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Leaves of Grass 

 

There was a child went forth every day;    

and the first object he look’d upon, that object he became;    

and that object became part of him for the day, or a certain part of the day, 

or for many years, or stretching cycles of years.    

The early lilacs became part of this child,    

and grass, and white and red morning-glories, and white and red clover, 

and the song of the phoebe-bird,           

and the Third-month lambs, and the sow’s pink-faint litter, and the mare’s 

foal, and the cow’s calf,    

and the noisy brood of the barn-yard, or by the mire of the pond-side,    

and the fish suspending themselves so curiously below there—and the 

beautiful curious liquid,    

and the water-plants with their graceful flat heads—all became part of him 

(Whitman, 1983, bls. 118). 
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Ágrip 

Grunnþættir íslenskrar menntastefnu eru jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, 

læsi í víðum skilningi, heilbrigði og velferð, sköpun og menntun til 

sjálfbærni. Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á mikilvægi þess að 

samþætta grunnþættina sex á heildrænan hátt í gegnum skapandi starf, 

leiklist og útinám. Jafnframt að undirstrika hvernig sú samþætting styður við 

nám og þroska nemenda þar sem hver og einn fær tækifæri til að njóta sín í 

námi á eigin forsendum. 

Sköpunargáfa er einstaklingum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum 

sem hið síbreytilega nútímaþjóðfélag gerir. Samfélag byggir í hnotskurn á 

sveigjanlegri og skapandi hugsun, lausnaleit og fjölbreytilegum 

tjáningarleiðum og brýnt er að þessir þættir endurspeglist í menntakerfinu. 

Hugmyndir kennismiðanna Elliot Eisners, Guðmundar Finnbogasonar, 

Howard Gardners og John Dewey miða að því að koma megi til móts við 

þarfir hvers og eins með skapandi skólastarfi, fjölbreyttum kennslu- og 

námsmatsaðferðum og samþættingu námsgreina. Niðurstöður rannsókna 

samræmast kenningum þessara fræðimanna og leiða í ljós að samþætting 

sköpunar, leiklistar og útináms stuðlar að heildstæðu og merkingarbæru 

námi, jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms og eflir alhliða þroska 

nemenda.   

Í verkefninu er kynnt kennsluefni fyrir átta til níu ára gömul börn þar sem 

grunnþættirnir sex ásamt leiklist og útinámi eru hafðir að leiðarljósi. 

Kennsluefnið byggir á hugmyndum kennismiðanna og hefur það að 

markmiði að skapa svigrúm fyrir nemendur til að nema í gegnum huga og 

hönd. Viðfangsefni kennsluefnisins er goðsögnin um frumefnin fjögur; jörð, 

eld, loft og vatn. 
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Abstract 

Nature as a Stage: The integration of Creativity, Drama and Outdoor 

Education 

 

The fundamental principles of Icelandic educational policy are: equal rights; 

democracy and human rights; literacy in the broadest sense; health and 

welfare; creativity; and education for sustainability. This project aims to 

highlight the importance of integrating these six basic components 

holistically through creative activities, drama and outdoor education, and to 

highlight how such integration supports the education and development of 

every student on his or her own terms. 

Creativity is essential for individuals to meet the demands made by our 

ever-changing contemporary society—a society that is increasingly based 

on more flexible and creative thinking, problem solving and multifaceted 

forms of expression. It is paramount that these factors are reflected in the 

educational system. The ideas of educators such as Elliot Eisner, 

Guðmundur Finnbogason, Howard Gardner and John Dewey focus on 

meeting the needs of each individual through creative schoolwork, diverse 

teaching and assessment methods and the integration of subjects. Research 

findings support these scholars’ theories, upholding the integration of 

creativity, drama and outdoor education and promoting holistic and 

meaningful education that is balanced between academic and practical 

training and which fosters the overall development of students. 

The project presents drama and outdoor education lessons for eight to 

nine year olds based on the six aforementioned fundamental principles of 

Icelandic educational policy. The lessons are based on educational theory 

and aim to create opportunities for students to learn through mind and 

body. The tasks of the lessons are the four elements: earth, fire, air and 

water. 
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1 Inngangur 

Það var kapphlaup hjá froskunum. Þeir kepptu um hver næði 

að klífa háan turn. Það voru margir froskar sem tóku þátt í 

keppninni og fjölmargir áhorfendur voru mættir til leiks að 

hvetja þá. Áhorfendum brá í brún þegar þeir sáu turninn og 

hugsuðu með sér; „Þetta gengur aldrei“. Þeir hristu höfuðið og 

tautuðu hver við annan; „Þetta getur enginn“. Þeir voru farnir 

að hrópa að keppendum: „Þið náið þessu aldrei“. Áhorfendur 

virtust hafa rétt fyrir sér. Froskarnir helltust úr lestinni einn af 

öðrum og duttu niður, enda turninn óheyrilega hár. En það var 

einn froskur sem komst alla leið upp á topp. Einn froskur sem 

gafst ekki upp. Þegar hann kom til baka var hann spurður 

hvernig í ósköpunum hann hefði farið að þessu. Þá kom í ljós 

að froskurinn var heyrnarlaus. (Þessi saga hefur gengið manna 

á milli í tölvupóstum á veraldarvefnum)  

Ísland er aðili að alþjóðlegum sáttmálum sem hafa það markmið að tryggja 

almennt jafnræði í samfélaginu og börnum menntun án tillits til kynferðis, 

litarháttar, tungumáls eða fötlunar (Sameinuðu þjóðirnar, 1994; UNESCO, 

1994, bls. 5–42). Í því samhengi kemur fram sú stefna í lögum og 

reglugerðum að grunnskólum beri skylda til að haga störfum sínum í 

samræmi við eðli og þarfir nemenda, stuðla að alhliða þroska og veita þeim 

menntun við hæfi hvers og eins. Hlutverk grunnskóla er meðal annars að 

stuðla að víðsýni hjá nemendum, efla skilning þeirra á íslensku samfélagi og 

skyldum einstaklingsins við umhverfið. Jafnframt að veita nemendum 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og afla sér þekkingar og leikni. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 10–13; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hugmyndafræði Aðalnámskrár (2011) samræmist menntastefnu 

Evrópusambandsins (2006) og stefnu Efnahags- og framfarastofnunar 

(2005), en þar er útlistuð ýmis hæfni sem einstaklingar eru taldir þurfa að 

tileinka sér til þess að verða virkir þjóðfélagsþegnar og sem stuðlar að 

alhliða þroska þeirra. Undir þessa hæfni flokkast frumkvæði, lausnaleit, 

hæfni til samvinnu, sjálfsþekking og sköpun (European Union, 2006, bls. 3; 

OECD, 2005, bls. 5–15).    
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Í sögu froskanna komst einn froskur upp á topp, heyrnarlausi froskurinn. 

Ef litið er á froskana sem tákn fyrir nemendur og háa turninn sem tákn fyrir 

merkingarbært nám í skóla án aðgreiningar, má ímynda sér að komið hafi 

verið til móts við þarfir heyrnarlausa frosksins og hlúð að hæfileikum hans 

því hann náði markmiðum sínum og kleif turninn. Gera má ráð fyrir því að 

hann hafi þekkt sínar sterku hliðar, treyst á sjálfan sig og haldið ótrauður 

áfram án þess að gefast upp. Í stað þess að vera heyrnarlaus mætti gefa sér 

að froskurinn væri blindur, í hjólastól, kvenkyns, karlkyns og í öllum 

regnbogans litum en hefði samt sem áður komist upp turninn. Heyrnarlausi 

froskurinn gæti þannig verið tákn fyrir hvern einasta nemanda í skólum 

landsins. En er raunin sú? Hvernig má koma til móts við þarfir allra 

nemenda og leiðbeina hverjum og einum þannig að þeir nái að klífa 

turninn? 

Fjölbreytnin í nemendahóp er oft mikil og brýnt er að leita leiða til að 

koma til móts við þarfir hvers og eins. Miklar kröfur eru gerðar til kennara 

um að þeir hafi góðan skilning á ólíkum þörfum nemenda og að þeir geti 

brugðist rétt við námi þeirra, en fjölbreyttir og skapandi starfshættir eru 

grundvallaratriði (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8–10; 

Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 8–15; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 23–29; Hafþór Guðjónsson, 

2005; Lilja María Jónsdóttir, 1996, bls. 6–9). Rannsóknir sýna að fjölbreyttir  

kennsluhættir og sveigjanleg og skapandi kennsla hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur nemenda og veita kennurum svigrúm til að taka mið af getu 

og færni hvers nemanda (Artiles og McClafferty, 1998, 190–219; Baker, 

1973, bls. 306–307; Burke-Adams, 2007, bls. 59–63; Giguere, 2011, bls. 7–9; 

Isis, Bush, Siegel og Ventura, 2010, bls. 56–59; Jeffrey og Craft, 2004, bls. 5–

6; Sleeter, 2001, bls. 95–105). Niðurstöður rannsókna benda einnig til að 

fjölbreytileiki matsaðferða sé mikilvægur til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda (Leathy, Lyon, Thomson og William, 2005, bls. 19–23; Wiliam, Lee, 

Harrison og Black, 2004, bls. 50–63).      

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er fjallað um sex grunnþætti sem 

mynda kjarna menntastefnunnar, en stefnan gegnir lykilhlutverki við 

menntun komandi kynslóða. Grunnþættirnir eru jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, læsi í víðum skilningi, heilbrigði og velferð, menntun til 

sjálfbærni og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 14). Þættirnir 

byggja meðal annars á alþjóðlegum sáttmálum og stofnunum sem Ísland er 

aðili að, svo sem barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnumörkun 

UNESCO um menntun og sjálfbæra þróun. Grunnþættirnir eiga sér stoð í 

löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og skólum landsins er 

skylt að hafa þá að leiðarljósi við útfærslu allra námssviða og námsgreina 
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(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 10–37; Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 9; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Kjarni 

grunnþáttanna er alhliða þroski einstaklingsins og læsi hans á umhverfi sitt, 

samfélag og menningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 11).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að brýnt sé að skipulag 

skólastarfs endurspegli samfélagið þar sem viðfangsefni séu samofin 

mörgum þráðum. Því er æskilegt að leggja áherslu á samþættingu 

námsgreina, þar sem svið námsgreina skarast og fleiri en ein grein er kennd 

á sama tíma (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 36). Með því að samþætta 

grunnþættina sex á heildrænan hátt í gegnum leiklist og útinám er kynnt 

hvernig leitast má við að beita skapandi kennslu, fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og margvíslegum matsaðferðum og mæta þannig 

hverjum nemanda þar sem hann er staddur (Eriksson og Oskarsson, 1995, 

bls.  44–53; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 3–20).     

1.1 Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að sýna hvernig leitast má við að samþætta 

grunnþættina sex sem mynda kjarna menntastefnunnar á heildrænan hátt í 

gegnum skapandi starf, leiklist og útinám. Einnig er reynt að varpa ljósi á 

hvernig sú samþætting styður við nám og þroska barna og kemur til móts 

við þarfir hvers og eins. Jafnframt er kynnt kennsluefni fyrir átta til níu ára 

gömul börn þar sem grunnþættirnir sex ásamt leiklist og útinámi eru hafðir 

að leiðarljósi. Viðfangsefni kennsluefnisins er goðsögnin um frumefnin 

fjögur; jörð, eld, loft og vatn. 

1.2 Val á viðfangsefni  

Viðfangsefni verkefnisins er sprottið af áhuga mínum á skapandi skólastarfi. 

Sem nemi í náms- og kennslufræði hef ég kynnst þeim möguleikum sem 

felast í samþættingu sköpunar, leiklistar og útináms. Þegar börn fá tækifæri 

til að læra í gegnum leiklist og skapandi starf og samfélagið utan skólans er 

virkur hluti af námsumhverfi þeirra, má leiða að því líkur að slíkir 

kennsluhættir stuðli að námi, þroska og vellíðan og komi til móts við þarfir 

hvers og eins. Þannig fá börn tækifæri til að öðlast reynslu, þekkingu á 

umhverfi sínu, tjá hugmyndir sínar og þroskast sem einstaklingar. 

Niðurstöður rannsókna sem sýna fram á gildi slíkrar samþættingar hafa eflt 

enn frekar áhuga minn á samþættingu sköpunar, leiklistar og útináms í 

skólastarfi (Broderick og Pearce, 2001, bls. 245–250; Leberman og Martin, 

2005, bls. 323–330; Martin, 2001, bls. 38–39; Mygind, 2005, bls. 74; 

Schilhab, Petersen, Sørensen og  Gerlach, 2007, bls. 22–36).  
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Í hinni nýju menntastefnu sem fjallað er um í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 14) eru settir fram sex grunnþættir sem eiga að gegna 

lykilhlutverki við menntun komandi kynslóða. Grunnþættirnir eru jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi, læsi í víðum skilningi, heilbrigði og velferð, 

menntun til sjálfbærni og sköpun. Með því að flétta þá saman við leiklist og 

útinám geta kennarar leitast við að stuðla að heildstæðu og merkingarbæru 

námi. Eitt mikilvægasta hlutverk kennarans er að styrkja sjálfsmynd 

nemenda og hjálpa þeim að þekkja sínar sterku hliðar. Samþætting 

grunnþáttanna, leiklistar og útináms getur verið góð leið til þess. Undir 

berum himni er einstaklingurinn í beinni snertingu við frumefnin fjögur; 

jörð, vatn, eld og loft. Það er því um auðugan garð að gresja fyrir kennara 

sem vill brúa bil á milli skóla og samfélags með samþættingu útináms, 

leiklistar og skapandi starfs. Velta má fyrir sér hvort að slík samþætting 

stuðli að því að skólinn og samfélagið myndi eina heild þar sem nemandinn 

er virkur þátttakandi og fær tækifæri til að öðlast reynslu og þroska 

hæfileika sína á eigin forsendum. 

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 

Hér verða skilgreind helstu hugtök sem fjallað er um í verkefninu og 

tengjast samþættingu grunnþáttanna sex, leiklistar og útináms. 

1.3.1 Sköpun 

Sköpun (e. creativity) er talin mikilvægur þáttur í vitsmunagerð mannsins. 

Hún felst meðal annars í andagift og frumleika og hefur ólíkar 

birtingarmyndir, svo sem munnlega og leikræna tjáningu, leik, myndverk og 

tóna (Baldwin, 2004, bls. 62–63; Efland, 2004, bls. 241–245; Robinson, 

2001, bls. 10–11; UNESCO, 2006, bls. 4; Vecchi, 2010, bls. 179–204). Sköpun 

hefur einnig verið skilgreind sem andleg athafnasemi (Csikszentmihalyi, 

1997, bls. 23–24; Runco, 2007, bls. 5) og ferli sem hefst þegar einstaklingur 

skynjar vandamál eða skort á upplýsingum, mótar hugmyndir eða tilgátur 

og miðlar síðan niðurstöðum (de Sousa, 2007, bls. 22–25; Robinson, 2001, 

bls. 111;  Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). Hjá höfundum NACCCE (1999, bls. 

28–44), alþjóðlegrar skýrslu um sköpun í námi, kemur fram að sköpun feli í 

sér að nýta þekkingu og færni á nýjan hátt. Sköpun er því ferli eða athafnir 

sem byggja á reynslu og ímyndunarafli og verða til þess að nýr skilningur 

vaknar sem hefur gildi fyrir einstaklinginn. Sköpun er þannig ferlið frá 

hugsun til afurðar þar sem til verður eitthvað sem ekki var til áður.    

Að mati Aristóteles er „ímyndunarafl leið til að sjá aðra heima, heima 

sem eru ólíkir núverandi veruleika á sértækan og athyglisverðan hátt, en að 
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öðru leyti áþekkir raunheiminum“ (Aristóteles, 1993, bls. 153–164). 

Ímyndunarafl felst í þeirri getu að sjá hluti fyrir sér á annan hátt en þeir eru í 

raun og er þannig hreyfiafl breytinga (Greene, 1995, bls. 19, 2001, bls. 5; 

Medina, 2009, bls. 58; Robinson, 2001, bls. 115; Sparshott, 1990, bls. 2). 

Með ímyndunarafli getur einstaklingurinn séð hlutina fyrir sér á hlutstæðan 

hátt, en ímyndunarafl felur í sér tengsl á milli innri og ytri sýnar (Greene, 

1995, bls. 29, 2001, bls. 32). „Ímyndunarafl er mikilvægara en þekking. 

Þekking er takmörkuð en ímyndunaraflið spannar alheiminn“ sagði Albert 

Einstein (án árs), en leiða má að því líkur að hann hafi talið ímyndunarafl 

mikilvægt fyrir nám og þroska einstaklingsins. Fræðimaðurinn Guðmundur 

Finnbogason fjallaði einnig um mikilvægi ímyndunarafls sem hann taldi einn 

af grunnþáttum skólastarfs.   

Ímyndunaraflið myndar nýjar heildir, er vér höfum hvergi 

fyrirfundið áður í reynslunni, og þannig er mannsálin ekki 

aðeins spegill reynslunnar, ekki aðeins örk á blað sem atvikin 

skrifa á með sínum krummaklóm, heldur hefur hún mátt til að 

skapa nýjar myndir, sem augað hefur ekki séð né eyrað heyrt. 

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 30) 

Hugmyndir fræðimannsins Elliot Eisner eru nokkuð samhljóma hugmyndum 

Greene og Guðmundar Finnbogasonar. Eisner telur að ímyndunarafl brúi 

bilið á milli ómótaðrar skynjunar og skýrrar hugsunar (Eisner, 2002, bls. 

198). Ímyndunarafl er því tengt sköpun og nýbreytni. Greene telur að 

ímyndunarafl sé jafnframt forsenda samkenndar því það hjálpar 

einstaklingum að öðlast innsýn inn í hugarheim annarra og þar með að setja 

sig í spor þeirra (Greene, 1995, bls. 3–5).   

Skapandi kennsla felur í sér árangursrík samskipti kennara og nemenda, 

sem stuðla að þroska nemenda og hjálpa þeim að takast á við áskoranir í 

hinu daglega lífi (de Sousa, 2007, bls. 22–25). Skapandi einstaklingur er 

hugvitsamur, áræðinn, hugmyndaríkur og treystir eigin getu. Þar af leiðandi 

felst sköpun einnig í innsæi, tilfinningum og ímyndunarafli (Jeffrey og Craft, 

2004, bls. 77–85; Runco, 2007, bls. 5–7). Þetta samræmist hugmyndum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 22), en þar er greint frá því að sköpun 

felist meðal annars í uppgötvun, mótun, miðlun, frumkvæði og 

ímyndunarafli. 

Í þessu verkefni verður notast við þá skilgreiningu að sköpun felur í sér 

frumkvæði, innsæi og ímyndunarafl er hinn ímyndaði heimur mætir 

raunheiminum. Sköpun felur í sér ferli sem byggir á fyrri þekkingu og 

reynslu einstaklingsins og birtingarformin eru ótæmandi.   
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1.3.2 Leiklist 

Leiklist (e. drama) er þverfagleg grein sem stuðlar að aukinni fjölbreytni og 

sveigjanleika í kennsluaðferðum (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 8–10; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 38; Miller, Saxton og 

Morgan, 2001, bls. 97). Greinin er skapandi og gagnvirk leið til náms sem 

ætlað er að dýpka skilning og upplifun nemenda á námsefninu (Baldwin, 

2004, bls. 49–51; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 35–36). Leiklist byggist á 

munnlegri og líkamlegri tjáningu, samskiptum milli einstaklinga og eigin 

ígrundun. Jafnframt er byggt á þeirri grunnhugmynd að setja sig í spor 

annarra (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8–10; Baldwin, 

2004, bls. 49–51; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 35–36). Í leiklist gefst 

svigrúm til að taka á félagslegum-, menningarlegum- og persónulegum 

vandamálum. Hægt er að nálgast viðfangsefnið í stórum, smáum og 

blönduðum hópum, nemendur fá tækifæri til að vera bæði í hlutverki 

flytjenda og áhorfenda og geta þannig upplifað viðfangsefnið á ólíkan máta 

(Baldwin, 2004, bls. 6–7; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 36–38).    

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla (2007) er gerður greinarmunur 

á hugtökunum leiklist og leikræn tjáning. Leikræn tjáning byggir á munnlegri 

og líkamlegri tjáningu og er talin felast í hinu náttúrulega ferli þegar börn 

nota „ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og skilja sig og umhverfi 

sitt“. Reynsla þátttakenda gegnir veigamiklu hlutverki, en í leiklist er stefnt 

markvisst að sýningu fyrir áhorfendur. Meginmarkmiðin eru þau sömu, að 

kenna nemendum að setja sig í spor annarra (Aðalnámskrár grunnskóla, 

2007a, bls. 39). Samkvæmt Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur (2010) er leiklist í námi samnefnari fyrir leikræna tjáningu, 

leiklist í skólastarfi og leiklist í kennslu. Hugtökin eiga það sameiginlegt að 

leiklist sem kennsluaðferð er samþætt öðrum námsgreinum og verður sú 

skilgreining lögð til grundvallar.  

Í verkefninu verður notast við þá skilgreiningu að leiklist feli í sér 

þverfaglega nálgun á viðfangsefni sem veitir nemendum tækifæri til að tjá 

sig á heildrænan máta, lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður, öðlast dýpri 

skilning á eigin viðhorfum og tilfinningum og auðveldar þeim að setja sig í 

annarra spor.  

1.3.3 Útinám 

Ákveðin hugtök eru ríkjandi í orðræðu þegar kemur að námi og þroska 

einstaklinga utan veggja skólastofunnar. Á Norðurlöndum er meðal annars 

vísað til hugtakanna friluftsliv, utomhuspedagogik og uteskole (Dahlgren, 

Sjölander, Strid og Szczepanski, 2007, bls. 5–20; Mygind, 2005, bls. 14–16) 
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og hugtökin outdoor education, outdoor learning, outdoor development og 

adventure education eru algeng í hinum enskumælandi heimi (Martin, 

2011, bls. 16–19; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 3–5). Hugtökin hafa 

verið þýdd á íslenska tungu meðal annars sem útinám, útikennsla og 

útiskóli. Jakob Frímann Þorsteinsson (2011, bls. 23) tengir hugtökin í ensku 

orðræðunni saman í eina heild og telur að í hnotskurn feli merking þeirra í 

sér „að leika, læra og þroskast úti“.    

Hér á landi er hugtakið útikennsla að öllum líkindum það algengasta í 

orðræðunni (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011, bls. 31), en í Aðalnámskrá 

grunnskóla náttúrufræði- og umhverfismennt, kemur fram að útikennsla 

merkir að færa kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007b, bls. 9). Í hnotskurn felur útikennsla í sér 

markvissa kennslustund þar sem umhverfið utan veggja verður vettvangur 

kennslunnar, hvort sem hún fer fram í manngerðu eða náttúrulegu 

umhverfi, þéttbýli eða dreifbýli. Nemendur fá tækifæri til raunverulegrar 

upplifunar og uppgötvana og lausn verkefna er ekki fyrirfram gefin (Ann-

Helen Odberg, 2010, bls. 59–72; Helena Óladóttir, 2010, bls. 26–28). 

Samkvæmt Bunting (2006, bls. 3–5) grundvallast útikennsla (e. outdoor 

education) á þremur þáttum; kennsluaðferð, útfærslu og innihaldi. Í 

kennsluaðferðinni felst samþætting vitrænna og tilfinningalegra þátta og 

innihald kennslunnar er námsefnið sem er lagt til grundvallar. Útfærslan 

felst í því að kennslan er færð út fyrir veggi skólans með það að markmiði að 

dýpka skilning einstaklingsins á ákveðnu viðfangsefni. Umhverfisvitund er 

hugtak sem tengist markmiðum útikennslu og er ein forsenda 

umhverfisverndar. Umhverfisvitund felur í sér hæfni til að þekkja umhverfi 

sitt, bera umhyggju fyrir því og þróa hjá sér hæfileika til að greina samhengi 

mannlegra athafna og náttúru (Eygló Björnsdóttir, 2005; Stefán Bergman, 

1990, bls. 41–42).   

Skilgreining á hugtakinu útiskóli svipar nokkuð til útikennslu. Útiskóli 

felur í sér skóla þar sem kennslan er reglulega færð út undir beran himin í 

nágrenni skóla, en hægt er að útfæra hana á margan hátt. Nemendur fá 

tækifæri til að nota öll skilningarvit við námið og fá beina reynslu af 

raunveruleikanum. Í útiskóla fléttast saman verklegt og bóklegt nám, 

félagsleg samskipti og líkamleg hreyfing. Leitast er við að byggja brú á milli 

náms utan og innan veggja skólans, meðal annars með samþættingu 

námsgreina (Jordet, 1998, bls. 22–29).     

Í þessu verkefni er litið á útinám sem yfirhugtak og útikennslu og útiskóla 

sem undirhugtök. Útinám hefur orðið að rannsóknarefni hjá mörgum 

fræðimönnum gegnum aldirnar, en engin alhliða skilgreining á útinámi er 
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viðurkennd. Flestar skilgreiningar virðast eiga það sameiginlegt að telja 

útinám vera þverfaglega náms- og kennsluaðferð. Útinám gefur 

einstaklingum þannig kost á reynslu þar sem þekking úr mörgum 

námsgreinum er tengd saman svo að úr verður ein heild. Kennslan er færð 

úr hefðbundinni kennslustofu og út undir beran himin þar sem börn fá 

tækifæri til að tengja námið raunverulegum aðstæðum (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2011, bls. 40; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 4–7). Í 

útinámi eru öll skynfærin virkjuð, en útinám felur í sér upplifun, reynslu, 

skynjun og sköpun þar sem námið fer fram í leik og skipulögðum stundum 

(Cornell, 1998/1979, bls. 13–15). Slíkt nám gefur mikla möguleika á 

fjölbreyttum viðfangsefnum, aðferðum og námsmati. Donaldson og 

Donaldson (1958, bls. 63) skilgreindu útinám á þann hátt að það væri „nám 

fyrir, um og í náttúrunni“.  Gilbertson, Bates, McLaughlin og Evert (2006, 

bls. 3–15) telja að einkum sé unnið með þrjá þætti í útinámi sem felast í því 

að þroska líkamlega færni, samskiptafærni og tengsl við sjálfan sig og aðra 

og skilja vistfræðileg tengsl í umhverfinu. Skilningur fræðimannsins Simon 

Priest (1986, bls. 13–15) er nokkuð samhljóma Gilbertson og félögum. Priest 

skilgreinir útinám út frá sex viðmiðum:   

1. Útinám er ákveðin aðferð til náms, en ekki sérstök námsgrein. 

2. Útinám býður upp á reynslu fyrir einstaklinginn sem ekki er hægt að 
öðlast innandyra.  

3. Hluti þess náms sem á sér stað í tengslum við útinám getur átt sér 
stað inni og má þar nefna undirbúning og úrvinnslu af ýmsu tagi. 

4. Í útinámi nýtir einstaklingurinn öll skynfærin.  

5. Í útinámi er hægt að byggja á samþættingu námsgreina og aðlaga 
námskrár að útinámi. 

6. Útinám ýtir undir nám og þjálfun á margþættum tengslum og 
samböndum, s.s. tengsl á milli einstaklinga, tengsl einstaklings við 
eigin getu og tilfinningar og tengsl milli einstaklings og náttúru 
(Priest, 1986, bls. 13–15).   

Í útinámi er lögð áhersla á menntun til sjálfbærni, en hugmyndafræðin á 

sér styrka stoð í Aðalnámskrá grunnskóla og er einn af grunnþáttum 

menntastefnunnar. Hugtakið sjálfbærni merkir þróun sem mætir þörfum 

samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta 

þörfum sínum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12–14). Menntun til 

sjálfbærni felst í því að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að 

ganga vel um jörðina og sýna öðrum lífverum virðingu.   
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Í  verkefninu verður notast við þá skilgreiningu að útinám sé heildræn og 

þverfagleg náms- og kennsluaðferð þar sem nemendur fá tækifæri til að 

öðlast reynslu utan veggja skólastofunnar og beita öllum skynfærunum í 

þekkingarleit sinni.  

1.4 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í fimm kafla auk fylgiskjala. Í fyrsta kafla er inntak 

verkefnis kynnt, greint frá vali viðfangsefnis og helstu hugtök skilgreind. Í 

kafla tvö er fjallað um mikilvægi sköpunar í skólastarfi og gildi þess að flétta 

saman grunnþættina sex sem mynda stoðir Aðalnámskrár grunnskóla við 

leiklist og útinám, þar sem áhersla er lögð á þátttöku barna í skapandi vinnu 

utandyra. Grunnþættirnir eru jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi í 

víðum skilningi, heilbrigði og velferð, menntun til sjálfbærni og sköpun. Í 

þriðja kafla er leitað í smiðju menntafrömuðanna Elliot Eisners (1933-), 

Guðmundar Finnbogasonar (1873 – 1944), Howard Gardners (1943–) og 

John Dewey (1859 – 1952) sem settu fram kenningar um nám og þroska 

barna. Sérstaklega verða skoðuð þau hugtök sem þessir fræðimenn settu 

fram varðandi skapandi skólstarf, leiklist og útinám. Í fjórða kafla er kynnt 

kennsluefni þar sem grunnþættirnir sex ásamt skapandi starfi, leiklist og 

útinámi eru hafðir að leiðarljósi. Viðfangsefnið er goðsögnin um frumefnin 

fjögur; jörð, eld, loft og vatn. Þar er að finna frumsamið ævintýri þar sem 

frumefnin fjögur eru ofin inn í söguþráðinn. Fjallað er um markmið 

kennsluefnis, skipulag kennslu og helstu kennsluaðferðir. Námsmat er 

útlistað og velt vöngum yfir því hvernig æskilegt sé að haga námsmati þegar 

slík samþætting er annars vegar. Kennsluefnið miðast við átta til níu ára 

gömul börn. Í lokaorðum er greint frá gildi verkefnisins fyrir skólastarf. Í 

fylgiskjölum eru námsmatseyðublöð til ljósritunar, Þúsaldarljóðið og 

frumsamdir hlutverkaleikir í tengslum við kennsluefni. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Haga [ber] öllu námi svo að nemandinn fái sem mest tilefni til 

að hagnýta sér hverja nýja þekkingu, nota hana sem undirstöðu 

nýrrar þekkingar eða sem leiðarljós ytri athafna. Þegar 

þekkingin er notuð, skýrist hún, vex og festist í minni og verður 

æ handhægara og betra verkfæri. (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 66) 

Í þessum hluta er fjallað um gildi sköpunar, leiklistar og útináms í skólastarfi. 

Leiða má að því líkur að með samþættingu leiklistar og útináms þar sem 

skapandi skólastarf er haft að leiðarljósi, fái nemendur tækifæri til að 

hagnýta þekkingu sína og nota fyrri þekkingu til að öðlast skilning og 

vitneskju á nýjum hugmyndum og möguleikum.  

2.1 Skapandi skólastarf 

Öll vitneskja er mannleg vitneskja og öll vitneskja er tilkomin 

vegna mennskra kennda eins og vonar, ótta og þrár. Til að 

glæða þekkinguna lífi í huga nemenda þurfum við að kynna 

hana í samhengi við von, ótta og þrár til að hún öðlist sem 

dýpsta merkingu. Besta verkfærið til að ná þessu fram er 

ímyndunaraflið. (Egan, 2005, bls. xii)  

Sköpunargáfa er einstaklingum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum sem 

hið síbreytilega nútímaþjóðfélag gerir. Samfélagið byggir í hnotskurn á 

sveigjanlegri og skapandi hugsun, lausnaleit og fjölbreytilegum 

tjáningarleiðum og æskilegt er að þessir þættir endurspeglist í 

menntakerfinu (Craft, Gardner og Claxton, 2008, bls. 5–6; Csikszentmihalyi, 

1997, bls. 127–129; Egan, 2005, bls. 2–5; Eisner, 2002, bls. 1–5; Rhodes, 

1961, bls. 305; Robinson, 2001, bls. 111–112; Runco, 2008, bls. 6–7). Arieti 

(1976, bls. 299–335) telur að í samfélögum þar sem sköpunargáfan ræður 

ríkjum sé komið til móts við þarfir allra óháð kynferði, þjóðerni eða 

litarhætti. Hver og einn fær þannig svigrúm til að læra að þekkja styrkleika 

sína og móta hugsun sína og túlkun á veruleikanum til að hann verði 

merkingarbær.  
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Sköpun er á allra færi og gegnir veigamiklu hlutverki í námi og þroska 

barna (Robinson, 2001, bls. 111–112). Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir (2010) telja að hver einstaklingur „búi yfir einhverri 

hæfni til að skapa og túlka en síðan þroska aðstæður og umhverfi þessa 

hæfileika misjafnlega mikið“. Vissan samhljóm má greina með hugmyndum 

þeirra og hugmyndum Guðmundar Finnbogasonar (1903/1994, bls. 217–

218) sem telur að það hljóti að vera stolt hverrar þjóðar að ala upp æskulýð 

sem búi yfir öllu því góða sem hann hafi fæðst með. Brýnt er að kennarar 

skapi aðstæður í námi barna þar sem þau fá tækifæri til að „túlka og tjá 

eigin tilfinningar og annarra“ (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). Áhersla er lögð á sköpunarferlið fremur en 

afraksturinn. Í sköpunarferlinu gefst nemendum færi á að finna 

hugmyndum sínum farveg og byggja á fyrri reynslu um leið og þeir auka við 

skilning sinn og þekkingu (Dewey, 1934, bls. 3; Eisner, 2002, bls. 198–200; 

Gajdamaschko, 2006, bls. 34; Robinsons, 2001, bls. 134–139; Runco, 2007, 

bls. 6, 2008, bls. 2–3). Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 108) líkir 

sköpunarferli barna við snjóbolta sem rúllar niður hlíð og safnar smám 

saman utan á sig meiri snjó. Snjórinn er tákn fyrir reynslu barna, allt sem 

þau heyra, sjá, gera og hugsa. Þannig þróast sköpunarferlið.       

