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Ágrip  

Verkefni þetta fjallar um mikilvægi sköpunar í skólastarfi. Möguleika sköpunar í tengslum  

við ólíkar kennsluaðferðir með það í huga að mæta mismunandi þörfum nemenda. 

Skoðað verður hvernig kennsluaðferðirnar leitarnám og leiklist geta ásamt sköpun haft 

áhrif á nám barna. Velt er fyrir sér hvernig samþættingu námsgreina er háttað  í skólum  

og hvort skapandi nám hafi áhrif á námsgetu nemenda. Að lokum er sett fram heildstætt 

kennsluferli fyrir samfélagsgreinar með sköpun að leiðarljósi. Kennsluferlið er samið með  

leiklist í huga fyrir kennslubókina Sögueyjan – 1. hefti. Kennsluferlið felur í sér 

samþættingu námsgreina og er ætlað að ýta undir áhuga nemenda á námsefninu og koma 

með hugmyndir að skapandi vinnu í samfélagsgreinum. 
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Ritgerð þessi er til 10 eininga og fullgildingar B. Ed gráðu við kennaradeild Mennta-

vísindasviðs Háskóla Íslands. Viljum við sérstaklega þakka leiðbeinanda okkar Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir alla þá aðstoð, 

hvatningu og stuðning sem hún hefur sýnt okkur. Hafsteinn Karlsson  fær sérstakar þakkir 

frá okkur fyrir yfirlestur verkefnisins í heild. Einnig viljum við þakka starfsfólki ritvers fyrir 
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1 Inngangur 

Sköpun kemur víða fyrir í daglegu lífi einstaklinga. Ekki skiptir máli hvar í heiminum þeir 

eru staddir, sköpun á sér stað alls staðar. Birtingamyndir hennar koma fram á ólíkan hátt. 

Sköpun kemur fram óháð stöðu og ekki skiptir máli hvort um sé að ræða framkvæmda-

stjóra eða kennara, sköpunin kemur ávallt fram á einhvern hátt. Það þarf að leggja rækt 

við sköpun svo hún eflist og þróist. Allir eiga að fá tækifæri til að viðhalda sköpunargáfu 

sinn, það á ekki hvað síst við hjá nemendum í skólastarfi. Hana þarf að rækta í öllum 

námsgreinum í skóla, ekki eingöngu í list- og verkgreinum. Námsefni er hæglega hægt að 

nýta á skapandi hátt óháð námsgrein þannig að bóklegt og verklegt nám verið samofið. 

Samþætting námsgreina eykur fjölbreytni náms og dýpkar skilning og ýtir undir forvitni og 

námsgleði nemenda.  

Í þessari ritgerð er lögð megináhersla á sköpun í skólastarfi og samþættingu 

samfélagsgreina við aðrar námsgreinar með sköpun að leiðarljósi. Rannsóknarspurning 

sem leitast verður við að svara er: Hvaða áhrif hefur skapandi nám á námsgetu 

nemandans? Höfundar álíta að skapandi nám efli virkni, áhuga og námsgetu nemandans. 

Kveikjan að þessu verkefni kom í kjölfar áfanga sem þeir sátu þar sem sköpun var gert hátt 

undir höfði. Þar fundu þeir hvað skapandi kennsla getur ýtt undir áhuga nemenda í námi 

og hve lifandi og skemmtileg kennsla getur stuðlað að miklu námi. Að mati höfunda er 

fjölbreytni í kennslu og fjölbreyttir kennsluhættir mikilvægir til að virkja sköpunargleði 

nemenda. 
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2 Grunnþættir menntunar 

Skólar á Íslandi fylgja sömu menntastefnu og er aðalnámskrám leik-, grunn- og 

framhaldsskóla ætlað að útfæra lög á þann hátt að skólar á hverju skólastigi hafi sömu 

viðmið til að fylgja. Í aðalnámskrá grunnskóla eru settir fram sex grunnþættir menntunar 

sem eiga að fléttast inn í allt skólastarf. Markmið þeirra er að stuðla að því að börn og 

ungmenni geti með góðu móti bjargað sér í samfélaginu. Grunnþættirnir byggja á því að 

bæði sé unnið að markmiðum sem varða menntun sérhvers nemanda og samfélagslegum 

markmiðum. Grunnþættirnir tengjast allir innbyrðis og eru hver öðrum háðir. Ef hugsað er 

út frá þeim er hægt að skapa heildstæða sýn á skólastarf. Grunnþættirnir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir eiga að 

vera leiðarljós aðalnámskrár grunnskóla og kennurum er skylt að flétta þá inn í allt starf 

innan grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16-17). 

Skólaskylda er eingöngu á grunnskólastiginu og því mikilvægt að grunnþáttum 

aðalnámskrár séu gerð góð skil þar (bls. 36). 

Grunnþættir menntunar eru máttarstólpar í skólakerfinu og hafa endurspeglast í 

námi höfunda í faggreinakennslu samfélagsgreina. Sköpun sem grunnþáttur á að 

endurspeglast í öllu skólastarfi. Höfundar, sem eru tilvonandi kennarar, nýta aðalnámskrá 

sem leiðarljós við skipulagningu og útfærslu námsefnis. Huga þarf að því hvernig nám er 

uppbyggt og hvernig er hægt  að taka tillit til grunnþáttanna í kennslu. Þótti höfundum 

sköpun vera áhugaverður grunnþáttur sem fellur vel að samfélagsgreinakennslu. Hægt er 

að nýta sköpun á margvíslegan hátt óháð námsefni hverju sinni. 

 

2.1.   Aðalnámskrá grunnskóla 

Grunnþættir menntunar komu fyrst inn í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2011. Hugtökin 

sköpun og að vera skapandi koma mun oftar fram þar en í fyrri námskrám hvort sem litið 

er til almenna hluta námskrárinnar eða samfélagsgreinahlutans. Orð líkt og sköpunargleði, 

nýsköpun, sköpunarþrá, sköpunarmáttur og sköpunarkraftur eru til dæmis ný og koma 

sem ferskur vindur inn í námskrána (Menntamálaráðuneytið 2006, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þetta orðalag skiptir miklu máli, það markar spor í 

skólastarfið í heild, en allt starfsfólk skólanna endurspeglar í vinnu sinni viðhorf og 

markmið námskrárinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 12).  
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Mikil breyting er á Aðalnámskrá grunnskóla 2013 frá fyrri námsskrá fyrir 

samfélagsgreinar. Námsgreinum sem tilheyra samfélagsgreinum hefur fjölgað. Innan 

samfélagsgreina falla nú saga, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, landafræði, lífsleikni, 

heimspeki auk siðfræði. Í stað áfangamarkmiða eru komin hæfniviðmið sem stuðst er við 

út frá grunnþáttum menntunar. Markmið með matsviðmiðum við lok 10. bekkjar er að 

setja fram hvort nemandinn hafi náð þeim viðmiðum sem ætlast var til og eru markmiðin 

notuð sem leiðarljós í áframhaldandi námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 194-206). 

 Sköpun er margslungið ferli og ekki hægt að lýsa því á einfaldan hátt.  Samkvæmt 

Ingibjörgu Jóhannsdóttur, Elísabetu Indru Ragnarsdóttur og Torfa Hjartarsyni (2012, bls. 

18-24) er sköpun ákveðið ferli sem felur meðal annars í sér að nota ímyndunarafl sem 

mótar þann efnivið sem vinna á með. Frumleiki er einnig mikilvægur þáttur í sköpun en í 

því felst að gera eitthvað öðruvísi en hefur verið gert eða endurgera gamalt á nýjan hátt. 

Sköpun þarf einnig að hafa eitthvert gildi eða þýðingu hvort sem er fyrir höfund verksins 

eða fyrir samfélagið. 

 Mikið er rætt um sköpun í samfélaginu. Sköpun birtist víða hvort sem litið er til 

nærsamfélagsins eða alþjóðasamfélagsins. Ætla má að sköpun megi sjá víðsvegar í 

fjölbreyttum atvinnugreinum en ekki einungis í þeim greinum sem flestir tengja við 

sköpun svo sem listdans, skáldskap og tónlist.  Allir eru skapandi á einn eða annan hátt en 

þann eiginleika verður að rækta líkt og aðra.  Þörf manna á að rækta skapandi eiginleika 

sína er misjöfn en líklegt þykir að það auki lífsánægju. Mikilvægt er að allir nemendur fái 

að njóta sín í skapandi skólastarfi án fyrirfram ákveðinnar staðalímyndar. Þannig virðir 

skólinn tjáningarfrelsi nemenda og þannig fléttast saman grunnþættir sköpunar og 

jafnréttis (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 9-13).  

 

2.2.   Lög og reglugerðir 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2007) segir að öll börn eigi að njóta sömu tækifæra 

í menntun og námi. Það verður til dæmis að tryggja ákveðin úrræði í menntun fyrir þau 

börn sem eiga við líkamleg og andleg veikindi að stríða, en þau geta verið  með skerta 

námsgetu (23. gr./2007). Menntun er talin vera grundvöllur allrar framþróunar í 

heiminum og þar af leiðandi mun menntun auka lífsgæði heimsbyggðarinnar. Menntun er 
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forsenda þess að börn geti nýtt sér ýmis réttindi í lífinu. Sem dæmi má nefna réttinn til 

tjáningarfrelsis, hugmynda- og skoðanafrelsis, félagsfrelsis og því að þau geti almennt 

tekið þátt í að móta sitt umhverfi (28. gr./2007). Börn sem eiga við einhverskonar veikindi 

að stríða, andleg sem og líkamleg, geta átt erfitt með tjáningu, félagslega nálgun, nám og 

margt fleira og er því, að mati höfunda, mikilvægt að taka mið af þeim og þeirra ástandi 

hvað öll réttindi varðar. 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2007) er einnig fjallað um að barn þurfi að 

öðlist lífsleikni sem styrki getu þess til að njóta allra mannréttinda og efli viðeigandi 

gildismat. Áhersla er lögð á að rækta hæfileika barnsins, námsgetu sem og aðra færni, 

sjálfstraust og fleira. Staðfest er í barnasáttmálanum að réttur barns til menntunar er 

viðurkenndur og að menntun sé lykilatriði fyrir öll börn (29. gr./2007). 

Grunnskólalög eru undirstaða Aðalnámskrár grunnskóla (2013) og þar er meðal 

annars skýrt kveðið á um hvert sé uppeldishlutverk grunnskóla og meginstefna í kennslu 

og kennsluskipan. Samkvæmt 24. gr. skal meðal annars leggja áherslu á „skilning og frjótt 

og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Á 

heimsráðstefnu í Lissabon á vegum UNESCO (2006/2007) kom fram að listnám er talið 

styðja við menntun sem samþættir vitsmunalega, líkamlega og skapandi eiginleika 

mannsins. Listnám er einnig talið stuðla að gefandi og sterkum tengslum menningar, 

menntunar og lista. Skapandi umhverfi örvar listrænan þroska nemandans þegar hann 

glímir við skapandi verkefni eða upplifir eitthvað skapandi. Ef nemandi er virkur í listrænu 

námi um leið og hans eigin þættir úr menningu eru sameinaðir þá þroskast frjó hugsun, 

tilfinningagreind og siðrænt viðmið, gagnrýnin hugsun, frelsi til hugsunar og athafna, 

sjálfstæði og síðast en ekki síst sköpunarmáttur og frumkvæði (UNESCO, 2006/2007).  

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að á öllum skólastigum er áhersla 

lögð á fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti svo hægt sé að koma til móts við námsþarfir 

sérhvers nemenda óháð því hversu ólíkir þeir eru. Þá á að stuðla að alhliða þroska, 

menntun og velferð hvers og eins í lífinu.  
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3 Samþætting námsgreina 

Samþætting námsgreina er aðferð sem nýtt er til að stuðla að fjölbreyttu námi og 

með henni er færni nemandans sótt til fleiri en einnar námsgreinar. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að nemendur eigi að upplifa ólíkar aðferðir og verklag sem 

ýtir undir forvitni þeirra sem og sköpunarþrá. Þegar tveimur eða fleiri námsgreinum 

er blandað saman er það talið stuðla að fjölbreyttu námi. Í samfélagi okkar eru 

verkefni yfirleitt samofin mörgum þáttum og því getur samþætting komið sér vel í 

grunnskólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 36). 

