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Formáli 

Lokaverkefni þetta er til M.Ed.-gráðu í náms- og kennslufræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þar hef ég undanfarin fimm ár sérhæft 

mig í kennslu ungra barna í grunnskóla. Þetta verkefni er ætlað kennurum 

sem kenna meðal annars list- og verkgreinar í lotum  og hafa ekki 

sérþekkingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Í hugmyndasafninu eru 

hugmyndir að verkefnum í leiklist og tjáningu, myndmennt og textílmennt. 

Leiðbeinandi var Kristín Á. Ólafsdóttir, aðjúnkt og meðleiðbeinandi var 

Jónína Vala Kristinsdóttir, lektor og færi ég þeim miklar þakkir fyrir góða 

leiðsögn, faglegar leiðbeiningar, ómældan tíma sem og hjálp meðan á 

vinnslu þessa verkefnis stóð.  

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, systur og tengdafjölskyldu fyrir að 

styðja alltaf við bakið á mér og hvetja mig áfram. Ég er afar þakklát öllum 

þeim sem lögðu fram hjálparhönd til þess að lesa yfir verkefnið og hvöttu 

mig áfram. Gunnhildur fær þakkir fyrir samfylgdina í jóga- og 

hugleiðslutímana sem voru mjög mikils virði þegar á móti blés. Í lokin vil ég 

þakka unnusta mínum, Sigurði Jónssyni, fyrir að vera ávallt til staðar fyrir 

mig og kletturinn í öllu þessu ferli. Börnum mínum tveimur, Degi og Karen 

Evu, þakka ég fyrir að vera mér innblástur alla daga. 
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Ágrip 

Markmiðið með verkefninu var að athuga hvaða hugmyndir og kenningar 

liggja til grundvallar list- og verkgreinakennslu ungra barna, þætti sköpunar í 

skólastarfi og kennslu sem fer fram í lotum. Þá var einnig skoðað hvernig 

koma megi til móts við margbreytilega nemendahópa. Til umfjöllunar eru 

námsgreinarnar leiklist, myndmennt og textílmennt.  

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg greinargerð þar 

sem rætt er um fjölbreytni í námi og hvernig koma megi til móts við 

margbreytilegan nemendahóp og vinna að lýðræði og sköpun í skólastarfi. 

Því næst er fjallað um list- og verkgreinar og lotubundna kennslu. Leitað er 

svara við því hvers vegna mikilvægt er að ung börn fái að kynnast list- og 

verkgreinum og fást við margbreytileg verkefni. Einnig er skipulag kennslu í 

lotum kannað og hvernig það getur nýst við kennslu í list- og verkgreinum. 

Seinni hlutinn er hugmyndasafn með 30 hugmyndum að verkefnum, tíu 

fyrir hverja námsgrein, þ.e.a.s. leiklist, myndmennt og textílmennt. 

Hugmyndirnar eru ætlaðar kennurum sem kenna list- og verkgreinar í lotum 

á yngsta stigi grunnskóla og miðað er við fyrsta og annan bekk. Verkefnin 

eru útbúin með það í huga að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda og 

jafnframt er stuðst við hæfniviðmið núgildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 

2013. Þegar nemendur takast á við verkefnin fá þeir tækifæri til að velja 

eigin leiðir til að leysa þau og nýta sköpunarhæfileika sína. Vonandi nýtast 

þau kennurum til að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni og 

skemmtilega og lærdómsríka kennslustund. 
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Abstract 

Creativity in arts and crafts:  

Ideas for projects for the youngest elementary school level.  

The main purpose of this project is to look into what concepts and theories 

are underlying in the arts and crafts for young children, aspects of creativity 

in the school and the teaching of arts and crafts in sessions. The project also 

looks into how the education system can accommodate diverse students 

with the focus on drama, art and textile.  

The project is divided into two parts. The first part is a theoretical 

account about diversity in education and how to cater to diverse groups of 

students and work towards democracy and creativity in the schools. From 

there the author talks about arts and crafts and teaching in sessions. Each 

assignment chapter contains a theoretical introduction where the author 

talks about the importance for young children to learn to do arts and crafts 

and deal with complex tasks. The project also looks into block scheduling 

teaching strategies and how they can be useful in teaching arts and crafts.  

The second part is a collection of 30 assignment ideas, 10 ideas for each 

subject, drama, art and textile. The ideas are intended for teachers who 

teach arts and crafts sessions at the youngest elementary school level. The 

assignments are meant to be useful for teachers who teach arts and crafts 

in sessions and are aimed to cater to different needs of students based on 

the competency standards in the 2013 Icelandic national curriculum for 

compulsory schools. The assignments allow students to approach them on 

their own terms and choose how to perform them and hopefully they will 

help teachers create a positive atmosphere in the classroom and a fun 

enriching learning experience. 
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1 Inngangur 

Hröð þróun hefur átt sér stað í samfélagi okkar á síðustu árum og áratugum 

og samhliða miklum samfélagsbreytingum hafa gríðarlegar breytingar orðið 

í skólum. Hugmyndir og kenningar um skóla og kennslu hafa breyst mikið og 

sífellt koma fram nýjar hugmyndir um það hvernig best sé að kenna. Þessar 

breytingar skýrast í skólum að mörgu leyti af tilkomu nýrrar tækni sem er í 

stöðugri þróun. Stöðugt er reynt að bæta og efla skólastarf svo hægt sé að 

koma til móts við margbreytileikann sem samfélagið einkennist af. Í 

mörgum íslenskum grunnskólum eru list- og verkgreinar nú kenndar í lotum. 

Í þeim skólum þar sem lotukerfið hefur verið tekið upp er það álit meirihluta 

skólastjórnenda og kennara að með því að skipta list- og verkgreinakennslu 

upp í lotur nái nemendur góðum árangri í námi (Arngunnur Hafstað 

Sigurþórsdóttir, 2013, bls. 1). 

Hugmynd að viðfangsefni fyrir meistaraverkefni mitt kviknaði eftir að ég 

hafði unnið eitt ár í grunnskóla þar sem list- og verkgreinakennsla á yngsta 

stigi grunnskólans var skipulögð í lotum og kenndu umsjónarkennarar þá 

tíma. Að mínu mati náðu verkefnin oft og tíðum ekki nægilega vel til 

nemenda. Sem dæmi má nefna að nemendur fengu að hlusta á sögu í 

tónmennt og áttu að teikna mynd á blað á meðan þeir hlustuðu. Kennarinn 

hefði fremur þurft að huga að markmiðum tónmenntar sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 og leyfa þeim að dansa, búa til sín eigin 

hljóðfæri, læra inn á takt tónlistar eða texta við sönglög. Nemendur fengu 

oft góð verkefni inn á milli en þó fannst mér að vel væri hægt að bæta þessa 

kennslu. Sennilega er full þörf á því að veita kennurum sem kenna list- og 

verkgreinar í lotum, án þess að hafa sérþekkingu á viðkomandi námsgrein, 

aðstoð með því að veita þeim innblástur. Þess vegna ákvað ég að setja 

saman hugmyndasafn og finna áhugaverðar og gagnlegar hugmyndir að 

verkefnum. Markmið mitt er að verkefnin séu bæði skemmtileg og 

margbreytileg, með það fyrir augum að þau henti fjölbreyttum 

nemendahópi og börnum sem hafa ólíkar forsendur til náms. Öll verkefnin 

ættu því að mæta þörfum nemenda og auðvelda kennurum að undirbúa 

notalega og gagnlega kennslustund.  

Hugmyndasafnið hefur að geyma hugmyndir að verkefnum fyrir kennara 

sem kenna list- og verkgreinar. Verkefnin tilheyra þremur list- og 

verkgreinum. Þær eru leiklist, myndmennt og textílmennt. Tíu verkefni eru 

fyrir hverja námsgrein, alls eru verkefnin því 30 talsins. Verkefnin fyrir 



 

10 

myndmennt og textílmennt byggjast á minni eigin reynslu og hugmyndum 

sem ég hef safnað í sarpinn en leiklistarverkefnin eru unnin út frá bókum 

sem fjalla um það hvernig nýta megi leiklist í kennslu. Fremst í 

hugmyndasafninu er fræðileg umfjöllun þar sem færð eru rök fyrir gildi 

þessara verkefna sem og mikilvægi sköpunar í námi barna. Þá er röðin 

komin að hugmyndasafninu þar sem fræðileg umfjöllun um hverja list- og 

verkgrein er að finna, ásamt verkefnum, leiðbeiningum og upplýsingum um 

hvað þarf til undirbúnings við hvert þeirra. Verkefnunum fylgja einnig 

myndir. Ekki er þó ætlast til þess að nemendum séu sýndar myndirnar þar 

sem munnleg fyrirmæli ættu að duga þeim og þeir eiga að fá tækifæri til að 

skapa og þróa sínar eigin hugmyndir.  

Greinargerð fylgir hugmyndasafninu og er þar að finna fræðilegan 

bakgrunn þeirra hugmynda sem liggja að baki verkefnanna sem og 

umfjöllun um gerð hugmyndasafnsins og uppbyggingu þess. Í 

greinargerðinni er fjallað um kenningar sem hugmyndasafnið byggir á og er 

leitað í smiðju fræðimannanna Dewey, Eisner, Fröbel og Gardner. Einnig er 

stuðst við rannsóknir og umfjallanir annarra fræðimanna um þroska barna, 

nám og kennslu, einstaklingsmiðað nám, list- og verkgreinakennslu og 

lotukerfi í kennslu. Í greinargerðinni er einnig fjallað um þær áherslur sem 

lagðar eru á kennsluhætti og nám barna í aðalnámskrá grunnskóla og í 

ritröðum um grunnþætti menntunar.  

Í greinargerðinni er leitað svara við eftirfarandi spurningu: „Hvers vegna 

er mikilvægt að nemendur takist á við margbreytileg verkefni í list- og 

verkgreinum?“ Einnig verður stuðst við tvær undirspurningar. Annars vegar: 

,,Hvers vegna ætti að kenna ungum börnum sköpun?“ og hins vegar: 

,,Hvaða kostir og gallar fylgja því að skipuleggja kennslu í lotum?“  
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2 Reynsla, nám og þroski 

Hugtakið um hugsmíðahyggju má rekja til kenningar Jean Piaget sem hefur 

haft áhrif á hvernig menntun þróast. Piaget lagði fram kenningu um 

vitsmunaþroska en hann hafði mikinn áhuga á þroskaferli barna, nánar 

tiltekið samspili umhverfis og erfða í því samhengi (Inhelder, 1976, bls. 1). 

Hann byggði fræði sín á líffræðilegum þáttum einstaklinga og var fyrst og 

fremst þekkingarfræðingur og heimspekingur samkvæmt Vilborgu 

Sigurðardóttur (1991, bls. 32). Merkasta og þekktasta kenning Piaget var 

kenning hans um vitsmunaþroska barna en hann taldi að vitsmunaþróun 

barna færi fram í áföngum, þar sem hver áfangi er ólíkur hinum, og að þeir 

komi fram í sömu röð. Piaget (1969, bls. 4–5) bendir á að það sé 

mismunandi á hvaða aldri börn ljúki hverju stigi og að erfitt geti reynst að 

benda á augnablikið þegar það gerist. Þessi kenning skiptist í fjögur 

þroskaskeið sem kölluð eru skynhreyfistig, foraðgerðarstig, stig 

hlutbundinna aðgerða og stig formlegra aðgerða (Valborg Sigurðardóttir, 

1991, bls. 33, 56). Piaget horfði í leik barna, uppruna þeirra, formgerð og 

þróun því hann taldi leikinn endurspegla vitsmunaþroska þeirra. 

Heimspekingurinn John Dewey (1938/2000) taldi kennarahlutverkið vera 

eitt af mikilvægustu hlutverkum samfélagsins og að menntun í skóla þyrfti 

að vera lifandi og í sterkum tengslum við lífið sjálft. Benti hann einnig á að 

mikilvægt væri að kennarar legðu áherslu á að í kennslustundum væri 

umhverfið og sú reynsla sem nemendur búa yfir nýtt. Ásamt því sagði hann 

nauðsynlegt að hafa samfellu í námi, að nemendur ynnu út frá fyrri reynslu 

og nýttu þá færni sem þeir höfðu tileinkað sér til að leysa verkefni. Þá benti 

hann á mikilvægi þess að kennarar reyni að höfða til áhugamála nemenda 

sinna og leyfi þeim að vinna frjálst, það er að segja án þess að þeir þurfi að 

vinna út frá fyrir fram ákveðnum aðferðum eða hugmyndum. Auk samfellu í 

námi lagði Dewey mikla áherslu á nýja og framsækna kennsluhætti en sagði 

einnig að menntun og nám myndu ekki verða árangursrík nema 

einstaklingurinn byggi yfir einhverri reynslu og námið væri byggt á þeirri 

reynslu. Þá sagði Dewey að þegar kennarar skipulegðu námsefni nemenda 

sinna þyrftu þeir að huga að því hvað nemendur hefðu upplifað og reynt í 

umhverfi sínu. Dewey taldi það að byggja þekkingu og nám á reynslu vera 

ævilangt verkefni sem hver og einn þyrfti að læra og lifa með (Dewey, 

1938/2000, bls. 29–30, 50–51, 54, 83, 99). 
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Þroskasálfræðingurinn Vygotsky lagði áherslu á það að menningar- og 

félagsleg gildi hefðu áhrif á þroska barna (Meece, 2002). Þá taldi hann að 

félagslegir þættir eins og menning, umhverfi og samskipti við reynslumeiri 

einstakling en barnið sjálft hefðu áhrif á hvernig það þroskast. Barnið sjálft 

sagði hann svo vera eftirmynd þeirra menningar sem það kæmi frá eða 

byggi í. Samkvæmt Vygotsky er tungumálið mikilvægasta verkfærið til 

þekkingarsköpunar þar sem börn og einstaklingar öðlast félagslega reynslu í 

gegnum samskipti en hann taldi hana vera helsta verkfærið til náms 

(Meece, 2002, bls. 155–157).  

Samkvæmt Selley (1999) telst kennsluaðferð byggjast á kenningum 

hugsmíðahyggjunnar ef kennari notar fyrirmæli sem tengjast ekki beint 

viðfangsefni í kennslubók eða námskrá, heldur hugtaki sem fangi athygli 

nemenda og höfði til áhuga þeirra. Þetta telur hann kennara geta gert strax 

í upphafi kennslustundar með spennandi kveikju. Forsenda þessarar 

aðferðar er hins vegar að kennarinn hafi tekið eftir því sem nemendur hans 

hafi veitt áhuga undanfarið, svo hægt sé að tengja nám við raunveruleika 

þeirra og byggja á fyrri reynslu. Selley bendir á að þegar unnið sé út frá 

hugmyndafræði hugsmíðahyggju sé hægt að fara margar leiðir í kennslu svo 

nemendur nái meiri árangri. Jafnframt telur Selley að kennarinn þurfi að 

hlusta á nemendur og hvað þeir hafi að segja um verkefni sín, sérstaklega 

eftir að þeir hafa fengið tíma til að hugsa um verkefni sitt út frá spurningum 

kennarans, sem bornar voru upp í upphafi kennslustundar (Selley, 1999, bls. 

3–17). 

2.1 Fjölbreytni í námi 

Miklar breytingar hafa orðið í skólum landsins undanfarin ár. Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) segja í grein sinni um 

stefnumörkun í skóla án aðgreiningar að í aðalnámskrá sé kveðið á um að 

öll börn eigi rétt á að fá námsefni og kennslu við sitt hæfi í heimaskóla 

sínum. Benda þær á að þessi ákvæði hafi verið í lögum frá 1974 en sé nú 

kveðið skýrt á um þau í nýrri aðalnámskrá. Einnig kemur fram að ef farið 

verði eftir stefnunni muni nemendur fá tækifæri til þess að láta hæfileika 

sína blómstra í námi þegar kennarar nota fjölbreytta kennsluhætti. Einnig 

telja þær að kennarar eigi að gefa nemendum færi á að velja viðfangsefni 

sem hæfir þeim og þeirra áhugasviði (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 64–67). Kristín Á. Ólafsdóttir (2011, bls. 8) fjallar um 

hugmyndir Eisner en hann taldi ákveðinn mun vera á námskrá skóla og 

raunverulegri kennslu, auk þess sem oft þekki kennarar aðstæður og 

nemendur sína vel og ættu að geta sniðið námsefni þeirra eftir færni, getu 
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og þörfum nemendanna. Hafdís og Jóhanna (2009) benda einnig á að í 

hugmyndinni um skóla án aðgreiningar felist mörg góð gildi og fallegar 

hugmyndir en margir telji að ekki sé hægt að fara nákvæmlega eftir henni, 

meðal annars vegna skorts á fjármagni og starfsfólki. Misjafnt sé hvort 

skólar og starfsfólk vinni eftir þessari stefnu eða ekki, en oft sé umfjöllun 

um hana mjög neikvæð og stafi það mögulega af skorti á upplýsingum og 

samræðum meðal starfsfólks eða vegna þess hve erfitt er að finna tíma til 

að fara eftir stefnunni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, 

bls. 65–67).  

Kennarar eru í flestum tilfellum hlynntir stefnunni um skóla án 

aðgreiningar samkvæmt Hafdísi og Jóhönnu (2009), en það kemur þó fyrir 

að nemendur með hegðunarerfiðleika hafi áhrif á viðhorf kennara til 

stefnunnar. Vegna fjölbreytilegs nemendahóps telja þær að kennarar þurfi 

að skipuleggja námsmarkmið og kennslu hvers nemanda eftir getu hans og 

færni, með áherslu á markmið aðalnámskrár. Einnig þurfi nemendur oft að 

fá tækifæri til að velja sjálfir viðfangsefni í kennslustundum og læra saman í 

hópum. Þess háttar kennsluaðferð kallast einstaklingsmiðuð kennsla (e. 

differentiated instruction). Margir eru neikvæðir í garð stefnunnar um skóla 

án aðgreiningar, en Hafdís og Jóhanna benda á að hún eigi sér líka jákvæðar 

hliðar, en það er vonin um að skólinn verði betri og taki á móti öllum 

nemendum. Með því að taka vel á móti öllum nemendum sé stefnt að því 

að útiloka flokkanir og minnihlutahópa, líkt og, fatlanir, námslega færni, 

kyn, þjóðerni eða fjölskyldubakgrunn (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 65–67).  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að sú mikla áhersla sem lögð hefur verið 

á læsi og talnalæsi í námskrám dragi úr þekkingu barna og áhuga þeirra á 

námi (Turner, Mayall, Dickinson, Clark, Hood, Samuels og Wiggins, 2004, 

bls. 11). Turner o.fl. (2004) telja það sérstakt áhyggjuefni að sjálfstraust 

nemenda fari versnandi og það sé eitt af því mikilvægasta fyrir góðan 

námsárangur. Höfundar benda á að samhliða því að nemendur vinni sig í 

gegnum skólakerfið missi þeir oft tök á ýmsum þáttum sem stuðli að 

velgengi á skólagöngunni. Þetta eru grunnþættir eins og hæfni til að tengja 

á milli þátta, forvitni, sköpun, getan til að tengjast kennara og hæfni til að 

tala um námið (Turner o.fl. 2004, bls. 6).  

List- og verkgreinar styðja við margbreytileika samfélagsins. Sagt er að 

þær komi til móts við bóklegt nám og stuðli að fjölbreytni í námi. Í 

niðurstöðum rannsóknar Brynjars Ólafssonar (2009) kemur fram að skólar 

þurfi að efla verklegt nám og reyna eftir bestu getu að ná markmiðum 

sínum um fjölbreytt nám og að þeir eigi að leyfa nemendum að njóta sín 
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með því að koma til móts við mismunandi þarfir þeirra. Í niðurstöðum 

rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) kemur 

fram, líkt og hjá Brynjari, mikilvægi þess að nemendur fái að njóta sín í list- 

og verkgreinakennslu. Fram kemur í rannsókn Ingvars og Ingibjargar að 

þegar skólar lögðu áherslu á mikilvægi list- og verkgreinakennslu og juku 

þátt hennar í skólastarfinu, dró úr agavandamálum og árangur nemenda 

batnaði. Einnig sáu kennarar að líðan nemenda og árangur tengdust þeim 

kennsluháttum sem þeir notuðu. Einn þátttakandinn sagði að skólar þyrftu 

að gera miklu meira af því að leyfa nemendum að sækja list- og verkgreinar, 

sérstaklega þeim nemendum sem finna sig ekki í bóklegu námi (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 68–69). Þessar niðurstöður 

eru samhljóma um það sem kveðið er á um í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) að mæta þurfi þörfum einstaklinga og huga að jafnvægi þeirra í 

skólanum. 

2.2 Sköpun 

Mikil þróun hefur átt sér stað í samfélaginu síðasta áratug og hefur áhersla 

á sköpun í öllu skólastarfi og kennslu list- og verkgreina aukist til muna. Árið 

1999 kom út í Englandi skýrslan NACCCE (National Advisory Committee on 

Creative and Cultural Education) sem inniheldur tillögur þess efnis að leggja 

skuli meiri áherslu á sköpun og menningu í námi en gert hafði verið fram til 

þess tíma er skýrslan kom út (Craft, 2002, bls. 17). Samkvæmt NACCCE 

(1999, bls. 37) er sköpun náðargáfa sem allir fæðast með og greind hvers og 

eins er fjölbreytileg.  

Craft (2002) fjallar um það að í NACCCE-skýrslunni sé lögð áhersla á að 

sköpun verði gefið vægi í námskrám fyrir börn á aldrinum tveggja og hálfs 

árs til átta ára. Þessi skýrsla hafði mikil áhrif á námskrár í skólum fyrir 

þennan aldur, einkum vegna þess að þar var hugtakið sköpun útskýrt betur 

en áður. Þar sem skýrslan er byggð á kenningum fræðimanna sem lagt hafa 

áherslu á listir og sköpun í námi og að börn læri með því að byggja á fyrri 

reynslu og uppgötva nánasta umhverfi sitt. Þessir fræðimenn eru til að 

mynda Dewey, Fröbel, Piaget, Rousseau og fleiri (Craft, 2002, bls. 17–18).  

Í skýrslunni er gerður greinarmunur á því að kenna á skapandi hátt og að 

kenna sköpun samkvæmt Joubert (2001). Hann segir skapandi kennslu vera 

skilgreind þannig að kennarar nota hugmyndaríkar aðferðir til að gera 

lærdóm áhugaverðan, spennandi og árangursríkan. Kennsla sköpunar hefur 

hins vegar það markmið að kenna ungu fólki skapandi hugsun og hegðun 

(Joubert, 2001, bls. 21–22).  
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Craft fjallar um það að ef börn fái tækifæri til að finna upp eða uppgötva 

á eigin spýtur í kennslu, séu meiri líkur á að reynslan sitji eftir í minni þeirra. 

Einnig telur Craft að æfingin skapi meistarann og að með námi fái 

nemendur tækifæri til að uppgötva og tileinka sér þekkingu til að byggja 

nám á fyrri reynslu. Nám er leið til að uppgötva og telur Craft að kennarar 

eigi að hvetja börn til þess að finna upp nýja hluti en ekki einungis herma 

eftir fyrir fram ákveðnum verkefnum (Craft, 2002, bls. 23–25). Í núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla er sköpun einn af sex grunnþáttum sem lögð er 

áhersla á að samþætta öllu í skólastarfi. Sköpun á að gefa nemendum 

tækifæri til að njóta, uppgötva, nota ímyndunaraflið, leika sér og efla 

forvitni sína (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). 

2.3 Fjölgreindakenningin 

Armstrong (2001, bls. 9) fjallar um kenningar þroskasálfræðingsins Howard 

Gardner. Hann sagði Gardner vera þeirrar skoðunar að hugtakið „greind“ sé 

of þröngt skilgreint og telur tilgangslaust að taka nemendur út úr 

námsumhverfi sínu og láta þá gangast undir greindarpróf (e. IQ test) sem 

þeir hafa kannski aldrei séð áður. Jafnframt fjallar Armstrong (2001) um það 

að kenning Gardner gjörbreytti á sínum tíma viðhorfi almennings og 

kennara til kennslu. Gardner skrifaði um fjölgreindakenninguna í bókinni 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences sem kom út árið 1983 

og hefur kenningin verið í sífelldri þróun síðan. Smith (2008) fjallar um að 

Gardner hafi í upphafi sett fram sjö fjölgreindir í bókinni Frames of Mind. 

Fyrstu tvær eru mikið notaðar í skólum en þær eru kallaðar málgreind og 

rök- og stærðfræðigreind. Næstu þrjár tengjast listum en þær eru kallaðar 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind og tónlistargreind. Síðustu tvær kallar 

Gardner persónugreindir (e. personal intelligences) en þær eru 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Seinna bætti hann við áttundu 

greindinni, umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 10). Smith (2008) greinir 

einnig frá því að Gardner hafi haldið því fram að fjölgreindirnar sjö virki 

sjaldan óháð hver annarri. Þær séu notaðar samtímis og styðji hver aðra á 

meðan fólk læri til að mynda að leysa úr vandamálum.  

Mikilvægt er að kennarar hafi það í huga og kenni börnum að engir tveir 

eru eins og að hver og einn búi yfir margvíslegum hæfileikum. Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson (2004) 

gefa góðar lýsingar af greindum Gardners í bók sinni Lífsleikni: sjálfstraust, 

sjálfsagi og samkennd: Handbók fyrir kennara og foreldra. Benda þau á að 

greindunum sé ekki ætlað að flokka börn heldur séu þær aðeins til 

viðmiðunar. Greindirnar eru eftirfarandi:  
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 Málgreind: Felur í sér að barn geti beitt málinu á áhrifaríkan hátt og 
geti tjáð sig í mæltu máli, einnig hafi það góða heyrnarskynjun og leiki 
sér oft með hljómfall málsins.  

 Rök- og stærðfræðigreind felur í sér að barn geti auðveldlega skilið 
tölur og rökhugsun þess sé góð. Oft hugsa þessi börn í tölum eða 
mynstrum og eiga það til að handleika hluti.  

 Rýmisgreind: Felur það í sér að barn hafi hæfileika til að sjá myndir 
fyrir sér í huganum og geti búið þær til í tví- og þrívíðu formi. Haldið 
er fram að þessi börn geti átt erfitt ef ekki er lögð áhersla á list- og 
verkgreinar í grunnskólum þeirra.  

 Líkams- og hreyfigreind: Felur í sér að barn er oft á iði og nýtir hvert 
tækifæri til að fara út að leika, oft eru þessi börn talin vera ofvirk en 
þurfi í raun að hreyfa sig til að hugsa.  

 Tónlistargreind: Felur í sér að barn hafi getu til þess að njóta tónlistar, 
ásamt því að það hafi tilfinningu fyrir takti og muni texta auðveldlega. 
Oft hjálpar það þessum börnum að humma eða nota takt til að koma 
skipulagi á hugsanir sínar.  

 Samskiptagreind: Felur það í sér að barn hafi hæfni til að skilja aðra 
og einnig eigi það auðvelt með að vinna og leiða hóp fólks.  

 Sjálfþekkingargreind: Felur það í sér að barn hafi góða tilfinningu fyrir 
sjálfu sér og geri sér grein fyrir eigin sterku og veiku hliðum. Þessum 
börnum gengur yfirleitt vel í skóla þar sem þeirra eigið sjálfstraust 
veitir þeim stuðning.  

 Umhverfisgreind: Felur það í sér að barn nýtur sín best í náttúrunni og 
er næmt fyrir umhverfinu, náttúrunni og dýrum. 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 19–27).  

Að sögn Armstrong (2001) getur þekking á greindunum átta hjálpað 

kennurum að greina sterkar hliðar nemenda sinna. Sagt er að kennarar geti 

séð hvaða greind sé ríkjandi hjá nemendum sínum þegar þeir haga sér illa. 

Sem dæmi má nefna málglaða nemandann sem hættir ekki að tala en hann 

er ef til vill með þróaða málgreind og sá sem situr og teiknar í sínum eigin 

heimi hefur ef til vill þróaða rýmisgreind. Ásamt því telur Armstrong ákveðið 

markmið vera með fjölgreindakenningunni og það er að kennarar geti 

fundið leiðir til að nota þekkingu sína með ólíkum greindum nemenda með 

það að markmiði að þeir nái sem bestum árangri (Armstrong, 2001, bls. 13, 

33). 
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2.4 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Kennarar ákveða sjálfir hvaða kennsluaðferðir þeir nota í kennslu en að 

sögn Lilju M. Jónsdóttur (2007) enda þeir oft á því að halda sig við gömlu 

hefðbundnu aðferðina sem þeir þekkja frá sinni eigin skólagöngu. Á 

undanförnum árum hafa þó verið gefin út ný námsgögn og nýjar námskrár 

sem leggja áherslu á samþættingu námsgreina sem stuðla að meiri 

fjölbreytni í skólastarfi en áður var (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 6–7). 

Ingvar Sigurgeirsson (2009) telur að engin ein kennsluaðferð sé betri en 

önnur og kennarar þurfi að hafa í huga að koma til móts við alla nemendur í 

kennslu sinni. Til að gera það þurfi kennarar að huga að því hvaða 

kennsluaðferð henti best hverju sinni, hafa gott skipulag á kennslunni og 

leggja fyrir áhugaverð viðfangsefni sem hrífi nemendur. Mikilvægast sé þó 

að kennarinn hafi samskipti við nemendur og fylgist vel með þeim í námi. 