Eisner og Robinson telja að ímyndunarafl sé einkennandi fyrir vitsmunalíf 

barna því það sé forsenda táknrænnar hugsunar. Brýnt er að efla 

ímyndunarafl barna með skapandi viðfangsefnum. Tilgangur menntunar er 

meðal annars sköpun, tjáning og túlkun sem vísar til notkunar á 

fjölbreyttum efnivið til að tjá hugsanir, tilfinningar og hugmyndir, takast á 

við hin ýmsu svið mannlegrar tilveru og finna nýjar og skapandi lausnir á 

viðfangsefnum (Eisner, 2002, bls. 33–35; Robinson, 2001, bls. 111–119). 

Hugmyndir Eisners og Robinsons um gildi ímyndunarafls samræmast 

hugmyndum Vygotskys (2004, bls. 9–13) sem telur að þróun ímyndunarafls 

hjá einstaklingnum hafi áhrif á þroska hans, hegðun og skilning á 

samfélaginu og því sé brýnt að leggja áherslu á að efla ímyndunarafl og 

sköpunargáfu nemenda.   

2.1.1 Gildi sköpunar í námi     

Með því að innleiða markvisst sköpun í skólastarf og leggja áherslu á að efla 

sköpunargáfu og ímyndunarafl nemenda í gegnum skapandi kennsluhætti 

má leitast við að stuðla að merkingarbæru námi og hafa jákvæð áhrif á 

þroska barna. Skapandi skólastarf getur stuðlað að aukinni virkni og áhuga 

nemenda og virðingu fyrir nærumhverfinu, hjálpað nemendum að tengja 

saman viðfangsefni úr mörgum námsgreinum og öðlast dýpri skilning á 
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náminu (Baldwin, 2004, bls. 14–15; Bamford, 2009, bls. 8; Egan, 2005, bls. 

5–9; Eisner, 2002, bls. 198–213; Lilja María Jónsdóttir, 1996, bls. 8–11; 

UNESCO, 2000, bls. 27–34).   

Rannsóknir sýna að fjölbreytt og skapandi viðfangsefni hafa jákvæð áhrif 

á nám og þroska barna og veita kennurum svigrúm til að mæta þörfum 

hvers og eins (Artiles og McClafferty, 1998, bls. 190–219; Baker, 1973, bls. 

306–307; Burke-Adams, 2007, bls. 59–63; Giguere, 2011, bls. 7–9; Isis o.fl., 

2010, bls. 56–59; Jeffrey og Craft, 2004, bls. 5–6). Niðurstöður gefa til kynna 

að markviss skapandi kennsla byggir á samspili nemenda og kennara og eflir 

sköpunargáfu nemenda (de Sousa, 2007, bls. 29–34). Skapandi kennsla, þar 

sem ímyndunaraflinu er gert hátt undir höfði, stuðlar að gagnrýnni hugsun 

nemenda (Cartwright og Noone, 2006, bls. 10–15), örvar vitsmunalegan 

þroska og eflir skilning þeirra á samfélaginu (Tan, Ho og Yong, 2007, bls. 

100–103). Rannsóknir benda til að nemendur telji að kennsla í skapandi 

hugsun efli þroska þeirra og sé undirstaða merkingarbærs náms 

(Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2009, bls. 53–59).   

Niðurstöður sýna að með því að virkja ímyndunarafl nemenda í tengslum 

við viðfangsefnið hverju sinni fái þeir tækifæri til að nýta fyrri reynslu og 

þekkingu og öðlist þannig nýja og merkingarbæra þekkingu (Dilek, 2009, bls. 

686–687).  

2.1.2 Samþætting námsgreina 

Æskilegt er að samþætta skapandi aðferðir námi og kennslu í öðrum 

námsgreinum. Samþætting er þegar svið námsgreina skarast og fleiri en ein 

námsgrein er kennd á sama tíma, eða þegar áhugi og val nemenda mótar 

inntak og viðfangsefni náms (Bamford, 2009, bls. 67–70; Kysilka, 1998, bls. 

197–209; Lilja María Jónsdóttir, 1996, bls. 6–10; Robinson, 2001, bls. 3–5; 

Svanborg R. Jónsdóttir, 2011, bls. 22–28).        

Samþætting útináms og leiklistar gefur kennurum fjölbreytt tækifæri til 

að beita skapandi kennslu og efla ímyndunarafl nemenda sinna. 

Hugmyndafræði leiklistar og útináms byggir meðal annars á hugsmíðihyggju 

sem grundvallast á því að hver einstaklingur geti aðeins skilið það til hlítar 

sem hann tengir við fyrri reynslu sína eða þekkingu. Áhersla er lögð á að 

byggja ný viðfangsefni á fyrri reynslu nemenda, virkri þátttöku þeirra í 

þekkingarsköpun sinni og tengja námsefnið umhverfinu. Jafnframt er leitast 

við að örva skapandi hugsun, stuðla að lausnaleit nemenda og efla 

sjálfstraust þeirra (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 16–19). Þegar börnum er kennt 

að treysta á eigin getu fær sköpunargáfan að blómstra, því þegar börn hafa 
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sterka sjálfsmynd er líklegra að þau þori að móta hugmyndir sínar, koma 

þeim á framfæri og takast á við áskoranir í hinu daglega lífi (Arieti, 1976, bls. 

299–335; Runco, 2007, bls. 5–7).   

Samþætting sköpunar, leiklistar og útináms veitir svigrúm til að efla 

skapandi hugsun nemenda, en efling sköpunar og ímyndunarafls getur bæði 

átt sér stað meðan á kennslustundum stendur en einnig eftir að þær hafa 

farið fram þegar nemendur hafa ígrundað námsreynsluna í lengri eða 

skemmri tíma og tengt við nýja reynslu og þekkingu. Slík samþætting felur í 

sér verkefni sem sameina huga og hönd, sem getur stuðlað að heildstæðu 

námi (Baldwin, 2004, bls. 63–64; Guðmundur Finnbogason 1903/1994, bls. 

95–105; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 16–19; Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009, bls. 2–6). Skapandi skólastarf gefur færi á samvinnu 

og sameiginlegum skilningi tveggja eða fleiri einstaklinga og getur þannig 

stuðlað að nýrri þekkingu sem einstaklingarnir hefðu ekki getað öðlast á 

eigin spýtur (de Sousa, 2007, bls. 23–24; Eisner, 2002, bls. 7; Moran og 

John-Steiner, 2003, bls. 82, Robinson, 2001, bls. 12). Með samþættingu 

sköpunar, leiklistar og útináms má leitast við að veita nemendum tækifæri 

til að leita lausna og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Iðulega er unnið í 

hópavinnu, en ætla má að samræður og samvinna nemenda í hópavinnu 

leiði til þess að þekking og skilningur þeirra á viðfangsefninu hverju sinni 

dýpki.   

2.2 Leiklist 

Eisner (2002, bls. 196) telur eitt mikilvægasta markmið skólans vera að 

stuðla að nánu tilfinningasambandi nemandans og þeirra verkefna sem 

hann sinnir á menntabrautinni. Í leiklist byggir nemandinn á eigin reynslu en 

eflir þekkingu sína og skilning á meðan hann leitar lausna á hinum ýmsu 

vandamálum sem viðfangsefnið býður upp á hverju sinni (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6–10; Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; Baldwin, 2004, bls. 50–66; Martin, Franc 

og Zounková, 2004, bls. 16–17). Í ferlinu fær ímyndunaraflið að leika lausum 

hala, en samkvæmt Eisner (2002, bls. 196) er það einkennandi fyrir 

vitundarlíf barna.    

Markmið leiklistarkennslu eru meðal annars að stuðla að merkingarbæru 

námi, virkja nemendur og efla sjálfstraust þeirra og skapandi hugsun. 

Jafnframt að skapa tækifæri fyrir nemendur til að tjá sig á heildrænan hátt 

og mæta hverjum nemanda þar sem hann er staddur (Baldwin, 2004, bls. 

49–53; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 4; Martin, Franc og Zounková, 

2004, bls. 17). Í leiklist er unnið með fjórar víddir; tíma, aðstæður, dýpt og 
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hinn mannlega þátt. Mörg tækifæri gefast fyrir nemendur til að túlka verk 

sín fyrir aðra, en samkvæmt Bamford (2009, bls. 8–12) og Eisner (2002, bls. 

190–200) er mikilvægt að þjálfa þann eiginleika hjá börnum.  

Leiklist felur í sér ferli þegar einstaklingur leitar lausna á vandamálum, 

mótar hugmyndir, nýtir þekkingu og færni á nýjan hátt og miðlar 

niðurstöðum (Baldwin, 2004, bls. 62). Sköpun byggir meðal annars á því að 

setja fyrri reynslu og þekkingu í nýtt samhengi, lausnaleit og mótun 

hugmynda og því gefst gott svigrúm til skapandi kennsluaðferða þegar 

leiklist er annars vegar (de Sousa, 2007, bls. 22–23,25; NACCCE, 1999, bls. 

28–44). Í leiklist fá nemendur tækifæri til að setja fram sínar hugmyndir og 

líta má á frumlega hugsun, nýja þekkingu, skilning og leikverk sem afurð 

leiklistarferlis. Hlutverk kennarans er veigamikið þegar kemur að eflingu 

sköpunar. Brýnt er að hann sé sveigjanlegur, hlusti á hugmyndir og viðhorf 

nemenda, spyrji  áhugavekjandi spurninga og hugi að flæði leiklistarferlisins 

(Baldwin, 2004, bls. 66-87).  

2.2.1 Gildi hlutverkaleiks 

Hlutverkaleikur (e. role playing) er kennsluaðferð innan leiklistar, sem talin 

er efla alhliða þroska einstaklinga. Nemendur fá tækifæri til að beita 

munnlegri og líkamlegri tjáningu, en í hlutverkaleik fara nemendur inn í 

ímyndaðan heim og fylgja ákveðnu ferli sem lagt er upp með. Við slíka vinnu 

er um að ræða lausnaleit þar sem unnið er með þær kringumstæður sem 

skapaðar hafa verið. Nemendur fá tækifæri til að verða sjálfir ímyndaðir 

þátttakendur, takast á við ólík hlutverk, lifa sig inn í hugarheim viðkomandi 

sögupersónu, kanna aðrar hliðar tilverunnar og tengja aðstæður við 

raunveruleikann (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24–

34). Þetta gerir nemendum kleift að vinna með tilfinningar til jafns á við 

staðreyndir, en samkvæmt Eisner (2002, bls. 93–140) og Guðmundi 

Finnbogasyni (1903/1904, bls. 9–10) eru tilfinningar eitt af meginöflum 

mannssálarinnar. Með hlutverkaleik má þannig leitast við að byggja brú á 

milli ímyndunarafls og tilfinningaþroska. Hlutverkaleikur getur hjálpað 

nemendum að öðlast skilning á tilfinningum sínum, er þeir lifa sig inn í 

hlutverk ímyndaðra persóna og túlka skoðanir þeirra og tilfinningar 

(Baldwin, 2004, bls. 24–33).  

Í hlutverkaleik fá nemendur tækifæri til að vinna úr eigin reynsluheimi 

með því að setja sig í spor annarra. Með því að bera saman viðhorf, hegðun 

og gildismat annarra einstaklinga við eigin hugsanir og gjörðir getur 

viðkomandi öðlast aukna sjálfsþekkingu. Þegar hlutverkaleikur er notaður 

sem kennsluaðferð gefst kennurum jafnframt svigrúm til að efla vitsmuna- 
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og samskiptaþroska nemenda, sem þurfa iðulega að leysa þau vandamál 

sem upp kunna að koma í leiklistarferlinu í sameiningu og finna rök máli 

sínu til stuðnings (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24–25; 

Baldwin, 2004, bls. 24–33).    

2.2.2 Gildi leiklistar 

Niðurstöður rannsóknar á notkun leiklistar í skólastarfi hér á landi á árunum 

1970-2007 benda til að leiklist ýti undir virkni nemenda, efli sköpunargáfu, 

ímyndunarafl, tjáningarhæfni, félagsþroska og sjálfstraust. Jafnframt að 

leiklist stuðli að samvinnu og hjálpi nemendum að setja sig í spor annarra 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna þar 

sem fram kemur að leiklist hafi jákvæð áhrif á nám barna (Gallagher og 

Blaney, 2001, bls. 66–68), stuðli að aukinni samkennd og umburðarlyndi 

(Carklin, 2001, bls. 4–8) og efli sköpunargáfu þeirra (Carklin, 2001, bls. 4–8; 

Ofsted, 2003, bls. 5). Jafnframt samræmast niðurstöðurnar rannsóknum 

sem sýna að leiklist stuðlar að fjölbreyttum kennsluaðferðum, samþættingu 

námsgreina, aukinni virkni og námsáhuga nemenda og eflir samskipti og 

sjálfstraust þeirra (Somer, 1996, bls. 116–119; To, Chan, Lam og Tsang, 

2011, bls. 517–539). Leiklist er einnig talin hjálpa nemendum að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu og efla ímyndunarafl þeirra (Cremin, 2001, bls. 37–

38).   

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010) 

rannsökuðu áhrif leiklistar á nám barna. Þær beittu ólíkum 

rannsóknaraðferðum og tóku meðal annars viðtöl við sextán kennara sem 

höfðu bæði þekkingu og reynslu af því að nota aðferðir leiklistar í kennslu 

sinni. Niðurstöður benda til að kennurum finnst leiklist stuðla að því að 

skapa megi jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. Jafnframt að leiklist 

stuðli að auknum hugtakaskilningi nemenda, efli félagsþroska þeirra og 

hjálpi kennurum að koma til móts við þarfir hvers og eins.  

Rannsóknir sýna að þegar sögur og ævintýri eru notuð sem uppspretta 

leiklistar fá nemendur tækifæri til að setja sig í spor annarra, bera ábyrgð á 

eigin gjörðum, leysa vandamál sem upp koma í leikferlinu og öðlast þannig 

dýpri skilning á viðfangsefninu (Somer, 1996, bls. 116–119).   

Niðurstöður rannsóknar Kristínar Á. Ólafsdóttur (2009) sýnir að sálrænn 

stuðningur skólastjórnenda við kennara sé þýðingarmikill og hefur mikil 

áhrif á hvort kennarar noti markvisst leiklist í kennslu sinni. Þetta 

samræmist rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur (2010) þar sem fram kemur að miklu máli skipti hvort 

skólastjórnendur séu hlynntir leiklist eður ei. Wee (2009, bls. 489–500) 
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bendir á að samvinna kennara þurfi að vera góð og upplýsingaflæði öflugt til 

að leiklistaraðferðir í kennslu nái að breiðast út og hafa áhrif á nám 

nemenda.   

2.2.3 Annmarkar leiklistar  

Ýmsar hindranir geta orðið á vegi kennara sem nota leiklist í skólastarfi. 

Rannsóknir benda til að kennurum finnst þeir skorta þekkingu eða reynslu 

til að beita aðferðum leiklistar markvisst í kennslu sinni. Niðurstöður benda 

einnig til að plássleysi og óöryggi kennara geti hindrað notkun leiklistar í 

kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). 

Agaleysi hefur einnig verið talin hindrun, að hið sveigjanlega og skapandi 

fyrirkomulag sem leiklist byggir á, sé þess valdandi að vandasamt sé að 

halda uppi aga. Gagnrýni hefur enn fremur beinst að námsmati í leiklist, að 

erfitt sé að meta námsárangur nemenda þar sem viðfangsefni séu oft 

huglæg og afrakstur ekki alltaf sýnilegur (Baldwin, 2004, bls. 20–21; 

Dickinson og Neelands, 2006, bls. 142–155).  

Gagnrýni hefur einnig beinst að skipulagsþáttum og tímaleysi, þar sem 

greinin á oft ekki fastan tíma á stundaskrá. Í listgreinahluta Aðalnámskrár 

grunnskóla (2007a, bls. 43–45) eru þó tilgreind lokamarkmið í leiklist sem 

nemendur eiga að hafa tileinkað sér við lok tíunda bekkjar. Þrátt fyrir 

annmarka er mikilvægt að hafa í huga að kenna má börnum með 

kennsluaðferðum leiklistar þvert á námsgreinar. Þannig geta kennarar 

leitast við að hjálpa nemendum að öðlast þekkingu og færni á fleiri en einu 

sviði (Baldwin, 2004, bls. 20–21; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 117–125; 

Miller, Saxton og Morgan, 2001, bls. 98).   

2.3 Útinám 

„Viðleitni manna miðar öll að því að fullnægja andlegum og líkamlegum 

þörfum, sínum og annarra, og aðalskilyrðið fyrir framgangi er að þekkja og 

skilja náttúruöflin“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 86). Leiða má 

að því líkur að Guðmundur Finnbogason hafi talið útinám mikilvægt, líkt og 

Ingold (2000, bls. 13–27) og Katrín Anna Lund (2010, bls. 131) sem halda því 

fram að einungis megi upplifa og skynja veröldina í gegnum bein tengsl 

manns og umhverfis.   

„Landslagið í kringum okkur er ekki samansett af 

hlutgervingum heldur er það sífellt í mótun í gegnum líkamlega 

upplifun okkar af því og á þann hátt eru maðurinn og landslagið 
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órjúfanlegt hvort frá öðru. Hvort um sig mótar tilveru hvers 

annars“ (Katrín Anna Lund, 2010, bls. 131).  

Frá því að frummenn komu fram á sjónarsviðið fyrir fjórum til fimm 

milljónum ára hefur lífstíll og afkoma mannsins mótast af náttúruöflunum. 

Fyrir um 200 árum breyttust lifnaðarhættir með tilkomu 

landbúnaðarbyltingar og síðar iðnbyltingar og tæknin tók völdin (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 7–10; Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 

2010, bls. 75–81). Þær áhyggjuraddir heyrast að börn séu að fjarlægjast 

náttúrulegt umhverfi og fari á mis við þá möguleika til náms sem náttúran 

hefur upp á að bjóða. Börn verja að jafnaði einum þriðja af vökutíma sínum 

í skólanum, sem er því ákjósanlegur vettvangur til þess að veita börnum 

tækifæri til að mynda tengsl við náttúruna með útinámi. Ný tækifæri til 

náms geta opnast með því að nýta umhverfi skólans með markvissum hætti, 

en brýnt er að nemendur fái tækifæri til að læra af eigin raun en ekki 

eingöngu af bóknámi. Markmiðið með útinámi er að skapa tengsl milli 

einstaklings, náttúru og samfélags og stuðla að alhliða þroska 

einstaklingsins (Eisner, 1994, bls. 87; Gardner, 1999, bls. 47–48; Jordet, 

1998, bls. 22–26; Louv, 2008, bls. 7–15; Martin, Franc og Zounková, 2004, 

bls. 3–10). Samkvæmt Cornell (1989, bls. 11–15) er mikilvægt að kenna 

börnum að njóta náttúrunnar og gefa þeim tíma til að upplifa og skynja 

hana á sínum forsendum. Hugmyndir hans samræmast kenningum Dewey 

(1938/2000, bls. 35–40) og Eisners (2002, bls. 2–25) um skapandi augnablik, 

að einstaklingar menntist á stað og stundu, hér og nú.    

Útinám má nýta til að samþætta námsgreinar og dýpka þannig skilning 

og heildarsýn nemenda með því að fást við ákveðin viðfangsefni (Dahlgren 

o.fl., 2007, bls. 13–25; Jordet, 1998, bls. 22–26; Martin, Franc og Zounková, 

2004, bls. 11–18). Með því að samþætta útinám og leiklist í skapandi 

viðfangsefnum utan veggja kennslustofunnar skapast ákveðið námsflæði (e. 

flow learning). Flæði er hugarástand og felur í sér innlifun, skapandi hugsun 

og lausnaleit, þegar nemandi einbeitir sér af alefli við tiltekna athöfn eða 

hlutverk (Csikszentmihalyi, 2005, bls. 42–47; Cornell, 1989, bls. 15–19). 

Námsflæði má skipta í fjóra þætti sem fléttast saman á heildstæðan hátt: 

1. Að vekja áhuga (e. awaken enthusiasm).  

2. Fanga athygli (e. focus attention). 

3. Bein reynsla (e. direct experience). 

4. Að deila þekkingu, skilningi og reynslu (e. share inspiration) (Cornell, 
1989, bls. 18). 
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Samkvæmt Cornell (1989, bls. 15–19) eru áhugi, einbeiting og bein reynsla 

forsenda merkingarbærs náms. Mikilvægt er að nemendur miðli þekkingu 

sinni til samnemenda því það leiðir til dýpri og merkingarbærari þekkingar 

og skilnings á viðfangsefninu, bæði hjá nemandanum sjálfum og öðrum sem 

á hann hlýða. Brýnt er að kennarar leiti leiða til að fanga athygli nemenda 

og vekja áhuga þeirra á viðfangsefninu hverju sinni með skapandi og 

fjölbreyttum aðferðum.   

Markviss samþætting sköpunar, útináms og leiklistar felur í sér fjóra 

þætti námsflæðis og stuðlar því að merkingarbæru og heildstæðu námi og 

alhliða þroska einstaklingsins. Nemendur fá tækifæri til að nálgast 

viðfangsefnið hverju sinni með öllum líkamanum, setja sig í ólík hlutverk og 

öðlast hæfni í að setja sig í spor annarra (Cornell, 1989, bls. 15–19; Martin, 

Franc og Zounková, 2004, bls. 16–18). Ætla má að hinar fjölþættu náms- og 

kennsluaðferðir og það sveigjanlega og skapandi námsumhverfi sem slík 

samþætting býður upp á stuðli að því að koma megi til móts við námsþarfir 

hvers og eins, þar sem ólíkir einstaklingar finna leiðir við sitt hæfi.  

2.3.1 Gildi útináms 

Rannsóknir á gildi útináms benda til að útinám hafi jákvæð áhrif á nám og 

þroska barna. Námið verður fjölbreyttara og börnin fá tækifæri til þess að 

nota öll skynfærin við námið (Charles, 2009, bls. 467–475; Fjørtoft, 2001, 

bls. 111–117; Kristín Norðdahl, 2005; Madruga og da Silveira, 2002, bls. 

519–525; Wells, 2000, bls. 775–795). Dillon og félagar (2006, bls. 107–110) 

tóku saman niðurstöður 150 rannsókna um útinám frá árunum 1993-2003. 

Niðurstöðurnar sýna að vel skipulagt útinám veitir börnum tækifæri til að 

auka við sig þekkingu og hæfni á annan hátt en kennsla innan dyra. 

Niðurstöður rannsókna gefa vísbendingar um að útinám auki vellíðan og 

sjálfstraust barna ásamt því að efla samskiptahæfni og skapandi hugsun 

(Kristín Norðdahl, 2005; Waite, 2010, bls. 111–126; Wells, 2000, bls. 775–

795). Rannsóknir benda á ótvíræða kosti þess fyrir þroska, heilsu og nám 

barna að þau verji meiri tíma í leiki í náttúrulegu umhverfi (Fjørtoft, 2001, 

bls. 111–117; Waller, 2010, bls. 527–542; Waters og Maynard, 2010, bls. 

473–483). Að auki hafa rannsóknir leitt í ljós að útinám eflir líkams- og 

hreyfiþroska barna ásamt því að efla rökhugsun og skerpa einbeitingu 

(Schilhab o.fl., 2007, bls. 143–160; Taylor, Kuo og Sullivan, 2001, bls. 54–

77). Rannsóknir sýna að með útinámi megi jafnframt efla hreyfingu og draga 

úr kyrrsetu barna og streitu (Charles, 2009, bls. 467–475; Wells og Evans, 

2003, bls. 311–330).   
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Niðurstöður rannsókna benda einnig til að ný og áhugaverð reynsla úti í 

náttúrunni stuðli að aukinni umhverfisvitund, þroski ábyrgðartilfinningu 

nemenda, jákvæða afstöðu þeirra til umhverfisins og styrki tengsl milli 

einstaklings og náttúru, sem er sjötta viðmið útináms samkvæmt Priest 

(Abdelmomen, 2010, bls. 33–35; Jeronen, Jeronen og Raustia, 2009, bls. 1–

23; Kristín Norðdahl, 2005; Priest, 1986, bls. 13–15; Waite, 2010, bls. 111–

126). 

Rannsóknir benda til að samþætting útináms og leiklistar stuðli að betri 

námsárangri, auki vellíðan (Martin, 2001, bls. 38–39; Mygind, 2005, bls. 74; 

Schilhab o.fl., 2007, bls. 22–36), efli ímyndunarafl nemenda (Broderick og 

Pearce, 2001, bls. 245–250) og komi til móts við þarfir hvers og eins 

(Leberman og Martin, 2005, bls. 323–330).    

2.3.2 Annmarkar útináms 

Gagnrýni á útinám sem náms- og kennsluaðferð hefur hingað til einungis 

beinst að framkvæmd námsins utan veggja skólastofunnar. Agaleysi hefur 

verið talin hindrun, vandasamt sé að halda uppi aga þegar veggir 

kennslustofunnar rammi ekki af námsrýmið. Vægi öryggis er talið önnur 

hindrun, að öryggi barna sé ekki nægilega tryggt í útinámi því margir 

óvissuþættir geti haft áhrif á framkvæmdina, svo sem slæmt veður. Útinám 

hefur einnig verið talið bæði kostnaðarsöm og tímafrek náms- og 

kennsluaðferð. Útinámi er gefið lítið svigrúm í stundaskrá og það getur haft 

áhrif á skipulag ef það skarast við frímínútur eða kaffitíma kennara  

(Bunting, 2006, bls. 3–19; Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; Thorburn og 

Allison, 2010, bls. 102). 

Þrátt fyrir annmarka sem þessa er mikilvægt að hafa í huga að 

fyrirbyggja má agaleysi og stuðla að öryggi barna með góðum undirbúningi, 

skipulagi og sveigjanleika. Útinám þarf ekki að vera kostnaðarsöm náms- og 

kennsluaðferð því nýta má hinn fjölbreytta og náttúrulega efnivið 

umhverfisins í tengslum við viðfangsefni námsins. Þá getur útinám farið 

fram í nærumhverfi skólans og því skammur tími sem fer í ferðir á milli 

staða (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 43–59).   
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3 Nám í gegnum huga og hönd 

Í kaflanum er fjallað um kennismiðina Elliot Eisner, Guðmund Finnbogason, 

Howard Gardner og John Dewey sem settu fram kenningar um gildi 

sköpunar og ímyndunarafls í námi og þroska barna. Þeir telja mikilvægt að 

börnum sé gefinn kostur á að fást við viðfangsefni á fjölbreytilegan og 

skapandi hátt til þess að dýpka skilning sinn og reynsluheim. Að veita skuli 

börnum tækifæri til náms utan veggja skólans, að jafnvægi skuli vera milli 

bóklegs og verklegs náms og að námsgreinar beri að samþætta til að dýpka 

skilning þeirra á námsefninu (Dewey 1938/2000, bls. 5–39; Eisner, 2002, bls. 

1–3; Gardner, 1983, bls. 278–284, 1999, bls. 41–45).    

3.1 Félagsvitund mannkyns 

Öll menntun er í eðli sínu félagslegt ferli og reynsla og þekking þroskast í 

samskiptum milli einstaklinga. Það ferli hefst við fæðingu og mótar 

hæfileika hvers og eins, þjálfar hugsun og þroskar tilfinningar. Menntun á 

sér stað þegar hæfileikar einstaklingsins eru örvaðir með kröfum þeirra 

félagslegu aðstæðna sem hann er í (Dewey, 1897/2010, bls. 169–180). 

Þannig tengir menntun saman manneðlið, náttúruna og menninguna í eina 

samfellda heild (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57–69). Hugmyndir Dewey 

eru að nokkru leyti samhljóma kenningum um síðtímahugmyndir varðandi 

nám barna, þar sem litið er á barnæskuna sem félagslegt fyrirbæri, börn 

sem fullgilda einstaklinga í samfélaginu og virka þátttakendur í sköpun 

þekkingar (Clark, 2010, bls. 56–67; Walsh, 2005, bls. 40–48). Einnig má 

greina samhljóm í hugmyndum Dewey og Guðmundar Finnbogasonar sem 

fjallaði um félagsvitund mannkyns.   

Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna 

... Frá ættinni erfum vér gervi líkama og sálar; frá mannfélaginu 

fáum vér það sem veitir manneðli voru næring; vöxt og 

viðgang. Allir þiggjum vér af öðrum og allir eigum vér að gefa 

aftur, og vér gjörum hvorttveggja, hvort sem vér viljum eða 

ekki. Vér öndum að oss og verðum að anda frá oss aftur. 

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 33) 
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Dewey (1938/2000, bls. 35–39) telur mikilvægt að skólaumhverfi 

barnsins taki mið af samfélaginu sem það er sprottið úr. Þannig megi skapa 

tengsl milli skóla og samfélags þar sem barnið er virkur þátttakandi. Líta 

skuli bæði á viðfangsefni kennslunnar og barnið og tengslin á milli þeirra. 

Æskilegt er að viðfangsefnin séu hliðstæð þeim verkefnum sem 

einstaklingurinn fæst við í hinu daglega lífi. Jafnframt að námstækifæri gefi 

færi á sköpun, falli að áhugasviði barnsins og hvetji til samvinnu á milli 

barna og kennara. Sýn Dewey byggist á að litið sé á sérhvert barn sem 

fullgildan meðlim samfélagsins sem búi yfir þekkingu og reynslu sem 

grunnskólinn ætti að byggja nám þeirra á. Hugmyndir Dewey samræmast 

hugmyndum Eisners (2002, bls. 4–24) sem telur að skólinn og samfélagið 

eigi að endurspegla hvort annað.  

3.2 Reynsla og nám 

Dewey (1938/2000, bls. 35–36) heldur því fram að hver einstaklingur sé sinn 

eigin þekkingarsmiður og að reynsla sé undirstaða þekkingar. Árangur 

námsins er mestur þegar börn eru virk og gera sjálf (e. learning by doing) 

svo sem með því að athuga, prófa og bera saman. Hugmyndir Dewey 

samræmast hugmyndum annarra fræðimanna sem telja að 

grundvallaratriði í allri menntun sé reynslan (Eisner, 2002, bls. 25–30; 

Robinson, 2001, bls. 86–87). Brýnt er að „láta þá [nemendur] sjálfa 

grandskoða hlutina, hvenær sem því verður viðkomið, og byggja á því sem 

þeir hafa sjálfir reynt, heyrt, séð og þreifað á“ (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 65).  

