfélaga sína. Þar verða nemendur beðnir um að meta eftirfarandi: 

 Finnst þér þú hafa lagt mikið af mörkum við vinnu í verkefninu? 

 Varstu hópfélögum þínum innan handar við undirbúning verkefna? 

 Voru hópfélagar þínir allir áhugasamir við gerð verkefna? 

 Unnu allir hópfélagar þínir jafnt? 

 Hvaða einkunn frá einum upp í tíu myndirðu gefa sjálfum þér miðað við vinnu þína 

við verkefnið? 

 Fannst þér þú eiga erfitt með að skilja verkefnið? 

 

Kennari mun vera með símat í tímum og setja saman mat með nemendum um 

frammistöðu þeirra í verkefninu. Umræðutímarnir eru góð leið fyrir kennarann að sjá hverjir 

taka þátt og hverjir ekki. Hvernig gengur nemendum að tjá sig á markmálinu og var efnið 

áhugavert fyrir þá. Allt skriflegt efni er geymt í ferilmöppu nemenda og kennari tekur 

ljósmyndir á meðan á vinnunni stendur sem nemendur fá í möppuna sína til geymslu. 

Gagnlegir tenglar: 

http://www.simplyscripts.com/  

www.youtube.com 

http://www.simplyscripts.com/
http://www.youtube.com/
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Aldur: 9. til 10. bekkur 

Efniviður: Grimms ævintýrin, orðabækur, nauðsynlega leikmuni eftir ævintýri. Upptökuvél 

og myndavél fyrir kennara. 

 

Lýsing: Þetta er umfangsmikið verkefni sem gæti flokkast undir lokaverkefni eða 

þemaverkefni í bekknum. Kennari byrjar á því að skipta nemendum í þriggja til fjögurra 

manna hópa. Því næst verður útskýrt fyrir þeim að þeir eigi að setja upp stuttan leikþátt á 

markmálinu sem tengist einhverju af Grimms ævintýrunum. Hver hópur velur sér eitt 

ævintýri, engir tveir hópar mega vera með sama ævintýrið. Tekin er ein kennslustund í þetta 

ferli. 

Því næst hefjast nemendur handa við að þýða ævintýrið og búa til handrit. Gefnar eru 

fjórar til fimm kennslustundir í þessa vinnu en áætlað er að hver leikþáttur sé á bilinu 5 til 10 

mínútur í flutningi. Nemendur geta þýtt ævintýrið orðrétt eða skrifað það upp eftir minni og 

þýtt á ensku. Hlutverkum er skipt á milli innan hópsins og sumir fá eflaust fleiri en eitt 

hlutverk. Í þessu verkefni er tilvalið að fá fleiri kennara í lið með sér og samþætta 

kennslugreinar. Sem dæmi mætti nýta sér listgreinar, textílmennt og hönnun og smíði við gerð 

leikmyndar, búning og leikmuna.  

Nemendur fá eins og greint er frá hér að ofan um viku í að undirbúa og klára handritið 

fyrir sitt atriði. Kennari ætti að brýna fyrir nemendum að reyna eftir fremsta megni að tala 

saman á markmálinu á meðan á undirbúningsvinnunni stendur. Hand-ritið skal vera á 

markmálinu og málfræðilega rétt, kennari þarf því að fara yfir það og vera til staðar til að 

hjálpa með vandamál sem gætu komið upp. Þegar nemendur hafa skipt með sér hlutverkum er 

komið að því að búa til búninga eða grímur sem gefa til kynna hvaða hlutverk hver og einn 

hefur í leikþættinum. Þarna væri hægt að vinna með list- og verkgreinakennurum og fá að 

nýta þá tíma í verkefnið.  