Engar tvær kennsluaðferðir eru eins og telur Ingvar að sumar 

kennsluaðferðir geti kennarar notað í mörgum kennslustundum á meðan 

aðeins sé hægt að beita öðrum í stutta stund. Einnig geti framkoma og fas 

kennarans haft áhrif á kennslustundina. Því getur ein og sama 

kennsluaðferðin sem kennarar styðja sig við verið gjörólík í framkvæmd, 

það ræðst af mismunandi framkomu kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, 

bls. 9–10).  

Það sem skiptir mestu, samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2009, bls. 10), 

er að kennsluaðferðirnar sem kennarar nota séu fjölbreyttar og að 

verkefnin sem nemendur fái séu við hæfi þeirra. Í bók Ingvars, Litróf 

kennsluaðferðanna, er að finna lýsingar á mörgum kennsluaðferðum sem 

henta í list- og verkgreinakennslu. Yfirflokkar kennsluaðferða í bókinni eru 

níu talsins en þær aðferðir sem ég tel að henti fyrir list- og 

verkgreinakennslu eru eftirfarandi: 

 sýnikennsla,  

 verklega æfingar,  

 sjónsköpun,  

 hugarflug með leiðsögn,  

 leikræn tjáning,  

 myndsköpun,  

 hlutverkaleikur,  

 hermileikur,  

 sjálfstæð, skapandi verkefni,  

 sviðsetning.  
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Þessar aðferðir eru þær sem helst er hægt að nota í námsgreinunum 

sem ég fjalla um í þessu verkefni. Fyrir utan þessar kennsluaðferðir sem 

taldar eru upp getur kennarinn notað aðrar aðferðir og fer það ef til vill eftir 

því hvernig hann vill hafa kennslustund sína. Lilja M. Jónsdóttir (2007, bls. 6) 

segir einnig að enginn kennsluaðferð sé það góð að hún dugi ein og sér út 

kennslustundina.  

2.5 Lýðræði í skólastarfi 

Ný menntastefna hefur verið sett fram í aðalnámskrá grunnskóla 2013 og 

hefur hún að geyma sex grunnþætti sem eiga að fléttast inn í allar 

námsgreinar. Þeir eru læsi, sköpun, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi og jafnrétti. Í núgildandi aðalnámskrá er fjallað um 

mikilvægi þess að grunnþættirnir endurspegli samskipti, skólabrag og 

starfshætti skóla. Skýrt er kveðið á um að grunnþættirnir séu sýnilegir í öllu 

skólastarfi en það kallar á óhefðbundna kennsluhætti sem geta stafað af 

nýstárlegri nálgun í kennarastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16–17). 

Í núgildandi aðalnámskrá kemur fram að grunnskólaganga sé eina 

skólaskylda einstaklinga og því mikilvægt að nemendur finni fyrir öryggi í 

grunnskóla sínum. Nemendur eigi að fá að þroska hæfni sína til að þeir verði 

seinna meir tilbúnir til að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Með því að kenna 

lýðræði í grunnskólum sé komið til móts við þann fjölbreytta nemendahóp 

sem einkenni grunnskóla landsins í dag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 36). Samkvæmt mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2013) eiga kennarar að sýna frumkvæði, 

sjálfstæði og þróun í öllu starfi skólans og grunnþættirnir eiga að 

endurspeglast í samskiptum, vinnubrögðum og skólabragi. Auk 

grunnþáttanna er námsmat mikilvægt í skólastarfi. Meta þarf skólastarf út 

frá grunnþáttunum og hvort þeir hafi sett mark sitt á kennslu, leik og 

almennt skólastarfið í heildina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 17). 

Innihaldsríkar bækur, gagnrýnin hugsun, dómgreind og hópvinna eru 

þættir sem Eisner (2003/2004) telur styðja nemendur í því að efla með sér 

lýðræðislega hugsun og vinnubrögð og kenna þeim að virða náungann og 

skoðanir annarra. Vegna þessa leggur Eisner áherslu á að kennarar kenni 

nemendum þessa þætti í skólastarfinu og geri þeir það, geta þeir undirbúið 

nemendur fyrir framtíð í lýðræðissamfélagi sem er sífellt að breytast. Nám 

er að hans mati til þess fallið að undirbúa nemendur fyrir framtíðina (Eisner, 

2003/2004, bls. 6–10). Með því að undirbúa nemendur fyrir framtíðina í 
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lýðræðissamfélagi er einnig, samkvæmt Ásthildi B. Jónsdóttur (2011), 

mikilvægt að gera nemendur meðvitaða um stöðu heimsins og hvernig 

kraftur skapast þegar þeir vinna sem heild. Hún fjallar einnig um að 

kennslan sem fram fari í skólum þurfi að gefa nemendum sýn inn í 

framtíðina og hvernig hægt sé að gera betur í heimi sem er í stöðugri þróun 

(Ásthildur, B. Jónsdóttir, 2011, bls. 10).  

Innan veggja skólanna þurfa nemendur að læra að lifa í skólasamfélagi 

og bera virðingu fyrir náunganum. Lýðræði og mannréttindi og jafnrétti eru 

tveir grunnþættir núgildandi aðalnámskrár sem eiga að fléttast saman í öllu 

skólastarfi þannig að nemendur læri að allir séu jafnir og eigi rétt á að fá 

kennslu við hæfi. Talið er að lýðræðiskennsla örvi nemendur til að vinna 

saman sem heild, bera virðingu fyrir náunga sínum og læra að skoðun hvers 

og eins eigi rétt á sér. Að auki skapi lýðræðiskennsla gott andrúmsloft innan 

skólaveggjanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16–17).  

2.6 Nám fyrir alla – einstaklingsmiðað nám 

Brynjar Ólafsson (2009) segir að á tíunda áratug 20. aldar hafi umræðan um 

einstaklingsmiðað nám fyrst orðið áberandi, þó að hugmyndir um það hafi 

verið í námskrám og lögum frá árinu 1974 (Brynjar Ólafsson, 2009, bls. 10). Í 

stefnunni um skóla án aðgreiningar eru lagðar áherslur á að mæta þörfum 

hvers einstaklings bæði náms- og félagslega. Samkvæmt stefnunni er 

mikilvægt að kennarar bregðist við fjölbreytileika samfélagsins og veiti 

nemendum öruggan stað til að þroskast og stunda nám (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160–162). Fjölmargar leiðir eru til að koma til móts 

við nemendur í námi og hefur Tomlinson (2003) til að mynda mikið fjallað 

um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Engir tveir nemendur eru eins og 

reynsla þeirra og bakgrunnur eru ólík þegar þeir hefja skólagöngu sína. Því 

telur Tomlinson að ekki sé hægt að ætlast til þess að allir læri á sama hátt 

og að sama námsskipulagið henti ekki öllum, sumir læri hratt á meðan aðrir 

læri hægar. Með einstaklingsmiðuðu námi gæti kennarinn lagt til fleiri 

krefjandi verkefni fyrir þá bráðgeru og aukið stuðning eða utanumhald fyrir 

þá sem vinna hægar. Þá sé mikilvægt að kennarar kynnist nemendum sínum 

vel og taki tillit til reynslu og bakgrunns hvers og eins (Tomlinson, 2003, bls. 

1–2, 165). Einstaklingsnámskrár eru, samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttur 

(2008), byggðar upp á áhugamálum og námsstíl eða því hvernig nemendur 

læra best. Að auki þarf kennarinn að útbúa skamm- og langtímamarkmið og 

áætlaða framkvæmd á verkefnum þar sem því er lýst hvernig nemandinn 

getur náð tilsettum markmiðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160–162). 
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2.7 Samantekt 

Á undanförnum árum hafa miklar breytingar orðið í skólastarfi. Allt 

skólastarf á að taka mið af stefnunni um skóla án aðgreiningar og ber 

skólum að veita öllum nemendum kennslu við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Sex grunnþættir menntunar hafa verið 

settir fram, þar á meðal þættirnir sköpun og lýðræði, og eiga þessir þættir 

að fléttast inn í allt skólastarf. Með því að flétta sköpun inn í allar 

námsgreinar fá nemendur sem búa yfir mikilli sköpunarþörf tækifæri til að 

finna sig í náminu og geta því nýtt þá greind sem þeir eru sterkastir í 

samkvæmt fjölgreindakenningu Gardner. Eisner og Dewey segja að 

kennarar geti sniðið námsefni að ólíkum nemendum og jafnframt miðað við 

þarfir þeirra, færni og líðan (Kristín Á, Ólafsdóttir, 2011; Dewey, 

1938/2000). Með því að hafa lýðræði að leiðarljósi í kennslu er komið til 

móts við alla nemendur og eflir það nemendur til að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum í margbreytilegu samfélagi. List- og verkgreinakennsla 

styður við margbreytileika samfélagsins (Brynjar Ólafsson, 2009). Til að 

koma til móts við fjölbreytileika skiptir miklu máli hvaða kennsluaðferð er 

notuð en Lilja M. Jónsdóttir (2007) telur að hægt sé að nota margar 

kennsluaðferðir í einni kennslustund þar sem engin ein aðferð sé nógu góð 

til að standa ein og sér. Bakgrunnur nemenda er ólíkur og mikilvægt er að 

velja réttu kennsluaðferðina og hvað hentar hverjum nemanda. Að mati 

Tomlinson (2003) eiga allir að fá kennslu við hæfi og því ber kennurum að 

viðhafa einstaklingsmiðaða kennsluhætti. 
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3 List- og verkgreinar 

Benjamin Franklin var fyrstur manna í Bandaríkjunum til að fjalla um listir í 

kennslu en árið 1749 barðist hann fyrir því að koma listum inn í námskrár 

skóla. Hann taldi listir vera mikilvægar til að uppfylla þarfir barna í vaxandi 

samfélagi (Eisner, 1972, bls. 29). Bamford (2011, bls. 19) telur að skólar 

þurfi að leggja áherslu á ríkulega kennslu í listnámi og hvetja nemendur til 

að nota gagnrýna hugsun við lausn verkefna sinna. Kristín Á. Ólafsdóttir 

(2011) bendir á að erfitt sé að vinna að öllum markmiðum aðalnámskrár í 

list- og verkgreinum vegna þess hve lítill tími sé gefinn fyrir þær í 

stundaskrám. Niðurstöður rannsóknar sem hún og fleiri unnu leiddu í ljós að 

kennurum greinanna þótti námskráin vera umfangsmikil og erfitt að vinna 

að öllum þeim markmiðum sem í henni voru tilgreind. Einnig fannst þeim 

markmiðin oft ekki vera við hæfi allra nemenda (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2011, 

bls. 13, 17–18). Tekið skal fram að rannsóknin var gerð áður en núgildandi 

aðalnámskrá tók gildi. Í rannsókn Brynjars Ólafssonar (2009) kom fram að 

kennslustundir í þessum námsgreinum væru ekki jafn margar yfir skólaárið 

og áætlað er í aðalnámskrá. 

Þrátt fyrir að list- og verkgreinar fái, að margra mati, úthlutuðum fáum 

kennslustundum í skólum landsins, eins og fram kemur í rannsóknum 

Kristínar og Brynjars, telur Bamford (2011) list- og verkgreinar í íslenskum 

skólum vera í háum gæðaflokki samkvæmt alþjóðlegum mælikvarða. Hér á 

landi fái flest börn „meira en tvo tíma á viku í listfræðslu“ (bls. 75). Að mati 

Bamford liggur forsenda góðrar kennslu í list- og verkgreinum í áhuga 

kennara og hugmyndum hans. Oft geti listfræðslan í íslenskum skólum verið 

mjög fjölbreytileg og gott jafnvægi á milli hefðbundinna og nútímalegra 

starfshátta. Þær námsgreinar sem teljast hér á landi til list- og verkgreina, 

samkvæmt Bamford, eru tónmennt, leiklist, dans, kvikmyndir, hönnun, 

myndlist og talsvert fleiri greinar. Bendir hún að í flestum tilfellum kenni 

sérgreinakennarar list- og verkgreinar en einnig almennir 

grunnskólakennarar. Að sögn Bamford eru sérgreinakennarar á Íslandi mjög 

hæfir og hafi yfirleitt mikla þekkingu á þeirri faggrein sem þeir kenna. Hún 

telur nauðsynlegt að skólar efli almenna kennara til að nota skapandi 

aðferðir í kennslu og að þeir stuðli að samþættingu námsgreina en það hafi 

einnig jákvæð áhrif á námsárangur nemenda (Bamford, 2011, bls. 17, 35, 

75, 117, 141). 
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Ásthildur B. Jónsdóttir (2011) segir að fræðimennirnir Billings, Greene og 

Eisner eigi það sameiginlegt að hafa sýnt með rannsóknum fram á jákvæð 

og margþætt áhrif listkennslu. Niðurstöður þeirra benda til þess að listnám 

leiði til aukins námsárangurs og sjálfstrausts, auk þess sem nemendur fái 

meiri tilfinningu fyrir sköpun og siðfræðilegum álitamálum. Með listkennslu 

fái nemendur tækifæri til að þróa með sér gagnrýna hugsun og aukna 

meðvitund um menningu og samfélag (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, bls. 5).  

3.1 Mikilvægi list- og verkgreina 

Í niðurstöðum rannsóknar Winner og Hetland (2007) kemur fram að í 

listgreinum þjálfist nemendur í hugsunarhætti og hugrænum ferlum sem 

bóklegar námsgreinar reyni minna á. Einnig eru færð rök fyrir því að 

hefðbundin bókleg kennsla geti haft gagn af því að meiri sköpun sé færð inn 

í kennslustundir, þar sem nemendur fái rannsóknarmiðaðri og skapandi 

verkefni í stað áherslunnar á staðreynda- og minnislærdóms. Höfundar telja 

þörf fyrir listgreinar þar sem nemendum sé kennt að meta hluti út frá 

fagurfræðilegum sjónarmiðum og hugsa eftir nýjum leiðum. Listgreinar 

segja þeir vera mikilvægar þar sem nemendur læri að takast á við verkefni 

sín á skapandi og gagnrýninn hátt. Þeir læri að sjá ný mynstur, læri af 

mistökum sínum og að sjá fyrir sér lausnir nýrra vandamála. Winner og 

Hetland segja að í listnámi þjálfist þættir sem síður sé að finna í bóklegu 

námi svo sem skynjun, úthald, hugmyndaflug, ígrundun og nýsköpun. 

Mikilvægi listgreina felist ekki síst í því að þær kenni nemendum að takast á 

við vandamál og finna svör við þeim, sem komi sér vel fyrir nemendur í 

framtíðinni (Winner og Hetland, 2007). 

Meðal markmiða listfræðikennslu er að börn fái að njóta sín og gleyma 

sér í sköpunarferlinu. Bamford (2011) telur að með sköpun í kennslu öðlist 

börn sjálfstæði, sjálfstraust og fái að njóta sín hvað mest í kennslustundum. 

Að hennar mati er ekki nóg að kennarar hugsi um nám barnanna, heldur 

þurfi foreldrar að vera upplýstir um hvað börnin þeirra eru að gera í 

skólanum og hvers vegna. Hún telur að ef foreldrar séu jákvæðir gagnvart 

náminu verði börnin það líka. Í niðurstöðum rannsóknar Bamford kemur 

fram að á Íslandi sé lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að kynnast list- og 

verkgreinum. Segir hún þessi tækifæri vera mikilvæg svo börn fari ekki á mis 

við list- og verkgreinar, heldur fái að kynnast þeim á skapandi hátt 

(Bamford, 2011, bls. 63). 

Að mati Robinson (2009) eru ung börn einlæg og hafa gott sjálfstraust. 

Telur hann að mikilvægt sé að börn fái kennslu í list- og verkgreinum eða að 

þær séu samþættar við bóklegar námsgreinar. Ef nemendur í 1. bekk væru 
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spurðir hverjir þeirra væru hæfileikaríkir myndu allir rétta upp hönd á 

meðan örfáir unglingar myndu gera það ef unglingahópur væri spurður 

sömu spurningar. Robinson trúir því að allir séu fæddir með náttúrulega 

hæfileika sem dvíni þegar einstaklingurinn eldist og að margir nái í raun 

aldrei að þroska þessa hæfileika því foreldrar þeirra haldi aftur af þeim og 

stýri börnum sínum í aðrar áttir. Hann segir að oft, þegar um listræn börn sé 

að ræða, meti foreldrar og forráðamenn þá hæfileika ekki nógu mikils og 

beini börnunum jafnvel í aðrar áttir, til að mynda í háskólanám á sviði 

lögfræði, sálfræði eða læknisfræði (Robinson, 2009, bls. Xi–xii). Þessi 

sjónarmið Robinson eru samhljóma því sem fram kemur í niðurstöðum 

rannsóknar Ásthildar B. Jónsdóttur (2011), að litið sé á námsgreinina 

myndmennt sem jaðargrein og nám í myndmennt sé ekki metið til jafns við 

bóklega þekkingu. Ásthildur segir að listir byggi á ímyndunarafli og að 

sjálfsvitund nemenda geti vaxið í gegnum verk þeirra og iðkunina sem fylgir 

list. Telur hún einnig að listir og listaverk geti haft tilfinningaleg áhrif á 

nemendur, skapað spennu, reitt til reiði og gefið þeim nýjar hugmyndir 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, bls. 15–16). 

Líkt og Robinson og Ásthildur telur Eisner (2002) list vera mikilvæga fyrir 

þroska barna og hvernig þau upplifa heiminn og skapa sér þekkingu (Eisner, 

2002, bls. 10). Morris (2012) telur að list- og verkgreinakennarar þurfi að 

mæta þörfum nemenda með verkefnum sem hæfi áhuga þeirra og gæta 

þess að þeir finni fyrir því að þeir og verkefni þeirra séu einhvers virði. 

Morris fjallar um að Eisner hafi lagt áherslu á að list- og verkgreinakennarar 

hvetji nemendur til að taka áhættu og hjálpi þeim að læra af mistökum 

sínum og endurtaka verkefnin. Jafnframt telji Eisner mikilvægt að list- og 

verkgreinakennarar kenni nemendum að missa ekki móðinn í verkefnavinnu 

og hvetji þá til að halda áfram þótt allt gangi ekki sem skyldi (Morris, 2012, 

bls. 51). Þessu svipar til orða Winner og Hetland (2007) en fram kemur í 

niðurstöðum rannsóknar þeirra að listgreinakennarar segi nemendum að 

hafa ekki áhyggjur af mistökum, heldur skuli þeir láta mistökin leiða til 

óvæntra uppgötvana og vangaveltna. Jafnframt töldu þær að nemendur 

ættu að fá að prófa sig áfram við að finna nýjar leiðir til að skapa verkefni 

sín. Eisner (2002) taldi mikilvægt að kennarar sýndu viðbrögð við þeim 

hugmyndum sem nemendur leggja fram í listsköpun sinni. Hann benti á að 

list- og verkgreinakennsla búi nemendur undir atvinnulífið og framtíðina 

(Eisner, 2002, bls. 32, 34–35, 46).  

3.2 List- og verkgreinar í hugmyndasafni 

Leiklist 
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Somer (1996) bendir á að með leiklist í kennslu fái nemendur að upplifa 

námsefnið á allt annan hátt en í bóklegri kennslu og fái að sjá nýjar hliðar á 

viðfangsefninu. Auk þess sé nám líklegt til að festast betur í minni nemenda 

þegar leiklist er notuð við kennslu en við lestur bóka. Sem dæmi um þetta 

nefnir Somer þegar kennarar búa til leikferli með nemendum, þar sem þeir 

fá að lifa sig inn í heim þeirra persóna sem koma fram í leikferlinu. Segir 

hann leiklistina einnig búa yfir fjölbreytni sem eigi vel við í kennslustund þar 

sem ólíkir einstaklingar mætast (Somer, 1996, bls. 116). Benda Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010) á að leiklist sé í eðli 

sínu hópvinna og geti nemendur sem erfitt eigi með bóknám fengið 

tækifæri til að læra af samnemendum sínum í gegnum hópvinnu og með 

henni efli nemendur einnig félagsfærni sína. Í leiklist fái nemendur að hvíla 

bókina um stund og geta nýtt sköpun sína og ímyndunarafl þar sem allir eru 

jafnir og hafa sömu tækifæri. Telja þær leiklist oft henta yngstu börnum 

grunnskólans þar sem þau eigi erfitt með kyrrsetu og bókarvinnu og fái 

útrás með leiklist í gegnum hreyfingu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 4, 6).  

Í almennu skólastarfi eiga allir nemendur að fá tækifæri til að upplifa og 

vinna með leiklist að áliti Rannveigar Þorkelsdóttur (2009). Slík upplifun 

skuli ekki eingöngu fara fram í leiklistarkennslu heldur einnig við 

samþættingu námsgreina. Hvort sem leiklist er notuð eingöngu í 

leiklistarkennslu eða í samþættri kennslu segir Rannveig hana stuðla að því 

að byggja upp sjálfsmynd nemenda. Til að mynda telur hún að gott sé þegar 

kennarar nýti sér leiklist ef upp komi vandamál á milli nemenda sem þurfi 

að leysa. Þar sem með notkun leiklistar geti oft verið auðvelt að fá 

nemendur til að semja sín á milli og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Þegar það er gert leiðir kennarinn nemendur áfram (Rannveig Þorkelsdóttir, 

2009, bls. 3).  

Samkvæmt Kristínu Á. Ólafsdóttur (2007) hefur leikræn tjáning í 

skólastarfi fjögur menntunarmarkmið. Í fyrsta lagi er það áherslan á 

persónulegan þroska nemenda, þar á meðal úrvinnslu tilfinninga og eflingu 

ímyndunarafls og tjáningar. Annað markmiðið er að nemendur þjálfist í því 

að setja sig í spor annarra og öðlist skilning á félagslegum tengslum. Þriðja 

markmiðið er að nemendur læri að þekkja þau verðmæti sem leynast í 

leiksýningum og öðlist öryggi með þátttöku í þeim. Fjórða og síðasta 

markmiðið er það að nemendur nýti sér aðferðir leiklistar til að dýpka 

skilning sinn á ýmsu námsefni (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 14).  

Sæbø (2003) minnist orða Aristótelesar þess efnis að börn hafi mikla 

þörf fyrir að leika sér og herma eftir öðrum, það sé meðfædd þörf og leikur 
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mikilvægur fyrir börn. Þetta segir Sæbø eiga við enn í dag (Sæbø, 2003, bls. 

35). Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) segja börn hafa mjög 

sterkt ímyndunarafl og hafi því einstakt lag á að breyta umhverfi sínu og búa 

til annan heim. Það geri þau með húsgögnum, teppum, fötum og því sem 

hendi er næst. Þær telja einnig að börn eigi það til að taka sér hlutverk í 

þessum ímyndaða heimi og fara í könnunarleiðangur sem þau tengja við 

reynslu sína. Svo leiklistarkennslan heppnist vel telja Anna og Ása Helga 

mikilvægt að umhverfi nemenda sé öruggt og að viðfangsefni hvers tíma sé 

innihaldsríkt þannig að ímyndunaraflið fái að njóta sín (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 11).  

Með notkun leiklistar í kennslu telur Sæbø (2003) að nemendur fái 

tækifæri til að efla mál- og tilfinningaþroska sinn með því að setja sig í spor 

annarra. Þegar þess háttar leikur sé í gangi nýti nemendur oft fyrri reynslu 

og deili henni með samnemendum sínum. Einnig bendir hún á að með 

líkamstjáningu sé hægt að tjá sig án orða, þar vinni hugur og líkami saman 

(Sæbø, 2003, bls. 63–65).  

Myndmennt 

Í umhverfi okkar og samfélagi eru alls kyns áreiti sem nemendur þurfa að 

læra að túlka. Eitt mikilvægasta hlutverk menntunar er að auka skilning 

nemenda á heiminum og því samfélagi sem þeir búa í. Skólum er ætlað að 

undirbúa öll börn fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi, ásamt því að þjálfa 

skapandi og gagnrýna hugsun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 7, 148). Niðurstöður rannsóknar Winner og Hetland (2007) sýna 

fram á mikilvægi þess að nemendur læri að vera gagnrýnir á eigin verk og 

annarra og fái að gera mistök og læra af þeim. Benda þær einnig á að þessir 

þættir séu nauðsynlegir fyrir nemendur að ráða við í framtíðinni og ekki séu 

þeir síður mikilvægir en stöðluð próf. 

Námsgreinin myndmennt fellur undir list- og verkgreinar og samkvæmt 

núgildandi aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur að fá að miðla 

hugmyndum sínum og fá tækifæri til að læra á skapandi hátt og tjá sig án 

orða. Í aðalnámskránni segir einnig að þessar hugmyndir nemenda séu oft í 

tengslum við fyrri reynslu, menningu, umhverfi, daglegt líf eða ímyndunarafl 

þeirra. Ef nemendur fá að tjá hugsun sína og fyrri reynslu í sjónrænum 

verkum séu líkur á að þeir læri að þekkja heiminn og sig sjálfa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 147–148). Þessar áherslur 

aðalnámskrárinnar eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Winner og 

Hetland (2007) þar sem fram kemur að í listgreinakennslu fái nemendur 

tækifæri til að nota hugann á allt annan hátt en í hefðbundnum, bóklegum 

námsgreinum. Telja þær að í myndmenntarnámi þjálfist nemendur í að 
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beina athyglinni í auknum mæli að því sjónræna, læri að horfa með 

nákvæmni og sjá hvernig hlutirnir séu í raun og veru. Benda þær á að í 

myndmennt læri nemendur nákvæmnisvinnu eins og að teikna eða blanda 

málningu og að hugsa á annan hátt en þeir gera í öðru námi (Winner og 

Hetland, 2007). 

Allir geta teiknað og oft segja ung börn sögur sínar á myndrænan hátt. 

Valborg Sigurðardóttir (1989) fjallar um kenningu Lowenfeld og Brittain í 

bók sinni Myndsköpun ungra barna. Þar fjallar hún um það að þeir telja 

myndir barna geta endurspeglað þroska þeirra og hugarheim. Þeir benda á 

að myndræn tjáning og sköpun eru ákveðinn þáttur í þroskaferli barna og 

dýrmætur grundvöllur náms. Ferlið við að móta myndir, mála og teikna er 

flókið og segja þeir að börn byggi á fyrri reynslu við að skapa nýja heild sem 

sé merkingarbær í hugum þeirra. Þegar þau túlki mynd eða skúlptúr út frá 

fyrri reynslu geti þau gefið upplýsingar um sig sjálf, hvernig þau hugsi, finni 

til og sjái (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 17). Kenning Lowenfeld og 

Brittain er í samræmi við það sem kemur fram í grein Ásthildar B. 

Jónsdóttur (2011) þar sem hún segir að með því að skoða listaverk 

nemenda sé hægt að sjá sjálfsvitund þeirra í gegnum verkið. Einnig telur 

hún að ímyndunaraflið fái að blómstra með tilfinningum líkt og reiði, gleði, 

sorg og fleiri (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, bls. 15–16).  

Í rannsókn Bamford (2011, bls. 125) á list- og menningarfræðslu á Íslandi 

segir að foreldrar hafi stóru hlutverki að gegna sem stuðningsaðilar í öllu 

námi barna sinna. Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar hennar að 

foreldrar séu áhugasamir um að skólar leggi meiri áherslu á að efla skapandi 

starf og auka listnám, því þeir telji það ekki nóg í skólum. Í niðurstöðum 

rannsóknar Ásthildar B. Jónsdóttur (2011, bls. 16) kemur aftur á móti fram 

að litið sé á myndmennt sem jaðargrein og hún þyki því ekki jafn mikilvæg 

og bóklegar námsgreinar. Gæflaug (2001) mælir með því að kennarar leyfi 

nemendum að njóta sín í myndmennt og að kennarar miði verkefni við 

þroska nemenda og kynni þeim náttúruna og þeirra nánasta umhverfi. Því 

sé gott að þeir hugi að fjölbreyttum kennsluaðferðum og efnivið til að nota í 

myndlist, þannig ættu nemendur að fá næga örvun til að ná árangri 

(Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 10–11).  

Textílmennt 

Textílmennt er ein þeirra námsgreina sem tilheyra verkgreinum í nýrri 

aðalnámskrá en tilheyrði áður listgreinum. Í aðalnámskrá segir að með 

kennslu verkgreina fái nemendur að kynnast verklegri vinnu með jákvæðu 

viðhorfi og virðingu, þar sem hlutverk kennarans sé að beina nemendum í 

átt að sjálfstæðum vinnubrögðum. Auk þess öðlist þeir færni við að leysa 
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vandamál og þjálfist í skynhreyfingum og fagurskyni. Því megi segja að 

verkgreinar séu undirbúningur fyrir frekara nám og lífið sjálft.  Textílmennt 

sé yfirgripsmikil og feli í sér verkfærni á fjölbreyttum sviðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152, 158).  

Að sögn Garber (2002, bls. 133) eru verkgreinar í menntun mikilvægar. Í 

rannsókn hennar kemur fram að einstaklingar læri að hugsa með því að 

skapa með höndunum. Viðmælandi Garber, Takala, taldi að í list- og 

verkgreinum læri nemendur annan hugsunarhátt en í hefðbundnum 

námsgreinum. Ásamt því sé verkgreinakennsla ekki aðeins hagnýt og 

gagnleg grein, heldur færi hún nemendum aukna getu til lærdóms. 

Megintilgangurinn með verkgreinum sé að efla félagslega hæfni nemenda 

með því að þeir læri að vera samfélagsþegnar og vinna með öðrum. Með því 

öðlist nemendur sjálfsálit og sjálfstraust, þeir læri að tjá sig og finni fyrir 

þeirri tilfinningu að ná tökum á lífinu (Garber, 2002, bls. 137).  

