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Inngangur	  

Námsefnið Leikum að uppbyggingu sjálfsaga er hannað til þess að leiða saman 

aðferðir leiklistar og Uppeldis til ábyrgðar í kennslu. 

Námsefnið er í þremur hlutum, fyrst kemur kynning á þeim aðferðum sem notaðar eru 

í efninu. Þegar aðferðirnar koma fyrir í síðari köflum er alltaf hægt að glöggva sig á 

aðferðinni með því að skoða útlistun á henni í aðferðakafla. Stuðst er við bókina 

Leiklist í kennslu þegar kennsluaðferðir eru útskýrðar (sjá bók Önnu Jeppesen og Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur). 

Næst koma stuttar æfingar þar sem aðferðirnar eru nýttar við verkefni sem eru tengd 

Uppeldi til ábyrgðar. Æfingarnar í þessum hluta eru sérstaklega búnar til með það í 

huga að kennarar sem ekki hafa notað aðferðir leiklistar í kennslu áður geti prófað 

þær með nemendum. Í þriðja hluta eru þrjú heildstæð leikferli sem henta mismunandi 

aldri nemenda. Í leikferlinu fyrir yngsta stig er unnið út frá sögunni um prinsessuna í 

pokanum eftir Robert Munsch. Í ferli fyrir miðstig er unnið út frá frumsaminni sögu 

um þrælasala í Evrópu á miðöldum. Í ferlinu fyrir unglingastig er unnið út frá Gísla 

sögu Súrssonar. Verkefnin sem fylgja Gíslasögu eru hugsuð til að dýpka skilning 

nemenda á sögunni og lykilpersónum hennar. Í því leikferli er einnig hægt að taka út 

stök verkefni þar sem leikrænu aðferðirnar byggja ekki hver á annari. 

Í öllum leikferlunum eru sögurnar tengdar við hugmyndafræði og vinnulag Uppeldis 

til ábyrgðar. 



 5 

Kynning	  á	  aðferðum	  

Leikferli	  

Þegar fjölbreyttum leikrænum aðferðum er raðað saman þannig að þær myndi eina 

heild og skapi samfellu í námi eða samfellda sögu er það kallað heildstætt leikferli. 

Y-‐spjöld	  

Y-spjöld eru notuð í Uppeldi til ábyrgðar til þess að hjálpa nemendum að gera sér 

grein fyrir hvað felst í huglægum þáttum og gildum. Þá er teiknað stórt Y á spjald og í 

hvert hólf sem bókstafurinn myndar eru skráðir ákveðnir þættir sem tengjast þessum 

gildum. Fyrir ofan er skrifað hvað sést, til vinstri hvað heyrist og til hægri hvað finnst 

þegar eða þar sem viðkomandi gildi er haft í heiðri. Þessi vinna er unnin með 

samræðum í nemendahópi (sjá viðauka 1). 

T-‐spjöld	  

T-spjöld eru notuð í Uppeldi til ábyrgðar til að aðstoða nemendur við að skilgreina 

hugtök, gildi og hlutverk. Þá er teiknað stórt T á spjald og á strikið efst er viðkomandi 

hugtak, gildi eða hlutverk skráð, hægra megin við strikið er skráð hvað gildið er, en 

vinstra megin hvað gildið er ekki (sjá viðauka 2). Þetta er gert til að skapa 

sameiginlegan skilning á því hvað viðkomandi gildi snýst um, eða hvað ákveðið 

hlutverk felur í sér. Þessi vinna er unnin með samræðum í nemendahópi.  

Hugarflug	  með	  leiðsögn	  

Hugarflug með leiðsögn er innlifunaraðferð sem á vel við þegar leiklist er notuðu í 

kennslu. Bæði sem kveikja og þar sem nemendur eiga að lifa sig inn í mismunandi 

aðstæður. Þegar hugarflug með leiðsögn er notað koma nemendur sér þægilega fyrir, 

oft með lokuð augu, og kennarinn lýsir þeim aðstæðum, tíma og rúmi sem tilheyra 

komandi leikferli. Nemendurnir búa til myndina í huganum. Þetta er gert til að skapa 

viðeigandi andrúmsloft fyrir þá vinnu sem framundan er. 

Dæmi: Upphafið á leikferlinu um Petruso þrælasala. 

Þankahríð	  

Þankahríð sem er líka stundum kölluð hugstormun er þýðing á enska orðinu 

brainstorm. Þessi aðferð er oft notuð í upphafi vinnu með ákveðið efni. Nemendur 
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láta hugann reika og koma með hugmyndir sem tengjast efninu. Hugmyndirnar eru 

skráðar niður, ýmist skrá nemendur sjálfir eða þá að kennarinn skráir þær á töflu allt 

eftir aldri og aðstæðum. 

Dæmi: Nemendur telja upp allar leiðir sem þeim detta í hug til að hljóta gleði. 

Kyrrmyndir	  

Kennarinn biður nemendur að stilla sér upp sem styttur eða kyrrmyndir í ákveðnum 

aðstæðum. Farsælast er að kennarinn gangi svo á milli og spyrji nemendur spurninga 

um kyrrmyndina. 

Dæmi: Kennarinn skiptir nemendum í fjögurra manna hópa sem og biður þá að túlka 

frelsi með kyrrmynd. Nemendurnir stilla sér upp og þegar myndin er tilbúin beinir 

kennarinn orðum sínum að einhverjum ákveðnum og spyr spurninga eins og: “Hver 

ert þú?”, “Hvað ertu að gera?” og “Hvers vegna?” Stundum er myndin þess eðlis að 

nóg er að spyrja einn, en stundum er nauðsynlegt að spyrja fleiri. 

Látbragð	  

Þegar leikið er án orða. Í látbragði þurfa hreyfingar að vera skýrar og einfaldar. Þessi 

aðferð getur hjálpað nemendum að gera sér grein fyrir mismunandi 

tjáningarmöguleikum. Einnig er gott að nota hana mikið á meðan nemendur eru að 

byggja upp tjáningarþor sitt. 

	  Spuni	  

Spuni er hlutverkaleikur þar sem þátttakendur ráða töluverðu um framvinduna, þeir 

ráða oft einu, tveimur eða jafnvel öllum eftirtöldum atriðum sem spunar verða að 

hafa; hvar og hvenær gerist spuninn? Hver erum við? Hvað gerist? Það er þó vert að 

hafa í huga að ef nemendur fá alveg frjálsar hendur verður spuninn oft losaralegur. Til 

að byrja með er því mikilvægt að kennarinn gefi upp einhver eða jafnvel öll fyrrnefnd 

lykilatriði spunans. Gott er að venja nemendur á að byrja og ljúka spuna með 

kyrrmynd.  

Dæmi: Kennari biður fjóra nemendur í 9. bekk um að endurgera í nútímanum atvikið 

þar sem Gísli og Þorkell Súrssynir, Vésteinn og Þorgrímur ætla að sverjast í 

fóstbræðralag. Nemendur myndu þá byrja og ljúka spunanum á kyrrmyndum og 

kennarinn gæti, við lok spunans, spurt þá spurninga eins og: “Hver ert þú?”, “Hvers 

vegna gerðir þú það sem þú gerðir?”, “Hvaða lífsgildi varstu að hugsa um?” og 

“Hvernig líður þér?” 
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Í þessu verkefni fá nemendur uppgefið hverjir þeir eru, hvað gerist og hvenær en fá 

sjálfir að ákveða hvar þetta gerist. 

Paravinna	  

Tveir nemendur spinna saman út frá gefnum hlutverkum, aðstæðum og 

viðfangsefnum. Í þessari aðferð er allur hópurinn að vinna samtímis í sama rými, tveir 

og tveir saman. Kennarinn stoppar vinnuna þegar honum finnst komið nóg og biður 

pörin eitt og eitt að segja öllum hópnum frá sínu samtali. 

Dæmi: Nemendur fá það verkefni að spinna samtal milli fátækrar fiskverkakonu og 

kvótagreifa sem eru búin að vera innilokuð í lyftu í þrjár klukkustundir. Þegar 

nemendur hafa talað saman góða stund biður kennarinn þá að stoppa og fær pörin til 

að segja hópnum frá því sem þeim fór í milli. 

Kastljós	  

Einn nemandi tekur að sér hlutverk persónu sem minnst er á í því efni sem til 

umfjöllunnar er. Persónan sem er í kastljósi stillir sér upp miðsvæðis og hinir 

nemendurnir skiptast á að spyrja hana. 

Dæmi: Petruso þrælasali situr fyrir svörum og nemendur spyrja. 