Eliazabeth R. Hinde (2005, bls. 105-111) fjallar um í grein sinni að 

samþætting sé ákveðin kennsluaðferð en ekki einungis markmið. Ef samþætting er 

markviss og vel skipulögð eru miklar líkur á því að gæði náms aukist til muna. Hún 

telur að samþættingaraðferðin geri námið þýðingarmikið fyrir nemendur. Carol Ann 

Tomlinson (2001, bls. 5) segir að ef nám sé þýðingamikið og höfði til nemenda sé 

það ein af meginforsendum þess að árangursríkt nám fari fram. Lilja M. Jónsdóttir 

(1995, bls. 5) bætir við að samskiptahæfni aukist þegar unnið er í hópum og að 

samþætting auki áhuga nemenda á námsefninu sjálfu. Hún (1996, bls. 10) telur 

einnig að við samþættingu námsgreina sé oft notuð þemavinna og í henni séu 

nýttar mismunandi námsgreinar. Því má segja að samþætting verði þegar námsefni 

úr mismunandi greinum er blandað saman með það að leiðarljósi að dýpka 

þekkingu nemenda á þeim. 

        Samkvæmt niðurstöðum þeirra fræðimanna sem nefndir eru hér að ofan er 

samþætting námsgreina jákvæð og skilar sér vel til nemendahópsins. Hún eflir þá í 

að takast á við ólík verkefni á sama tíma og finna sameiginlega lausn. Samþætting 

býr nemendur undir að takast á við þau fjölmörgu samþættu verkefni sem bíða 

þeirra eftir að þeir hafa lokið grunnskóla hvort sem litið er til áframhaldandi náms, 

atvinnu eða samskipti við vini og vandamenn. 

 

3.1 Fjölbreyttar kennsluaðferðir  

Þegar rætt er um kennsluaðferðir þurfa kennarar stundum að spyrja sjálfan sig hvað 

sé kennsluaðferð. Smaldino, Lowther og Russell (2008, bls. 18) telja að 

kennsluaðferð sé það ferli sem felur nemendum tiltekna aðferð til að takast á við 
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tiltekið námsverkefni. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna segir að kennsluaðferðir 

séu skipulag kennarans í kennslu, samskipti við nemendur og það viðfangsefni og 

námsefni sem nemendur fara í gegnum og leggja kapp á (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 12). 

Samþætting námsgreina felur í sér fjölbreyttar kennsluaðferðir sem þarf að 

beita við kennslu. Ingvar Sigurgeirsson mælir með fjölbreyttum kennsluaðferðum í  

bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (2013) sem geymir yfirlit um margar algengustu 

kennsluaðferðirnar í skólastarfi. Ingvar leggur áherslu á að þegar kennarar velja sér 

kennsluaðferðir þurfi þeir að hafa þrennt í huga. Í fyrsta lagi hversu vel aðferðirnar 

falli að markmiðum sem skráð hafa verið hverju sinni. Í öðru lagi þarf aðferðin sem 

er valin að vera fjölbreytt svo áhugi vakni hjá nemendum og reyni á þá. Í þriðja lagi 

þarf að huga að einstaklingnum sjálfum og að aðferðin falli sem best að vinnulagi 

hans (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 6).  

 Howard Gardner setti fram fjölgreindakenningu þar sem fram kemur að 

greindir mannsins séu átta. Þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfs-

þekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2011, bls. 14-15). Falla hugmyndir 

Ingvars um fjölbreyttar kennsluaðferðir vel að kenningu Howard Gardners. 

Kennarinn hefur meiri möguleika til að mæta þörfum nemenda sinna með því að 

nota ólíkar kennsluaðferðir, námsefni og kennslutækni (bls. 51). 

 Kennarar sem líta til fjölgreindakenningar Gardners og byggja 

kennsluaðferðir sínar á henni eru að miða að einstaklingsmiðuðu námi nemenda. 

Velta má fyrir sér hvort kennarar séu að nýta sér þá flóru kennsluaðferða sem til er 

til að mæta ólíkum þörfum nemenda sinna, eða hvort þeir séu fastir í viðjum vanans 

og noti fáar kennsluaðferðir. Ef svo er hvað ætli valdi því þá? Er það vegna þess að 

þeir nýta þær aðferðir sem þeir kynntust á sinni grunnskólagöngu eða vegna þess 

að þeir eru ofhlaðnir verkefnum og gefa sér því ekki tíma til að prófa sig áfram? 

Samkvæmt því sem rætt hefur verið hér að ofan hlýtur að vera ákjósanlegt að nota 

margar fjölbreyttar kennsluaðferðir, enda hafa nemendur ólíkan námsstíl og eru 

auk þess ólíkir. 
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3.2.   Leiklist í kennslu 

Um menntagildi listgreina segir í Aðalnámskrá grunnskóla að listsköpun sé ætlað að 

gefa nemendum tækifæri í gegnum fjölbreyttar leiðir að tjá sig, vinna með 

hugmyndir, setja fram spurningar, túlka og endurspegla sína eigin reynslu jafnt og 

annarra. Það gefur þeim færi á að víkka út sjónarhorn sitt á hlutum og hugmyndum 

sem efla bæði ímyndunarafl og fegurðarskyn (Mennta- og menningarmálar-

áðuneytið, 2013, bls. 143). List- og verkgreinar skiptast í sviðslistir, sjónlistir, 

tónmennt, heimilisfræði, textílmennt, hönnun og smíði. Hægt er að kenna þessar 

greinar sem sjálfstæða námsgrein eða nota sem kennsluaðferð og samþætta með 

öðrum námsgreinum. Þessar greinar eru byggðar upp á fjórum þáttum en þeir eru 

þekkingaröflun/hugmyndavinna, framkvæmd, greining og samhengi. Eiga þeir að 

fléttast saman í náminu (bls. 160). 

Leiklist er notuð til að fá nemendur til að opna sig, vera ófeimna í 

samskiptum við aðra, leyfa sér að njóta og viðhalda barninu í sjálfum sér í gegnum 

leik og  nám, vera ófeimna við að gagnrýna sjálfa sig og aðra á uppbyggilegan hátt 

og efla sjálfstraust og trú á sjálfum sér. Lýsingin hér að ofan fellur vel að þeim 

hæfniviðmiðum sem sett eru í aðalnámskrá fyrir leiklist. Þar kemur fram að 

nemendur eigi að fá tækifæri til að efla skilning á sjálfum sér og samfélaginu og 

setja sig í spor annarra.  Prófa sig áfram með ólíku tjáningarformi í öruggu 

námsumhverfi. Leiklist eflir og styður nemandann í að tjá sig og móta, auk þess að 

koma á framfæri hugmyndum sínum og tilfinningum. Hún eflir einnig samvinnu, 

samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkamsbeitingu auk 

raddbeitingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145). 

Meginkostir leiklistar sem kennsluaðferðar eru að nemendur eru virkir og fá 

tækifæri til að nálgast námsefnið á lifandi hátt. Ingvar Sigurgeirsson telur að þessi 

kennsluaðferð sé vannýtt auðlind. Ein skýring gæti hugsanlega tengst því að margir 

telja að kennsla með aðferðum leiklistar sé vandasamt verk og geri miklar körfur til 

kennara. Kennarinn verði að vera öruggur og ákveðinn og geta sýnt fordæmi í verki. 

Jafnframt að hafa gaman af leikferlinu og hvetja nemendur til að hafa frumkvæði. 

Þar sem nemendur er jafn misjafnir og þeir eru margir þá þarf kennarinn að huga að 

því að engum líði illa svo allir fái að njóta sín á sinn hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 
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bls. 127-130). Að auki getur leiklist í kennslu ýtt undir að lokaðir nemendur nái að 

koma út úr skelinni og taka þátt í kennslunni (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2013, bls. 30). Velta má fyrir sér hvað valdi því að þessi 

kennsluaðferð er ekki notuð í meira mæli. Er það vegna þess að kennarar eru 

óöruggir þegar þeir nota kennsluaðferðir leiklistar eða er ástæðan ef til vill að 

kennurum þyki oft skipulagsleysi fylgja slíkri kennslu og þeir eigi erfiðara með að 

stjórna? Mögulegt er að þeim finnist þeir ekki ná að halda utan um kennsluna. Hafa 

þeir ef til vill fengið of litla kennslu í kennsluaðferðum leiklistar í kennaranáminu og 

treysta sér þar af leiðandi ekki í aðferðirnar? Hvað sem veldur þessum trega er ljóst 

að kennsluaðferðirnar geta verið öflugar við samþættingu náms.   

Leiklist er oft leikferli sem hægt er að nýta í því námsefni sem unnið er með 

hverju sinni. Nemendur segja sögu sem þeir sjálfir túlka út frá námsefninu og lifa sig 

þannig inn í ákveðið ferli sem byggir upp samskipti milli sögupersónanna. Miklu 

skiptir að eiginlegt nám fari fram í því ímyndaða ferli sem nemendur skapa og að 

þeir noti gagnrýna hugsun og taki ákvörðun út frá hlutverkinu við að kanna og 

skoða samskipti og mannlega eiginleika. Nemandinn byggir á eigin reynslu en bætir 

auk þess við hana og þá þekkingu sem hann býr yfir með því að takast á við 

vandamálin í leikferlinu jafnhliða því að leita lausna (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1-2). Fellur það vel að hugmyndum Elliot 

Eisners prófessors en hann telur að ein af lexíum listarinnar sé að kenna að það séu 

til fleiri en eitt svar eða lausn við spurningum og vandamálum. Hann telur að of 

mikil áhersla sé lögð á eitt svar sem sé fyrirfram ákveðið af kennaranum. Enn 

fremur telur hann að listir eigi að kenna nemendum að setja sinn persónulega 

stimpil á verkefni og ættu því verkefnin ekki að þurfa að vera öll eins (Elliot Eisner, 

2002, bls. 196-197). 

        Í bókinni Leiklist í kennslu: handbók fyrir kennara benda höfundar á að börn 

frá unga aldri séu þeim eiginleika gædd að geta breytt umhverfi sínu á táknrænan 

hátt til dæmis með að breyta borði í hús. Þau skella sér í hlutverk alveg óhrædd við 

hvað öðrum finnst og með barnslegri einlægni kanna þau af áhuga mannleg 

samskipti, leita lausna og verða reynslunni ríkari. Jafnframt  er sagt að leiklist í 

kennslu sé ætlað að viðhalda þessari hæfni sem byggir á fyrri þekkingu og reynslu 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 11). Því skiptir máli að leggja 
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rækt við þennan eiginleika strax á fyrsta skólaári nemenda til að ná að efla og 

viðhalda honum út grunnskólagöngu þeirra. Þannig er byggt ofan á þekkingu 

nemenda og svalað þekkingarþorsta sem nemendur bera að eðlisfari með sér frá 

unga aldri. 

 

3.3. Leitarnám 

Leitaraðferðir eru kennsluaðferðir sem fela í sér að gefa nemendum tækifæri á að 

líkja eftir vinnubrögðum vísindamanna og framkvæma rannsóknir. Leitaraðferðir 

eru taldar eiga uppruna sinn hjá heimspekingnum John Dewey sem fjallar um 

ígrundaða hugsun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 157). Skilgreining John Deweys á 

ígrundaðri hugsun er að hún sé ákveðin keðja hugsana, það er að segja samfelld röð 

hugsana sem byggja á og styðjast hver við aðra. Þannig byggja hugsanirnar upp 

þekkingu um leið og þær styðja hver aðra í átt að einni niðurstöðu  (Dewey, 2000, 

bls. 42-43). Ígrunduð hugsun er því ólík öðrum hugsunum að því leyti að hún stefnir 

í átt að niðurstöðum sem færa má sönnur á (bls. 44). Niðurstöður sem byggjast á 

ígrundaðri hugsun eru trúverðugar þar sem þær eru settar fram og standa með 

einhverju öðru svo sem vitni, sönnun eða heimild sem styður grundvöll skoðunar 

(bls. 49-50). 