Ólafur Rastrick (2008) segir frá því að Jón Þórarinsson hafi árið 1890 

fjallað um   mikilvægi þess að íslenskir skólar færu að kenna iðnað eins og 

gert væri erlendis. Jón taldi einnig nauðsynlegt að í skólum væri fjölbreyttri 

kennslu beitt til að koma til móts við margbreytileikann, sem einkenndi 

samfélagið og lífið. Hann sagði kennara þurfa að vekja alla hæfileika 

nemenda, bæði andlega og líkamlega. Iðnmenntun átti að hjálpa 

nemendum að sýna þolinmæði, efla skipulag þeirra og getu til að vinna ýmis 

verk hjálparlaust (Ólafur Rastrick, 2008, bls. 158). Brynjar Ólafsson (2009) 

bendir á það að Jón Þórarinsson hafi fjallað um nám líkt og 

einstaklingsmiðað nám sé í dag og að hver og einn ætti rétt á að uppgötva 

hæfileika sína. Að auki taldi hann að kenna ætti bæði stúlkum og drengjum 

handmennt (Brynjar Ólafsson, 2009).  

Nokkru seinna eða árið 1919 kom Halldóra Bjarnadóttir fram með kosti 

handavinnunnar í kennslu. Hún taldi að með handavinnu myndu nemendur 

æfa bæði hugsun og hendur. Með því að skipta náminu í bóklegt annars 

vegar og verklegt hins vegar myndi nám verða fjölbreyttara og taldi hún að 

þeir nemendur sem lítið væru fyrir bókina myndu fá tækifæri til þess að 

blómstra. Þrátt fyrir þessi orð og erlendar fyrirmyndir varð handavinna ekki 

skyldunámsgrein fyrr en árið 1936 (Ólafur Rastrick, 2008, bls. 200). 

Endurómur af ábendingu Halldóru Bjarnadóttur um það að með handavinnu 

æfi nemendur hugsun og hendur kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla 

2013 en þar er lögð áhersla á að textílmennt gefi  nemendum tækifæri til að 

tjá sig, upplifa og þroska „samhæfingu hugar og handa“ (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158).  
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Á áttunda áratugnum varð kennsla í handavinnu bæði fyrir stúlkur og 

drengi að veruleika að sögn Brynjars Ólafssonar (2009). Frá þeim tíma hafi 

talsverðar breytingar orðið á kennslu í handmennt, en telur Brynjar 

mikilvægt að kennsla í handmennt fylgi þeim breytingum sem eigi sér stað í 

samfélaginu svo hún haldi gildi sínu í skólum og námskrám (Brynjar 

Ólafsson, 2009). Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla er tekið mið af þróun í 

samfélagi og menntun. Þrír efnisflokkar eru í hæfniviðmiðum núgildandi 

aðalnámskrár fyrir námsgreinina textílmennt. Kemur fram að uppsetning 

hæfniviðmiðanna sé til þess að auðvelda kennurum yfirsýn yfir þá 

námsþætti sem greinin innifelur. Einnig bjóði hæfniviðmiðin upp á að 

kennarar fái tækifæri til að velja hvaða kennsluaðferð þeir noti og geti 

nálgast viðfangsefni kennslustundarinnar með fjölbreyttum útfærslum þar 

sem nemendur fái tækifæri til þess að greina, skapa og tengja textíl inn í 

umhverfi og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

158).  

3.3 Sköpun í skóla 

Bloomfield (2000) telur gott að kennarar vinni saman að sköpun í kennslu 

og upplýsi hver annan um kennsluaðferðir, árangur verkefna og annað tengt 

kennslunni. Að auki telur hún almennt mikilvægt að kennarar velti fyrir sér 

verkefnum sem nemendur hafa unnið áður og leggi fram tillögur að nýjum 

hugmyndum að verkefnum fyrir nemendur. Þá leggur Bloomfield áherslu á 

mikilvægi samtals á milli kennara og nemenda á meðan þeir glími við 

sköpun sína. Slík vinnubrögð ýti undir að nemendur tjái sig um 

tilfinningarnar og rökin sem liggja að baki sköpunar þeirra (Bloomfield, 

2000, bls. 139–140).  

Lilja M. Jónsdóttir (2007) bendir á að þegar kennarar taka ákvörðun um 

hvaða kennsluaðferð þeir nota í kennslustund sinni endi þeir oft á því að 

nota hefðbundna kennsluaðferð sem þeir þekki frá því þeir sjálfir voru í 

skóla eða kennaranámi (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 6). Zevin (2013) telur 

að ekki sé hægt að kenna á fræðilegan hátt hvernig skuli vera skapandi 

heldur sé það eitthvað sem fólki er eiginlegt eða meðfætt. Þó skal minnast 

þess sem áður var haft eftir Joubert (2001) um kennslu sköpunar. Zevin 

(2013) heldur áfram að þó geti sumar aðferðir ýtt undir skapandi hugsun og 

því sé mikilvægt að kennarar búi yfir þekkingu á aðferðum og kunnáttu sem 

þeir geti beitt í fjölbreytilegum nemendahópi. Einnig telur Zevin að hægt sé 

að líta á skapandi kennslu sem leiklist, það er að segja kennslunni er líkt við 

leiksýningu (Zevin, 2013, bls. 21, 49).  



 

29 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að námsumhverfi barna sé þægilegt, 

að þau finni fyrir öryggi og séu ekki hrædd við að gera mistök. Ef nemendur 

gera mistök og endurtaka verkefni fá þeir tækifæri til að læra af eigin 

mistökum, lagfæra og finna nýjar leiðir til að vinna verkefnin (Erla 

Kristjánsdóttir og fleiri, 2004, bls. 27–28, 30, 44). Þá hefur einnig verið 

fjallað um nauðsyn þess að börn fái tækifæri til að þróa og æfa 

sköpunarhæfileika sína í námi en oft er miðað við að þessi skapandi kennsla 

fari þannig fram að börn búi til eitthvað áþreifanlegt (Joubert, 2001, bls. 

19). Hér er nauðsynlegt að hafa í huga að sköpun er miklu meira en 

eingöngu það að búa til áþreifanlega hluti. Zevin (2013) fjallar um það að 

sköpun sé börnum eðlislæg og eigi upphaf sitt að rekja til leikja þeirra þar 

sem þau bregði sér í hlutverkaleiki og uppgötvi heiminn sem þau búa í. 

Hann bendir á að í sköpun eigi ýmislegt fleira sér stað en að búa til 

áþreifanleg verkefni, meðal annars að gera uppgötvanir, framkvæma 

tilraunir, taka áhættu, vaxa, brjóta reglur, gera mistök og læra af þeim og 

síðast en ekki síst að skemmta sér (Zevin, 2013, bls. 13–14). 

3.4 Sköpun og leikur í námi 

Hinar miklu samfélagsbreytingar síðustu áratuga hafa haft áhrif á 

skólastarfið. Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010) 

segja skóla þurfa að aðlagast nýju hlutverki þar sem áhersla sé lögð á að 

nemendur öðlist ábyrgðarkennd, efli frumkvæði sitt og læri að bera virðingu 

fyrir öðrum og setja sig í spor annarra. Því sé gott að nýta aðferðir leiklistar 

en þær eru oft byggðar á viðfangsefnum sem eru þess eðlis að nemendur 

þurfa að glíma við vandamál og finna leiðir til að leysa þau. Oft fái þeir að 

setja upp grímu og taka þátt í kennslustundinni með því að tala í gegnum 

grímuna. Það geri kennslustundina mun auðveldari fyrir þá ef um erfið 

málefni er að ræða (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 11–12). 

Gefin hafa verið út sex hefti um grunnþætti núgildandi aðalnámskrár, 

eitt um hvern þátt. Í heftinu Sköpun: Grunnþáttur í menntun á öllum 

skólastigum (2012) segir að list- og verkgreinar séu mikilvægar námsgreinar 

í skólastarfi, líkt og aðrar námsgreinar. Einnig er fjallað um mikilvægi 

sköpunar í skólastarfi og það að nemendur hafi möguleika á að velja 

viðfangsefni sjálfir og ákveða eigin leiðir til að finna lausnir á verkefnum. Fái 

nemendur að velja sjálfir eru meiri líkur á að áhugi þeirra á viðfangsefnum 

aukist. Höfundar heftisins telja að í list- og verkgreinum, jafnt sem öðrum 

námsgreinum, séu nemendur oft hvattir til að nýta sköpun sína, læra af 

mistökum sínum og byggja ofan á fyrri reynslu. Gott sé að nemendur fái 
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nægan tíma og upphugsi leiðir til að vinna á ólíkan hátt úr verkefnum 

sínum. Höfundar fjalla um það að þegar nemendur virkja sköpunarkraft sinn 

læri þeir á umhverfið og skilji það með því að hlusta og skoða sig um. Það 

efli skilning á félagslegum tengslum þeirra við samfélagið og heiminn 

sjálfan. Ef skólar leggja aukna áherslu á sköpun í öllu skólastarfi stuðla þeir 

að því að búa nemendur undir framtíðina en höfundar heftisins segja 

framtíðina vera óskrifað blað, full af spennandi möguleikum. Vegna þessa, 

segja þeir, er mikilvægt að skólar stuðli að fjölbreyttu skólastarfi og ýti undir 

jafnrétti en það er einmitt hægt að gera með því að efla sköpunina 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 4–18). 

Sköpunar- og hreyfiþörf barna er oft mjög mikil og telur Robinson (2006) 

að það geti því reynst þeim erfitt að sitja kyrr allan daginn í 

kennslustundum. Segir hann öll menntakerfi í heiminum vera byggð upp á 

sama hátt. Stærðfræði og tungumál á toppnum, samfélagsfræði í miðjunni 

og list- og verkgreinar á botninum, og innan þeirra séu svo greinar eins og 

myndmennt og tónmennt sem fái meira vægi en leiklist og dans. Robinson 

telur allar þessar námsgreinar jafn mikilvægar. Honum finnst sköpun vera 

jafn mikilvæg og læsi að því leyti að hvert barn þarf að skapa og tjá sig á 

annan hátt en að sitja í sætinu sínu og læra, sum börn þurfa einfaldlega að 

hreyfa sig eða skapa eitthvað til að hugsa. Hann er þeirrar skoðunar að öll 

börn búi yfir sköpunargáfu sem dvíni á skólagöngu þeirra og segir hann 

helstu ástæðu þess vera að börn óttist að gera mistök í skóla en einmitt 

það, að gera mistök og læra af þeim, er það sem hann telur vera grundvöll 

sköpunar. Jafnframt færir hann rök fyrir því að með því að þvinga öll börn í 

sama farveg og mæla með sama mælikvarða fyrir þau öll glati þau 

sjálfstraust sínu, því þau læri að hræðast mistök sem veldur því að 

sköpunarkraftur þeirra bælist niður (Robinson, 2006). 

Öllum börnum finnst gaman að leika sér, hvort sem þau eru sex eða 16 

ára, fullyrðir Morris (2012, bls. 11). Á yngsta stigi grunnskólans er leikþörf 

barna enn mikil og samkvæmt Valborgu Sigurðardóttur (1991) er mikilvægt 

að kennarar hlúi að þeim með skapandi starfi, því þeim sé eðlislægt að 

skapa. Þessa sköpunarþörf megi ekki bæla niður með fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum að úrlausnum verkefna. Valborg telur að kennarar ættu að fara 

eftir einni reglu í skólastarfi en hún er sú að kennarar gefi nemendum færi á 

að vera þeir sjálfir og að þeir fái verkefni sem hæfi þroska þeirra. Þannig 

verkefni séu framkvæmd með þeim hætti að engar fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir eru sýnilegar (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 132–134). 

Morris (2012, bls. 11) telur að skapandi verkefni séu nemendum mikilvæg 
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að því leyti að þeir fái tækifæri til að sökkva sér í verkefnin og skapa þau út 

frá eigin forsendum.  

Vinni nemendur verkefni með skapandi hætti má ætla að þeir fái meiri 

örvun en með hefðbundinni verkefnavinnu í bókum. Þeir vinna þá meira á 

eigin forsendum og út frá sínum persónuleika. Valborg Sigurðardóttir (1991) 

fjallar um þýska kennarann Friedrich Fröbel sem setti fram kenningu um 

mikilvægi leiksins sem hluta af námi barna. Hann líkti börnum við vaxandi 

blóm sem þyrfti að hugsa um svo það þroskaðist og blómstraði. Hann var 

sannfærður um mikilvægi leiks í kennslustundum til að örva þroska, 

þekkingu og hæfni barna. Einnig taldi Fröbel að foreldrar ættu að leyfa 

börnunum að njóta sín í gegnum eigin hæfileika og fá að þroska þá (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 11–12). 

Í leikskóla er leikurinn að mestu undirstaða lærdómsins og aðalatriðið. 

Því er flutningurinn milli leik- og grunnskóla oft ákveðin tímamót í lífum 

barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 92). Í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) kemur fram að bilið milli 

leik- og grunnskóla hafi breikkað að því leyti að búið sé að lengja 

skóladaginn og auka kröfur í bóknámi hjá nemendum á yngsta stigi 

grunnskólans. Einnig kemur fram í niðurstöðum þeirra að margir ungir 

nemendur hafi ekki ráðið við þessar auknu kröfur sem settar voru, allra síst 

börn með frávik eða hegðunarerfiðleika (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 28). Jóhanna Einarsdóttir (2007) telur að oft mótist 

ákveðin sjálfsmynd hjá börnum þegar þau hefja skólagöngu sem myndast af 

þeirra eigin getu, færni og hvernig þau líti á sjálf sig sem sjálfstæða 

einstaklinga. Jafnframt telur hún að ef kennarar flétta leikjum saman við 

nám barna geti þessi mikla breyting þegar þeir flytjast frá leikskóla yfir í 

grunnskóla orðið þeim mun auðveldari (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 92 

og 168).  

Orð Jóhönnu minna á Fisher sem einnig fjallar um upphaf skólagöngu 

barna en hún bendir á að þegar börn byrji í skóla búi þau yfir ákveðinni 

þekkingu og færni (Fisher, 2002, bls. 1). Hún undirstrikar að börn séu ólík og 

mismunandi varðandi það hvernig þau hugsi og framkvæmi. Sum vilji horfa 

og hugsa í smástund áður en þau hefjist handa, sum þeirra spyrji spurninga 

og önnur séu þögul og bíði eftir svari. Þessi orð Fisher sýna hve mikill 

fjölbreytileikinn er og að engin tvö börn eru eins. Fisher telur að börn séu 

tilbúin til að læra ef þau fái verkefni sem hæfi þroska þeirra og getu (Fisher, 

2002, bls. 6–7). Þessum áherslum Fisher svipar til þess sem stendur í 

núgildandi aðalnámskrá grunnskóla, að hverjum skóla er ætlað að stuðla að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og kennsluháttum til að koma til móts við 
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mismunandi þarfir nemenda. Þá sé einnig hugsað um þroska og velferð 

hvers nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 12). 

Fisher (2002) segir í bók sinni frá hugmyndum Piaget. Þær eru þess efnis að 

virkni barna þýði ekki endilega að þau væru úti um allt heldur að börn væru 

virk félagslega, þau leiki sér, tali og lifi í samfélagi og læri með því að herma 

eftir öðrum. Þó að ung börn læri með því að herma eftir öðrum telur Fisher 

að þau þurfi líka að fá tækifæri til að vinna sjálfstætt ásamt því að taka þátt í 

umræðum og vangaveltum og útskýra mál sitt á eigin forsendum (Fisher, 

2002, bls. 14, 17).  

3.5 Lotukerfi í kennslu 

Lotukerfi (e. block scheduling) í kennslu er kennsluskipulag sem heillaði mig 

og varð til þess að ég tók þá ákvörðun að tengja skrif mín við list- og 

verkgreinakennslu í lotukerfi. Þetta er tiltölulega nýtt á Íslandi og er ýmist 

kallað lotubundin kennsla, lotur eða lotukerfi. Arngunnur Sigurþórsdóttir 

(2011) rannsakaði lotukerfi í textílmennt á vorönn árið 2011. Hún segir 

lotukerfið hafa verið í sífelldri þróun frá aldamótunum 2000 og samkvæmt 

rannsókn hennar eru list- og verkgreinar kenndar í lotum í 40% grunnskóla á 

Íslandi og ríki almennt ánægja með það innan skólanna (Arngunnur 

Sigurþórsdóttir, 2011, bls. 53–54).  

Samkvæmt niðurstöðum Zepeda og Mayers (2006, bls. 137) er lotukerfi í 

kennslu ákveðin leið sem skólar nota til að brjóta upp hefðbundinn 

skóladag. Benda þau á að kennslustundirnar sem tilheyra lotukerfi séu oft 

tvöfaldar eða á bilinu 70–90 mínútur. Eins og Mondie (2009, bls. 4) segir í er 

þó misjafnt eftir skólum hversu löng hver lota er. Zepeda og Mayers (2006) 

telja að með því að nota lotukerfi í kennslu geti kennarar skipulagt 

kennslustundir sínar öðruvísi en hefðbundna kennslustund. Þar af leiðandi 

læri nemendur á mun fjölbreyttari hátt en í bóklegri, hefðbundinni 

kennslustund. Einnig segja þau misjafnt hversu oft lotur séu kenndar í hverri 

viku, það fari alltaf eftir námsgreininni annars vegar og tímatöflunni í 

skólanum hins vegar. Ef skólar skipta tímatöflu skólans í lotur skapi það 

léttara og betra andrúmsloft innan skólaveggjanna. Það hafi þó verið skiptar 

skoðanir á því hvort lotukerfi hafi góð áhrif á nemendur eða ekki en 

samkvæmt Zepeda og Mayers eru sumir kennarar þeirrar skoðunar að 

lotukerfið valdi streitu í kennslustundum á meðan aðrir telja að hún hafi 

góð áhrif á kennslustundir (Zepeda og Mayers, 2006, bls. 138–141).  

Mondie (2009) greinir frá hugmyndum John Goodland sem taldi það 

vera tímasóun að láta nemendur skipta um kennslustofur mörgum sinnum á 

dag. Samkvæmt honum þurfa skólar að endurskipuleggja stundaskrár með 
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það að leiðarljósi að nemendur fái kennslu í lengri tíma í senn. Einnig taldi 

hann að hefðbundin uppbygging stundaskrár gæfi kennurum ekki tækifæri 

né tíma til að gera kennslustundina einstaklingsbundna. Einnig gæfi hún 

kennurum ekki færi á að lengja verkleg verkefni eða veita þeim nemendum 

sem þurfi sérstaka aðstoð hjálp til að ná þeim skilningi sem þeir þurfi til að 

skilja viðfangsefni hvers tíma. Mondie segir einnig frá forsendunum sem 

lotukerfi í skólum byggir á en það sé til þess fallið að fækka stuttum og 

hefðbundnum kennslustundum og telur hún að skólar eigi að hafa færri 

námsgreinar á dag yfir lengri tíma (Mondie, 2009, bls. 3, 5). 

Samkvæmt Arngunni Sigurþórsdóttur (2011) voru helstu ástæður þess 

að skólar tóku upp lotukerfið hér á landi þær að skapa rými fyrir fleiri 

námsgreinar, bæta námsskipulag og gefa kost á þróunarstarfi innan 

skólanna. Arngunnur telur að lotukerfið hafi í för með sér ákveðna 

hagræðingu í fjármálum ásamt fjölbreyttara námi en ella. Aukinn árangur 

hjá nemendum hafði komið í ljós þar sem lotukerfi var viðhaft og ýtti það 

undir breytingar hjá fleiri skólum. Einnig telur Arngunnur að fjölbreytni í 

námi hafi aukist með upptöku lotukerfisins því hægt sé að blanda heilum 

árgöngum saman og skipta allri heildinni í minni hópa sem fari saman í list- 

og verkgreinar. Með þessu skipulagi geti kennarar búið til betri 

nemendahópa sem vinni vel saman. Arngunnur telur að með lotukerfi í 

kennslu fái nemendur ekki mörg verkefni í einu, vegna þess hve langur tími 

geti liðið á milli lota í hverri námsgrein fyrir sig, en nemendur fái mun 

markvissari kennslu á skemmri tíma (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011, bls. 

53–55).  

Kostir og gallar lotukerfis 

Kostir lotukerfis í list- og verkgreinum eru fleiri en gallarnir samkvæmt 

rannsókn Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011, bls. 55). Helstu kostir lotukerfis 

eru sagðir þeir að hægt sé að koma upp betra skipulagi fyrir námsgreinar, 

auk þess, líkt og fram kemur í rannsókn Zepeda og Mayers (2006), hafi 

lotukerfið góð áhrif á kennslustundir og fleiri kennarar og nemendur séu 

ánægðir en þegar kennt er með hefðbundnum hætti. Einnig segir 

Arngunnur (2011, bls. 55) að lotukerfið bjóði upp á meiri samfellu í námi 

ásamt markvissara námi og námsmati. Lotubundin kennsla gefi starfi 

skólans meiri fjölbreytni og svigrúm fyrir samvinnu kennara. Arngunnur 

telur að þar sem lotukerfi sé við lýði séu samskipti kennara og nemenda 

auðveldari og oft blómstri nemendur í verkefnavinnu list- og verkgreina, 

þrátt fyrir að þeim gangi illa í hefðbundnu bóklegu námi. Niðurstöðum 

rannsóknar Mondie (2006, bls. 6–7) svipar til niðurstaðna Zepeda og 

Mayers (2006, bls. 138) að því leyti að námsárangur nemenda verður meiri 
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og agavandamálin minni þegar lotukerfi er notað í kennslu. Að auki verði 

andrúmsloftið í skólanum betra ef kennt er eftir lotukerfi.  

Að sögn Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011, bls. 56–57) hefur hefðbundin 

tímatafla skóla þann ókost að oft er ekki tími til að nýta lotukerfi og erfitt að 

koma því inn í stundatöfluna. Þá hafi einnig reynst erfitt að manna þessar 

kennslustundir í forföllum og einnig, líkt og fram kemur í niðurstöðum 

rannsókna Mondie (2006, bls. 7), hafi verið sagt að ef nemendur verði veikir 

sé erfitt að bæta upp verkefnavinnu og þá sé um að ræða mikið tímatap 

fyrir nemandann. Sumir kennarar sem talað var við í rannsókn Zepeda og 

Mayer (2006, bls. 138) telja lotukerfið valda streitu meðal nemenda. 

Töluverður minnihluti skólastjórnenda sem tók þátt í rannsókn Arngunnar 

töldu lotukerfið vera of dýrt í framkvæmd ef um of stóra árganga væri að 

ræða. Einn stjórnandinn var ekki ánægður og taldi kennslu í lotum ekki vera 

góða faggreinakennslu, benti hann á að gengið væri á rétt nemenda, með 

því að láta of langan tíma líða á milli kennslu í sömu námsgrein. Þegar á 

heildina er litið voru kostirnir sem fram komu í rannsókninni þó 

yfirgnæfandi fleiri en ókostirnir (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011, bls. 55–

56).  

3.6 Námsmat í list- og verkgreinum 

Verkefnamat í list- og verkgreinum er jafn mikilvægt og annað námsmat í 

skólum að mati Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004) því með 

námsmati getur kennarinn fylgst náið með þroska og framförum nemenda 

sinna. Áður en kennarinn leggur fyrir verkefni er mikilvægt að hann hugi að 

því hvernig hann ætli að meta nemendur. Anna og Ása Helga leggja áherslu 

á að námsmatið sé sýnilegt, bæði fyrir nemendur og forráðamenn. Með 

námsmatinu ættu nemendur að geta komið auga á sínar sterku og veiku 

hliðar og auka um leið eigin ábyrgðartilfinningu og sjálfstæði. Einnig telja 

þær að kennarar geti notað ýmsar leiðir við að meta árangur nemenda í list- 

og verkgreinakennslu, til að mynda geti kennarar nýtt sjálfsmat, símat og 

jafningjamat við mat á verkefnavinnu nemenda (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62). 

Samkvæmt Lilju M. Jónsdóttur (2007) felst sjálfsmat í því að hver 

nemandi meti eigin frammistöðu en oft er það álit sem nemandinn hefur á 

eigin vinnu það sama og mat kennarans. Nemendur hafa oft raunhæfa 

mynd af því hvernig þeir hafi staðið sig. Lilja segir að þegar kennarar leggi 

sjálfsmat fyrir nemendur séu meiri lýkur á að hann fái heildstæðari sýn af 

nemendum sínum. Það gefur þeim tækifæri á að segja sína skoðun og 

útskýra líðan sína í verkefnavinnu. Í kjölfarið geti kennarinn fundið leiðir til 
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að nemendum líði betur í skólanum, sé þörf á því (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, 

bls. 53–54). Þegar kennarar ákveða að nota jafningjamat felur það í sér að 

nemendur leggja mat á hópvinnu að sögn Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2004, bls. 63). Segja þær að oft leggi nemendur mismikið 

fram til hópvinnunnar og því sé gott að kennarar noti jafningjamat þar sem 

allir nemendur fái möguleika til að tjá skoðun sína. Með því að nota símat er 

námsárangur nemenda metinn jafnt og þétt yfir námstímann segja þær 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 

(2005, bls. 88). Þær benda á að ef kennarar noti símat fái nemendur 

reglulegri umsagnir og ættu þeir því að geta unnið að því að bæta sig jafnt 

og þétt yfir námstímann. Einnig sé talið að sýning á verkum nemenda geti 

verið hluti af símati. Þannig væri hægt að hafa sýningu þar sem foreldrum er 

boðið að koma og skoða verk nemenda. Þá fengju nemendur tækifæri til að 

útskýra verk sín og vinnuferlið í kringum þau. 

3.7 Samantekt 

List- og verkgreinakennsla stuðlar að fjölbreytni og telja meðal annars 

Bamford (2011), Eisner(2003/2004), Ásthildur B. Jónsdóttir (2011), Winner 

og Hetland (2007) að þessar námsgreinar efli gagnrýna hugsun nemenda. Í 

niðurstöðum rannsóknar Kristínar Á. Ólafsdóttur (2011) og Brynjars 

Ólafssonar (2009) er fjallað um að oft sé ekki nægur tími í stundatöflum 

skóla fyrir list- og verkgreinar og því ekki hægt að vinna að öllum 

markmiðum aðalnámskrár. Þó telur Bamford (2011) list- og 

verkgreinakennslu á Íslandi vera í háum gæðaflokki. Einnig telur hún 

mikilvægt að börn fái að njóta og gleyma sér í sköpunarferlinu sem fylgi list- 

og verkgreinum. Robinson (2009) og Zevin (2013) telja að öll börn séu fædd 

með sköpunarhæfileika sem þurfi að fá að njóta sín svo þau geti upplifað 

heiminn og umhverfið og fái tækifæri til að móta það. Þeir segja að oft 

hverfi þessir sköpunarhæfileikar ef nemendur fá ekki að þroska og þróa þá. 

Bæði Robinson (2009) og Ásthildur (2011) benda á að sumt fólk líti á 

listgreinar sem jaðargreinar. Eisner (2002) taldi list- og verkgreinar vera 

mikilvægar í tengslum við fjölbreytni fyrir nemendur og fannst honum þær 

hafa mikið fram að færa hvað varðar árangur nemenda. Hann telur, eins og 

Winner og Hetland (2007), að í listgreinum þjálfist hugrænir ferlar sem 

minna reyni á í bóklegum greinum. Samkvæmt Turner og fleirum (2011), 

Bamford (2011), Robinson (2009) og Ásthildi B. Jónsdóttur (2011) efla 

nemendur sjálfstraust sitt með því að sækja list- og verkgreinar. Jafnframt 

telja Winner og Hetland (2007), Morris (2012), Erla Kristjánsdóttir og fleiri 

(2004) og Zevin (2013) mikilvægt að nemendur finni fyrir öryggi, séu ekki 

hræddir við að gera mistök, heldur prófi sig áfram, endurskapi og læri af 
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þeim. Oft eru þessar námsgreinar kenndar í lotum, sem samkvæmt 

Arngunni Sigurþórsdóttur (2011) hefur í för með sér tilbreytingu á 

hefðbundnum skóladegi. Þá bendir hún á þann kost lotubundinnnar kennslu 

að nemendur eru ekki með mörg verkefni í gangi í einu, þar sem oft séu 

loturnar ekki langar, og þá aukist lýkur á að nemendur hafi þolinmæði til að 

sinna verkefnum sínum. Námsmat í list- og verkgreinum er mikilvægt til að 

fylgjast með þroska og framförum nemenda samkvæmt Önnu Jeppesen og 

Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004). Námsmat geti hjálpað nemendum að 

koma auga á sínar sterku og veiku hliðar. Bent er á aðferðir eins og 

jafningjamat, sjálfsmat og símat. 
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4 Aðferð 

Þekkingu mína á þeim fræðimönnum, hugmyndum og kenningum sem ég 

fjalla um í greinargerðinni öðlaðist ég í kennaranámi mínu við Háskóla 

Íslands. Þar hef ég stundað nám á Menntavísindasviði með sérhæfingu í 

kennslu yngri barna í grunnskóla. Heiti þessa verkefnis er Sköpun í list- og 

verkgreinum: Hugmyndir að verkefnum fyrir yngsta stig grunnskóla. 

Hugmyndin kviknaði þegar ég vann í grunnskóla í eitt ár. Þar voru list- og 

verkgreinar á yngsta stigi kenndar í lotum og fannst mér verkefnin ekki 

nægilega áhugaverð og ögrandi fyrir nemendur auk þess sem mér sýndist 

þau oft ekki vera í samræmi við markmið námskrár. Þessi reynsla varð 

kveikjan að þeirri hugmynd að búa til hugmyndasafn með 30 verkefnum 

sem kennarar geta leitað í ef þá vantar hugmyndir að verkefnum fyrir list- 

og verkgreinakennslu á yngsta stigi grunnskóla.  