Í æfingar fá nemendur þrjár kennslustundir í viðbót við undirbúningsvinnuna. Tilvalið 

væri að sameina listgreinatíma og enskutímana til að sýna leikþættina. Hver hópur sýnir sinn 

hluta og þegar sýningunum er lokið lætur kennarinn nemendurna vita af því að nú eigi 

bekkurinn að vinna saman að því að gera eina heilsteypta sýningu með öllum stuttu 

leikþáttunum. Þeir verða að tengjast að einhverju leyti.  
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Bekkurinn þarf því að vinna saman sem heild og kennarinn verður til staðar fyrir 

nemendur ef þeir þurfa á frekari aðstoð að halda. Tilvalið væri að vinnan myndi hefjast með 

umræðum og þankahríð um:  

 Hvernig væri hægt að tengja atriðin?  

 Hvað þyrfti að gera til að tengja þau?  

 Í hvaða röð eiga þau að vera?  

 Hver tekur að sér að semja texta til að tengja atriðin? Hægt væri að skipta þessum 

verkefnum á milli hópanna þegar röð atriðanna er ljós. 

Að lokum verður leikritið æft og sýnt á sal skólans eða farið verður með það í aðra skóla en 

það fer eftir nemendum og þeir ættu að taka lokaákvörðun um það, sumir treysta sér eflaust 

ekki til að leika á ensku fyrir framan nemendur sem þeir þekkja ekki. Með það að takmarki að 

setja upp sýningu og sýna hana fyrir áhorfendur verða nemendur metnaðarfyllri og sjá tilgang 

með verkefninu. Nemendur fá frjálsar hendur við gerð leikritsins og er leyfilegt að nota 

tónlist, hljóð, leikmuni og annað sem þeim dettur í hug. Ef einhverjum finnst óþægilegt að 

leika getur hann starfað með hópnum við gerð leikmuna, leikmyndar eða búninga. Einnig geta 

einhverjir unnið við að finna tónlistina fyrir leikritið en kennari skal ávallt byrja á að reyna að 

fá alla til að taka að sér hlutverk í leikritinu lítið eða stórt. Hópurinn hjálpast svo að við gerð 

leikmuna. 

 

Markmið: í þessu verkefni er unnið að ýmsum markmiðum. Samþætting námsgreina er 

markmið sem hægt er að útfæra á ýmsa vegu. Sumir kennarar vilja vinna með einni annarri 

námsgrein á meðan aðrir reyna að samþætta fleiri námsgreinar. Flest öllum greindum eru gerð 

skil og þar af leiðandi er verkefnið fyrir alla nemendur og allir eiga að geta tekið þátt. Þeir 

sem ekki treysta sér til að leika er gert kleift að vinna á annan hátt sem tengist þeirri greind 

sem þeir eru sterkir í. Markmiðið er að nemendur þjálfist í öllum þáttum tungumálanáms; 

ritun, tjáskiptum, skilningi, lestri og málfræðikunnáttu.  

 

Tilbrigði: Þetta verkefni er hægt að gera mjög auðvelt fyrir yngri nemendur og ekki eins 

viðamikið. Nemendur gætu fengið að leika ævintýrið eftir minni og reyna eftir fremsta megni 

að nýta markmálið. Nemendur þurfa að vera vel að sér í orðaforða til þess að setja leikþáttinn 

upp á markmálinu en fyrir 5. og 6. bekk væri hægt að prófa einfalda útgáfu. 

Námsmat: Ef þetta er hugsað sem lokaverkefni verður nemendum gert ljóst í byrjun verkefnis 

hversu mikið vægi það hefur í lokaeinkunn og hvaða þættir verði metnir. Tilvalið er að nota 

símat á meðan á vinnunni stendur og taka upp leikritið og vinnu í hópum til að geta metið 
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hvern og einn nemanda út frá frammistöðu hans. Handritið fer í ferilmöppu nemenda sem er 

líka hluti af lokaeinkunn. Í lokin verður sett fram könnun fyrir nemendur þar sem þeir segja 

sína skoðun á verkefninu og hvað mætti gera betur.  

 

Atriði sem verða metin: 

 Þýðing ævintýris 

 Gerð handrits 

 Frumleiki handrits og leikþáttar 

 Búningar og leikmunir 

 Leikmynd 

 Er tónlist við hæfi? 

 Taka allir nemendur þátt í undirbúningi og gerð leikþáttar? 

 Er markmálið talað í undirbúningsvinnu sem og við gerð leikþáttar? 