Í leitaraðferðum er viðfangsefnið rannsakað og skilgreint. Nemendur setja 

fram rannsóknarspurningar og tilgátur að lausnum áður en þeir hefja leit að 

upplýsingum. Hægt er að leita upplýsinga á ýmsan máta svo sem með athugunum, 

könnunum, tilraunum eða heimildakönnun. Markmið með leitaraðferðum er að 

vekja áhuga nemenda á að finna sjálfir lausnir og niðurstöður og efla þá og styrkja í 

rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 158). 

Markmið þessi eru öll í Aðalnámskrá þar sem segir að nemandi þurfi að geta aflað 

sér nýrra upplýsinga, leikni og greint þær og miðlað. Einnig segir í kafla um sköpun 

að sköpunarþrá liggi í forvitni og athafnaþrá og stuðli að frumkvæði nemandans. Þá 

segir að sköpunargleði leiði til aukins námsáhuga þegar nemendur finna að 

viðfangsefni þeirra hafi merkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 24-25). 

 Leitarnám og leiklist er hægt að flétta saman með góðu móti þar sem 

kennsluaðferðirnar eru báðar fjölbreyttar og ekki svo ólíkar. Þeim er báðum ætlað 
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að stuðla að því að nemendur leiti lausna með því að nota gagnrýna hugsun og um 

leið að finna skapandi leiðir til að leysa verkefni. Þessar aðferðir henta jafnt fyrir 

einstaklings- og hópaverkefni. Það má einnig fella þær að áhugasviði nemenda og 

nota þær til að auka færni þeirra í samskiptum og framkomu.  
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4 Skapandi kennsluhættir 

Kennsluhættir er hugtak yfir það sem fellur undir framkvæmd kennslu, skipulag hennar 

svo sem kennsluaðferðir, uppröðun kennslustofunnar og námsmat. Það er hlutverk 

kennarans að sníða kennsluhætti að ólíkum nemendahópi og hann verður að gera sér 

grein fyrir að ein og sama leiðin hentar ekki öllum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 21-22). Höfundar bókarinnar Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi telja að kennsla sé árangursrík ef kennari í samvinnu við nemendur 

vinnur eftir margvíslegum leiðum að settum markmiðum í náminu. Þeir mæla með því að 

nemendur taki ábyrgð á sínu námi, að námið sé lagað að hverjum og einum með 

verkefnum sem falla að þörfum hans og áhuga og tengja þau við veruleika hans. 

Einstaklingsmiðað nám er lagað að þörfum hvers og eins og stuðlar þannig  að því að 

einstaklingurinn fái að vera í brennidepli í námi sínu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., bls. 22-

23). 

        Tomlinson (2001) talar fyrir einstaklingsmiðuðu námi. Segir hún að með því að 

einstaklingsmiða kennslu sé verið að hrista upp í þeim kennsluháttum sem hafa verið við 

lýði innan veggja kennslustofunnar. Nemendur fái val um hvernig þeir taka við 

upplýsingum, túlka og skilja hugmyndir og hvernig þeir tjá það sem þeir hafa lært. 

Kennarinn gengur út frá þeirri skilgreiningu að nemendur hafi ólíkar þarfir. Nemendur 

geti, þrátt fyrir að vera með ólíkar þarfir, unnið að sama námsefni. Kennarinn þarf 

einungis að hafa í huga að aðlaga verkefni að þörfum og getu hvers og eins (Tomlinson, 

2001, bls. 1-3). Tomlinson telur ennfremur að nemendur læri betur ef viðfangsefnin, sem 

þeir vinna að, séu aðlöguð að getu þeirra. Því ætti að einstaklingsmiða kennslu eftir 

námshæfni, áhugasviði og námsstíl. Námshæfni felur í sér hæfni og skilning nemanda, 

áhugasvið er það sem vekur forvitni hans eða ástríðu og námsstíll felur í sér hvaða 

vinnuaðferðir henta honum (bls. 45). Tomlinson segir jafnframt að kennarinn geti, með 

því að setja nemendur fremur en sjálfan sig í aðalhlutverk, hvatt nemendur til að auka 

ábyrgð sína á náminu eftir því sem hægt er. Það auki hæfni kennara að finna námsstíl 

nemenda, draga fram hvar áhugasvið þeirra liggur, skapa aðstæður þar sem þeir geti 

leitað upplýsinga, kannað hugmyndir og gefið þeim ákveðið frelsi til að tjá sig og víkka 

skilning sinn á efninu (bls. 16). 



17 

 

Þróunarverkefni var unnið í skóla þar sem einfaldir kennsluhættir höfðu verið 

ríkjandi. Samskipta- og agavandamál þóttu of mörg og var það farið að lita skólastarfið. 

Markvisst var unnið að umbótum skólaárið 2012-2013 með fjölbreyttum kennsluháttum 

og einstaklingsmiðuð námi. Skýrslan Jákvæð skólamenning, fjölbreyttir kennsluhættir og 

einstaklingsmiðað nám: skýrsla um þróunarverkefni í Grunnskólanum á Þórshöfn 2012-

1013 sýnir árgangurinn af því starfi sem unnið var. Unnið var að mismunandi verkefnum 

eftir skólastigum. Á yngsta stigi var unnið með byrjendalæsi, á miðstigi var unnið að 

samþættu verkefni um Evrópuferðir út frá söguaðferðinni og á unglingastigi voru þrjú 

verkefni unnin yfir veturinn. Tvö þeirra voru tengd áhugasviði nemenda og eitt sem 

tengdist nærsamfélaginu það er heimabyggðin mín (Ingvar Sigurgeirsson, Ingveldur 

Eiríksdóttir, Jóhanna Thorsteinson og Lilja M. Jónsdóttir, 2013). 

Lagt var upp með að efla sjálfstæði nemenda með skapandi kennsluháttum sér í 

lagi á mið- og unglingastigi. Við lok skólaársins var talið að vel hafi miðað í átt að þeim 

markmiðum sem lagt var upp með í byrjun. Verkefnin áttu sinn þátt í að bæta marga 

þætti innan skólasamfélagsins til dæmis bötnuðu aga- og samskiptavandamál til muna og 

sýndu mælingar að nemendum liði betur í skólanum. Innleiðing byrjendalæsis gekk vel. 

Nemendur voru ánægðir með að fá tækifæri til að vinna verkefni sem tengdust áhugasviði 

þeirra. Verkefnin höfðu reynt á hæfni þeirra í tjáningu og samstarf við foreldra og 

forráðamenn. Samþætting og hópastarf var mikið notað til dæmis var mikið um 

teymiskennslu. Þrátt fyrir að kennarar væru óöruggir að stíga út fyrir þægindaramma sinn 

í fyrstu fannst þeim verkefnið ganga vel og að þeir hefðu öðlast meira öryggi (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2013). 

        Niðurstöður sýna hve miklu skiptir að kennarar séu meðvitaðir um hvaða 

kennsluhætti þeir nota. Skiptir miklu máli að vera skapandi og þora að prófa sig áfram. 

Velta má vöngum yfir því hvað það var sem varð til þess að skólabragur varð til muna 

jákvæðari við þessar breytingar sem voru gerðar. Ætla má að með því að einstaklingsmiða 

námið hafi áhugi nemenda aukist og einnig tengingin við áhugasvið þeirra. Verkefnin 

stuðluðu að því að auka sjálfstæði nemenda með samvinnu og virðingu. Ennfremur má 

benda á að þrátt fyrir að kennarar skólans hafi talið þetta þróunarverkefni áskorun þá hafi 

þeir öðlast reynslu sem gerir þeim væntanlega auðveldara með að prófa sig áfram með 

kennsluhætti. 
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4.1 Kennismiðir 

Kennarar vinna meðvitað eða ómeðvitað eftir þeim kenningum sem settar hafa verið fram 

um nám og kennslu, þeir hugsa út í hvaða nám er gagnlegt fyrir nemendur og hvernig þeir 

læra best. Lev Vygotsky (1978) leit svo á að börn byrjuðu að læra strax við fæðingu. Taldi 

hann að börn gætu, þegar skólaganga þeirra hæfist, tengt nám við fyrri reynslu. 

Samkvæmt Vygosky byggist nám á svæði milli vitþroska barnsins og mögulegs vitþroska 

þess. Hann talar um svæðið milli núverandi þroskastigs, þegar nemandi leysir þrautir án 

aðstoðar, og þroskastigs sem nemandinn getur náð með stuðningi og aðstoð kennara eða 

með stuðningi jafnaldra sem eru námslega sterkari. Það kallar hann svæði mögulegs 

þroska (e. zone of proximal development) (bls. 84-86). Vygotsky leggur áherslu á að 

kennarinn styðji barnið í námi sínu. Hann telur jafnframt að félagsleg samskipti hafi mikil 

áhrif á nám. Jerome Bruner telur, líkt og Vygotsky, að félagsleg samskipti hafi mikil áhrif á 

nám barna og hjálpi þeim við að tileinka sér nýja þekkingu. Kenningar þessara 

fræðimanna falla að félagslegri hugsmíðihyggju, en þar er talið að nám og félagsleg þróun 

séu fléttuð saman (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 14). 

Elliot Eisner vill leggja áherslu á ímyndunaraflið í skólastarfi. Hann minnir á að það 

sé mjög mikilvægt fyrir vitsmunalegan þroska og mælir með því að virkja það hjá 

nemendum í námi. Með ímyndunaraflinu fái nemendur að prófa hluti í huganum og það 

styrki vitund þeirra (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2013, bls. 

31; Eisner, 2002, bls. 1-24). John Dewey er sömu skoðunar og Eisner um mikilvægi 

ímyndunaraflsins og segir að kennarar þurfi að gefa sér meiri tíma til að virkja 

ímyndunarafl nemenda sinna. Hann mælir með því að þjálfa ímyndunarafl nemenda með 

fjölbreyttum, ólíkum viðfangsefnum (Dewey, 2010, bls. 197). Með notkun sköpunar og 

ímyndunarafls hljóða að vera meiri líkur á því að nemendur opni sig og þeir verði virkari 

innan sem utan skólans. 

Hugsmíði er notað yfir þær kenningar sem leggja hvað mesta áherslu á að nám og 

reynsla sé óaðskiljanleg. Nemandinn þarf að vera virkur þátttakandi í framkvæmdinni til 

þess að eiginlegt nám fari fram. Ný þekking geti ekki verið aðskilin frá ferli skilnings og á 

þann hátt fléttast fyrri skilningur og ný reynsla saman. Hlutverk kennarans er að hvetja, 

styðja og leiða nemendur áfram í námi fremur en að vera sjálfur í aðalhlutverki. Nám 

nemenda verður merkingabærara við að prófa sig áfram í leit að þekkingu (Hafdís 
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Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 15-16). Hugmyndafræði Deweys og sálfræðingsins Jean 

Piaget eiga rætur að rekja til hugsmíðikenningarinnar. Dewey lagði áherslu á að reynsla 

væri uppspretta menntunar, en Piaget lagði fremur áherslu á samstarf milli einstaklings og 

umhverfis. Piaget taldi ennfremur að vitsmunaþroski yxi við það að handfjatla hluti og 

framkvæma rannsóknir (bls. 16). 

