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1 Formáli 

Það er stutt síðan ég var í grunnskóla og því man ég vel eftir grunnskólagöngunni. Það 

verkefni sem er mér minnistæðast úr grunnskóla gerði ég á miðstigi. Þetta verkefni var 

unnið með samþættingu margra námsgreina í huga og heitir Kisuland og er eftir Herdísi 

Egilsdóttur, kennara. Ég tel að ástæðan fyrir því að verkefnið er mér minnistætt sé að það 

gaf  okkur nemendunum frelsi til þess að skapa og stjórna sjálfir og ákveða hvernig við 

leystum  það. Kisuland byggist á hópavinnu þar sem hver og einn nemandi  getur látið ljós 

sitt skína og því varð hvert hópverkefni einstakt.       

 Hver hópur átti að búa til sitt eigið land og gat það verið hvernig sem væri. 

Hópurinn bjó til fána, landslög, tungumál, þjóðbúning, þjóðsöng, gjaldmiðil og svo mætti 

lengi telja. Það var síðan verkefni hvers hóps að ákveða hvað þeir vildu gera. Hópurinn 

þurfti að koma sér saman um megindrætti og þema landsins sem hann vildi skapa og 

ákveða í framhaldi hvað hópurinn vildi  búa til. Þeir sem voru klárir að teikna gátu tekið að 

sér að hanna fána og búninga. Þeir sem stunduðu tónlistarnám höfðu jafnvel áhuga á að 

búa til þjóðsöng og enn aðrir gátu samið ljóð eða texta fyrir þjóðsönginn. Hver nemandi 

fann eitthvað við sitt hæfi og fékk frelsi til þess að vinna að sínu markmiði í sameiningu 

með hópmeðlimum sínum. Þetta verkefni passar vel fyrir fjölbreyttan hóp nemenda og  

eykur áhuga og styður við metnað. Þetta verkefni samþætti margar greinar og gerði það 

að verkum að nemendur nýttu styrkleika sína og því er hægt að líta á  verkefnið sem 

einstaklingsmiðað nám.         

 Með þarfir margra mismunandi nemenda í huga tel ég verkefni eins og Kisuland 

vera tilvalda aðferð til að auðvelda kennurum að gera námið fjölbreytt og áhugavert. 

Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér hvað ég gæti skrifað um í lokaritgerð sem myndi nýtast 

mér í starfi þá vildi ég helst samþætta námsgreinar. Mér er einnig hugleikið samstarf 

heimila og skóla. Þróun samfélagsins hefur veitt mörg ný tækifæri og aukið vitneskju um 

margt, en það virðist vera sem hraði og annir nútímans hafa gert það að verkum að 

foreldrar eyða minni tíma með börnum sínum.     

 Samskipti barna og unglinga við foreldra sína eru mjög mikilvæg. Ég var svo heppin 

að eiga foreldra sem alltaf höfðu tíma fyrir mig og aðstoðuðu mig við lærdóminn. Faðir 
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minn er kveikjan að mínu verkefni þar sem hann hefur alltaf frá því ég var lítil verið 

duglegur að segja mér sögur frá barnæsku sinni og lífi. Sögurnar hef ég nýtt mér sem 

innblástur við ýmislegt í gegnum tíðina. Því fannst mér tilvalið að útbúa verkefni sem 

tengir saman samstarf heimila og skóla við samþættingu námsgreina.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem tilgreind 

er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. 

nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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2 Uppbygging þemaverkefnisins 

Verkefnið er hugsað þannig að kennarar geti nýtt það í heild sinni eða nokkrar 

kennsluaðferðir eða námsgreinar. Verkefnið er hugsað sem ein heild fyrir unglingastig en 

hentar einnig nemendum á miðstigi. Markmið verkefnisins er að nemendur kynnist 

foreldrum sínum betur og kanni tímabil sögunnar þegar foreldrarnir voru börn og 

unglingar. Lykilspurning verkefnisins er; hvað vitum við um líf foreldra okkar? Reynt er að 

nota margar námsgreinar og kennsluaðferðir í þessu verkefni til að gefa nemendum sem 

heildstæðasta mynd af umhverfi og lífi foreldra sinna og vekja áhuga þeirra á því. 