Samkvæmt Dewey (1938/2000, bls. 35–38) er reynsla hvort tveggja í 

senn virkt og óvirkt ferli sem tvinnast saman. Virki þáttur reynslunnar felur í 

sér að reyna, en hinn óvirki þáttur felur í sér að verða fyrir einhverju. Sá sem 

öðlast reynslu er virkur að því leyti að hann gerir eitthvað, en er einnig 

óvirkur á þann hátt að hann upplifir og tekur afleiðingunum. Í reynslu felst 

því virkt samspil einstaklingsins við umhverfið (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 26; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57–69). Dewey 

(1938/2000, bls. 34–39) leggur áherslu á að ekki sé nóg að vera líkamlega 

virkur, hugurinn þarf einnig að vera virkur og einungis með því að ígrunda 

reynsluna læra börn. Ígrunduð hugsun er virk og stöðug athugun sem 

stuðlar að því að viðfangsefni er brotið til mergjar og er þannig samfelld 

runa hugsana. Ígrunduð hugsun felur meðal annars í sér ímyndunarafl þegar 

einstaklingurinn ímyndar sér afleiðingar gjörða sinna og tilfinningar í 

tilteknum aðstæðum. Hugmyndir Dewey um gildi ígrundaðrar hugsunar 

samræmast hugmyndum annarra fræðimanna. Baldwin (2004, bls. 49), 
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Booth (1994, bls. 12) og Martin, Franc og Zounková (2004, bls. 20) telja að 

ígrunduð hugsun stuðli að því að börn öðlist dýpri skilning á viðfangsefninu 

og Guðmundur Finnbogason (1903/1994, bls. 65) telur að í ígrundaðri 

hugsun felist að heimfæra nýjar hugmyndir: „Að skilja eitthvað er að 

heimfæra það undir það sem maður þegar þekkir og skilur og sjá skýrt 

samband hvors tveggja“.  

Dewey (1938/2000, bls. 39–55) fjallar um mikilvægi samfellu í 

námsreynslu barna sem hann nefnir „óslitinn þráð reynslunnar“ og leggur 

áherslu á  órofið samhengi í þroska nemenda:  

Um leið og einstaklingurinn fer úr einum aðstæðum í aðrar 

víkkar heimur hans, umhverfi hans, eða dregst saman. Hann er 

ekki kominn í annan heim heldur er hann í öðrum hluta eða 

öðru horfi eins og sama heims. Það sem hann hefur tileinkað 

sér af þekkingu og færni í einum aðstæðum verður tæki til að 

skilja og fást á árangursríkan hátt við þær aðstæður sem á eftir 

koma. (Dewey, 1938/2000, bls. 54) 

Því telur Dewey að byggja þurfi á reynslu barna, áhuga þeirra og stöðu og að 

skólastarf taki mið af þeirri reynslu sem börnin koma með í skólann og á 

henni sé byggð ný reynsla sem verður þeim merkingarbær (Dewey, 

1938/2000, bls. 50–55).    

3.2.1 Leikur og reynsla 

Reynsla og menntun tengjast á áhrifaríkan hátt með leik, en í gegnum leik 

tjá börn reynslu sína, túlka og endurskapa og fá tækifæri til að skapa 

merkingu úr þeirri reynslu sem þau búa yfir (Elva Önundardóttir, 2010, bls. 

73–85; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 67–68). Ímyndunarafl er hreyfiafl 

reynslu, fyrir tilstuðlan þess má endurskapa fyrri reynslu og öðlast nýjan 

skilning og þekkingu. Þannig tengjast fortíð, nútíð og framtíð á 

merkingarbæran hátt (Cuffaro, 1995, bls. 96; Dewey, 1934, bls. 272). Þess 

vegna er æskilegt að leikir séu hluti af námskrá, með því að fylgjast með 

börnum að leik má öðlast betri sýn á þroska þeirra. Talið er að leikir séu 

börnum eðlislægir. Þeir virki ímyndunarafl þeirra, gefi tækifæri til skapandi 

hugsunar og veki áhuga á að rannsaka samfélagið og náttúruna (Creswell, 

2007, bls. 89–98).   
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3.3 Gildi þess að læra í gegnum skynfærin 

Eisner (2002, bls. 1–13) telur að lífið sjálft og sköpun búi yfir hliðstæðum 

eigindum og því sé einstaklingum eðlislægt að tengja sköpun viðfangsefnum 

sínum. Eisner er talsmaður þess að flétta saman kennslufræði og sköpun og 

telur að kennsla og list séu greinar af sama meiði. Reynsla er forsenda 

þekkingar, en markvisst skapandi skólastarf stuðlar að merkingarbærri 

reynslu. Samkvæmt Eisner (2002, bls. 4–24) efla skapandi viðfangsefni 

gagnrýna hugsun nemenda, því lausnirnar eru margar og ekkert eitt svar hið 

rétta. Nemendur fá tækifæri til að nota ímyndunaraflið í lausnaleit sinni, 

læra að treysta á eigin dómgreind, öðlast betra sjálfstraust og læra að hugsa 

út fyrir rammann. Brýnt er að kennarar séu sveigjanlegir og skapandi í 

kennslu sinni svo að nemendur þroskist með því að upplifa í gegnum 

skynfærin. Eisner telur að skynfærin séu hluti af hugarstarfsemi einstaklinga 

og hafi áhrif á þróun vitsmunaþroska þeirra. Þetta samræmist hugmyndum 

Guðmundar Finnbogasonar sem telur að skynfærin séu hreyfiafl reynslu og 

þekkingar einstaklingsins:  

Frá skynfærum vorum liggja gagnvegir upp í hugtún heilans, en 

þaðan liggja aftur þjóðbrautir til ótal vöðva er hreyfa líffæri vor 

og limi...Líkami vor er því eins konar hljóðfæri, er heimurinn 

leikur sín lög á, skynfærin eru nóturnar. (Guðmundur 

Finnbogason (1903/1994, bls. 27) 

Leiða má að því líkur að þegar nemendum gefst tækifæri til að öðlast 

reynslu í gegnum skynfærin, geri það þeim kleift að upplifa viðfangefnin á 

fjölbreyttan, áþreifanlegan, sjónrænan og huglægan hátt. Brýnt er að 

skólastarf stuðli að því að steypa ekki alla í sama form, heldur hlúi að 

margbreytileika og meðfæddum hæfileikum hvers og eins. 

3.4 Fjölbreytileiki mannsins 

Fræðimaðurinn Howard Gardner (1983, 1999) setti fram kenningu um  

fjölgreind. Hver einstaklingur býr yfir átta ólíkum  birtingarmyndum 

greindar; samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, málgreind, líkams- og 

hreyfigreind, rýmisgreind, rök- og stærðfræðigreind, tónlistargreind og 

umhverfisgreind. Gardner skilgreinir greind sem hæfileikann til að skapa 

eða leggja eitthvað af mörkum sem talið er verðmætt í því samfélagi og 

þeirri menningu sem einstaklingurinn tilheyrir. Greind er jafnframt fólgin í 

þeirri færni sem gerir einstaklingum mögulegt að leysa viðfangsefni daglegs 

lífs og hæfileikanum til að leysa viðfangsefni sem krefjast nýrrar þekkingar. 



 

32 

Greindirnar starfa saman á flókinn hátt og hver einstaklingur getur beitt 

mörgum þeirra samtímis (Gardner, 1983, bls. 278–284, 1999, bls. 41–45). 

Hugmyndir heimspekingsins og fræðimannsins Guðmundar Finnbogasonar 

eiga vel við í þessu samhengi, en hann hélt því fram að:  

... mannsálin er engin kommóða með mörgum skúffum og sitt í 

hverri, skynjanir í einni, ímyndanir í annarri, tilfinningar í þriðju 

o.s.frv., heldur er hún lifandi heild, þar sem einum þættinum er 

brugðið og slungið um annan, viðkvæmur vefur, þar sem allir 

þræðir titra sé einn þeirra snortinn. (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 37) 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (2004, bls. 7–13) fjallaði 

einnig um hinn margslungna vef sem maðurinn er ofinn úr, taldi 

marga þræði vinna saman samtímis og því geti „einstaklingur búið yfir 

hæfni jafnt líkamlegri sem tilfinningalegri“. Robinson (2001, bls. 112) 

telur að greindir einstaklings fléttist saman við sköpunargáfu hans. 

Sköpunargáfan mótar meðvitund og hugsun einstaklings og gerir 

honum mögulegt að móta veruleikann og gera hann 

merkingarbæran.  

Kenning Gardners (1983, 1999) gerir ráð fyrir að hver einstaklingur 

búi yfir hæfni á öllum greindarsviðunum og hver og einn geti þróað 

hvert greindarsvið að viðunandi getustigi ef hann fær til þess 

nægilega örvun og leiðsögn við hæfi. Fjölbreytileiki kennsluaðferða er 

talinn forsenda þess að hægt sé að efla hin margvíslegu greindarsvið 

nemenda. Samkvæmt ályktunum Gardners ætti kennsla að ná til allra 

formgerða greindarinnar, en hann telur að skólar hafi lagt of mikla 

áherslu á kennsluaðferðir sem henta aðeins þeim sem hafa sterka 

málgreind eða rök- og stærðfræðigreind (Gardner, 1983, bls. 278–

284, 1999, bls. 41–45). Hugmyndir Gardners samræmast hugmyndum 

annarra fræðimanna sem telja að skólinn leggi áherslu á of einhæf 

viðfangsefni á kostnað skapandi hugsunar og lausnaleitar nemandans 

(Baldwin, 2004, bls. 46; Eisner, 1994, bls. 55; Dewey, 1938/2000, bls. 

71–75; Robinson, 2001, bls. 61–87; Runco, 2007, bls. 6).   

Fjölgreindakenning Gardners hefur haft víðtæk áhrif á skilning og 

viðhorf til náms og kennslu. Kennarar hafa tekið kenninguna upp á 

sína arma í viðleitni sinni til að stuðla að alhliða þroska nemenda 

(Armstrong, 2001, bls. 22–31). Kenningin felur í sér að með því að 

beita fjölbreyttum og skapandi náms- og kennsluaðferðum þannig að 

námið reyni á mismunandi greindir, veiti það nemendum tækifæri til 
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náms sem byggt er á hæfileikum, áhuga, þekkingu og viðurkenningu á 

þörfum þeirra (Gardner, 1983, bls. 278–284, 1999, bls. 41–45). Brýnt 

er að styrkja enn frekar greindarsvið sem nemendur eru sterkir í, en 

einnig er mikilvægt að þroska hjá nemendum eiginleika sem eru þeim 

ekki tamir (Alderman, 1999, bls. 3; Eisner, 2002, bls. 12–15; Gardner, 

1983, bls. 278–284, 1999, bls. 41–45). Guðmundur Finnbogason 

mælti með að menntun fæli í sér fjölbreytta námsreynslu, en að hans 

mati getur:     

Menntunin ... ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, 

hún verður að efla manneðlið í heild sinni, hún verður að koma 

á samræmi milli allra líkams- og sálarafla mannsins æfa 

kraftana þannig að þeir vinni saman í réttum hlutföllum, þ.e. 

þannig, að þeir geti afkastað sem mestu og eflist þó jafnframt 

allir og styrkist og verði þannig færari og færari um að afkasta 

meiru. (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 32) 

Þegar fjölgreindakenning Gardners er borin saman við þroskalíkan um 

alhliða þroska einstaklingsins, sem sett er fram í bókinni Vara, växa, lära 

(1995, bls. 44–45) eftir Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson, má sjá samsvörun 

milli þroskaþátta og ákveðinna greinda. Tónlistargreindin er eina greindin 

sem ekki á sér hliðstæðu í líkani þeirra, en fléttast engu að síður saman við 

þroskaþættina, sem eru sjö talsins; félagsþroski, tilfinningaþroski, 

málþroski, líkams- og hreyfiþroski, umhverfið, skynjun og vitsmunaþroski. 

Þroskaþættirnir tengjast innbyrðis og hafa áhrif hver á annan. Eriksson og 

Oskarsson byggja þroskalíkan sitt í senn á fræðilegum grunni og eigin 

reynslu og telja að kennarar geti leitast við að koma til móts við þarfir hvers 

og eins með því að hafa þroskalíkanið sem viðmið í kennslu sinni.  

Ætla má að kennsluefnið í fjórða kafla þar sem grunnþáttum íslensku 

menntastefnunnar er fléttað saman við leiklist og útinám, veiti kennurum 

svigrúm til að þroska hinar ólíku greindir með fjölbreyttum kennsluháttum. 

Jafnframt að það veiti nemendum tækifæri til náms sem byggir á reynslu 

þeirra, fyrri þekkingu, hæfileikum, áhuga og komi þannig til móts við þarfir 

hvers og eins. 

3.4.1 Samskiptagreind 

Gardner skilgreinir samskiptagreind sem hæfileikann til að skilja tilfinningar,  

viðhorf og líðan annarrar manneskju. Samskiptagreind er þannig hæfni til að 

greina vísbendingar af ýmsu tagi í samskiptum og hæfileikinn til að bregðast 

rétt við þeim (Gardner, 1983, bls. 253–254, 1999, bls. 43). Samsvörun er á 
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milli samskiptagreindar og félagsþroska, en í þroskalíkani Eriksson og 

Oskarsson (1995, bls. 129) er hann skilgreindur sem samskipti milli tveggja 

eða fleiri einstaklinga og viðbrögð við tilfinningum og aðstæðum annarra. 

Einnig felur hann í sér hæfni til að bregðast við ákveðnum aðstæðum á 

viðeigandi hátt og vitneskju um afleiðingar gjörða sinna. 

Með hópavinnu og félagslegum samskiptum má leitast við að kenna 

nemendum að setja sig í spor annarra og virða ólík sjónarmið. Munnleg 

tjáning getur einnig eflt samskiptagreind og félagsþroska, því með orðum tjá 

nemendur hugsanir sínar og langanir. Mikilvægt er að kennari sé 

meðvitaður um að efla samskiptagreind og félagsþroska nemenda sinna, 

svo sem með útinámi og leiklist (Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 129; 

Gardner, 1983, bls. 253–254).   

3.4.2 Sjálfsþekkingargreind 

Sjálfsþekkingargreind lýsir sjálfsmynd og þekkingu einstaklings á sjálfum sér, 

svo sem tilfinningum, viðhorfum, skapgerð, styrkleikum og veikleikum 

(Gardner, 1983, bls. 238–243). Greina má samsvörun á milli 

sjálfsþekkingargreindar og tilfinningaþroska, sem er meðal annars háður 

reynslu einstaklingsins og tengslum hans við umhverfið. Tilfinningaþroski 

breytist samfara auknum þroska en aukinn tilfinningaþroski gerir 

einstaklinginn hæfari til að laga sig að daglegu lífi og virkri þátttöku í 

samfélaginu. Mikilvægt er að kennari búi nemendum öruggt umhverfi og 

veiti þeim frelsi til að tjá tilfinningar sínar. Einnig er brýnt að nemendum sé 

kennt að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þannig má efla 

sjálfstraust nemenda og jákvæða sjálfsmynd (Eriksson og Oskarsson, 1995, 

bls. 45–52; Gardner, 1983, bls. 238–243; Robinson, 2001, bls. 139).   

Árið 2006 hélt stofnun Sameinuðu þjóðanna heimsráðstefnu um 

listfræðslu. Niðurstaða þeirrar ráðstefnu er vegvísir þar sem meðal annars 

er lögð áhersla á jöfn tækifæri nemenda til að glíma við skapandi verkefni 

og upplifanir í námi sínu. Í vegvísinum er greint frá því að gjá geti myndast á 

milli vitsmunalegs og tilfinningalegs þroska barna þegar lögð er áhersla á 

bóknám á kostnað námsgreina þar sem tilfinningar fá mikið vægi (UNESCO, 

2006, bls. 4–5). Leiða má að því líkur að með því að flétta saman grunnþætti 

íslensku menntastefnunnar við leiklist og útinám megi skapa jafnvægi á milli 

bóklegs og verklegs náms og skapa svigrúm til að þroska tilfinningalega 

greind einstaklinga og efla sjálfstraust þeirra. Í kennsluefninu í fjórða kafla 

fá nemendur tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og setja sig í spor annarra, 

sem getur hjálpað þeim að öðlast skilning á eigin skoðunum og gildismati.  
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3.4.3 Málgreind 

Mál og málnotkun kemur fyrir í öllum athöfnum daglegs lífs. Í orðaforða 

felst auður fyrir hvern einstakling en getan til að lesa og skrifa fjölbreyttan 

texta er nauðsynleg undirstaða í námi og í samfélaginu öllu (Karmiloff og 

Karmiloff - Smith, 2002, bls. 9).  

Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners er málgreind hæfileikinn til að 

hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega. Greindin felur í sér 

hæfni til að færa sér í nyt formgerð tungumáls og hljóm, merkingarfræði og 

sveigjanleika í hagnýtum tilgangi (Gardner, 1983, bls. 77–78). Samkvæmt 

þroskalíkani Eriksson og Oskarsson (1995, bls. 95–97) er samsvörun á milli 

málgreindar og málþroska, sem hefst við fæðingu og helst í hendur við 

annan þroska einstaklingsins.   

Mikilvægt er að koma til móts við hvern nemanda með því að skapa gott 

og ríkulegt málumhverfi. Það þarf að kenna nemendum, hvetja þá og styðja 

og hjálpa þeim þannig að efla orðaforða sinn (Baumann og Kame´enui, 

2004, bls. 3–10). Rannsóknir sýna að aukinn orðaforði eykur getu til að skilja 

texta og um leið skilning á því sem er að gerast í umhverfinu (Beck, 

McKeown og Kucan, 2002, bls. 1–3). Nemandi á boðskipti við aðra sem 

eykur líkur á að hægt sé að koma til móts við þarfir hans og langanir 

(Biemiller, 2004, bls. 28–40; Stahl og Dougherty Stahl, 2004, bls. 59–78). 

Rannsóknir benda til að málþroski nemenda eflist þegar leiklist er notuð í 

kennslu. Í leikrænum ferlum fá nemendur tækifæri til að túlka ólík hlutverk 

sem krefjast fjölbreyttrar málnotkunar (Podionzy, 2000, bls. 239–275).   

Til að efla orðaforða nemenda er mikilvægt að þeir fái tækifæri til 

munnlegrar tjáningar og kynnist ævintýrum og ljóðum. Veigamikill þáttur 

málörvunar felst í virkri hlustun kennarans, en með henni getur kennari 

leitast við að öðlast vitneskju um hvaða námsaðferðir henti hverjum og 

einum (Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 99–100; Karmiloff og Karmiloff - 

Smith, 2002, bls. 9–13).   

3.4.4 Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind er skilgreind sem færni í að nota allan líkamann til 

að tjá tilfinningar og hugmyndir. Einnig felur greindin í sér þá getu að búa til 

hluti og beita þeim og líkamlega færni svo sem samhæfingu, styrk og 

jafnvægi (Gardner, 1983, bls. 206–209).  

Ef líkams- og hreyfigreind í kenningum Gardners er borin saman við 

þroskalíkan Eriksson og Oskarsson (1995) varðandi líkams- og hreyfiþroska, 

má sjá ákveðna samsvörun. Hreyfing er nemendum nauðsynleg til að þeir 
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þroskist eðlilega. Þjálfun líkamans eflir meðal annars einbeitingu, 

samhæfingu hreyfinga, ímyndunarafl, og styrkir sjálfstraust nemenda 

(Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 71–73). Samkvæmt ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar (2008, bls. 6–9) er mælt með því að nemendur hreyfi sig í 

að minnsta kosti 60 mínútur á degi hverjum, en markmið hreyfingar er að 

bæta andlega og líkamlega líðan.   

Kennsla í leiklist og útinámi getur eflt líkams- og hreyfigreind nemenda. 

Þar gefst þeim tækifæri til að hreyfa sig, þjálfa samhæfingu og jafnvægi og 

tjá sig með öllum líkamanum. 

3.4.5 Rýmisgreind 

„Hinn skynnæmi er eins og hljóðfæri með ótal strengjum, er endurkveða 

alla hljóma“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 37). Gardner 

skilgreinir rýmisgreind sem þá hæfni einstaklingsins að sjá fyrir sér hluti á 

myndrænan hátt, ímynda sér hvernig þeir líta út, svo sem með því að gera 

sér grein  fyrir lögun, formum, litum og víddum og tengslum þar á milli 

(Gardner, 1983, bls. 173).  

Greina má samsvörun á milli rýmisgreindar og skynjunar, sem er einn af 

þroskaþáttunum í líkani Eriksson og Oskarsson (1995). Helstu skynfærin eru 

snertiskyn og sjónræn-, heyrnræn-, hreyfi- og lífffræðileg skynjun. Í 

hnotskurn felst skynjun í að uppgötva, móta og skapa, en einstaklingurinn 

notar öll skynfærin til að læra. Skynfærin eru sérhæfð og færa heilanum 

upplýsingar um það sem fram fer í umhverfinu og líkamanum sjálfum. 

Þannig er skynjun grunnur að allri þekkingu einstaklingsins, að öllum þroska 

hans. Til að stuðla að alhliða þroska nemenda er því mikilvægt að 

vinnubrögð séu fjölbreytt, skapandi og áþreifanleg (Eriksson og Oskarsson, 

1995, bls. 44–60; Jeffrey og Woods, 2004, bls. 10–20). Æskilegt er að 

kennarar noti aðferðir sem höfða til allra skynfæra, efli áhugahvöt nemenda 

og veiti þeim tækifæri til að vinna á hlutlægan og skapandi hátt. Með því 

móti geta nemendur öðlast betri skilning á viðfangsefninu, fengið útrás fyrir 

sköpunargleðina og aukið sjálfstraust sitt (Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 

45–66).   

Í kennsluefninu í fjórða kafla er leitast við að þjálfa rýmisgreind 

nemenda. Þeir fá tækifæri til að nota öll skynfærin við námið og vinna á 

mörkum hins ímyndaða heims. 
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3.4.6 Rök- og stærðfræðigreind 

Rök- og stærðfræðigreind er sá hæfileiki að vinna með tölur og kerfi á 

árangursríkan hátt og hugsa rökrétt. Einnig felur greindin í sér næmi fyrir 

mynstrum og skilningi á orsök og afleiðingu (Gardner, 1983, bls. 131–133). 

Samsvörun er á milli rök- og stærðfræðigreindar Gardners og 

vitsmunaþroska í líkani Eriksson og Oskarsson (1995, bls. 83), en þar er 

vitsmunaþroska lýst á þann veg að hann skiptist í minni, hlutstætt minni, 

kerfisbundna og greinandi hugsun, hugtakaskynjun og skapandi hugsun. 

Mikilvægt er að kennari vinni markvisst með hvern þátt.   

Fræðimaðurinn Jean Piaget lýsti fjórum stigum vitsmunaþroska, en 

breytilegt er frá einum einstaklingi til annars hversu hratt viðkomandi fer í 

gegnum þroskastigin fjögur. Börn læra með virkum tengslum við umhverfi 

sitt, en fjölbreytt viðfangsefni sem stuðla að því að nemandi fær tækifæri til 

að upplifa, skynja og leysa, eru nauðsynleg forsenda þroska (Inhelder og 

Piaget, 1964, bls. 17–44). Rannsóknir sýna að opin viðfangsefni og opnar 

spurningar efli vitræna þróun nemenda og að skapandi stærðfræðikennsla 

þar sem unnið er markvisst að því að efla ímyndunaraflið hafi jákvæð áhrif á 

nám barna (Clements og Sarama, 2004, bls. 7–29; Sriraman, 2004, bls. 21–

23; Wilke, 2006, bls. 15–18).   

Í kennsluefninu í fjórða kafla er leitast við að efla rök- og 

stærðfræðigreind nemenda. Tækifæri gefst til að vinna með orsök og 

afleiðingu og leita lausna í fjölbreyttum og skapandi viðfangsefnum.  

3.4.7 Tónlistargreind 

Sæmkvæmt forngríska heimspekingnum Platon (427 f.Kr. – 347 f.Kr.) „gefur 

[tónlist] alheimi sál, hún gefur huganum vængi, ímyndunaraflinu byr, 

alvörunni þokka, hún gæðir allt gleði og lífi (Sigurbjörn Einarsson, 1997, bls. 

211). Gardner (1983, 1999) telur að tónlistargreind sé hæfileikinn til að 

skynja, skapa og tjá margvíslega tónlist. Greindin felur í sér næmi fyrir 

laglínu, takti og tónhæð tónverks.  

Tónlist hefur ætíð verið samofin lífi og starfi manna, en gildi tónlistar í 

skólum er margþætt. Markmið tónlistarkennslu eru meðal annars að stuðla 

að sköpun þekkingar, jákvæðri lífsssýn, umburðarlyndi og skilningi á 

sígildum verðmætum. Með kennslu tónlistar er leitast við að víkka 

sjóndeildarhring nemenda. Rannsóknir sýna að tónlist eflir sjálfstjáningu og 

samskiptagreind og nemendur verða meðvitaðir um sjálfa sig og umhverfi 

sitt (Baxter, 2010, bls. 9–22; Pramling og Wallerstedt, 2009, bls. 135–150).   
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Ætla má að samþætting grunnþátta hinnar íslensku menntastefnu, 

leiklistar og útináms, sem höfð er að leiðarljósi í kennsluefninu í fjórða kafla, 

efli tónlistargreind barna. Í kennsluefninu fá nemendur tækifæri til að 

syngja texta, semja frumsamin ljóð og leika á handgerð hljóðfæri sem þeir 

búa til sjálfir úr náttúrulegum efniviði. 

3.4.8 Umhverfisgreind 

Umhverfisgreind er skilgreind sem sú geta og leikni í að þekkja og flokka 

tegundir úr jurta- og dýraríkinu. Einnig felur greindin í sér næmi fyrir öðrum 

fyrirbærum náttúrunnar, svo sem veðurfari og landslagi (Gardner, 1999, bls. 

47–48). Samkvæmt líkani Eriksson og Oskarsson (1995, bls. 146–147) 

skiptist umhverfi í náttúru, samfélag og tæknikunnáttu, en umhverfið hefur 

áhrif á alla þroskaþættina og stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins.   

Gardner byggir á því að hver einstaklingur búi yfir hæfni á öllum 

greindarsviðum og að hver og einn geti þróað hvert greindarsvið að 

viðunandi getustigi fái hann nægilega örvun og leiðsögn við hæfi (Gardner, 

1983, bls. 278). Ef tilgáta Gardners um fjölgreind á við rök að styðjast má 

þróa og þroska með nemendum þá umhverfisgreind sem þeir búa yfir 

þannig að viðunandi getustigi sé náð, en þroskuð umhverfisgreind leiðir til 

öflugrar umhverfisvitundar.  

Ætla má að útinám efli umhverfisgreind nemenda og skapi svigrúm til að 

upplifa og skynja á þeirra eigin forsendum. Á þann máta má leitast við að 

efla þroska nemenda og reynsluheim þeirra. Nám sem fer fram utan veggja 

skólans getur aukið skilning nemenda á viðfangsefninu og hjálpað þeim að 

byggja brú á milli náms og daglegs lífs. Útinám getur þannig stuðlað að því 

að skólinn sé lifandi samfélag þar sem nemandinn er virkur þátttakandi, en 

samkvæmt Dewey (1938/2000, bls. 12–13) er mikilvægt að samvinna sé á 

milli skóla og samfélags.  

Í kennsluefninu er útinámi fléttað saman við leiklist og skapandi 

skólastarf og leitast er við að skapa heildstætt og merkingarbært nám með 

slíkri samþættingu. 
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3.5 Samantekt 

Markmið verkefnisins er að leitast við að samþætta grunnþættina sex sem 

mynda kjarna menntastefnunnar sem kynnt var 2011, á heildrænan hátt í 

gegnum skapandi starf, leiklist og útinám. Einnig að varpa ljósi á hvernig sú 

samþætting styður við nám og þroska barna og kemur til móts við þarfir 

ólíkra nemenda. 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að Aðalnámskrá 

grunnskóla skuli meðal annars leggja áherslu á frjótt og skapandi starf, 

jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms, leikræna tjáningu og ábyrga 

umgengni barna við náttúru og umhverfi. Áherslur í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) eru í takt við hugmyndir Eisners, Dewey, Gardners og 

Guðmundar Finnbogasonar um nám og þroska barna. Hugmyndir 

kennismiðanna miða að því að koma megi til móts við þarfir hvers og eins 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum og skapandi skólastarfi (Dewey, 

1938/2000, bls. 5–39, Eisner, 2002, bls. 196; Gardner, 1983, bls. 278–284, 

1999, bls. 41–45). Rannsóknir sýna að samþætting sköpunar, leiklistar og 

útináms getur stuðlað að heildstæðu og merkingarbæru námi sem gefur 

færi á námsflæði og eflir alhliða þroska hvers nemanda (Broderick og 

Pearce, 2001, bls. 245–250; Dilek, 2009, bls. 686–687; Leberman og Martin, 

2005, bls. 323–330; Martin, 2001, bls. 38–39; Mygind, 2005, bls. 74; 

Schilhab, o.fl., 2007, bls. 22–36).    

Reyndar mun það svo að hver námsgrein sem er geti, ef rétt er 

með hana farið, æft að nokkru alla hæfileika manns, en flestar 

þeirra styrkja þó í mismunandi mæli hinar ýmsu hliðar 

sálarlífsins, og verður því að velja þær þannig að hver styðji 

aðra og að allar vinni þær saman að hinu sameiginlega 

takmarki, sannri menntun. (Guðmundur Finnbogason 

1903/1994, bls. 61) 

Leiða má að því líkur að í hinni sönnu menntun sé komið til móts við þarfir 

hvers og eins og ef námsgreinar eða viðfangsefni kennslu, svo sem skapandi 

starf, leiklist og útinám, eru valin þannig að þau styðji hvert annað, svo 

notuð séu orð Guðmundar, má koma til móts við þarfir hvers nemanda. 

Í næsta kafla er að finna kennsluefni þar sem grunnþáttunum sex, 

skapandi starfi, leiklist og útinámi er fléttað saman í eina heild. 
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4 Kennsluefni  

Fyrst fer barnið að nota skynfærin en síðan öðlast það vitund 

um skynjun. Þá fyrst verður til einhver einstaklingsvitund. Það 

er vitundin um náttúruna í sinni víðustu merkingu, um vatnið, 

eldinn, loftið, jörðina og síðan tungumálið... þann vefnað sem 

býr okkur til, allan texta veraldarinnar. (Sigurður Pálsson, 2011, 

bls. 42–43)  

Í kaflanum er að finna kennsluefni sem miðast við börn á aldrinum átta til 

níu ára. Viðfangsefnið er goðsögnin um frumefnin fjögur; jörð, vatn, loft og 

eld. Grunnþáttunum sex úr Aðalnámskrá (2011, bls. 14), leiklist og útinámi 

er fléttað saman í eina heild. Grunnþættirnir eru jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, læsi í víðum skilningi, heilbrigði og velferð, sköpun og 

menntun til sjálfbærni. Hugmyndafræði kennsluefnisins byggir á kenningum 

Eisners, Dewey og Gardners um nám og þroska barna. Lögð er áhersla á að 

námsumhverfi barna eigi að vera fjölbreytt og skapandi og að námstækifæri 

eigi að hvetja til samvinnu á milli barna og kennara. Jafnframt að menntun 

tengi saman manneðlið, náttúruna og menninguna í eina samfellda heild 

(Dewey, 1938/2000, bls. 5–39, Eisner, 2002, bls. 93–140; Gardner, 1983, 

bls. 278–284, 1999, bls. 41–45).    

Kennsluefninu er skipt í fimm hluta; Frumefnin, Jörð, Vatn, Loft og Eld. Í 

lok hvers hluta má finna upplýsingar um efni og gögn, áætlaðan tíma og 

námsmat. Í kennsluefninu er að finna frumsamið ævintýri þar sem 

frumefnin fjögur eru ofin inn í söguþráðinn. Greint er frá markmiðum 

kennsluefnisins, skipulagi kennslu og helstu kennsluaðferðum. Hægt er að 

nota verkefnin í kennsluefninu í heild sinni eða hluta þeirra og grundvallast 

kennslan á nemendahópnum hverju sinni. Kennari verður að vera 

sveigjanlegur varðandi tímaramma og skipuleggja kennsluna á þann  hátt að 

viðfangsefnið geti tekið lengri eða skemmri tíma svo komið sé til móts við 

þarfir nemenda. Í fylgiskjölum eru námsmatseyðublöð til ljósritunar, 

Þúsaldarljóðið og frumsamdir hlutverkaleikir í tengslum við kennsluefni. 

Hlutverkaleikirnir miðaðast við ákveðin svæði en auðvelt er að yfirfæra þá á 

aðra staði. 

Miðað er við að kennsla fari fram utan veggja skólastofunnar eins oft og 

kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 
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Kennsluefnið getur nýst þeim sem vilja leitast við að skapa jafnvægi á milli 

bóklegs og verklegs náms með því að samþætta grunnþættina sex, leiklist 

og útinám. Þeir annmarkar eru á kennsluefninu að ekki er búið að prófa það 

á vettvangi.  