        Dewey er talinn vera einn af frumkvöðlum verkhyggjunnar sem skýra má út frá því 

að maðurinn sé jafnt gerandi sem þiggjandi í skynjun sinni í leit að þekkingu. Verkhyggjan 

er að ýmsu leyti lík raunhyggju, að þekkingarleit verði að byggjast á skynjun eða reynslu. Í 

raunhyggju er lagt upp með það hvaða svör koma við spurningum sem tengdar eru 

forsendum þekkingar. Skynjun manna er ólík og skilningur fólks líka. Dewey taldi að hvoru 

tveggja kallaði á enn fleiri spurningar um þekkingu. Dewey taldi skynsamlegra að leita að 

gagnsemi þekkingar í stað sannleika hennar (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 16-18). 

        Margt af því sem fræðimenn hafa sett fram tengt þroska og námi barna má tengja 

saman. Verk- og hugsmíðihyggja vinna vel saman og Dewey talar fyrir hvoru tveggja. 

Þegar nemendur fá að nota hendur og huga í að móta saman nýja þekkingu byggja þeir á 

fyrri reynslu og þekkingu. Dewey talaði fyrir því „að læra í verki“ (e. learnig by doing) og er 

það slagorð tengt við hugmyndir hans (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 37). Bruner er 

sammála Dewey um að þekking sé grunnurinn að því að byggja upp nýja þekkingu. Þó 

telur Bruner að það gerist með félagsvirku námi, en Dewey telur að það gerist í gegnum 

fyrri reynslu og er það eitt af því sem skilur kenningar þeirra að. Eisner telur líkt og Dewey 

að ímyndunaraflið efli huga og nám barna. Þrátt fyrir að til séu fleiri kenningar sem 

tengjast námi og kennslu þá álíta höfundar að þær kenningar sem framangreindir 

fræðimenn tala fyrir falli vel að hugmyndum sköpunar. 

 

4.2 Allir fá að blómstra 

Síðastliðin ár hefur verið fjallað um menntastefnuna skóli án aðgreiningar, en sú stefna 

kom fyrst fyrir í lögum árið 2008 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar eru allir velkomnir 

til náms og markmiðið að draga úr þeirri aðgreiningu sem útilokar minnihlutahópa eða 

flokkar einstaklinga eftir fötlun, þjóðerni, kyni, þjóðfélagsstöðu, fjölskyldubakgrunni eða 

námslegri færni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65; Florian, 2005, 

bls. 29-40). Í skóla án aðgreiningar fer fram einstaklingsmiðað nám sem gengur út á að 
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sérhver nemandi eigi rétt á að fá kennslu við hæfi og að námið sé miðað að þörfum hans. 

Þegar stuðst er við einstaklingsmiðaða námskrá nemenda þarf kennari alltaf að vera vel 

vakandi fyrir því hvaða kennsluaðferðir henta hverjum og einum. Engir tveir eru eins hvað  

styrkleika varðar. Einstaklingsmiðað nám byggir á styrkleikum nemenda fremur en því 

sem þeir geta ekki. Einnig er stuðlað að vináttu og virðingu samhliða kröfum aðalnámskrár 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65; Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 3).  

Einstaklingsmiðað nám fellur vel að fjölgreindakenningu Gardners. Eins og kom 

fram hér að framan segir hann að allir einstaklingar hafi átta greindir, en þær séu 

missterkar hjá hverjum og einum (Armstrong, 2011, bls. 20). Hann telur að sérhver 

einstaklingur hafi hæfni til að þróa allar greindirnar fái hann til þess örvun, eflingu og 

leiðsögn við hæfi. Engin greind er til ein og sér og því starfa þær alltaf saman. 

Megintilgangur fjölgreindakenningarinnar er að rannsaka kjarnaeiginleika greindanna og 

athuga hvernig þær nýtast á árangursríkan hátt (bls. 21). Þeir kennarar sem vilja nýta sér 

fjölgreindakenninguna í kennslu þurfa að byrja á að rannsaka eiginleika hverrar greindar 

og kynna sér vel hvernig hægt er að nýta þá með fjölbreyttum nemendahópi og út frá 

einstaklingsmiðuðu námsefni. Skapandi námsaðferðir falla vel að kenningu Gardners. 

Þemavinna tengist oft skapandi námi en  hún er talin nýtast vel í samvirku starfi og er talin 

efla samskiptagreind nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 15). 

Skapandi nám býður nemendum öðruvísi nám ofan á hið hefðbundna og býr til 

góðar aðstæður til að efla almenn samskipti milli nemenda (Bamford, 2009, bls. 20). Það 

gefur nemendum tækifæri til skilnings á menningu og sjálfum heiminum um leið. 

Listsköpun er nemendum mikilvæg en hún gefur nemendum tækifæri til að tjá sig á annan 

hátt en þeir eru vanir í gegnum eigin list og annarra, til dæmis hvað varðar hugmyndir, 

skoðanir og gildi (Day og Hurwitz, 2012, bls. 16). Rinaldi heldur því fram að ef nemendur 

vinna saman þá þrói þeir með sér náttúrulegt tilfinninganæmi gagnvart hver öðrum. Þeir 

læra að deila hugmyndum sínum hver með öðrum og að meta hugmyndir annarra. Hún 

segir að nám sé einstaklingsframtak, en gott sé fyrir nemendur að vinna í hópum þar sem 

þeir læra að hlusta á aðra og taka tillit til þeirra. Mikilvægt er að nemendur virði aðra, 

spegli sig í hugmyndum þeirra og Rinaldi bendir á að það sé undirstaða lærdóms og 
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sköpunar. Hún talar um mikilvægi þess að kennarar hjálpi nemendum sínum að gera 

námið merkingarbært svo að þeir sjái tilgang með því (Rinaldi, 2006, bls. 111-112). 

Eins og fram hefur komið þá hefur hópavinna góð áhrif á samskipti nemenda. Þeir 

læra að virða aðra og taka tillit til annarra. Einnig er mikilvægt að huga að sköpun í 

skólastarfi og efla ímyndunarafl nemenda. Eisner bendir á að með örvun á 

ímyndunaraflinu öðlist nemendur færni til að sjá og læra meira, þeir virki sköpunarhætti 

hugans og nýta sér þá í vinnubrögðum (Eisner, 2002, bls. 1-24).  

Þegar áðurnefndir þættir eru sameinaðir í almenna kennslu þá ættu allir 

nemendur að geta verið með einstaklingsmiðaða námsáætlun við hæfi. Nemendur nýta 

styrkleikann til að draga úr veikleikum sínum á greindasviðum sem unnið er með hverju 

sinni. Hópavinnan eykur samskiptin og nemendur læra að bera virðingu fyrir náunganum. 

Góð samskipti auka vellíðan nemenda og góður skólabragur myndast. Þegar kennarar 

flétta þessa þætti saman og gera þeim góð skil þá liggur í augum uppi að allir nemendur fá 

verkefni við hæfi. Þeir nýta sköpunarkraft sinn og blómstra. 

 

4.3 Áhrif sköpunar  

Í rannsókninni Can Drama, through Icelandic Tales, Increase Children´s Vocabulary?  leita 

Ása Helga Ragnarsdóttir, og Rannveig Björk Þorkelsdóttir eftir svari við spurningunni hvort 

leiklist geti aukið orðaforða nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2013, bls. 19). Þær unnu með börnum úr öðrum bekk, sjö ára nemendum. 

Rannsóknin fór fram í samstarfi við átta nemendahópa. Rannsóknin var 

samburðarrannsókn en fjórir hópanna nýttu leiklist í kennslu, hinir ekki. Allir hóparnir lásu 

tvær sögur, Egils sögu og Iðunn og eplin. Tvö leiklistarferli voru búin til út frá sögunum 

fyrir hópana sem nýttu sér leiklist í kennslu með það að markmiði að kennararnir myndu 

nota sama ferlið fyrir sína hópa. Það auðveldar samanburð á hópum rannsóknarinnar. 

Kennararnir sem nýttu sér ekki leiklist gátu notað þá kennsluaðferð sem þeir sjálfir vildu 

(bls. 19).  

Niðurstöður sýndu betri árangur í prófum hjá hópum sem nýttu sér 

kennsluaðferðir leiklistar. Fram kemur í rannsókn Ásu og Rannveigar að börn byrji 

snemma að nota ímyndunaraflið í leikjum og á þann hátt eigi nám sér stað. Nemendur 

nýta ímyndunaraflið til að læra nýja hluti, skipuleggja, skilja sjálfa sig sem og umhverfið 
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(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2013, bls. 27). Margir 

fræðimenn hafa tjáð sig um ímyndunaraflið. Má þar nefna Albert Einstein sem taldi að 

sköpun væri mikilvægari en þekking því að hún væri takmörkuð en aftur á móti væri 

heimurinn umvafinn sköpun. Áður hefur einnig verið nefnt að Vygotsky hélt því fram að 

ímyndunaraflið hefði áhrif á þroska barna, hegðun og skilning á samfélaginu. Því má telja 

nauðsynlegt að hlúa vel að ímyndunarafli og sköpun nemenda (bls. 31).  

Í annarri rannsókn sem Ása og Rannveig (2010) gerðu leituðust þær við að athuga 

hvort leiklist hefði áhrif á nám barna. Þar sýndu niðurstöður að leiklist henti vel til að 

mynda fyrir nemendur með sérþarfir. Í leiklist fá allir sömu tækifæri og nemendur eru allir 

jafnir. Nemendur með annað móðurmál eru, með því að vera í hlutverki einhvers, 

óhræddari við að tala íslensku og geta því aukið við orðaforða sinn. Leiklist eflir 

félagsfærni og nemendur læra að vinna saman og leita lausna (bls. 8). Niðurstöður 

rannsókna Ásu og Rannveigar eru í takt við skýrslu sem unnin var fyrir Efnahags- og 

framfarastofnunina OECD (e. Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Tilgangur stofnunarinnar er að veita aðildarríkjum sameiginlegan vettvang til að bera 

saman stefnumótun sína og reynslu í efnahags-, félags- og umhverfismálum (Ívar Daði 

Þorvaldsson og Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2012). Höfundar skýrslunnar benda á að 

það séu vísbendingar um að listkennsla hvetji nemendur til að læra. Þeir nemendur sem 

læra listir verði áhugasamari, forvitnari og auki þátttöku í námi. Einnig er bent á að 

kennsla í listum auki sjálfstraust nemenda, mætingu, væntingar og þátttöku í námi. Þessir 

þættir eru forsenda hvatningar í námi nemenda (Winner, Goldstein og Vincent-Lancrin, 

2013, bls. 201-202). 

 Niðurstöður rannsókna Ásu og Rannveigar og skýrsla OECD benda sterklega til þess 

að listkennsla og skapandi kennsla hafi jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Með því að 

hafa kennsluna lifandi læri nemendur oft betur og skilningur þeirra á námsefninu eykst. 

Það hlýtur því að vera jákvætt að leggja áherslu á fjölbreytni í kennslu til að mæta þörfum 

allra nemenda í skólakerfinu. Nemendur læra og skilja á ólíkan hátt og því er nauðsynlegt 

að mæta þeim með fjölbreyttum kennsluháttum. 
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Lokaorð 

Sköpun ýtir undir fjölbreytni í námi og hentar því vel ólíkri flóru nemenda. Hún getur birst 

á ólíkan hátt og því er mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu. Það þjónar 

mjög vel einstaklingsmiðaðu námi. Eins og fram hefur komið hér að ofan eiga allir skólar 

að vera án aðgreiningar og því verður að huga vel að þörfum hvers og eins. Höfundar telja 

að með einstaklingsmiðuðu námi nái nemendur meiri og markvissari árangri. Sköpun á vel 

við í einstaklingsmiðuðu námi þar sem sérhver nemandi fær að njóta sín á eigin 

forsendum. Hann fær að virkja sköpunargleði sína og því eru meiri möguleikar á að hann 

blómstri í námi. 