Leitað var heimilda um list- og verkgreinakennslu og fjölbreytta nálgun 

við nám og kennslu. Lögð var áhersla á að vinna úr heimildum sem leggja 

áherslu á að komið sé til móts við margbreytilegan nemendahóp, til að 

mynda með einstaklingsmiðaðri áætlun. Sé slíkri námsáætlun fylgt fá 

nemendur námsefni við sitt hæfi og markmiðin eru skýr. Þetta gerir það að 

verkum að þeir eiga auðvelt með að vinna verkefnin og ná árangri. Kennarar 

þurfa að huga að því að beita fjölbreytilegum kennsluaðferðum og kynna 

vinnubrögð á ólíka vegu, til dæmis verklega, munnlega eða með myndefni, 

allt eftir því hvað hentar viðkomandi kennslustund. Því er gott að huga að 

nemendahópnum sem og því hvaða kennsluaðferð hentar best hverju sinni. 

Sköpun hefur mikið vægi, bæði í greinargerðinni og hugmyndasafninu, enda 

tel ég sköpun vera nauðsynlega til að börn geti þroskast á eigin forsendum. 

Ég tel mikilvægt að börn fái útrás fyrir sköpunarþörf sína svo þau geti fundið 

sig og gert sér grein fyrir því hvað það er sem þau vilja, hvað þeim finnst 

mikilvægt og hvernig þeim líka ákveðnar aðstæður eða verkefni. Fannst mér 

því nauðsynlegt að kynna mér fræðin sem ég fjalla um í greinargerðinni til 

að rökstyðja val mitt á verkefninu og einnig til að leita svara við þeim 

spurningum sem liggja til grundvallar vinnunni við þetta verkefni. 

Við skipulag hugmyndasafnsins er það haft að leiðarljósi að börnin fái að 

skapa sjálf án fyrirmyndar. Áhersla er lögð á að þau fái ekki fyrirfram 

ákveðin verkefni til að vinna eftir heldur eiga þau að geta gert það sem þau 

langar til. Það ætti til að mynda ekki að gefa fyrirmæli um að himininn eigi 

að vera blár eða grasið grænt. 
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Sköpun er mikilvægur þáttur í námi barna og markmið 

hugmyndasafnsins er að börn fái að skapa sjálf án fyrirmyndar. Í safninu er 

aðallega stuðst við heimildir sem tengjast sköpun og list- og verkgreinum í 

námi og kennslu. Verkefnin hef ég ýmist búið til sjálf, fengið hugmyndir sem 

ég hef útfært þannig að auðvelt sé að laga þær að þörfum nemenda en sum 

verkefnin eru fengin úr bókum. Þess er ávallt getið þegar svo er og getur 

viðkomandi kennari þá útvegað sér þessar heimildir ef hann vill. Markmiðið 

er að sköpunin er meginþráðurinn og eru öll verkefnin þannig úr garði gerð 

að auðvelt sé fyrir kennara að laga þau að þörfum nemenda sinna. 

 



 

39 

5 Umræða og lokaorð 

Í þessari ritgerð voru hugmyndir og kenningar um list- og verkgreinakennslu 

ungra barna skoðaðar. Ásamt sköpun barna í námi og kennslu sem fer fram 

í lotum. Samhliða þessum þáttum var kannað hvernig hægt væri að koma til 

móts við margbreytilegan nemendahóp. Í upphafi þessa verkefnis voru 

settar fram þrjár spurningar sem mótuðu og afmörkuðu viðfangsefni 

ritgerðarinnar en þær eru eftirfarandi:  

• Hvers vegna er mikilvægt að nemendur takist á við margbreytileg 

verkefni í list- og verkgreinum?  

• Hvers vegna ætti að kenna ungum börnum sköpun? 

• Hvaða kostir og gallar fylgja því að skipuleggja kennslu í lotum? 

Tel ég að greinargerð þessi svari framangreindum spurningum. Þar kemur 

meðal annars í ljós mikilvægi list- og verkgreina, ásamt mikilvægi sköpunar í 

kennslu. Brynjar Ólafsson (2009) nefnir að skólar þurfi að efla verklegar 

greinar til að koma til móts við nemendur með fjölbreyttu námi. Í núgildandi 

aðalnámskrá frá árinu 2013 er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar og gert 

ráð fyrir því að allir nemendur fái kennslu og námsefni við hæfi í þeirra 

hverfisskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) telja að stefnan um skóla án 

aðgreininga geti leitt til þess að nemendur fái tækifæri til náms í skólum þar 

sem fjölbreyttum kennsluaðferðum er beitt og þeir geta leyft hæfileikum 

sínum að njóta sín. Tomlinson (2003) og Fisher (2002) benda á að engir tveir 

nemendur eru eins og að reynsla og bakgrunnur hvers og eins séu sérstök. 

Jafnframt benda þær á að þess vegna sé ekki hægt að ætlast til að allir læri 

eins. Því er mikilvægt að kennari komi með margbreytileg verkefni fyrir 

nemendur og hugi að þroska þeirra og getu. Litlum tíma er varið í list- og 

verkgreinar í dag. Þrátt fyrir það eru þær mikilvægar þar sem þær stuðla að 

margbreytileika samfélagsins.  

Vegna þess hve litlum tíma er úthlutað fyrir þessar námsgreinar er 

mikilvægt að nemendur fái verkefni sem koma til móts við færni þeirra og 

getu. Þar sem langur tími getur liðið á milli þess sem sama námsgrein er 

kennd þegar kennt er í lotukerfi, tel ég gott að nemendur fái stutt og 

fjölbreytt verkefni svo þeir þurfi ekki að bíða í nokkrar vikur til að klára það 

verkefni sem þeir vinna að. Með stuttum verkefnum eru meiri lýkur á að 
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nemendur hafi þolinmæði til að klára þau og sýni mögulega meiri metnað 

gagnvart þeim. 

Bamford (2011) telur að með sköpun í námi geti börn öðlast sjálfstæði 

og sjálfstraust. Ásamt því fái þau að njóta sín hvað mest í kennslustundum 

þegar sköpun er annars vegar. Sköpun er börnum eðlislæg og því ekki hægt 

að kenna hana fræðilega að sögn Zevin (2013). Þrátt fyrir það telur hann að 

sumar kennsluaðferðir geti ýtt undir skapandi hugsun nemenda. Vegna þess 

hve sköpun er börnum eðlislæg bendir Valborg Sigurðardóttir (1991) á 

mikilvægi þess að kennarar hlúi að nemendum með skapandi starfi. Ekki 

megi bæla þessa sköpunarþörf niður, til að mynda með fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum að úrlausnum verkefna, því nemendur eigi að fá tækifæri til að 

vera þeir sjálfir og þroska hæfni sína. Morris (2012) og Craft (2002) benda á 

að með skapandi verkefnum fái nemendur tækifæri til að skapa á eigin 

forsendum, sökkva sér í þau, gera mistök og læra af þeim.  

Ein helsta ástæða þess að mikilvægt er að sköpun sé í námi ungra barna 

er að mati Robinson (2009) sú að hætt er við því að þau tapi meðfæddri 

náðargáfu sinni til sköpunar ef þau fá ekki tækifæri til að leyfa henni að 

njóta sín. Sköpunarkraftur ungra barna fái oft ekki að njóta sín, þar sem 

börn fá ekki tækifæri til þess að beita honum og því eldist hann af þeim 

þegar komið er á fullorðinsárin. Oft sé börnum leiðbeint í aðrar áttir ef þau 

eru talin listræn og með mikla sköpunarhæfileika (Robinson, 2009). Því er 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að efla sköpun sína í gegnum verkefni sín 

því sköpun í skólastarfi styrkir sjálfstæði og sjálfstraust barna.  

List- og verkgreinar eru oft kenndar í lotukerfi. Mondie (2009) fjallar um 

lotukerfi í kennslu og bendir á að uppbygging hefðbundinna stundaskráa 

geri það að verkum að kennarar hafi ekki svigrúm til að skipuleggja 

kennsluna með tilliti til þarfa einstakra nemenda. Oft sé ekki tími fyrir 

kennara að aðstoða þá nemendur sem þurfa á aðstoð að halda eða til að 

gefa verklegri vinnu í list- og verkgreinum nægilegan tíma. Þótt oft sé ekki 

nægur tími fyrir lotukerfi í stundaskrám bendir Arngunnur Sigurþórsdóttir 

(2011) á að með því að nota lotukerfi fái nemendur fá verkefni í einu og oft 

líður langur tími á milli sömu námsgreina. Telur hún að lotukerfi í kennslu 

geti stuðlað að skemmri og markvissari kennslu þótt hún standi í tiltölulega 

stutt tímabil hverju sinni. Kennsla sem fari fram í lotum sé tilbreyting frá 

hefðbundnum skóladegi og séu kostir lotukerfis fleiri en gallar þess. 

Kostirnir séu meðal annars þeir að það býður upp á meiri samfellu í námi 

auk þess sem nám og námsmat verði markvissara. Lotukerfið brjóti einnig 

upp hefðbundið skólastarf og stuðli að meiri fjölbreytni og auki möguleika á 

samvinnu á milli kennara (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). Rannsókn 
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Zepeda og Mayers (2006) sýnir að lotukerfið hefur jákvæð áhrif á upplifun 

nemenda og kennara af kennslustundum. Andrúmsloftið í skólanum verður 

betra og námsárangur eykst og auk þess ber minna á agavandamálum 

(Mondie, 2006). Ókostir lotukerfis, að sögn Arngunnar Sigurþórsdóttur 

(2011), eru annars vegar erfiðleikar við að finna tíma í stundatöflu skólans 

og hins vegar aukinn kostaður. Þegar veikindi gera vart við sig meðal 

kennara eða nemenda getur verið erfitt að finna forfallakennara eða erfitt 

fyrir nemendur að vinna upp verkefnin (Mondie, 2006). Fram kom í 

rannsókn Zepeda og Mayer (2006) að lotukerfið geti í sumum tilfellum 

valdið streitu hjá nemendum. Þess ber að geta að augljóst er samkvæmt 

þessum niðurstöðum að lotukerfið hefur fleiri kosti en galla. Þótt oft sé 

erfitt að koma lotukerfinu inn í tímatöflu skólans þá veiti þetta kerfi betri 

námsárangur og aukna ánægju meðal starfsfólks og nemenda.  

Við erum öll fædd með ákveðna hæfileika til þess að skapa. Sköpunin 

gefur okkur tækifæri til að hugsa sjálfstætt, hafa skoðanir og eiga 

frumkvæði. Á fyrstu árum ævinnar erum við óhrædd við að tjá okkur og láta 

í okkur heyra. Þessir hæfileikar eiga það til að fjara út á fyrstu árum 

skólagöngunnar þar sem börn eru ekki látin vinna með sköpunarhæfni sína. 

Sem betur fer gerast góðir hlutir hægt og er sköpun í skólum að aukast og 

sköpun einn af grunnþáttum núgildandi aðalnámskrár. Þessir grunnþættir 

eiga að fléttast inn í allt skólastarf sem gefur börnum tækifæri til að velja 

viðfangsefni og gera mistök og endurskapa. Þannig læra þau af fyrri reynslu. 

Von mín er sú að þessi greinargerð eigi eftir að hjálpa kennurum að sjá 

hversu mikilvæg sköpun er í skólastarfi ungra barna. Ásamt því er ósk mín 

sú að verkefni hugmyndasafnsins komi til með að hjálpa kennurum sem ekki 

hafa sérþekkingu í þeirri list- og verkgrein sem þeir kenna á yngsta stigi 

grunnskólans. Verkefnin eiga að auðvelda kennurum að velja fyrir 

nemendur verkefni sem eru unnin með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár og finna þeir því ávallt ákveðið markmið með hverju verkefni. 

Jafnframt auðvelda verkefnin undirbúning kennslustunda sem ætti að auka 

öryggi kennara og gera því kennslustundina gagnlega, skemmtilega og 

síðast en ekki síst notalega bæði fyrir kennara og nemendur.  
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1 Inngangur 

List- og verkgreinar á Íslandi eru í háum gæðaflokki á alþjóðlegum 

mælikvarða eftir því sem Bamford (2011) segir. Hún telur flest börn hér á 

landi fá að minnsta kosti tvo tíma á viku í greinunum. Þær námsgreinar sem 

Bamford fellir undir list- og menningarfræðslu eru leiklist, dans, kvikmyndir, 

hönnun, myndlist, tónmennt, bókmenntir/ljóðlist, ljósmyndun, textíllist, 

tölvuforritun, skartgripagerð, iðnhönnun og keramik. (Bamford, 2011, bls. 

17, 75).  

Eins og sjá má hér að framan eru list- og verkgreinar margar ólíkar 

námsgreinar. Þær eiga engu að síður, samkvæmt núgildandi aðalnámskrá 

grunnskóla, nokkra þætti sameiginlega sem lögð er áhersla á, það eru: 

túlkun og tjáning, verkkunnátta, líkamsbeiting, tækni, efnisþekking og síðast 

en ekki síst sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 139). 

Bamford (2011) telur að meðal helstu markmiða með list- og 

verkgreinakennslu sé að öll börn fái að gleyma sér og njóta sín í 

sköpunarferlinu. Þannig öðlist börnin aðra sýn á viðfangsefnið, sjálfstæði 

þeirra eflist og heimurinn sjálfur breytist í þeirra huga. Hún telur að í 

gegnum sköpun fái börn tækifæri til að njóta sín hvað mest í verkefnavinnu 

auk þess sem þau fái möguleika á að kynnast list- og verkgreinum á 

skapandi hátt (Bamford, 2011, bls. 63).  

Ung börn eru, samkvæmt Robinson (2009), rík af sköpunargleði og búa 

yfir miklu sjálfstrausti. Hann telur því sköpun mikilvæga í námi þeirra, bæði í 

list- og verkgreinum og í bóklegum námsgreinum. Bendir hann á að ekki 

megi bæla sjálfstraust þeirra og sköpunargleði niður, þar sem oft eldist 

þessir eiginleikar af þeim fái þau ekki tækifæri til þess að láta þá koma í ljós. 

Það skapist af því að börnum sé oft leiðbeint í aðrar áttir því ekki þyki nógu 

mikils virði að vera listrænn (Robinson, 2009, bls. xi – xii). Hurwitz og Day 

(1991) telja að ef börn fái tækifæri til að vinna með efni í listsköpun styrkist 

skynfæri þeirra. Þetta sé sérstaklega gott fyrir börn með sérþarfir. Ásamt því 

tala þeir um að umhverfið sem list- og verkgreinakennsla býður upp á veiti 

nemendum ákveðinn stuðning (Hurtwitz og Day, 1991, bls. 102–103). Bee 

og Boyd (2007, bls. 208) telja að sköpunargáfa tengist list, og með list- og 

verkgreinakennslu í grunnskólum sé stuðlað að því að nemendur fái 

tækifæri til að þroska hana. Robinson (2006) álítur sköpunargáfu barna jafn 

mikilvæga og læsi eða hverja aðra námsgrein. Samkvæmt núgildandi 
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aðalnámskrá grunnskóla er sköpun einn af sex grunnþáttum menntunar. 

Hún hefur því jafn mikið vægi í námi barna og til dæmis læsi, þar sem 

kennurum ber að flétta grunnþættina í allt nám. Þeir eiga einnig að 

endurspegla allt skólastarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 16–18).  

Samkvæmt Schirrmacher (1998) ná börn hápunkti sköpunargáfu sinnar 

þegar þau eru fjögurra ára gömul og telur hann alla búa yfir einhverjum 

hæfileikum, hvort sem það er að sauma, galdra, elda, veiða eða annað í 

þeim dúr. Einnig telur hann mikilvægt að skólar leggi áherslu á sköpun, því 

börn geti, að hans sögn, verið skapandi á eigin forsendum. Þó þurfi börn að 

fá hvatningu frá kennurum og fullorðnum til þess að skapa, sem auki þá 

líkur á að börnin nái að efla sjálfstraust og þroska til sköpunar 

(Schirrmacher, 1998, bls. 8, 11). Eisner (1972, bls. 29) hefur bent á að listir í 

menntun séu mikilvægar fyrir börn, þar sem þær uppfylli þarfir þeirra til að 

þróa með sér skapandi og gagnrýna hugsun. Hann telur nauðsynlegt að 

skólar átti sig á mikilvægi þess að hafa listir í námi, margt megi af þeim læra 

í almennu skólastarfi. Eisner telur kennara þurfa að hætta að einblína á 

bóklega þáttinn og sækjast heldur eftir því sem komi á óvart og uppgötvun 

nemenda. Jafnframt telur Eisner (2002, bls. 33–34), að list- og verkgreinar 

hjálpi nemendum við að auka frumkvæði sitt og skipuleggja sig betur í námi.  

Kennari þarf að nýta hvert tækifæri sem gefst til að kenna listir 

samkvæmt Bamford (2011). Einnig segir hún mikilvægt að kennarar noti 

skapandi kennsluaðferðir og flétti allar námsgreinar saman svo námið skili 

árangri. Hún leggur ekki aðeins áherslu á að kenna listir heldur einnig að 

kenna í gegnum listir (Bamford, 2011, bls. 117–121).  

Þetta hugmyndasafn er hugsað fyrir kennara sem kenna list- og 

verkgreinar í lotum á yngsta stigi grunnskólans en hafa ekki sérþekkingu í 

þeim greinum. Verkefnin eru 30 talsins og eru unnin út frá eigin 

hugmyndum sem og hugmyndum annars staðar frá. Heimilda sem byggt var 

á er ávallt getið svo kennarar hafi tækifæri til að nálgast þær og afla sér 

frekari fróðleiks. Unnið er með þrjár námsgreinar í þessu hugmyndasafni, 

leiklist, myndmennt og textílmennt. Inngangur fylgir hverri námsgrein og í 

kjölfarið koma tíu hugmyndir að verkefnum sem eiga að höfða til 

fjölbreytilegs nemendahóps. Með hverju verkefni eru nákvæmar 

leiðbeiningar og fram kemur hvaða gögn kennarar og nemendur þurfa við 

vinnslu þess. Verkefnum í myndmennt og textílmennt fylgja myndir. Sumar 

þeirra eru aðeins ætlaðar kennurum þar sem nemendur eiga að fá tækifæri 

til að skapa og þróa sínar eigin hugmyndir en ekki vera bundnir við ákveðnar 
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fyrirmyndir. Gott er að kennarar gefi nemendum svigrúm til að ígrunda og 

þróa sínar eigin hugmyndir.  

Oft hafa kennarar sem kenna lotur á yngsta stigi grunnskólans ekki 

sérþekkingu á þeirri námsgrein sem þeir kenna og því er tilgangurinn með 

hugmyndasafninu sá að þeir geti flett upp þeirri námsgrein sem þeir kenna 

og fundið hugmyndir að verkefnum til að nota í kennslustundunum. Með 

verkefnunum eykst vonandi vilji og sjálfsöryggi kennara til að taka að sér 

list- og verkgreinakennslu í lotum, þar sem hugmyndasafnið ætti að hjálpa 

kennurum að finna hugmyndir að verkefnum, meðal annars í þeim 

heimildum sem vísað er til. Ætti það einnig að auðvelda kennurum skipulag 

á verkefnum þar sem leiðbeiningar fylgja. Verkefnin eru fyrst og fremst 

ætluð tveimur yngstu bekkjunum en byggja má ofan á þau þannig að þau 

reyni einnig á eldri nemendur yngsta stigs. Þau eru hugsuð fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp og ættu allir nemendur og kennarinn að geta notið sín í 

kennslustundum. Þó hugmyndasafnið sé hugsað fyrir list- og 

verkgreinakennslu handa kennurum sem hafa ekki sérþekkingu á þeim 

sviðum, geta einnig aðrir kennarar notað það og samþætt verkefnin öðrum 

námsgreinum. Verkefnið Línur og form tengist til dæmis stræðfræði þar 

sem nemendur nýta rúmfræði við listsköpunina. Verkefnin Svipbrigðaleikur 

og Hreyfileikur tengjast lífsleikni og geta líka hentað vel í tungumálakennslu. 

Hugtökin sem unnið er með eru þá þýdd yfir á það tungumál sem nemendur 

eru að læra. Fleiri dæmi má finna um sambærilega möguleika. 
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2 Leiklist 

Að vera með leiklist í skólastarfi getur falist í því að kenna leiklist sem 

listgrein eða því að kennari noti hana sem kennsluaðferð. Sæbø (2003, bls. 

19) telur að fólk hafi mismunandi hugmyndir um hvað sé átt við þegar talað 

er um leiklist eða leikræna tjáningu (e. drama) í skólastarfi. Hún heldur því 

fram að þær hugmyndir byggist á persónulegri reynslu viðkomandi úr skóla. 

Leiklist gefur nemendum tækifæri til þess að fást við margslungið listform 

og við iðkun hennar geta þeir haft áhrif á nám sitt (Turner, Mayall, 

Dickinson, Clark, Hood, Samuels og Wiggins, 2004, bls. 6).  

Til að auka fjölbreytni í kennslu nota kennarar oft leikræna tjáningu eða 

leiklist í kennslu, en Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) lýsa 

henni sem þverfaglegri námsgrein sem nýta megi til að auka fjölbreytni í 

kennslustundum. Með því að nota leiklist í kennslu er, samkvæmt Önnu og 

Ásu Helgu, stuðlað að því að auka sjálfstæði, frumkvæði, ábyrgðarkennd og 

umburðarlyndi nemenda. Þær telja að þegar nemendur fái að setja sig í 

hlutverk í ímynduðum heimi geti það ýtt undir frumlega hugsun og sjálfstæð 

vinnubrögð þeirra. Segja megi að með því að nota leiklist í kennslu sé í raun 

verið að vinna í tveimur heimum á sama tíma, í ímyndaða heiminum og 

hinum raunverulega, þar sem nemendur nýta eigin þekkingu og reynslu 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6, 14).  

Wee (2009) telur að gott sé að nota jóga í upphafi hvers leiklistartíma. Í 

jóga finni nemendur fyrir öryggi, þar sem kennari noti rólega og mjúka rödd 

sem hefur róandi áhrif á þá. Auk þess getur kennarinn notað slakandi tónlist 

sem innihaldur t.d. náttúruhljóð. Með því að slaka á geti nemendur myndað 

ákveðin tengsl við líkama sinn og öndun. Wee telur að eftir slíkt upphaf 

verði nemendur rólegri og einbeittari. Hún telur einnig gott að enda 

leiklistartíma með slökun eins og jóga, þar sem það leiði nemendur úr 

ímynduðum aðstæðum leiklistarinnar aftur til raunveruleikans og þeir fari 

endurnærðir í næstu kennslustund (Wee, 2009, bls. 493–495). 

Menntun í leiklist gefur nemendum tækifæri til að tjá sig, móta og miðla 

hugmyndum og vinna með tilfinningar samkvæmt núgildandi aðalnámskrá 

2013. Einnig reyni leiklist á marga aðra þætti, til að mynda sköpun, 

samvinnu, gagnrýna hugsun og líkams- og raddbeitingu. Sagt er að leiklist sé 

í eðli sínu listgrein en vel megi tengja hana við aðrar námsgreinar til að efla 

skilning nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145–
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146). Í greinargerð sem fylgir þessu hugmyndasafni má lesa nánar um 

skýringar fræðimanna og rök fyrir menntunargildi leiklistar í kennslu. 

Í þessum hluta hugmyndasafnsins er að finna 10 verkefni sem tengjast 

leiklist og leikrænni tjáningu. Verkefnin og kennsluleiðbeiningarnar eru 

byggðar þannig upp að fyrst er fjallað um verkefnið sjálft og tilgang þess. 

Næst er farið yfir þau hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa vald á við 

lok hvers verkefnis og er þá miðað við hæfniviðmið við lok 4. bekkjar í 

aðalnámskrá grunnskóla. Hæfniviðmin í hugmyndasafninu miðast aftur á 

móti við hvert verkefni og þau eru fyrst og fremst hugsuð fyrir tvo yngstu 

bekki grunnskólans. Að lokum eru nefnd þau gögn sem þarf við hvert 

verkefni, ásamt kveikju og framkvæmd verkefnisins. Verkefnin eru miðuð 

við nemendur fyrsta og annars bekkjar, en mætti þó útfæra þau fyrir fleiri 

aldurshópa.  

Hæfniviðmið í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla 2013 fyrir leiklist. Við 

lok 4. bekkjar á nemandi að geta: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum tillitssemi,  

• sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara með skýru 

upphafi, miðju og endi,  

• notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína,  

• lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik og tekið þátt í viðtali sem 

ákveðin persóna,  

• beitt einföldu formi leiklistar,  

• sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í 

skólanum,  

• bent á leikið efni og ólík hlutverk þess í mismunandi samhengi,  

• lýst leiknu efni á sviði og/ eða í myndmiðlum út frá söguþræði, innihaldi og 

persónum í verkinu.  

   (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 146 – 147). 
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Kyrrmyndir 

Lýsing: Ein aðferð í leiklist er kyrrmyndir. Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir (2004) segja hana auðvelda í margvísilegum aðstæðum og 

fyrir allan aldur. Segja þær að aðferðin feli í sér að nemendur stilli sér upp í 

kyrrmyndir eða styttur og hægt sé að nota hana án mikils undirbúnings. Ef 

nemendur eigi erfitt með að skilja heitið kyrrmyndir geti kennarinn notað 

útskýringar líkt og styttur á vaxmyndasöfnum (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24 – 25). Kyrrmyndir er skemmtileg leið til að nota 

í kennslu og fær nemendur til að tjá sköpun sína með líkamsmáli. Ef 

nemendur vinna í hópum, fær þessi aðferð þá til að vinna saman og komast 

að samkomulagi um framkvæmd og túlkun í gegnum kyrrmyndir. 

Tilgangur: Hægt er að gefa nemendum færi á að tjá tilfinningar sínar í 

gegnum kyrrmyndir, líkt og reiði, sorg, gleði eða undrun. Auk þess ættu þeir, 

með beitingu aðferðarinnar, að eflast í að leita sér þekkingar eða búa hana 

til um persónur og aðstæður sem tengjast því viðfangsefni sem þeir takast á 

við. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum 

sínum tillitssemi,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að 

bregða sér í hlutverk í kyrrmyndum,  

• beitt einföldu formi leiklistar með því að miðla gegnum 

líkamstjáningu,  

• sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á 

leiklistarviðburðum í skólanum með því að hlusta og hafa hljóð 

meðan skólasystkini sýna sköpun sína.  

Gögn: Engin þörf er á að nota sérstök gögn. Hægt er að nota búninga ef 

kennari og nemendur vilja. 

Kveikja: Kveikjan er í takt við viðfangsefnið sem við á hverju sinni. Ef verið 

er að læra um dýr gæti kennari spurt nemendur hvort þeir hafi farið í 

dýragarð, hvaða dýr þeir sáu í dýragarðinum eða hvort þeir tóku eftir því 

hvernig dýrin höguðu sér. Einnig getur kennari rætt muninn á íslenskum 

húsdýrum og dýrum sem eru í dýragörðum í útlöndum. 
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Framkvæmd:  

• Nemendum er skipt í tveggja til þriggja manna hópa.  

• Kennari gefur nemendum hlutverk eða nemendur velja dýr í 

sameiningu. Passa þarf að aðrir heyri ekki. Dýr sem hægt er að 

leika eru til dæmis fíll, fugl, api, slanga, mörgæs köttur eða önnur 

húsdýrs.  

• Næst fá nemendur tíma til þess að æfa kyrrmyndina sína, 

mikilvægt er að nemendur í hópnum hjálpist að við að skapa 

kyrrmyndina.  

• Hóparnir sýna síðan kyrrmyndina, einn í einu. Kennarinn leggur 

áherslu á að áhorfendur gefi þeim sem sýna fulla athygli. 

• Eftir að kyrrmyndin hefur staðið í smástund reyna aðrir hópar  að 

giska á rétt dýr. Ef það gengur erfiðlega getur kennarinn komið 

með spurningar, til dæmis: Hvað ertu að gera, hvernig líður þér 

eða hvar áttu heima? Hann getur einnig boðið áhorfendum að 

spyrja. 

• Þegar rétt svar hefur komið, sýnir næsti hópur. 

• Þegar allir hóparnir eru búnir að sýna er hægt að endurtaka leikinn 

með sama eða öðru viðfangsefni.  

Önnur útfærsla: 

Það er hægt að útfæra kyrrmyndirnar þannig að nemendur tengi við aðrar 

námsgreinar líkt og ensku. Til að mynda geta nemendur giskað á enska 

heitið yfir mismunandi dýr en það myndi henta vel fyrir yngstu börn 

grunnskólans. Einnig væri hægt að æfa önnur hugtök sem þeir eru að læra 

hverju sinni í ensku svo sem heimilið, ævintýri, íþróttir og fleiri. Einnig er 

hægt að nota kyrrmyndir í samfélagsfræði með eldri nemendum yngsta 

stigsins líkt og með Komdu og skoðaðu... bókunum eða eftir söguþræði, þar 

sem kennari getur skipt honum niður í nokkra hluta. Hver nemendahópur 

fengi þá einn hluta söguþráðarins og ákveðnar persónur til að búa til 

kyrrmyndir. Í lokin gætu nemendur skapað eina heild með röð kyrrmynda út 

frá sögunni.  