Verkefnið á jafnframt að vekja áhuga nemenda á tímabili í sögunni þegar foreldrar þeirra 

voru börn og unglingar. Verkefninu er skipt í námsgreinar og kennsluaðferðirnar sem eru 

nýttar eru aðallega úr bókunum Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson og 

Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. Verkefnið hefur byrjun 

og enda. Verkefnið hefst á kveikju og endar með námsmati sem er í formi potfólíómöppu. 

Það er tilvalið að faggreinakennarar vinni saman að þessu verkefni.  
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3 Skyggnst inn í ævintýri foreldra okkar 

3.1 Fyrsti skóladagurinn 

(Frásögn um fyrsta skóladag föður míns Ásgeirs Beinteinssonar) 

Fyrsti skóladagurinn minn var sögulegur og þá hefði enginn trúað að ég ætti eftir að verða 

skólastjóri í sveit og síðar skólastjóri í stórum grunnskóla í Reykjavík.  Þegar maður er sjö 

ára og á heima í litlu ljósblágrænu asbesthúsi við á sem heitir Elliðaá sem skítaræsið úr 

húsinu rennur í framhjá fjárhúsi sem seinna breyttist í bílaverkstæði, þá veit maður lítið 

um stóran skóla sem heitir Austurbæjarskóli sem er eins og stórt fjall með gluggum. 

Maður veit heldur ekkert hvernig fólk hagar sér í svona skóla, maður heldur að það sé í 

lagi að dvelja eins lengi úti og manni sýnist ef þar er eitthvað að sjá sem markvert er. 

Niður við Elliðaárnar vorum við krakkarnir nefnilega helst alltaf úti. Við fórum ekki að vera 

inni fyrr en kanasjónvarpið kom og síðan hafa börn verið inni á Íslandi.    

 Ég man ekki eftir fyrsta skóladeginum mínum í smáatriðum. Ég man hvernig veðrið 

var og ég veit hvernig skólataskan mín var. Ég man líka hvað gerðist þennan dag. Ég hafði 

orðið sjö ára um sumarið og í september skyldi ég ganga í skóla í Austubæjarskólann. Já ég 

var í nýjum skólafötum því að mamma og pabbi vildu að elsta barnið þeirra liti vel út. 

Þorkell bróðir hennar langömmu hafði saumað leðurskólatösku handa mér í skólann. Hún 

var fallega rauðbrún einföld taska með loki. Það voru ólar sem héldu lokinu í málmlituðum 

silgjum, axlarólin var sitthvorumegin við lokið og var saumuð og fest með hnoðum.  

 Ég hlakkaði ekki mikið til að byrja í skóla. Ég var óttasleginn. Mér þótti það 

ógnvænlegt að fara þessa löngu leið í skólann alla leið innan frá Elliðaánum vestur að 

Austurbæjarskólanum. Mér fannst, sjö ára, eins og allt vit heimsins væri í þessu stóra gráa 

húsi.           

 Pabbi hefur sjálfsagt keyrt mig í skólann í blíðskaparveðri þennan 

septembermorgun. Skólinn lítur eins út í dag eins og hann gerði fyrir 34 árum og reyndar 

er hann eins og hann var þegar hann var byggður 1930. Pabbi gekk sjálfur í þennan skóla 

sem drengur og hann á mynd af sér á tröppum skólans. Sennilega hefur hann sagt mér frá 

skólavist sinni á leiðinni og frá kennurunum sem kenndu honum. Það var mikill 

krakkaskari í skólaportinu og hávaði eftir því. Pabbi beið með mér þangað til hringt var inn 
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og gekk með mér að stóru þungu eikardyrunum sem ég átti eftir að kynnast vel þessi ár 

sem ég var í barnaskóla. Það var dyravörður við dyrnar sem gætti þess að allt færi vel fram 

þegar krakkarnir gengu inn í skólann. Dyraverðirnir voru strangir en góðir menn sem 

reyndust manni iðulega sérstaklega vel.       