	  Viðtal	  

Kennarinn velur spyrla og svarendur sem koma upp og leika viðtalið. Hinir 

nemendurnir horfa á. Þegar tekin eru viðtöl er mikilvægt að þátttakendur þekki 

persónurnar sem um ræðir vel svo þeir geti gert sér í hugarlund hvernig þær myndu 

svara. Með eldri nemendum er áhugavert að hafa tvo spyrla sem hafa ólíka sýn á 

persónuna. Það getur vakið nemendur til umhugsunar um það vald sem fjölmiðlar 

hafa. 

Dæmi: Nemandi tekur viðtal við Þorgeir Ljósvetningagoða um kristnitökuna. Með 

eldri nemendum gætu verið tveir spyrlar, annar kristinn en hinn heiðinn. 

Fundur	  

Þegar álitamál eru rædd eða hópur í leikferlinu þarf að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu er gott að halda fund. Nemendur eru þá í hlutverkum sínum og oft kemur 

kennarinn inn á fundinn, einnig í hlutverki (sjá kennsluaðferðina kennari í hlutverki). 

Dæmi: Nemendur eru í hlutverki íbúa í fátæku þorpi sem þurfa að taka ákvörðun um 
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það hvort síðustu peningar þorpssjóðsins eigi að fara í að kaupa fræ og útsæði eða 

gera við gróðurhús þorpsins. 

Formleg	  athöfn	  

Formleg athöfn sem nemendur þekkja er notuð til að dýpka innlifun nemenda og auka 

tjáningarþor þeirra. Oft er þetta endurtekin athöfn þar sem allir gera eins. 

Dæmi: Nemendur reyna að gefa drekanum gjöf í leikferlinu um prinsessuna í 

pokanum. 

Þrautaganga	  

Þessi aðferð byggir á leik sem er kallaður barndýraveiði. Nemendahópurinn túlkar 

persónu eða hóp sem þarf að ferðast langa leið og rekst á hindranir á veginum. Allir 

nemendur standa í röð og kennarinn leiðir röðina, röðin leggur af stað gangandi en 

eftir augnablik segir kennarinn: “Ónei! Hér er ...” og tiltekur einhverja hindrun á 

veginum. “Hvernig komumst við áfram?” Nemendur þurfa að vera snöggir að finna 

lausn á vandanum, einhver nemandi kemur með hugmynd og kennarinn spyr: 

“hvernig þá?” Nemandinn leikur og gefur frá sér hljóð. Allur hópurinn endurtekur svo 

það sem hann gerði, því næst er haldið áfram. Þegar komið er á leiðarenda er gott að 

rifja upp leiðina sem farin var, annað hvort með því að hlaupa til baka og fara aftur 

yfir allar hindranirnar eða með því að teikna kort af leiðinni. 

Dæmi um hvernig þrautarganga gæti gengið fyrir sig: 

Kennarinn: Ónei! Hér er djúpt vatn! Hvernig komumst við áfram? 

Nemandi: Við syndum. 

Kennarinn: Hvernig? 

Nemandinn leggst á gólfið og þykist synda með háu skvamp hljóði. Þegar hann byrjar 

að synda leggjast allir hinir á gólfið líka og gera eins. Þegar kennarinn stendur upp 

standa nemendur líka upp og áfram er haldið að næstu hindrun sem gæti verið stórt tré 

sem liggur yfir veginn. 

Kennarinn: Ó nei! Hér er stórt tré yfir veginn! Hvernig komumst við áfram? 

Nemandi: Við sprengjum það. 

Kennarinn: Hvernig? 

Nemandinn sýnir og allir herma eftir. 
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Samviskugöng	  

Þessi aðferð er notuð þegar nemendur eiga að leggja mat á umdeilda ákvörðun 

sögupersónu og velta fyrir sér hvaða ástæður og sannfæring persónunnar verða til 

þess að hún tekur þessa ákvörðun. Aðferðin getur verð mjög góð til að hjálpa 

nemendum að gera sér grein fyrir því að margar ástæður geta legið að baki ákvörðun 

einstaklings. 

Nemendur stilla sér upp í tvær samsíða raðir sem mynda samviskugöngin og snúa 

andlitinu inn í göngin. Nemandi eða kennari í hlutverki gengur milli raðanna, en þeir 

sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku persónunnar. Hver nemandi í göngunum 

talar einu sinni til þess sem gengur í gegn. Nemendur í hvorri röð hvetja persónuna til 

andstæðrar niðurstöðu. Þegar persónan kemur að enda gangnanna þarf hún að taka 

ákvörðun og rökstyðja hana. Þegar verið er að fjalla um umdeildar persónur segja 

nemendur öðrum megin gangnanna frá kostum hennar en þeir sem standa hinum 

megin segja frá löstum hennar. 

Dæmi: Í upphafi sögu Gísla Súrssonar ákveður Kolbjörn að berjast ekki við 

Hólmgöngu-Skeggja. Líklegt verður að teljast að innri togstreita hafi gert vart við sig 

hjá Kolbirni þegar hann stóð frami fyrir valkostum sínum. Í samviskugöngum 

Kolbjarnar hvetja nemendur í annarri röðinni hann til að fara og berjast við Skeggja 

en þeir sem í hinni röðinni standa hvetja hann til að sitja heima. Þegar nemandi í 

hlutverki Kolbjarnar kemur að enda gangnanna þarf hann að útskýra hvers vegna 

hann valdi að berjast ekki. 

Slúðurhringur	  

Þessa aðferð er gott að nota þegar varpa þarf ljósi á ólíka menningarheima eða 

fordóma gagnvart ákveðnum hópum. Nemendum er skipt í tvo hópa sem sitja eða 

standa hvor um sig í hring. Í hvorum hópi er slúðrað um hinn, í lokin þurfa að vera 

umræður um það sem sagt var með öllum hópnum. 

Dæmi: Í leikferlinu um Gísla Súrsson er þessi aðferð notuð til að varpa ljósi á 

flokkadrættina sem eiga sér stað í Haukadal og leiða til þess að Vésteinn er veginn. 

Afturhvarf	  

Þessi spunaaðferð er notuð til að dýpka skilning nemenda á gjörðum persóna. 

Nemendur spinna atvik úr fortíð persóna sem varpa á einhvern hátt ljósi á það hvernig 

þær haga sér í nútíðinni. 
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Dæmi: Nemendur gera spuna um fjölskyldu Rónalds prins sem sýnir okkur hvers 

vegna hann er svona mikill efnishyggjumaður í sögunni um prinsessuna í pokanum. 

Örlagavefur	  

Við þessa aðferð þarf að nota stóran garnhnykil. Þegar unnið er með örlög persónu 

ger gott að nota þessa aðferð til að nemendur geti gert sér betur grein fyrir því hvað 

það er sem hefur áhrif á líf hennar. 

Allir standa í hring. Kennarinn heldur um endann á bandinu, kastar hnyklinum yfir 

hringinn og segir um leið eina setningu eða eitt orð sem tengist örlögum persónunnar 

sem er til umfjöllunar. Sá nemandi sem fær hnykilinn heldur í bandið, segir aðra 

setningu eða orð um eitthvað sem hefur haft áhrif í lífi persónunnar og kastar 

hnyklinum aftur yfir hringinn. Svona er haldið áfram þar til allir hafa fengið hnykilinn 

og sagt frá. Þannig myndast nokkurs konar kóngulóarvefur úr bandinu. Þegar fjallað 

er um flóknar persónur er hægt að láta hnykilinn fara marga hringi. Þegar allt hefur 

komið fram sem nemendum finnst mikilvægt er vefurinn lagður á gólfið. Nemendur 

skrifa loks á miða vangaveltur sínar um örlög persónunnar og leggja í vefinn. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

Þessi aðferð er oft notuð í lok leikferlis og er frábrugðin hinum að því leyti að hún er 

oftast einstaklingsvinna. Nemendur skrifa þá einhvern texta, bréf, dagbókarfærslu, 

tímaritsgrein eða hvað sem við á, ýmist sem persóna úr leikferlinu eða til hennar. 

Dæmi: Drekinn í sögunni um prinsessuna í pokanum biður um endurinngöngu í 

samtök dreka, trölla og ófreskja eftir tíu ára útskúfun úr samtökunum. 

Innri	  raddir	  

Þessi aðferð er notuð til að fá fram tilfinningar og hugsanir persónanna. Tveir 

nemendur sitja á stólum hvor á móti öðrum og tala saman í hlutverkum, aðrir tveir 

nemendur standa fyrir aftan stólana og túlka hugsanir þeirra og tilfinningar, annað 

hvort með látbragði eða með orðum. 