Heimild: Verkefnið er unnið út frá eigin hugmyndum með hliðsjón af 

bókinni Leiklist í kennslu: Handbók fyrir kennara. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: 

Handbók fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
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Jóga 

Lýsing: Nú á dögum einkennist líf margra fjölskyldna af miklum hraða þar 

sem foreldrar vinna mikið og börn sækja tómstundir nokkrum sinnum í viku. 

Þegar lifað er við svona mikinn hraða er mikilvægt að geta slakað á inn á 

milli. Auður og gamla tréð er bók sem inniheldur jógaæfingar fyrir börn og 

skemmtilega sögu sem hvetur börn til að taka þátt í æfingunum með Auði 

sem er aðalpersóna sögunnar. Þar sem söguþráður bókarinnar inniheldur 

góðar lýsingar og útskýringar á jógastöðum er tilvalið að leyfa börnum að 

prófa að leika sér með Auði. Í bókinni eru fallegar myndir og ætti sagan að 

höfða vel til barna á yngsta stigi grunnskólans. Wee (2009, bls. 493–494) 

bendir á að gott sé að nota jóga í kennslu, þar sem nemendur fái tækifæri til 

að tengjast líkama og öndun sem geri það að verkum að nemendur verði 

rólegri og afslappaðri, hvort sem um er að ræða í upphafi eða við lok  

kennslustundar.  

Tilgangur: Hægt er að nota jóga við ýmis tækifæri, en það hjálpar 

nemendum að læra á líkama sinn. Nemendur efla hæfni í að setja sig í spor 

þeirra sem koma fyrir í sögunni, sem eru köttur, hundur og ormur. Einnig 

þjálfast nemendur í hlustun og ná tökum á einbeitingu og ró í gegnum 

æfingarnar.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi á 

meðan á jógatímanum stendur, 

• sett sig í spor annarra með því að leika það sem kemur fram í 

sögunni eða það sem kennari biður þá um, 

• sýnt viðeigandi hegðun með því að hafa hljóð og einbeita sér 

meðan á jógatímanum stendur.  

Gögn: Bókin Auður og gamla tréð og þunnar dýnur ef til eru. Slökunartónlist 

ef kennari vill nota tónlist.  

Kveikja: Kveikjan tengist jóga og slökun og getur kennarinn til að mynda 

spurt nemendur hvort þeir viti hvað jóga sé, hvað sé að slaka á eða hvernig 

við teygjum okkur.  

• Ef kennari vill kynna nemendum jóga er texti um það á blaðsíðu 35 

í bókinni Auður og gamla tréð. 
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Framkvæmd:  

• Nemendur raða dýnum sínum eða finna sér stað fyrir framan 

kennarann þannig að þeir myndi hálfhring.  

• Kennari les bókina og gerir æfingar með nemendum, eins og við á 

fyrir hverja blaðsíðu. 

• Í lokin er gott að allir leggist á gólfið og andi djúpt. Kennarinn 

getur spilað rólega slökunartónlist.  

Annað: Snerting, jóga og slökun: Handbók fyrir leik- og grunnskóla er önnur 

bók með hugmyndum að jóga, hún er eftir Elínu Jónasdóttur og Sigurlaugu 

Einarsdóttur. Gott er að ljúka hverri leiklistarstund með slökun og kyrrð. 

Heimildir: Verkefnið er byggt á bókinni Auður og gamla tréð. 

Eva Rún Þorgeirsdóttir. (2011). Auður og gamla tréð. Reykjavík: Salka. 

Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir. (2003). Snerting, jóga og slökun: 

Handbók fyrir leik- og grunnskóla. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Wee, S. J. (2009). A Case Study of Drama Education Curriculum for Young 

Children in Early Childhood Programs. Journal of Research in Childhood 

Education, 23(4), 489–501. 
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Svipbrigðaleikur 

Lýsing: Við sýnum svipbrigði á hverjum degi, þó eigum við stundum erfitt 

með að greina svipi annarra. Vel má nota svipbrigðaleiki í kennslu og tengja 

leiklist. Erla Kristjánsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson (1977, bls. 6) segja að 

með því að nota þess háttar leiki fái nemendur tækifæri til að túlka ýmsar 

tilfinningar og læra að greina mismunandi svipbrigði í sundur. Kennari getur 

útvegað litla spegla fyrir nemendur og leyft þeim að hafa þá fyrir framan sig 

þegar þeir gera mismunandi svipbrigði.  

Tilgangur: Hægt er að nota verkefnið Svipbrigðaleikur til að sýna 

nemendum hversu ólík svipbrigði okkar eru og til að þau eflist í að lesa í 

svipi og hugarástand fólks. Verkefnið gefur tækifæri til þess að ræða um 

tilfinningar og ýta undir hæfnina til þess að skynja tilfinningar annarra.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi 

með því að veita þeim athygli á meðan hver og einn sýnir sitt 

svipbrigði,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að 

bregða upp svipbrigði sem sýnir líðan og tilfinningar einstaklings,  

• sýnt viðeigandi hegðun á meðan skólasystkini leika það svipbrigði 

sem þau hafa dregið,  

• útskýrt ólík hlutverk og aðstæður með því að giska á eða lýsa 

hvaða svipbrigði eða tilfinningu var miðlað.  

Gögn: Litlir speglar, magn fer eftir fjölda nemenda. Geta verið speglar sem 

nemendur nota í speglun í stærðfræði. Miðar með svipbrigðum sem geta til 

dæmis verið: sorgmæddur, glaður, leiður, hissa, hræddur eða að eitthvað sé 

ógeðslegt. 

Kveikja: Kveikjan á að fá nemendur til að hugsa um tilfinningar og  

mismunandi svipbrigði. Kennari getur spurt nemendur hvort þeir hafi orðið 

leiðir, hvað gerist þegar við erum leið eða hvernig lítum við út þegar við 

hlæjum og hvernig líður okkur þá. Ásamt því getur kennari spurt nemendur 

hvort þeir hafi einhvern tímann smakkað eitthvað ógeðslegt og hvernig 

svipur fylgdi þeirri smökkun. 
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Framkvæmd:  

• Nemendur sitja saman í hring, til dæmis í heimakrók ef hann er í 

stofunni og kennari dreifir speglum. 

• Kennari nefnir nokkur svipbrigði og lætur nemendur setja upp 

svip. 

• Því næst lætur kennarinn nemendur draga blað sem hann hefur 

skrifað tiltekið svipbrigði eða tilfinningu á, til dæmis grettu eða 

eitthvað sem er ógeðslegt eða yndislegt. Ef nemendur eru ólæsir, 

þarf kennari að hvísla að nemendum orðið sem þeir draga.  

• Einn dregur í einu, sá nemandi sem dregur á að ímynda sér, út frá 

tilfinningunni/svipbrigðinu sem hann dró, hver hann sé, hvar hann 

sé staddur og hvað sé að gerast. Síðan sýnir hann viðeigandi 

svip/tilfinningu og hinir eiga að giska á hvaða hugarástand hann sé 

að reyna að túlka. 

 Þegar nemendur hafa giskað, getur sá sem lék útskýrt svipbrigðið 

sem hann dró, hver hann var, hvar, hvað var að gerast og að 

lokum hvers vegna honum leið eins og svipbrigðið gaf til kynna 

(kennari getur aðstoðað við spurningarnar og leitt nemendur 

áfram). 

• Eftir að allir hafa dregið getur kennari skipt nemendum í pör.  

• Nefnir hann eitt orð og á annar nemandinn að setja upp þann svip 

á meðan hinn fylgist með og giskar á hvað hann sé að leika, hver 

hann sé, hvar og hvað sé að gerast. 

• Kennarinn nefnir annað orð og gerir hinn nemandinn viðeigandi 

svipbrigði/tilfinningu og sá sem lék áður giskar. 

• Nemendur ræða saman um hvað var líkt og ólíkt með 

svipbrigðunum og huga að því hvaða tilfinning býr að baki hvers 

svipbrigðis.  

Bókin Að leika og látast hefur að geyma tvö hefti, eitt fyrir kennara og 

annað með myndum og hugmyndum fyrir nemendur að leika eftir. Því er 

kjörið tækifæri, ef kennarar ætla að nota svipbrigði í kennslu, að verða sér 

úti um bókina til að nota hana í kennslu. Einnig eru margar fleiri 

kennsluhugmyndir í bókinni sem kennari getur notað í leiklistarkennslu. 

Heimild: Verkefnið er samið með hliðsjón af bókinni Að leika og látast. 

Erla Kristjánsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson. (1977). Nokkrar hugmyndir um 

notkun bókarinnar Að leika og látast. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
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Hreyfileikur 

Lýsing: Öll hreyfum við okkur ólíkt og eru hreyfingar breytilegar eftir því 

hvernig liggur á okkur eða hvað við erum að gera. Hreyfileikir í bók Erlu 

Kristjánsdóttur og Ingvars Sigurgeirssonar (1977, bls. 3) eru skemmtilegir og 

hafa það markmið að nemendur þjálfist í að skilja og túlka ólíkar afhafnir. 

Telja þau að með yngstu nemendum grunnskólans sé gott að byrja með 

einfalda athafnaleiki. Svona leikir geta verið skemmtilegir í kennslustundum 

og gefið nemendum tilfinningu fyrir mismunandi persónum, aðstæðum og 

athöfnum. Þeir gætu til dæmis gengið eins og gömul kona, gengið eins og 

barn með stóran hund í bandi eða kona á háhæluðum skóm. Hægt er að 

finna margar hugmyndir að athöfnum í bókinni Að leika og látast sem hægt 

er að styðjast við í kennslu.  

Tilgangur: Hægt er að nýta þetta verkefni til þess að sýna nemendum 

hversu ólík við erum í hreyfingum eftir því hver við erum og hvað við gerum. 

Ásamt því fá nemendur þjálfun í að skynja mismunandi athafnir fólks og 

tilfinning þeirra fyrir líkamsmáli ætti að styrkjast. Hér er einnig komið til 

móts við hreyfiþörf nemenda. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti:  

• tekið virkan þátt í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi 

meðan hver og einn sýnir hreyfingu eða athöfn,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að 

leika hreyfingu eða athöfn persónu,  

• sýnt viðeigandi hegðun á meðan skólasystkini leika,   

• bent á ólík hlutverk og aðstæður með því að giska á eða útskýra 

hvaða hreyfingu hver og einn leikur.  

Gögn: Blaðastrimlar með hreyfingum eða athöfnum sem kennari hefur 

útbúið, t.d. að ganga eins og gömul kona, að læðast um eins og unglingur, 

að ganga eins og fíll eða mús. Hægt er að nota búninga ef kennari og 

nemendur vilja. 

Kveikja: Kveikjan á að fá nemendur til að hugsa um ólíkar athafnir og 

göngulag. Kennari getur spurt nemendur hvort þeir hafi einhver tímann 

gengið hratt, hvenær þeir geri það helst, hvort þeir hafi séð barn þegar það 

er nýfarið að ganga eða hvernig þeir haldi að maður sem læðist fram hjá 

húsi líti út og hvers vegna ætli hann sé að læðast. 
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Framkvæmd:  

• Nemendur sitja saman í hring eða heimakrók ef hann er í stofunni. 

• Kennari nefnir nokkrar athafnir og biður nemendur að standa upp 

og leika þær. Spyr eftir hverja athöfn hvað nemendur hafi hugsað 

á meðan þeir léku athafnirnar og hvernig þeim hafi liðið. 

• Því næst kemur kennarinn með blaðastrimla sem á standa ýmsar 

athafnir og hreyfingar, hann lætur nemendur draga einn í einu. 

• Sá nemandi sem dregur sýnir viðeigandi athöfn og hinir eiga að 

giska á þá persónu sem viðkomandi nemandi leikur, hvað hún var 

að gera, hvað hún hugsaði og hvernig henni leið. 

• Allir nemendur draga og fá tækifæri til að sýna sig. 

• Því næst getur kennari, ef hann vill, skipt nemendum í pör.  

• Kennari nefnir eina athöfn og á annar nemandinn að gera þá 

athöfn á meðan hinn fylgist með og reynir að giska á hver hann sé, 

hvað hann hugsi og hvernig honum líði. 

• Kennarinn nefnir aðra athöfn og leikur hinn nemandinn athöfnina 

og sá sem fylgist með giskar á ofangreinda þætti. 

• Nemendur ræða saman um hvað var líkt og ólíkt með þeim 

hreyfingum sem þeir gerðu, hvernig þeir fundu út hvers konar 

persónur voru leiknar og hvernig þeim leið. 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá eigin hugmyndum með hliðsjón af 

bókinni Að leika og látast. 

Erla Kristjánsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson. (1977). Nokkrar hugmyndir um 

notkun bókarinnar Að leika og látast. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
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Bland í poka 

Lýsing: Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2012) segir að með leiknum Bland í 

poka vinni nemendur saman sem hópur með traust til hvers annars auk 

þess sem þeir fái tækifæri til að kynnast betur í gegnum leik. Rannveig lýsir 

leiknum þannig að kennari biður nemendur að setjast í hring og segir þeim 

að þeir verði að segja sannleikann í þessum leik. Í byrjun stendur einn 

nemandi í miðjum hringnum og segir hann eina setningu sem tengist 

honum sjálfum, til að mynda: Allir sem eiga hund standa upp. Þá eiga þeir 

sem eiga hund að skipta um sæti og sá sem nær ekki sæti stendur í 

miðjunni. Gengur leikurinn svona koll af kolli (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2012, bls. 11). Gott er að kennarinn byrji í miðjunni og sýni þannig 

framkvæmdina á aðferðinni. 

Tilgangur: Hægt er að nota verkefnið Bland í poka til þess að fá nemendur 

til að segja frá sjálfum sér og einnig er tilgangurinn sá að þeir læri hvað þeir 

eigi margt sameiginlegt þótt ólíkir séu. Hér gefst tækifæri til hreyfingar. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi 

með því að veita þeim sem tjáir sig fulla athygli. 

 Tjáð sig á skýran hátt og gefið af sjálfum sér í örstuttri frásögn. 

Gögn: Stólar, einum færri en þátttakendur eru.  

Kveikja: Kveikjan ætti að vekja nemendur til umhugsunar um það hversu 

ólík við erum en eigum þó margt sameiginlegt. Kennari getur til að mynda 

spurt nemendur hvort margir eigi kött, hve margir séu með freknur eða hve 

margir eigi bláa peysu. Einnig getur kennari spurt nemendur hver áhugamál 

þeirra séu. 

Framkvæmd:  

• Nemendur fá sér sæti. 

• Kennarinn byrjar sjálfur í miðjunni. 

• Í byrjun segir kennari setningu sem á við um hann, til dæmis: Allir 

sem eiga hund standi upp. Þeir nemendur sem þetta á við um 

standa upp og reyna að ná stól sem einhver annar sat á. Sá sem 

eftir stendur fer í miðjuna. 

• Nemandinn sem stendur í miðjunni gefur fyrirmæli um þá sem 

eiga að standa upp. 
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• Allir nemendur sitja og hlusta á þann sem stendur og fylgjast með 

fyrirmælum frá honum. 

• Nemendur standa upp og reyna að ná í annan stól þegar 

fyrirmælin eiga við um þá sjálfa. 

Heimild: Hugmyndin er fengin úr bókinni Leikið með listina: Æfingabók fyrir 

leiklistarkennara. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2012). Leikið með listina: Æfingabók fyrir 

leiklistarkennara. Reykjavík: Höfundur. 
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Hljóðleikhús 

Lýsing: Hljóðleikhús er skemmtileg aðferð í leiklist sem hægt er að nota með 

öllum aldri en er auðveldari í framkvæmd með nemendum sem eru orðnir 

sæmilega læsir. Rannveig Þorkelsdóttir (2009) fjallar um að þegar notað sé 

hljóðleikhús í kennslu velur kennari sögu en nemendurnir þurfi að búa til 

leikhljóð sem passa við söguna. Í lýsingu hennar segir að kennari skipti 

nemendum í hópa og fái hver hópur ákveðið hlutverk eða tiltekna staði í 

sögunni til að búa til hljóð við. Með því þurfi þeir að nota ímyndunaraflið, 

þar sem þeir noti ýmist líkama sinn, rödd, hljóðfæri eða aðra hluti. „ ið 

hljóðsköpun verða líka til pers nur og hre fingar“(bls. 3). Rannveig bendir á 

sérstakt hljóðupptökuforrit í bók sinni sem kennarar geti notað til þess að 

taka upp sögur með nemendum (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 3–4). Í 

bók Rannveigar Hljóðleikhúsið eru margar skemmtilegar sögur sem hægt er 

að nota í kennslustund með nemendum. Þar eru hlutverk hverrar sögu sett 

skýrt fram. Oft þurfa nemendur að framkalla hljóð eða segja stutta setningu 

í þessum sögum. Um leið og sagan er lesin gefur kennari nemendum merki 

þegar þeir eiga að gefa frá sér hljóð eða orð.  

Tilgangur: Hægt er að nota hljóðleikhúsið til að þjálfa nemendur í að vinna 

saman í hópum og nota ímyndunaraflið. Auk þess eflast þeir í því að fylgjast 

með lestri og merki kennarans þegar kemur að hlutverki þeirra. Þá reynir á 

tjáningarþor nemenda en það er eitt af því sem unnið er með í leiklist 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum 

tillitssemi með því að vinna saman sem heild að því að búa til 

hljóðleikhús,  

• lært stuttan texta, hljóð eða orð sem þarf að fara með,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að lifa 

sig inn í það hlutverk eða atburði í sögunni sem hann fær úthlutað, 

• sýnt viðeigandi hegðun með því að hafa hljóð og hlusta á lestur 

kennarans og fylgjast með sögunni. 

Gögn: Útprentuð eintök af sögunni bæði fyrir kennara og nemendur 

(merkja þarf með lit fyrir yngri nemendur þar sem þeirra hlutverk er). 

Ímyndunarafl nemenda ræður ríkjum og mega þeir velja sér áhald sem þeir 

vilja nota til þess að skapa hljóðin. Oft þurfa þeir einhverja hluti sem 

hljóðgjafa en stundum er líkaminn og röddin nóg. Til þess að taka upp 

hljóðleikhúsið getur kennarinn notað forrit í tölvu, síma eða diktafón. 
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• Hægt er að nálgast hljóðupptökuforrit á 

http://audacity.sourceforge.net/download/windows 

• Einnig eru spjaldtölvur með ýmis forrit  

Kveikja: Kveikjan ætti að vekja áhuga nemenda á hljóðum sem notuð eru í 

leikhúsi og hvernig raddir persónanna skipta máli. Kennari getur til dæmis 

spurt nemendur hvort þeir hafi hlustað á leikrit eða sögu í útvarpi, eða 

hvort þeir hafi tekið eftir alls konar hljóðum sem heyrast í bíómyndum. 

Spyrja má einnig hvort þeir haldi að leikararnir séu á leiksviði þegar þeir leiki 

í útvarpsleikritum. 

Framkvæmd: 

• Kennari kynnir söguna sem hann hefur valið fyrir nemendum og 

les hana fyrir þá.  

• Hlutverkum er deilt niður á nemendur 

• Nemendur æfa hlutverkin og setja sig í spor persóna eða lifa sig 

inn í aðstæður og æfa hljóðin sem fylgja þeim. 

• Nemendur og kennari velja stað fyrir upptöku, t.d. skólastofu eða 

sal. 

• Æfing hjá kennara og nemendum þar sem kennari les og gefur 

nemendum merki þegar þeir eiga að framkvæma hljóðin. 

Nemendur geta einnig haft ljósrit af sögunni hjá sér þar sem merkt 

er hvenær hljóðin þeirra eigi að koma. 

• Upptakan fer fram þar sem kennari les og nemendur leika 

tilheyrandi hljóð. 

 Nemendur og kennari hlusta saman á upptökuna. 

Heimild: Hugmyndin er fengin úr bókinni Hljóðleikhúsið: Búum til sögu, 

hlustum á sögu. Fleiri leiklistarhugmyndir er einnig að finna á heimasíðu 

Rannveigar Þorkelsdóttur www.leikumaflist.is 

Rannveig Þorkelsdóttir. (2009). Hljóðleikhúsið: Búum til sögu, hlustum á 

sögu. Kópavogur: Námsgagnastofnun.  
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Samvinnuvefurinn 

Lýsing: Samvinnuvefurinn (e. teamwork web) getur verið góð leið til að gefa 

nemendum sjónræna skýringu á hópvinnu. Þegar byrjað er að nota vefinn 

setjast allir nemendur saman í hring á gólfið. Gott er ef kennarinn byrjar, því 

það hjálpar nemendum að skilja hvernig leikurinn virkar. Fyrst segir 

kennarinn eitthvað frá sjálfum sér eða um sjálfan sig, til að mynda: Ég er 

með fæðingarblett á olnboganum. Að því loknu tekur hann í band á 

hnyklinum og rúllar honum svo til eins nemanda sem segir þá frá sér. Þá 

heldur nemandinn í band úr hnykilinum og rúllar honum til annars nemanda 

og svo koll af kolli. Svona heldur þetta áfram þangað til allir nemendur eru 

búnir að segja frá sjálfum sér og halda í band úr hnyklinum. Þá standa allir 

varlega upp án þess að sleppa. Nemendur og kennari velta fyrir sér vefnum 

sem þeir hafa búið til og samvinnunni sem fylgir því að gefa af sjálfum sér 

og halda á vefnum. Þá biður kennari einn nemanda að sleppa bandinu sem 

hann heldur í og þá veikist vefurinn. Með þessu getur kennarinn útskýrt að 

samvinna virki líkt og þessi vefur. Einnig getur kennarinn útfært aðferðina 

með notkun söguþráðs, til dæmis með því að lesa fyrst fyrir nemendur sögu 

sem nemendur geta svo spurt út úr og svarað. Einn rúllar hnyklinum til 

einhvers nemanda um leið og hann spyr spurninga, sá heldur í bandið og 

rúllar hnyklinum til enn annars um leið og hann svarar spurningunni. Þannig 

áfram þar til allir hafa spurt og svarað. 

• Hægt er að leggja vefinn ofan á blað í lokin, líma hann niður og 

skreyta.  

Tilgangur: Nota má samvinnuvefinn til þess að þjappa nemendum saman og 

gefa þeim tækifæri til þess að kynnast betur. Ef hann er notaður með sögu 

ætti hann að hvetja nemendur til að hugsa um söguþráðinn og persónur 

hennar. Æfingin kallar á að nemendur tjái sig í töluðu máli. Einnig mætti 

nota vefinn til þess að rifja upp námsefni sem nemendur hafa verið að læra. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi 

með því að fylgjast með af athygli á meðan hver og einn heldur á 

hnyklinum og hefur orðið, 

 tjáð sig á skýran hátt og gefið af sjálfum sér í örstuttri frásögn, 

• lýst innihaldi og persónum eða atriðum úr námsefni þegar 

vefurinn er tengdur sögu eða námsefni sem rifjað er upp.  
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Gögn: Hnykill, (stórt blað, límband og litir, ef ákveðið er að setja vefinn á 

blað í lokin).  

Kveikja: Kveikjan tengist kóngulóarvefjum og getur kennari sýnt nemendum 

mynd af kóngulóarvef og spurt nemendur hvort þeir hafi séð kónguló 

spinna vef og hvernig hún fari að því eða hvernig ætli við gætum spunnið 

vef. Einnig getur kennari talað um að allir þræðir vinni saman í vef, þannig 

þurfi það líka að vera þegar fólk vinnur saman, allir þurfi að leggja eitthvað 

til vefjarins. 

Framkvæmd: 

• Kennari ákveður hvort hann vilji nota sögu og fá nemendur til að 

velta henni fyrir sér, spyrja og svara út frá námsefni eða biðja 

nemendur að segja frá sjálfum sér. Til að byrja með gætu það 

verið einfaldar upplýsingar, svo sem hvað nemendur heiti eða 

hvort þeir eigi eða þekki dýr og hver þau séu. 

• Nemendur segja frá einhverju, spyrja eða svara spurningum um 

leið og þeir kasta hnykli sín á milli, en halda í bandið svo úr því 

verður vefur. 

• Þegar allir hafa fengið hnykilinn er vefurinn sem nemendur hafa 

búið til skoðaður. 

 Nemendur leggja vefinn niður á blað (ef kennari ákveður það), 

líma þarf vefinn niður og nemendur skreyta hann 

 Vefurinn er hengdur upp á vegg. 

Örlagavefurinn 

Önnur útfærsla er til af samvinnuvefnum sem kallast örlagavefurinn. Þá er 

sama aðferð notuð, þar sem nemendur kasta hnykli sín á milli, nema 

viðfangsefnið fjallar um örlög einhvers og er þá könnun á persónum. 

Kennari getur notað ævintýri eða efni úr samfélagsfræði líkt og landnámið, 

Snorri Sturluson eða ævintýri líkt og Mjallhvít og dvergarnir sjö. Kennari 

byrjar með hnykilinn og kastar honum til eins nemanda og spyr um örlög 

þeirrar manneskju sem hann ákveður að nota, til dæmis Mjallhvítar; hvað 

gerðist þegar hún beit í eplið? Hver nemandi nefnir eitt orð eða stutta 

setningu um örlög hennar. Með þessari aðferð fer hugur nemenda á flug og 

þeir þurfa að vera meðvitaðir um hvað gerðist í sögunni. Einnig gæti kennari 

sýnt stutta þætti eða mynd á DVD og notað örlagavefinn til að kanna 

þekkingu nemenda eftir áhorfið með því að biðja þá um að rifja upp örlög 

tiltekinna persóna sem komu við sögu. 
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Heimildir: Hugmyndin að verkefninu var fengin af vefsíðunni 

http://www.lakeshorelearning.com og úr bókinni Leiklist í kennslu: Handbók 

fyrir kennara en þar má lesa um örlagavefinn. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: 

Handbók fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Teamwork Web. (e.d.). Lakeshore. Sótt af 

http://www.lakeshorelearning.com/general_content/free_resources/te

achers_corner/activities/teamworkWeb.jsp?f=fun  

 

http://www.lakeshorelearning.com/
http://www.lakeshorelearning.com/general_content/free_resources/teachers_corner/activities/teamworkWeb.jsp?f=fun
http://www.lakeshorelearning.com/general_content/free_resources/teachers_corner/activities/teamworkWeb.jsp?f=fun
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Kennari í hlutverki 

Lýsing: Þegar aðferðin kennari í hlutverki er notuð tekur kennarinn þátt í 

leiknum með nemendum. Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) 

telja að kennarar geti haft mikil áhrif á kennsluna þegar þeir bregða sér í 

hlutverk með nemendum og taka þátt í leikferlinu. Áður en kennsla hefst 

þarf kennari að taka ákvörðun um viðfangsefni og í hvaða aðstæður hann 

vill setja nemendur. Gefa þær upp fjórar mismunandi tegundir hlutverka 

sem kennari getur tekið að sér: „sá sem valdið hefur, sá sem hefur 

milligöngu um málefni, sá sem er lægstur í virðingarstiganum [og] sá sem 

leitar eftir aðstoð eða er fórnarlamb“ (bls. 18). Í leikferlinu geta kennarar 

brugðið sér í hlutverk og fara nemendur þá sjálfkrafa í hlutverk með honum 

og bregðast við því sem hann beinir til þeirra.  Anna og Ása halda því fram 

að þessi aðferð geti hvatt nemendur til þess að taka ákvarðanir, leysa úr 

vandamálum og ýmsum uppákomum og þannig sé stuðlað að þroska þeirra 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 17 – 18). Nemendur 

geta fengið nýja sýn á viðfangsefnið sem fjallað er um með því að bregðast 

við persónunni sem kennarinn leikur, þar sem hún spyr spurninga, gefur 

fyrirmæli eða leitar eftir aðstoð. 

Tilgangur: Með aðferðinni er ýtt undir að nemendur tjái sig og taki afstöðu. 

Hún getur stuðlað að því að nemendur auki skilning sinn á því viðfangsefni 

sem fengist er við með því að bregðast við spurningum eða fyrirmælum 

kennarans og fylgjast með viðbrögðum annarra nemenda. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum 

sínum tillitssemi með því að hlusta og taka þátt í umræðu,  

• talað á skýran hátt þegar hann leggur orð í belg í leiknum,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik sem ákveðin 

persóna í samvinnu við kennara og aðra nemendur,  

• beitt einföldu formi leiklistar með því að bregða sér í hlutverk 

mismunandi íbúa bæjarins.  

Gögn: Engin sérstök þörf er á gögnum. Hægt er að nota búninga ef kennari 

og nemendur vilja. Gott er þó að kennari hafi eitt tákn fyrir það hlutverk 

sem hann bregður sér í hverju sinni, til dæmis höfuðfat, klút eða staf. 

Kveikja: Kveikjan fær nemendur til að hugsa um það viðfangsefni sem 

kennarinn ákveður hverju sinni. Til að mynda getur kennari spurt nemendur 

hvort þeir hafi farið í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, hvaða dýr þeir hafi séð 
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þar, hvort þeim finnist gaman að kíkja þangað og hvort þeir hafi farið oft í 

garðinn.  

Framkvæmd:  

• Kennari biður nemendur um að setjast í hring á gólfið.  

• Kennari segir nemendum að nú bregði hann sér frá í augnablik en 

þegar hann komi aftur verði hann í þykjustunni einhver annar og 

nemendur eigi líka að leika einhverja aðra. Kennarinn hefur áður 

ákveðið viðfangsefnið sem nemendur eiga að glíma við og í hvaða 

hlutverk hann ætlar að fara. 

• Í þessari kennslustund ætlar kennarinn að velja að nota þann sem 

hefur milligöngu um mál. Hann gæti til dæmis verið „formaður 

hverfafélagsins“ í einum bæ og nemendur „íb ar“ bæjarins. Þegar 

hann kemur inn í hlutverkinu les hann upp bréf f rir „íb ana“ sem 

hann segist hafa fengið frá borgarstjóra. Í því stendur að loka eigi 

Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og byggja þar upp hverfi. 