 Ætla má, að þegar ímyndunarafl nemenda fær að vera alls ráðandi og þeir fái að 

skapa á sjálfstæðan hátt, sýni þeir meiri áhuga og verði virkari þátttakendur. Þetta má 

tengja við hugmyndir Deweys um að þegar nemendur fá að vera skapandi og sjálfstæðir í 

vinnubrögðum þá fari raunverulegt nám fram. Telja höfundar að með því að leyfa 

nemendum „að læra í verki“ þá efli það allar greindir þeirra, hvort sem þær eru sterkar 

eða veikar. Á þann hátt nýta þeir styrkleika sína til að draga úr veikum hliðum sínum.  

Með leitarnámi fá nemendur að vera sjálfstæðir og setja sig í raunverulegar aðstæður og 

það eykur áhuga á náminu. Þeir fá að vinna á sinn eigin hátt, setja fram verkefnin eins og 

þeir vilja, afla upplýsinga og  leita heimilda. Höfundar telja að leiklist efli og styrki 

nemendur í framkomu og auki sjálfstraust þeirra. Með því eykst námsgleði og hið 

hefðbundna form kennslu er brotið upp. Leiklist þarf ekki að kenna sem sér námsgrein 

heldur er hægt að flétta hana inn í allar námsgreinar. 

 Eins og sjá má hér að ofan eflir sköpun námsgetu nemenda og má því segja að 

tilgáta höfunda hafi staðist. Höfundum kom þó mjög á óvart hversu mikill munur var á 

þeim nemendahópum sem tóku þátt í rannsókninni  Can Drama, through Icelandic Tales, 

Increase Children’s Vocabulary? Höfundum þykir því áhugavert að fylgjast með þeim 

rannsóknum sem gerðar verða á komandi árum á áhrifum sköpunar á námsgetu 

nemenda.  

Höfundar sem eru tilvonandi kennarar telja að með því að nota sköpun í kennslu 

verði námið líflegra, áhugaverðara og fjölbreyttara. Það  eykur starfsgleði kennara og 

námsáhuga nemenda. Með markvissri þjálfun þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi er 
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hægt að stuðla að jafnrétti, ánægju og þekkingarþorsta nemenda sem vonandi yrði 

gæfuspor í átt að hamingjuríkri framtíð þeirra. 
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Skapandi námsefni  

Markmið þessa námsefnis er að vekja áhuga á notkun skapandi kennsluaðferða í tengslum 

við námsbókina Sögueyjan – 1. hefti eftir Leif Reynisson (2012) sem kennd er á miðstigi 

grunnskóla. Kennsluefnið er samið með nemendur í 7. bekk í huga og sett upp fyrir 

kennslu í lotum, en samfélagsgreinar eru gjarnan kenndar þannig. Það er hugsað með 

einn bekk í huga, en auðveldlega væri hægt að laga það að heilum árgangi. Nemendur fá 

mismunandi verkefni tengd sköpun og leiklist. Kennarinn er fremur í hlutverki 

leiðbeinanda en að vera sjálfur í aðalhlutverki. 

 Kennsluferlið nær yfir sjö vikur og eftir því sem líður á fá nemendur tækifæri til að 

spreyta sig á ólíkum viðfangsefnum, hafa gaman og læra í gegnum leik. Margar 

námsgreinar eru samþættar  í verkefninu svo sem saga, landafræði, lífsleikni, íslenska, 

textílmennt, myndmennt, tónmennt og hönnun og smíði. Í Sögueyjunni er töluverður 

lestexti og gert er ráð fyrir því að nemendur lesi  hann heima og svari spurningum úr 

námsefninu. Kennari gæti í upphafi námslotunnar sent tölvupóst heim til foreldra og látið 

þá vita um hvað sé í vændum í sögukennslunni. Einnig væri hægt að senda þeim slóð hjá 

Námsgangastofnun þar sem mögulegt er að hlusta á upplestur úr bókinni. Bekknum er 

skipt í þrjá hópa í tímum tengdum list- og verkgreinum þar sem hver hópur er eina viku í 

myndmennt, textílmennt og hönnun og smíði. Hápunktur lotunnar er leiksýning fyrir 

foreldra og forráðamenn á bekkjarkvöldi.   

 Kennsluáætlun hefur verið sett inn í kennslusniðmát fyrir hvern tíma og nánari 

útskýring og útfærsla er fyrir neðan hvert sniðmát. 
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Vika 1 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Kynning á efni 

1. kafli – Mikilvægi sögunnar 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Fyrsti tími, ein kennslustund 

Muna: 

 Kerti 

 Eldspýtur 

Markmið:  

 að nemendur fái innsýn í 

meginefni bókarinnar 

Kennsluaðferð: 

 Hugarflug og sjónsköpun 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu. 

Helstu viðfangsefni:  

 Upphaf byggðar á Íslandi 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 5-17 

 Blað 

 Blýantur/penni 

 

Hvað er gert í tímanum: Í upphafi tíma kveikir kennarinn á kertum og slekkur ljósin. Þegar 

nemendur hafa komið sér fyrir í sætum sínum byrjar kennari kennslustundina með 

kennsluaðferðinni hugarflug með leiðsögn út frá námsbókinni. Þegar því er lokið sest hann í hring 

með nemendum sínum og stjórnar umræðum tengdum því sem nemendur sáu fyrir sér á meðan á 

hugarflugi stóð. 

Því næst segir kennarinn frá samfélagsgreinalotunni sem er að fara af stað. Sagan er frá upphafi 

Íslandsbyggðar fram til ársins 1520. 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa og biður hvern hóp að draga miða með viðfangsefnum. 

Nemendur fá hlutverk innan hópavinnunnar og eiga að semja og leika viðfangsefnið, sem sagt búa 

til leikþátt. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Fyrir tímann lesa nemendur heima bls. 13-17 (bls. 5-11 eru ekki lesnar heima, aðeins 

ræddar í tímanum). Kveikjan að verkefninu er að fara með nemendur í kennsluaðferðirnar 

hugarflug með leiðsögn og sjónsköpun. Kennari skapar stemningu með því að slökkva ljós 

og kveikja á kerti. Síðan segir hann á leikrænan hátt frá ferð landnámsmannanna til 

Íslands. Hann segir frá lífi þeirra í Noregi, ástæðum þess að þeir fóru, aðstæðum í skipum 

á leið til Íslands og hvernig var að finna land og hefja þar búskap (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 30). Nemendur sjá fyrir sér, hver á sinn hátt, hvernig líf 

landnámsmanna var og ræða það undir stjórn kennara. Hann útskýrir auk þess fyrir þeim 

hvernig námslotan verður og upplýsir að henni muni ljúka með leikriti sem verði sýnt 

foreldrum og forráðamönnum. Kennari kynnir einnig hvernig námsmati verður háttað. 
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Kennarinn skiptir nemendum í þrjá hópa sem vinna saman að leikþætti í lok lotunnar og 

auk þess verða hóparnir saman í 4.- 6. viku í tímum í list- og verkgreinum. Hver og einn 

fær hlutverk innan hópsins og þau eru: tímavörður, verkefnastjóri, ritari, yfirhönnuður, 

leikstjóri, sögumaður og sviðsstjóri. Heimalestur fyrir næsta tíma bls. 18-21. 

 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

2. kafli – Ísland byggist fólki 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Annar tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

 að nemendur geti sett sig í 

spor annarra og skráð hugsanir 

sínar á blað 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Spurnaraðferð (umræðu- og spurnaraðferðir) 

 Skrifað í hlutverki (hlutverkaleikir) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu. 

Helstu viðfangsefni:  

 Upphaf byggðar á Íslandi 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 18-21 

 Blað 

 Blýantur/penni 

Hvað er gert í tímanum: 

Fyrri 40 mín: Kennarinn byrjar á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann spyr þá 

spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu.  

Seinni 40 mín: Kennari biður nemendur að velja sér eina persónu (til dæmis Naddodd, Hrafna – 

Flóka, Garðar Svavarsson eða Hallveig Fróðadóttir). Út frá þeirri persónu sem þeir völdu skrifa 

þeir um ferðina frá heimalandi sínu í leit að nýju landi. 

Kennarinn býður þeim nemendum sem eru fljótir að skrifa að snúa blöðum sínum við og teikna 

það sem fyrir augu þeirra bar á ferð þeirra til Íslands. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í upphafi fær kennari tvo nemendur úr bekknum til að koma og segja frá því sem þeir lásu 

heima fyrir tímann. Sagnalist æfir frásagnarhæfileika, lifandi flutning og þjálfar nemendur 

í framkomu. Nemendur geta skreytt frásögn sína á leikrænan þátt, spilað tónlist undir 

frásögninni eða beðið nemendur að halla sér fram á borðin á meðan (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 122-123). Hugmyndin er að hver nemandi komi einu sinni upp á 
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meðan á lotunni stendur og segi frá. Kennari notar síðan kennsluaðferðina skrifað í 

hlutverki  og nemendur skrifa þá eins og þeir séu persónan sem þeir völdu. Nemendur 

upplifa atburði, setja sig inn í margs konar aðstæður og það stuðlar að fjölbreytni í 

málnotkun  (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 30). Heimalestur fyrir 

næsta tíma bls. 22-29. 

 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti  

2. kafli – Ísland byggist af fólki 

3. kafli – Þjóðveldi Íslands  

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Þriðji tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

samskiptum 

 að nemendur þjálfist í að leita í 

texta 

 að nemendur læri að vinna 

með orðabúta 

 að auka orðaforða nemenda 

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

Kennsluaðferð: 

 Paravinna (hlutverkaleikir) 

 Samræðuaðferð (umræðu- og 

spurnaraðferðir) 

 Töflukennsla (þulunám og þjálfunaræfingar) 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu. 

Helstu viðfangsefni:  

 Upphaf byggðar á Íslandi 

 Þjóðveldi Íslands  

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 22-29 

 Blað 

 Blýantur/penni 

Hvað er gert í tímanum:  

Fyrri 40 mín: Nemendur vinna í pörum. Kennarinn parar nemendur saman. Annar nemandinn er 

landnámsmaður sem er nýkominn til Íslands, en hinn nemandinn er landnámsmaður sem hefur 

dvalið á Íslandi um tíma. Nemendur semja spurningar úr námsefninu sem þeir hafa áhuga á að 

spyrja hvor annan. Þeir leika síðan viðtalið.   

Seinni 40 mín: Kennarinn byrjar seinni tímann á að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. 

Hann spyr þá spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu.  

Kennarinn skiptir bekknum í tvennt og nemendur vinna saman að því að finna samsett orð í 

kafla tvö. Þegar hóparnir eru búnir að finna samsett orð fer einn í einu úr hópnum upp á töflu og 

skrifar orðið í sinn dálk. Keppni á milli hópanna, beðið er um að finna fimmtán samsett orð. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 
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Tíminn hefst á paravinnu en hún er einföld leið til að kynna nemendum hvað felst í 

hlutverkaleikjum. Kennari raðar nemendum saman og velur fyrir þá aðstæður og 

viðfangsefni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 25). Kennari parar til 

dæmis stelpu og strák saman, annað leikur landnámsmann sem dvalið hefur á Íslandi um 

tíma en hitt er nýkomið til landsins. Síðan fær kennari tvo nemendur til að koma upp og 

segja frá því sem þeir lásu heima. Stýrð umræða er notuð sem samræðuaðferð og oft er 

miðað við að hún skiptist í fjóra áfanga. Í fyrsta lagi er athygli nemanda beint að 

viðfangsefninu og leitast er við að vekja áhuga þeirra á því. Í öðru lagi eru reglur og 

útskýringar, til dæmis að það sé hlustað vel á það sem aðrir segja og ekki gripið fram í. Í 

þriðja lagi er könnun málsins en þá velta nemendapörin málinu fyrir sér og skiptast á 

skoðunum. Í fjórða lagi er niðurlag samræðunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 115-

117). 