Á mið- og unglingastigi er þessi aðferð mjög gagnleg en hana er ekki hægt að nota 

með mjög ungum nemendum vegna þess að þeir eru svo einlægir að þeir gera sér ekki 

grein fyrir því að fólk geti verið að meina annað með orðum sínum en það segir. 

Dæmi: Samtal milli 14 ára unglings sem ítrekað hefur verið hjálmlaus á vespu sinni 

og foreldris unglingsins sem hefur gert vespuna upptæka. Tveir nemendur eru í 
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hlutverkum unglingsins og foreldrisins og aðrir tveir nemendur standa fyrir aftan og 

segja hvaða þarfir, lífsgildi, tilfinningar og hugsanir eru á bakvið orð persónanna.  

Kennari	  í	  hlutverki	  

Kennari getur hjálpað nemendum að aðlagast hlutverkum sínum með því að bregða 

sér sjálfur í hlutverk. Með þessari aðferð getur kennari haft áhrif á gang leikferilsins 

og komið með athugasemdir og tillögur sem víkka sjónarhorn nemenda. Þegar 

kennari kemur inn í hlutverki gerir hann það í þeim tilgangi að skapa spennu, árekstra 

og vandamál sem nemendur þurfa að takast á við. Þannig getur kennari ýtt ferlinu 

áfram og fengið nemendur til að taka ábyrgð á þeirri vinnu sem fer fram. Til að byrja 

með er best að láta nemendur vita að kennarinn sé að fara í hlutverk. Kennarinn getur 

til dæmis sagt: “Nú ætla ég að fara fram og þegar ég kem inn aftur verð ég í 

hlutverki.” Þegar nemendur hafa vanist vinnubrögðunum getur kennarinn svo farið að 

hlaupa í hlutverk án þessa formála. 

Þegar kennari fer í hlutverk eru nokkur atriði sem þarf að huga að.  

• Kennarinn þarf gæta þess að yfirtaka ekki leikinn. Nemendurnir eiga að taka 

ákvarðanirnar.  

• Raddbeiting og líkamstjáning þurfa að vera viðeigandi fyrir aðstæðurnar og 

hlutverkið.  

• Það hjálpar bæði kennaranum og nemendunum að afmarka hlutverkið með 

tákni, til dæmis húfu, sjali, gleraugum eða einhverjum hlut sem persónan hefur 

meðferðis.  

Við val á hlutverki kennarans er oft stuðst við fjögur meginþemu: 

Sá	  sem	  valdið	  hefur	  

Þetta getur verið konungur, skipstjóri, höfðingi, háttsettur embættismaður eða 

ræningjaforingi. 

Sá	  sem	  hefur	  milligöngu	  um	  málefni	  

Þetta getur verið sendiboði, sáttasemjari eða aðstoðarmaður sem tekur ekki skýra 

afstöðu með eða á móti en setur nemendur í þá aðstöðu að þeir þurfi að bregðast við. 

Sá	  sem	  er	  lægstur	  í	  virðingarstiganum	  

Þetta er venjulega undirgefin persóna, þræll, vinnumaður, þjónn eða lítið barn. Í þessu 

hlutverki þarf kennarinn að verða einn af hópnum og því mikilvægt að gæta þess að 
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láta nemendur vera áfram við stjórnvölinn í ákvarðanatökum. Í þessu hlutverki vekur 

kennarinn oft samúð nemenda sem getur reynst gott til að hafa áhrif á gang mála í 

leikferlinu.  

Sá	  sem	  leitar	  eftir	  aðstoð	  eða	  fórnarlamb	  

Þetta geta verið margvíslegar persónur sem óska eftir hjálp nemenda til að leysa 

einhvern afmarkaðan vanda. Þessa aðferð er gagnlegt að nota til að kanna þekkingu 

nemenda, til dæmis með því að koma inn í hlutverki einhvers sem kann ekki á klukku 

eða fékk gefins tannbursta og veit ekki til hvers á að nota hann. 
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Æfingar	  

Margir kennarar treysta sér ekki til að nota aðferðir leiklistar í kennslu, en það er í 

raun ekkert að óttast. Til að vinna bug á óttanum er best að byrja smátt, á stökum 

æfingum áður en farið er í heildstæð leikferli. Ráðlegt er að bíða með notkun 

aðferðarinnar kennari í hlutverki þar til kennarinn er orðinn nokkuð öruggur með 

notkun annarra aðferða. Hér á eftir eru leiklistaræfingar sem byggja á efni Uppeldis til 

ábyrgðar. Æfingarnar eru miskrefjandi fyrir nemendur og gott að hafa í huga að ef 

nemendur eru ekki vanir að nota leiklist er mikilvægt að byrja á einhverju einföldu og 

færa sig smám saman í flóknari æfingar og leikferli. 

Myndir	  af	  grunnþörfum	  

Aðferðir: Kyrrmyndir (Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Þessa æfingu má gera með nemendum á hvaða aldri sem er. Nemendum er skipt í 

hópa og á hver hópur að gera kyrrmynd sem lýsir einni af grunnþörfunum. Kennarinn 

gengur svo milli nemenda og spyr þá um myndina. Það getur verið áhugavert að prófa 

að láta alla hópana hafa sömu grunnþörf. Ef myndir nemenda verða ólíkar er hægt að 

ræða hverja mynd fyrir sig og fá þannig ólík sjónarhorn.  

Láttu	  tilfinninguna	  ganga	  

Aðferðir: Látbragð (Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur standa í einfaldri röð þó með nokkuð gott bil á milli sín. Kennarinn hvíslar 

að þeim sem er aftastur einhverri þörf eða lífsgildi sem hann á að túlka með látbragði. 

Þegar hann er tilbúinn pikkar hann í öxlina á næsta manni fyrir framan, leikur 

látbragðið fyrir hann og sest svo niður fyrir aftan röðina. Sá sem horfði á pikkar í 

öxlina á þeim sem er næstur í röðinni, sá snýr sér við og sá sem áður horfði á leikur 

nú látbragðið og sest svo fyrir aftan röðina hjá þeim sem fyrstur lék. Svona gengur 

látbragðið koll af kolli þar til síðasti nemandinn horfir á. Hann segir þá upphátt hvað 

hann telur að látbragðið hafi átt að tákna. Nemandinn sem byrjar getur einnig fengið 

að velja hvað hann vill túlka. 

Önnur útgáfa af þessari æfingu sem hentar eldri nemendum er að hver nemandi sem 

horfir á látbragðið meti með sjálfum sér hvað hann heldur að það hafi átt að tákna og 

sýnir næsta manni sína eigin túlkun á því. 
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Þessi æfing er góð kveikja að umræðum um misskilning á túlkunaratriðum í 

samskiptum. 

Mennsk	  T-‐spjöld	  

Aðferðir: Samviskugöng, T-spjöld. (Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 5 og 9). 

Þessa æfingu er gott að nota þegar nemendur eru að glöggva sig á huglægum þáttum 

eða skilgreina hlutverk. Nemendur stilla sér upp fyrir samviskugöng. Einn nemenda 

eða kennarinn gengur á milli raðanna og nemendur í annarri röðinni segja hvað 

huglægi þátturinn sem um ræðir er, en í hinni röðinni hvað hann er ekki. Þegar sá sem 

gengur kemur að enda gangnanna segir hann í stuttu máli frá báðum hliðum. 

Til dæmis má fjalla um lífsgildi bekkjarins, hlutverk nemenda og allar grunnþarfirnar 

á þennan hátt. 

Uppfyllingarvélin	  

Aðferðir: Látbragð (Sjá útskýringu á kennsluaðferðum á bls 6). 

Efni: Grunnþarfamiðar 

Fyrir þessa æfingu þarf kennarinn að útbúa jafn marga miða og nemendur eru margir. 

Á hverjum miða er tilgreind ein af hinum fimm félagslegu grunnþröfum. Einn 

nemandi byrjar að draga miða og leikur svo með látbragði hvernig hann gæti uppfyllt 

þörfina sem tiltekin er á miðanum. Þessi nemendi er nú orðinn að vél. Næsti nemandi 

dregur miða, tengir sig á einhvern hátt við þann nemanda sem fyrir er í vélinni og 

leikur með látbragði hvernig hann gæti uppfyllt þá þörf sem hann dró, sá nemandi er 

þá orðinn hluti af vélinni. Síðan draga nemendur þarfamiða koll af kolli þar til allir 

eru orðnir hluti af vélinni og uppfylla þannig þarfir sínar saman í sátt. Mikilvægt er að 

nemandi sem bætist við tengi sig vélinni. Að lokum má stoppa vélina og spyrja 

nemendur hvaða þörf þeir séu að uppfylla og hvernig. Áhugavert gæti verið að prófa 

að hafa sömu þörf á öllum miðunum. 