„Formaður hverfafélagsins“ sp r íb ana hvernig sé hægt að koma í 

veg fyrir þetta því ekki viljum við láta loka garðinum.  

• Nemendur tala sín á milli og taka afstöðu um hvað þeir geti gert. 

• Þeir koma með nokkrar tillögur um hvað hægt sé að gera til að 

breyta ástandinu. 

• Kennari er með nemendum allan tímann og spyr þá opinna 

spurninga en nýtir þekkingu sína til þess að þoka málinu áfram.  

 Í lokin ætti kennari að upplýsa nemendur um það að ástandið sé 

ekki svona slæmt og Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn fái að standa 

þar sem hann er.  

 Hægt er að nota mörg önnur viðfangsefni með þessari aðferð, allt 

eftir því hvað nemendur eru að læra hverju sinni eða hvar þeir búa 

(viðfangsefni getur þá tengst þeirra nánasta umhverfi) og einnig 

þarf að miða við getu þeirra og færni til að takast á við hvert 

viðfangsefni.  

Heimild: Hugmyndin að verkefninu var unnin með hliðsjón af bókinni 

Leiklist í kennslu: Handbók fyrir kennara. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: 

Handbók fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
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Hlutverkaleikur – Viðtal 

Lýsing: Með hlutverkaleik fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor 

annarra og skapa sinn eigin heim og ímynda sér aðstæður, samkvæmt Önnu 

Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004). Með hlutverkaleik segja þær 

að börn fái að þroskast í gegnum ólík hlutverk sem þau tengja með 

einhverjum hætti við eigin þekkingu og reynslu. Hægt er að nota nokkrar 

aðferðir við hlutverkaleik, til að mynda paravinnu, spuna, viðtöl, kastljós, og 

kyrrmyndir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24). 

Kennarinn hefur tilbúinn ramma fyrir nemendur að vinna út frá, oft í 

tengslum við viðfangsefni sem þeir eru að fást við í skólanum, en þess þarf 

þó alls ekki. Stundum getur þessi rammi verið út frá nemandanum sjálfum.   

Tilgangur: Með þátttöku í hlutverkaleik geta nemendur þroskað 

umburðarlyndi sitt og víðsýni þar sem þeir upplifa sig í ólíkum aðstæðum, 

setja sig í spor annarra og glíma við verkefni sem lögð eru fyrir.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum 

sínum tillitssemi með því að vinna með þeim og leika það hlutverk 

sem honum var úthlutað,  

• sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara 

með því að útbúa viðtal með spurningum og svörum, 

• notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína 

ef nemandi vill nota búning eða hafa blöð til hliðsjónar þegar hann 

spyr spurninga.  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að 

leika ákveðna persónu,  

• sýnt viðeigandi hegðun með því að veita þeim hópum sem sýna 

sitt viðtal fulla athygli. 

Gögn: Blað með hugmyndum að spurningum sem nemendur þurfa að finna 

svör við, t.d. hvað heitir apinn hennar Línu, hvar býr Lína, hvað heitir Lína 

fullu nafni o.s.frv. Búningar geta verið skemmtilegir, upptökuvél (ef kennari 

ákveður að taka upp).  

Kveikja: Kveikjan ætti að fá nemendur til að hugsa um mismunandi 

aðstæður viðtala til að mynda í fréttatímanum eða heimildamynd. Kennari 

getur spurt nemendur spurninga líkt og hvort þeir hafi séð viðtal í 

fréttunum, hvort þau þekki einhvern sem hafi farið í viðtal eða tekið það og 

hvernig þeir myndu útfæra viðtal.   
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Framkvæmd viðtals: 

• Kennari les sögu eða talar um viðfangsefni sem hann vill nota í 

kennslustundinni, síðan skiptir hann nemendum í tveggja til 

fjögurra manna hópa. 

• Nemendur fá viðfangsefni í hendur sem kennari hefur valið, til að 

mynda söguna um Línu langsokk eftir Astrid Lindgren og dæmi um 

spurningar sem mætti spyrja. Þeir undirbúa viðtalið út frá því, þar 

sem þeir semja og æfa spurningar og svör (einn nemandi gæti 

verið Lína, tveir nemendur vinir Línu, Tommi og Anna, og einn 

nemandi spyrill). 

• Þegar kemur að því að framkvæma viðtalið er einn spyrill og hinir 

sitja fyrir svörum. Hver hópur leikur sitt viðtal fyrir áhorfendur, 

bekkjarsystkinin og kennarann. 

• Hægt er að skipta um spyril og leyfa öðrum að spreyta sig.  

 Ef nemendur hafa getu til gætu þeir unnið í hópum og tekið 

viðtölin upp á myndband og síðan mætti sýna þau í gegnum 

skjávarpa. 

Önnur útfærsla: 

Auk þess að vinna hlutverkaleik út frá námsefni geta nemendur notað 

viðfangsefni líðandi stundar í samfélaginu eða það sem brennur á þeim 

sjálfum. Kennari getur ákveðið viðfangsefni og miðlað því til nemenda með 

því að skrifa það á töfluna eða sagt hverjum hópi það einstaklingslega. Gefa 

þarf upp ramma sem segir hvar og hvenær hlutverkaleikurinn á að gerast, 

hverjar séu persónur hans og hvert viðfangsefni þeirra sé. Viðfangsefnið 

gefur mesta möguleika ef fengist er við einhvers konar togstreitu eða klípu. 

Heimild: Höfundur vann þetta verkefnið með hliðsjón af bókinni Leiklist í 

kennslu: Handbók fyrir kennara.  

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: 

Handbók fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
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Skuggaleikhús 

Lýsing: Samkvæmt Sæbø (2003) á skuggaleikhús sér langa sögu og hefur 

glatt marga í gegnum tíðina. Flest höfum við sennilega reynt að gera skugga 

með höndunum í ljósgeislum frá kvikmyndum eða skjávarpa. Sæbø segir að 

börnum finnist sérstaklega skemmtilegt að leika með eigin skugga og geti 

þau auðveldlega gleymt sér í skuggaleik. Einfalt sé að útbúa skuggaleikhús 

og allir ættu að geta skemmt sér við það (Sæbø, 2003, bls. 237). Hægt er að 

útbúa skuggaleikhús eftir sögu eða ævintýri og skipta persónum eða köflum 

sögunnar á milli nemendahópsins. Oft er sögumaður í skuggaleikhúsi. Einnig 

gætu nemendur búið til söguþráðinn sjálfir, til að mynda í tveggja til þriggja 

manna hópum.  

Tilgangur: Hægt er að nota skuggaleikhús í ýmsum tilgangi, svo sem að 

nemendur þjálfist í fín- og grófhreyfingum með því að búa til ýmsar verur 

með höndunum, líkama sínum eða þeim hlut sem þeir nota í leikhúsinu. 

Einnig efla þeir þekkingu á persónusköpun, þar sem þeir gefa persónum úr 

sögum líf. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum 

sínum tillitssemi með því að leyfa hverjum og einum í leikhópnum 

að hafa skoðun og leggja til hugmyndir, 

• sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara 

með því að semja saman stutt leikatriði fyrir skuggaleikhúsið, 

• lært stuttan texta í leikþættinum,  

• notað einfalda leikmuni til að styðja við sköpun sína við 

framkvæmd skuggaleikhússins,  

• sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik með því að 

skapa persónuna sem hann leikur, 

• beitt einföldu formi leiklistar með því að útbúa og leika atriði í 

skuggaleikhúsi,  

• sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi þegar aðrir 

leikhópar sýna sitt skuggaleikhús. 

Gögn: Ljósgjafi, svo sem myndvarpi eða litlir lampar. Hlutir sem nemendur 

vilja nota, til dæmis pappamyndir sem þeir búa til eða eitthvað sem þeir 

kæmu með að heiman eða finna í skólastofunni. Hvítt lak (tjald sem 

skugginn varpast á) sem hengt er upp þar sem sýningin á að fara fram 
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(stærð laks fer eftir stærð leikhússins), einnig er hægt að nota hvítan pappír 

(af rúllu). 

Kveikja: Kveikjan tengist skuggum og kennarinn getur til dæmis spurt hvort 

nemendur hafi séð skugga, hvort þeir hafi búið til eitthvað með skugganum 

eða velt því fyrir sér með nemendum hvernig skuggi verði til.   

Framkvæmd:  

• Kennari skiptir nemendum í hópa, tveir til þrír saman í hóp.  

• Nemendur taka ákvörðun um leikatriði en kennarinn getur einnig 

verið búinn að búa til nokkra leikþætti fyrir nemendur og skipt 

niður á hópana. Skemmtilegra er þó ef nemendur taka þátt í að 

skapa eigin leikþátt. Ef þeir eiga erfitt með að finna eitthvað til að 

leika, getur kennari komið þeim af stað í sköpuninni með því að 

gefa þeim heiti ævintýris, sögu eða aðstæður sem nemendur geta 

leikið.  

 Kennari hvetur nemendur til þess að hugsa vel um hvernig atriðið 

byrji og hvernig þeir vilji láta það enda. Gott er að miða við að 

leikatriðið sé ekki lengra en 3 – 4 setningar á nemanda, en það fer 

þó vitaskuld eftir aldri nemenda. Nemendum er bent á að velta 

fyrir sér hvernig raddir persónurnar noti og hvernig þær hreyfi sig. 

• Nemendur finna eða búa til þá hluti sem þeir vilja nota í 

skuggaleikritinu svo sem hús, tré, persónur og dýr. Hægt er að 

klippa út úr pappír eða finna tilbúna hluti. 

• Kennari setur upp skuggaleikhúsið, hann setur myndvarpa eða 

annan ljósgjafa (lítinn lampa) fyrir aftan leiktjaldið og eru 

leikararnir fyrir aftan tjaldið en fyrir framan ljósgjafann. 

• Nemendahóparnir skiptast á að æfa leikritið bakvið tjaldið án og 

með ljósinu sem þeir ákveða að nota. 

 Sýna þeir svo samnemendum sínum leikatriði sitt. 

 Þetta verkefni gæti tekið tvær kennslustundir. Í þeirri fyrri gætu 

nemendur samið leikatriðið sitt, fundið eða búið til leikmuni og 

byrjað að æfa atriðið. Í seinni kennslustundinni væri mestur tími 

notaður til að sýna atriðin. Þar mætti reikna með að kennarinn 

gæti aðstoðað við að láta leikinn njóta sín sem best í ljósunum.  

Heimild: Hugmyndin að verkefninu var unnin með hliðsjón af bókinni 

Drama i barnehagen.  

Sæbø, A. (2003). Drama i barnehagen. Osló: Universitetsforlaget.  
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3 Myndmennt 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að með myndmenntakennslu sé verið að 

efla frumkvæði nemenda og veita þeim forsendur til að finna innri rödd 

sína, túlka og skynja það sem þeir horfa á, heyra og snerta. Fram kemur að 

ferlið sem fylgi myndlist hafi að geyma margar nálganir, líkt og að nota 

þrykk, klippiaðferð, málun, mótun og skjámiðlun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 147–148). Í bók sinni fjallar Gæflaug 

Björnsdóttir (2001) um það að örvandi myndlist snúist um jafnvægi á blaði 

og auga fyrir litum og samsetningu þeirra. Hún telur einnig að gott sé að 

kennarar noti sama orðið þegar þeir hrósi nemendum, til að mynda geti þeir 

ekki sagt að verkefni eins nemanda séu „flott“ á meðan hann segir verkefni 

hinna nemendanna vera „falleg“ eða „fín“.  æflaug leggur áherslu á að 

kennarar mismuni ekki nemendum sínum í kennslu og að þeir megi ekki 

gefa nemendum fyrirmæli um hvernig eigi að móta verk sín. Mikilvægt sé að 

persónuleikar þeirra fái að njóta sín í verkunum (Gæflaug Björnsdóttir, 

2001, bls. 9–11). Þessar áherslur aðalnámskrár og Gæflaugar eru í samræmi 

við fullyrðingar Bloomfield (2000, bls. 11) þess efnis að með myndlist fái 

börn tækifæri til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar með hinum ýmsu 

áhöldum og efnum. Með þeim lýsi þau skynjun sinni á heiminum í gegnum 

verk sín. Í greinargerð sem fylgir þessu hugmyndasafni má lesa nánar um 

skýringar fræðimanna og rök fyrir menntunargildi myndmenntar í kennslu. 

Í þessum hluta hugmyndasafnsins er að finna 10 verkefni sem tengjast 

myndmennt og myndmenntakennslu. Verkefnin og kennsluleiðbeiningarnar 

eru byggðar þannig upp að fyrst er fjallað um verkefnið sjálft og tilgang 

þess. Næst er farið yfir þau hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa vald á 

við lok hvers verkefnis og er þá miðað við hæfniviðmið við lok 4. bekkjar í 

aðalnámskrá grunnskóla. Hæfniviðmin í hugmyndasafninu miðast aftur á 

móti við hvert verkefni og þau eru fyrst og fremst hugsuð fyrir tvo yngstu 

bekki grunnskólans. Að lokum eru nefnd þau gögn sem þarf fyrir hvert 

verkefni, ásamt kveikju hvers og eins og framkvæmd verkefnis. Ekki er mælt 

með því að kennarar sýni nemendum myndir af verkefnunum áður en þeir 

hefjast handa. Markmið mitt með myndmenntaverkefnunum er að 

nemendur geti skapað og tjáð sig á eigin forsendum um það sem þeim 

liggur á hjarta og að kennarinn hvetji þá til sköpunar. Þegar nemendur vinna 

verkefnin á persónuleiki þeirra að fá að njóta sín. Verkefnin eru miðuð við 
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nemendur fyrsta og annars bekkjar en mætti þó útfæra þau fyrir fleiri 

aldurshópa. 

Hæfniviðmið í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla 2013 fyrir myndmennt. 

Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð 

lita- og formfræði og myndbyggingar, 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum,  

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan 

hátt,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að 

myndverki,  

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun,  

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum 

verkefna hverju sinni,  

• fjallað um eigin verk og annarra,  

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. Lýst þeim og greint 

á einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem beitt var við 

sköpun verksins,  

• greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka,  

• greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans,  

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar. 

  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 148–149). 
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Kveðja til ættingja 

Lýsing: Þegar nemendur vinna verkefnið Kveðja til ættingja fá þeir 

hvatningu til að hugsa til sinna nánustu ættingja en mikilvægt er að börnin 

geti tengt verkefni sín eigin reynslu og bakgrunni. Þeir skrifa falleg orð til 

þeirra sem þeir vilja, til dæmis mömmu, pabba, ömmu, afa, frænku, frænda 

eða systkina. Nemendur velja hvort þeir nota kalda eða heita liti í 

verkefninu. Þetta verkefni á eftir að gleðja marga og framkalla bros. 

Útfærsla verkefnisins fer eftir getu og þroska nemenda.  

Tilgangur: Nemendur fá tækifæri til að efla þekkingu sína á litum 

litahringsins og læra um heita og kalda liti. Einnig fá þeir hvatningu til að 

vera ófeimnir og segja það sem þeim finnst um þann ættingja sem þeir velja 

að skrifa til í þessu verkefni.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur með því að klippa niður 

litaðan pappír og skreyta rammann í kringum höndina, 

 beitt þekkingu sinni á litum til að velja heitan eða kaldan lit í 
verkefni sínu, 

 tjáð tilfinningar sínar með því að skrifa niður orð til ættingja,  

 útskýrt og sýnt vinnuferlið sem felst í þessu verkefni,  

 unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að skapa eigin 
ramma í kringum myndina. 

Gögn:  

• Hvítt A5-blað, litað A4-karton, hvítt lítið blað til að skrifa texta, 

úrklippur af lituðum blaðaafgöngum,  

• garn, málning (þekjulitir), lím,  

• gatari, skæri, blýantur (eftir getu barns ef það vill skrifa sjálft) eða 

útprentuð orð til ástvina. 

Kveikja: Kveikja þessar verkefnis er kynning á litahringnum. Kennari sýnir 

nemendum litahringinn og kynnir þeim muninn á heitum og köldum litum. 

Hann getur til að mynda spurt hvort nemendur viti hvaða litir gætu verið 

heitir og hvaða litir gætu verið kaldir. Til að kanna þekkingu nemenda á 

litinum getur kennarinn nefnt einhvern hlut sem hefur ákveðinn lit. 

Samhliða því getur hann rætt verkefnavinnuna sjálfa og spurt nemendur 

hvað notum við til að heilsa fólki og til að faðma. Einnig getur hann spurt 
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hvað við segjum með höndunum þegar við föðmumst og spurt nemendur 

hverja þeir faðmi.  

Framkvæmd:  

• Nemendur ákveða hvaða liti þeir nota í verkefninu sínu, ýmist 

kalda eða heita liti.  

• Kennarinn málar annan lófa nemenda með þekjulit, en hver 

nemandi fær að velja hvaða lit hann notar, og aðstoðar þá við að 

leggja hann á hvítt A5-blað (sjá mynd 1).  

• Nemendur velja sér lit á A4-kartoni til að nota sem bakgrunn. 

• Nemendur klippa niður lituð blöð til þess að skreyta kantinn á 

kartoninu (sjá mynd 3). 

• Nemendur skrifa falleg orð til ættingja (sjá mynd 2). Ef um yngri 

nemendur er að ræða getur kennarinn skrifað í tölvu eða 

handskrifað fyrir nemendur það sem þeir vilja segja.  

• Þegar lófafarið er þornað líma nemendur það á A5-blaðið og líma 

textann við hliðina á höndinni. 

• Nemendur gata blaðið efst og þræða garni í gegn svo myndin geti 

hangið á nagla eða krók. 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá mínum eigin hugmyndum en mér fannst 

forvitnilegt að vita hvað ung börn hugsa um nánustu ættingja. 
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Hellisbúalist 

Lýsing: Þegar nemendur vinna verkefnið Hellisbúalist eru þeir hvattir til að 

skapa list með eigin útlimum. Nemendur búa til ýmiss konar verur eða orð 

með höndum eða fótum. Útfærslan getur farið eftir þroska og getu 

nemenda og verið allt frá því að mála mörgæs með ilinni, fisk með lófanum 

eða skrifa orð með höndum og fótum. Þetta verkefni ætti að koma til móts 

við fjölbreyttan nemendahóp, þar sem þeir fá að vinna frjálst að því að 

skapa með höndum og fótum. 

Tilgangur: Verkefnið Hellisbúalist gefur nemendum færi á nota hendur og 

fætur til að þróa skapandi vinnubrögð sín. Vinnan við verkefnið ætti að 

hvetja þá til að vera ófeimnir að skapa eigin list, þar sem þeir geta leikið sér 

með málninguna með því að blanda litum saman og búið til sína eigin liti.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur með því að skapa mynd 

með höndum eða fótum,  

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi, út frá eigin sköpun eða því 

þema sem kennari velur, 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróunina frá því 

hugmyndin að verkefninu kviknaði og þar til hún varð að 

myndverki. 

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun og skapað eigið myndverk 

með fótum eða höndum.  

Gögn:  

• Blöð (í mörgum litum og stærðum),  

• þekjulitir, tré-, vax-, og tússlitir, 

 penslar.  

Kveikja: Kveikja þessa verkefnis kemur frá hellisbúum og listaverkum, 

mynstrum og táknum, sem þeir máluðu á hellisveggi sína. Kennari getur 

sýnt nemendum myndir af listaverkum sem hellisbúar gerðu og til að mynda 

spurt hvort nemendur viti hvernig hellisbúar teiknuðu sögur. Einnig geta 

þeir rætt hvernig mynd sé hægt að gera með handarfari eða fótafari.  

 Kennari getur notað kennsluaðferðina þankahríð með nemendum 

og skrifað niður hugmyndir þeirra um hvað þeir geti skapað með 

handa- og fótafari. 
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Framkvæmd: 

• Nemendur velja sér blað og ákveða hvort þeir vilji nota lófann eða 

ilina. 

• Því næst blanda þeir saman liti og búa til lit sem þeim finnst 

fallegur. 

• Nemendur fá pensil til að mála lófa eða il og stimpla svo á blaðið 

(stundum þarf kennarinn að hjálpa til). 

• Næst þvo þeir málninguna af sér. 

• Síðast skreyta nemendur myndina, teikna augu, munn, útlimi, 

umhverfi og fleira. 

• Myndin er tilbúin og gaman er að skreyta veggi skólans með 

henni. 

Önnur hugmynd tengist vinnu með hafið. Ef unnið er með það sem þema 

geta nemendur málað fisk: 

• Nemendur velja sér blað. 

• Næst leika þeir sér með að blanda saman litum og búa til fallegan 

lit. 

• Síðan fá þeir pensil til að mála lófann og stimpla svo á blaðið 

(stundum þarf kennarinn að hjálpa til). 

• Málningin þvegin af. 

• Nemendur skreyta myndina, teikna augu, munn og ugga, búa til 

sjávarumhverfi í kringum fiskinn og fleira. 

• Myndin er tilbúin og skemmtilegt er að skreyta veggi skólans með 

henni. 

Heimild: Verkefnið er unnið út 

frá hugmyndum sem ég hef 

fengið við að skoða fjölbreytt 

listaverk.  
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Fingramálun 

Lýsing: Verkefnið Fingramálun felst í því að búa til listaverk með fingrunum 

og mála nemendur það sem þeim finnst áhugavert með fingrunum á blað 

sitt. Hægt er að útfæra þetta verkefni á ýmsa vegu, allt eftir þroska og getu 

nemenda og getur verkið orðið allt frá mjög fínlegri mynd til myndar þar 

sem allt er í óreiðu.  

Tilgangur: Í verkefninu Fingramálun fá nemendur tækifæri til að skapa eigið 

myndverk með fingrunum. Vinnan við verkefnið ætti að gefa þeim 

hvatningu til að prófa sig áfram og sjá hvað þeir geta málað án áhalda.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur með því að nota 

fingurna til að mála, 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með því að mála mynd af því 

sem honum dettur í hug, eða út frá þema sem kennari ákveður, 

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á 

einfaldan hátt með því að mála með fingrum,  

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun. 

Gögn:  

• A4-blöð (eða aðrar stærðir),  

• þekjulitir, 

• dósir undir málningu, glas með vatni, hlífðarfatnaður (ætti að vera 

til í myndmenntastofum).  

Kveikja: Kveikja þessa verkefnis tengist ólíkum fingraförum og hvernig megi 

mála með fingrunum. Kennari getur spurt hvort nemendur viti hvað 

fingraför eru, hvort einhverjir tveir geti verið með eins fingraför, hvort 

auðveldara sé að mála með fingrum en pensli og loks hvort auðveldara sé 

að blanda liti með fingrum en pensli. Nemendur og kennarar geta líka 

skoðað saman myndir eftir myndlistakonuna Iris Scott og myndband af 

myndlistamanninum Fabian Gaete Maureira sem málar með fingrum. 

Kennari getur sótt frekari upplýsingar um þessa listamenn á þessum 

tenglum: 

 http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-

fingerpainting.html 

 http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-

maureira-finger-paintings_n_1197281.html  

http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-fingerpainting.html
http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-fingerpainting.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-maureira-finger-paintings_n_1197281.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-maureira-finger-paintings_n_1197281.html
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Framkvæmd:  

• Nemendur byrja á að finna sér hlífðarfatnað og fara úr bolum ef 

þeir eru langerma. 

• Þeir fá hvítt A4-blað (eða aðrar stærðir). 

• Næst fá þeir þekjuliti á borðið sitt. 

• Nemendur byrja að blanda liti eða mála beint á blaðið. 

• Muna að þvo sér vel um hendurnar á eftir. 

• Fingralistaverk tilbúið. 

Hægt er að mála blóm, fiðrildi, náttúru, sól, ský, fólk og margt fleira. 

Heimildir: Verkefnið er unnið út frá hugmyndum sem ég hef fengið við að 

skoða fjölbreytt listaverk. 

Scott, I. (2012, 20. Apríl). Iris Scott – Professional Fingerpainting Artist. Sótt 

af http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-

fingerpainting.html 

The Huffington Post. (2012). Incredible Finger Paintings By Artist Fabian 

Gaete Maureira. Sótt af 

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-maureira-

finger-paintings_n_1197281.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-fingerpainting.html
http://www.artpromotivate.com/2012/04/iris-scott-professional-fingerpainting.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-maureira-finger-paintings_n_1197281.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/10/fabian-gaete-maureira-finger-paintings_n_1197281.html
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Móðir náttúra 

Lýsing: Þegar nemendur vinna að verkefninu Móðir náttúra fara þeir í 

gönguferð um nærumhverfi sitt og finna steina. Nemendur taka þrjá steina 

með sér í skólann þar sem þeir fá akrýlliti til að mála þá en einnig geta þeir 

notað pípuhreinsa, efnisbúta og aðra hluti til að skapa sinn eigin stein. Ef 

nemendur vilja líma steinana saman eða líma eitthvað á þá þarf kennari að 

aðstoða þá með límbyssu.  

Tilgangur: Tilgangur þessa verkefnis er að nemendur fái að vinna á skapandi 

hátt við að mála steinana. Einnig fá þeir að nota þá þekkingu sem þeir búa 

yfir þegar þeir ganga um nærumhverfi sitt og fá að kynnast því vel.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur með því að nota steina 

úr náttúrunni,  

 byggt á þekkingu sinni á litum þegar hann ákveður í hvaða lit hann 
vill mála steinanna sína, 

 skapað myndverk í ýmsum tilgangi með því að velja steina, mála 
þá eða móta á annan hátt,  

 útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá þeirri hugmynd 
sem hann fékk þegar hann sá steinana í náttúrunni og þar til 
myndverki er lokið,  

 unnið út frá kveikju við eigin listsköpun. 

Gögn:  

• Dagblöð (til að hafa undir steinana), 

• akrýllitir, pípuhreinsar, efnisbútar,  

• penslar, steinar (sem nemendur hafa fundið), límbyssa (ef kennari 

ákveður að nota aðra hluti en málningu). 

Kveikja: Kveikjan tengist ólíkum steinum og hvaðan þeir koma. Kennari 

getur til að mynda spurt nemendur hvort þeir viti hvaðan steinarnir koma, 

hvort til séu tveir nákvæmlega eins steinar og í hvaða tilgangi hægt sé að 

nota steina. 
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Framkvæmd:  

• Kennari og nemendur fara í gönguferð um hverfið.  

• Þeir hafa augun opin og kynnast nærumhverfi sínu.  

• Næst þarf að finna þrjá steina (gott er að hafa þá á stærð við lófa 

eða minni). 

• Því næst er farið inn í skólastofuna. 

• Steinar eru skolaðir í vaskinum og þurkaðir.  

• Nemendur setjast við borð og fá dagblað til að leggja steinanna á. 

• Kennari lætur nemendur fá málningu og pensla og þeir skreyta 

steinana sína. 

• Steinarnir fá að þorna. Að loknu eru þeir tilbúnir og nemendur 

geta tekið þá með sér heim og glatt fjölskyldu sína. 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá hugmyndum sem ég hef fengið við að 

skoða fjölbreytt listaverk. 
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Gifsskál 

Lýsing: Nemendur búa til skál úr gifsi. Nemendur fá plast- eða glerskál og 

snúa henni á hvolf og fá fat af vatni til að bleyta gifsgrisjur í. Þeir leggja þær 

ofan á skálina og þurfa að leggja um það bil þrjár umferðir af gifsgrisjum yfir 

skálina svo hún verði stöðug þegar hún þornar og brotni ekki. Útfærslan 

verður mismunandi hjá nemendum en það gerir skálina persónulega. Þegar 

skálin hefur fengið að þorna skreyta nemendur hana ýmist með málningu 

eða tússlitum. Þetta verkefni ætti að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp því hver og einn býr til sína skál. Einnig er hægt að móta skál 

úr leir eða trölladeigi. Uppskriftir af trölladeigi eru í bókinni Leikið með leir, 

og þar er líka að finna hugmyndir um margt skemmtilegt sem hægt er að 

móta úr leir.  

Tilgangur: Tilgangur þessa verkefnis er að ýta undir skapandi vinnubrögð 

nemenda, ásamt því að auka þekkingu þeirra á gifsi. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér einfaldar útfærslur í eigin sköpun með því að nota 

gifsgrisjur og skál til að móta eigin gifsskál,  

• skapað myndverk með því að nota gifsgrisjur sem efnivið og 

skreytt verkið með málningu,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd 

nemanda til mótun skálarinnar og þar til hún verður að skreyttu 

myndverki,  

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að búa til skál og 

ákveða útlit hennar.  

Gögn:  

• Dagblöð (til að hafa undir skálunum),  

• málning (þekjulitir), tússlitir, 

• glerskálar (ein fyrir hvern nemanda), plastfilma, fat (til að hafa 

vatn í), gifsgrisjur. 

Kveikja: Kveikjan tengist mismunandi gifsi og tilganginum með notkun þess. 

Kennari getur til að mynda spurt nemendur hvort þeir hafi einhvern tíma 

handleggs- eða fótbrotnað og þurft að fá gifs, hvort það sé hægt að búa til 

eitthvað úr gifsi og ef svo er, hvað og hvernig. 

Framkvæmd: 

• Kennari sýnir nemendum tilbúna en ómálaða gifsskál. 
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 Nemendur fá sér sæti við borð og fá dagblöð til að leggja á borðið. 

• Því næst fá þeir skál og snúa henni á hvolf (sjá mynd 1). 