 Greipur er mér þó minnistæðastur þeirra allra. Hann var þéttur og sterklegur 

maður á velli og hafði skemmtilega krumpað en vinalegt andlit. Það var eins og andlitið á 

honum hefði verið tálgað úr tré og sett í það margar skurfur og skorur til áherslu. Greipur 

kunni nokkuð sem mér fannst mikið undur þá, hann gat fest sígarettuna á neðri vörina 

tekið hana inn í munninn og sett hana út úr sér aftur og haldið áfram að reykja. Þetta 

gerði hann oft til að sýna okkur krökkunum og líka þegar enginn virtist vera að horfa á 

hann. Hann reykti Camelsígarettur eins og honum væri borgað fyrir það. Boggi vinur minn 

gerði hann einu sinni ansi reiðan. Pabbi hans og mamma höfðu farið til útlanda og keypt 

ýmislegt fyrir Bogga og þar á meðal kúk úr plasti sem tísti þegar maður kreisti hann. 

 Mér var nú ekkert sérstaklega vel við að stríða Greipi, kannski vegna þess hvað ég 

var huglaus. Boggi setti kúkinn sem var alveg sérstaklega raunverulegur inn fyrir rörin hjá 

ofninum í anddyrinu norðanmegin í skólanum. Síðan fórum við og náðum í Greip. Greipur 

hrópaði upp og bölvaði. Hver andskotinn, sagði hann, hvaða útnári hefur nú gert þetta og 

hvernig fór hann að þessu, þetta er ekki hægt. Svo hljóp Greipur til og náði í kúst og 

fægiskóflu. Hann hefði nú aldrei náð kúknum með kúst og fægiskóflu svo að Boggi rauk til 

og greip kúkinn því að hann vildi ekki missa kúkinn sinn. Svo kreisti hann kúkinn sem tísti 

fyrir framan andlitið á Greipi sem var nú ekkert sérstaklega viðfelldið að sjá. Greipur 

vandaði okkur ekki kveðjurnar fyrir athæfið, en svo rann af honum reiðin og hann varð 

aftur samur við sig. Við stríddum Greipi aldrei aftur eftir þetta.    

 skóladagurinn minn er ekki búinn því að ég fór upp tröppurnar með pabba og inn 

langan ganginn á fyrstu hæðinni. Stofan mín var næst innsta stofan. Ég minnist þess ekki 

að þessi fyrsti tími hafi verið neitt sérstaklega erfiður. Svo hringdi skólabjallan og allir 

krakkarnir ruku út úr skólanum og út á leikvöllinn. Ég fylgdi straumnum og skyndilega stóð 

ég einn á skólavellinum og horfði á þessa iðandi hávaðasömu kös sem lék sé á malbikinu í 

portinu. Ég var aleinn og þekkti engan. Ég fór þess vegna að skoða mig um og gekk að 

járngiðrðingunni þar sem hægt er að aka inn í portið. Þá sá ég að hópur verkamanna var 

að setja þökur á túnið í sólinni. Ég hafði aldrei séð menn leggja gras svona eins og flísar og 

þess vegna gekk ég niður eftir til þeirra og settist á stein og fylgdist með þeim. Þarna sat 
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ég þangað til að pabbi minn stóð allt í einu fyrir framan mig. Hann var ekkert sérstaklega 

mjúkmáll við mig hann pabbi minn. Að ég skyldi gera honum þetta, láhringja í sig í vinnuna 

til að leita að mér. Inn í mér vissi ég nú samt að ég hafði ekki verið tndur ég hafði setið 

þarna allan tímann. Pabbi var svo vondur að ég þorði ekki að segja neitt. Hann fór með 

mig til hennar Jarþrúðar. Þau létu mig standa þarna við skólatöfluna og reyndu að toga út 

úr mér ástæður þess að ég hefði ekki komið aftur inn. Ég vildi engu svara.  Mér fannst illa 

komið fram við mig því að ég hafði ekki gert neitt af mér.    