Þarfaárekstur	  

Aðferðir: Paravinna (Sjá útskýringu á kennsluaðferðum á bls 7). 

Efni: Grunnþarfamiðar 

Kennari velur aðstæður, til dæmis skólastofu, strætisvagn, matvöruverslun, sundlaug 

eða hvað sem honum dettur í hug. Skólastofan eða það rými sem hópurinn hefur til 

umráða táknar þá aðstæðurnar. Nemendur draga þarfamiða eins og í 

kennsluaðferðinni uppfyllingarvélin og ganga ákveðnum skrefum í beinar línur um 
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rýmið. Þegar þeir rekast á aðra nemendur þurfa þeir leika hvernig báðir geta uppfyllt 

þarfirnar á sínum þarfamiðum í sátt í þeim aðstæðum sem valdar voru fyrir æfinguna. 

Mennsk	  Y-‐spjöld	  

Aðferðir: Y-spjöld, kyrrmyndir, spuni (Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 5 og 

6). 

Þessa æfingu er hægt að nota þegar unnið er með ákveðið gildi í bekknum, til dæmis 

við gerð bekkjarsáttmála. Fyrir unga nemendur er gott að útbúa fyrst skriflegt Y-

spjald á töfluna með öllum bekknum. Með eldri nemendum má láta þá vinnu fara 

fram í hópum og einbeitir hver hópur sér þá að sinni hlið á Y-spjaldinu. 

Kennarinn skiptir nemendum í þrjá hópa sem hver um sig fær eina hlið Y-spjaldsins 

til að gera kyrrmynd eða stuttan spuna sem lýsir þeirra hlið Y-spjaldsins. Einn 

hópurinn leggur áherslu á það sem við sjáum þegar viðkomandi gildi er í heiðri haft, 

annar á það sem við heyrum og sá þriðji leggur áherslu á það sem við finnum. Ef 

gerðar eru kyrrmyndir getur verið áhrifaríkt að stilla þeim upp eins og Y-spjaldi í 

stofunni þannig að þær snúi allar inn að miðju á meðan kennarinn gengur á milli og 

spyr nemendur spurninga um kyrrmyndina. Hverjir nemendur séu og hvað þeir séu að 

gera. 

Ef gerður er spuni ætti kennarinn að velja aðstæður fyrir spunann til að byrja með, en 

þegar nemendur fara að venjast vinnubrögðum leiklistar í námi geta hóparnir fengið 

frelsi til að ákveða aðstæðurnar sjálfir. Það getur líka verið áhugavert að láta hópana 

endurtaka spunann en nú með öfugum formerkjum, það sem við heyrum ekki, sjáum 

ekki og finnum ekki þegar viðkomandi gildi er í heiðri haft. 

Lagskiptur	  þarfaspuni	  

Aðferðir: Spuni (Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur í 4-6 manna hópum fá uppgefin nokkur atriði fyrir spuna. Til dæmis að í 

spunanum eigi að hlægja tvisvar og gráta einu sinni, einhver þurfi að uppfylla þörf 

sína fyrir umhyggju, einhver þurfi að gera eitthvað sem er ekki hægt í 

raunveruleikanum og tvisvar verði að spyrja hvað klukkan er. Nemendur fara nú 

afsíðis og æfa, ekki mjög lengi, það er ágætt að gefa 10-15 mínútur. Hóparnir koma 

því næst aftur inn og sýna spuna sína, hver hópur á eftir öðrum. Þegar allir spunarnir 

hafa verið sýndir bætir kennarinn atriðum við sem einnig eiga að koma fyrir í 

spunanum, til dæmis að einn líði alvarlegan skort á frelsisþörf sinni og annar sé í 
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vandræðum með að uppfylla þörf sína fyrir gleði í sátt við hina. Nemendur fá nú 

nokkrar mínútur til að bæta þessu við spunana og sýna svo aftur. Þegar spunarnir hafa 

verið sýndir öðru sinni má enn bæta atriðum við. Bæta má ýmist við þörfum sem 

einhver er að uppfylla eða getur ekki uppfyllt eða leikrænum atriðum. 

Hugmyndir	  fyrir	  lagskiptan	  spuna:	  

• Einhver uppfyllir einhverja tiltekna þörf á hátt sem er truflandi fyrir aðra. 

• Einhver getur ekki uppfyllt knýjandi þörf. 

• Hlátur og grátur. 

• Einhver dettur. 

• Ein persónanna hunsar einhverja óskrifaða samskiptareglu. 

• Einhver brestur í söng. 

• Gerið spunann að söngleik. 

• Gerið spunann að sápuóperu. 

• Notið aðeins 5 setningar. 

• Gerið spunann án orða. 

• Einhver stígur út úr spunanum (sem frýs á meðan) og fer með einræðu sem 

breytir áliti áhorfenda á persónunni. 

Hér má endalaust bæta við. Ekki er æskilegt að nota öll atriðin í hverjum spuna heldur 

eru hér aðeins hugmyndir sem kennarar geta valið úr. Ekki er nauðsynlegt að allir 

hóparnir fái sömu fyrirmæli eftir fyrstu sýningu á spununum, kennarinn getur metið út 

frá hverjum spuna hvaða viðbót er æskileg. 

Lífsgildin	  og	  þarfirnar	  að	  baki	  þeim?	  

Aðferðir: Innri raddir (Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Þessi æfing er einungis gerð með unglingum. Nemendur sitja í hring, tveir nemendur 

sitja á stólum á móti hvor öðrum inni í miðjum hringnum, aðrir tveir nemendur standa 

fyrir aftan þá. Nemendurnir sem sitja tala saman og hinir tveir segja með orðfæri 

Uppeldis til ábyrgðar hvaða hugsanir, lífsgildi og þarfir eru að baki því sem er sagt og 

gert. Nemendur sem horfa á mega skipta við hvern sem er af þeim fjórum sem eru í 

miðjunni hvenær sem þeim finnst þeir hafa eitthvað fram að færa. 

Dæmi um mögulegar aðstæður: 

• Unglingur sem hefur ítrekað verið hjálmlaus á vespu og foreldri sem hefur 

gert vespuna upptæka ræða saman. 
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• Foreldri sem sótti barnið sitt drukkið í eftirlitslaust unglingapartý ræðir við 

barnið næsta dag. 

• Unglingur stendur foreldri sitt að því að taka peninga úr bauk yngra systkinis. 

• Foreldri fær símtal frá kennara unglingsins þar sem kennarinn segir foreldrinu 

frá því að aðrir nemendur hafi séð unglinginn rispa bíl skólastjórans 

vísvitandi. Foreldrið ræðir við unglinginn. 
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Heildstæð	  ferli	  

Hér á eftir eru þrjú leikferli sem henta nemendum á mismunandi aldri og eru búin til 

með Uppeldi til ábyrgðar í huga. 

Prinsessan	  í	  pokanum,	  saga	  eftir	  Robert	  Munsch	  

Þetta leikferli er fyrir nemendur á yngsta stigi, en hægt er að breyta því svo það henti 

eldri nemendum. Æskilegt er að nemendur hafi fjallað um lífsgildi og hinar fimm 

félagslegu grunnþarfir í Uppeldi til ábyrgðar áður en farið er í leikferlið. Ekki er gert 

ráð fyrir að nemendur hafi heyrt söguna áður en það kemur þó ekki að sök ef svo er. 

Hér segir kennari nemendum sögu af innlifun. Kennarinn stöðvar stundum frásögnina 

til að fá nemendur til að gera eitthvað. Á einum stað í frásögninni leika nemendur og 

kennarinn þarf að láta þá frjósa eins og myndastyttur þegar hann gefur merki. Með 

ungum nemendum er gott að æfa þetta sem upphitun áður en leikferlið hefst. 

Upphaf	  sögunnar	  

Elísabet var falleg prinsessa. Hún bjó í fallegri prinsessuhöll og átti dýr og falleg 

prinsessuföt. Hún ætlaði að giftast Rónald prinsi sem átti heima í kastala rétt hjá. 

Þankahríð	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 5). 

• Hvað er í konungshöll? 

• Hvernig er hægt að uppfylla grunnþarfirnar í konungshöll? 

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur stilla sér upp sem einhver eða eitthvað í höllinni eða hallargarðinum. 