• Kennari leggur fat með vatni í á mitt borðið ásamt gifsgrisjum.  

• Plastfilma er lögð á hverja skál (kennari hjálpar til). 

• Nemendur bleyta gifsgrisjurnar og leggja á skálinu. 

• Þeir þurfa að leggja grisjurnar um það bil þrisvar sinnum yfir 

skálina. 

• Þegar skálin er vel falin undir gifsinu þarf hún að fá að þorna.  

• Nemendur geta teiknað á blað hugmynd að því hvernig þeir vilja 

skreyta skálina. 

• Þegar skálin er þurr (sjá mynd 2) geta nemendur byrjað að teikna 

eða mála á hana en fyrst hjálpar kennari nemendum að taka gifsið 

af skálinni. 

• Nemendur geta skreytt skálina að innan (sjá mynd 3). 

• Skálin tilbúin. 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá æskuminningu frá því í 1. bekk. 

Andreassen, M. (2004). Leikið með leir (Anna Sæmundsdóttur þýddi). 

Reykjavík: Vaka-Helgafell. 
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Línur og form 

Lýsing: Þegar nemendur vinna verkefnið Línur og form þurfa þeir að líta í 

kringum sig og athuga hvaða form þeir sjá í umhverfi sínu en það hvetur þá 

til að hugsa um línur og lögun forma. Þetta verkefni byggir á hugmyndum 

abstraktmálarans Piet Mondrian en myndir hans einkennast af hreinum 

línum og bera listaverk hans takmarkaða liti, en hann notaði aðeins frumliti 

og svartan, hvítan og gráan lit (Ásdís Ósk Jóelsdóttir, 2005, bls. 184). 

Nemendur fræðast um þennan fræga listamann, skoða myndir eftir hann og 

kynna sér verk hans. Þeir fara í hlutverk listamanns og skapa sitt eigið 

Mondiran-listaverk úr rétthyrningum. Þeir velja liti til að mála 

rétthyrningana en línurnar sem umlykja þá verða hvítar. 

Tilgangur: Markmiðið með þessu verkefni er að börn fái tækifæri til að 

kynna sér listamann úr heimssögunni og skapa sitt eigið listaverk í anda 

hans. Einnig er tilgangurinn að hvetja nemendur til að líta í kringum sig og 

greina formin sem eru í nánasta umhverfi þeirra.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér við eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í 

meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar, 

• skapað myndverk í anda ákveðins listamanns,  

• tjáð skoðanir og hugmyndaheim sinn í gegnum myndverk sitt,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmyndinni 

sem kviknaði þegar nemandinn sá fyrsta verk listamannsins og þar 

til verk hans varð að myndverki í anda listamannsins.  

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að búa til eigið 

listaverk,  

• fjallað um eigin verk og annarra, sem í þessu tilfelli eru verk 

Mondrian,  

• þekkt og gert grein fyrir verkum Mondrian og lýst þeim og greint á 

einfaldan hátt þeim aðferðum sem beitt var við sköpun verksins.  

Gögn:  

• Hvítt A4-karton,  

• þekjulitir, 

• penslar, málningarlímband.  
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Kveikja: Kveikjan sem tengist þessu verkefni er að vekja nemendur til 

umhugsunar um listamenn og getur kennarinn sýnt nemendum 

listaverkabækur, til dæmis bókina Saga listarinnar, þar sem finna má 

myndir eftir fjölmarga ólíka listamenn. Kennarinn kynnir nemendum 

sérstaklega þau verk Piet Mondiran sem byggja á rétthyrningum. Kennarinn 

getur til dæmis spurt nemendur hvaða form þeir sjá í listaverkum hans og 

einnig hvaða form þeir sjá í kringum sig og hvort þeir haldi að rétthyrningar 

séu alls staðar, bæði í náttúrulegu umhverfi og manngerðu.  

Framkvæmd:  

• Nemendur fá hvítt A4-karton. 

• Svo fá þeir málningarlímband (sjá mynd 1) og líma nokkra 

renninga á blaðið sitt, bæði lárétt og lóðrétt (sjá mynd 2), þannig 

að límböndin myndi rétthyrninga. 

• Nemendur ná í málningu (blanda sama litum ef þeir vilja). 

• Nemendur mála á milli límbandsrenninga (hvert hólf). 

• Myndin fær að þorna í smástund. 

• Málningarlímbandið er tekið af og verða línurnar í kringum 

rétthyrningana þá hvítar. 

• Listaverkið tilbúið (sjá mynd 3). 

Heimild: Innblástur að þessu verkefni fékk ég frá bróður mínum Davíð 

Hafsteinssyni og myndverkum Piet Mondrian. 

Ásdís Ósk Jóelsdóttir. (2005). Tíska aldanna – Fatnaður og textíll – 

byggingar, húsgögn og myndlist. Reykjavík: Mál og menning. 

Gombrich, E. H. (2008). Saga listarinnar (Halldór Björn Runólfsson þýddi). 

Reykjavík: Opna. 
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Fjallið fagra 

Lýsing: Verkefnið Fjallið fagra byggir á vinnu með sand og skapa nemendur 

sitt eigið fjall. Fjallið fagra hvetur þá til að líta í kringum sig og skoða fjöllin í 

nágrenni sínu. Nemendur fá A4-blað og teikna útlínur af fjalli. Því næst bera 

þeir lím á flötinn sem afmarkast af útlínum fjallsins og hella sandi yfir. Að því 

loknu skreyta þeir umhverfi fjallsins að eigin vild. Þegar nemendur kynnast 

því að nota mismunandi efnivið við listsköpun sína er líklegt að áhugi þeirra 

á verkefninu aukist.  

Tilgangur: Með þessu verkefni fá börn tækifæri til að nota eigin sköpun og 

búa til sitt eigið fjall úr efnivið úr náttúrunni og komast að því að fleira er 

hægt að gera í myndmennt en aðeins að mála á blað. Einnig fá nemendur 

hvatningu til að skoða umhverfi sitt og fallegu fjöllin í kringum sig. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur myndbyggingar með því 

að skapa eigið fjall, 

• skapað myndverk með því að nota sand,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmyndinni að 

fjallinu og þar til það varð að myndverki,  

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að ákveða útlit og 

búa til fjall,  

• fjallað um eigin verk og sagt frá hugmynd sinni. 

Gögn:  

• A4-karton (hvaða litur sem er), úrklippur af alls kyns pappír 

(gaman að nota silkipappír) til að skapa þrívídd í myndina. 

• litir, blýantur, svartur penni (útlínupenni), lím í vökvaformi, fínn 

pensill, 

• dós (undir lím), fínn sandur, bakki (undir sand),  

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni á að vekja nemendur til umhugsunar um 

fjöllin í kringum okkur og mismunandi lögun þeirra. Kennari getur sýnt 

nemendum myndir af ólíkum fjöllum. Því næst getur kennari spurt hvort 

þeir þekki eitthvert fjall, hvernig það fjall sé í laginu, hvaða fjall þeim finnist 

fallegast og hvort þeir hafi gengið á fjall. Í tengslum við samræður um fjöll 

geta vaknað umræður um önnur fyribrigði í náttúrunni og getur kennari 

hvatt nemendur til að velja sjálfir hvaða náttúrufyrirbrigði þeir vilja móta á 

myndinni sinni.  
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Myndir af ólíkum fjöllum er að finna á þessum tengli: 

 https://www.flickr.com/groups/islenskfjoll/  

Framkvæmd:  

• Nemendur fá A4-karton og velja sér lit. 

• Þeir teikna útlínur af fjalli, fyrst með blýanti og svo með svörtum 

penna (útlínupenni). 

• Nemendur fá pensla. 

• Þeir þekja flötinn sem afmarkast af útlínum fjallsins með lími (nota 

pensil). 

• Þeir dreifa sandi yfir mynd sína og hella því sem ekki festist aftur í 

bakkann með sandinum (sjá mynd 1).  

• Leyfa myndinni að þorna stutta stund.  

• Nemendur bæta við því sem þeir vilja á fjallið sitt, til að mynda 

grasi með grænum úrklippum eða rauðum ef þeir vilja sýna 

eldgos. Einnig geta þeir teiknað blóm, sól, ský og margt fleira á 

himininn (sjá mynd 2). 

• Fjallið er tilbúið (sjá mynd 3). Skemmtilegt að hengja upp í 

heimastofu nemenda.  

Heimild: Hugmynd að þessu verkefni fékk ég í vettvangsnámi á öðru ári, þar 

sem ég vann með námsefnið Komdu og skoðaðu fjöllin með nemendum. 

Flickr. (2008). Íslensk fjöll með nafni. Sótt af 

https://www.flickr.com/groups/islenskfjoll/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/groups/islenskfjoll/
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Jökullinn 

Lýsing: Verkefnið Jökullinn felst í því að skapa eigin mynd af jökli og hvetur 

nemendur til að hugsa um alla jöklana á Íslandi. Þeir fá A4-blað og teikna 

útlínur af jökli. Því næst bera þeir lím á flötinn sem afmarkast af útlínum 

hans og krumpa eitt eldhúsbréf og leggja á límið. Að þessu loknu skreyta 

þeir umhverfi jökulsins og geta notað silkipappír, glimmer, lituð blöð eða liti 

til þess. Með því að nota mismunandi aðferðir við myndsköpun fá 

nemendur nýja sýn á námsgreinina myndmennt og hvernig hægt er að nota 

efniviðinn pappír á marga vegu. Þegar nemendur kynnast því hvernig hægt 

er að nota mismunandi efnivið við listsköpun er líklegt að áhugi þeirra á 

verkefninu aukist.  

Tilgangur: Við vinnslu þessa verkefnis fá börnin tækifæri til virkja 

sköpunargáfu sína og búa til jökul. Einnig auka þeir landafræðiþekkingu sína 

með því að skoða hvar jöklar landsins eru staðsettir. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur myndbyggingar með því 

að skapa eigin jökul, 

• skapað myndverk með því að nota eldhúsbréf,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í þróun allt frá hugmynd að 

jökulmynd kviknar og þar til hún verður að myndverki. 

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að ákveða útlit og 

búa til jökul  

 fjallað um eigin verk og sagt frá hugmynd sinni við gerð jökulsins. 

Gögn:  

• Hvítt A4-karton, eldhúsbréf (eitt á hvern nemanda), lituð blöð, 

• svartur penni (útlínupenni), tré-, vax- og tússlitir, álpappír eða 

glimmer (bakki/blað undir það), lím í vökvaformi, pensill, 

• dós (undir lím).  

Kveikja: Kveikjan tengist jöklum og getur kennari sýnt nemendum 

Íslandskort og hvar helstu jöklarnir á landinu eru. Kortið gæti líka hjálpað 

nemendum að átta sig á mismunandi lögun jökla. Kennari getur spurt 

nemendur hvort þeir þekki einhvern jökul, hvaða jökull þeir haldi að sé 

stærstur á Íslandi, hvort þeir viti hvað skriðjöklar séu og hvað þeir haldi að 

margir jöklar séu á Íslandi. Nemendur og kennari geta líka skoðað saman 

bókina Jöklar á Íslandi þar sem hægt er að sjá hversu ólíkir jöklar geta verið. 
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Það auðveldar nemendum að taka ákvörðun um hvernig jökullinn þeirra 

gæti litið út. 

Framkvæmd:  

• Nemendur fá hvítt A4-karton. 

• Þeir teikna útlínur jökulsins, fyrst með blýanti svo með svörtum 

penna (útlínupenni). 

• Bera lím með pensli innan í útlínur jökulsins og krumpa saman 

eldhúsbréf og leggja óreglulega á límið.  

• Myndin fær að þorna í stutta stund. 

• Nemendur teikna umhverfi í kringum jökulinn. 

• Þeir geta límt og stráð glimmeri eða sett álpappírsræmur á jökulinn 

(til að sýna hvernig jöklar glansa stundum).  

• Jökullinn tilbúinn. 

Heimild: Hugmyndina að þessu verkefni fékk ég í vettvangsnámi mínu á 

öðru ári þar sem viðfangsefnið var jöklar. 

Helgi Björnsson. (2009). Jöklar á Íslandi. Reykjavík: Opna. 
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Pappírsbrúða 

Lýsing: Sæbø (1992) fjallar um leikhúsbrúðu eða handbrúðu í kennslu. Hann 

telur brúðurnar geta hvatt börn til að tjá sig í gegnum þær eða við 

brúðurnar og styrkt þannig félags- og málþroska sinn (Sæbo, 1992, bls. 233–

234). Í þessu verkefni búa nemendur til pappírsbrúðu á priki. Í upphafi fá 

nemendur A4-blað og teikna útlínur þeirrar brúðu sem þá langar að skapa. 

Því næst lita þeir hana og klippa út. Svo skreyta þeir hana og geta til að 

mynda klippt efni og búið til föt og límt á hana og einnig fjaðrir. Eftir það 

hjálpar kennarinn nemendum að hefta pappírsbrúðuna á prik. Brúðurnar er 

svo hægt að nota í leiklist og einnig í annari kennslu þar sem nemendum 

nota brúðurnar til að aðstoða sig við að segja frá. 

Tilgangur: Tilgangur verkefnisins Pappírsbrúða er að leyfa nemendum að 

skapa eigin persónu sem þeir geta átt kost á að nýta allt skólaárið í námi og 

leik.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• skapað myndverk út frá eigin hugmynd með því að hanna 

pappírsbrúðu, 

• tjá hugmyndaheim sinn í gegnum pappírbrúðuna,  

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá því að hugmynd 

að brúðunni kviknar og þar til hún varð að myndverki og er 

„tilbúin til leiks“, 

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun með því að ákveða útlit og 

búa til pappírsbrúðu. 

Gögn:  

• Hvítt A4-karton (gott að hafa stífan pappa),  

• vax-, tré- og tússlitir, málning (þekjulitir), blýantur, strokleður og 

lím í vökvaformi,  

• penslar (fyrir límið), skæri, dós (undir lím) og ýmsir fleiri hlutir, til 

að mynda fjaðrir og efnisbútar í klæðnað, prik (hægt að nota 

grein) og heftibyssa. 

Kveikja: Kveikjan tengist ólíkum handbrúðum í leikhúsi eða brúðuleikhúsi. 

Kennari getur, svo dæmi sé tekið, sýnt nemendum mismunandi gerðir af 

brúðum og spurt hvort þeir hafi farið í brúðuleikhús, hvort þeiri viti hvernig 

brúðurnar verði til og hvort þeir haldi að margir starfi í brúðuleikhúsi. 
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Framkvæmd:  

• Nemendur fá blað til að teikna útlínur þeirrar pappírsbrúðu sem 

þeir vilja skapa.  

• Nemendur lita (ef þeir vilja) og klippa út pappírsbrúðuna. 

• Næst geta þeir límt aukahluti, líkt og fjaðrir og klæðnað, á 

brúðuna. 

• Kennari aðstoðar þá við að hefta brúðuna á prikið. 

• pappírsbrúðan tilbúin til leiks (sjá mynd 3). 

Heimild: Verkefnið byggir á hugmyndum úr bókinni Drama í barnehagen. 

Sæbø, A. B. (2003). Drama i barnehagen. Osló: Universitetsforlaget. 
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Bókagerð 

Lýsing: Verkefnið Bókagerð snýst um það að leyfa nemendum að gera sína 

eigin útgáfu af sögu eða sígildu ævintýri. Markmiðið er að nemendur búi til 

teiknaða sögu með upphafi, miðju og endi. Í verkefninu fá nemendur að 

vinna með eigin sköpun við það að búa til bók. Eldri nemendur geta búið til 

sína eigin sögu og skemmtilegt fyrir yngri nemendur að geta valið sér 

ævintýri úr bók.  

Tilgangur: Nemendur kynnast ólíkum bókum í þessu verkefni og læra að í 

öllum sögum er að finna upphaf, miðju og endi. Verkefnið á að hvetja 

nemendur til að skoða mismunandi ævintýrabækur og greina hvað gerist í 

upphafi sögu, miðri sögu og við lok sögu. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

• skapað myndverk út frá eigin hugmynd með því að búa til 

myndabók sem tengist ákveðinni sögu, 

• unnið út frá kveikju með því að búa til og skapa eigin myndabók, 

• fjallað um eigin verk með því geta sagt frá myndunum sem hann 

teiknar í myndabókina,  

• greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi sínu, til að 

mynda í bókum, 

• haft skilning á mismunandi tilgangi myndlistar í bókum. 

Gögn:  

• A5-blöð (4 blöð á hvern nemanda),  

• litir, blýantur, strokleður,  

• heftari, ævintýrabækur.  

Kveikja: Kveikja þessa verkefnis tengist ólíkum bókum og myndskreytingum 

þeirra. Kennari getur sýnt nemendum nokkrar bækur til að vekja athygli 

þeirra á ólíkum bókum og myndefni þeirra. Hann getur spurt nemendur 

ýmissa spurninga til að vekja áhuga þeirra, til dæmis hvort þeir haldi að það 

sé erfitt að skrifa sögur, hvernig eigi að byrja sögu, hvað gerist oftast í 

miðjunni og hvernig sögur geta endað. Kennari getur einnig kynnt 

nemendum ólíka höfunda sem myndskreyta bækur. Brian Pilkington og 

Gunilla Wolde hafa myndskreytt margar barnabækur og myndskreyta þau 

bækur á mjög ólíkan hátt og því gæti verið heppilegt að skoða bækur þeirra. 

Upplýsingar um þessa höfunda er að finna á þessum tenglum: 

 http://www.forlagid.is/?tag=brian-pilkington 

http://www.forlagid.is/?tag=brian-pilkington
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 http://www.forlagid.is/?p=222471 

Framkvæmd: 

• Kennari gefur nemendur eitt A5-blað í einu. Þurfa þeir að klára að 

teikna hverja mynd áður en þeir fá næsta blað. 

 Nemendur velja sér sögu til að teikna eða kennarinn velur 

sögu/sögur fyrir þá. 

• Þeir fá blað og teikna forsíðu á bókina (sjá mynd 1). 

• Nemendur teikna upphaf sögunnar (sjá mynd 2). 

• Þeir teikna mynd af því sem gerist í sögunni miðri (sjá mynd 3). 

• Að lokum teikna nemendur mynd af því sem gerist í lok sögunnar 

(sjá mynd 4). 

• Kennari hjálpar nemendum að hefta blöðin saman. 

• Ef tími er til geta nemendur fengið að hefta saman nokkur blöð 

þannig að úr verður myndabók. 

Heimild: Hugmyndina að þessu verkefni fékk ég frá samstarfskonu minni, 

Andreu Helgu Sigurðardóttur. 

Forlagið. (e.d.). Brian Pilkington. Sótt af http://www.forlagid.is/?tag=brian-

pilkington 

Forlagið. (e.d.). Gunilla Wolde. Sótt af http://www.forlagid.is/?p=222471 

 

 

 

http://www.forlagid.is/?p=222471
http://www.forlagid.is/?tag=brian-pilkington
http://www.forlagid.is/?tag=brian-pilkington
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4 Textílmennt 

Samkvæmt núgildandi aðalnámskrá grunnskóla á textílmennt djúpar rætur í 

Íslandssögunni, námsgreinin byggir á hefð í handverki sem þróast hefur í 

tímans rás (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158). Ásdís 

Ósk Jóelsdóttir (2005, bls. 58) segir að textílmennt hafi þróast mikið á 

síðustu árum samhliða tækniþróuninni og tilkomu gerviefna. Í núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla er bent á að unnið sé með efni af ólíkum toga í 

textílmennt og oft hafi efnin mengandi áhrif. Því beri að vinna að 

umhverfisvitund, vernd umhverfisins og sjálfbærni. Auk þess fléttist 

grunnþættirnir sköpun og læsi inn í textílmenninguna. Lögð er áhersla á að 

kennarar gefi nemendum kost á að vinna með þau efni og áhöld sem notuð 

eru í textílmennt og að þeir eflist í verkfærni og beitingu aðferða 

greinarinnar. Mælst er til þess að nemendur fái að nota eigin sköpun, 

þekkingaröflun og hugmyndavinnu á sjálfstæðan hátt og að þeir kynnist 

endurnýtingu efna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158). 

Þau verk eða afurðir sem teljast sem handverk og tilheyra námsgreininni 

textílmennt eru til dæmis prjón, þrykk, vefnaður, útsaumur og fleiri (Ásdís 

Ósk Jóelsdóttir, 2005, bls. 55). Í greinargerð sem fylgir þessu hugmyndasafni 

má lesa nánar um skýringar fræðimanna og rök fyrir menntunargildi 

textílmenntar í kennslu. 

Í þessum hluta hugmyndasafnsins er að finna 10 verkefni sem tengjast 

textílmennt. Verkefnin og kennsluleiðbeiningarnar eru byggðar þannig upp 

að fyrst er fjallað um verkefnið sjálft og tilgang þess. Næst er farið yfir þau 

hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa vald á við lok hvers verkefnis og er 

þá miðað við hæfniviðmið við lok 4. bekkjar í aðalnámskrá grunnskóla. 

Hæfniviðmin í hugmyndasafninu miðast aftur á móti við hvert verkefni og 

þau eru fyrst og fremst hugsuð fyrir tvo yngstu bekki grunnskólans. Á eftir 

hæfniviðmiðunum eru nefnd þau gögn sem þarf fyrir hvert verkefni, ásamt 

kveikju og framkvæmd verkefnis. Ekki er mælt með því að kennarar sýni 

nemendum myndir af fullkláruðum verkefnunum áður en þeir vinna þau, 

aðeins myndir sem ætlað er að vera vinnuleiðbeiningar líkt og í bókum sem 

bent er á. Markmið mitt með verkefnunum er að nemendur geti skapað og 

tjáð sig á eigin forsendum, þar sem kennari hvetur þá til sköpunar. Þegar 

nemendur vinna verkefnin á persónuleiki þeirra að fá að njóta sín. Þó 
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verkefnin séu miðuð við nemendur fyrsta og annars bekkjar mætti þó 

útfæra þau fyrir fleiri aldurshópa. 

Hæfniviðmið í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla 2013 fyrir textílmennt. 

Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum,  

• unnið úr nokkrum gerðum textílefna,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt,  

• gert grein fyrir mismunandi tegundum handverks og notað nokkur 

hugtök sem tengjast greininni,  

• leitað að einföldum upplýsingum í nokkrum miðlum.  

Menning og umhverfi 

• sagt frá íslensku hráefni og unnið með það á einfaldan hátt, 

• sagt frá nokkrum tegundum textílefna,  

• fjallað um mismunandi klæðnað fólks með tilliti til veðurfars, athafna og 

tilefna,  

• Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu.  

  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 159–160). 
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Blómapottur 

Lýsing: Nemendur búa til blómapott úr lítilli skyrdós og gróðursetja fræ í 

hann. Verkefnið ætti að hvetja til umhugsunar um endurnýtingu og eigin 

sköpun. Nemendur velja sér lit á garni til að líma og vefja utan um skyrdós 

sem þeir fá. Blómapotturinn er tilbúinn þegar nemendur hafa hulið 

skyrdósina að utan. Þetta verkefni gæti glatt og framkallað bros hjá 

nemendum, sérstaklega þegar fræið þeirra fer að vaxa.  

Tilgangur: Með þessu verkefni læra nemendur hvernig hægt er að 

endurnýta hluti. Auk þess sá þeir fræi sem þeir vökva, hugsa um og horfa á 

jurt vaxa upp af því. Einnig kynnast nemendur garni og læra hvernig hægt er 

að vefja því utan um hlut. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum með því að fara eftir 

útskýringum kennarans á því hvernig eigi að vefja utan um dósina, 

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að nota garn til 

skreytingar, 

Menning og umhverfi  

• notað endurunnin efni líkt og skyrdósina til textílvinnu.  

Gögn:  

• litlar skyrdósir (fjöldi eftir nemendum), frekar gróft ullar- eða 

akrýlgarn (nokkrir mismunandi litir),  

• lím í vökvaformi (til dæmis Scotch skóla- og tómstundalím), dós 

(undir lím), fræ til að setja í moldina (fræin geta verið úr eplum, 

paprikum eða öðrum ávöxtum/grænmeti sem börnin geta komið 

með að heiman),  

• penslar, skæri, mold. 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni eru jurtir og endurnýting. Kennari getur 

til að mynda spurt nemendur hvort þeir hafi séð blóm eða tré vaxa, hvað sé 

að endurvinna og hvernig við getum endurunnið. 
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Framkvæmd:  

• Kennari sýnir nemendum skyrdós og garnspotta og hvernig eigi að 

líma á dósina og vefja hringinn í kringum dósina. Hann leggur 

áherslu á að það þurfi að vefja þétt svo ekki grisji á milli. 

 Nemendur setjast við borð. 

• Allir fá eina litla skyrdós (sjá mynd 1). 

• Kennari lætur nemendur fá lím og pensla. 

• Næst velja nemendur sér lit á garni og klippa (um það bil 20 cm 

langan spotta). 

• Nemendur pensla lím á skyrdósina (lítinn hluta í einu) og leggja 

spottann á límið og vefja hring eftir hring. 

• Þegar spottinn er búinn velja nemendur sér annan spotta (mega 

hafa sama lit eða velja annan lit). 

• Dósin er tilbúin þegar nemendur hafa hulið hana að utan (sjá 

mynd 2). 

• Dósin fær að þorna. 

• Nemendur setja mold, væta hana og stinga fræi ofan í moldina. 

Heimild: Hugmynd að þessu verkefni fékk ég frá samstarfskonu, Jónínu 

Dögg Loftsdóttur. 
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Dúskaórói 

Lýsing: Verkefnið Dúskaórói gefur nemendum kost á að kynnast því hvernig 

dúskar verða til. Í fyrstu búa nemendur til nokkra dúska, en það er gert með 

því að vefja garni utanum pappaskífur. Fjöldi dúska fer eftir því hvort 

nemendur vinna hratt eða hægt. Þeir þræða síðan nál og garn í gegnum 

miðjan dúskinn og upp í plastlok af skyrdós. Þetta gera þeir við alla dúskana 

og binda hnút á alla endana hinum megin á lokinu. Þá ætti dúskaóróinn að 

vera tilbúinn til að hanga og njóta sín.  

Tilgangur: Með þessu verkefni fá nemendur að njóta sín í eigin sköpun með 

því að velja liti, garntegundir og stærð dúska og efla fínhreyfingarnar með 

því að þræða dúskinn. Tilgangurinn er einnig að kynna nemendum hugtök 

úr textílmennt svo sem dúskur og heiti mismunandi garntegunda og fleiri 

textílefna. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir líkt og að gera dúsk og lært að beita nál á 

viðeigandi hátt,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennara um hvernig eigi að 

þræða dúsk,  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• gert grein fyrir hugtakinu dúskur og þeirri aðferð sem notuð er til 

að búa hann til, ásamt hugtökum yfir mismunandi garntegundir og 

fleiri efni sem má nota til dúskagerðar, 

Menning og umhverfi 

• notað endurunnin efni líkt og lok af skyrdós í textílvinnu.  

Gögn:  

• Garn (í nokkrum litum og af mismunandi gerðum), lok af skyrdós, 

pappaskífur (mismunandi stærðir sem kennari hefur útbúið, 

kennari getur gert skífur úr pakka undan morgunkorni),  

• skæri, oddlausar javanálar.  

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni eru dúskar og hvað hægt sé að gera 

með þá. Kennari getur komið með nokkra ólíka dúska úr mismunandi efnum 

líkt og ullargarni, bómullargarni, rifnum efnalengjum eða fleiri efnum og 

sýnt nemendum. Í kjölfarið getur kennari spurt nemendur hvort þeir hafi 

séð dúska áður, hvar þeir hafi séð þá og hvað sé hægt að gera við dúska. 
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Einnig getur kennari sýnt nemendum myndir af dúskum í mismunandi 

notkun. 

Framkvæmd:  

• Kennari sýnir nemendum pappaskífurnar og hvernig nemendur 

eiga að þræða garnið í gegnum þær. 

 Síðan fá nemendur tvær pappaskífur með gati í miðjunni (sjá 

mynd 3) sem kennari hefur útbúið (nokkrar stærðir gera verið í 

boði sem nemendur velja um). 

• Nemendur velja sér garn og klippa um það bil 40–50 cm langan 

spotta. 

• Þeir vefja garnið utan um skífurnar með nálinni, þá ofan í gatið í 

miðjunni og þannig hring eftir hring. 

• Ef garnið klárast þurfa þeir að ná í meira garn.  

• Þegar þeir hafa fyllt skífuna og gatið í miðjunni, klippa þeir garnið í 

sundur með því að stinga skærum á milli skífanna beggja og klippa 

garnið. Kennari aðstoðar nemendur við að klippa. 

• Næst binda þeir garnið fast utan um dúskana á milli 

pappaskífanna og hnýta hnút. 

• Því næst þarf að fjarlægja skífurnar og jafna dúskinn út. 

• Næst taka nemendur spotta og þræða í gegnum nál (mismunandi 

lengd á spotta, fer eftir því hvaða lengd nemendur vilja hafa á milli 

dúskanna og loksins). 

• Síðan þræða nemendur í gegnum dúskinn og í skyrlok (sjá mynd 

2). 

• Þetta ferli endurtekur sig nokkrum sinnum, fer eftir fjölda dúska. 

• Nemendur binda einn hnút úr öllum endunum. Þá ætti 

dúskaóróinn með nokkrum 

dúskum að geta hangið úr 

loftinu (sjá mynd 1). 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá 

eigin hugmyndum en stuðst var við 

dúskalýsingar úr bókinni Hannyrðir í 

3. – 6. bekk. 

Hamle, H. (2000). Hannyrðir í 3. – 6. 