Eftir þetta skiptir kennarinn bekknum í tvennt. Þeir sem sitja við gluggann eru saman og 

þeir sem sitja við vegginn eru saman. Hópvinnubrögð fela í sér margar kennsluaðferðir 

sem eiga það sameiginlegt að hópi er falið að leysa saman ákveðin viðfangsefni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 178). Hópurinn á síðan að finna samsett orð úr kaflanum og fara 

upp á töflu og skrifa orðið í dálk sem er merktur hópnum. Töflukennsla byggist á því að 

kalla nemendur að töflu og fá þeim verkefni sem þeir leysa þar. Stundum er töflukennsla í 

formi keppni og sú aðferð er notuð í þessari kennslustund (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

96). Hóparnir eiga að reyna finna 15 samsett orð á undan hinum og verða allir í hópnum 

að fara einu sinni upp að töflu og skrifa þau þar. Heimalestur fyrir næsta tíma  er bls. 29-

31 og nemendur eiga einnig að svara spurningum úr 1. og 2. kafla. 
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Vika 2 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

3. kafli - Þjóðveldið 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Fjórði tími, ein kennslustund 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

 að nemendur læri að vinna 

með nafnorð og lýsingarorð 

 að nemendur þjálfist í 

samvinnu  

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Töflukennsla (þulunám og þjálfunaræfingar) 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Þjóðveldi Íslands 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 29-31 

 Blað 

 Blýantur/penni 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennarinn byrjar tímann á að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann spyr þá 

spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu. Síðan skiptir kennarinn 

bekknum í tvennt. Annar hópurinn á að finna nafnorð í textanum en hinn hópurinn á að finna 

lýsingarorð. Hóparnir skrifa sín orð upp á töflu og keppast um hvor þeirra er fyrstur að ná tíu 

orðum. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Eftir 

það er annars vegar stuðst við hópvinnubrögð og töflukennslu. Heimalesturfyrir næsta 

tíma er bls. 31-33. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

3. kafli - Þjóðveldið 

 

Bekkur – staður  – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Fimmti tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Kyrrmyndir (hlutverkaleikir) 

 Hópvinnubrögð 

 Námsleikir (þulunám og þjálfunaræfingar) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Þjóðveldi Íslands 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 31-33 

 Blað 

 Blýantur/penni 

Hvað er gert í tímanum: 

Fyrri 40 mín: Kennarinn byrjar tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann 

spyr þá spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu. Nemendur semja 

1-3 spurningar úr námsefninu sem búið er að fara yfir. Spurningarnar verða nýttar í 

spurningakeppni síðar í lotunni. 

Seinni 40 mín: Kennarinn skiptir bekknum upp í hópa með aðferð sem kölluð er faðmlaga 

hópaskipting. Tónlist er spiluð og nemendurnir eiga að ganga um gólf/dansa og þegar tónlistin 

stoppar eiga þeir að flýta sér að faðmast fjórir saman. Þeir nemendur vinna saman í hópi. 

Eftir skiptinguna útskýrir kennarinn kyrrmyndaleikinn og útdeilir viðfangsefnum á hvern hóp. 

Viðfangsefnin geta t.d. verið höfðingjar, fátæklingar, störf/staða fólks, æskan, refsingar o.fl. 

Eftir að nemendur hafa útbúið kyrrmyndir gengur kennarinn á milli og fær útskýringar frá einum 

nemanda í hverjum hópi á kyrrmyndinni. 

Kennarinn velur eina hugmynd sem bekkurinn á að vinna áfram með í lífsleiknitíma. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Eftir 

það semja nemendur 1-3 spurningar úr því efni sem farið hefur verið yfir. Spurningarnar 

verða notaðar síðar í lotunni í spurningakeppni milli nemenda. Þetta fellur undir 

kennsluaðferðina námsleiki (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 101). Kennarinn skiptir 

nemendum í hópa með því að spila tónlist og segir nemendum að ganga um gólf. Þegar 

hann stoppar tónlistina eiga fjórir nemendur að faðmast og þeir verða saman í hóp. 

Nemendur eiga að búa til kyrrmyndir en þær eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik. 
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Hóparnir finna sér hlutverk úr sögunni og stilla sér upp sem stytta eða kyrrmynd. Það 

reynir á samvinnu í hópunum. Þegar allir nemendur hafa breytt sér í styttu/kyrrmynd 

gengur kennarinn á milli hópanna og spyr spurninga eins og hver ertu og hvað ertu að 

gera? Sá nemandi sem spurður er svarar. Kyrrmyndir er góð leið til að átta sig á mikilvægi 

líkamstjáningar í leiklist. Það getur verið áhugavert  að nota kyrrmyndir í lífsleikni og 

kennarinn ætlar að vinna með eina kyrrmyndina áfram í næsta lífsleiknitíma (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 24-25).  
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

 

Bekkur – staður  – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Sjötti tími, ein kennslustund í 

lífsleikni 

Muna: 

  

Markmið:  

 að vekja nemendur til 

umhugsunar um aðra  

 að nemendur geti sett sig í 

spor annarra 

Kennsluaðferð: 

 Slúðurhringur 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Framhald á kyrrmyndum úr síðasta 

samfélagsfræðitíma 

Námsgögn eða annað 

 Engin 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennarinn skiptir nemendunum í tvo hópa. Annar hópurinn stendur þétt saman og er þögull á 

meðan hinn situr saman í hring og slúðrar um þá sem eru þöglir. Sá hópur sem slúðrar eru 

Norðmenn en hinn hópurinn sem er þögull eru Íslendingar. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Unnið er áfram í hópum með eina kyrrmynd úr síðasta tíma. Slúðurhringur er góð aðferð 

þegar námsefnið snýst um að varpa ljósi á ólíka menningarheima. Æfingin gefur 

möguleika á að vinna á fordómum og efla virðingu fyrir ólíkum hópum. Hópnum er skipt í 

tvennt þar sem annar hópurinn eru Norðmenn sem hafa flutt til Íslandsog hinn hópurinn 

eru Íslendingar. Norðmennirnir standa þöglir saman á meðan Íslendingarnir standa í hring  

og slúðra um þá. Hvernig eru þessir Norðmenn? Eru þeir ekki frekar skrítnir? Tala þeir ekki 

einkennilega? Eru fötin þeirra ekki ljót? Eftir slúðurhringinn eru umræður um það sem 

fram kom. Hvernig leið Norðmönnunum og  hvernig er að vera öðruvísi í nýju landi (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 34-35).  Heimalestur fyrir næsta tíma bls. 

35-37. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

3. kafli - Þjóðveldið  

4. kafli – Siglingar og landafundir 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Skólalóð og 

heimastofa 

Sjöundi tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

 Sauða- 

Leggur 

 Miðar 

Markmið:  

 að nemendur kynnist gömlum 

barnaleikjum 

 að nemendur þjálfist í leiklist 

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka eftir hlustun 

Kennsluaðferð: 

 Námsleikir (þulunám og þjálfunaræfingar) 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Látbragð 

 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman úti á skólalóð og inni í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Námsleikur með sauðalegg 

 Látbragð 

Námsgögn eða annað 

 Sauðaleggur 

 Sögueyjan – 1. hefti 

Hvað gerir kennari: 

Fyrri 40 mín: Kennari fer í leiki með nemendum bæði úti á skólalóð og inni í stofu. 

Seinni 40 mín: Kennari byrjar seinni tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. 

Hann spyr þá spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka efnið.  

Kennari útskýrir látbragðsleik sem gengur út á að nemendur eiga að leika orð úr kaflanum. Hann 

er með  miða sem hann hefur skrifað orð á. Einn nemandi er tekinn upp í einu, hann dregur miða 

og á að leika það sem stendur á miðanum, en hinir eiga að giska á hvað hann er að leika. Dæmi 

um orð eru Grænland, Vínland, innfluttar vörur, Leifur heppni, siglingar o.fl. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn útskýrir fyrri leikinn fyrir nemendum en þeir eiga að reyna að halda undir 

tærnar á sér og hoppa jafnfætis yfir sauðalegg. Hann útskýrir síðan seinni leikinn fyrir 

þeim og nú eiga þeir að setjast flötum beinum á gólfið og taka síðan með hægri hendi 

undir hægra hné og halda um hægri eyrnasnepil. Með vinstri hendi á að halda í 

buxnastrenginn að aftanverðu og standa upp í þeim stellingum (Þjóðminjasafn Íslands, 

e.d.). Kennarinn er með einn til tvo leiki til viðbótar ef enn er tími í lokin. Kennarinn fær 

tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Síðan draga 

nemendur miða og leika með látbragði atburði, fyrirbæri og hugmyndir. Hreyfingar eiga 

að vera skýrar og einfaldar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 31). 
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Heimalestur fyrir næsta tíma er bls. 38-41 og nemendur eiga að svara spurningum úr 3. 

kafla. 

Vika 3 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

4. kafli – Siglingar og landafundir 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Áttundi tími, ein kennslustund 

Muna: 

 Hnykill 

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í spuna 

 

Kennsluaðferð: 

 Örlagavefur 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Siglingar og landafundir 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 38-41 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennarinn útskýrir kennsluaðferðina  örlagavef fyrir nemendum. Örlög Eiríks rauða eru skoðuð í 

leiknum 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í örlagavefnum er unnið með örlög einhverrar persónu og skoðað nánar hvað hefur áhrif á 

líf hennar. Nemendur og kennari standa eða sitja saman í hring. Kennari heldur á hnykli og 

segir orð eða setningu sem tengjast örlögum persónunnar. Hann heldur í enda á 

hnyklinum og hendir honum til einhvers í hópnum og sá gerir slíkt hið sama til næsta 

nemanda. Þannig gengur leikurinn koll af kolli þar til allir hafa tekið þátt í að búa til örlög 

persónunnar. Þegar allir hafa fengið hnykillinn einu sinni til sín er hægt að vinna á ýmsa 

vegu úr vefnum sem búinn var til úr hnyklinum. Til dæmis er hægt að leggja vefinn á gólfið 

og nemendur skrifa á miða vangaveltur sínar um persónuna. Einnig er hægt að fara annan 

hring (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 33-34). Heimalesturfyrir 

næsta tíma er bls. 43-48.  
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

5. kafli - Kristnitakan 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Níundi tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

 

Kennsluaðferð: 

 Hásæti (hlutverkaleikur) 

 Hópvinnubrögð 

 Námsleikir (þulunám og þjálfunaræfingar) 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu  

Helstu viðfangsefni:  

 Kristnitakan 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 43-48 

Hvað er gert í tímanum: Kennari byrjar tímann á að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. 

Hann spyr þá spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það.  

Eftir sagnalist fara nemendur í námsleikinn hásæti.  

Eftir hásæti hefur kennarinn útbúið spurningalista fyrir spurningakeppni þar sem unnið er með 

spurningar nemenda frá því í síðustu viku auk annarra almennra spurninga (til dæmis úr spilinu 

Trivial Pursuit, Gátubókinni eða öðru álíka efni). 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennari fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Síðan fer 

hann með nemendum í leikinn  hásæti sem er einföld aðferð til að rifja upp námsefni og 

hjálpa nemendum að festa það í minni. Einn nemandi er tekinn í hásæti sem ákveðin 

persóna og síðan spyr kennari hann spurninga. Síðan bætast við 3-4 nemendur fyrir aftan 

hásætið og kennari spyr þá einnig. Því næst spyr kennari hópana út úr (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 28-29). Hugmyndir af spurningum fyrir hásæti: 

Spurningar fyrir fyrra hásæti. Ísleifur Gissurarson kemur fyrstur upp og fær fyrstu 

spurningu. Næst koma upp prestar og fá þeir spurningu númer tvö. Að lokum koma goðin 

upp og svara spurningum þrjú og fjögur. 