 Gengur hópavinnan vel? Vinna nemendur vel saman? 

 

 

 

 

 

 



 80 

Námsmat 

Í grunnskólalögum er það tekið fram að megintilgangur námsmats sé að örva nemendur, veita 

þeim hjálp í námi og það sé nemendum hvatning til að leggja sig betur fram í náminu (Lög 

um grunnskóla, nr.91/2008, grein 27). 

Aðalnámskrá – erlendur hluti er lagt áherslu á að námsmat sé með fjölbreyttu sniði þar 

sem markmið og hæfni nemenda er mismunandi. Matið er til þess að afla upplýsinga um 

gengi á kennsluferlinu og sé nemendum sem og kennurum viðmið um árangur þeirra. Það á 

einnig að vera leiðsögn til frekari skipulagningar og breytinga á náminu 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 13). Í aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar kemur fram 

að nemendur eru viðkvæmir fyrir gangrýni og því sé mikilvægt að nemendur fái jafnóum 

vitneskju um gengi sitt og endurgjöf geti farið fram á mismunandi stigum með mismunandi 

aðferðum (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 41). 

 

Símat  

Símat, öðru nafni leiðsagnarmat er ferli til að afla sér upplýsinga um nemanda og framgöngu 

hans í náminu á meðan á því stendur. Matið er til að fylgjast með og skrá hjá sér stöðu mála á 

meðan unnið er. Þetta nýtist nemendum sem og kennurum sem leiðsögn um að stefnt sé í rétta 

átt og að settum markmiðum. Það gefur kennara einnig möguleika á að breyta til í miðju ferli 

ef skoðun hans er að markmiðum verði ekki náð (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 8). 

 

 Símat er mjög þægileg leið fyrir kennara til að fylgjast með framvindu nemenda og 

hvort þeir nái árangri eða ekki á vinnuferlinu. 

 Kennari fylgist með og skráir hjá sér bæði jákvæð og neikvæð atriði sem koma til með 

að aðstoða kennarann við lokamat. 

 Matið gagnast kennara við að hjálpa nemendum með þau atriði sem þeir þarfnast 

frekari aðstoðar með og geta hrósað fyrir þau atriði sem nemandi gerir vel. 

 Það hefur sýnt sig að þegar nemandi hefur vitneskju um að verið sé að fylgjast með 

honum þá leggi hann sig frekar fram við að vinna vinnu sína vel. 

 Atriði sem má meta við skráningu í símati geta verið samvinna, virðing fyrir 

nemendum og kennara, ábyrgð á verkefnum sínum, samskiptafærni, frumlegheit, 

áhugi, hugarfar, frumkvæði, listin að hlusta og taka gagnrýni.  

 

(M.a. byggt á Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.62). 



 81 

Jafningjamat 

Jafningjamat er gagnlegt þar sem nemendur gagnrýna verk jafningja sinna en þurfa að sama 

skapi að taka við gagnrýni. Talið er að nemendur taki frekar gagnrýni frá samnemendum 

sinum alvarlegra en frá kennara. Samnemar gagnrýna verk hver annars og geta aðstoðað 

hvern annan með lausnir (Þóra Björk Jóndsóttir, 2008, bls. 53).  

 

 Þegar unnið er að miklu leyti í hópum eða paravinnu er mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að segja sína skoðun á hvernig vinnan gekk. Þar sem aðilar innan hópsins 

vinna mismikið getur komið til leiðinda og þeim sem vinna alla vinnuna finnst vinnan 

ósanngjörn og getur hún orðið neikvæð.  

 Það er einnig mikilvægt að hópurinn geti sagt sitt álit á framlagi hópsins og meti sína 

vinnu í lok verkefnis. 

 Á matsblaðinu sem nemendur fá í lok verkefnis er mikilvægt að spurningarnar séu 

áleitnar og að nemendur geti svarað afdráttarslaust og með rökstuðningi  

 

(Byggt á Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, bls. 51). 