 Mér var síðar sagt að ég hefði svarað einni spurningu frá henni Jarþrúði, það var 

þegar hún spurði hvers vegna ég hefði ekki komið inn þegar skólabjallan hringdi. Mér er 

sagt að ég hafi svarað því til að ég hafi haldið að þetta væri vekjaraklukka. Þennan vetur 

og þann næsta stóð ég við stóru þungu eikarhurðirnar og hætti mér ekki út á skólalóðina 

til að missa ekki af hringingunni. Við stóðum þarna alltaf við Nói. 
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3.2  Kveikja 

Áhersla Íslenska og leiklist. 

Tími Ein kennslustund. 

Rými Skólastofa. 

Gögn Sagan ,,Fyrsti skóladagurinn“, eða saga um foreldra kennara. 

Kennsluaðferðir Sagnalist og þankahríð. 

Markmið 

Að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu; ,,Hvað vitum við 

um líf foreldra okkar?“ 

Kennari segir nemendum sögu um foreldra sína og reynslu þeirra. Þetta getur t.d. verið 

æskuminning annars foreldris eða hvað eina sem hentar hverjum kennara. Það er 

mikilvægt að kennari segi frá í stað þess að lesa af blaði. Oft er áhrifaríkt ef kennari segir 

sögu foreldra sinna í hlutverki eða með leikrænum tilburðum. Markmið kennarans með 

því að segja sögu foreldra sinna er að vekja áhuga nemenda á lífi eigin foreldra. Hver hefur 

sína sögu að segja og það er ánægjulegt að þekkja sögu þeirra sem eru manni nánir og 

það hjálpar manni að skilja sjálfan sig. Útfærslan fer eftir því til hvers kennarinn treystir 

sér (Booth og Barton, 2000:9).  

Þegar kennari hefur lokið frásögn um foreldra sína stýrir hann þankahríð með nemendum. 

Þankahríð er ákveðin spurnar- eða kennsluaðferð. Meginmarkmið þankahríðar er að 

kveikja hugmyndaflug nemenda. Það er mikilvægt að kennara takist að skapa óþvingað, 

frjálslegt andrúmsloft þar sem nemendur geti lagt til málanna og sagt það sem þeim býr í 

brjósti (Ingvar Sigurgeirsson, 1998:31). Spurningar sem kennari getur nýtt sér í þankaríð í 

tengslum við foreldra nemenda eru eftirfarandi; 

- Hvað væruð þið til í að vita um tímabilið í sögunni þegar foreldrar ykkar voru 

unglingar?  

- Hvað væri áhugavert að vita?  

Nemendur telja upp það sem þeim þætti áhugavert að rannsaka. Hlutirnir geta tengst 

áhugamálum nemenda eins og t.d. tónlist, kvikmyndum, tísku o.s.frv. Kennari læðir inn 

hlutum til fróðleiks, eins og;   

- Hver var forseti á þessum tíma?  
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- Hvaða stjórnmálaflokkar voru og hverjir voru í ríkisstjórn?  

- Var eitthvað sérstakt sem gerðist í sögunni á þessum tíma?  

- Voru einhverjar náttúruhamfarir sem áttu sér stað? 

3.3  Heimaverkefni 

Áhersla Íslenska. 

Gögn Blöð og skriffæri. 

Kennsluaðferðir Ritun og skrifleg tjáning. 