1. Af hverju vildi Þorgeir Ljósvetningagoði taka upp kristni á Íslandi? 

2. Af hverju leyfði Þorgeir Ljósvetningagoði dýrkun heiðinna goða á laun? 

3. Hvað hétu skapanornirnar þrjár sem réðu lífi fólks? 

4. Hvernig heiðruðu heiðnir menn goð sín? 
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Spurningar fyrir seinna hásæti. Ólafur Noregskonungur kemur fyrstur upp og fær fyrstu 

spurningu. Næst koma upp Gissur Teitsson og Hjalti Skeggjason og eru þeir spurðir 

spurningu tvö. Að lokum kemur upp Jón Loftsson og hann fær spurningu númer þrjú. 

1. Hvernig ætlar þú að fylgja eftir kristinni trú? 

2. Gissur Teitsson og Hjalti Skeggjason eru spurðir: Hverju lofuðuð þið 

Noregskonungi? Hvernig fenguð þið Íslendinga til að snúast til kristinnar trúar? 

3. Hver var fyrsti biskup Íslands og hvar hafði hann aðsetur? 

Í spurningakeppninni eru notaðar spurningar sem nemendur bjuggu sjálfir til. Til að brjóta 

aðeins upp námsleikinn bætir kennari við nokkrum spurningum sem tengjast ekki 

námsefninu. Nemendum er skipt í tvo hópa eftir litum á fatnaði þeirra. Síðan keppa 

hóparnir. Heimalestur fyrir næsta tíma er bls. 51-59.  
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

6. kafli - Ættarveldið 

7. kafli – Sturlungaöld og fall 

þjóðveldisins 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Tíundi tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

gagnrýnni hugsun 

 að nemendur þjálfist í 

leitaraðferðum 

Kennsluaðferð: 

 Ef aðferðin (þrautalausnir) 

 Efnis- og heimildakönnun (leitaraðferðir) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Ættarveldið 

 Sturlungaöld og fall þjóðveldisins 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 51-59 

 Litir 

 Blað 

 Blýantur 

Hvað er gert í tímanum: 

Fyrri 40 mín: Kennari ræðir efni kaflans og spyr nemendur ef spurninga til að vekja þá til 

umhugsunar. 

Seinni 40 mín: Kennari útskýrir fyrir nemendum verkefni sem þeir eiga að vinna að. Nemendur 

velja sér eitt landnámsdýr á bls. 21. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Ef aðferðin krefst rökhugsunar og svörin við þeim spurningum sem kennarinn ber upp 

verða að byggja á þekkingu og skilningi. Nemendur hafa mjög oft þörf fyrir að segja frá og 

er því gott að láta þá endursegja sögur. Þegar nemendur endursegja sögu uppgötva þeir 

stöðugt nýja fleti á henni. Kennari spyr þá spurninga og myndar umræður í kringum svörin 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 101). Hugmyndir að ef spurningum:  

1. Hvað hefði gerst ef Jón Loftsson hefði ekki gert allt sem í valdi hans stóð til að 

stjórna kirkjustöðunum? 

2. Hvað hefði breyst ef kaþólska kirkjan hefði fengið að stjórna kirkjustöðum sínum 

en ekki höfðingjar landsins? 

3. Hvað hefði gerst ef kaþólska kirkjan hefði ekki sent hluta af peningum sínum til 

páfans í Róm? 

4. Hvað hefði orðið um kirkjuna ef tíund hefði ekki komið til sögunnar? 

5. Hvað hefði gerst ef fátæktartíundin hefði ekki komið til? 
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6. Hefðu höfðingjaættir verið svona valdamiklar ef konungur hefði verið á Íslandi? 

Efnis- og heimildakönnun felur í sér að nemendur afli sjálfir upplýsinga um 

viðfangsefni sem þeir eru að vinna að. Viðfangsefnin geta fallið undir eina eða fleiri 

námsgreinar. Umfang verkefnanna getur verið lítið eða mikið (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 167). Í þessu verkefni eiga nemendur að velja sér landnámsdýr af bls. 21. 

Dýrin sem hægt er að velja á milli eru nautgripir, hross, sauðfé, geitur, svín, hundar og 

kettir. Nemendur ákveða sjálfir hvernig þeir skila verkefninu, hvort það er plakat, 

prentuð smásaga eða lítið ljóð um dýrið sem þeir velja. Markmiðið með þessu verkefni 

er að nemendurnir þjálfist í leitaraðferðum. Heimalestur fyrir næsta tíma  er bls. 59-63 

og nemendur eiga að svara spurningum úr 4. og 5. kafla.  
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Vika 4 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

7. kafli – Sturlungaöld og fall 

þjóðveldisins 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Ellefti tími, ein kennslustund 

Muna: 

 Blöð 

 Te 

 Bakki  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Skriflegar æfingar (þulunám og 

þjálfunaræfingar) 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Sturlungaöld og fall þjóðveldisins 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 59-63 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennari byrjar tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann spyr þá 

spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu.  

Kennari skiptir nemendum í hópa eftir lit á fatnaði. Síðan eiga hóparnir að semja sinn eigin 

„Gamla sáttmála“ milli Íslands og Noregs. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennari fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir áttu að lesa heima. 

Nemendum er skipt í hópa eftir lit á fatnaði. Hóparnir eiga síðan að skrifa sinn eigin Gamla 

sáttmála. Skriflegar æfingar er ein algengasta kennsluaðferð sem er notuð í grunnskólum. 

Það reynir mikið á kennara að nýta þessa kennsluaðferð til að skapa góðan vinnuanda og 

vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 89-90). Blöðin, 

sem nemendur skrifa „Gamla sáttmálann“ á, eru sett ofan í tevatn og liggja í því í tvo daga 

þannig að þau virðast gömul. Heimalestur fyrir næsta tíma er bls. 65-71. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Hönnun og smíði 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Smíðastofa 

Tólfti tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

 Mynd af 

sverði/ 

sleif 

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: 1 af 3 hópum eru í hönnun og smíði (hinir hóparnir skiptast í textíl og 

myndmennt). 

Helstu viðfangsefni:  

 Smíða sverð eða sleif 

Námsgögn eða annað 

 Spýta 

 Módel af sverði 

 Blýantur 

 Sandpappír 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennarinn útvegar nemendum spýtur og þegar þeir eru búnir að draga mynd af sverði/sleif á 

spýtuna saga þeir hana út. Þeir fá sandpappír og pússa sverðið/sleifina. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem verður notaður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

því að búa til annan hlut ef svo ber undir en hann verður að tengjast verkefninu og vera 

nothæfur í leikritinu. Verklegum æfingum er ætlað að efla skilning, innsæi, hugmyndaflug 

og leikni til að takast á við krefjandi og skapandi verkefni. Verklegar æfingar þurfa að 

tengjast vel við aðra námsþætti og þurfa markmið námsins að vera ljós (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 109). 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

8. kafli - Menning 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Þrettándi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í upplestri 

og framkomu 

 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Tónlist, söngur, hreyfing og dans 

(innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Bókmenntir, sögur og ljóð 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 65-71 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennari byrjar tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann spyr þá 

spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu.  

Kennari skiptir nemendum í hópa með því að láta þá draga miða með nafni á dýri. Nemendur 

gefa frá sér hljóð dýrsins sem þeir drógu og para sig á þann hátt í hópa.  

Kennarinn biður hópana um að semja dans og leikræna tjáningu um ljóð. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennari fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Þeir eru 

paraðir saman á þann hátt að hver nemandi dregur miða með nafni á dýri og nemendur 

leika hljóð dýrsins til að para sig saman. Síðan eiga hóparnir að semja dans og leikræna 

tjáningu um ljóð eftir Egill Skallagrímsson á bls. 67 í Sögueyjunni. 

 

Það mælti mín móðir 

Það mælti mín móðir, 

að mér skyldi kaupa 

fley og fagrar árar, 

fara á brott með víkingum, 

standa upp í stafni, 

stýra dýrum knerri, 

halda svo til hafnar, 

höggva mann og annan. 
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Þessi kennsluaðferð fellur undir tónlist, söng, hreyfingu og dans sem nota má til að skapa 

ákveðna stemmingu og fá nemendur til að slaka á og skemmta sér í námi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 109). Heimalestur fyrir næsta tíma er  bls. 73-77. 

 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

9. kafli – Norrænt konungsvald 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Fjórtándi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

 að nemendur þjálfist í 

leitaraðferðum 

 að nemendur þjálfist í að setja 

sig í spor annarra 

 að nemendur þjálfist í 

almennum samskiptum og 

framkomu 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Efnis- og heimildakönnun (leitaraðferðir) 

 Kastljós (hlutverkaleikir) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Norrænt konungsvald 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 73-77 

Hvað er gert í tímanum: 

Fyrri 40 mín: Kennarinn byrjar tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann 

spyr þá spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu. 

Framhald af efnis- og heimildakönnun frá síðasta tíma. 

Seinni 40 mín: Kennari spyr nemendur hverjir vilji fara með hlutverk persóna sem koma fram í 

kastljósi. Hann gefur öðrum nemendum smá tíma til að semja spurningar fyrir persónurnar. 

Dæmi um persónur úr 9. kafla gætu verið; Noregskonungur, Danakonungur eða æðstu 

embættismenn Íslands. Nemendur leika hlutverkin og aðrir nemendur og kennari spyrja þá 

spurninga. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. 

Nemendur halda áfram með efnis- og heimildakönnun frá síðasta tíma. Í seinni hluta 

tímans útskýrir kennarinn kennsluaðferðina kastljós fyrir nemendum. Athyglin beinist að 
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einum nemenda í einu. Hann fer í hlutverk persónu sem kemur fram í námsefninu. Hann 

sest á stól fyrir framan hópinn og svarar spurningum sem samnemendur hans spyrja og 

þarf að mynda sér skoðanir og taka afstöðu til viðfangsefnisins (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 28). Heimalestur fyrir næsta tíma er bls. 79-83 og svara 

spurningum úr 6. og 7. kafla bókarinnar. 

 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Hönnun og smíði 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Smíðastofa 

Fimmtándi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: 1 af 3 hópum eru í hönnun og smíði (hinir hóparnir skiptast í textíl og 

myndmennt). 

Helstu viðfangsefni:  

 Klára að pússa sverð/sleif 

Námsgögn eða annað 

 Sverð/sleif 

 Sandpappír 

 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennari gengur á milli nemenda og aðstoða eftir þörfum. Nemendur klára að pússa 

sverð/sleifar. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

að útbúa annan hlut ef þeir vilja en hann verður að tengjast verkefninu og vera nothæfur í 

leikritinu. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Hönnun og smíði 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Smíðastofa 

Sextándi tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: 1 af 3 hópum eru í hönnun og smíði (hinir hóparnir skiptast í textíl og 

myndmennt) 

Helstu viðfangsefni:  

 Nemendur mála sverð/sleifar 

Námsgögn eða annað 

 Sverð/sleif 

 Penslar 

 Málning 

Hvað er gert í tímanum: 

Kennarinn lætur nemendur fá pensla og málningu. Hann aðstoðar eftir þörfum. Nemendur mála 

sverð/sleifar. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

að útbúa annan hlut ef þeir vilja en hann verður að tengjast verkefninu og vera nothæfur í 

leikritinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Vika 5 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

10. kafli - Barátta um völd 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Sautjándi tími, ein kennslustund 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur auki færni  sína í 

íslensku 

Kennsluaðferð: 

 Hópvinnubrögð 

 Námsleikir (þulunám og þjálfunaræfingar) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Barátta um völd 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 79-83 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn skiptir bekknum í fjóra hópa. Hann útskýrir stuttlega lítinn spurningaleik þar sem orð 