4.1 Markmið 

Áhersla er lögð á að kennsluefnið innihaldi fjölbreytt og skapandi 

viðfangsefni sem stuðli að alhliða þroska barna á aldrinum átta til níu ára. 

Við gerð kennsluefnis eru höfð að leiðarljósi markmið sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og taka til grunnþáttanna sex. Þar er leitast 

við að: 

 Efla alhliða þroska nemenda.  

 Efla skapandi hugsun og ímyndunarafl. 

 Stuðla að umburðarlyndi og víðsýni. 

 Kenna nemendum að setja sig í spor annarra og efla virðingu þeirra 
fyrir sjálfum sér og öðrum. 

 Vekja áhuga þeirra á umhverfi og náttúru, efla virðingu þeirra fyrir 
náttúrunni og kenna þeim að njóta hennar.  

 Þroska með nemendum góða sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. 

 Að stuðla að því að nemendur séu ábyrgir og skapandi í þekkingarleit 
sinni, ígrundi og rökstyðji. 

 Að þjálfa nemendur í að tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt á 
ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 
bls. 16–24).  

Ekki þurfa allir nemendur að hafa sömu markmið. Bekkurinn getur haft 

sameiginlegt viðfangsefni, en einstakir nemendur eða nemendahópar farið 

misdjúpt í efnið. 

4.2 Skipulag kennslu 

Við útfærslu kennsluefnis er tekið mið af skipulagi kennslu eins og greint er 

frá í Aðalnámskrá grunnskóla (2011). 

 Að nemendur fái tækifæri til að fást við áþreifanlega hluti og kanna 
nánasta umhverfi. 

 Að nemendur fái að vera þátttakendur í vali á viðfangsefnum og 
komið sé til móts við ólíkar þarfir hvers og eins. 



 

42 

 Verkefnum er hægt að skila á ólíkan hátt og ekki þurfa allir að gera 
það eins. 

 Námsmat fer fram jafnóðum, byggir á samvinnu nemenda og 
kennara og er markvisst notað til leiðsagnar um áframhald 
kennslunnar og námsins. 

 Að nemendur geti unnið saman í hóp þar sem nemendur eru 
margbreytilegir. 

 Að nemendur geti unnið sjálfstætt og leitað lausna á þeim 
vandamálum sem upp kunna að koma. 

 Að nemendur finni skapandi leiðir til að koma niðurstöðum sínum á 
framfæri (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 46–49).  

4.3 Kennsluaðferðir 

Í kaflanum er fjallað um kennsluaðferðirnar sem notaðar eru í 

kennsluefninu. Leiða má að því líkur að hinar fjölbreyttu aðferðir komi til 

móts við ólíkar námsþarfir nemenda.  

4.3.1 Hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikur (e. role playing) er kennsluaðferð innan leiklistar sem gefur 

kennara og nemendum færi á að skapa mikilvæga samvinnu í námi. Í 

hlutverkaleik þarf ávallt einhverjar verur með mannlega eiginleika, umhverfi 

og aðstæður og þráð eða atburðarás. Nemendur setja sig í spor ákveðinnar 

sögupersónu og lifa sig inn í gildismat hennar, viðhorf og tilfinningar. Með 

því að nota hlutverkaleik sem kennsluaðferð gefst kennurum færi á að 

spyrja spurninga er varða siðferði og nemendum að íhuga orsök og 

afleiðingar og tengja aðstæður raunveruleikanum. Brýnt er að nemendur fái 

nægan tíma til að einbeita sér að viðfangsefninu svo þeim gefist færi á að 

hugsa um það á fjölbreyttan hátt og tileinka sér það (Anna Jeppesen, 1994, 

bls. 23–29; Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir 2004, bls. 24; Baldwin, 

2004, bls. 11; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 92; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, 

bls. 28). Æskilegt er að framkvæma hlutverkaleik utan veggja 

skólastofunnar, en þannig má leitast við að stuðla að heildstæðu námi 

(Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 21–31).   

Ætla má að hlutverkaleikur veiti kennurum svigrúm til að þroska hin 

margvíslegu greindarsvið nemenda og koma til móts við þarfir hvers og eins. 

4.3.1.1 Kyrrmyndir 

Kyrrmyndir (e. still images) eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik, en 

nemendur velja sér hlutverk og stilla sér upp í ákveðnum tilgangi, 
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hreyfingarlausir líkt og stytta. Stytturnar verða þannig tákn fyrir ákveðna 

atburði eða persónu. Aðferðin stuðlar að samvinnu nemenda sem verða að 

ákveða í sameiningu hvernig túlka eigi viðfangsefnið. Í lok ferlisins gengur 

kennari á milli nemenda og spyr opinna spurninga til að öðlast innsýn í 

hugarheim þeirra og til að nemendur öðlist dýpri skilning á viðfangsefninu 

(Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24–25; Baldwin, 2004, 

bls. 100–106).    

4.3.1.2 Spuni 

Í spuna (e. improvisation) geta nemendur túlkað af fingrum fram því þeir fá 

tækifæri til að beita ímyndunaraflinu og koma með hugmyndir að 

persónusköpun, aðstæðum og atburðarás leikferlis. Nemendur byggja 

spunann á eigin reynslu en fá tækifæri til að öðlast frekari reynslu með því 

að setja sig í spor sögupersóna. Einstaklingar, pör, hópar eða bekkurinn í 

heild geta framkvæmt spuna (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 26; Baldwin, 2004, bls. 132–133).    

Þeir annmarkar eru á kennsluaðferðinni að formið á spuna getur verið 

óljóst og vandasamt getur reynst fyrir nemendur að afmarka upphaf og 

endi. Æskilegt er að hefja og enda spunaferlið á kyrrmynd til að afmarka 

ferlið og stuðla að einbeitingu nemenda. Mikilvægt er að kennari ígrundi í 

lokin ferlið með nemendum til að dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu 

(Anna Jeppesen, 1994, bls. 16–19; Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 26; Baldwin, 2004, bls. 132–133).   

4.3.1.3 Kastljós 

Kastljós (e. hot-seating) gefur nemendum tækifæri til að ræða við ákveðna 

sögupersónu úr námsefninu og spyrja hana spurninga. Kennari eða nemandi 

tekur að sér hlutverk persónunnar og hinir spyrja. Þeir sem spyrja eru ekki í 

hlutverki. Æskilegt er að sá sem er í kastljósinu hverju sinni sitji eða standi á 

áberandi stað svo hver og einn eigi auðvelt með að beina athyglinni að 

honum (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 28; Baldwin, 

2004, bls. 112–113).  

4.3.1.4 Hugarflug með leiðsögn  

Um innlifunaraðferð er að ræða þar sem nemendur lifa sig inn í ólíkar 

aðstæður og setja sig í spor annarra. Í lok ferlis rita nemendur bréf, 

dagbókarfærslu eða aðrar upplýsingar í hlutverki ákveðinnar persónu sem 

þeir túlka, til að námið öðlist dýpri merkingu í huga þeirra (Anna Jeppesen 

og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 30). Ritun er mikilvæg í námi barna. Með 

ritun má miðla hugmyndum og skoðunum sem verða til í huga 

einstaklingsins. Hið ritaða mál er áþreifanlegt og mun varanlegra en talað 
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mál, en ritun gerir nemendum kleift að lesa yfir textann sinn hvenær sem 

þeir hafa hug á, rifja hann upp og endurmóta hugmyndir sínar og skilning  

(Greene, 2001, bls. 28).  

4.3.1.5 Fundur 

Umræður eru mikilvægur þáttur í kennslu. Í umræðum um álitamál getur 

verið gagnlegt að halda formlegan eða óformlegan fund (e. meeting) og 

setja nemendur í hlutverk. Þannig má öðlast innsýn inn í hugarheim 

nemenda og efla þekkingu þeirra og skilning á viðfangsefninu. Jafnframt fá 

þeir tækifæri til þess að tjá sig og setja sig í spor annarra. Kennari tekur að 

sér hlutverk fundarstjóra, kemur jafnvel inn í hlutverki sem einhver 

ákveðinn aðili og stýrir umræðunum (Anna Jeppesen og Ása H. 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 29; Baldwin, 2004, bls. 144; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 3–4).   

4.3.1.6 Innri raddir 

Markmið kennsluaðferðarinnar er að fá fram innri rödd (e. inner voice) 

þeirra sögupersóna sem túlkaðar eru hverju sinni, viðhorf þeirra, gildismat 

og tilfinningar. Unnið er með aðstæður þar sem einstaklingar vilja ekki láta í 

ljós það sem þeir eru raunverulega að hugsa. Innri raddir geta dýpkað 

skilning og þekkingu nemenda á persónunni og þar af leiðandi á 

viðfangsefninu sjálfu. Nemendum er skipt í fjögurra manna hópa, tveir 

setjast niður andspænis hvor öðrum en hinir standa fyrir aftan. Þeir sem 

sitja ræða saman en þeir sem standa eru í hlutverki innri radda, þeir túlka 

hugsanir þeirra er sitja (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 

32–33).  

4.3.1.7 Samviskugöng 

Með því að beita þessari kennsluaðferð er verið að leitast við að öðlast 

vitneskju um hugsanir nemenda, líkt og í aðferðinni innri raddir. Nemendur 

mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir, gegnt hvor annarri og 

snúa andlitinu inn í göngin. Nemandi eða kennari gengur hægum skrefum í 

gegnum göngin. Þeir nemendur sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana 

þess sem gengur þar í gegn, eða einhvers sem vill hafa áhrif á hegðun eða 

gjörðir einstaklings. Um leið og kennari eða nemandi gengur í gegnum 

göngin hljóma raddir þeirra er mynda göngin, ein í einu. Samviskugöng eru 

æskileg þegar verið er að fást við erfiðar ákvarðanir eða átök góðs og ills 

(Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 33).  
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4.4 Námsmat 

Hin mikla list kennarans er að hjálpa hverjum nemanda til að 

velja sér verkefni af viti og skilningi, er hann hefur öðlast, með 

könnun á áhuga og getu hvers og eins. (Steingrímur Arason, 

1948, bls. 233)  

Hugtakið námsmat felur í sér allar þær aðferðir sem notaðar eru til að afla 

upplýsinga um námsárangur og framvindu náms einstakra nemenda. 

Námsmat byggir á námsferlinu í heild og er einn af föstum þáttum 

skólastarfsins. Brýnt er að kennarar noti fjölbreyttar námsmatsaðferðir til 

að metið sé á heildrænan hátt, svo sem virkni, skilning, þekkingu, framfarir 

og leikni nemenda, en einnig til að koma til móts við þarfir hvers og eins 

(Eisner, 2002, bls. 178–180, 194; Baldwin, 2004, bls. 48; Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 83–88; Schoenfeld, 1999, bls. 6). Þær 

upplýsingar sem safnast við mat á nemendum eiga að hafa áhrif á 

undirbúning og skipulag kennslu, en eru einnig leiðarvísir til að mæta 

þörfum hvers nemanda (Eisner, 2002, bls. 180–181; Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005, bls. 83–88). Áríðandi er að kennari greini nemendum sínum frá 

því með hvaða hætti námsmatið verður áður en vinnuferlið hefst (Anna 

Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, 

bls. 23, 49).    

Námsmat í tengslum við samþættingu grunnþátta íslenskrar 

menntastefnu, leiklistar og útináms verður að byggjast á fjölbreyttum 

námsmatsaðferðum. Það getur reynst kennurum vandasamt að leggja mat á 

vinnu nemenda þegar slík samþætting er annars vegar, því viðfangsefni eru 

oft huglæg og erfitt að meta þau á hlutlægan hátt. Í kaflanum er greint frá 

námsmatsaðferðum sem geta komið að gagni þegar meta á námsárangur 

nemenda. 

4.4.1 Format 

Format fer fram við upphaf námstímabils og byggir á því vinnulagi að 

kennari aflar upplýsinga um þekkingu og hugmyndir nemenda á 

viðfangsefninu hverju sinni. Hvaða þáttum þeir hafa þekkingu á og hvað þá 

fýsir að fræðast nánar um (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 83–85).   

Nokkurn samhljóm má finna með formati og hugmyndum Dewey 

(1938/2000, bls. 50–55) um að skólastarf eigi að taka mið af fyrri reynslu og 

þekkingu nemenda.  
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4.4.2 Leiðsagnarmat 

Í leiðsagnarmati felst tíð endurgjöf kennara sem aðstoðar nemendur við að 

gera sér grein fyrir hvar þeir standa í náminu og hvernig þeir geta bætt sig. 

Kennari fylgist með nemendum, skráir hjá sér athugasemdir og metur ferlið 

jafnt og þétt. Leiðsagnarmat er samofið námi og kennslu og nemandinn er 

þátttakandi í námsmatsferlinu. Brýnt er að hafa í huga að einkunn sem gefin 

er til kynna í tölum eða bókstöfum gefur nemendum ekki nægar upplýsingar 

um hvað þeir gera vel og hvað þyrfti að bæta (Baldwin, 2004, bls. 48; Eisner, 

2002, bls. 179; Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009, bls. 2–6). Bragi Skaftason 12 

ára grunnskólanemi tekur í sama streng, líkt og kemur fram í ljóði eftir hann 

í Ljóðabók barnanna (1991, bls. 13) „... Einkunnabókin er full af tölum sem 

allir skilja nema ég“.    

Ef leiðsagnarmat á að vera árangursríkt þarf að þjálfa nemendur í 

sjálfsmati svo þeir skilji tilganginn með námi sínu og hvað þarf til að ná 

árangri (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62; Gronlund, 

2003, bls. 6–8; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 50–52).   

4.4.3 Sjálfsmat 

Með sjálfsmatsaðferðum er lögð áhersla á virka þátttöku og ábyrgð 

nemenda. Slíkt mat stuðlar að því að nemendur þurfa að rifja upp 

vinnuferlið hverju sinni og dýpkar þannig þekkingu þeirra og skilning. 

Sjálfsmat getur gefið kennurum ýmsar upplýsingar um nemendur sem þeir 

geta ekki aflað sér með öðrum hætti. Kennari getur rætt við nemendur um 

ákveðna þætti í matinu og öðlast þannig innsýn inn í líðan þeirra (Anna 

Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 91; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 53–54).   

Sjálfsmat getur eflt sjálfsþekkingu nemenda með því að hjálpa þeim að 

þekkja sínar sterku og veiku hliðar og bera virðingu fyrir sjálfum sér. 

4.4.4 Jafningjamat 

Í leiðsagnarmati getur falist jafningjamat, sem fer þannig fram að nemendur 

meta bekkjarfélaga sína, en hægt er að útfæra matið á marga mismunandi 

vegu. Slíkt mat er talið auka ábyrgðartilfinningu nemenda og gefur til kynna 

að þeirra skoðun skiptir máli. Mikilvægt er að brýna fyrir nemendum að 

hafa jafningjamatið uppbyggilegt (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 63; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 52–53).   
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4.4.5 Skrifað í hlutverki 

Skrif nemenda í hlutverki getur hjálpað kennara að átta sig á þekkingu 

þeirra og skilningi á viðfangsefninu. Þroski og geta hvers og eins stjórnar því 

hversu miklar kröfur eru gerðar til lengd ritunarinnar (Anna Jeppesen og Ása 

H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63–64).  

4.4.6 Verkmappa  

Nemendur safna verkefnum í verkmöppu (e. portfolio) í tengslum við 

vinnuferlið og í lokin er mappan metin eftir ákveðnum viðmiðum, til dæmis 

frumleika, sjálfstæði, frumkvæði, vandvirkni og samviskusemi (Anna 

Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 86–89).   

Í tengslum við kennsluefnið er gert ráð fyrir að nemendur safni verkum 

sínum saman, svo sem ritunarverkefnum þar sem þeir skrifa í hlutverki 

ákveðinnar persónu og halda til haga í verkmöppu. Með þeim hætti eru hin 

rituðu verkefni geymd á sama stað sem hjálpar kennaranum að meta þá 

þróun sem sjá má á verkum hvers nemanda þegar þau eru borin saman. 

4.4.7 Mat á sýningu 

Mat á sýningu nemenda grundvallast á flutningi, tjáningu og framsetningu. 

Að flutningi loknum er mikilvægt að kennari ræði við nemendur um það 

sem vel var gert og það sem betur mætti fara. Eftir sýningu er æskilegt að 

sjálfsmat og jafningjamat sé viðhaft, sem getur eflt einbeitingu 

samnemenda á meðan á sýningu stendur (Anna Jeppesen og Ása H. 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 64; Baldwin, 2004, bls. 48). 

4.5 Hlutverk kennarans  

Þegar aðferðum leiklistar og útináms er beitt er brýnt að gagnkvæmt traust 

ríki á milli kennara og nemenda, en aðferðirnar byggja á samvinnu allra í 

bekknum. Samvinnan felst meðal annars í hópavinnu þar sem nemendur 

leita í sameiningu lausna á hinum ýmsu viðfangsefnum kennslunnar. Brýnt 

er að kennari leitist við að leiðbeina nemendum á jafningjagrundvelli og sé 

meðvitaður um gildi þess að nemendur læri af umhverfinu og 

samnemendum sínum (Baldwin, 2004, bls. 15; Bowell og Heap, 2001, bls. 

107; Gilbertson o.fl., 2006, bls. 5–10). Þetta samræmist hugmyndum Cornell 

(1989, bls. 15–19) sem telur nauðsynlegt að kennari veiti nemendum 

tækifæri til að upplifa og skynja náttúruna á eigin forsendum og deila 

þekkingu sinni og skilningi með samnemendum.  
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Gilbertson og félagar (2006, bls. 5–6) telja að kennsla utan veggja 

skólastofunnar byggi bæði á listrænum- og vísindalegum vinnubrögðum. 

Hin listrænu vinnubrögð felast meðal annars í sköpun og sveigjanleika í 

síbreytilegu umhverfi. Hin vísindalegu vinnubrögð felast í faglegum og 

markvissum vinnubrögðum sem tengjast skipulagi kennslunnar, framkvæmd 

hennar og námsmati.  

Þegar um er að ræða samþættingu útináms og leiklistar er brýnt að 

kennari beiti virkri hlustun, byggi námið á reynslu nemenda og skapi 

svigrúm fyrir umræður með opnum spurningum. Mikilvægt er að kennari 

veiti nemendum tækifæri til að koma með hugmyndir, móta, miðla, setja sig 

í spor annarra og ígrunda reynslu sína (Baldwin, 2004, bls. 21–23; Martin, 

Franc og Zounková, 2004, bls. 38–39).  

4.6 Ævintýri sem uppspretta leiklistar 

Algengt er að nota sögur eða ævintýri sem uppsprettu leiklistar. Nemendum 

gefst tækifæri til að stíga inn í heim sögunnar, lifa sig inn í atburðarás, búa 

til leikferli í tengslum við söguna og tengja hana fyrri reynslu. Með því að 

setja sig í spor sögupersóna geta nemendur öðlast dýpri skilning á sjálfum 

sér, öðrum einstaklingum og samfélaginu sjálfu (Anna Jeppesen og Ása H. 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 43–44; Booth, 1994, bls. 31–43).  

Kjarni kennsluefnisins er frumsamið ævintýri þar sem frumefnin fjögur 

eru ofin inn í söguþráðinn. Miðað er við að einn kafli sé lesinn í senn í 

tengslum við hvern hluta kennsluefnisins, en þó er hægt að lesa ævintýrið í 

heild sinni í upphafi vinnuferlisins. 

4.6.1 Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum 

 

Kafli I - Upphafið 

Alda liggur í grænu grasinu og lætur fara vel um sig. Hún andar að sér 

ferskum andvaranum og fylgist með skýjunum mála myndir á himininn.  

Myndum sem liðast um og breyta um lögun jafnskjótt og þær myndast. Í 

fjarska heyrir hún í briminu skella á klettunum við ströndina. Alda lokar 

augunum og lætur hugann reika. Skyndilega heyrist hátt og skerandi hljóð. 

Alda hrekkur upp og lítur undrandi í kringum sig. Hvaðan kom eiginlega 

þetta hljóð? Daufur reykjarmökkur liðast upp frá stórum steini sem er 

staðsettur skammt frá Öldu. Alda verður óttaslegin, hún hélt að enginn væri 

þarna nema hún.  

„Hver er þar“, áræðir hún loks að spyrja ofurlágt.  
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Hún fær ekkert svar nema hvíslið í vindinum.  

„Er einhver þarna?“, spyr hún aftur aðeins hærra. Ekkert svar. Forvitnin 

verður hræðslunni yfirsterkari og hún læðist að steininum. Þegar hún á 

nokkur skref eftir sprettur fram strákur á aldur við hana, sem hafði legið í 

leyni bak við steininn. Öldu bregður svo mikið að hún öskrar af öllum lífs og 

sálarkröftum.  

„Shhhh“, segir strákurinn heldur harkalega, „það gæti einhver heyrt í 

þér. Ég þarf á hjálp þinni að halda“, bætir hann við örvæntingarfullur.  

Öldu er enn dálítið brugðið en vill að sjálfsögðu reyna að hjálpa 

stráknum fyrst hann er í vanda staddur. „Hvað get ég gert fyrir þig?“  

Strákurinn æðir fram og til baka og strýkur eldrautt hárið. „Það er enginn 

tími til útskýringa, þú verður að koma núna“.  

„Rólegan æsing, ég get ekki hjálpað þér nema ég viti hvað er að“, segir 

Alda og sest niður í grænt grasið. Strákurinn dokar við, horfir íhugull á Öldu, 

dregur djúpt andann og sest loks niður gegnt henni. „Ég heiti Logi. Logi 

eldtunga, bætir hann hreykinn við og ég er frá Frumefnaheiminum“.  

 „Frumefnaheiminum?“, hváir Alda. „Ég hef aldrei heyrt um það land“.  

„Það er ekki land, segir Logi óþolinmóður, Frumefnaheimurinn er heill 

heimur“.  

„Ha, hvað meinar þú? Frumefnaheimurinn hlýtur að vera land á jörðinni 

sem við lifum á. Jörðinni sem við erum með að láni“, bætir hún ábyrgðarfull 

við. Allt í einu birti yfir henni. „Eða er Frumefnaheimurinn kannski úti í 

geimnum? Ertu geimvera?“ 

 „Nei, þú skilur ekki“, segir Logi örvæntingarfullur. „Þú getur ekki keyrt, 

eða flogið í flugvél eða geimskutlu eða siglt á báti til Frumefnaheimsins. 

Hann er heimur handan við þinn heim og hver sem er getur ekki ferðast 

óhindrað þar á milli. Þú verður að búa yfir sérstökum mætti til að geta 

ferðast milli heima og ég bý yfir þeim mætti. Þess vegna er ég kallaður Logi 

eldtunga“, segir hann hróðugur. „Í Frumefnaheiminum eru fjögur lönd; 

Eldeyri, Vatnaveröld, Háloftin og Fold. Ég er frá Eldeyri og allir íbúar 

Eldeyrar, Eldbúar, búa yfir mætti eldsins“.  

Alda hlustar hugfangin á Loga.  

„Veist þú hvað þarf til að eldur geti myndast? “,  spyr Logi.  

Já, segir Alda. Það þarf súrefni og hita og ...  

„Eldsneyti, bætir Logi við. Þessa þrjá þætti þarf til að mynda eld og við 

Eldbúar búum yfir þeim öllum. Ég get kveikt og slökkt eld að vild og nota 

hann einmitt til að komast á milli Frumefnaheimsins og jarðarinnar. 



 

50 

Foldbúar búa yfir mætti jarðarinnar, þeir geta talað við dýr og plöntur. 

Vatnaverur hafa mátt vatnins, þær geta myndað vatn og andað í vatni. 

Loftverur búa yfir mætti loftsins, en þær geta bæði flogið og gert sig 

ósýnilegar“.  

Alda hlustar orðlaus á söguna, hún trúir varla sínum eigin eyrum.  

Logi heldur áfram: „Í fyrndinni var Frumefnaheimurinn ægifagur heimur. 

Náttúran skartaði sínu fegursta. Blómin voru í öllum regnbogans litum, 

grænt grasið teygði sig um víðátturnar, vatnið í ám, stöðuvötnum og 

lækjum var tært, loftið var ferskt, norðurljósin dönsuðu um himininn á 

köldum og heiðskírum vetrarkvöldum og varðeldar loguðu glatt í hverju 

landi. Þetta var áður en Skuggi kom til sögunnar“, segir Logi myrkur á svip. 

„Hann dregur til sín orku úr náttúrunni, sogar litinn úr umhverfinu, allt 

verður litlaust og líflaust. Eldurinn missir bjarmann, hafið, vötnin og lækirnir 

hætta að virðast vera óendanlega blá og tær og fjöllinn missa smátt og 

smátt margbreytileikann. Blómin eru ekki lengur litskrúðug, þau fölna með 

hverjum deginum sem líður og laufin visna og falla af trjánum“.  

Alda hlustar á hann með tárin í augunum.  

„Við megum engan tíma missa. Ef enginn stöðvar Skugga mun náttúran í 

Frumefnaheiminum deyja og þar með íbúarnir.  Við verðum að fara núna 

strax“.  

„Bíddu ég skil ekki alveg...“, segir Alda ringluð. „Hvað vilt þú eiginlega að 

ég geri?“  

„Ég vil að þú komir með mér til Frumefnaheimsins“, segir Logi og verður 

alvarlegur á svip. „Viltu hjálpa mér“?  

„En af hverju ég?“, spyr Alda forviða. „Hvernig á ég að geta stöðvað 

Skugga?“.  

„Grátandi regn, sagði mér að þú ein gætir hjálpað okkur. Hún er höfðingi 

Vatnaveraldar“. 

„Ég? En hvernig veit hún hver ég er?“  

„Grátandi regn dreymdi draum um stóra og sterka öldu sem bar að landi. 

Aldan táknaði nýja og breytta tíma. Hún flæddi yfir Frumefnaheiminn og 

þegar vatnið gufaði upp kom veröldin í ljós í öllum regnbogans litum. 

Ægifögur og mikilfengleg líkt og hún var áður en Skuggi kom til sögunnar“.  

Alda beið eftir að Logi segði meira, en hann var staðinn upp og byrjaður 

að ganga í átt að steininum.  

„En þetta svarar ekki spurningunni minni“, segir Alda.  

„Grátandi regn veit sínu viti“, sagði Logi. „Ertu tilbúin“?  
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„En hvernig kemst ég heim aftur?“, spyr Alda. „Ég vil ekki fara frá 

fjölskyldunni minni og vinum eða stökkmúsinni minni henni Skottu“.  

„Ef þú hjálpar okkur þá lofa ég að fara með þig til baka“, segir Logi.  

„En mamma og pabbi verða hrædd um mig ef þau vita ekki hvar ég er“.  

„Tíminn í Frumefnaheiminum er annar en tíminn á jörðinni“, segir Logi. 

„Eitt ár hjá okkur er eins og ein mínúta hjá ykkur“.  

Alda veltir málinu fyrir sér. Henni finnst erfitt að fara frá fjölskyldu sinni 

og vinum og hún er líka svolítið smeyk þó að hún sé ekki tilbúin að 

viðurkenna það fyrir Loga. Alda er jafnframt mjög forvitin. Hvernig ætli 

Frumefnaheimurinn líti út? Hvernig ætli íbúarnir séu? Og hvernig ætli það 

sé að ferðast á milli heima? Alda ákveður að hún verði að reyna sitt besta til 

að hjálpa fólkinu að bjarga heiminum sínum. 

„Ég skal koma með þér, segir Alda, ef þú lofar að fara með mig heim 

aftur“. 

„Fólkið mitt verður afar þakklátt“, segir Logi. Hann réttir henni höndina. 

„Þú verður að loka augunum og hugsa eitthvað fallegt, eitthvað 

skemmtilegt sem gerir þig hamingjusama. Ertu tilbúin“? 

„Já“, svarar Alda og bros leikur um varir hennar þegar hún rifjar upp 

ánægjulegar minningar. Skyndilega finnur hún reykjarlykt og henni verður 

alveg óendanlega heitt. Hún opnar augun, fær ofbirtu í þau og lokar þeim 

strax aftur. Eftir smá stund opnar hún þau aftur ofurvarlega og 

krossbregður. Þetta getur ekki verið! Hún lítur á Loga sem stendur við 

hliðana á henni og lyftir annarri augabrúninni. 

„Velkomin til Frumefnaheimsins“, segir Logi. 

 

Kafli II – Jörð 

Alda virðir umhverfið fyrir sér. Hún og Logi eru umlukin háum trjám sem 

teygja sig upp til himins. Trjám sem eru mun hærri en þau sem eiga 

heimkynni sín á jörðinni. Litfögur blómin eru einnig framandi og Alda getur 

ekki nefnt neitt þeirra á nafn. Fuglar syngja hátt uppi í greinum trjánna og 

stórar og smáar flugur suða í nánd við blómin. 

„Hvar erum við eiginlega?“, spyr Alda agndofa. „Erum við í alvörunni 

stödd í Frumefnaheiminum?“. 

„Þetta er Fold, eitt af fjórum löndum Frumefnaheimsins“, segir Logi og 

strýkur hárið sem logar eins og eldur þegar sólin skín á það. 

„Og hvað gerum við nú? Hvar finnum við Skugga?“, spyr Alda sem vill 

ólm leysa vandamálið sem fyrst og bjarga þessari fallegu náttúru. 
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„Fyrst þurfum við að finna Hunangsviðju í blóma, höfðingja Foldbúa“, 

svarar Logi. „Hún mun segja okkur hvert næsta skref á að vera. 

Hunangsviðja hefur aðsetur í helli í fjallgarði sem liggur við landamærin að 

Vatnaveröld. Það er nokkurra tíma gangur“. 

Alda og Logi ganga af stað og Alda reynir að átta sig á aðstæðunum sem 

hún er búin að koma sér í. Er hún í alvörunni komin í annan heim? Hvað ætli 

mamma hennar og pabbi séu að gera núna? Ætli hún komist ekki örugglega 

heim aftur? Hún finnur magann herpast saman og kaldan hroll læðast niður 

bakið. Nei hún má ekki hugsa svona. Auðvitað kemst hún aftur heim. Logi 

lofaði að fara aftur með hana til jarðarinnar. Alda dregur andann djúpt og 

reynir að róa sig niður. Hún andar að sér ilminum af gróðrinum og fylgist 

með undarlegri bjöllu skríða upp trjástofn. Við fyrstu sýn hafði náttúran 

virst litskrúðug og falleg en þegar Alda gengur lengra og fer að horfa betur í 

kringum sig sér hún litlaus og fölnuð blóm hér og hvar í blómabreiðunum og 

merki um tré sem hafa visnað. Líkt og minnismerki um horfna tíð. 

„Hvers vegna er Skuggi að stela orkunni úr náttúrunni?“, spyr Alda. „Veit 

hann ekki að það verður að nýta náttúruna og orkuna frá henni af 

skynsemi? Ef hann heldur svona áfram mun náttúran deyja og þar með 

íbúar Frumefnaheimsins“. 

„Það veit í raun enginn hvers vegna Skuggi gengur svona á auðlindir 

náttúrunnar“, svarar Logi. „Þess vegna verðum við að finna hann og koma 

honum í skilning um hættuna sem þessu fylgir. En fyrst verðum við að finna 

Hunangsviðju í blóma“. 

Eftir langa göngu koma þau loks að rótum fjallsins þar sem Hunangsviðja 

býr. Þau klífa fjallið og á leiðinni upp sönglar Logi lag sem Alda hefur aldei 

heyrt áður: 

„Eldurinn logar, langt niðri í jörðu, leitar að opinni slóð...“.  

„Hvað ertu að syngja, spyr Alda um leið og hún nemur staðar skamma 

stund til að kasta mæðinni. Henni finnst textinn eiga vel við þennan nýja vin 

sinn. 

„Þetta er þjóðsöngur Eldeyrar. Hvert land á sinn þjóðsöng. Ég skal kenna 

þér hann seinna ef þú vilt en nú styttist í að við komum að helli 

Hunangsviðju. Sjáðu, þarna er hann!“  

Alda lítur upp fjallshlíðina og mikið rétt, þarna sér hún hellisopið 

steinsnar fyrir ofan þau. Þau greikka sporið. Skyndilega stendur vera fyrir 

framan þau. Hún er með gullna síða lokka sem sveipast um andlit hennar og 

axlir líkt og blöð á blómi. Það stafar frá henni orka og ljós sem Alda getur 

ekki áttað sig almennilega á. Hún hefur aldrei séð neitt þessu líkt. 
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„Sæll Logi minn og Alda. Verið þið velkomin og þakka ykkur fyrir að 

leggja ykkar af mörkum til að bjarga Frumefnaheiminum“, segir veran 

syngjandi röddu. 