Kennarinn gengur á milli og spyr þá hverjir þeir eru og hvaða þarfir þeir séu að 

uppfylla. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Svo óheppilega vildi til einu sinni þegar Rónald var í heimsókn hjá Elísabetu að stór 

og grimmur dreki lagði höllina í rúst. Hann spjó eldtungum sem brenndu öll fallegu 

fötin hennar Elísabetar, svo nam hann Rónald prins á brott og hugðist hafa hann í 

kvöldmatinn. 
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Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur sem standa enn á gólfinu eins og þegar þeir voru fólk, dýr eða hlutir í 

höllinni leika þegar drekinn kemur.  Eftir leikinn spyr kennarinn nemendur hvaða þeir 

hafi verið að gera þegar drekinn kom og hvað hafi komið fyrir þá. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Elísabet ákvað að veita drekanum eftirför og ná Rónald aftur. Hún leitaði allstaðar 

að einhverju til að klæðast en það eina sem ekki hafði brunnið var bréfpoki sem lá 

klemmdur milli tveggja risastórra peningaskápa.  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Ætti Elísabet að elta drekann? Hvað segir það um Elísabetu ef hún fer á eftir 

drekanum? En ef hún fer ekki? 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Elísabet klæddi sig í pokann og lagði af stað á eftir drekanum. Drekinn hafði skilið 

eftir sig sviðna jörð og hrossabein hvar sem hann fór og því var auðvelt að rekja slóð 

hans. 

Þrautaganga	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 8). 

Eftir þrautagönguna teikna nemendur kort af leiðinni sem þeir voru að fara svo 

Elísabet rati örugglega aftur heim. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Loks kom Elísabet að stórum helli með stórri hurð. Elísabet tók í gríðarstóran 

dyrahamarinn og barði á dyr. Bamm - Bamm – Bamm. Drekinn stakk út nefinu og 

sagði: „Úúú... prinsessa! Ég elska prinsessur, en ég er þegar búinn að éta heila höll í 

dag. Ég er mjög upptekinn dreki, reyndu aftur á morgun.“ Hann skellti hurðinni af 

svo miklum krafti að minnstu munaði að nefið á Elísabetu klemmdist á milli stafs og 

hurðar. 
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Fundur	  og	  kennari	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 7 og 11). 

Kennari í hlutverki Elísabetar kallar nemendur á fund og biður um hugmyndir til að 

lokka drekann út eða komast inn í helli hans. Nemendur ræða saman. Ef til dæmis 

einhver stingur uppá að gefa drekanum gjöf til að lokka hann út er það frábært. 

Annars getur Elísabet reynt að fá nemendur til að stinga upp á gjöf, hún gæti sagt:: 

“Hvað myndi gera drekann svo glaðan að hann kæmi út?” Oftast kemur þá svar um 

gjöf, köku eða jafnvel ferð í húsdýragarðinn!  Elísabet getur einnig sjálf stungið upp á 

gjöf.  

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Elísabet barði að dyrum á helli drekans í annað sinn. Drekinn stakk nefinu aftur út og 

gargaði: „Snautaðu! Ég elska prinsessur, en ég er þegar búinn að éta heila höll í 

dag. Ég er mjög upptekinn dreki, reyndu aftur á morgun.“ En nú sagðist Elísabet ætla 

að gefa drekanum gjöf og þá blíðkaðist drekinn aðeins og kom út. 

Formleg	  athöfn	  og	  Kennari	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 8 og 11). 

Hver og einn færir drekanum gjöf. Kennari í hlutverki drekans spyr alla hvað þeir séu 

að gefa, en hafnar öllum gjöfunum, finnst þær ómerkilegar .Hann má jafnvel koma 

því að að hann geti flogið kringum hnöttinn og að hann geti fnæst eldi yfir 10 skóga í 

einum andardrætti. Þegar drekinn er búinn að hafna öllum gjöfunum rýkur hann inn í 

helli sinn og skellir hurðinni. 

Kennarinn stekkur aftur á fundinn sem Elísabet og biður enn um hugmyndir. Getur 

jafnvel sagt eitthvað á þessa leið: Þessi dreki er nú hrikalega grobbinn og 

vanþakklátur! Getum við einhvern veginn notað það til að snúa á hann? Elísabet 

reynir að leiða nemendur á einhvern hátt á þá braut að plata drekann til að þreyta 

hann. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Elísabet barði að dyrum í þriðja sinn. Drekinn stakk nefinu aftur út og gargaði: 

„Snautaðu! Ég elska prinsessur, en ég er þegar búinn að éta heila höll í dag. Ég er 

mjög upptekinn dreki, reyndu aftur á morgun.“ 

„Bíddu“ kallaði Elísabet, „er það satt að þú sért klókasti og kræfasti dreki í öllum 

heiminum?“ „Jább“ svaraði drekinn. 
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Sagan	  heldur	  áfram	  en	  kennarinn	  biður	  nemendur	  að	  leika	  með	  sögunni	  

Nemendur túlka nú drekann á meðan kennarinn heldur áfram með söguna 

„Er það satt“ spurði Elísabet, „að þú getir brennt tíu skóga til kaldra kola með því 

að fnæsa yfir þá eldi?“ „Ó jess“ svaraði drekinn. Hann dró djúpt andann og spjó svo 

miklum eldi að upp brunnu fimmtíu skógar. (Kennari biður nemendur að fnæsa eldi.) 

„Glæsilegt“ sagði Elísabet. Drekinn fyllti lungun á nýjan leik og spjó eldi sem 

brenndi upp hundrað skóga. (Kennari biður nemendur að fnæsa meira.) 

„Stórkostlegt“ sagði Elísabet. Aftur dró drekinn andann og ætlaði að spúa enn meiri 

eldi, en að þessu sinni gerðist ekki neitt. Drekinn átti ekki einu sinni eftir nógan eld til 

að kokka kjötbollu. 

Kyrrmynd	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur túlka, einstaklingslega,  vonsvikinn dreka. Kennarinn gengur á milli og 

spyr hvernig þeim líði. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Enn spurði Elísabet: „Dreki, er það satt að þú getir flogið hringinn í kringum 

hnöttinn á aðeins tíu sekúndum?“ „Nú auðvitað“ svaraði drekinn, stökk í loft upp og 

Sjúmmm! Flaug hringinn í kringum hnöttinn á aðeins tíu sekúndum. (Kennari biður 

nemendur að fljúga hringinn í kringum hnöttinn.) 

Drekinn var mjög þreyttur þegar hann kom til baka en Elísabet hrópaði: „Frábært! 

gerðu það aftur!“ (Kennari biður nemendur að gera þetta aftur.) 

Drekinn hóf sig á loft og flaug hringinn í kringum hnöttinn á tuttugu sekúndum. 

Þegar hann kom til baka var hann of uppgefinn til að koma upp nokkru orði svo hann 

lagðist á jörðina og steinsofnaði. (Kennari biður nemendur að herma eftir drekanum. 

Nemendur leggjast og sofa.) 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Elísabet hvíslaði ofurvarlega: „Hæ! Dreki!“  (Kennari biður nemendur að hvísla að 

drekanum.) 

Drekinn hreyfði hvorki legg né lið. Hún lyfti upp eyra drekans, stakk hausnum inn og 

æpti af öllum kröftum: „HÆ! DREKI!“ (Kennari biður nemendur að hrópa á drekann.) 

Drekinn var svo úrvinda að hann haggaðist ekki. Elísabet óð rakleiðis yfir drekann og 

reif upp hurðina að hellinum. Þar inni stóð Rónald prins. Hann leit snöggt á 
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Elísabetu og hreytti út úr sér: „Elísabet! þú ert eins og drusla! Þú lyktar eins og 

drekaeyrnamergur, hárið á þér er kleprað og þú ert klædd í skítugan bréfpoka. 

Komdu aftur og bjargaðu mér þegar þú lítur út eins og alvöru prinsessa!“ „Rónald“ 

sagði Elísabet „fötin þín eru mjög falleg og hárið óaðfinnanlegt. Þú lítur út eins og 

alvöru prins en ert bara alvöru fábjáni!“ Elísabet og Rónald giftust ekki eftir allt 

saman. 

Kastljós	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Drekinn, Róland og konungurinn sitja fyrir svörum og nemendur spyrja þá spjörunum 

úr. Hægt er að láta þá koma einn í einu eða alla saman. 

Umræður:	  

• Hvaða þarfir eru sterkastar hjá Elísabetu? En hjá Rónald? En hjá Drekanum? 

• Hvaða lífsgildi hefur Elísabet? 