 

Sjálfsmat 

Sjálfsmat er samkvæmt Þóru Björk Jónsdóttur það mat þegar nemandi þarf að meta sín eigin 

verk með hliðsjón af þeim markmiðum og viðmiðum sem lögð eru fyrir í náminu. Það felur í 

sér að taka ábyrgð á sjálfum sér sem námsmanni og færni í að læra. Nemandi gerir sér betur 

grein fyrir því sem er ætlast til af honum í náminu, byggir upp sjálfstraust, verður virkur 

þátttakandi í námi sínu, lærir að spyrja spurninga til að öðlast frekari skilning á námsefninu og 

hann verður áhugasamari um námið (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 49 – 50) 

 

 Nemendur þurfa að fá tækifæri á að segja sína skoðun á eigin framlagi. 

 Við matið þarf nemandi að muna hvað hann gerði, hvernig hann vann en jafnframt að 

vera gagnrýnin þegar kemur að því að meta sína vinnu. 

 Gott er að nemandi og kennari spjalli saman um mat nemanda og honum sé sýnt fram 

á að kennarinn er ekki alsráðandi í mati á verkefninu. 
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 Gott getur verið fyrir kennara að bera saman jafningjamat, sjálfsmat og hans eigið mat 

á nemandanum ásamt ferilmöppu til að gefa lokaeinkunn í áfanganum. Jafnframt er 

gagnlegt fyrir nemanda að skoða saman sitt eigið mat og mat samnemenda og kennara.  

 

(M.a. byggt á Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63). 

 

Ferilmappa 

Nemendur velja verk í möppuna eftir þeim markmiðum sem sett hafa verið í námsgreininni. 

Nemendur þurfa því að velja og hafna því sem þeir vilja að verði metið til lokamats. Áætlað 

er að með möppunni fylgi rökstuðningur nemanda á vali hans og þar með tekur hann ábyrgð á 

sínu vali. Mappan sjálf er ekki námsmatið heldur það sem nemendur hafa ákveðið að setja í 

möppuna. Möppumat gefur nemendum möguleika á að vera hluti af kennsluferlinu, þar með 

talið námsmatinu. Hann á hlutdeild í málinu sem gefur honum betri tengingu við námið (Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 38).  

 

 Með ferilmöppum safna nemendur verkum sínum í möppu yfir veturinn. 

 Í lok skólaárs þurfa nemendur að velja úr því efni sem þeir hafa ákveðið að geyma 

í möppunum, hvaða efni þeir vilja að sé metið. Þar sem öllu efni vetrarins er haldið 

til haga í möppunum þurfa nemendur að velja úr því þegar kemur að lokaskilum 

ferlimöppunar það sem þeir telja vera sín bestu verk. 

 Þar með taka nemendur ábyrgð á sínum eigin verkefnum og leggja metnað í að 

gera þau vel. 

 Mappan er metin eftir ýmsu. Þar sem nemendur fá að skreyta og gera möppuna 

eins og þeir vilja er hún metin eftir frumlegheitum, vandvirkni, samviskusemi og 

metnaði. 

 Myndbönd hjálpa kennara að meta verk nemenda í lok skólaárs og getur hann þar 

með rifjað upp þau verkefni sem voru unnin á vetrinum og frammistöðu hvers og 

eins nemanda í þeim. Hann getur því nýtt sér myndböndin samhliða 

ferlimöppunum sem nemendur skila inn. 

 Ljósmyndir sem kennari hefur tekið af verkefnum nemenda yfir árið eru einnig 

varðveittar í möppunni til að hjálpa nemendum með lokaval verkefna og muna 

hvað þau gerðu hverju sinni. Hægt er að hafa möppu í tölvu kennslustofunnar með 
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myndum hvers verkefnis sem nemendur geta litið yfir þegar kemur að því að rifja 

upp vinnu skólaársins. 

 Innihald möppunnar gefur til kynna hvað nemandi kann og hvar hann hefur tekið 

framförum. 

 

(M.a. byggt á Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 38). 