Alda horfir hugfangin á hana og ákveður að láta sér ekki bregða þó að 

veran hafi vitað hvað hún héti áður en hún sagði til nafns. 

„Ég heiti Hunangsviðja í blóma og er höfðingi Foldbúa. Þið þurfið að 

ræða við höfðingja allra landa Frumefnaheimsins áður en þið getið gengið á 

fund Skugga, en til að sigra hann þarf orka frumefnanna að sameinast“. 

„En geta höfðingjar allra landanna ekki tekið höndum saman gegn 

Skugga?“ spyr Alda. 

„Því miður laufið mitt“, svarar Hunangsviðja. „Samkvæmt spádómnum 

getur einungis mannvera sem hefur öðlast mátt frumefnanna komið í veg 

fyrir að Skuggi eyði Frumefnaheiminum. Ég mun hjálpa þér að öðlast mátt 

Foldar og höfðingjar Vatnaveraldar og Hálofta munu einnig leggja sitt af 

mörkum. Logi býr nú þegar yfir mætti Eldbúa en þarf engu að síður að ræða 

við Eldfara, höfðingja Eldeyrar til að öðlast enn betri skilning á hinum 

margslungna og dulúðuga eldi. En þið hafið gert nóg í dag og hljótið að vera 

þreytt blómin góð. Við skulum borða og hefjast handa á ný í fyrramálið“. 

Eftir að hafa borðað kvöldmatinn sem samanstóð af undarlegum 

ávöxtum og rótum leggst Alda til hvílu í litlu bæli við hellismunann. 

Hún liggur vakandi og horfir á stjörnurnar dansa um himininn. Hvað ætli 

mamma og pabbi séu að gera núna? Hvað ætli morgundagurinn beri í skauti 

sér? Alda lokar augunum og reynir að sofna. Undarleg hljóð í framandi 

skordýrum eru það síðasta sem hún heyrir áður en hún svífur inn í 

draumalandið. 

Alda vaknar næsta morgun við umgang fyrir utan hellinn. Logi er ennþá 

sofandi, einungis sést í eldrautt hárið undan teppinu. Alda rís hljóðlega á 

fætur og gengur út fyrir.  

„Ah, þú ert vöknuð. Góðan og blessaðan daginn lambið mitt“, segir 

Hunangsviðja. 

„Góðan dag“, svarar Alda kurteislega. 

„Ertu tilbúin að læra um mátt Foldar?“ spyr Hunangsviðja. 

Var hún tilbúin? Hún vissi það ekki sjálf. Hún ákveður að reyna sitt besta 

og tjáir Hunangsviðju að hún sé tilbúin. Þær ganga af stað hærra upp í 

fjallshlíðina og staðnæmast loks á litlum grasbletti sem er í brattri 

brekkunni. 
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Alda sest niður og kastar mæðunni. Útsýnið er stórbrotið, víðátturnar 

teygja sig um landið, friðsæl á hlykkjast um láglendið og há fjöll blasa við út 

við sjóndeildarhringinn. 

Hunangsviðja horfir yfir landið sitt, lítur döprum augum á Öldu og segir: 

„Vitur indíánahöfðingi sagði eitt sinn að við höfum ekki fengið jörðina í 

arf frá forfeðrum okkar heldur höfum við hana að láni frá börnunum okkar. 

Þetta vitum við Foldbúar enda býr máttur Foldar innra með okkur. Náttúran 

er hluti af okkur og við erum hluti af náttúrunni. Við þjáumst þegar náttúran 

þjáist. Við kunnum að setja okkur í spor hennar og við berum virðingu fyrir 

henni. Alla tíð höfum við lifað í sátt og samlyndi við jörðina og viljum kenna 

öðrum að gera það líka“. 

Hunangsviðja gerir stutt hlé á máli sínu og dregur lítinn ávalan stein upp 

úr vasanum. Hún horfir íhugul á hann um stund og réttir síðan Öldu 

steininn. Alda tekur við honum og virðir hann fyrir sér. Við fyrstu sýn lítur 

steinninn út fyrir að vera hrafntinnusvartur en þegar betur er að gáð 

inniheldur hann alla liti regnbogans þegar geislar sólar speglast í honum. 

„Með hjálp þessa steins getur þú öðlast mátt Foldar“, segir 

Hunangsviðja. „Prófaðu að loka augunum, halda á steininum í vinstri hendi 

og róa hugann. Hvað heyrir þú?“. 

Alda dregur djúpt andann, lokar augunum og reynir að slaka á. Hún 

finnur fyrir köldum steininum sem smám saman hitnar í hendinni á henni. 

Hún leggur við hlustir. Stráin bærast hljóðlega í golunni og fuglarnir syngja í 

fjarska. 

„Hlustaðu á það sem náttúran er að reyna að segja þér“, segir 

Hunangsviðja með silkimjúkri röddu. 

Alda einbeitir sér af lífi og sál og skyndilega heyrir hún raddir tala saman. 

Hún gefur sér ekki tíma til að opna augun heldur leggur enn betur við 

hlustir. 

„Gerðu það, hjálpaðu okkur“, hvísla raddirnar. 

„Hjálpaðu okkur að vernda náttúruna“. 

„Komdu vitinu fyrir Skugga“.  

„Hjálpaðu okkur að gera raddir okkar sýnilegar“. 

Það virtist sem hópur fólks hefði umkringt Öldu og Hunangsviðju. En 

þegar Alda opnar augun sér hún bara Hunangsviðju sem horfir á hana með 

stórum mosagrænum augum. 

„Hvað gerðist eiginlega?“, spyr Alda. „Hver var að tala? Var þetta kannski 

ímyndun?“. 
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„Þú heyrðir náttúruna tala“, segir Hunangsviðja. „Þú heyrðir í bræðrum 

mínum grasinu og stráunum, blómunum systrum mínum og frændum 

mínum jarðveginum og trjánum. Í fjölskyldu minni sem bað þig að standa 

vörð um hina stórbrotnu náttúru fyrir komandi kynslóðir. 

Öldu er orða vant. Þetta er ævintýri líkast. 

„Töfrasteininn mun aðstoða þig þegar þú hittir Skugga. Þú munt þurfa á 

allri þeirri hjálp að halda sem í boði er. Nú skalt þú finna Loga því þið þurfið 

að halda áfram för ykkar og finna Grátandi regn, höfðingja Vatnaveraldar. Á 

hverjum degi sogar Skuggi sífellt meira til sín af orku náttúrunnar. Tíminn 

líður, klukkan tifar og hjartað slær“. 

Alda kemur steininum varlega fyrir í vasa sínum. Hún heldur af stað að 

hellinum og finnur Loga sem situr þar á steini og borðar ávöxt. 

„Hvert er ferðinni heitið?“, spyr Logi þegar hann sér Öldu koma 

hlaupandi. 

„Að Vatnaveröld, svarar Alda, en ég rata ekki þangað“. 

„Fylgdu mér, segir Logi. Ég þekki leiðina“. 

Þau hraða sér niður fjallið og þegar þau koma niður að rótum þess heyrir 

Alda fótatak fyrir aftan sig. Hún lítur við og sér þar fjöldann allan af 

Foldbúum sem hafa safnast saman til að kveðja þau. Hvaðan komu allar 

þessar verur? Það er eins og þær séu samvaxnar náttúrunni þar sem þær 

standa saman í hnapp. 

„Verið þið sæl“, hvísla þær „og gangi ykkur vel“. 

Alda og Logi ganga í átt að Vatnaveröld. Vonandi ná þau þangað í tæka 

tíð áður en að Skuggi eyðir Frumefnaheiminum. 

„Ég fæddist í landi sem lifir og lætur mig muna eftir sér“ er það síðasta 

sem Alda heyrir Foldbúa syngja hljóðlega. 

 

Kafli III – Vatn 

Eftir langa göngu koma Alda og Logi loks að stóru og dularfullu stöðuvatni. 

Það er komið myrkur, tunglið glampar í vatninu og stjörnurnar skína dauft á 

himninum. Lítill, fúinn og áralaus bátur liggur bundinn við vatnsbakkann.  

„Við erum loksins komin, segir Logi feginn. Þetta er inngangurinn í 

Vatnaveröld. Við þurfum að sigla á bátnum að lítilli eyju sem flýtur úti á 

vatninu“. 

„En það eru engar árar, segir Alda. Hvernig eigum við að róa bátnum?“. 

„Grátandi regn veit að það er von á okkur. Vatnið mun bera okkur að 

eyjunni“, segir Logi. 
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Þau stíga um borð í bátinn og Logi losar hann frá landi. Öldu er ekki vel 

við að stíga um borð í áralausan bát í svartamyrkri og líst alls ekki á blikuna, 

en um leið og þau setjast niður í bátinn gerist dálítið undarlegt. Það er eins 

og báturinn hafi beðið eftir þeim því hann liðast sjálfkrafa frá landi um leið 

og þau eru komin um borð og stefnir út á vatnið. Alda hlustar á öldurnar 

gárast á vatninu og horfir á tunglið speglast á yfirborði vatnsins. Litlir dropar 

lenda mjúklega á andliti hennar. Það er byrjað að rigna. 

Eftir langa siglingu sér Alda loks glitta í land. Við bakkann stendur 

smávaxin kona með sítt, rennislétt, blágrátt hár. 

„Vaggar bára vænum bát“, syngur hún rámri röddu. „Velkomin börnin 

mín“ segir Grátandi regn og faðmar þau að sér. Einmana tár trítlar niður 

vangann á henni. „Fylgið mér. Ég finn það á vatninu að heimurinn er að 

breytast. Feimnir regndropar hvísluðu því að mér, áin syngur um það 

tregaljóð“.  

Grátandi regn gengur af stað og Alda og Logi elta. Myrkrið er svo dökkt 

að það er næstum áþreifanlegt. Alda sér ekki handa sinna skil en notar mátt 

Foldar til að hjálpa sér og lætur gróðurinn leiða sig áfram. Stráin strjúkast 

mjúklega um fætur hennar og jarðvegurinn dúar. 

Á meðan á göngunni stendur heyrir Alda árnið í fjarska sem færist sífellt 

nær og nær. 

Grátandi regn staðnæmist loks og þau setjast niður. Tunglið gægist 

undan skýjunum og Alda sér að þau eru stödd í litlu skógarrjóðri. Skammt 

undan liðast á hljóðlega um landið. 

„Til þess að öðlast mátt vatns þarft þú að róa hugann“, segir Grátandi 

regn rámri röddu. Hún beygir sig niður og vökvar örsmátt blóm með tári. 

„Reyndu að öðlast skilning á vatninu. Það er undirstaða alls lífs á jörðinni. 

Það á sér hvorki upphaf né endi í náttúrunni heldur er það í eilífri hringrás. 

Það finnst í úthöfunum, ám, stöðuvötnum, gróðri, mönnum og dýrum. Það 

gufar upp, þéttist og fellur aftur til jarðar sem úrkoma eða snjókoma. Þannig 

er hringrásin endalaus. Í dag er því jafnmikið af vatni á jörðinni og í 

Frumefnaheiminum eins og var fyrir milljarði ára. Maðurinn og 

Frumefnabúar þurfa vatn til að lifa af og dýr og plöntur þurfa það einnig. 

Lokaðu augunum og hlustaðu“. 

Alda reynir eftir fremsta megni að einbeita sér og fara eftir því sem 

Grátandi regn segir henni. Hún ber mikla virðingu fyrir henni. Alda hlustar, 

en í fyrstu heyrir hún ekki neitt. Hún fyllist skelfingu. Kannski getur hún 

þetta ekki. Kannski er hún ekki nógu sterk og þá deyja allir íbúar 

Frumefnaheimsins... 
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„Vatnið býr innra með þér“, segir Grátandi regn. „Ekki óttast það sem 

gæti gerst. Einbeittu þér að núinu. Tæmdu hugann og hlustaðu. Heyrir þú í 

systur minni, ánni, gráta?“, spyr Grátandi regn. „Gráta af sorg yfir því 

hvernig komið er fyrir náttúrunni. Hlustaðu á sögu vatnsins. Láttu strauminn 

bera þig að vitneskjunni“.  

Alda reynir aftur. Fyrst heyrir hún ekkert nema niðinn í ánni við hlið sér 

en skyndilega er eins og áin streymi ekki við hlið hennar heldur inni í henni. 

Hún finnur vatnið streyma frá höfðinu, niður hálsinn og út í hendur. Vatnið 

streymir frá öxlunum og fram í fingurgóma. Það rennur í litlum friðsælum 

fossum niður rifbeinin, niður í maga og að hnjám. Þar rennur það í dansandi 

fossum niður að ökklum og fram í tær. Alda finnur að hún og vatnið renna 

saman í eitt. Hún skynjar angist þess og áhyggjur. Hún hefur öðlast mátt 

vatnsins. 

„Varðveittu mátt þinn vel“, segir Grátandi regn „og nýttu hann til góðs“. 

„Ég geri það“, segir Alda og lítur á Loga sem hafði fylgst hljóður með öllu 

saman.  

„Nú skuluð þið halda til Hálofta“, segir Grátandi regn. „Loftfari býður 

eftir ykkur. Vatnið mun vísa ykkur veginn. Verið þið sæl og gangi ykkur allt í 

haginn“. 

„Vertu sæl“, segja Alda og Logi í kór „og þakka þér fyrir hjálpina“. 

Alda og Logi takast í hendur. Alda finnur hvernig þau lyftast frá jörðu. 

Vatnið sem gufar upp frá jörðinni faðmar Öldu og Loga að sér og þau svífa 

upp í himininn. Það er eins og þau séu að gufa upp ásamt vatninu. Vatnið 

þéttist og verður að skýi. Alda og Logi sitja á skýinu og það flögrar með þau 

ofar og ofar. Eftir nokkra stund berst lofsamlegur söngur þeim til eyrna: „Ef 

langar mig burt út í buskann að berast, og stundum er það, ég teygi mig 

lengst upp í loftið og læt sem ég fljúgi af stað. Verið velkomin til Hálofta!“ 

 

Kafli IV – Loft 

Hávaxin og beinaber vera svífur um loftið rétt hjá skýinu sem Alda og Logi 

hvíla á. Veran er hvorki með hár né skegg, húðin er hálf gagnsæ og veran 

fellur næstum inn í andrúmsloftið. Alda þarf að píra augun til að sjá hana 

vel. 

„Velkomin til Hálofta“, segir Loftfari ómþýðri röddu. „Vindurinn bar mér 

þá fregn að von væri á ykkur“. 

„Komdu sæll“, svara Alda og Logi. 
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„Ég ætla að lýsa fyrir ykkur heillandi og undursamlegum eiginleikum 

lofts“, segir Loftfari og brosir góðlátlega. „Því miður er Frumefnaheimurinn 

að breytast“, segir hann og verður alvarlegur á svip. „Ég finn lykt af 

breytingum í loftinu. Loftið þarf að vera hreint og tært eins og vatnið, en 

Skuggi gengur svo á auðlindir náttúrunnar að loftið og vatnið eru orðin 

menguð. Það er enn von“, segir hann og andlit hans ljómar skamma stund. 

„Vindurinn hvíslaði því að mér“.  

„Hlýðið á: Loft er öllum lífverum lífsnauðsynlegt. Við öndum að okkur 

andrúmsloftinu og í því er súrefni. Við sjáum ekki loftið í kringum okkur, það 

er svo létt að við tökum varla eftir því nema við gefum því sérstakan gaum. 

Prófið að blása í lófann á ykkur. Hvað finnið þið?“ 

Alda og Logi blása í lófana, en áður en þau ná að svara heldur Loftfari 

frásögninni áfram. 

„Loft hefur margvísleg áhrif. Þegar það streymir um getur það lent á 

hlutum sem verða á vegi þess og hreyft við þeim. Finnið þið fyrir vindinum 

sem strýkur ykkur um vangann? Vindur er í raun loft á hreyfingu“. 

„Prófið að anda að ykkur lofti og einbeita ykkur að andardrættinum“. 

Andið rólega inn og út nokkrum sinnum. Finnið hvernig brjóstkassinn þenst 

út þegar þið andið að ykkur og dregst saman þegar þið andið frá ykkur.  

Reynið að einbeita ykkur að augnablikinu hér og nú og renna saman við 

loftið. Hvað er það að gera? Hvert vill það fara?“ 

Loftfari horfir djúpt í augun á Öldu. „Ef þú vilt öðlast mátt lofts verður þú 

að öðlast skilning á eiginleikum þess og læra að bera virðingu fyrir því“. 

Alda kinkar kolli. 

„Þegar loft hitnar þenst það út sem leiðir til þess að heitt loft hreyfist 

upp á við ef kaldara loft er fyrir ofan og ekkert hindrar ferlið. Loftið getur 

borið með sér varma og raka til dæmis ef sól skín á vatnsflöt. Heitt loft getur 

þannig borið með sér raka upp í kaldara umhverfi og rakinn breyst í ský, 

rigningu eða snjó. Loft og vatn haldast því í hendur og hjálpast að þegar 

kemur að hringrás vatns“. 

„Prófið nú að anda án þess að hreyfa brjóstkassann heldur reynið að 

anda ofan í maga. Finnið þið hvernig hann þenst út og fellur saman?“ 

Alda einbeitir sér að andardrættinum. Hún andar rólega að sér og finnur 

hvernig loftið streymir um líkamann. Hana langar svo til að öðlast mátt lofts 

og hjálpa öllum þessum góðu íbúum Frumefnaheimsins sem hún hefur 

kynnst á ferðalagi sínu. 

Eftir að hafa andað nokkrum sinnum að sér og frá sér finnur Alda hvernig 

hún og loftið renna saman í eitt og hún tekst á loft. Hún lítur undrandi á 
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Loftfara sem horfir brosandi á hana. Alda lætur sig svífa rólega niður á skýið 

aftur. 

„Þér tókst það barnið gott“, segir Loftfari. Þú hefur öðlast mátt lofts. 

Farðu vel með hann. Vængjaþytur fuglanna bar mér þau skilaboð að ef 

Skuggi lærir að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúrunni þá megi 

bjarga Frumefnaheiminum. En það verður að gerast innan fárra daga“.  

„Nú skulið þið halda til jarðar á ný og verða samferða regndropunum 

sem eru að byrja að falla úr skýinu sem þið sitjið á“. 

Alda og Logi svífa rólega til jarðar ásamt milljónum regndropa sem dansa 

allt í kring. Vindurinn og regnið ber þau áleiðis að Eldeyri, en á miðri leið 

gerir storm og þau falla til jarðar áður en þau ná að landamærum Eldeyrar. 

Þau ákveða að leita sér skjóls í helli einum á meðan að veðrinu slotar. 

Þegar þau vakna næsta morgun liggur þokuslæða yfir landinu. Þau halda 

af stað fótgangandi til Eldeyrar. Vindurinn hvín og feykir visnuðum 

laufblöðum af trjánum. Skyndilega sjá þau veru í gegnum þokuna, sem 

nálgast þau hægum skrefum. Ógreinilegar útlínurnar færast nær og nær uns 

veran stendur beint fyrir framan þau. 

„Hver ert þú“, spyrja Alda og Logi forvitin. Veran líkist ekki 

Frumefnabúum að neinu leyti. 

„Ég heiti Skuggi“, svarar veran hásri röddu. „Hver eruð þið?“ 

 

Kafli V - Eldur 

Alda og Logi höfðu ferðast yfir fjöllin há, yfir heiðar og engi, yfir ár og vötn 

og stóðu nú loks frammi fyrir Skugga.  

Nú fór í verra hugsar Logi í angist sinni. Þau náðu ekki að tala við Eldfara í 

tæka tíð áður en þau hittu Skugga. Skyndilega lýsir elding upp himininn. 

Rödd Eldfara berst í gegnum næturhúmið. „Logi eldtunga, hlustaðu á 

mátt eldsins innra með þér!“. 

Logi rifjar í flýti upp allt sem Eldfari hefur kennt honum. Hann ímyndar 

sér að hann og Eldfari sitji fyrir framan lítinn varðeld. Eldfari með sitt síða 

eldrauða hár og skegg sem nær honum niður á bringu situr við hlið Loga og 

segir honum frá duttlungum eldsins. 

„Frá örófi alda hefur mannkynið þekkt eldinn, en eldur kviknar þegar 

súrefni kemst í snertingu við eldfimt efni þegar hiti er nægilega mikill. 

Eldgos hafa raskað ró manna og dýra, skógareldar hafa geisað og eldingar 

kveikt í gróðri. Það var mikilvægt skref í þróunarsögu mannsins sem og 

Frumefnabúa þegar tókst að beisla eldinn. Með hjálp eldsins varð 
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lífsbaráttan auðveldari. Þá var hægt að elda mat, hita híbýli og sitja saman 

við varðeld og segja sögur“. 

Logi man að Eldfari hefur kennt honum að fara gætilega með eld og 

ávallt þarf að bera virðingu fyrir honum. Logi finnur hitann breiðast út um 

kroppinn og blóðið ólga í æðum sér. Hann er tilbúinn að mæta Skugga. 

 

 Hugmyndin er að nemendur semji í sameiningu endi á söguna og fái 
sjálfir tækifæri til að ákveða hvernig samskipti Öldu, Loga og Skugga 
fara fram. Kennari getur stuðst við kafla VI Frumefnin, ef hann hefur 
hug á, en þar má finna hugmynd að samskiptum þeirra. 

 

VI Frumefnin 

„Hver eruð þið?“, endurtekur Skuggi hásri röddu. 

 „Ég heiti Alda, segir Alda mjóróma og ræskir sig.  

„Og ég heiti Logi“, segir Logi og vonar að Skuggi heyri ekki hræðslutóninn 

í röddinni. Alda og Logi takast í hendur. 

Skuggi horfir á þau og glottir. „Og hvað eru Frumefnabúi og eitt 

mannabarn að gera hérna tvö alein úti í auðninni?“, spyr hann og hlær 

illkvittnislega. 

„Við erum hingað komin til að segja þér að hætta að soga til þín orkuna 

úr náttúrunni“, segir Alda.  

„Ef þú heldur áfram með sama hætti mun náttúran deyja og þá mun 

ekkert líf þrífast í Frumefnaheiminum“, bætir Logi við. 

Skuggi bregst við með því að hlæja hrossahlátri. Hann hlær svo mikið að 

honum svelgist á munnvatninu. „Og hvað kemur það mér við?“, segir hann 

á innsoginu. „Ég get gert hvað sem ég vil. Ef ég klára alla orkuna í 

Frumefnaheiminum þá fer ég bara eitthvert annað. Til jarðarinnar til 

dæmis“, segir hann og brosir til Öldu, köldu brosi sem nær ekki til 

augnanna. 

Alda starir stjörf á móti. 

„Reyndu að setja þig í spor náttúrunnar“, segir Logi örvæntingarfullur. 

„Hvernig heldur þú að henni líði núna þegar hún er að byrja að visna?“ 

„Það veit ég ekkert um og það kemur mér hreint ekkert við“, svarar 

Skuggi kaldranalega. 

„Þá neyðumst við til að stöðva þig“, segir Alda. Hún grípur enn fastar um 

hönd Loga, snertir töfrasteininn frá Hunangsviðju í blóma og kallar fram 
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mátt jarðar. Hún talar við stráin sem liðast við fætur Skugga og biður þau 

um hjálp. 

„Því miður“, hvísla þau hljóðlega í kór. 

„Við erum örmagna“. 

„Við eigum enga orku eftir“. 

„Ég mun hjálpa ykkur“, svarar Alda hughreystandi. „Við Logi ætlum að 

reyna að bjarga náttúrunni“. 

Alda kallar fram mátt vatns og sendir stóra og mikla flóðbylgju á Skugga. 

En vatnið vinnur ekki á Skugga. Hann stendur í sömu sporum og glottir. 

Vatnið rennur niður andlit hans, fellur í dropum til jarðar og myndar litla 

tjörn við fætur Skugga. Vatnið sem var hreint og tært er flóðbylgjan fór af 

stað, er nú orðið gruggugt og mengað eftir að hafa komist í snertingu við 

Skugga. 

„Þetta hefðir þú alls ekki átt að gera“, segir Skuggi. Skyndilega stekkur 

hann fram og reynir að grípa Öldu. Hún kallar í flýti fram mátt lofts sem býr 

innra með henni. Hún gerir sig ósýnilega, flýgur um í loftinu í kringum  

Skugga og reynir að átta sig á því hvernig þau Logi geti mögulega sigrað 

hann. 

Skuggi snýr sér þá að Loga og reynir að grípa hann með ógnarlöngum 

örmum úr bleksvörtu myrkri. Logi blæs eldi á Skugga sem þenst allur út og 

stækkar og stækkar þar til hann gnæfir yfir Loga. 

Alda og Logi berjast hetjulega, en á endanum nær Skuggi að grípa þau 

bæði og heldur þeim þéttingsfast. 

Alda og Logi horfa hvort á annað. Þeim hefur ekki tekist að bjarga 

náttúrunni. Þau hafa brugðist Frumefnabúum. 

Skuggi hlær tryllingslega og heldur þeim fast í sínum krummaklóm. 

Skyndilega blossar elding á himni og rödd Eldfara hljómar í þokunni. 

"Þar sem sólin skín er alltaf skuggi." 

Auðvitað, hugsa bæði Alda og Logi. Þau teygja sig í átt að hvort öðru, 

takast í hendur, sameina frumefnin sem eru innra með þeim í blindandi ljósi 

og um leið sameinast Skuggi frumefnunum og náttúrunni. 

Búmm.  

Alda og Logi skella harkalega til jarðar. Þau standa upp og líta í kringum 

sig. Þokunni hefur létt og Alda og Logi sjá hundruði Frumefnabúa sem hafa 

komið til að tjá þakklæti sitt. 
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„Logi eldtunga og Alda hin albjarta. Þið hafið bjargað Frumefnaheiminum 

frá eyðileggingu“, segja Frumefnabúarnir í kór. 

Alda og Logi líta hvort á annað sigri hrósandi. Þeim tókst það! Þeim tókst 

að bjarga Frumefnaheiminum. 

 

VII Endalokin 

Alda opnar augun. Hún er stödd á grasbalanum þar sem hún lá áður en hún 

hitti Loga. Henni finnst ár og öld hafa liðið frá því að hún sá hann fyrst. 

Hvernig komst hún heim? Var þetta allt saman draumur? Hún reynir að tala 

við blómin. Ekkert svar. Ætli þau séu feimin? Hún þreifar eftir 

töfrasteininum sem Hunangsviðja lét hana hafa og finnur hann í vasanum, 

kaldan og harðan viðkomu. Þetta var þá ekki draumur eftir allt saman. Eða 

hvað? Ætli steinninn hafi líka töframátt í þessum heimi? Alda ákveður að 

geyma hann í vasanum og prófa síðar. Hún gengur heim á leið, finnur ilminn 

af grasinu sem er mjúkt undir fótum hennar, golan strýkur henni um 

vangann og litlir dropar falla til jarðar og væta á henni andlitið. Það er 

byrjað að rigna. Hálfgagnsær reykur liðast upp um reykháfinn á einu húsinu 

í þorpinu. Alda strýkur enn einu sinni yfir steininn í vasanum og heldur heim 

á leið. 
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4.7 Frumefnin  

 

 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjar-

skipulag 

1 Hugstormun Nemendur búa í sameiningu til hugtakakort í tengslum við frumefnin fjögur, þar sem 

fram kemur það sem þeir vita um efnin á þessu stigi ferlisins. Dæmi um spurningar: 

 Hvað kemur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið frumefni? 

 Hvað vitið þið um jörðina? 

 En vatn? 

 Hvað vitið þið um loft? 

 En eld? 

Kennari skrifar hugmyndir nemenda á stórt veggspjald sem síðan er hengt upp í 

stofunni. 

 

Allur 

bekkurinn 

2 Format Hver nemandi fyllir út verkefnablað (viðauki 1) þar sem meðal annars koma fram 

væntingar hans til viðfangsefnisins og hvaða þætti hann langar til að afla sér frekari 

þekkingar á. Kennari safnar síðan saman verkefnablöðum nemenda og hefur 

væntingar hvers og eins í huga við skipulag kennslunnar.  

Einstaklings-

vinna 
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3 Leikur 

Frumefnasúpan 

Nemendur raða stólum í hring. Kennari hvíslar eftirfarandi orði að hverjum og einum; 

jörð, eldur, loft eða vatn. Einn nemandi er í miðjunni. Hann byrjar leikinn á að kalla 

upp eitt af frumefnunum fjórum eða hrópar „frumefnasúpa“. Ef hann kallar upp 

„jörð“ þá skipta allir sem eru jörð um sæti, ef hann kallar upp „eldur“ þá skipta allir 

sem eru eldur um sæti og svo framvegis. Ef hann kallar hins vegar „frumefnasúpa“ þá 

skipta allir um sæti. Sá sem situr í miðjunni reynir þá að ná sæti inni í hringnum og sá 

nemandi sem ekki nær sæti, sest á stólinn í miðjunni (Ath. önnur útfærsla af leiknum 

Ávaxtasalat).  

 

Allur 

bekkurinn 

4 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

Ritun 

Kennari og nemendur sitja saman í hring. Kennari biður nemendur að ímynda sér að 

hann haldi á stórum og þungum viðarkassa sem er bæði gamall og fúinn. Kassinn er 

læstur en opnast með stórum lykli. Kennari lætur bæði kassann og lykilinn ganga. 

Hver nemandi opnar kassann með lyklinum og dregur upp ímyndaðan hlut sem hann 

lýsir fyrir bekknum. Hluturinn verður að tengjast frumefnunum með einum eða 

öðrum hætti, til dæmis regndropi, ákveðin planta eða eldiviður. Kennari dregur 

sjálfur upp hlut áður en hann lætur kassann ganga. 

Nemendur lýsa hlutnum sem þeir drógu úr kassanum skriflega og greina frá því 

með hvaða hætti hann tengist frumefnum. Í boði er að myndskreyta ritunarverkefnið.  

 

 

 

 

Allur 

bekkurinn 
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5 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les fyrsta 

kaflann í ævintýrinu um Öldu og Loga. Kennari ræðir við nemendur um söguna og 

útskýrir merkingu einstakra orða. Dæmi um spurningar: 

 Hvað ætli Alda sé að hugsa þegar hún liggur í grasinu með lokuð augun?  

 Hvað ætli hún eigi við þegar hún segir að við séum með jörðina að láni? 

 Hvar ætli Frumefnaheimurinn sé?  

 Hvernig ætli sé að búa þar? 

 Hvernig ætli Eldbúar líti út? En Vatnaverur? Foldbúar? Loftverur? 

 Hvernig ætli það sé að vera ósýnilegur? 

 Hvers vegna ætli dökkur reykjarmökkur hafi liðast upp skömmu áður en Alda 
hitti Loga?  

 Hvernig ætli Logi komist á milli heima? 

 Af hverju biður Logi Öldu um að loka augunum og hugsa um einhverja góða 
minningu áður en þau leggja af stað til Frumefnaheimsins? 

 Hvað gerir ykkur hamingjusöm? 

 Hvernig ætli Grátandi regn hafi vitað að Alda gæti mögulega hjálpað íbúum 
Frumefnaheimsins? 

 Af hverju ætli Skuggi sogi til sín orkuna úr náttúrunni? 

 Hvar haldið þið að Alda sé stödd í lok sögunnar? 

 Hvað haldið þið að gerist næst? 

Allur 

bekkurinn/ 

einstaklings-

vinna 
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Ritun og 

framsögn 

 

Nemendur leggjast því næst á gólfið/jörðina og loka augunum. Þeir segja kennara 

hvar þeir myndu helst vilja vakna, ef þeir mættu ráða og hvers vegna þeir velja þann 

stað.   

Nemendur skrifa í hlutverki Öldu og rita um upplifun hennar af atburðinum. 

Nemendur lesa síðan sögur sínar upp fyrir samnemendur. 

 

6 Ritun 

Kyrrmynd 

 

Bekkurinn í heild semur framhald sögunnar um Öldu og Loga. Hvað ætli gerist næst? 

Því næst útbúa nemendur kyrrmynd sem táknar framhald sögunnar. 

Allur 

bekkurinn/ 

hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra 

manna 

hópum. 