• Hvernig leið okkur þegar drekinn vildi ekki taka við gjöfunum frá okkur? 

Hvers vegna? 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Elísabet fór út í heim eftir viðureign sína við drekann, tíu árum síðar skrifar 

hún vinkonu sinni bréf og segir henni hvað á daga hennar hefur drifið síðan 

þá. 

• Drekinn var gerður burtrækur úr samtökum dreka, trölla og ófreskja fyrir að 

láta tvo litla krakka sleppa frá sér. Eftir tíu ára útlegð sendir hann samtökunum 

bréf þar sem hann tiltekur hetjudáðir þær sem hann hefur drýgt síðastliðin tíu 

ár til að sækja um inngöngu að nýju. 

Petruso	  þrælasali	  	  

Þetta leikferli er fyrir nemendur á miðstigi, en hægt er að einfalda það svo það henti 
yngri börnum eða bæta við svo það henti eldri nemendum. Æskilegt er að nemendur 
hafi fjallað um lífsgildi og hinar fimm félagslegu grunnþarfir í Uppeldi til ábyrgðar 
áður en farið er í leikferlið. Eftir leikferlið getur verið gott að fara í vinnu við 
bekkjarsáttmála. 
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Hugarflug	  með	  leiðsögn	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 5). 
Hugsið ykkur stóran, glæsilegan steinkastala austast í Evrópu á miðöldum. Kastalinn 
var uppi á gróðurlausri hæð, en fyrir neðan hann og allt um kring voru skógi vaxnar 
hlíðar og blómlegir dalir. Í kastalanum bjó ríkur maður, Petruso, með fylgdarliði sínu 
og fjölskyldu. Petruso var illgjarn og vondur maður sem varð ríkur af því að selja 
egypska faraóinum þræla. Petruso sendi flokka sína út um sveitir og þorp til að finna 
þræla til að senda faraó. Við erum einmitt stödd í einu þessara þorpa. 
Þrælafangararnir höfðu aldrei komið í þetta þorp, sem betur fer og þrátt fyrir að 
þorpsbúar vissu að hættan vofði yfir gekk lífið sinn vanagang í þorpinu. 

Þankahríð	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 5). 
• Hvað sjá þorpsbúar, heyra og finna á bæjartorginu? 
• Hvernig getur fólkið uppfyllt grunnþarfir sínar í þorpinu? 
• Hvaða lífsgildi eru mikilvæg fyrir þorpsbúa? 

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 
Kennari biður börnin, einstaklingslega, um að fara í hlutverks fólksins í þorpinu. 
Kennarinn gengur á milli og spyr: Hver ert þú? Hvað ertu að gera? Hvaða grunnþörf 
ertu að reyna að uppfylla? Hvernig gengur það? 

Sagan	  heldur	  áfram	  

Einmitt þennan morgunn höfðu þorpsbúar hugsað sér að funda saman til að leggja 
grunn að þorpssáttmála. 

Fundur	  –	  kennari	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 7 og 11). 

Kennari í hlutverki þorpshöfðingja (sá sem valdið hefur) kallar þorpsbúa saman til 

fundar. Hann spyr þorpsbúa: Í hvernig þorpi viljum við búa? Þorpshöfðinginn setur 

hugmyndir þorpsbúa upp á töflu á Y-spjald. Þorpsbúar ræða um þau lífsgildi sem 

standa að baki þessum atriðum og þorpshöfðinginn skrifar upp lista þar sem allir geta 

séð. Þorpsbúar kjósa um þau lífsgildi sem þeir vilja hafa í sáttmálanum sínum og 

steypa þeim saman í nokkrar setningar þannig að útkoman verður þorpssáttmáli. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

En svo sá fólkið flokk skartklæddra manna koma frá kastalanum í átt að þorpinu 
þeirra. Þetta voru greinilega sendimenn Petrusos þrælasala að ná sér í næsta skammt 
af varningi. Fólkið verður hrætt og þarf að taka ákvörðun í skyndi. Virtasti 
öldungurinn í þorpinu er fenginn til að ákveða hvort þorpsbúar reyni að berjast við 
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þrælafangarana eða komast undan með því að fela sig eða flýja. Hann fær þorpsbúa 
til að aðstoða sig. 

Samviskugöng:	  Berjast	  eða	  flýja?	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 
Hvað segir það um þorpsbúa sem manneskjur ef þeir berjast? En ef þeir flýja? 
Öldungurinn gengur gegnum samviskugöngin og tekur að lokum ákvörðun um hvað 
gera skuli. 

Sagan	  heldur	  áfram:	  

Þrælafangararnir ná fólkinu og kasta því í dýflissu Petrusos í kastala hans, þar er 
kalt, blautt og óyndislegt, vond saggalykt, dropar detta úr loftinu og hvergi hægt að 
tylla sér nema blotna, fólkið hjúfrar sig saman til að halda á sér hita. 

Kennari	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 11). 
Nemendur sitja þétt saman á gólfinu og eru daprir í bragði. Kennari kemur inn í 
dýflisuna í hlutverki Petrusos þrælasala og segir eitthvað á þessa leið: “Jæja, 
þorpsrottur, hvað á nú að gera við ykkur? Ribbaldarnir mínir voru svo lengi að tína 
ykkur upp að skipið til Egyptalands er þegar farið! Svona! Komið með hugmyndir! 
Hvað á ég að gera? Hvernig get ég refsað ykkur? Komið með hugmyndir!” Petruso 
fussar og sveiar yfir öllum hugmyndum, að lokum segir hann þó: “Þið eruð nú dálítið 
uppfinningasöm, ef þið getið kennt mér eitthvað nýtt á hverjum degi mun ég ekki 
senda ykkur til Faraós, en þegar sá dagur kemur að þið getið ekki kennt mér neitt 
farið þið beina leið til hans og þið vitið hvernig það endar! Ég kem strax í fyrramálið 
og þá er eins gott að þið verðið tilbúin með eitthvað sniðugt fyrir mig.” 

Fundur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 
Fundur í dýflissunni: Hvað er hægt að kenna Petruso sem gæti orðið til þess að hann 
leyfir okkur að fara aftur heim í þorpið okkar? 
Þorpsbúar finna uppá hlutum til að kenna Petruso, vonandi stingur einhver uppá að 
kenna honum um þarfirnar, lífsgildin og Uppeldi til ábyrgðar. Ef ekki þarf kennarinn 
að koma inn í hlutverki, til dæmis gamals fanga sem er búinn að vera í dýflissunni 
lengi (sá sem er lægstur í virðingarstiganum) og stinga uppá að kenna Petruso að vera 
góð manneskja. 

Nemendur	  kenna	  

Kennarinn kemur aftur í hlutverki Petrusos. Nemendur í hlutverki þorpsbúa kenna 
honum um Uppeldi til ábyrgðar og hann fær hjálp þorpsbúa til að finna betri leiðir til 
að uppfylla þarfir sínar. Leiðir sem skerða ekki rétt annarra til að uppfylla sínar þarfir 
Að lokum sleppir hann þorpsbúum.  
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Kastljós	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Nemendur í hlutverkum Petrusos, öldungsins, þorpshöfðingja og/eða ribbaldanna sitja 

fyrir svörum í kastljósi og hinir nemendurnir skiptast á að spyrja þá. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Hver og einn þorpsbúi skrifar bréf til faraós þar sem hann biður hann að láta þræla 

sína lausa. 

Tillaga	  að	  umræðuefni:	  Áhrif	  álags	  eða	  ótta	  á	  heilann.	  

Kennari spyr nemendur: Hvernig leið ykkur þegar Petruso var að biðja um leiðir til að 

refsa þorpsbúum? Voru þær tilfinningar frábrugðnar tilfinningunum sem vöknuðu 

þegar þorpshöfðinginn vildi vita hvað einkenndi gott þorp? Var auðveldara að fá 

hugmyndir fyrir þorpshöfðingjann heldur en Petruso? Hvers vegna? Hvað var líkt og 

ólíkt með aðstæðunum? 

Gísla	  saga	  Súrssonar	  

Í þessu ferli fyrir nemendur á unglingastigi er gert ráð fyrir að leikrænar aðferðir séu 

notaðar eftir lestur ákveðinna kafla sögunnar um Gísla Súrsson. Hér ráða nemendur 

ekki framvindu sögunnar heldur eru leikrænu aðferðirnar hugsaðar til þess að dýpka 

skilning nemenda á sögunni, tilfinningum, ákvörðunum og aðstæðum persónanna. 