 

 

Sýnishorn af matsblöðum 

Hér á eftir má finna sýnishorn af matsblöðum sem kennarar geta haft til viðmiðunar þegar 

kemur að námsmati verkefna. Kennarar geta notað þessi sömu sýnishorn, bætt við atriðum eða 

hannað sín eigin matsblöð. Tilgangurinn með sýnishornunum er eingöngu að vera kennurum 

viðmiðun og sýna fram á hvaða atriði eru metin. Á heimasíðu Ingvars Sigurgeirssonar er að 

finna ýmsar gerðir matsblaða og þar er gott að sækja sér hugmyndir um námsmat og gerð 

matsblaða. Þessar fyrirmyndir getur svo hver og einn kennari lagað að þeim verkefnum sem 

meta skal og nemendahópnum sem um ræðir hverju sinni. Í þessum kafla verða gefin dæmi 

um þrenns konar matsblöð sem finna má á síðu Ingvars. 
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Dæmi um matsblað í jafningjamati 

 

Matsblað fyrir mat á vinnufélögum 

   

________________(nafn) hefur lagt af mörkum til hópvinnunnar á eftirfarandi hátt: 

  Hefur lagt 

verulega af 

mörkum 

Hefur lagt 

nokkuð af 

mörkum 

Léttvægt 

framlag 

1. Forysta       

2. Skipulag       

3. Hugmyndir       

4. Öflun upplýsinga       

5. Úrvinnsla       

6. Flutningur - skýrsla       

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimasíða Ingvars Sigurgeirssonar. (e.d.). Kennsluaðferðavefurinn: Hugmyndabanki fyrir 

mat á skólastarfi og námsmat -  Mat á frammistöðu í hópvinnu.  

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/matlhopv3.htm 

 

 

 

 

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/matlhopv3.htm
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Dæmi um matsblað fyrir sjálfsmat 

Hversu vel vinn ég? 

Nafn: 

Dags:  

Skrifaðu já eða X í viðeigandi reit Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég vinn vel í tímum     

Ég tek þátt í verkefnum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég hef gaman af að glíma við ný 

viðfangsefni 

        

Ég reyni að hætta ekki fyrr en verkefninu 

er lokið 

        

Ég skila verkefnum á réttum tíma         

Ég geng vel frá verkefnum         

Ég er kurteis         

Ég kem vel undirbúin(n) í tíma         

Ég tek þátt í umræðum         

Ég vinn vel ein(n)         

Ég vinn vel með öðrum         

Ég sækist eftir að vinna í hóp         

Ég vinn vel undir stjórn annarra         

Ég er góður hópstjórnandi         

Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég sé ekki 

sammála 

        

Ég tek tillit til annarra         

 

 
Heimasíða Ingvars Sigurgeirssonar. (e.d.). Kennsluaðferðavefurinn: Hugmyndabanki fyrir 

mat á skólastarfi og námsmat -  Mat á eigin vinnu í skólanum: Hversu vel vinn ég? 

(sjálfsmat).  

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/mataeiginvinnu.htm 

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/mataeiginvinnu.htm
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Dæmi um mat á ferilmöppu 

Mat á safnmöppu 

 

Heimasíða Ingvars Sigurgeirssonar. (e.d.). Kennsluaðferðavefurinn: Hugmyndabanki fyrir 

mat á skólastarfi og námsmat -  Mat á safnmöppu (frá Laugalækjarskóla). 

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/Welcome.htm 

 Ófullnægjandi Sæmilegt Gott 

Ástundun Vantar mörg verkefni í 

möppuna. 

Verkefni illa eða lítt unnin. 

Verkefnin eru ekki merkt 

eða dagsett. 

Verkefnum er ekki raðað 

eftir dagsetningu. 

Næstum öll 

verkefni eru í 

möppunni. 

Verkefni 

hálfunnin. 

Nokkur verkefni 

eru merkt eða 

dagsett. 

Nokkrum 

verkefnum raðað 

eftir dagsetningu. 

Öll verkefni eru á 

sínum stað. 

 

Verkefni fullunnin. 

Öll verkefnin eru 

merkt eða dagsett. 

Verkefnum er raðað 

eftir dagsetningu. 

Frágangur Frágangi ábótavant. 

Yfirkrot og krass. 

 

Blöðin rifin og krumpuð. 