Markmið 

Að nemendur kynnist foreldrum sínum og þeirra lífi frá því 

þau voru börn og unglingar og vekja áhuga þeirra á 

viðfangsefninu; ,,Hvað vitum við um líf foreldra okkar?“ 

Nemendur biðja foreldra sína að segja frá því þegar þau voru börn eða unglingar. 

Nemendur skrifa söguna/sögurnar niður. Nemendur þurfa að skila sögunni í rituðu máli og 

einnig að segja frá henni í kennslustund. Nemendur geta valið hvernig þeir segja söguna. 

Þeir geta lesið hana upp, flutt hana blaðlaust, með leikrænum tilburðum, í hlutverki, með 

útvarpsþætti eða í raun á hvern þann þátt sem þeim dettur í hug (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:107). 

3.4  Spuni  

Áhersla Leiklist. 

Tími Ein til tvær kennslustundir. 

Rými Skólastofa eða það rými sem kennari hefur til umráða. 

Gögn Sögur nemenda um foreldra sína. 

Kennsluaðferð Framsögn og spuni. 

Markmið 

Að nemendur setji sig í spor foreldra sinna og þjálfi um leið 

ímyndunarafl og færni í hlutverkaleik. 

Nemendur lesa upp sögur foreldra sinna. Eftir upplestur á sögum foreldranna velur 

bekkurinn í sameiningu nokkrar sögur. Nemendum er skipt í  4-5 manna hópa og hver 

hópur fær eina sögu til þess að spinna út frá. Spuni er hlutverkaleikur þar sem nemendur 
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spinna af fingrum fram og ráða töluverðu um framvinduna. Notast er við námsefni, 

frásagnir og fjölbreyttar hugmyndir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:26). 

Í þessu tilfelli er notast við sögur nemenda um foreldra sína. Hóparnir fá um 10-15 

mínútur til að undirbúa spunana sína. Hóparnir sýna hinum í bekknum spunann sinn.  

3.5  Upplýsingatækni og samfélagsfræði 

Áhersla Upplýsingatækni og samfélagsfræði. 

Tími Ein til þrjár kennslustundir. 

Rými Tölvustofa og bókasafn. 

Gögn 

Spurningar sem nemendur hafa ákveðið í sameiningu. 

Þankahríð fyrri kennslustundar nýtt sem grunnur að 

spurningum. 

Kennsluaðferð Efnis- og heimildakönnun og púslaðferðin. 

Markmið 

Að nemendur þjálfist í að vinna sjálfstætt og í hópi að efnis- 

og heimildakönnun. 

 

Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa, eftir því hvenær foreldrar þeirra eru fæddir. 

Verkefni nemenda er að vinna saman að því að rannsaka það tímabil í sögunni þegar 

foreldrar þeirra voru unglingar. Notast er við púslaðferðina þar sem nemendur skipta á 

milli sín verkefnum og kynna síðan fyrir hverjum öðrum niðurstöður rannsókna sinna. 

Nemendur koma sér saman um hvað þeir vilji rannsaka um ákveðið tímabil í sögunni. 

Notast er við þankahríð sem var gerð í fyrri kennslustund sem grunnur að spurningum 

fyrir nemendur. Kennari setur inn nokkra ákveðna punkta sem allir hópar þurfa að komast 

að, annars er það í hlut nemenda að velja hvaða viðfangsefni þeim finnst áhugavert að 

rannsaka (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:142). Nemendur búa til stutta kynningu um tímabilið 

fyrir bekkinn. Kynningin getur verið í margs konar formi, útvarpsþáttur, kastljós, 

leikþáttur, veggspjöld eða glærusýning. Allir  hópmeðlimir halda til haga öllum 

upplýsingum sem hefur verið safnað um tímabilið.  
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Í framhaldi fá nemendur einstaklingsverkefni þar sem þeir halda áfram að kanna söguna 

heimafyrir. Nemendur fá verkefni frá kennara. Tilvalið er að hvetja nemendur til að vinna 

þetta með foreldrum sínum. Notast er við efnis- og heimildakönnun þar sem nemendur 

rannsaka með foreldrum sínum eftirfarandi á internetinu og á bókasafni;  

- Hvaða lag var á toppi billboardslistans daginn sem foreldrar ykkar fæddust? 