7 Tónaflóð Kennari les Þúsaldarljóðið fyrir nemendur og útskýrir merkingu orða (viðauki 2). 

Nemendur byrja að læra textann en rifja hann upp í gegnum allt ferlið í tengslum við 

frumefnin fjögur. Þúsaldarljóðið er „þjóðsöngur“ Frumefnabúa. Hægt er að hlusta á 

ljóðið sungið á slóðinni: 

http://skolavefurinn.is/_opid/taknmal/taknmalstengill/myndbond/thusaldarljod.html 

 

Allur 

bekkurinn 

8 Ljóðavinna Nemendur semja ljóð um ævintýri Öldu og Loga, rita það niður, myndskreyta og lesa 

upp fyrir bekkinn. 

Einstaklings-

vinna 

http://skolavefurinn.is/_opid/taknmal/taknmalstengill/myndbond/thusaldarljod.html
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9 Nemendur sem 

sérfræðingar 

Kennarinn er búinn að flokka væntingar nemenda til viðfangsefnisins um frumefnin 

og búa til bingóspjöld (spjöld með x mörgum reitum) sem hann dreifir til nemenda, 

eitt spjald á mann. Í hvern reit hefur kennarinn skrifað niður upplýsingar um þau 

þekkingaratriði sem nemendur vildu öðlast frekari vitneskju um. (Ath. önnur útfærsla 

af bingó/hugmynd Erin Gruwell sem sett er fram í bókinni The freedom writers diary). 

Nemendur og kennari mynda í sameiningu autt svæði í miðju kennslustofunnar 

eða utan veggja stofunnar. Nemendur ganga um og spyrja einn í einu hvort að 

viðkomandi hafi skrifað að hann vildi „fræðast um hringrás vatns“ eða „öðlast skilning 

á eiginleikum lofts“ svo dæmi séu tekin. Ef svarið er jákvætt skráir viðkomandi nafn 

sitt í reitinn. Takmarkið er að fylla alla reiti með kvittunum. Eðli málsins samkvæmt 

hafa einhverjir nemendur sömu væntingar til viðfangsefnisins og þá lenda þeir saman 

í hóp. Nöfn nemenda í reitunum segja því til um hverjir eru saman í hópi. 

Nemendur sem lenda saman í hóp afla sér upplýsinga um viðfangsefnið (svo sem 

skólabókasafn, veraldarvefurinn, foreldrar, ömmur og afar) og gerast sérfræðingar í 

því efni. Hóparnir hafa frjálst val um hvernig þeir vilja kynna verkefni sín fyrir 

samnemendum: Glærukynning, bæklingur, söngtexti, myndasaga, stuttmynd, vefsíða, 

útvarpsleikrit, veggspjald eða fleira sem nemendum kemur til hugar. Hóparnir þurfa 

þó að hafa samráð við kennara varðandi kynninguna. 

Ekki þarf að vera jafn fjöldi nemenda í hverjum hópi, en ef margir hafa áhuga á því 

sama er hægt að skipta nemendum í tvo til þrjá hópa eftir fjölda. Hóparnir afla sér þar 

af leiðandi upplýsinga um sama efni, en áhugavert getur verið að sjá ólíkar útfærslur 

og framsetningu hópa. Nemendur mega einnig vinna sjálfstætt ef þeir kjósa það 

frekar. 

Allur 

bekkurinn/ 

hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra 

manna 

hópum. 
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Efni og gögn: 

Veggspjald, tússpenni, skriffæri, blöð, litir, bingóspjöld, verkefnablöð (viðauki 1), Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum, 

kafli I  

Rými: 

Kennsla fer fram utan veggja skólastofunnar eins oft og kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 

Tími:  

Áætlaður tími er 25 klst. 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni hvers og eins á meðan á ferlinu stendur, leggur mat á ritunarverkefni nemenda og framsögn. 

Jafnframt leggur kennari mat á verkefnablöð þar sem fram koma væntingar nemenda. Í lok ferlisins fyllir hver nemandi út 

sjálfsmatsblað en einnig meta hóparnir kynningar hjá hver öðrum (viðauki 1). Nemendur safna gögnum sínum saman í 

verkmöppu. 

Í lok hverrar kennslustundar er æskilegt að kennari setjist með nemendum í heimakrók eða á afmörkuðu svæði utandyra og 

gefi þeim endurgjöf: Hvað mætti betur fara? Hvað gekk vel? Hvernig má gera enn betur? Miðað er við að umræðurnar taki ca. 

5-10 mín. 

Athugasemd: 

Ef ævintýrið um Öldu og Loga er lesið innandyra má draga fyrir glugga og slökkva ljósin til að skapa rólegt andrúmsloft. 
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4.8 Jörð 

 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Myndræn 

túlkun 

 

 

 

 

 

Kyrrmyndir 

 

 

Kennari fer með nemendum út á skólalóð eða annað svæði utandyra.  Nemendum 

er skipt í hópa. Kennari hvíslar orðin „eldur“, „loft“, „jörð“ eða „vatn“ í eyra 

nemenda. Nemendur ganga um og reyna að finna hópmeðlimi sína með því að 

túlka frumefnið með látbragðsleik. Ekki má mæla orð af vörum. Haldið er áfram 

að leika uns allir hafa fundið sinn hóp. Hver hópur tekur 3-5 ljósmyndir af því sem 

táknar jörð í þeirra huga. Eftir að inn er komið er rætt um myndirnar, hóparnir 

lýsa myndefnum sínum eða varpa þeim á tjald. 

Hver hópur velur 1-2 ljósmyndir og túlkar þær með kyrrmyndum. Bekkurinn í 

heild ræðir hverja kyrrmynd og veltir fyrir sér mögulegum viðfangsefnum áður en 

þeir spyrja hvern hóp út í myndina/myndirnar. Kennari eða nemandi gengur um 

og spyr hvern einstakling innan hópsins einfaldra spurninga sem tengjast 

viðfangsefninu. Dæmi: 

 Hver ert þú? 

 Af hverju ákvaðst þú að túlka þennan hlut/þessa persónu? 

 Hvað ert þú að gera/hugsa? 

 Hvernig líður þér? Af hverju? 

Allur bekkurinn/ 

hópavinna í 

þriggja til fjögurra 

manna hópum. 
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2 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les kafla 

tvö í ævintýrinu um Öldu og Loga. Því næst ræðir kennari við nemendur um 

söguna og útskýrir orð eftir þörfum. Dæmi um spurningar: 

 Hvernig ætli Öldu hafi liðið þegar hún opnaði augun í Fold? 

 Hvað merkir orðið Fold? 

 Hvernig ætli það sé að búa í Fold? 

 Ætli Alda og Logi hafi upplifað fjallið í fjarska á sama hátt og þegar þau klifu 
það? 

 Hvað ætli Hunangsviðja sé gömul? 

 Ætli hún eigi fjölskyldu? 

 Hvernig ætli Öldu hafi liðið þegar hún reyndi að sofna fyrstu nóttina sína í 
framandi heimi? 

 Hvernig hljóð ætli Alda hafi heyrt þegar hún var uppi í fjallshlíðinni með 
Hunangsviðju? Hvernig ætli lyktin hafi verið? Hvað ætli hún hafi séð? 

 Ætli það sé til svona töfrasteinn hérna á jörðinni? 

 Hvers vegna er mikilvægt að hugsa vel um jörðina? 

 Hvað merkir það sem indíánahöfðinginn sagði? Að við höfum ekki fengið 
jörðina í arf frá forfeðrum okkar heldur höfum við hana að láni frá 
börnunum okkar? 

 Getið þið nefnt dæmi um hvernig hægt er að ganga vel um jörðina? 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna/ 

hópavinna í 

þriggja til fjögurra 

manna hópum 
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Ritun og 

framsögn 

 

 

Kyrrmynd 

 

 

 

 

 Hvernig ætli Foldbúum hafi liðið þegar þeir horfðu á eftir Öldu og Loga 
halda áfram för sinni? 

 Hvað haldið þið að gerist næst í sögunni? 

 Haldið þið að Öldu og Loga takist ætlunarverk sitt? 

Nemendur skrifa í hlutverki Hunangsviðju í blóma. Hvernig ætli það sé að vera 

höfðingi Foldbúa og búa yfir mætti Foldar? Hvernig ætli henni líði að horfa upp á 

náttúruna missa smám saman lit sinn? Nemendur lesa síðan sögur sínar upp fyrir 

samnemendur. 

Nemendur í hópvinnu túlka með kyrrmyndum tilfinningar og svipbrigði 

Foldbúa sem standa við rætur fjallsins og horfa á eftir Öldu og Loga. Kennari 

gengur á milli hópa og spyr hvern nemanda einfaldra spurninga sem tengjast 

viðfangsefninu. Dæmi um spurningar: 

 Hver ert þú?   

 Hvað ert þú að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Af hverju líður þér svona? 

 Hvað ert þú að hugsa? 

 Hvernig líður þér að horfa upp á náttúruna fölna smám saman? 
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3 Samviskugöng Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir, gegnt hvor annarri 

og snúa andlitinu inn í göngin. Kennari eða nemandi í hlutverki Öldu eða Loga 

gengur hægum skrefum í gegnum göngin. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki 

Foldbúa sem reyna að hvetja eða letja Öldu eða Loga áfram í erfiðri för sinni. 

Önnur röðin hvetur hann/hana áfram en hin letur. Um leið og gengið er í gegnum 

göngin hljóma raddir Foldbúa, ein í einu.  

 

Allur bekkurinn 

4 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari segir: 

Ímyndið ykkur að það sé talsvert magn af mold og vatni í íláti fyrir framan ykkur. 

Ég ætla að biðja ykkur að blanda saman vatni og mold svo úr verði klumpur á 

stærð við tennisbolta. Þið megið hefjast handa. Finnið þið þegar moldin snertir 

fingurna? Finnið þið lyktina af moldinni? Hvernig áferð myndast þegar þið blandið 

saman jarðvegi og vatni? Þegar þið hafið mótað klumpinn vil ég biðja ykkur að 

leggja hann frá ykkur á meðan ég útskýri hvað við ætlum að gera næst.  

Eruð þið tilbúin að hlusta? Eftir skamma stund ætla ég að biðja ykkur að taka 

klumpinn upp og móta foss. Þið megið byrja núna. Mjög gott. Ég sé að margir 

fossar hafa tekið á sig mynd. Nú langar mig að biðja ykkur að móta foss á nýjan 

leik, en nota til þess aðra aðferð en áðan. 

Fínt hjá ykkur. Það er greinilegt að margir eru að einbeita sér. Nú ætla ég að 

biðja ykkur að hnoða ímyndaða klumpinn aftur saman og leggja hann frá ykkur á 

meðan að ég útskýri næsta verkefni. Eruð þið tilbúin? Innan skamms ætla ég að 

biðja ykkur að taka klumpinn upp og móta persónu. Þið megið ákveða hvaða 

persóna það er. Áður en þið hefjist handa ætla ég að biðja ykkur að hugsa 

Einstaklingsvinna/ 

paravinna 
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Ritun 

 

 

vandlega hvernig þið ætlið að fara að því að móta persónu úr klumpinum. Þegar 

þið eruð tilbúin megið þið byrja. 

Þegar persónan er fullmótuð megið þið snúa ykkur að sessunauti ykkar og 

skiptast á að lýsa persónunni á nákvæman hátt. Hlustið vandlega á lýsingu 

sessunautar ykkar á persónunni hans og ef þið viljið vita meira skuluð þið endilega 

spyrja hann spurninga. Reynið að sjá fyrir ykkur persónurnar í huganum. 

Næst lýsið þið fyrir hvort öðru með hvaða hætti þið mótuðuð persónurnar 

ykkar. Hvað gerðuð þið fyrst? Og hvað svo? Það er ekki til nein „rétt“ aðferð við að 

móta persónu úr mold (Byggt á aðferð í bókinni With drama in mind: Real learning 

in imagined worlds, eftir Baldwin (2004, bls. 35). 

Nemendur lýsa persónunni sinni á skriflegan hátt, útliti og einkennum og 

myndskreyta. Þeir sem vilja mega einnig lýsa því með hvaða hætti þeir mótuðu 

hana. 

5 Töfrasteinn 

 

 

                      

Ritun og 

framsögn 

 

Hver og einn nemandi finnur sér stein úti undir berum himni og fer með hann inn í 

skólastofuna. Þar eru steinarnir málaðir og að lokum raðað upp í vörðu á góðum 

stað í stofunni. Vörðunni er ætlað að vera vegvísir fyrir Öldu og Loga á ferðum 

þeirra um heim frumefnanna.  

Hver og einn teiknar stein sinn á blað, litar og skrifar um hann nokkur orð. 

Nemendur lesa sögur sínar upp fyrir samnemendur. 

 

 

Einstaklingsvinna 
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Spurningar frá kennara:  

 Hvers vegna er steinninn í þessum litum? 

 Ætli það sé hægt að öðlast mátt Foldar með því að snerta hann? 

 Býr hann yfir einhverjum öðrum eiginleikum? 

6 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun 

Nemendur ímynda sér að þeir séu inni í helli Hunangsviðju í svartamyrkri. Dæmi 

um spurningar: 

 Hvað ætli sé að finna í hellinum? Steina? Mosa?  

 Hvaða hljóð heyrið þið?  

 Seitlar vatn um bergið?  

 Finnið þið einhverja lykt? Hvaða? 

 Hvað er innst í hellinum? 

Nemendur skrifa um upplifun sína. Í boði er að myndskreyta og lesa fyrir 

bekkinn. 

 

 

 

 

  

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna. 
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7 Kyrrmynd Nemendur í hópum útbúa tvær kyrrmyndir. Eina sem táknar náttúruna í 

Frumefnaheiminum eins og hann lítur út í dag og aðra sem sýnir 

Frumefnaheiminn eins og hann gæti litið út ef Skuggi fær að soga til sín alla orku 

úr náttúrunni óáreittur.  

Því næst myndar bekkurinn í sameiningu kyrrmynd af landslagi 

Frumefnaheimsins, ár, steina, plöntur, fjöll o.s.frv. Kennari í hlutverki Skugga 

gengur um í náttúrunni. Hvað hafa nemendur við hann að segja? Skuggi gengur 

um og snertir hvern og einn sem fær þá tækifæri til að tjá sig. Nemendur mega 

kjósa að segja ekki neitt, heldur túlka tilfinningar sínar með svipbrigðum. 

Í lok kennslustundar ræðir kennari við nemendur um upplifun þeirra. 

Hópavinna í 

þriggja til fjögurra 

manna hópum/ 

allur bekkurinn/ 

kennari í hlutverki  

8 Hlutverkaleikur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun  

 

Fjórar andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er berg, önnur fylkingin 

er mold, þriðja fylkingin er gróðurlendi og fjórða fylkingin er sandur. Fylkingarnar 

keppa sín á milli í leiknum. Fylkingin sem nefnist berg reynir að handsama sem 

flesta úr fylkingum moldar, gróðurfars og sands og svo framvegis. Móðir jörð er 

stjórnandi. Átta kennarar/starfsfólk er í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Móður jarðar. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið, eða á 

öðru sambærilegu svæði, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa fyrir því 

að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni persónu eða hlut eftir 

fyrirmælum frá Móður jörð. Á hverri stöð (átta stöðvar) eru fyrirmæli sem 

nemendur þurfa að leysa (sjá nánar í viðauka 3).  

Nemendur rita um upplifun sína af hlutverkaleiknum. Í boði er að myndskreyta 

verkefnið og lesa upp fyrir bekkinn. 

Allur bekkurinn/ 

hópavinna/ 

einstaklingsvinna 
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Efni og gögn:  

Stafrænar/einnota myndavélar, Kafli II, Fold. Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum, skriffæri, málning, penslar, blöð, litir. 

Rými:  

Kennsla fer fram utan veggja skólastofunnar eins oft og kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 

Tími:  

Áætlaður tími er 20 klst. 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni og einbeitingu nemenda sinna og skráir hjá sér. Virðast þeir lifa sig inn í verkefnið? Fylgja þeir 

fyrirmælum? Vinna þeir saman og hlusta hver á annan? Kennari metur jafnframt ritunarverkefni, ljósmyndir og framsögn. Í lok 

ferlis fyllir hver nemandi út sjálfsmatsblað, en einnig meta hóparnir kynningar hjá hver öðrum (viðauki 1). Nemendur safna 

verkefnum í verkmöppu. Kennari getur tekið ljósmyndir og/eða myndband í ferlinu sjálfu og stuðst við í námsmatinu. Síðan 

geta kennari og nemendur horft saman á myndband af ákveðnu vinnuferli sem nemendur hafa unnið og rætt í sameiningu um 

hvað hefur gengið vel og hvað má betur fara. 

Í lok hverrar kennslustundar er æskilegt að kennari setjist með nemendum í heimakrók eða á afmörkuðu svæði utandyra og 

gefi þeim endurgjöf: Hvað mætti betur fara? Hvað gekk vel? Hvernig má gera enn betur? Miðað er við að umræðurnar taki ca. 

5-10 mín. 

Athugasemdir:  

Hægt er að taka ljósmyndirnar á skólalóðinni eða öðrum stað utandyra sem er í göngufæri. Einnig er hægt að fara í strætó á 

ákveðinn áfangastað, t.d. Laugardal, Elliðaárdal eða tiltekna fjöru. Ef notast er við einnota myndavélar verður að hafa í huga að 

ekki er hægt að vinna úr myndunum samdægurs. 
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Í tengslum við ímyndunarleikinn (3) má láta tvo og tvo vinna saman og skiptast á að lýsa ímyndaðri persónu sem hinn 

aðilinn býr til jafnóðum, í stað þess að láta hvern nemanda lýsa sinni persónu. Jafnframt má láta tvo nemendur móta eina 

persónu saman. Því næst mætti biðja þá að skrifa stutta sögu í sameiningu þar sem persónunni er lýst og lesa söguna síðan upp 

fyrir bekkinn. 

Varðandi hlutverkaleikinn þá geta nemendur fengið föt að heiman eða búninga í skólanum til að klæðast í leiknum. Einnig 

geta nemendur búið til sinn eigin búning, t.d. í textílmennt. 

Ef ævintýrið um Öldu og Loga er lesið innandyra má draga fyrir glugga og slökkva ljósin til að skapa afslappað andrúmsloft. 

Æskilegt er að rifja upp efni fyrri kafla áður en lesturinn hefst. 
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4.9 Vatn 

 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun og 

framsögn 

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les 

þriðja kafla í ævintýrinu um Öldu og Loga. Því næst ræðir kennari við nemendur 

um söguna og útskýrir einstök orð til að efla orðaforða. 

Dæmi um spurningar: 

 Hvers vegna ætli báturinn hafi flotið sjálfkrafa frá landi? 

 Hvernig ætli það sé að vera vatnavera og búa yfir mætti vatns ? 

 Hvað ætli Logi hafi verið að hugsa þegar Alda öðlaðist mátt vatnsins? 

 Hvað ætli Grátandi regn sé gömul? 

 Ætli hún eigi fjölskyldu? 

 Hvað gerist þegar vatn gufar upp? 

 Hvaðan kemur rigningin? Hvers vegna rignir? 

 Hvernig ætli Öldu og Loga hafi liðið þegar þau fengu að verða samferða 
vatninu sem gufaði upp? 

Nemendur skrifa bréf til Öldu eða Loga. Hvað vilt þú segja henni/honum á 

þessu stigi málsins? Ef þú værir Alda/Logi hvað myndir þú gera í hennar/hans 

sporum? Nemendur lesa upp bréf sín fyrir samnemendur. 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 
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2 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun 

Nemendur mála ímyndaða mynd með vatnslitum og vatni. Kennari ræðir við 

nemendur:  

 Hvað gerist þegar pensill snertir vatnslit?  

 En þegar vatnslitur og vatn blandast saman?  

 Hvað gerist þegar vatnslitur snertir blað?  

 Sjáið þið þegar litirnir renna til á blaðinu?  

 Hvernig áferð myndast?  

 Hvaða liti veljið þið? Af hverju?  

Hver nemandi lýsir ímynduðu myndinni fyrir samnemanda.  

Nemendur lýsa ímynduðu myndinni sinni skriflega og fá síðan tækifæri til að mála 

mynd með vatnslitum. Lítur myndin eins út og sú ímyndaða? Er öðruvísi að mála 

ímyndaða mynd eða raunverulega? Ef svo er á hvaða hátt? 

 

Einstaklingsvinna/ 

paravinna 

 

3 Hringrás vatns - 

leikur 

Í upphafi er hver og einn „vatn“ sem flýtur um (túlkað með hreyfingum). 

Nemendur keppa við vatn í sama þrepi í hringrás vatnsins (skæri - blað - steinn). 

Skæri – blað – steinn er fingraleikur og fer þannig fram að tveir nemendur keppa 

við hvorn annan í einu með því að slá hægri hnefa ofan á þann vinstri þrisvar 

sinnum með sama takti og segja: „skæri, blað, steinn“. Í þriðja skiptið myndar hver 

nemandi með vinstri hönd, annað hvort skæri (vísifingur og langatöng myndaV), 

blað (flatur lófi og allir fingur vísa út) eða stein (krepptur hnefi). Tilgangurinn er að 

vinna andstæðinginn. 

Allur bekkurinn 
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 Skæri klippir blað (skæri vinna) 

 Blað hylur stein (blað vinnur) 

 Steinn brýtur skæri (steinn vinnur) 

Ef báðir nemendur mynda sama formið er um jafntefli að ræða. 

Í leiknum um hringrás vatns færist sá sem vinnur (skæri – blað – steinn keppnina) 

yfir á næsta stig (vatn sem gufar upp) og þarf síðan að vinna keppni við vatn í 

sama þrepi til að færast yfir á þriðja og fjórða stigið. Ekki þurfa allir að komast í 

gegnum öll stigin áður en leikurinn endar. 

1. Vatn gufar upp (sjór, vötn, gróður, lífverur) 

2. Vatnsgufan kólnar og þéttist og myndar regn eða snjó 

3. Regn eða snjór fellur til jarðar 

4. Vatn rennur aftur út í sjó 

(Byggt á leiknum „Era“ á bls. 44 í bókinni Games in nature: an innovative approach 

to outdoor and environmental activities for young children, 2007. Höfundur er 

Andy Martin). 
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4 Kastljós 

 

 

 

Ljóðavinna 

Kastljós gefur nemendum tækifæri til að ræða við ákveðna sögupersónu úr 

námsefninu og spyrja hana spurninga. Kennari eða nemandi í bekknum tekur að 

sér hlutverk Grátandi regns. Hinir spyrja Grátandi regn út í ævi hennar og störf, 

hvernig það sé að búa yfir mætti vatnsins o.fl. Þeir sem spyrja eru ekki í hlutverki. 

Kennari ræðir við nemendur um upplifun þeirra. 

Nemendur semja ljóð um Grátandi regn og myndskreyta ljóðið. 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 

5 Spuni Í spuna geta nemendur túlkað af fingrum fram því þeir fá tækifæri til að koma 

með hugmyndir að persónusköpun og atburðarás leikferlis. Nemendum er skipt í 

hópa og fær hver hópur nokkrar mínútur til að ræða saman og ákveða í stórum 

dráttum hvernig þeir ætla að haga spuna þar sem viðfangsefnið er framhald 

kaflans Vatn í sögunni um Öldu og Loga. Hver hópur byrjar og endar spunann á 

kyrrmynd. Hóparnir æfa gjarna einu sinni eða tvisvar. Að lokum sýna hóparnir 

atriðið sem þeir hafa undirbúið. Nemendur og kennari ræða saman í lok tímans 

um vinnuferlið. 

 

Hópavinna í 

þriggja til fjögurra 

manna hópum 

6 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

Nemendur mynda vatnsdropa í sameiningu. Mynda má formið með því að 

nemendur standa í hring, þeir halda höndunum fram og halda í garn. Einnig geta 

tveir nemendur unnið saman og annar myndar vatnsdropa með líkama hins. Síðan 

skipta nemendur um hlutverk.  

Því næst ímynda nemendur sér að þeir séu að kafa undir yfirborði vatns og 

túlka hreyfingarnar. Hvað sjáið þið? Hvernig líður ykkur? Hvernig ætli það sé að 

lifa í vatni? 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 
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Ritun og 

framsögn 

 

Nemendur rita um upplifun sína, myndskreyta og lesa upp fyrir bekkinn. 

7 Hlutverkaleikur 

 

 

 

 

 

 

Ritun 

Þrjár andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er vökvi, önnur fylkingin er 

ís og þriðja fylkingin er gufa. Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum, sem ólíkur 

hamur vatns. Ísdrottning er stjórnandi. Níu kennarar/starfsfólk er í hlutverkum, en 

auk þess er einn í hlutverki Ísdrottningar. Þessar persónur koma sér fyrir víðs 

vegar um Klambratúnið, eða á öðru sambærilegu svæði, helst í felum þannig að 

nemendur þurfi að hafa fyrir því að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að 

ákveðinni persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá Ísdrottningu. Á hverri stöð (níu 

stöðvar) eru fyrirmæli sem nemendur þurfa að leysa (sjá nánar í viðauka 3).  

Nemendur rita um upplifun sína af hlutverkaleiknum og myndskreyta. Í boði er 

að lesa verkefnið upp fyrir bekkinn. 

Allur bekkurinn/ 

hópavinna/ 

einstaklingsvinna 
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Efni og gögn:  

Kafli III, Vatn. Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum, garn, skriffæri, blöð, litir, vatnslitir, penslar. 

Rými:  

Kennsla fer fram utan veggja skólastofunnar eins oft og kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 

Tími:  

Áætlaður tími er 20 klst. 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni og einbeitingu nemenda sinna og skráir hjá sér. Kennari metur jafnframt ritunarverkefni og 

framsögn. Í lok ferlisins fyllir hver nemandi út sjálfsmatsblað en einnig meta hóparnir kynningar hjá hver öðrum (viðauki 1). 

Nemendur safna verkefnum í verkmöppu. Kennari getur tekið ljósmyndir/myndband í ferlinu sjálfu og stuðst við í námsmatinu. 

Í lok hverrar kennslustundar er æskilegt að kennari setjist með nemendum í heimakrók eða á afmörkuðu svæði utandyra og 

gefi þeim endurgjöf. Miðað er við að umræðurnar taki ca. 5-10 mín. 
Athugasemdir:  

Ef ævintýrið um Öldu og Loga er lesið innandyra má draga fyrir glugga og slökkva ljósin til að skapa afslappað andrúmsloft. 

Varðandi hlutverkaleikinn þá geta nemendur fengið föt að heiman eða búninga í skólanum til að klæðast í leiknum.  

Í tengslum við frekari viðfangsefni um vatnið gæti kennari meðal annars rætt um Gvendarbrunna, vatnsberana í Reykjavík, 

grunnvatn og vatnsskort. 
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4.10 Loft 

 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les 

fjórða kaflann í ævintýrinu um Öldu og Loga.  

Kennari ræðir við nemendur um söguna og útskýrir merkingu einstakra orða. 

Dæmi um spurningar: 

 Hvar tekur himinninn við af yfirborði jarðar? Eru skil þar á milli? 

 Er andrúmsloftið áþreifanlegt? 

 Hvernig ætli það sé að búa uppi í Háloftunum? 

 Hvernig ætli það sé að vera Loftvera? 

 Hvernig ætli það sé að búa yfir mætti lofts? 

 Hvað gerist þegar þið blásið í lófa ykkar? 

 Hvað gerist þegar maður blæs í blöðru? Af hverju? 

 Hvernig ætli Skuggi líti út? 

 Ætli Skugga standi á sama um náttúruna? Af hverju/af hverju ekki? 

 Er Skuggi sjálfselskur og stendur á sama um tilfinningar annarra? Af 
hverju/af hverju ekki? 

 Haldið þið að eitthvað hafi komið fyrir í lífi Skugga sem orsakaði hegðun 
hans? Ef svo er þá hvað? 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 
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Ritun og 

framsögn 

 

 

 Getur Skuggi nærst á einhverju öðru en orkunni og litunum í náttúrunni? 

 Hvað haldið þið að gerist næst í sögunni? 

Nemendur skrifa í hlutverki Öldu eða Loga og rita um upplifun hennar/hans af 

atburðunum. Nemendur lesa síðan sögur sínar upp fyrir samnemendur. 

 

2 Ímyndunarleikur 

 

 

 

Ritun og 

framsögn 

Nemendur ímynda sér að þeir svífi um í loftinu. Hvernig ætli sú tilfinning sé? 

Finnið þið loftið leika um andlitið? Goluna umvefja ykkur? Hvernig ætli það sé að 

vera sameind sem svífur um í andrúmsloftinu? Hvað sjáið þið? Hvað heyrið þið? 

Finnið þið lykt af einhverju? 

Nemendur rita um upplifun sína, myndskreyta og lesa upp fyrir bekkinn. 

 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 

3 Dans 

 

 

Ritun 

Nemendur í hópum semja lítið dansatriði út frá efni kaflans sem fjallar um Loft í 

sögunni um Öldu og Loga. Nemendur byrja og enda dansatriðið í kyrrmynd. 

Kennari ræðir við hvern hóp um innihald dansins. 

Nemendur í hópunum lýsa skriflega dansverki sínu í sameiningu. Í boði er að  

lesa upp fyrir bekkinn. 

 

 

Hópavinna í 

tveggja til þriggja 

manna hópum 
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4 Kastljós Kastljós gefur nemendum tækifæri til að ræða við ákveðna sögupersónu úr 

námsefninu og spyrja hana spurninga. Kennari eða nemandi í bekknum tekur að 

sér hlutverk Loftfara. Hinir spyrja Loftfara út í ævi hans og störf, hvernig það sé að 

búa yfir mætti loftsins o.fl. Spyrlarnir spyrja spurninga frá eigin brjósti en eru ekki í 

hlutverki.  

Allur bekkurinn 

5 Ljóðavinna 

Kyrrmynd 

Nemendur semja ljóð um Loftfara og myndskreyta. 

Hver nemandi túlkar ljóð sitt í kyrrmynd. Kennari ræðir við nemendur og spyr 

þá út í túlkunina. Dæmi um spurningar: 

 Hvað ert þú að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Af hverju líður þér svona? 

 Hvað ert þú að hugsa? 

 

Einstaklingsvinna 

6 Fundur 

 

 

 

 

Ritun 

 

Kennari í hlutverki Skugga ræðir við nemendur sem eru í hlutverki íbúa 

Frumefnaheimsins (Skuggi situr á stól uppi á borði eða á steini úti undir berum 

himni sem tákn um vald hans). Hvað vilja nemendur segja við hann? Finnst 

nemendum að hann megi halda áfram að soga til sín orku úr náttúrunni? Einn 

nemandi hefur orðið hverju sinni. 

Eftir fundinn skrifa nemendur Skugga bréf og færa rök fyrir því hvort hann á að 

hætta að soga til sín orkuna úr náttúrunni eða að halda uppteknum hætti.   

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 
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7 Hlutverkaleikur 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun og 

framsögn 

Fjórar andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er austanvindur, önnur 

fylkingin er vestanvindur, sú þriðja er norðanvindur og hin fjórða er sunnanvindur. 

Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum. Fylkingingarnar reyna að handsama sem 

flesta úr hinum fylkingunum. Vindhviðan Kári er stjórnandi. Átta 

kennarar/starfsfólk er í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki Kára. Þessar 

persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið, eða á öðru sambærilegu 

svæði, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa fyrir því að leita. Hóparnir 

eru sendir af stað til að leita að ákveðinni persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá 

Kára. Á hverri stöð (átta stöðvar) eru fyrirmæli sem nemendur þurfa að leysa (sjá 

nánar í viðauka 3).  

Nemendur rita um upplifun sína af hlutverkaleiknum og lesa upp fyrir bekkinn. 

Bekkurinn í heild/ 

hópavinna/ 

einstaklingsvinna 
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Efni og gögn:  

Kafli IV, Loft, Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum, skriffæri, blöð, litir. 

Rými:  

Kennsla fer fram utan veggja skólastofunnar eins oft og kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 

Tími:  

Áætlaður tími er 20 klst. 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni hvers og eins og leggur mat á ritunarverkefni nemenda og framsögn. Í lok ferlis fyllir hver nemandi út 

sjálfsmatsblað, en einnig meta hóparnir kynningar hjá hver öðrum (viðauki 1). Nemendur safna verkefnum í verkmöppu. 

Kennari getur tekið ljósmyndir/myndband í ferlinu sjálfu og stuðst við í námsmatinu.  