Ekki er nauðsynlegt að nota allt ferlið heldur er hægt að velja úr ákveðin atriði sem 

kennari telur henta hópnum. Gagnlegt getur verið að safna saman í möppu verkefnum 

sem heita skrifað í hlutverki og nýta til námsmats. 

Eftir	  lestur	  1.	  kafla	  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Hvaða innri togstreita hefur átt sér stað hjá Ara þegar hann tekur þá ákvörðun að 

berjast við Björn frekar en að gefa honum konu sína. 
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Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendum er skipt hópa sem hver um sig gerir þrjár kyrrmyndir og stillir þeim upp í 

röð 

• Gísli fær sverðið Grásíðu lánað hjá Kol 

• Gísli berst við Björn 

• Gísli vill ekki skila Grásíðu 

Kennarinn gengur á milli nemenda og spyr þá hvernig þeim líður, hvaða þarfir og 

lífsgildi séu í huga þeirra og hvers vegna þeir telji sig vera í þeirri stöðu sem þeir eru. 

Innri	  raddir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Gísli biður Kol að lána sér Grásíðu. Ef hægt er að fá misstóra stóla er mjög gott ef 

Kolur getur setið á þeim stól sem er lægri til að sýna veika stöðu hans gagnvart Gísla. 

Kastljós	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Nemendur spyrja Þorkel og Ingibjörgu. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Ingibjörg, sem hefur gifst og orðið ekkja tvisvar, skrifar foreldrum sínum, 

Ingigerði og Ísa bréf þar sem hún segir þeim frá því sem gerst hefur. 

• Þorbjörn, yngsti bróðir Ara og Gísla, skrifar minningargrein um bræður sína. 

Eftir	  lestur	  2.	  og	  3.	  kafla	  

Kastljós	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Hér gæti verið gaman að heyra Þorkel eða Kolbjörn útskýra mál sitt og svara 

spurningum. Einnig getur verið áhugavert að fá tillögur frá nemendum um hvern þeim 

finnist að eigi að tala við í kastljósinu. 
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Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Þórdís eða Þóra móðir hennar skrifa um liðna atburði. 

• Einhver liðsmaður Skeggja skrifar frétt um dráp Skeggja og sona hans. 

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Hóparnir stilla sér upp sem kyrrmyndir af hápunktum sögunnar. 

• Þorkell, Gísli og Bárður í ferðinni þar sem Gísli drap Bárð. 

• Skeggi biður Þórdísar en fær ekki. 

• Kolbjörn þorir ekki á hólminn og Gísli berst við Skeggja í hans stað. 

• Gísli og félagar sleppa úr eldinum. 

• Gísli og félagar drepa Skeggja og syni hans. 

Þegar nemendur hafa stillt sér upp spyr kennarinn þá hverjir þeir séu og hvaða 

lífsgildi þeim finnist mikilvæg, hvaða þarfir þeir séu að uppfylla og hvaða þarfir líði 

skort. Hvernig þeim líði og af hverju þeir hagi sér eins og þeir gera. 

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

• Hvaða innri togstreita hefur átt sér stað þegar Kolbjörn ákveður að mæta ekki 

til hólmgöngunnar? Einn nemandi í hlutverki Kolbjarnar gengur milli raðanna. 

Þegar hann kemur út á enda útskýrir hann ástæðurnar fyrir vali sínu. 

• Hvaða innri togstreita hefur átt sér stað þegar Gísli ákvað að berjast við 

Skeggja? Einn nemandi í hlutverki Gísla gengur milli raðanna. Þegar hann 

kemur út á enda útskýrir hann ástæðurnar fyrir vali sínu. 

Eftir	  lestur	  4.	  –	  6.	  kafla	  

Hugarflug	  með	  leiðsögn	  og	  þarfaárekstur	  

(Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 5 og 14). 

“Þið eru stödd á litlum báti úti á rúmsjó einhversstaðar milli Noregs og Íslands, þið 

eruð 40 saman og hafið þegar verið 70 daga á sjó. Þið hafið aldrei á leiðinni séð 

neins staðar til lands. Þið vitið ekki hvað bíður ykkar á Íslandi, báturinn veltist og 

kastast til í öldunum, maturinn er naumt skammtaður enda vitið þið ekki hversu lengi 
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enn þið þurfið að sigla. Meira að segja við þessar aðstæður þarf fólk að uppfylla 

félagslegar þarfir sínar...” 

Þarfaárekstur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 14). 

Aðstæðurnar sem kennari gefur nemendum í þessu tilfelli eru þær sem lýst er í 

hugarfluginu, þeir eru í 40 manna hópi, á opnum báti úti á rúmsjó eftir 70 daga 

siglingu. 

Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur leika atriðið þar sem myndun fóstbræðralagsins fer út um þúfur. Þetta er 

gert í fjögurra manna hópum. Við lok spunanna gengur kennarinn á milli og spyr 

persónurnar hvernig þeim líði og hvers vegna þær hafi gert það sem þær gerðu. 

Hér er hægt að gera ýmis tilbrigði, til dæmis að endurgera atriðið þannig að það gerist 

í nútímanum, eða færa það í óperubúning eða að leika það með látbragði. Mismunandi 

hópar geta fengið mismunandi fyrirmæli um leikstíl. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Persóna sem nemendur velja sér heldur sig vera að deyja á skipinu og notar 

síðustu kraftana til að skrifa bréf sem hún óskar eftir að verði farið með til 

einhvers sem er mikilvægur í lífi hennar. 

• Arnór Gassi skrifar um vorþingið. 

Eftir	  lestur	  7.	  –	  9.	  kafla	  

Innri	  raddir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur endurtaka eftirfarandi samtöl úr sögunni með eigin orðum en hlusta einnig 

á innri raddir persónanna. 

• Vésteinn og Gísli tala saman þegar leiðir skiljast í Danmörku. 

• Ásgerður og Auður tala saman í dyngjunni. 

• Ásgerður og Þorkell tala saman um kvöldið. 
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Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Skegg-Bjálfi skrifar hetjusögu um sjálfan sig. 

• Húskarl- eða kerling Þorgríms gerir teiknimyndasögu eða skopsögu um Gísla 

og Þorkel. 

Eftir	  lestur	  10.	  –	  14.	  kafla	  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Hvaða togstreita hefur átt sér stað innra með Vésteini þegar hann ákveður að fara til 

veislunnar í Haukadal? 

Mennsk	  Y-‐spjöld	  með	  kyrrmyndum	  

(Sjá útskýringar á kennsluaðferðum á bls 5 og 6). 

Nemendur koma sér saman um hvaða lífsgildi hafi verið Vésteini mikilvæg og gera 

svo mennsk Y-spjöld með kyrrmyndum fyrir þau lífsgildi.  

Slúðurhringur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Nemendum er skipt í tvo hópa. Annar hópurinn er í hlutverki fólksins á Hóli en hinn 

fólksins sem býr á Sæbóli. Fólkið á Hóli og fólkið á Sæbóli slúðrar hvert um annað. 

Að umræðum loknum biður kennarinn fólkið á Hóli að segja sér frá fólkinu á Sæbóli 

og öfugt. 

Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur túlka með eigin orðum í spuna lykilatriði kaflans: 

• Vésteinn á leið til Haukadals og viðvaranirnar þrjár. 

• Óveðrið og víg Vésteins 

• Ferð Guðríðar á Sæból 

• Útför Vésteins 

• Draumar Gísla 
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Innri	  raddir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Tveir nemendur endursegja samtal Gísla og Þorkels eftir útför Vésteins með eigin 

orðum. Á meðan aðrir tveir nemendur túlka hugsanir þeirra. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Geirmundur og Guðríður skrifast á um lífið á Hóli og Sæbóli. 

• Auður skrifar minningargrein um Véstein 

Eftir	  lestur	  15.	  –	  18.	  kafla	  

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

• Nemendur gera kyrrmyndir af veislugestum Gísla og Þorgríms. Kennarinn 

gengur á milli og spyr þá um þarfir þeirra, lífsgildi og sannfæringu. 

• Nemendur tveir og tveir saman gera kyrrmyndir af viðureign Gísla og 

Þorgríms á leikunum. 

Kastljós	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Gísli, Þorkell og Þórdís eru hvert um sig tekin í kastljós. Ef nemendur vilja spyrja 

fleiri persónur spurninga er tilvalið að gera það. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Geirmundur skrifar Guðríði og játar þátt sinn í vígi Þorkels. 

• Þórdís skrifar Ara, bróður sínum í Noregi bréf. 

Eftir	  lestur	  18.	  og	  19.	  kafla	  

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

• Þorgrímur drepur Auðbjörgu. 
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• Gísli drepur Þorgrím nef. 