- Hvað var í fréttum í dagblöðunum daginn sem foreldrar ykkar fæddust? 

- Hvaða hljómsveitir/tónlistarmenn voru vinsælar/vinsælir? 

- Hvernig föt voru í tísku á þessum tíma?  

- Hvar ólust foreldrar ykkar upp? Hvar á landinu? 

 (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:131). 

 

3.6 Tónlist frá tímabilinu 

Áhersla Tónmennt. 

Tími Ein kennslustund. 

Rými Tónmenntastofa. 

Gögn 
Tónlist sem nemendur koma með á geisladiski eða finna á 

Youtube. 

Kennsluaðferð Innlifunaraðferð. 

Markmið 

Að vekja áhuga nemenda á tónlist frá fyrri tímum og víkka 

sjóndeildarhring þeirra á mismunandi tónlist. 

 

Nemendur vinna enn í sömu hópum út frá því hvenær foreldrar þeirra eru fæddir. Þeir 

velja nokkur lög í sameiningu sem þeir vilja spila fyrir samnemendur frá því tímabili í 

sögunni sem foreldrar þeirra voru börn og unglingar. Þeir geta komið með tónlist á 

geisladiskum eða sýnt tónlistarmyndband af youtube (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:107). 
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3.7  Dans frá tímabilinu  

Áhersla Dans. 

Tími Ein kennslustund hver hópur. 

Rými Kennslustofa eða hátíðarsalur. 

Gögn Tónlist sem nemendur koma með eða finna á Youtube. 

Kennsluaðferðir Innlifunaraðferð og hreyfing. 

Markmið 

Að nemendur læri ný/gömul dansspor, hreyfi sig, skapi og 

hafi gaman. 

Hóparnir fá aðstoð frá danskennara skólans til að búa til dans við tónlist frá tímabilinu 

þegar foreldrar þeirra voru unglingar. Hver hópur fær eina kennslustund með 

danskennara sem kennir nemendum dansstíl og hjálpar nemendum að semja dans við 

tónlist sem þeir völdu að sýna samnemendum í tónmenntatíma (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:107). 

 

3.8  Útvarpsþáttur 

Áhersla Leiklist. 

Tími Tvær kennslustundir. 

Rými Kennslustofa eða unnið heima. 

Gögn 
Gögn sem nemendur hafa sankað að sér í ferlinu, diktafónn 

eða upptökuforrit í tölvu.    

Kennsluaðferð Innlifunaraðferð. 

Markmið 

Að nemendur nýti ímyndunarafl sitt og upplýsingar sem 

þeir hafa aflað sér í ferlinu til þess að búa til útvarpsþátt 

um eða frá tímabilinu sem foreldrar þeirra voru börn eða 

unglingar. Einnig að nemendur læri að búa til útvarpsþátt, 

læri á upptökuforrit og lifi sig inn í hlutverk sögunnar. 
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Par- eða hópavinna. Nemendur búa til útvarpsþátt sem er sóttur í kveikju af æsku- eða 

unglingsárum foreldra þeirra. Útvarpsþátturinn getur verið viðtal við foreldra eða 

fræga/þekkta persónu frá þeim tíma þegar foreldrar þeirra voru börn eða unglingar. 

Nemendur hafa frelsi til ákveða hvað þeir vilja gera með þessari nálgun. Þátturinn getur 

verið fréttaþáttur þar sem nemendur nýta gömul dagblöð og tónlist við að búa til 

fréttaþátt og auglýsingar. Nemendur spila síðan útvarpsþættina sína í kennslustund (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:29). 