Í lok hverrar kennslustundar er æskilegt að kennari setjist með nemendum í heimakrók eða á afmörkuðu svæði utandyra og 

gefi þeim endurgjöf.  Miðað er við að umræðurnar taki ca. 5-10 mín. 

Athugasemdir:  

Varðandi hlutverkaleikinn þá geta nemendur fengið föt að heiman eða búninga í skólanum til að klæðast í leiknum. Ef 

ævintýrið um Öldu og Loga er lesið innandyra má draga fyrir glugga og slökkva ljósin til að skapa rólegt andrúmsloft. 
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4.11 Eldur 

 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun  

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les 

kafla fimm í ævintýrinu um Öldu og Loga. Því næst ræðir kennari við nemendur 

um söguna og útskýrir orð eftir þörfum til að efla orðaforða. 

Dæmi um spurningar: 

 Hvað er eldur? 

 Hvernig ætli það sé að búa yfir mætti eldsins? 

 Hvernig ætli það sé að vera Eldfari? 

 Ætli hann eigi fjölskyldu? 

 Af hverju ætli Eldfari hafi komið skilaboðum til Loga með hjálp eldingar? 

 Hvernig myndast eldingar? 

 Hvað ber að varast varðandi eld? 

Nemendur semja í sameiningu endi á söguna. Hvað ætli Alda og Logi segi við 
Skugga? Hvernig geta Alda og Logi notað mátt frumefnanna til að koma 
skoðunum sínum á framfæri? Geta þau komið Skugga í skilning um mikilvægi 
þess að ganga vel um náttúruna? Hvað ætli Skuggi segi?  Ætli hann taki vel eða 
illa í bón Öldu og Loga? Hvað gerist ef hann neitar?                                                             

Allur bekkurinn 
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2 Innri raddir Nemendum er skipt í hópa. Tveir nemendur setjast og tveir standa fyrir aftan þá. 

Þeir sem sitja tala saman, en þeir sem standa eru að túlka hugsanir þeirra sem 

sitja. Annar þeirra sem situr er í hlutverki Skugga og hinn er í hlutverki Öldu eða 

Loga. Annar nemandinn sem stendur er í hlutverki innri radda Skugga og hinn í 

hlutverki hugsana Öldu eða Loga.  

 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

3 Spuni Í spuna geta nemendur túlkað af fingrum fram því þeir fá tækifæri til að koma 

með hugmyndir að persónusköpun og atburðarás leikferlis. Nemendur í hópum 

fá nokkrar mínútur til að ræða saman og ákveða í stórum dráttum hvernig þeir 

ætla að haga spuna þar sem viðfangsefnið er samtal Öldu og Loga við Skugga. 

Hvað segja Alda og Logi við Skugga? Hverju svarar Skuggi? Hóparnir æfa gjarnan 

einu sinni eða tvisvar. Að lokum sýna hóparnir atriðið sem þeir hafa undirbúið. 

Hver hópur byrjar og endar spunann á kyrrmynd. Umræður eru í lok tímans.  

Hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra manna 

hópum 

4 Samviskugöng Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir, gegnt hvor annarri 

og snúa andlitinu inn í göngin. Kennari eða nemandi í hlutverki Skugga gengur 

hægum skrefum í gegnum göngin. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki Öldu og 

Loga sem reyna að sannfæra Skugga um gildi þess að hugsa vel um náttúruna og 

læra að bera virðingu fyrir henni. Um leið og gengið er í gegnum göngin hljóma 

raddir Öldu/Loga, ein í einu.  

 

Allur bekkurinn 

5 Ljóðavinna 

 

Nemendur semja ljóð um Skugga og myndskreyta. Í boði er að lesa það upp. Allur bekkurinn 
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6 Ímyndunarleikur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun 

Nemendur mynda hring/gægjugat með fingrunum og kíkja í gegn. Þeir sitja í 

hring og ímynda sér að þeir séu að horfa inn í Frumefnaheiminn. Eftir nokkra 

stund spyr kennarinn hvern nemanda út í upplifun hans. Dæmi um spurningar: 

 Í hvaða landi ertu stödd/staddur? 

 Hvað sérðu? 

 Hvernig er veðrið? 

 Er einhver á ferli? 

 Sérðu einhver dýr? 

 Sérðu einhvern gróður? 

Nemendur rita upplifun sína niður og myndskreyta. 

 

Allur bekkurinn, 

einstaklingsvinna. 

7 Kastljós Kastljós gefur nemendum tækifæri til að ræða við ákveðna sögupersónu úr 

námsefninu og spyrja hana spurninga. Nemendur ákveða í sameiningu hvaða 

persónu úr sögunni um Öldu og Loga þeir myndu vilja hitta. Kennari eða nemandi 

tekur að sér hlutverk persónunnar og hinir spyrja. Spyrlarnir spyrja spurninga frá 

eigin brjósti en eru ekki í hlutverki.  

Allur bekkurinn 

8 Hugarflug með 

leiðsögn 

 

 

Kennari byrjar á því að biðja nemendur um að koma sér þægilega fyrir og les 

sjöunda kaflann í sögunni um Öldu og Loga,  VII Endalokin. Því næst ræðir kennari 

við nemendur um söguna og útskýrir orð eftir þörfum, til þess að efla orðaforða 

nemenda. 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna 
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Ritun og 

framsögn 

Dæmi um spurningar:  

 Hvernig ætli Öldu hafi liðið þegar hún áttaði sig á því að hún var komin 
aftur til jarðar? 

 Hvað ætli Alda og Logi hafi sagt þegar þau kvöddu hvort annað? 

 Ætli þetta hafi allt saman verið draumur? 

 Hvað ætli mamma og pabbi Öldu segi þegar hún kemur heim? 

Nemendur í hlutverki Öldu skrifa dagbók þar sem hún lýsir ferðum sínum um 

Frumefnaheiminn. Nemendur myndskreyta og lesa frásögnina fyrir bekkinn. 

9 Persónusköpun 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun og 

myndræn túlkun 

 

Nemendur velja að vera ákveðinn íbúi í Frumefnaheiminum, Foldbúi, Vatnavera, 

Loftvera eða Eldbúi. Nemendur nefna veruna, ákveða aldur hennar, áhugamál og 

önnur atriði sem einkenna hana sem persónu. Nemendur velta fyrir sér 

spurningum á borð við: 

 Hver er þessi vera? 

 Hvar býr veran og á hverju lifir hún? 

 Starfar veran við eitthvað? 

  Af hverju valdi ég að vera t.d. Vatnavera frekar en Loftvera? 

Nemendur lýsa verunni skriflega og lesa upp fyrir bekkinn. Þeir nemendur sem 

völdu að vera íbúi í sama landi mynda hóp. Hver hópur teiknar landið þeirra á 

veggspjald og málar. Hver og einn teiknar veruna á A4 veggspjald, litar/málar og 

klippir út. Hver hópur getur íhugað eftirfarandi spurningar: 

Einstaklingsvinna, 

hópavinna (fjórir 

hópar) 
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Skuggaleikhús 

 

 

 

 

Tónaflóð 

 Búa einhver dýr í landinu? Ef svo er hvaða dýr? 

 Eru þau eins og dýrin á jörðinni eða öðruvísi? Furðudýr? 

 Hvernig er gróðurfarið? 

 Eiga íbúarnir heimili? Ef svo er hvernig lítur það út? 

Nemendur mega teikna dýr, gróður og híbýli á veggspjald, lita/mála og klippa 

út. Nemendur fá frjálsa stund til að leika með íbúana sína. Einnig mætti gera 

stóran Skugga á maskínupappír og lita/mála. 

Hver hópur býr til skuggaleikhús um íbúana. Í boði er að teikna Skugga á 

veggspjald, lita/mála og klippa út og nota í tengslum við skuggaleikhúsið. 

Hóparnir skiptast á að sýna skuggaleikritin.  

Síðan eru íbúarnir (og dýr, gróður, híbýli, Skuggi/ar) límdir á veggspjald sem 

táknar landið þeirra. Heimunum fjórum er raðað saman svo þeir myndi 

Frumefnaheiminn.  

Nemendur í hópunum safna náttúrulegum efniviði og semja lítið tónverk sem 

einkennir hvert land Frumefnaheimsins. Hver hópur leikur verkið fyrir 

samnemendur og/eða foreldra. 

 

10 Kyrrmynd 

 

Ritun 

Allur bekkurinn gerir sameiginlega kyrrmynd sem táknar söguna um Öldu og Loga 

í heild sinni. Aðalatriði hvers kafla eru túlkuð og kyrrmyndin sýnir því nokkurs 

konar tíma- eða atburðalínu.   

Hver nemandi teiknar kyrrmyndina á blað og ritar um hana nokkrar línur. 

Bekkurinn í heild, 

einstaklingsvinna 
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Einnig er í boði að teikna talblöðrur inn á myndina og rita niður það sem 

einstaklingarnir gætu verið að segja.  

 

11 Hlutverkaleikur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun  

Þrjár andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er eldsneyti, önnur 

fylkingin er súrefni og þriðja fylkingin er hiti. Fylkingarnar keppa sín á milli í 

leiknum. Fylkingin sem nefnist eldsneyti reynir að handsama sem flesta úr 

fylkingum súrefnis og hita, einstaklingar sem kenna sig við súrefni reyna að 

handsama sem flesta úr fylkingum eldsneytis og hita og svo framvegis. Eldfari er 

stjórnandi. Níu kennarar/starfsfólk er í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Eldfara. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið, eða á öðru 

sambærilegu svæði, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa fyrir því að 

leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni persónu eða hlut eftir 

fyrirmælum frá Eldfara. Á hverri stöð (níu stöðvar) eru fyrirmæli sem nemendur 

þurfa að leysa (sjá nánar í viðauka 3).  

Eftir hlutverkaleikinn ræða nemendur um upplifun sína og færa hana á blað. 

Bekkurinn í heild, 

hópavinna, 

einstaklingsvinna 

12 Leikrit/söngleikur Nemendur og kennari semja leikrit/söngleik upp úr sögunni um Öldu og Loga eða 

nemendur semja sitt eigið leikrit/söngleik um frumefnin. Hver nemandi fær 

hlutverk; leikari, sögumaður, leikmyndahönnuður o.s.frv. Nokkrir nemendur sjá 

um að spila undir á hljóðfæri sem þeir búa til úr náttúrulegum efniviði. 

Leikritið/söngleikurinn er flutt undir berum himni og foreldrum boðið að koma og 

horfa á. 

 

Allur bekkurinn 
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13 Hugstormun 

 

Nemendur gera annað hugtakakort og bera saman við það sem þeir gerðu í 

upphafi ferlisins. Æskilegt er að hengja kortin hlið við hlið upp á vegg í skóla-

stofunni til þess að hægt sé að bera saman hvernig hugmyndir nemenda hafa 

þróast í gegnum vinnuferlið. 

 

Allur bekkurinn 
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Efni og gögn:  

Kaflar V og VII, Alda og Logi; ævintýri í Frumefnaheiminum (kennari getur einnig lesið kafla VI Frumefnin), skriffæri, blöð, litir. 

Rými:  

Kennsla fer fram utan veggja skólastofunnar eins oft og kostur er með tilliti til þeirra verkefna sem unnið er með hverju sinni. 

Tími:  

Áætlaður tími er 45 klst. 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni og einbeitingu nemenda sinna og skáir hjá sér. Kennari metur jafnframt ritunarverkefni og framsögn. 

Hóparnir meta kynningar hjá hver öðrum (viðauki 1). Nemendur safna verkefnum í verkmöppu. Í lok ferlis skrifar hver nemandi 

sjálfum sér bréf þar sem fram kemur hvað hann hefur lært í ferlinu. Kennari getur tekið ljósmyndir/myndband í ferlinu sjálfu og 

stuðst við í námsmatinu. Í lok vinnuferlisins gefur kennari nemendum skriflega umsögn um námsárangur þeirra. 

Í lok hverrar kennslustundar er æskilegt að kennari setjist með nemendum í heimakrók eða á afmörkuðu svæði utandyra og 

gefi þeim endurgjöf. Miðað er við að umræðurnar taki ca. 5-10 mín.  

Athugasemdir:  

Varðandi hlutverkaleikinn geta nemendur fengið föt að heiman eða búninga í skólanum til að klæðast í leiknum. Einnig geta 

nemendur búið til sinn eigin búning, t.d. í textílmennt. Ef ævintýrið um Öldu og Loga er lesið innandyra má draga fyrir glugga 

og slökkva ljósin til að skapa afslappað andrúmsloft.  

Í tengslum við frekari viðfangsefni um eld gæti kennari meðal annars rætt um eldvarnir. 
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5 Lokaorð  

Sköpunargáfa er einstaklingum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum sem 

nútímaþjóðfélag gerir. Þjóðfélagið er í stöðugri þróun og þarfnast 

einstaklinga með ólíka hæfileika. Skólastarf þarf einnig að vera í stöðugri 

þróun og æskilegt er að þjóðfélagið og skólinn spegli hvort annað til að 

skapa megi tengsl milli skóla og samfélags þar sem barnið er virkur 

þátttakandi.  Brýnt er að skipulagi skólastarfsins sé þannig háttað að skólinn 

sé fyrir alla nemendur og að fjölbreytnin sé viðurkennd til að hægt sé að 

koma til móts við ólíkar þarfir hvers og eins.  Skólastarf á að falla að þörfum 

nemenda, ekki öfugt. Kennarar gegna veigamiklu hlutverki við að virkja 

ímyndunarafl nemenda, örva sköpunargleðina og hjálpa þeim að efla 

hæfileika sína svo þeir öðlist sterka sjálfsmynd. Jafnframt að leggja rækt við 

áhugasvið hvers og eins, en einnig að leitast við að vekja áhuga nemenda á 

nýjum tækifærum. 

Mikilvægt er að vefa saman þær grunnstoðir sem Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) byggir á við skapandi skólastarf og tengja þannig saman 

huga og hönd.  Brýnt er að börnum sé gefinn kostur á að fást við 

viðfangsefni á fjölbreytilegan, áþreifanlegan og skapandi hátt til þess að efla  

skilning sinn og reynsluheim. Samþætting sköpunar, leiklistar og útináms er 

ein þessara leiða.   

Neyttu þeirrar gáfu, sem þú átt. Það yrði heldur hljótt í 

skóginum ef engir fuglar mættu syngja þar nema þeir, sem 

syngja best. Henry Van Dyke (Sigurbjörn Einarsson, 1997, bls. 

211). 
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Viðauki 1 - Námsmat 

 

Viðfangsefni: Frumefnin 
 

Nafn:_________________________________________________________ 

 

Markmið: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Væntingar (Hvað langar mig til að vita): 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Annað: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Byggt á bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Hafdísi 

Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur og bókinni 

Skapandi skólastarf (1996) eftir Lilju M. Jónsdóttur. 
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Sjálfsmat  
 

 

Nafn:___________________________________________________ 

 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

 

Ég tók virkan þátt í 

viðfangsefnunum 

 

     

Ég sýndi áhuga 

 

     

Ég lagði mig fram 

um að skapa góðan 

starfsanda 

 

     

Ég hlustaði á það 

sem aðrir lögðu til 

málanna 

 

     

Ég sýndi öðrum 

virðingu 

 

     

Ég kom með 

hugmyndir 
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1. Hvað lærði ég á þessu verkefni? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Hvað var erfiðast? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Hvað var áhugaverðast? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Byggt á bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Hafdísi 

Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur. 
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Sjálfsmat og jafningjamat 
 

Nafn:___________________________________________________ 

  

Hópur:__________________________________________________ 

 

 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

 

Hópurinn 
vann vel 
saman 

 

     

Tíminn var 
vel nýttur 

 

     

Samvinna 
var góð 

 

     

Allir lögðu 
sitt af 
mörkum 

 

     

Samkomulag 
var gott 

 

     

 

Byggt á bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Hafdísi 

Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur og bókinni 

Skapandi skólastarf (1996) eftir Lilju M. Jónsdóttur. 
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Kennaramat 

 
 

Nafn:_________________________________________________________ 

 

Hópur:________________________________________________________ 

 

Mat á 

frammistöðu 

nemanda 

 

Já Nokkuð Nei 

Er skapandi og 

frumlegur 

 

   

Er vandvirkur  

 

   

Hefur frumkvæði  

  

   

Getur notað þær 

aðferðir sem 

kenndar eru upp á 

eigin spýtur 

 

   

Vinnur vel með 

öðrum  

 

   

Er jákvæður og 

áhugasamur 

 

   

Byggt á bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Hafdísi 

Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur og bókinni 

Skapandi skólastarf (1996) eftir Lilju M. Jónsdóttur. 
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Viðauki 2 - Þúsaldarljóð 

 

Jörð 

 

Ég fæddist í landi sem lifir 

og lætur mig muna eftir sér. 

Víðernin vaka mér yfir 

og vasklegur fjallanna her. 

 

Ég leik mér í grasinu græna 

sem gælir við fótsporin mín, 

sest þreyttur á þúfuna væna. 

Hún þylur mér leyndarmál sín. 

 

Þótt ég hafi fislétta fætur 

og ferðist um heimshornin víð 

á hjarta mitt rammgerðar rætur 

í regnþrungnum mó undir hlíð. 

 

Sem logi í innjarðar óni 

er allt niðri í moldinni geymt, 

sem reynt hefur fólk hér á Fróni 

því fundist, það vonað og dreymt. 

 

Úr jarðvegi djúpum og dökkum, 

dýrindis blómstur og strá 

blasa við brosleitum krökkum 

sem bera heim vendina smá. 
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Vatn 

 

Vaggar bára vænum bát, 

vakir már á skeri. 

Ufsi frár með allri gát, 

//:uggaárum réri:// 

 

Vatn á kolli, vatn í skó, 

vatn í bolla og glasi. 

Vatn í polli, vatn í sjó, 

vatn á skollagrasi. 

 

Dropar renna rúðum á, 

regn á enni bylur. 

Hvað veiðimenn í vöðlum þrá, er 

//:víður flennihylur:// 

 

Vatn á kolli, vatn í skó, 

vatn í bolla og glasi. 

Vatn í polli, vatn í sjó, 

vatn á skollagrasi 
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Loft 

 

Ef langar mig burt út í buskann 

að berast, og stundum er það, 

ég teygi mig lengst upp í loftið 

og læt sem ég fljúgi af stað. 

 

Handleggir verða að vængjum 

í vetvangi sprettur mér stél. 

Og loks er ég augunum loka 

ég lyftist af hnattarins skel. 

 

Vindurinn vængina fyllir 

og veitir mér stórbrotna sýn 

yfir landið mitt lúið og veðrað 

sem ljómar þó ennþá og skín. 

 

Því björgin og víðernin bláu 

bera þess ómyrkan vott 

að aldanna veður og vindar 

veittu því uppeldið gott. 
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Eldur 

 

Eldurinn logar 

langt niðri í jörðu 

leitar að opinni slóð. 

Æðir um ganga, 

grefur sér leiðir, 

glóandi, ólgandi blóð. 

 

Spýtist úr gígum 

með geigvænu öskri, 

og grásvörtum bólstrum af reyk. 

Leiftrandi steinar, 

logandi hraunið, 

lifandi kraftur að leik. 

 

En handan við sortann, 

háskann og mökkinn, 

sem heldimmur leggst yfir ból, 

dansar á himni, 

dátt yfir landi, 

dirfskunnar leiftrandi sól. 

 

 

Texti: Sveinbjörn I. Baldvinsson, lag: Tryggvi M. Baldvinsson. 
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Viðauki 3 - Hlutverkaleikir  

 

Jörð 
 
Ferli:  

Fjórar andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er berg, önnur 

fylkingin er mold, þriðja fylkingin er gróðurlendi og sú fjórða er sandur. Tveir 

hópar eru í hverri fylkingu. Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum. Fylkingin 

sem nefnist berg reynir að handsama sem flesta úr fylkingum moldar, 

gróðurfars og sands. Einstaklingar sem kenna sig við mold reyna að 

handsama sem flesta úr fylkingum bergs, gróðurfars og sands og svo 

framvegis. Móðir jörð er stjórnandi, hún ein getur gefið líf þeim nemendum 

sem „láta lífið“ í leiknum. Fylkingarnar mega berjast með sverðum þegar 

þær hittast. Áður en leikurinn hefst er nemendum kennt að einungis megi 

höggva laust með sverðinu á þrjá staði; læri, síðu og upphandleggsvöðva. 

Stranglega er bannað að höggva í höfuð eða andlit. Komi nemandi höggi 

þrisvar á andstæðinginn hnígur hann niður og er „dauður“. Hann þarf þá að 

fara til Móður jarðar með aðstoð liðsfélaga og fá þar ný fyrirmæli. Mjög 

mikilvægt er að hópurinn sé alltaf saman.  

Átta kennarar/starfsfólk er í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Móður jarðar. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið, 

eða á öðru sambærilegu svæði, helst í felum þannig að nemendur þurfi að 

hafa fyrir því að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni 

persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá Móður jörð, en hóparnir fara á 

mismunandi staði til að minnka líkurnar á að þeir rekist á. Á hverri stöð eru 

fyrirmæli sem nemendur þurfa að leysa.  

 

Stöð 1a: Jarðvegur  

Jarðvegur segir hópnum að honum sé kunnugt um jarðgöng sem liggi inn í 

iður jarðar. Við enda ganganna sé falinn dýrmætur fjársjóður. Jarðvegur er 

tilbúinn að segja hópnum hver búi yfir vitneskju um staðsetningu 

jarðganganna, ef hópurinn útvegar honum steinefni svo jarðvegurinn verði 

frjósamur. Jarðvegur vísar hópnum á Baunagras (ein af stöðvunum) og segir 

að mögulega sé hægt að fá snefil af steinefnum þar. 
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Stöð 2: Baunagras 

Hópurinn segir Baunagrasi að Jarðvegur ásælist steinefni. Baunagras lofar 

að gefa hópnum snefil af steinefnum ef hann leysir lítið verkefni. Baunagras 

biður einn nemanda í einu að hlaupa eins hratt og hann getur með 

náttúrulegan hlut (t.d. stein eða litla grein) á hvoru handarbaki ákveðna 

vegalengd. Tekinn er tími á hópnum. Þegar allir hafa framkvæmt verkefnið 

afhendir Baunagras nemendum snefil af steinefnum. 

 

Athugasemd: 

Byggt á leiknum „Balancing“ á bls. 158 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children frá árinu 2007. Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 1b: Jarðvegur 

Hópurinn lætur steinefnin af hendi. Jarðvegur biður hópinn í sameiningu að 

búa til dýr úr náttúrulegum efniviði og semja um það stutta sögu sem 

hópurinn flytur fyrir Jarðveg. Síðan bendir Jarðvegur á Rekavið og segir að 

hann búi yfir vitneskju um staðsetningu jarðganganna. 

 

Stöð 3: Rekaviður 

Rekaviður segist ekki búa yfir endanlegum upplýsingum um staðsetningu 

jarðganganna, en viti hvar upplýsingarnar sé að finna. Hann vill þó ekki láta 

þær af hendi nema hópurinn leysi ákveðið verkefni. Rekaviður biður 

nemendur að para sig saman, en annar nemandinn fær klút til að binda fyrir 

augun á sér. Pörin velja sér í sameiningu ákveðinn stað nokkra metra frá 

stöðinni. Annar nemandinn á að ganga af stað „blindandi“ og reyna að finna 

réttu leiðina, en hinn heldur í hönd hans og passar upp á að enginn fari sér 

að voða. Síðan skipta þeir um hlutverk.   

Þegar allir hafa lokið verkefnum sínum bendir Rekaviður á 

Hallormsstaðarskóg sem sé bæði forn og vitur skógur og búi yfir vitneskju 

um bæði falda fjárskóði og leynileg jarðgöng. 

 

Stöð 4: Hallormsstaðarskógur 

Hallormsstaðarskógur segir hópnum að vissulega búi hann yfir mikilli 

þekkingu. En margt smátt geri eitt stórt og oft sé vitneskjuna að finna í hinu 

smáa og einfalda. En áður en lengra er haldið skuli hópurinn í heild skreyta 

snúru með náttúrulegum efniviði. Hann brýnir fyrir hópnum að hafa eins 
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fjölbreyttan efnivið og kostur er. Hver nemandi sækir einn eða tvo hluti til 

að setja á snúruna. Einungis einn nemandi hengir á snúruna í einu og hinir í 

hópnum fylgjast með. Æskilegt er að nemandinn/hópurinn í heild tilgreini 

heiti hlutar eða tegund gróðurs hverju sinni, til dæmis „fífill“ og „grein af 

birkitré“. Í lokin metur Hallormsstaðarskógur snúruna með tilliti til fegurðar 

og fjölbreytileika. Þegar hann er sáttur við árangurinn segir hann hópnum 

að finna Laufblað (næsta stöð). 

 

Athugasemdir: 

Áður en hóparnir koma á þessa stöð er búið að strengja snúrur á milli 

tveggja trjáa, jafnmargar og hóparnir eru. 

Byggt á leiknum „Washing line“ á bls. 127 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children frá árinu 2007. Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 5: Laufblað 

Laufblað heilsar hópnum og segir að það viti hvar jarðgöngin sé að finna. 

Það sé þó ekki tilbúið að láta upplýsingarnar af hendi nema að hópurinn 

leiki lítinn leik. Laufblað biður nemendur að mynda hring og loka augunum. 

Hver nemandi á að ímynda sér að hann sé laufblað efst í trjákrónunum og 

dansi um í vindinum. Nemendur túlka með hreyfingum og ræða saman um 

upplifun sína. Dæmi um spurningar sem Laufblað spyr nemendur: 

 Hvað sjáið þið? 

 Hvernig laufblað eruð þið? 

 Hvar er tréð staðsett sem þið eruð hluti af? 

 Hvernig ætli það sé að vera laufblað?  

Laufblað tjáir nemendum að göngin séu staðsett við rætur mikilfenglegs 

fjalls. Það segir nemendum að finna Þúfu sem geti gefið þeim nánari 

vísbendingar. 

 

Stöð 6: Þúfa 

Þúfa heilsar nemendum og lofar að veita þeim vísbendingar um hvar 

jarðgöngin sé að finna, ef hópurinn leysi litla þraut í sameiningu. Þúfa biður 

hópinn að skreyta tré eða runna með náttúrulegum efniviði (einungis má 

setja eitt stykki af hverri tegund, eitt birkilauf, einn köngul og svo 
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framvegis). Nemendur ásamt Laufblaði mynda hring í kringum tréð/runnann 

og syngja eitt lag, til dæmis erindið um Jörðina í Þúsaldarljóðinu. 

Þúfa tjáir nemendum að fjallið þar sem jarðgöngin sé að finna sé eitt af 

einkennum höfuðborgarsvæðisins. Hún segir að Úlfarsfell búi yfir nánari 

vitneskju. 

 

Stöð 7: Úlfarsfell  

Úlfarsfell heilsar hópnum. Fellið lofar að segja nemendum frá staðsetningu 

jarðganganna eftir að hópurinn hefur farið í lítinn leik. Einn úr hópnum 

dregur miða úr poka sem Úlfarsfell hefur í vörslu sinni. Nemandinn túlkar 

það sem stendur á miðanum á leikrænan hátt, en má ekki mæla orð af 

vörum. Hinir í hópnum giska á hvað nemandinn er að tjá. Nemendur 

skiptast á að leika og túlka.  

Eftir leikinn segir Úlfarsfell að staðsetning jarðganganna sé við rætur 

Esju, sem sé syðsta blágrýtisfjall á Íslandi.  

 

Athugasemd: 

Á miðana má rita orð sem tengjast jörð á einhvern hátt, svo sem fjall, leir, 

hóll og gras. 

 

Stöð 8: Esja 

Esja tjáir hópnum að jarðgöngin séu við rætur sínar. Esja biður hópinn í 

heild að mynda fjall með líkömum sínum. Nemendur verða að koma sér 

saman um útkomuna án þess að mæla orð frá munni. 

Esja biður einn í einu að finna sér leið í gegnum fjallið sem nemendur 

hafa myndað og ímynda sér að hann sé að skríða í gegnum þröng og myrk 

jarðgöng. Síðan ræðir Esja við nemendur. Dæmi um spurningar: 

 Hvernig leið þér þegar þú skreiðst í gegnum göngin? 

 Var bjart inni í göngunum eða gastu ekki séð handa þinna skil?  

 Var kalt eða heitt loft inni í göngunum? 

 Varstu einn á leiðinni eða var einhver með þér? 

 Hvað varstu lengi á leiðinni að enda jarðganganna? 

 Hvernig leit fjársjóðurinn út? 

Hver nemandi færir Esju ósýnilegan fjársjóð í þakklætisskyni fyrir að sýna 
hvar innganginn að jarðgöngunum var að finna. 
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Rými:  

Klambratún, Elliðaárdalur, Laugardalur eða annar sambærilegur staður. 

Gögn:  

Leikbúningar og leikmunir, svo sem sverð fyrir hvern nemanda, átta tákn 

fyrir steinefni, svo sem sand í poka eða bréf sem á stendur steinefni. 
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Vatn 
 
Ferli:  

Þrjár andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er vökvi, önnur 

fylkingin er ís og sú þriðja er gufa. Þrír hópar eru í hverri fylkingu. 

Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum, sem ólíkur hamur vatns. Fylkingin 

sem nefnist vökvi reynir að handsama sem flesta úr fylkingum íss og gufu. 

Einstaklingar sem kenna sig við ís reyna að handsama sem flesta úr 

fylkingum vökva og gufu og svo framvegis. Ísdrottning er stjórnandi, hún ein 

getur gefið líf þeim nemendum sem „láta lífið“ í leiknum. Fylkingar mega 

berjast með sverðum þegar þær hittast. Áður en leikurinn hefst er 

nemendum kennt að einungis megi höggva laust með sverðinu á þrjá staði; 

læri, síðu og upphandleggsvöðva. Stranglega er bannað að höggva í höfuð 

eða andlit. Komi nemandi þrisvar höggi á andstæðinginn hnígur hann niður 

og er „dauður“. Hann þarf þá að fara til Ísdrottningar með aðstoð liðsfélaga  

og fá þar ný fyrirmæli. Mjög mikilvægt er að hópurinn sé alltaf saman.  

Níu kennarar/starfsfólk eru í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Ísdrottningar. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið 

eða á öðrum sambærilegum stað, helst í felum þannig að nemendur þurfi 

að hafa fyrir því að leita. Hóparnir sem taka þátt í leiknum eru sendir af stað 

til að leita að ákveðinni persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá 

Ísdrottningunni, en hóparnir fara á mismunandi staði til að minnka líkurnar 

á að þeir rekist á. Á hverri stöð eru fyrirmæli sem nemendur þurfa að leysa.  

Tveir njósnarar úr röðum andstæðinganna eru í hverjum hópi. Í hópi 

vökva er því einn njósnari úr hópi íss og annar úr hópi gufu. Í hópi gufu er 

síðan einn njósnari úr hópi vökva og annar úr hópi íss og svo framvegis. 

Njósnarar eru leynilega skipaðir af Ísdrottningunni. Njósnarar eiga að reyna 

að leiða hóp sinn villur vega og mega „drepa“ hópmeðlimi sína. Um leið og 

þeir drepa einhvern eru þeir þó búnir að koma upp um sig. Einnig geta 

njósnararnir fylgst með því hvort hópur svindli með því að vera ósýnilegur í 

meira en 15 mínútur (ath. útskýrt betur á stöð 2b).  

 

Stöð 1: Dynjandi 

Dynjandi kynnir nafn sitt og spyr nemendur hvort þeir kannist við sig. Hann 

tjáir þeim að hann sé 100 m hár foss í Arnarfirði á Vestfjörðum og dragi nafn 

sitt af hljóðinu. Dynjandi segir hópnum að honum sé kunnugt um galdraþulu 

sem geri vatn ósýnilegt, óháð því í hvaða ham það er. Fylkingarnar ásælast 
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þuluna því þá aukast líkur þeirra á að ná að læðast óséðar upp að hópum, til 

að ná að handsama sem flesta og auka þannig veldi sitt. 

Dynjandi vill þó fá eitthvað í sinn hlut fyrir að veita hópnum þessar 

upplýsingar og biður nemendur um að semja ljóð um fossa. Hann biður 

hvern hóp um að fara afsíðis og semja ljóðið og koma svo og flytja það. 

Nemendur hafa frjálsar hendur hvað varðar flutning, þeir mega til dæmis 

rappa ljóðið, kyrja það, lesa það upp og gera hreyfingar með eða syngja.  