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

• Hvaða togstreita hefur átt sér stað innra með Þórdísi áður en hún ákvað að 

segja Berki að Gísli hefði drepið Þorgrím? 

• Persóna Þorkels tekin fyrir. Hverjir eru kostir hans og lestir? Hvaða lífsgildi 

hefur Þorkell í heiðri og hver ekki? 

Innri	  raddir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

• Tveir nemendur endursegja samtal Þórdísar og Barkar þegar hún segir honum 

að Gísli hafi drepið Þorgrím á meðan aðrir tveir nemendur túlka hugsanir 

þeirra. 

• Tveir nemendur endursegja samtal Þorkels og Gísla þegar Gísli spyr Þorkel 

hvort hann muni hjálpa honum á meðan aðrir tveir nemendur túlka hugsanir 

þeirra. 

Viðtal	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Konan sem hylmdi yfir með Þorkatli spurð af tveimur spyrlum. Annar spyrillinn er 

vilhallur Gísla, hinn Berki. 

	  Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur í hópum spinna mögulegt framhald sögunnar ef það hefði verið Þorkell 

sem bað Gísla hjálpar en ekki öfugt. 

Eftir	  lestur	  20.	  –	  21.	  kafla	  

Paravinna	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Nemendur leika dæmi sem gætu gerst í nútímanum þar sem höfðinginn fórnar 

þrælnum. 
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Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur stilla sér upp sem kyrrmyndir og raða þeim í tímaröð. Kennarinn gengur 

svo á milli og spyr þá um tilfinningar þeirra. 

• Gísli, Auður og Guðríður flytjast í Geirþjófsfjörð. 

• Bjartmarssynir bjóða sætt fyrir Gísla á þinginu. 

• Gísli biður Þorkel Súrsson og Þorkel auðga að hjálpa sér. 

• Gísli biður höfðingja um allt Ísland um hjálp en fær enga. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja eitt verkefni: 

• Helgi Bjartmarsson skrifar um atburði þingsins 

• Börkur digri skrifar um atburði þingsins 

• Vinur Þórðar huglausa skrifar minningagrein um hann. 

Eftir	  lestur	  22.	  –	  24.	  kafla	  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Hvaða togstreita getur hafa átt sér stað innra með Auði þegar hún ákvað að taka ekki 

við peningunum? 

Innri	  raddir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Tveir nemendur endursegja með eigin orðum samtal Gísla og Þorkels þegar þeir 

skiljast í síðasta sinn á meðan aðrir tveir nemendur túlka hugsanir þeirra. 

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur, tveir og tveir saman, túlka með kyrrmyndum tilfinningar Gísla og Þorkels 

eða þau lífsgildi sem þeir hafa í heiðri. 

Afturhvarf	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 
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• Nemendur spinna stutt atriði sem varpar ljósi á það hvers vegna Eyjólfur grái 

þjónar Berki digra. 

• Nemendur spinna stutt atriði sem varpar ljósi á það hvers vegna Þorgerður 

tekur að sér skóggangsmenn. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Þorgerður segir frá tímanum þegar Gísli var með henni. 

Eftir	  lestur	  25.	  –	  27.	  kafla	  

Viðtal	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Nemendur taka viðtal við Ingjald í Hergilsey. Hér er áhugavert að hafa tvo spyrla, 

annan vilhallan Gísla en hinn Berki. 

Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur leika atriðin með eigin orðum. Kennarinn ætti að hvetja þá til að nota 

kyrrmyndir til að stöðva spunann til þess að einhver persóna geti stigið út og sagt frá 

lífsgildum sínum. Hér má einnig nota afturhvarf ef eitthvað þarf að koma fram úr 

fortíð persónanna. 

• Helgi kemur í Hergilsey 

• Gísli kemst á land 

• Menn Barkar koma til Refs og Álfdísar.  

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Bóthildur skrifar um flótta Gísla frá Hergilsey. 

• Einn af mönnum Barkar skrifar um viðureignina við Álfdísi 
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Eftir	  lestur	  28.	  –	  32.	  kafla	  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Hvaða togstreita getur hafa átt sér stað innra með Gísla þegar hann ákveður að hefna 

ekki fyrir víg Þorkels? 

Viðtal	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 7). 

Nemendur taka viðtal við Hávarð, tveir spyrja og er annar vilhallur Gísla en hinn 

Berki og Eyjólfi. 

Örlagavefur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Hvað gerði Þorkel að þeim manni sem hann var? Hvaða þarfir voru honum 

mikilvægar? Hvernig uppfyllti hann þær? Hvaða lífsgildi hafði Þorkell í heiðri? 

Þegar örlagavefurinn er tilbúinn leggja nemendur hann á gólfið, skrifa orð og 

setningar á miða og leggja í vefinn. Upp úr þessu má svo vinna persónulýsingu 

Þorkels. 

Spuni:	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur leika atriðið þar sem Eyjólfur reynir að múta Auði. Hóparnir eiga að gera 

mismunandi persónur að útgangspunkti spunans. 

• Auður 

• Eyjólfur 

• Helgi 

• Guðríður 

	  Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja eitt verkefni: 

• Bergur eða Helgi skrifa um frægðarför sína. 

• Guðríður skrifar um komu Eyjólfs í Geirþjófsfjörð. 

• Gísli skrifar um draumfarir sínar. 
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Eftir	  lestur	  33.	  kafla	  

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur gera kyrrmyndir af draumum Gísla. Kennarinn gengur svo á milli 

myndanna og spyr nemendur hvernig þeim líði. 

Eftir	  lestur	  34.	  –	  36.	  kafla	  

Samviskugöng	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

Hvaða togstreita gæti hafa átt sér stað innra með Eyjólfi þegar hann ákveður að halda 

áfram bardaganum þrátt fyrir að Gísli stráfelli menn hans? Hvernig rökstyður hann 

ákvörðun sína fyrir sjálfum sér? 

Kyrrmyndir	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

Nemendur stilla sér upp sem kyrrmyndir úr lokabardaga Gísla. Kennarinn spyr þá 

hverjir þeir eru og hvernig þeim líði. 

Örlagavefur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Hvað gerði Gísla að þeim manni sem hann var? Hvaða þarfir voru honum 

mikilvægar? Hvernig uppfyllti hann þær? Hvaða lífsgildi hafði Gísli í heiðri? 

Þegar örlagavefurinn er tilbúinn leggja nemendur hann á gólfið, skrifa orð og 

setningar á miða og leggja í vefinn. Upp úr þessu má svo vinna persónulýsingu Gísla. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja eitt verkefni: 

• Einn af mönnum Eyjólfs sem særðist illa í bardaganum við Gísla skrifar bréf 

til persónu sem hann metur mikils. 

• Guðríður skrifar um bardagann við Einhamar. 

• Auður skrifar minningargrein um Gísla. 
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Eftir	  lestur	  37.	  –	  38.	  kafla	  

Örlagavefur	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Hvað gerði Þórdísi að þeirri konu sem hún var? Hvaða þarfir voru henni mikilvægar? 

Hvernig uppfyllti hún þær? Hvaða lífsgildi hafði Þórdís í heiðri? 

Þegar örlagavefurinn er tilbúinn leggja nemendur hann á gólfið, skrifa orð og 

setningar á miða og leggja í vefinn. Upp úr þessu má svo vinna persónulýsingu 

Þórdísar. 

Afturhvarf	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 9). 

• Nemendur spinna atriði úr lífi Gísla og Auðar sem ekki koma fyrir í sögunni 

til að varpa ljósi á þá miklu tryggð sem þau sýna hvort öðru. 

• Nemendur spinna atriði úr lífi Barkar eða Eyjólfs til að varpa ljósi á 

lífsskoðanir þeirra. 

Spuni	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 6). 

• Hvernig var líf Ara Súrssonar á meðan Þórdís, Þorkell og Gísli bjuggu á 

Íslandi? 

• Nemendur velja einhvern vendipunkt úr sögunni og gera spuna sem lýsir því 

hvernig sagan hefði getað farið ef því atriði væri breytt. 

Skrifað	  í	  hlutverki	  

(Sjá útskýringu á kennsluaðferð á bls 10). 

Nemendur velja annað hvort: 

• Guðríður eða Geirmundur skrifa æviminningar sínar á gamals aldri. 

• Helgi Vésteinsson skrifar um þá atburði sem leiddu til þess að hann fór til 

Grænlands. 
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Viðauki	  1	  

Y-spjald 
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Viðauki	  2	  

T-spjald 

 