3.9  Stuttmyndagerð  

Áhersla Leiklist. 

Tími Þrjár til fjórar kennslustundir. 

Rými 
Það rými sem nemendur velja til þess að taka upp 

stuttmyndina.  

Gögn 
Gögn sem nemendur hafa sankað að sér í ferlinu og sögur 

foreldra þeirra.   

Kennsluaðferð Innlifunaraðferð. 

Markmið 

Að nemendur þjálfist í að vinna í hóp, skrifa handrit að 

stuttmynd, lifa sig inn í hlutverk, læra á upptökuvélar og 

klippiforrit.  

Hópavinna, sömu nemendur vinna saman og áður. Nemendur semja handrit og búa til 

stuttmynd út frá æskuminningu foreldra. Þetta getur verið saga um hvað sem nemendum 

langar til að segja frá. Til dæmis hvernig foreldrarnir kynntust, fyrsta stefnumóti þeirra 

eða hvað sem er. Nemendur nýta fyrstu kennslustund í að semja handrit, aðra og þriðju í 

upptökur og fjórðu til þess að klippa myndina. Gæti verið að það þyrfti að nýta meiri tíma 

í þetta verkefni. Það fer eftir lengd stuttmyndanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:106). 
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3.10  Myndmennt  

Tími Tvær til fjórar kennslustundir. 

Rými Myndmenntastofa. 

Gögn 

Þau verkfæri sem myndmenntakennari telur heppileg fyrir 

verkefnið. 

Kennsluaðferð Myndsköpun. 

Markmið 
Að nemendur þjálfist í að teikna andlit. 

Nemendur teikna/mála mynd af foreldrum sínum frá því þeir voru börn/unglingar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:106). Myndmenntakennarar fá frelsi til þess að útfæra þessa 

hugmynd. 

3.11  Textílmennt 

Tími Fjórar kennslustundir. 

Rými Textílmenntstofa. 

Gögn 
Þau verkfæri og efni sem textílmenntkennari telur heppileg 

fyrir verkefnið.   

Markmið Að nemendur þjálfist í að prjóna eða/og sauma. 

Nemendur prjóna eða sauma flík sem var í tísku þegar foreldrar þeirra voru 

börn/unglingar. Getur verið flík sem nemendur geta notað eða gefið. Nemendur hafa 

möguleika á að hafa hönnunina nútímalegri til þess að tengja við nútímann. 

Textílmenntkennarar útfæra þetta verkefni eftir eigin hugmyndum. 

 

3.12  Matreiðsla 

Tími Ein til tvær kennslustundir. 

Rými Matreiðslustofa. 

Gögn Þau efni sem nemendur þurfa við bakstur eða eldamennsku.   

Markmið Að nemendur þjálfist í að baka og elda. 
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Nemendur elda/baka uppáhalds rétt foreldra sinna frá þessu tímabili. 

3.13  Portfolíómappa 

Tími Unnið er samfellt yfir allt tímabilið. 

Rými Myndmenntastofa og kennslustofa. 

Gögn 

Gögn sem nemendur hafa safnað sér í ferlinu ,,Skyggnst inn í 

ævintýri foreldra okkar“. Mappa og verkfæri úr 

myndmenntastofu. 

Markmið 

Að nemendur fái yfirsýn yfir sína vinnu sem hefur farið fram á 

ferlinu og nýti sér sköpun og ímyndunarafl við gerð 

portfólíómöppu. 

 

Nemendur útbúa portfólíómöppu um foreldra sína. Þar eiga nemendur að setja allar þær 

upplýsingar sem þeir hafa sankað að sér í ferlinu. Samkvæmt þessu ferli ætti mappan að 

innihalda;  

- Sögu um foreldra frá æsku- eða unglingsárum þeirra. 

- Upplýsingar sem nemendur hafa fundið á internetinu um tímabilið. 

- Geisladiskur með tónlist, stuttmynd, upptöku af dansi og útvarpsþætti. 