úr kaflanum eru notuð. T.d. þarf hópur eitt að svara því í hvaða kyni orðið biskup er, hvernig það 

fallbeygist og hvernig það er með greini. Kennarinn gæti notað ýmis lýsingarorð og biður hóp 

um að stigbreyta þeim. Einnig gæti kennarinn beðið einn hópinn að koma upp á töflu og skrifa 

fimm fornöfn úr kaflanum o.s.frv. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn skiptir bekknum í fjóra hópa og útskýrir spurningaleik. Leikurinn gengur út á 

málfræðikunnáttu nemenda og reynir á samvinnu milli þeirra. Heimalestur fyrir næsta 

tíma er bls. 85-90. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Myndmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Myndmenntastofa 

Átjándi tími, tvær kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

samvinnu 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í myndmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

textílmennt). 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Hópur A: Hannar og teiknar stórt skip 

 Hópur B: Hannar og teiknar stóra kirkju 

 Hópur C: Hannar og teiknar bók með 

Gamla sáttmála í 

Námsgögn eða annað 

 Blöð (stórt karton) 

 Reglustikur 

 Gráðubogar 

 Sirklar 

 Blýantar 

 Litir 

 Penslar 

 Málning 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn útvegar nemendum námsgögn og hefur yfirumsjón með vinnu nemenda. Nemendur 

hanna, teikna og mála saman leiksvið. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Nemendur hanna, 

teikna og mála saman leiksviðið fyrir leikritið.  
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

11. kafli – Ísland sem verstöð 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Nítjándi tími, þrefaldur tími (með 

lífsleiknitíma) 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu og sagnalist 

 að nemendur þjálfist í að svara 

og túlka það sem þeir eru að 

hlusta á 

 að nemendur þjálfist í 

almennum samskiptum 

 að nemendur þjálfist í sköpun 

Kennsluaðferð: 

 Sagnalist (innlifunaraðferðir og tjáning) 

 Hópvinnubrögð 

 Leikræn tjáning (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Ísland sem verstöð 

 Nemendur semja leikþátt 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

bls. 85-90 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn byrjar tímann á því að fá tvo nemendur upp fyrir framan bekkinn. Hann spyr þá 

spurninga úr lesefninu og þeir endursegja og túlka það sem þeir lásu. 

Eftir lesturinn sest kennarinn niður með nemendum og útskýrir fyrir þeim leiklistarferlið.  

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennarinn fær tvo nemendur til að koma upp og segja frá því sem þeir lásu heima. Eftir 

það útskýrir hann leiklistarferlið fyrir nemendum og hugmyndina á bak við leikþættina. 

Nemendurnir byrja að skipuleggja sína leikþætti í hópnum sem þeim var úthlutað í 

upphafi lotunnar. Leikræn tjáning er aðferð þar sem nemendur túlka námsefnið með 

leikrænum hætti. Meginkostur aðferðarinnar er að nemendur eru virkir og þeim er gert 

kleift að nálgast námsefnið með lifandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 127). 

Heimalestur fyrir næsta tíma er bls. 91-93. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Allir kaflar bókarinnar 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Tuttugasti tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

almennum samskiptum 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

Kennsluaðferð: 

 Hópvinnubrögð 

 Leikræn tjáning (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Allir kaflar bókarinnar 

 Nemendur semja leikþátt 

Námsgögn eða annað 

 Sögueyjan – 1. hefti 

 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennari gengur á milli leikhópa og aðstoðar eftir þörfum. Nemendur halda áfram með leikþætti 

sína. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í þessum tíma halda nemendur áfram að æfa fyrir leiksýninguna sem er framundan. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Myndmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Myndmenntastofa 

Tuttugasti og fyrsti tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

samvinnu 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í myndmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

textílmennt) 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Sama viðfansgefni og í síðasta 

myndmenntatíma 

Námsgögn eða annað 

 Blöð (stórt karton) 

 Reglustikur 

 Gráðubogar 

 Sirklar 

 Blýantar 

 Litir 

 Penslar 

 Málning 

Hvað er gert í tímanum:  

Sama og í síðasta myndmenntatíma. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Tuttugasti og annar tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

 Panta 

tölvustofu 

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

samvinnu 

 að nemendur æfist í framkomu 

og söng 

Kennsluaðferð: 

 Tónlist, söngur, hreyfing og dans 

(innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Finna lokalag fyrir leikþátt 

Námsgögn eða annað 

 Tónlist 

Hvað er gert í tímanum:  

Nemendur finna tvö eða þrjú lög sem geta komið til greina sem lokalag í leikþættinum. Greidd 

atkvæði um hvaða lag verður notað.Leynileg atkvæðagreiðsla.  

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Kennsluaðferðin tónlist, söngur, hreyfing og dans er heppileg þegar nemendur þurfa að 

semja einhverskonar hljóðverk við námsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 136-137). 

Nemendur svara heima spurningum úr 8. og 9. kafla. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Myndmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Myndmenntastofa 

Tuttugasti og þriðji tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

samvinnu 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

 Hópvinnubrögð 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í myndmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

textílmennt) 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Sama viðfangsefni og í síðasta 

myndmenntatíma 

Námsgögn eða annað 

 Blöð (stórt karton) 

 Reglustikur 

 Gráðubogar 

 Sirklar 

 Blýantar 

 Litir 

 Penslar 

 Málning 

Hvað er gert í tímanum: 

Sama og í síðasta myndmenntatíma. 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. 
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Vika 6 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Textílmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Textílmennt stofa 

Tuttugasti og fjórði tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í textílmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

myndmennt) 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Saumuð svunta 

 Skógerð 

 Gerðir hjálmar 

 Fiskar og net 

Námsgögn eða annað 

 Efni 

 Nálar 

 Tvinni 

 Filtefni 

 Net 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn útskýrir viðfangsefnin fyrir nemendum. Hann útvegar námsgögn og aðstoðar 

nemendur að velja viðfangsefni. Nemendur fara eftir fyrirmælum hans og velja sér viðfangsefni. 

Þeir byrja á að velja efni, hanna snið og klippa út. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

að gera annan hlut ef svo ber undir en hann verður að tengjast verkefninu og vera 

nothæfur í leikritinu. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Allir kaflar bókarinnar 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Tuttugasti og fimmti tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

almennum samskiptum 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

 að nemendur þjálfist í 

framkomu 

Kennsluaðferð: 

 Hópvinnubrögð 

 Leikræn tjáning (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Nemendur vinna leikþátt 

Námsgögn eða annað 

 Allir kaflar bókarinnar 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennari gengur á milli leikhópa og aðstoðar eftir þörfum. Nemendur halda áfram með sína 

leikþætti og sinna hlutverkum sínum. Nemendur æfa sína leikþætti í samfellu fyrir leiksýninguna 

á væntanlegu foreldrakvöldi. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í þessum tíma halda nemendur áfram með leikþætti sína fyrir leiksýninguna sem er 

framundan og fyrsta heildaræfing er tekin. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Allir kaflar bókarinnar 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Heimastofa 

Tuttugasti og sjötti tími, ein 

kennslustund 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

almennum samskiptum 

 að nemendur þjálfist í skapandi 

vinnu 

 að nemendur þjálfist í 

framkomu 

Kennsluaðferð: 

 Hópvinnubrögð 

 Leikræn tjáning (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í heimastofu 

Helstu viðfangsefni:  

 Nemendur vinna leikþátt 

Námsgögn eða annað 

 Allir kaflar bókarinnar 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennari gengur á milli leikhópa og aðstoðar eftir þörfum. Nemendur æfa leikþætti sína í 

samfelldu rennsli. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í þessum tíma halda nemendur áfram með leikþætti sína fyrir leiksýninguna sem er 

framundan. Heima svara þeir spurningum úr 10. og 11. kafla. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Textílmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Textílmenntastofa 

Tuttugasti og sjöundi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í textílmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

myndmennt) 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Sauma svuntu 

 Skógerð 

 Búa til hjálm 

 Fiskar og net 

Námsgögn eða annað 

 Efni 

 Nálar 

 Tvinni 

 Filtefni 

 Net 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn gengur á milli nemenda og aðstoðar eftir þörfum. Nemendur halda áfram með 

verkefnin frá því í síðasta tíma. Þeir klára að hanna og klippa út ef það var ekki búið og byrja að 

sauma saman viðfangsefni sitt (svuntu, skó, hjálm eða fiska og net). 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

að gera annan hlut ef svo ber undir en hann verður að tengjast verkefninu og vera 

nothæfur í leikritinu. 
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Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Textílmennt 

 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Textílmenntastofa 

Tuttugasti og áttundi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

verklegum æfingum og hönnun 

 

Kennsluaðferð: 

 Verklegar æfingar 

Bekkjarskipulag: Einn af þremur hópum í textílmennt (hinir hóparnir eru í hönnun og smíði og 

myndmennt) 

 

Helstu viðfangsefni:  

 Sauma svuntu 

 Skógerð 

 Búa til hjálm 

 Fiskar og net 

Námsgögn eða annað 

 Efni 

 Nálar 

 Tvinni 

 Filtefni 

 Net 

Hvað er gert í tímanum:  

Kennarinn gengur á milli nemenda og aðstoðar eftir þörfum. Nemendur klára að sauma og ljúka 

við verkefni sín. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Nemendur búa til hlut sem notaður verður í leikritinu í lok lotunnar. Þeir geta óskað eftir 

að gera annan hlut ef svo ber undir en hann verður að tengjast verkefninu og vera 

nothæfur í leikritinu. 
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Vika 7 

Viðfangsefni: 

Sögueyjan – 1. hefti 

Bekkur – staður – stund  

7. bekkur – Salur skólans 

Tuttugasti og níundi tími, tvær 

kennslustundir 

Muna: 

  

Markmið:  

 að nemendur þjálfist í 

framkomu 

 að nemendur þjálfist í 

samskiptum 

Kennsluaðferð: 

 Hópvinnubrögð 

 Leikræn tjáning (innlifunaraðferðir og tjáning) 

Bekkjarskipulag: Allur bekkurinn er saman í sal skólans 

Helstu viðfangsefni:  

 Leikþættir 

 Sýning 

Námsgögn eða annað 

 Búningar 

 Leikmunir 

 Handrit 

Hvað er gert í tímanum:  

Fyrri 40 mín: Kennari leikstýrir, gætir þess að allir nemendur taki þátt og leikþættirnir gangi sem 

best á sviðinu. 

Seinni 40 mín: Nemendur sýna leikþáttinn fyrir nemendur skólans (5., 6. og 7.bekk). Kennari 

fylgist með að allir nemendur séu virkir í sínum hlutverkum. 

 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 

 

Í þessum tíma halda nemendur áfram með leikþættina fyrir væntanlega leiksýningu. Þeir 

æfa í fyrsta sinn allt leikritið í sal skólans undir leiðsögn kennara. Í seinni hluta tímans 

bjóða þeir samnemendum sínum að koma að horfa. Seinna um kvöldið er bekkjarkvöld og 

þá er leiksýning fyrir foreldra og forráðamenn. 
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Samantekt 

Þegar kennslusniðmátin hér að ofan eru skoðuð má finna margar hugmyndir að skapandi 

kennsluaðferðum sem hægt er að nýta við kennslu námsefnisins Sögueyjunnar – 1. hefti. 

Reynt var að nota fjölbreytt kennslumynstur með sköpun að leiðarljósi. Allar þessar 

aðferðir eru vonandi  til þess fallnar að auka virkni nemenda í tímum og efla áhuga þeirra 

á náminu. Þessu heildstæða kennsluferli er ætlað að auka við flóru námsefnis sem 

kennarar geta stuðst við í kennslu sinni í tengslum við námsefnið Sögueyjan. Markmið 

höfunda er að búa til kennsluferli sem þjálfar nemendur í framkomu og samvinnu og ýtir 

undirsköpunargleði þeirra. Nemendur eru í aðalhlutverki og kennarinn leiðbeinandi á 

hliðarlínunni, en  það gefur nemendum tækifæri á að þróa námshæfni sína sem byggir á 

ástríðu þeirra og námsstíl. Von höfunda er sú að þetta verkefni geti nýst kennurum sem 

og kennaranemum í kennslu og síðast en ekki síst nemendum. 
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