Ef Dynjandi er sáttur við bæði ljóð og flutning segir hann nemendum frá 

Dansandi rigningu, völvu einni sem sé bæði kviklynd og lævís. Hún eigi 

galdraþuluna ritaða á skinn og nemendur verði að finna Dansandi rigningu, 

vilji þeir verða ósýnilegir. 

 

Stöð 2a: Völvan Dansandi rigning 

Dansandi rigning kynnir sig og segist vera göldrótt völva. Hún segir 

nemendum að mögulegt sé að hún hafi galdraþuluna undir höndum en vilji 

ekki láta hana af hendi fyrr en þeir færi henni dropa úr Langasjó, sem hún 

þurfi til að brugga seið nokkurn. 
 

Stöð 3a: Langisjór 

Langisjór kynnir nafn sitt og spyr hvort nemendur viti hver hann er. Hann 

segir þeim að hann sé stöðuvatn í Vestur-Skaftafellssýslu og sé meðal 

tærustu fjallavatna á Íslandi. Langisjór biður hópinn að færa sér klaka úr 

Jökulsárlóni. Að launum fær hópurinn vatnsdropa.  
 

Stöð 4a: Jökulsárlón 

Jökulsárlón segir nemendum að það sé lón við rætur Breiðamerkurjökuls og 

sé dýpsta stöðuvatn Íslands. Lónið lofar að afhenda nemendum lítinn klaka 

ef þeir geti fært sér gufu úr Öskjuvatni. Lónið vill ekki eiga það á hættu að 

magn þess minnki og vill því fá gufu til að hún geti breyst í vatn og orðið að 

ísjaka í lóninu. 

 

Stöð 5: Öskjuvatn 

Öskjuvatn kynnir sig og segist vera næstdýpsta stöðuvatn Íslands. Vatnið er 

tregt til að afhenda nemendum gufu, því æðsti draumur Öskjuvatns er að 

verða dýpsta stöðuvatn landsins. Eftir nokkra umhugsun lofar Öskjuvatn að 

lokum að afhenda nemendum gufu ef þeir geta túlkað hringrás vatns með 

hreyfingum. Öskjuvatn biður hvern hóp um að fara afsíðis og æfa atriðið í 
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sameiningu og koma svo og flytja það. Ef Öskjuvatn er ánægt með 

árangurinn afhendir það þeim gufuna. 

 

Stöð 4b: Jökulsárlón 

Nemendur færa Jökulsárlóni gufu og fá að launum klaka. 

 

Stöð 3b: Langisjór 

Nemendur færa Langasjó klakann og fá að launum vatnsdropa. 

 

Stöð 2b: Völvan Dansandi rigning 

Nemendur færa Dansandi rigningu vatnsdropa úr Langasjó og fá að launum 

skinn sem búið er að rita galdraþuluna á. Dansandi rigning segir þeim að lesi 

þeir galdraþuluna upphátt verði þeir ósýnilegir, en þulan virki einungis í eitt 

skipti og aðeins í 15 mínútur. Þeir verði því að vanda valið og velja af 

kostgæfni hvenær þeir hyggjast beita þessu úrræði. Dansandi rigning 

afhendir nemendum einnig bönd sem hver og einn á að binda um höfuð sér 

eða upphandlegg, en böndin eru tákn þess að þeir séu ósýnilegir. Ef hópur 

ákveður að lesa upp þuluna, á hver meðlimur hópsins að setja bandið á sig 

og mega böndin aðeins vera sýnileg í 15 mínútur. Einn meðlimur hópsins er 

tímavörður. Mæti hópur öðrum hópi þar sem meðlimir eru með böndin á 

sér, verður sá fyrrnefndi að leyfa hinum hópnum að fara framhjá óáreittum, 

eða leyfa þeim að nálgast án þess að draga upp sverðin. Ef einhver hópur 

svindlar og er lengur en 15 mínútur með böndin uppi eða ræðst á hóp sem 

er ósýnilegur, þarf hann að fara til Ísdrottningarinnar sem veitir hópnum 

refsingu.  

Dansandi rigning segir hópnum að hún viti um veru sem búi yfir leyndum 

kröftum og geti jafnvel hjálpað hópnum enn frekar. Hún ráðleggur þeim að 

leita að Vetri konungi. 

 

Stöð 6a: Vetur konungur 

Nemendur segja Vetri konungi að Dansandi rigning hafi sent þá og sagt að 

hann gæti aðstoðað þá, því hann búi yfir leyndum kröftum. Vetur konungur 

segir að vissulega búi hann yfir mögnuðum kröftum, en hann muni ekki 

veita þeim aðstoð án þess að hagnast á því sjálfur. Einnig vill hann fá 

sönnun fyrir því að nemendur séu þess verðugir að njóta aðstoðar hans. 

Hann biður því nemendur að fara í eltingarleik. Sá sem „er hann“ er 

snjóbolti og hinir eru snjókorn. Snjóboltinn reynir að ná sem flestum 
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snjókornum til að verða að enn stærri snjóbolta. Í hvert sinn sem 

snjóboltinn nær snjókorni krækja þau höndum saman eða leiðast. 

Snjóboltinn má ekki hlaupa eða rúlla af stað nema öll snjókornin sem hann 

hefur náð leiðist. Leikurinn endar þegar snjóboltinn hefur náð öllum 

snjókornunum, þegar allir í hópnum leiðast. Þegar Vetur konungur hefur 

sannfærst um styrk og seiglu hópsins vísar hann þeim á Drangajökul og 

biður nemendur að færa sér eilíft frost.  
 

Stöð 7: Drangajökull 

Drangajökull kynnir nafn sitt og spyr nemendur hvort þeir viti hver hann er. 

Hann greinir frá því að hann sé jökull á Vestfjörðum og sé jafnframt nyrstur 

allra íslenskra jökla. Drangajökull segir nemendum að hann hafi ekki eilíft 

frost undir höndum, en viti hvar það sé að finna. Jökullinn segir nemendum 

að hann muni vísa þeim á hið eilífa frost ef þeir: 

a) semji lag sem þeir spila á náttúruleg hljóðfæri (steina, sprek o.fl.) 
eða með búkhljóðum  eða:               

b) búi til listaverk úr lífrænum efniviði (laufblöðum, greinum o.fl.). 

Nemendur ræða saman og velja að semja lag eða búa til listaverk. Ef 

Drangajökull er sáttur með afraksturinn vísar hann þeim á Vatnsdalsá þar 

sem eilíft frost sé að finna.   

 

Stöð 8: Vatnsdalsá 

Vatnsdalsá heilsar og segist vera á sem rennur um Vatnsdal í Austur-

Húnavatnssýslu. Áin tjáir þeim að hún hafi ekki lengur hið eilífa frost en viti 

hvar það sé að finna. Vatnsdalsá lofar nemendum að segja þeim hvar það sé 

ef þeir fari í lítinn leik með henni. Vatnsdalsá biður nemendur að ímynda sér 

að þeir séu litlir dropar sem falla til jarðar. Þeir túlka með hreyfingum þegar 

droparnir mynda lítinn læk sem rennur niður fjallshlíð. Lækurinn sameinast 

á sem rennur til sjávar. Nemendur ræða við Vatnsdalsá í lok ferlis um 

upplifun sína. Áin vísar nemendum á Þingvallavatn, þar sé hið eilífa frost. 

 

Stöð 9: Þingvallavatn 

Þingvallavatn kynnir sig og segist vera kaldasta stöðuvatn á Íslandi. Vatnið 

segir að það muni afhenda nemendum hið eilífa frost gegn því að nemendur 

færi því gjöf. Það biður hvern og einn að færa sér ímyndaða gjöf sem túlkuð 

er með látbragði. Þingvallavatn spyr síðan hvern nemanda af hverju hann 
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hafi ákveðið að færa því slíka gjöf og um notagildi gjafarinnar. Þegar allir í 

hópnum hafa fært því gjöf afhendir vatnið þeim hið eilífa frost.  

 

Stöð 6b: Vetur konungur 

Vetur konungur verður afar ánægður þegar nemendur afhenda honum hið 

eilífa frost. Að launum færir hann hverjum hópi grýlukerti, en einnig veitir 

hann hverjum og einum hlut í mikilfengleika sínum, styrk, heiðarleika og 

fegurð. 

 

Rými: Klambratún, Elliðaárdalur, Laugardalur eða annar sambærilegur 

staður. 

 

Gögn: Leikbúningar og leikmunir, svo sem sverð fyrir hvern nemanda, níu 

vatnsdropar fyrir hvern hóp, níu klakar, níu gufur og níu skinn með 

galdraþulum. Einnig Íslandskort þar sem staðirnir sem um ræðir eru merktir 

inn á kortið. 

 

Galdraþula Dansandi rigningar/ Ósýnilega þulan 
 

Mjöll, mjöll. 

Él, nýsnævi, kafald. 

Snjógangur, hundslappadrífa, logndrífa. 

Hríð, fukt, bleytukafald. 

Mjöll, mjöll. 

 

Refsing Ísdrottningar:  

Hópurinn verður að svara rétt þeim spurningum er hún leggur fyrir þá í 

tengslum við vatn.  

Dæmi um spurningar: 

 Hvað er vatn? 

 Hvaða orð þekkið þið yfir vatn? 

 Hvað felst í hringrás vatns? 
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Vatn þegar snjór þekur jörð 
 

Ferli:  

Í upphafi er eftirfarandi saga lesin:  

Fornljótr hét maðr. Hann átti þrjá sonu; var einn Hlér, annarr 

Logi, þriði Kári. Hann réð fyrir vindum, en Logi fyrir eldi, Hlér 

fyrir sjó. Kári var faðir Jökuls, föður Snæs konungs, en börn 

Snæs konungs váru þau Þorri, Fönn, Drífa ok Mjöll. Þorri var 

konungr ágætr. Hann réð fyrir Gotlandi, Kænlandi ok Finnlandi. 

Hann blótuðu Kænir til þess, at snjóva gerði ok væri skíðfæri 

gott. Þat er ár þeira. Þat blót skyldi vera at miðjum vetri, ok var 

þaðan af kallaðr Þorra mánaðr. (Hversu Noregr byggðist. Sótt á 

slóðina: 

http://www.heimskringla.no/wiki/Hversu_Noregr_bygg%C3%B

0ist) 

Tvær andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Önnur fylkingin eru menn 

Fornljótar og hin fylkingin eru menn Snæs. Þrír hópar eru í hvorri fylkingu. 

Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum. Menn Fornljótar reyna að 

handsama sem flesta af mönnum Snæs sem reyna að komast undan. Þorri, 

vættur vetrar, er stjórnandi, hann einn getur gefið líf þeim nemendum sem 

„láta lífið“ í leiknum. Fylkingarnar mega fara í snjókast þegar þær hittast. 

Áður en leikurinn hefst er nemendum kennt að einungis megi kasta 

snjóboltanum á þrjá staði; læri, síðu og upphandleggsvöðva. Stranglega er 

bannað að kasta bolta í höfuð eða andlit. Komi nemandi þrisvar höggi á  

andstæðinginn hnígur hann niður og er „dauður“. Hann þarf þá að fara til 

Þorra með aðstoð liðsfélaga og fá þar ný fyrirmæli. Mjög mikilvægt er að 

hópurinn sé alltaf saman.  

Sex kennarar/starfsfólk eru í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Þorra. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið eða á 

öðrum sambærilegum stað, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa 

fyrir því að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni 

persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá Þorra, en hóparnir fara á mismunandi 

staði til að minnka líkurnar á að þeir rekist á. Á hverri stöð eru fyrirmæli sem 

nemendur þurfa að leysa.  
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Stöð 1a: Hlér 

Hlér segir hópnum að hann viti hvernig hægt sé að öðlast mátt vetrar. Hann 

er þó ekki tilbúinn að láta þær upplýsingar af hendi nema hópurinn færi sér 

örlítinn skammt af frosti. Hlér vísar nemendum á Frosta. 

 

Stöð 2: Frosti 

Frosti lofar að gefa nemendum örlítið af frosti ef hópurinn býr í sameiningu 

til eina stóra snjókúlu. Þegar kúlan er tilbúin afhendir Frosti nemendum 

örlítið af frosti á táknrænan hátt.  

 

Stöð 1b: Hlér 

Nemendur færa Hlé frostið á táknrænan hátt. Hlér segir hópnum að hann 

muni gefa þeim upplýsingar um hvernig megi öðlast mátt vetrar eftir að 

nemendur hafi í sameiningu búið til snjókarl. 

Þegar snjókarlinn er tilbúinn vísar Hlér nemendum á Jökul, hann viti 

hvernig þeir geti öðlast mátt vetrar. 

 

Stöð 3: Jökull 

Jökull segist ekki vita hvernig öðlast megi mátt vetrar, en viti um einstakling 

sem búi yfir þeirri vitneskju. Hann vill þó ekki gefa upp nafn hans að svo 

stöddu nema hópurinn fari í lítinn leik. 

Jökull biður nemendur, einn í einu um að draga miða úr íláti og túlka það 

sem stendur á miðanum með því að teikna í snjóinn með priki eða grein. 

Hinir í hópnum giska. 

Eftir leikinn segir Jökull nemendum að finna Drífu. 

 

Athugasemd: 

Á miðana má rita orð sem tengjast snjó á einhvern hátt, svo sem snjókarl, 

snjóhús, jólasveinn, grýlukerti og snjóþota. 

 

Stöð 4: Drífa 

Drífa heilsar nemendum og segir þeim að hún hafi nokkra vitneskju um 

hvernig öðlast megi mátt vetrar. Til þess að öðlast máttinn þurfi viðkomandi 
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að búa yfir miklum styrk og úthaldi. Hún biður nemendur um að koma með 

sér í leik til að þeir geti eflt þessa eiginleika sína. Drífa myndar spor í snjóinn 

á afmörkuðu svæði sem fléttast saman og mynda brautir. Hópurinn fer í 

eltingaleik þar sem einn í hópnum eltir hina. Nemendur mega einungis stíga 

í spor Drífu og verða að gæta þess að mynda ekki önnur spor í snjóinn. Um 

leið og sá sem „er hann“ nær að klukka einhvern getur hann hætt að elta og 

verður einn af hópnum. 

Eftir leikinn vísar Drífa nemendum á Fönn og segir að hún búi yfir frekari 

vitneskju um mátt vetrar. 

 

Athugasemd: 

Byggt á leiknum „Snow paths“ á bls. 185 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children frá árinu 2007. Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 5: Fönn 

Fönn heilsar nemendum og segir að vissulega búi hún yfir einhverri 

vitneskju um hvernig megi öðlast mátt vetrar. Sem dæmi nefnir hún 

þolinmæði og samheldni og biður nemendur um að útbúa í sameiningu veru 

úr snjó. Þeir verða að ákveða í sameiningu hvernig hún á að líta út en veran 

má ekki líkjast snjókarli að neinu leyti. 

Eftir að nemendur hafa búið til veru, samið um hana sögu og flutt fyrir 

Fönn, segir hún þeim að finna Mjöll sem geti vísað þeim veginn. 

 

Stöð 6: Mjöll 

Mjöll heilsar nemendum og segir að hún muni hjálpa þeim að öðlast mátt 

vetrar. Hún biður þá um að ímynda sér að þeir séu lítil kyrrlát tjörn sem 

frjósi smám saman þannig að yfirborð hennar verði ísilagt. Nemendur fá 

frjálsa stund til að skauta um á ímynduðu tjörninni sinni. Mjöll biður 

nemendur síðan aftur að ímynda sér að þeir séu tjörnin sem þiðni smám 

saman með hækkandi sól. Mjöll segir nemendum að máttur vetrar felist 

meðal annars í styrk, úthaldi, þolinmæði og samheldni, líkt og þeir hafa 

fengið að kynnast hjá Fönn og Drífu, en hann felist einnig í virðingu fyrir 

umhverfinu og öðrum einstaklingum. Máttur vetrar búi þess vegna innra 

með hverjum og einum. Mjöll biður nemendur um að hafa þessa þætti í 

huga og rækta þá með sér. Að lokum biður hún nemendur um að færa 

vetrinum gjöf með því að teikna myndir í snjóinn með höndunum eða 

trjágreinum.  
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Rými:  

Klambratún, Elliðaárdalur, Laugardalur eða annar sambærilegur staður. 

Gögn:  

Hlý föt; úlpa, snjóbuxur, kuldaskór, húfa og vettlingar. 
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Loft  
Ferli:  

Fjórar andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er austanvindur, 

önnur fylkingin er vestanvindur, þriðja fylkingin er norðanvindur og sú fjórða 

er sunnanvindur. Tveir hópar eru í hverri fylkingu. Fylkingarnar keppa sín á 

milli í leiknum. Fylkingarnar reyna að handsama sem flesta úr hinum 

hópunum. Vindhviðan Kári er stjórnandi, hann einn getur gefið líf þeim 

nemendum sem „láta lífið“ í leiknum. Fylkingarnar mega berjast með 

sverðum þegar þær hittast. Áður en leikurinn hefst er nemendum kennt að 

einungis megi höggva laust með sverðinu á þrjá staði; læri, síðu og 

upphandleggsvöðva. Stranglega er bannað að höggva í höfuð eða andlit. 

Komi nemandi þrisvar höggi á andstæðinginn hnígur hann niður og er 

„dauður“. Hann þarf þá að fara til Kára með aðstoð liðsfélaga og fá þar ný 

fyrirmæli. Mjög mikilvægt er að nemendur haldi hópinn.   

Átta kennarar/starfsfólk eru í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Kára. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið eða á 

öðrum sambærilegum stað, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa 

fyrir því að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni 

persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá Kára, en hóparnir fara á mismunandi 

staði til að minnka líkurnar á að þeir rekist á. Á hverri stöð eru fyrirmæli sem 

nemendur þurfa að leysa.  

 

Stöð 1: Vindhraði 

Vindhraði heilsar og tjáir nemendum að hann hafi vitneskju um töfrastein 

sem geri eigendum hans kleift að stjórna vindáttum. Hann er tilbúinn að 

veita þeim nánari upplýsingar ef nemendur fara í lítinn leik. Vindhraði skiptir 

hópnum í tvennt; í Norðanátt og Sunnanátt. Norðanátt fangar og setur 

nemendur í pott. Sunnanátt reynir að komast að pottinum og frelsa 

þátttakendur.  

Í lok leiks segir Vindhraði að nemendur geti nálgast upplýsingar um 

töfrasteininn hjá Vindhviðu. 

 

Stöð 2: Vindhviða 

Vindhviða heilsar nemendum. Hviðan segist ekki hafa töfrasteininn í fórum 

sínum en sé tilbúin til að láta upplýsingar af hendi ef nemendur framkvæma 

tilraun. Nemendur fá í hendur stórt ílát af vatni og tvær plastflöskur, eina 2 

lítra og eina ½ lítra. Tilraunin felst í því að nemendur fylla minni flöskuna af 
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vatni og setja ofan í ílátið. Því næst heldur einn nemandi flöskunni ofan í 

vatninu á meðan að annar nemandi reynir að blása allt vatnið úr flöskunni 

með sogröri. Sami háttur er hafður á með stærri flöskuna. Því næst skiptast 

nemendur á svo allir fái að prófa.  

Að lokum ræða nemendur um tilraunina til að átta sig betur á 

eiginleikum lofts. Í lok umræðna segir Vindhviða nemendum að finna Golu, 

því hún hafi töfrasteininn. 

 

Stöð 3a: Gola 

Gola kynnir sig og segist vera hægur vindur eða blær. Hún segir nemendum 

að í fyrndinni hafi hún varðveitt töfrasteininn sem stjórnar vindáttum, en 

hún hafi hann ekki lengur undir höndum. Hún tjáir nemendum að hún muni 

segja þeim hvar töfrasteinninn er falinn, ef þeir fái Hvassviðri til að lofa því 

að hafa hægt um sig í fáeina daga. 

 

Stöð 4: Hvassviðri 

Hvassviðri kynnir sig og segir nemendum að hann sé töluvert sterkur vindur. 

Hvassviðri heitir því að hafa hægt um sig í nokkra daga ef nemendur túlki 

hvassviðri með leikrænni tjáningu. Að endingu eiga nemendur að ímynda 

sér að þeir séu ákveðinn hlutur sem fjúki um í miklum stormi og eiga að 

túlka með kyrrmyndum stöðu eða stellingu hlutarins eftir að hann hefur 

fallið til jarðar.  

 

Stöð 3b: Gola 

Nemendur segja Golu frá loforði Hvassviðris og að þeir hafi leyst verkefnið 

sem hann lagði fyrir þá. Gola vísar þeim á Vindátt, þar sé töfrasteinninn. 

 

Stöð 5: Vindátt 

Vindátt kynnir sig og segist vera sú átt sem vindur blæs úr. Hún segist ekki 

hafa steininn undir höndum en viti hvar hann sé að finna. Hún lofar að vísa 

nemendum á steininn ef þeir hjálpi henni að átta sig á áttunum fjórum; 

norður, suður, austur og vestur. Vindátt myndar hring í jarðveginn eða með 

reipi og tekur sér stöðu inni í hringnum sem vísar í norðurátt. Hún kallar 

síðan upp norð-austur, suð-vestur og svo framvegis og hópurinn verður að 

færa sig í sameiningu á réttan stað í hringnum.  
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Eftir leikinn þakkar Vindátt nemendum fyrir hjálpina. Hún segir þeim að 

finna Storm sem hafi steininn undir höndum. 

 

Athugasemd: 

Byggt á leiknum „To the north“ á bls. 155 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children (2007). Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 6: Stormur 

Stormur heilsar og greinir nemendum frá því að hann sé sterkur vindur. 

Hann segir nemendum að það sé vissulega rétt hjá Vindátt að hann hafi 

gætt steinsins, en hann hafi nú látið hann af hendi. Hann segist munu gefa 

nemendum vísbendingu um staðsetningu hans ef þeir fari í lítinn leik og 

túlki hreyfingu lofts. Stormur afmarkar svæðið og biður nemendur að 

mynda hring og fara í klukkleik. Hver og einn þarf að leggja á minnið þann 

nemanda sem stendur vinstra megin við hann, því þegar leikurinn hefst þarf 

sá sem er hægra megin að flýja frá þeim sem er vinstra megin við hann. 

Þegar búið er að klukka einn nemanda þarf sá hinn sami að segja þeim sem 

náði honum hvaða nemanda hann hafi verið að elta því nú þarf hann að elta 

hann. Brátt veit enginn hver er að elta hvern! Allir eru á hreyfingu eins og 

sameindir loftsins. 

Eftir leikinn vísar Stormur nemendum á Andvara. 

 

Athugasemd: 

Byggt á leiknum „Crazy chase“ á bls. 41 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children (2007). Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 7a: Andvari 

Andvari segir nemendum að hann sé vindblær. Hann segist hafa steininn og 

lofar að láta hann af hendi ef nemendur sækja dýrmæta loftsameind hjá 

Logni.  

 

Stöð 8: Logn 

Logn kynnir sig og segist vera vindleysa. Það samþykkir að afhenda 

nemendum loftsameindina dýrmætu ef þeir fara í lítinn leik. Nemendur 
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útbúa skutlur úr pappír og hver og einn mælir hversu langt þeir köstuðu 

skutlunni með því að telja í hænuskrefum. 

Þegar allir hafa fengið að kasta afhendir Logn hópnum loftsameind á 

táknrænan hátt. 

 

Stöð 7b: Andvari 

Hópurinn afhendir Andvara hina dýrmætu loftsameind. Andvari biður 

nemendur að túlka á leikrænan hátt flugdreka sem svífur um á himni. Síðan 

afhendir Andvari hópnum steininn. 

 

Rými:  

Klambratún, Elliðaárdalur, Laugardalur eða annar sambærilegur staður. 

Gögn:  

Leikbúningar og leikmunir, svo sem sverð fyrir hvern nemanda, átta 

töfrasteinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

Eldur  
 
Ferli:  

Þrjár andstæðar fylkingar keppa sín á milli. Ein fylkingin er eldsneyti, önnur 

fylkingin er súrefni og sú þriðja er hiti. Þrír hópar eru í hverri fylkingu. 

Fylkingarnar keppa sín á milli í leiknum. Fylkingin sem nefnist eldsneyti 

reynir að handsama sem flesta úr fylkingum súrefnis og hita, einstaklingar 

sem kenna sig við súrefni reyna að handsama sem flesta úr fylkingum 

eldsneytis og hita og svo framvegis. Eldfari er stjórnandi, hann einn getur 

gefið líf þeim nemendum sem „láta lífið“ í leiknum. Fylkingarnar mega 

berjast með (eld)sverðum þegar þær hittast. Áður en leikurinn hefst er 

nemendum kennt að einungis megi höggva laust með sverðinu á þrjá staði; 

læri, síðu og upphandleggsvöðva. Stranglega er bannað að höggva í höfuð 

eða andlit. Komi nemandi höggi þrisvar á andstæðinginn hnígur hann niður 

og er „dauður“. Hann þarf þá að fara til Eldfara með aðstoð liðsfélaga og fá 

þar ný fyrirmæli. Mjög mikilvægt er að hópurinn haldi saman.  

Níu kennarar/starfsfólk eru í hlutverkum, en auk þess er einn í hlutverki 

Eldfara. Þessar persónur koma sér fyrir víðs vegar um Klambratúnið eða á 

öðrum sambærilegum stað, helst í felum þannig að nemendur þurfi að hafa 

fyrir því að leita. Hóparnir eru sendir af stað til að leita að ákveðinni 

persónu eða hlut eftir fyrirmælum frá Eldfara, en hóparnir fara á 

mismunandi staði til að minnka líkurnar á að þeir rekist á. Á hverri stöð eru 

fyrirmæli sem nemendur þurfa að leysa.  

 

Stöð 1: Eldhaf 

Eldhaf heilsar nemendum og segir þeim frá eldhnetti nokkrum sem liggur 

falinn á afviknum stað. Eldhaf segir að Skuggi ásælist eldhnöttinn sem er 

uppspretta alls elds á jörðinni. Ef Skuggi nær eldhnettinum verður aldei 

aftur hægt að kveikja eld. Eldhaf biður nemendur um að finna hnöttinn á 

undan Skugga, örlög jarðarbúa séu í þeirra höndum. Eldhaf vísar nemendum 

á Eldspýtu sem geti vonandi gefið þeim upp staðsetningu eldhnattarins. 

 

Stöð 2: Eldspýta 

Eldspýta segir nemendum að vissulega búi hún yfir vitneskju um hvar 

eldhnöttinn sé að finna. En hún vill vera viss um að hópurinn treysti sér til 

að leita að eldhnettinum, því ýmsar hættur geti orðið á vegi þeirra. Hún 

leggur spurningu fyrir hópinn: 
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 Hvaða þrjá þætti þarf til að eldur geti myndast? (Svar: eldsneyti, 
súrefni og hita). 

Ef hópurinn hefur svarið á reiðum höndum, vísar Eldspýta þeim á Reyk. 

Ef nemendur vita ekki svarið geta þeir leitað hjálpar hjá Eldfara. 

 

Stöð 3: Reykur 

Reykur biður nemendur um að elda með sér úti undir berum himni og 

fræðir þá um hvað beri að varast varðandi útieldun og kennir þeim 

undirstöðuatriðin. 

Eftir að útieldun er lokið vísar hann þeim á Eldtungu og segir að hún geti 

gefið þeim nánari vísbendingar um hvar eldhnöttinn sé að finna. 

 

Athugasemd: 

Ýmsar leiðir má fara í útieldun. Til dæmis er hægt að poppa úti eða grilla 

brauð með því að vefja deigi utan um trjágreinar. Miðað er við að deigið sé 

tilbúið þegar nemendur koma á útieldunarstöðina, en einnig er mögulegt að 

nemendur búi til deigið í sameiningu á stöðinni. Kennari getur búið til deig 

eða keypt tilbúið pizzadeig. 

Uppskrift af skógarbrauði: 

13 dl hveiti 

3 dl hveitiklíð (eða sesamfræ) 

1 msk sykur 

1 tsk salt 

5 tsk þurrger (1 bréf)   

6 dl volg undanrenna 

(3 dl vatn, 3 dl mjólk) 

2 msk matarolía 

(Mjólk til penslunar) 

 

Stöð 4: Eldtunga 

Eldtunga samþykkir að segja nemendum hvar þeir geti mögulega fundið 

eldhnöttinn, en fyrst verði hópurinn að fara í leik. Hún biður nemendur að 

mynda beina röð og halda í axlirnar á næsta manni. Sá sem er fremst reynir 

að ná að snerta aftasta nemandann og þegar það tekst færist fremsti maður 

aftast og sá sem var annar í röðinni reynir nú að ná að snerta aftasta mann. 
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Nemendur mynda þannig eldtungu. Þeir mega hlaupa en verða að gæta 

þess að slíta ekki keðjuna. 

Eftir leikinn vísar hún þeim á Neista. 

 

Athugasemd: 

Byggt á leiknum „Centipede“ á bls. 35 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children frá árinu 2007. Höfundur er Andy Martin. 

 

Stöð 5: Neisti 

Neisti heilsar nemendum, en segist ekki vita neitt um eldhnöttinn. Glóð geti 

mögulega vitað um staðsetningu hans, en áður en Neisti segir hvar hana sé 

að finna biður hann nemendur um að semja ljóð um eld og flytja fyrir sig. 

Hann biður nemendur um að fara afsíðis á meðan þeir semja ljóðið. Þeir 

mega síðan syngja það, rappa, lesa það upp eða túlka með leikrænum 

hreyfingum. 

Þegar hópurinn hefur flutt ljóðið vísar Neisti þeim á Glóð. 

 

Stöð 6: Glóð 

Glóð verður himinlifandi þegar hún sér hópinn og þakkar þeim fyrir að leita 

að eldhnettinum. Hún biður nemendur um að ímynda sér að þeir séu glóð í 

eldstæði. Glóðin dansar um og breytist innan skamms í ógnarstórt bál. 

Appelsínugulir, rauðir og gulir logar teygja sig til himins. Nemendur túlka 

með hreyfingum. 

Glóð vísar nemendum á Funa. Hann geti hjálpað þeim í leitinni að 

eldhnettinum. 

 

Stöð 7: Funi 

Funi heilsar nemendum. Hann segir að þeir nálgist eldhnöttinn óðfluga, nú 

sé skammt eftir. Hann biður nemendur að syngja fyrir sig erindið um eldinn í 

Þúsaldarljóðinu. Síðan vísar hann þeim á Ösku. 

 

Stöð 8: Aska 

Aska lofar að vísa nemendum á eldhnöttinn ef þeir hjálpi henni að búa til vél 

sem geti flutt hana til Eldeyrar í Frumefnaheiminum. Hún lætur nemendur 

mynda stóran hring og biður einn úr hópnum að koma inn í miðjan hringinn 
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og mynda hreyfingu og hljóð. Síðan kemur næsti nemandi og myndar aðra 

hreyfingu og hljóð og svo koll af kolli. Þegar vélin er búin að ganga í stutta 

stund dregur sá sem byrjaði sig í hlé og svo leysist vélin smám saman upp.  

Aska þakkar nemendum fyrir hjálpina og segist viss um að hún geti notað 

þessa vél til að komast til Eldeyrar. Hún vísar nemendum á Eldhnött. 

 

Stöð 9: Eldhnöttur 

Eldhnöttur tekur á móti nemendum. Hann biður þá um að lofa sér að 

varðveita eldhnöttinn vel og minnir á mikilvægi eldsins. Að það hafi verið  

mikilvægt skref í þróunarsögu mannsins þegar honum tókst að beisla eldinn 

og að með hjálp hans er hægt að elda mat og hita híbýli. 

Eldhnöttur biður nemendur síðan um að mynda línu. Sá sem er fremst 

setur bolta (sem táknar eldhnött) milli hnjánna. Eldhnötturinn þarf að ganga 

frá fremsta manni til hins aftasta án þess að nemendur noti hendur og án 

þess að hnötturinn snerti jörðina. Ef einhver missir eldhnöttinn þarf að byrja 

upp á nýtt.  

 

Athugasemdir: 

Hægt er að binda fyrir augu nemenda til að gera leikinn erfiðari. 

Byggt á leiknum „Pass the log“ á bls. 55 í bókinni Games in nature: An 

innovative approach to outdoor and environmental activities for young 

children frá árinu 2007. Höfundur er Andy Martin. 

 

Rými:  

Klambratún, Elliðaárdalur, Laugardalur eða annar sambærilegur staður. 

Gögn:  

Leikbúningar og leikmunir, svo sem sverð fyrir hvern nemanda, bolti. 

 

 