- Myndir af foreldrum sem nemendur hafa teiknað eða/og málað. 

- Myndir af fatnaði sem nemendur gerðu í textílmennt. 

- Uppskriftir af uppáhaldsmat foreldra sinna frá því þeir voru börn eða unglingar.  

Nemendur fá frelsi til þess að skreyta portfólíómöppuna sína eftir eigin höfði.  
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4 Námsmat 

Nemendur útbúa  portfolíómöppu um foreldra sína á meðan á vinnuferli stendur. 

Portfolíómappa eða sýnismappa er mappa sem nemendur safna saman öllum verkefnum 

sem þeir hafa gert yfir vinnutímabilið um foreldra sína og tímabilið í sögunni frá því þeir 

voru börn og unglingar. Gott er að fá aðstoð myndmenntakennara við hönnun á 

möppunni. Hver mappa er einstök því hver nemandi ákveður hvernig hann vill setja hana 

upp. Mappan er metin eftir vandvirkni, frumleika og samviskusemi.    

  Jafningjamat. Nemendur meta vinnu hvers annars. Hver nemandi fær eina 

möppu til þess að meta og fær matsblað frá kennara sem gefur skýrar leiðbeiningar um 

hvernig nemandi á að gefa fyrir hvaða þátt.  Nemendur fylla einnig út sjálfsmat. Það gefur 

nemendum færi á að meta eigin frammistöðu og bera saman við vinnu jafningja. Nemandi 

þarf að vera raunsær og samviskusamur þegar hann metur eigin vinnu og annarra. 

Lokamat byggist á jafningjamati, sjálfsmati og kennaramati (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004:63). 
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5 Bekkjarkvöld 

Foreldrar eru boðnir á bekkjarkvöld þar sem afrakstur vinnunnar er sýndur. Til sýnis eru 

veggspjöld sem unnin voru í hópavinnunni, portfólíómöppur nemenda, leikin atriði 

nemenda um og út frá sögum foreldra sinna, stuttmyndir, útvarpsþættir, tónlist, 

dansatriði, tískusýning og annað sem nemendum og kennurum dettur í hug. Uppáhalds 

matur foreldra eða heimilismatur og bakstur frá þeim tíma sem foreldrar nemenda voru 

börn og unglinga eru á boðstólum. Þetta gefur foreldrum innsýn í skemmtilega vinnu 

barna sinna þar sem aðaláhersla hefur verið lögð á æsku- og unglingsár þeirra sjálfra. 

Bekkjarkvöld af þessu tagi getur verið uppskrift af fjölbreyttu og líflegu kvöldi þar sem 

foreldrar,  börn/unglingar og kennarar fá tækifæri til að skemmta sér saman og kynnast 

hvoru öðru betur. 
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6 Lokaorð 

Þetta þemaverkefni er byggt á kenningum um samþætta kennslu og er ætlað til þess að 

auka fjölbreytni í kennslu og samþætta námsgreinar. Markmið verkefnisins er jafnframt 

að styrkja samskipti nemenda við foreldra sína og tengsl heimila og skóla. Verkefnið á að 

hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða jafnt og að vinna í hópi. Nemendur fá 

tækifæri til að nýta sköpunarhæfileika sína og ímyndunarafl. Reynt er eftir fremsta megni 

að nýta sem flestar námsgreinar og kennsluaðferðir. Kennarar geta vonandi nýtt sér þessi 

verkefni sem innblástur í þemavinnu og síðan geta þeir bætt við námsgreinum og 

kennsluaðferðum. Reynt er að hafa í huga að verkefnið gefi öllum nemendum færi á að 

njóta sín og nýta styrkleika sína. ,,Skyggnst inn í ævintýri foreldra okkar“ er þemaverkefni 

sem gæti hentað vel í skóla án aðgreiningar þar sem er lögð áhersla á einstaklingsmiðað 

nám. 
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