Verkefnin illa uppsett. 

Frágangur oftast 

góður. 

Skipulag og 

samhengi gæti 

verið betra. 

Blöðin nokkuð 

snyrtileg 

Verkefnin nokkuð 

vel uppsett. 

Góð umgengni um 

möppuna. 

Skipulag gott. 

 

Blöðin snyrtileg. 

Verkefnin 

skipulega uppsett. 

Ferli Hefur lítið nýtt sér 

leiðbeiningar frá kennara 

við úrlausn verkefna. 

Lítil vinna lögð í sjálfsmat. 

Hefur oftast nýtt 

sér leiðbeiningar 

kennara til úrbóta 

á verkefnum. 

Nokkuð góð vinna 

lögð á mat í 

verkefnum. 

Nýtir sér 

leiðbeiningar 

kennara. 

Auðvelt er að sjá 

hvað nemandinn 

telur sig hafa lært af 

viðfangsefnunum. 

http://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/Welcome.htm
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Lokaorð 

Það gekk framar öllum vonum að gera hugmyndabankann og áhugi minn á efninu jókst með 

tímanum. Þegar ég hafði lesið mér vel til um almenna notkun leiklistar í kennslu og tengt það 

við tungumálakennslu hafði ég dregið þær ályktanir að hún er gífurlega öflug kennsluaðferð 

og afskaplega árangursík þegar kemur að fjölbreyttum nemendahóp. Eins og ávallt er engin 

kennsluaðferð heilög og hversu margar sem þær mega vera þá hafa þær alltaf sínar jákvæðu 

og neikvæðu hliðar. Það sama er uppi á teningnum með leiklistina sem kennsluaðferð en þar 

eru jákvæðu atriðin fleiri en þau neikvæðu. Leiklistin byggir upp góðan og jákvæðan 

bekkajaranda og heldur nemendum við efnið með því að höfða til flestra og styrkir 

félagslegan þroska þeirra. Leiklistin auðveldar nemendum að byggja upp traust innan 

bekkjarins, hjálpar við að losna við feimni þegar markmálið er talað í tungumálakennslu og 

heldur nemendum við lærdóminn með því að vera fjölbreytt og skemmtileg kennsluaðferð 

sem má setja fram á margvíslegan hátt.  

Leiklistin aðstoðar kennarann við að vera hluti af bekknum þar sem hans markmið er ekki 

að mata nemendur af tilbúnu efni heldur að vera nemendum innan handar við vinnu á 

verkefnum sem þeir vinna út frá sínu sjónarhorni. Leiklistin sem kennsluaðferð býður kennara 

upp á óhefðbundnar leiðir í kennslu sem og námsmati og þar af leiðandi gerir honum 

auðveldara fyrir að höfða til sem flestra í bekknum. Aðferðir leiklistarinnar ýta undir skapandi 

hugsun og hugmyndaflug nemenda. Í mínu vettvangsnámi síðastliðið ár hef ég bryddað upp á 

ýmsum leikjum tengdum leiklistinni í tungumálakennslu sem og í almennri kennslu. Ég hef 

ávallt mætt miklum áhuga nemenda og mikilli innlifun á meðan á leikjunum stóð. Það er mitt 

álit að nemendur hafi alltaf gaman af því að leika sér og því ekki að leika sér og læra á sama 

tíma? Ég hef alltaf notað markmálið sem tjáskiptamál í kennslustofunni og hef mætt lítilli 

andspyrnu frá nemendum.  

Það er von mín að sem flestir kennarar treysti sér í að prófa einhverjar af þeim 

hugmyndum sem koma hér fram og þjálfist í að nota þær. Að notkun þeirra leiði til jákvæðra 

breytinga á nemendum bæði hvað varðar árangur í námi og félagsþroska þeirra. Það er einnig 

von höfundar að efni bankans verði til þess að kveikja hugmyndir kennara að nýjum 

útfærslum sem hæfi því námsefni sem unnið er með hverju sinni. Ég óska kennurum sem og 

nemendum góðrar skemmtunar og eins og sagt er í leikhúsinu: „Break a leg“.
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