Bekk (Guðrún Hannele Henttinen 

þýddi). Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 
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Ofið teppi 

Lýsing: Verkefnið Ofið teppi er hugsað til þess að kynna nemendum vefnað, 

grunnaðferðir og hugtök sem tengjast honum. Nemendur eiga að vefa lítið 

teppi og velja liti til að vefa það. Þeir fá pappa um það bil 20 sinnum 15 cm, 

sem búið er að klippa eins cm rifur í tvær hliðar (skammhliðarnar) til móts 

við hvor aðra. Gott er að byrja á að hafa 10 rifur sitt hvorum megin (miða 

við slétta tölu, til að nemendur geti alltaf byrjað eins) og því næst þarf 

kennari að festa sterkt band ofan í rifurnar og binda einn hnút aftast. 

Nemendur velja sér lit á garni, þræða það í stóra vefnál og vefa. Vefnaður 

felst í því að fara undir og yfir böndin og snúa svo við og gera eins, passa að 

byrja alltaf eins, þar til nemendur hafa fyllt út pappaspjaldið. Hægt er að 

vefa með öðru efni en garni, svo sem lérefti sem rifið er í lengjur eða 

plastpokum sem búið er að klippa í mjóar ræmur. 

Tilgangur: Með þessu verkefni kynnast nemendur hugtakinu vefnaður og 

grunnaðferðum hans. Einnig efla þeir sköpunarhæfni sína með því að velja 

liti og læra að vefa. Tilgangurinn er einnig að kynna nemendum hugtök um 

ólíkan vefnað líkt og myndvefnaður, sjaldvefnaður, vefstóll, vefnál og fleiri. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir vefnaðar og beitt viðeigandi áhöldum líkt 

og vefnál,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennarans þegar hann 

útskýrir og sýnir vinnubrögð.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• gert grein fyrir grunnaðferðum, helstu hugtökum og mismunandi 

tegundum vefnaðar, 

Menning og umhverfi 

• sagt frá íslensku hráefni líkt og íslensku ullargarni og unnið með 

það á einfaldan hátt. 

 Notað endurunnin efni í textílvinnu, líkt og afganga af garni 

Gögn:  

• pappaspjald (sem búið er að klippa 1 cm rifur í með 1 cm millibili 

og strekkja band, sjá mynd 1 og 2), fyrir hvern nemanda, 

• íslenskt ullargarn (nokkrir mismunandi litir af til dæmis léttlopa 

eða þykkara garni, kennari getur notað afgangsgarn),  
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• vefnálar (eftir fjölda nemenda), skæri. 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni er vefnaður sem hefur verið notaður um 

allan heim. Kennari getur sýnt myndir af ólíkum vefnaði. Samhliða því getur 

hann spurt nemendur hvort þeir viti hvað vefnaður sé, í hvað ætli hann sé 

heppilegur, hvernig þeir haldi að teppi verði til og hvort þeir haldi að þeir 

geti búið til pínulítið teppi. Kennari getur sótt frekari upplýsinga um vefnað, 

aðferðir og uppruna hans á þessum tenglum: 

 http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkur:Vefna%C3%B0ur 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Weaving 

 http://www.craftstylish.com/item/2546/how-to-weave-on-a-

cardboard-loom/page/all 

Framkvæmd:  

• Kennari sýnir nemendum nálina sem þeir nota til að vefa en hún 

heitir vefnál, einnig sýnir hann þeim pappaspjaldið og hvernig þeir 

eigi að gera með nálinni. 

 Nemendur setjast við borð og fá pappaspjald sem búið er að 

strekkja á band (sjá mynd 1 og 2). 

• Því næst velja þeir sér lit á garni og klippa þráð (um það bil 30 cm 

langan). 

• Nemendur þræða garnið í gegnum nálaraugað og þræða upp og 

niður eftir bandinu sem liggur á pappanum (sjá mynd 3, 4 og 5), 

gott er að byrja að fara undir bandið.  

• Þegar spottinn er búinn, láta nemendur endann á honum liggja út 

fyrir teppið og velja sér annan spotta og byrja að vefa á sama stað 

og þeir hættu. 

• Teppið er tilbúið þegar nemendur hafa fyllt út pappaspjaldið. 

• Næst aðstoðar kennari við frágang með því að klippa á bakhliðinni 

og hnýta hnúta við hvern spotta sem sat í rifunni (sjá mynd 6). 

 Því næst þarf að fá Javanál til að ganga frá endum, kennari getur 

aðstoðað nemendur við það. Einnig er gott að nemendur leyfi 

hverjum spotta að klárast í vefnaðinum, áður en þeir byrja á 

næsta. Þannig verður minni frágangur á endum.   

Heimildir: Verkefnið er unnið út frá hugmyndum sem ég hef kynnst 

víðsvegar í skólum. 

Craftstylish. (25. Júní 2008). How to weave on a cardboard loom. Sótt af 

http://www.craftstylish.com/item/2546/how-to-weave-on-a-cardboard-

loom/page/all 

http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkur:Vefna%C3%B0ur
http://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
http://www.craftstylish.com/item/2546/how-to-weave-on-a-cardboard-loom/page/all
http://www.craftstylish.com/item/2546/how-to-weave-on-a-cardboard-loom/page/all
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Vefnaður. (e.d.). Wikipedia. Sótt 2. maí 2014 af: 

http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkur:Vefna%C3%B0ur 

Weaving. (e.d.). Wikipedia. Sótt 2. Maí 2014 af 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weaving 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkur:Vefna%C3%B0ur
http://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
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Draumafangari 

Lýsing: Í verkefninu eiga nemendur að skapa eigin draumafangara. Fyrst fá 

nemendur hvítan pappadisk sem þeir gata með gatara allan hringinn. Því 

næst fá þeir nál, garn (perlu- eða kambgarn), perlur og fjaðrir til að skreyta 

með. Þeir geta sett að vild perlur á garnið sem þeir þræða á milli gatanna, 

einnig límt fjaðrir á diskinn. Þegar nemendur eru búnir að þræða nálina 

þurfa þeir að festa endann á garninu með límbandi neðan á diskinn. Í lokin 

þurfa þeir að festa band efst á diskinn svo þeir geti hengt hann upp á nagla.  

Tilgangur: Með þessu verkefni fá nemendur að njóta sín í eigin sköpun við 

það að búa til litríkan draumafangara. Ásamt því efla þeir fínhreyfingar við 

að nota nál til að þræða perlur á garn og garnið á milli gatanna. Þeir kynnast 

einnig perlu- og/eða kambgarni. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað viðeigandi áhöld eins og nál og gatara,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennara um hvernig eigi að 

framkvæma verkefnið og þræða perlugarn í gegnum nál.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• tjáð hugmyndir sínar verklega með því að skapa eigin 

draumafangara, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að þræða perlur upp á 

perlugarn og líma fjaðrir á draumafangarann.  

Gögn:  

 Pappadiskur fyrir hvern nemanda, perlugarn (nokkrir litir), 

kambgarn (nokkrir litir), 

 fjaðrir, perlur úr plasti eða tré, límstifti, límband,  

 skæri, gatari, nálar (meðalstór Java nál), límbyssa. 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni er draumar, kennari getur til dæmis 

spurt nemendur hvort þá dreymi oft, hvort þeir hafi einhvern tíma dreymt 

illa, hvort þeiri viti hvað draumafangari sé. Með spurningunum getur 

kennari sýnt myndir eða gefið nánari upplýsingar um sögu hans sem sjá má 

meðal annars á þessum tenglum: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamcatcher 

 http://www.dream-catchers.org/dream-catchers-faq.php 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamcatcher
http://www.dream-catchers.org/dream-catchers-faq.php
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Framkvæmd:  

 Nemendur byrja á að fá pappadisk sem þeir gata allan hringinn 

með gatara.  

• Því næst fá þeir nál, perlu- eða kambgarn og perlur.  

• Svo þræða þeir nálina með garninu (um það bil 30 cm langur 

spotti) og líma endann á því undir pappadiskinn. 

• Síðan þræða nemendur garnið á milli gata og raða perlum upp á 

nálina/garnið þar sem þeir vilja (sjá mynd 2 og 3).  

 Ef spottinn klárast endurtaka nemendur ferlið með því að klippa 

annan spotta og líma endana aftan á diskinn (bæði þann sem var 

að klárast og þann nýja) og halda áfram að þræða. 

• Í lokin ganga nemendur frá endanum á garninu með því að líma 

aftan á diskinn (eins og í byrjun) og líma fjaðrir á diskinn með 

fljótandi lími eða kennari getur aðstoðað þá með límbyssu (sjá 

mynd 1). 

• Að lokum búa nemendur til hanka með því að binda lykkju í tvö 

göt efst á diskinum (fer eftir því hvernig nemendur vilja snúa 

honum). 

• Draumafangarinn er tilbúinn að fanga drauma. 

Heimildir: Verkefnið er unnið út frá myndum og frásögnum af  

draumaföngurum, útfærslan á pappadisk er eigin hugmynd. 

Dreamcatcher. (e.d.). Wikipedia. Sótt 10. apríl 2014 af 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamcatcher 

What is a dream catcher. (e.d.). Dream-Catcher.org. Sótt 13. apríl 2014 af 

http://www.dream-catchers.org/dream-catchers-faq.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamcatcher
http://www.dream-catchers.org/dream-catchers-faq.php
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Vinabönd 

Lýsing: Í verkefninu Vinabönd fá nemendur að ráða hvaða aðferð þeir nota 

til að búa til vinaband. Það er hægt að flétta bandið, snúa upp á það eða 

þræða perlur á það. Við gerð vinabandanna nota nemendur ýmist perlugarn 

eða bómullargarn. Vinaböndin eru hugsuð til að nemendur geti glatt þá sem 

þeir gefa böndin.  

Tilgangur: Með þessu verkefni geta nemendur lært nokkrar aðferðir við að 

búa til falleg vinabönd. Þeir efla eigin sköpun með því að hanna sitt 

vinaband. Þá efla nemendur fínhreyfingarnar og fá einnig tækifæri til að 

læra að flétta og snúa upp á band. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• unnið úr nokkrum gerðum textílefna svo sem perlu- eða 

bómullargarni, 

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennara. Einnig getur kennari 

komið með bók eða blöð sem innihalda skýrar og myndrænar 

leiðbeiningar sem hver nemandi getur lesið úr,  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að nota mismunandi 

liti og perlur. 

Gögn:  

• Perlugarn og bómullargarn (í nokkrum litum, svo nemendur hafi 

val), perlur (til að þræða upp á bandið),  

• skæri. 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni eru vinir og þeir sem okkur þykir vænt 

um, ásamt vinaböndum og tilgangi þeirra. Kennari getur til að mynda spurt 

nemendur hvað það sé að vera vinur, hvað maður geri með vinum, hvernig  

maður gleðji vini. Vinabönd eru skemmtileg og kennari getur spurt 

nemendur hvernig þeir haldi að vinabönd séu gerð og til hvers þau séu. Í 

kjölfarið getur kennari sýnt nemendum myndir til dæmis úr bókinni 

Vinabönd, fléttuð, snúin, hnýtt og skreytt. 
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Framkvæmd:  

 Kennari byrjar á að sýna nemendum hvernig þeir geta gert: fléttað 

það (sjá mynd 1), þrætt perlur upp á það (sjá mynd 2) eða snúið 

upp á bandið (sjá mynd 3).  

• Nemendur velja sér garn og klippa hæfilega langt band, um það bil 

4x þá lengd sem útkoman á að vera. Þeir geta valið nokkra liti og á 

milli tveggja garntegunda. 

• Nemendur taka ákvörðun um hvort þeir vilji hafa perlur á bandinu 

sínu og velja sér perlur ef við á.  

• Kennari hjálpar til við gerð bandanna ef þess þarf. 

• Hægt er að búa til fleiri en eitt vinaband og prufa ýmsar aðferðir 

líkt og að snúa, flétta eða hnýta perlur á bandið. 

• Vindaböndin eru tilbúin.  

Heimild: Verkefnið er unnið út frá bókinni Vinabönd, fléttuð, snúin, hnýtt og 

skreytt. 

Butterfield, M. (1995). Vinabönd, fléttuð, snúin, hnýtt og skreytt (Áslaug 

Benediktsdóttir þýddi). Reykjavík: Skjaldborg. 
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Filt fígúra 

Lýsing: Í verkefninu Filtfígúra skapa nemendur sinn eigin bangsa/fígúru. 

Nemendur sjá hvernig tuskudýr verður til frá grunni. Fyrst skissa þeir fígúru 

á blað og klippa hana út. Svo leggja nemendur sniðið sitt á filt efni sem þeir 

velja sér og stinga títuprjónum til að halda sniðinu, klippa síðan í kring um 

sniðið. Passa verður að hafa efnið tvöfalt svo það komi bak- og framhlið. 

Síðan þræða nemendur nál með perlugarni og sauma þræðispor, upp og 

niður meðfram hliðunum á fígúrunni. Skilið er eftir op í hliðinni svo 

nemendur geti sett tróð inn í hana. Að lokum setja nemendur augu og 

aukahluti á fígúruna og hún er tilbúin. 

Tilgangur: Með þessu verkefni læra nemendur hvernig hægt er að hanna og 

búa til fígúru frá grunni. Þeir eflast í að vera skapandi með því að búa til 

fígúru út frá eigin hugmynd. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir svo sem beint útsaumsspor (þræðispor) 

og beitt nál á viðeigandi hátt,  

• unnið úr nokkrum gerðum textílefna, filtefni og perlugarni, 

 unnið eftir einföldum leiðbeiningum sem kennari gefur í upphafi 

kennslustundar.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu þegar þeir búa til 

fígúruna, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt til dæmis með tölum og 

perlum.  

Gögn:  

• A4 blöð (til að teikna fígúru), filtefni (margir litir), tróð, 

• blýantar, strokleður, javanálar (með oddi), perlugarn (nokkrir litir), 

lím í vökvaformi,  

• skæri, penslar, dós (undir lím). 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni eru bangsar, kennari getur til að mynda 

spurt nemendur hvort einhverjir eigi bangsa eða önnur tuskudýr, hvað þeir 

geri við þau, hvernig ætli bangsar verði til og hvað ætli sé inni í þeim sem 

geri þá mjúka. 
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Framkvæmd:  

• Nemendur fá A4 blað til að skissa fígúru á blað (sjá mynd 1). 

Kennari leggur áherslu á að útlimir séu breiðir svo hægt sé að setja 

tróð inn í þá síðar. 

• Nemendur klippa myndina út. Kennari útskýrir að nú hafi þau búið 

til snið. 

• Því næst velja þeir sér lit á filtefni og leggja tvöfalt efnið á sniðið 

og festa með títuprjónum. 

• Fígúran klippt út.  

• Nemendur velja lit á perlugarni og þræða það í gegnum nál og 

sauma þræðispor eftir köntunum á fígúrunni.  

• Skilja þarf smá op eftir til þess að setja tróð í fígúruna. 

• Þegar tróðið er komið í fígúruna sauma nemendur fyrir og ganga 

frá endanum (með aðstoð kennarans). 

• Síðan má skreyta fígúruna að vild, hægt er að setja augu, munn og 

hár (það er hægt að gera með perlum, tölum og filtefni og hægt að 

festa með textíllími eða nál og tvinna ef nemendur vilja og hafa 

getu til).  

• Fígúran er tilbúin (sjá mynd 2) og hægt að kúra með hana. 

Heimild: Hugmynd að þessu verkefni fékk ég í vettvangsnámi í Grandaskóla 

á þriðja ári í B.Ed. námi mínu. 
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Þæfð lyklakippa 

Lýsing: Í verkefninu Þæfð lyklakippa búa nemendur til persónulega 

lyklakippu. Þeir byrja á því að velja sér lit á ullarkembu. Því næst bleyta þeir 

kembuna í sápuvatni, setja má vatn og uppþvottalög í brúsa. Gott er að 

nemendur séu yfir vaski eða sitji við borð og hafi handklæði á borðinu. 

Þegar nemendur hafa bleytt ullarkembuna rúlla þeir henni með lófunum 

þannig að hún myndi kúlu, stundum þarf að setja þunnt lag af 

ullarkembunni yfir kúluna ef hún er laus í sér. Nemendur geta gert nokkrar 

kúlur en þær þurfa að fá að þorna yfir nótt. Þegar kúlurnar hafa þornað, 

eiga nemendur að þræða perlugarni í gegnum kúluna og geta þeir síðan 

notað perlur eða fjaðrir til að skreyta. Í lokin fá þeir lyklakippuhring og hnýta 

hnút beggja vegna við hann með perlugarninu.  

Tilgangur: Með þessu verkefni kynnast nemendur notkun ullarkembu, 

þæfingu og því að það má gera fleira en að prjóna úr ull. Auk þess skapa 

þeir eigin lyklakippu og efla samhæfingu með því að þræða perlur upp á nál.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir eins og þæfingu og beitt nál til þess að 

þræða perlugarn í gegnum kúluna,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennara þegar hann sýnir 

hvernig eigi að bleyta í ullarkembunni og rúlla henni í kúlu,  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að þræða perlur upp á 

perlugarn og líma fjaðrir,  

• gert grein fyrir hugtökunum ullarkemba og að þæfa,  

Menning og umhverfi 

• sagt frá íslensku hráefni, svo sem ullarkembu og unnið með hana á 

einfaldan hátt. 

Gögn:  

• Ullarkembur (í mismunandi litum), uppþvottalögur (sápa), vatn, 

perlugarn,  

• perlur, fjaðrir, glært fljótandi lím, leir, 

• handklæði, nálar, brúsar (undir vatn og sápu).  
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Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni er ull og hvernig vinna má með hana á 

ólíka vegu. Kennari getur til að mynda spurt nemendur hvað þeir haldi að 

hægt sé að nota ull í, hvort hægt sé að gera eitthvað annað en að prjóna úr 

henni eða hvort þeir viti hvað sé að þæfa ull. Kennari getur einnig kynnt sér 

nánar um ull og þæfingu á þessum tengli: 

 http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf   

Framkvæmd:  

• Kennari ákveður hvort nemendur eigi að vinna þessa vinnu yfir 

vaski eða við borð með handklæði á borðinu (fer eftir aðstöðu og 

fjölda vaska í stofunni).  

• Nemendur velja sér lit á ullarkembu og fá smá kembu. 

• Næst tæta þeir ullina, svo bleyta þeir hana með sápuvatni og rúlla 

henni. Gott er að leyfa nemendum að prufa að æfa sig með því að 

rúlla upp leir, ef þeir eru ekki með hringhreyfingar á hreinu. 

• Rúlla þarf ullinni þar til hún verður að kúlu (sjá mynd 1).  

• Hægt er að gera nokkrar kúlur ef nemendur vilja.  

• Kúlan/kúlurnar fá að þorna yfir nótt ofan á handklæði yfir ofni. 

 Á meðan geta nemendur farið í leiki eða teiknað upp hvernig 

lyklakippan þeirra eigi að vera. 

• Þegar kúlurnar hafa þornað velja nemendur sér lit á perlugarni og 

perlum.  

• Nemendur þræða þær perlur sem þeir vilja upp á garnið (sjá mynd 

2 og 3) og beint í gegnum kúluna (kennari gæti þurft að hjálpa, þar 

sem stundum er stíft að stinga í gegnum kúluna). 

• Ef nemendur vilja hafa fjöður geta þeir sett hana síðast með því að 

stinga í gegnum perlurnar og líma endann á henni við stungusárið 

á kúlunni.  

 Í lokin fá nemendur 

lyklakippuhring og hnýta tvo 

hnúta beggja vegna við 

hringinn (sjá mynd 4). 

Heimild: Verkefnið er unnið út frá eigin 

hugmynd samhliða aðferðinni að þæfa. 

Júlíana Þorvaldsdóttir og Þórunn 

Eiríksdóttir. (2008). Ullarþóf. Sótt af 

http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/

ull_og_floki.pdf 

http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf
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Grímugleði 

Lýsing: Í verkefninu Grímugleði búa nemendur til andlitsgrímu úr filtefni. 

Nemendur skissa sína hugmynd að grímu á blað og búa þannig til snið, gott 

er kennari hafi útbúið skapalón að augunum svo þau séu nógu stór og að 

passlega langt verði á milli þeirra. Því næst klippa þeir sniðið út og leggja á 

filtefni sem þeir hafa valið og klippa eftir sniðinu. Svo ákveða nemendur 

hvernig þeir vilji skreyta grímuna sína, en eru þó hvattir til þess. Ef þeir vilja 

til dæmis setja nef á grímuna, þá velja þeir sér filtefni og klippa út lítinn bút. 

Síðan nota nemendur nál og perlugarn, til að sauma nefið á grímuna með 

þræðispori. Einnig er hægt að setja fjaðrir á grímuna ef nemendur vilja. 

Þegar gríman er tilbúin fá þeir teygju til að sauma í hliðar hennar svo hún 

haldist á þeim. Kennari getur hjálpað þeim að festa teygjuna, en gott er að 

gera það með nál og tvinna. Hægt er að nota grímurnar í leiklist eða öðrum 

námsgreinum ef kennari vill brjóta upp hversdagsleikann.  

Tilgangur: Með þessu verkefni skapa nemendur sína eigin grímu frá grunni. 

Einnig efla nemendur fínhreyfingar með því að klippa og sauma í grímuna.  

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfaldar aðferðir líkt og að klippa filtefni, sauma þræðispor 

í filt efni, þræða nál og beita henni á viðeigandi hátt,   

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum sem kennari gefur í upphafi 

kennslustundar um hvernig nemandi eigi að búa til snið og hvernig 

þræðispor séu saumuð.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu sem verður að grímu, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að skapa útlit á 

grímuna, 

 gert grein fyrir hugtökunum snið, filtefni og þræðispor. 

Gögn:  

 A4 blöð, þykkt filt efni (í mismunandi litum), 

 blýantur, strokleður, perlugarn, fjaðrir, þunn teygja, glært fljótandi 

lím, 

 nálar, skæri, títuprjónar, skapalón (að augum, getur verið t.d. 

tappar af egilsþykkni).  
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Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni er ólíkar grímur. Kennari getur til að 

mynda spurt nemendur til hvers grímur séu notaðar og hverjir noti grímur. 

Einnig getur kennari sýnt myndir af mismunandi grímum úr ólíkum efnum 

og frá mismunandi menningarheimum. Auk þess má spyrja nemendur 

hvernig þeir haldi að grímur séu búnar til og hvort hægt sé að gera þær á 

marga vegu. Ef kennari vill afla sér upplýsinga um grímur getur hann til 

dæmis skoðað þennan tengil: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mask 

Framkvæmd:  

• Nemendur fá A4 blað til þess að skissa upp grímu (sjá mynd 1). 

• Þegar þeir hafa lokið við að skissa klippa þeir grímuna út. 

• Svo velja þeir sér filtefni til að nota og leggja sniðið ofan á filtefnið, 

gott er að nota títuprjóna til þess að festa sniðið.  

• Því næst klippa þeir í kringum sniðið, gott að vera um það bil 1 cm 

frá blaðinu.  

• Nemendur velja sér aðra liti og hugsa um það hvernig þeir vilji 

hafa grímuna sína. Þeir fá nál og perlugarn og sauma aukahlutina á 

grímuna með þræðispori.  

• Hægt er að bæta við fjöðrum með glæru fljótandi lími.  

• Kennari mælir hvað nemendur þurfi langa teygju og aðstoðar 

nemendur, ef þess þarf, við að sauma nokkur spor við enda 

teygjunnar á hliðar grímunnar (sjá mynd 2). 

• Gríman er tilbúin til leiks (sjá mynd 3).  

Heimild: Verkefnið er unnið út frá hugmyndum sem kviknuðu þegar ég var 

að vinna að leiklistarhluta 

verkefnisins. 

Mask. (e.d.). Wikipedia. Sótt 

17. apríl 2014 af 

http://en.wikipedia.org/wik

i/Mask 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mask
http://en.wikipedia.org/wiki/Mask
http://en.wikipedia.org/wiki/Mask
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Indíánaband 

Lýsing: Í verkefninu búa nemendur til indíánaband úr lérefti og skreyta það 

með hveitibatík, málningu og fjöðrum. Í fyrstu fá nemendur tvo léreftsbúta 

sem kennari hefur klippt niður í um það bil 10 cm breiðar lengjur sem eru 

rúmlega 55 cm á lengd (eftir höfuðmáli barns). Því næst þurfa nemendur að 

nota títuprjóna og næla renningana saman á langhliðum. Þeir prufa 

saumavél og sauma báðar hliðarnar með beinu spori um það bil 1 cm frá 

brún, snúa síðan stykkinu við til að saumarnir séu innan í og kennari hjálpar 

þeim við að strauja renninginn. Næst búa þeir til mynstur með blöndu úr 

hveiti og vatni. Eftir það þarf bandið að fá að þorna, þar til í næsta tíma. Ef 

tími gefst geta nemendur farið í leiki eða teiknað upp indíánabandið sitt á 

blað. Þegar bandið er þurrt, fá nemendur málningu til að mála á það. Þegar 

málningin hefur þornað kroppa nemendur hveitið af bandinu. Síðan mæla 

nemendur höfuð sitt og merkja inn á bandið rétta stærð. Bandinu er svo 

lokað með því að sauma í saumavél. Því næst geta nemendur sett fjaðrir á 

bandið með því að líma þær niður á þá staði sem þeir vilja. Gott er að nota 

límbyssu en kennari þarf að aðstoða nemendur með notkun hennar. 

Tilgangur: Með þessu verkefni skapa nemendur eigin indíánabönd og 

skreyta eftir sínum smekk. Þeir kynnast einnig nýjum vinnubrögðum með 

því að nota saumavél. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað saumavél, 

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum kennara, t.d. við 

mynsturgerðina eða þegar kennari kynnir saumavélina og hvernig 

eigi að bera sig að við hana,  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt með því að mála og setja fjaðrir 

á bandið, 

Menning og umhverfi  

• fjallað um mismunandi klæðnað fólks úr ólíkum 

menningarheimum, í þessu tilfelli frumbyggja Ameríku, indíána. 

Gögn:  

 léreft (má vera í mismunandi litum), hvít A4 blöð, 

 tvinni (í saumavél), fjaðrir, hveiti, vatn, textílmálning, þekjulitir,  
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 saumavél (2 vélar sem kennari fær lánaðar úr textílstofunni), skæri, 

straujárn, límbyssa, málband, teskeið, læknasprautur 

(miðlungsstórar). 

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni eru indíánar og klæðnaður þeirra. 

Kennari getur komið með myndir af indíánum og sýnt nemendum, þá 

mismunandi klæðnað þeirra og frá ólíkum ættbálkum. Ásamt því getur 

kennari til að mynda spurt nemendur hvort þeir hafi séð indíána, hvort þeir 

viti hvernig þeir klæði sig, hvað það sé sem þeir hafi oft á höfðinu og 

hvernig ætli við getum búið til indíánaband. Skemmtilegt getur verið að 

sýna nemendum íslenska þjóðbúningin og ræða um hve ólíkur hann er  

klæðnaði indjána. 

Myndir af íslenska þjóðbúningnum eru á þessum tengli:  

 http://www.buningurinn.is/  

Framkvæmd:  

• Nemendur fá tvær léreftslengjur um það bil 10 cm á breidd og 55 

cm langar og nota títuprjóna til að festa þær saman. Einnig er 

hægt að nota eina 20 cm léreftslengu í stað tveggja 10 cm breiðra.   

• Því næst sýnir kennarinn þeim saumavélina og útskýrir notkun 

hennar. Síðan fær hver nemandi að sauma lengjurnar saman, 

beint spor yfir báðar langhliðarnar.  

• Svo snúa þeir bandinu við (sjá mynd 2) og kennari hjálpar þeim að 

strauja það. 

• Þegar nemendur hafa lokið því fá þeir sprautu og vökva í skál (vatn 

og hveiti) og gera mynstur á bandið. 

• Bandið fær að þorna þar til í næsta tíma. Á meðan geta nemendur 

farið í leiki eða teiknað upp hvernig bandið þeirra eigi að vera. 

• Þegar bandið hefur fengið að þorna fá nemendur textílmálningu 

eða þekjuliti til að mála á bandið (sjá mynd 3) og brjóta svo hveitið 

af þegar málningin hefur þornað. 

• Kennari hjálpar nemendum að mæla höfuð sitt og síðan fá þeir að 

sauma bandið saman þannig að það lokist og passi á höfuð þeirra.  

• Nemendur geta í lokin límt fjaðrir utan á bandið sitt (sjá mynd 4 og 

5).  

Heimild: Eigin hugmynd sem er unnin út frá myndum af indíánum og 

kæðnaði þeirra. 

Þjóðbúningaráð. (e.d.). Íslenskir þjóðbúningar Icelandic National Costume. 

Sótt af http://www.buningurinn.is/   

http://www.buningurinn.is/
http://www.buningurinn.is/
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Krosssaumur 

Lýsing: Í verkefninu Krossaumur (sem er frekar krefjandi fyrir yngstu 

nemendurna) fá nemendur sýn inn í aldagamla aðferð sem hefur verið og er 

notuð mikið út um allan heim. Nemendur byrja á því að fá javaefni sem er 

meðalgróft og javanál. Þeir velja sér lit á perlugarni til að nota. Krosssaumur 

skiptist í tvo hluta; undir- og yfirspor. Undirsporin snúa öll í sömu áttina, 

þ.e. beint niður og það sama gildir með yfirsporin, nema þau snúa á ská. 

Nemendur geta skapað útsaum sinn frá grunni með því að teikna mynstur 

upp á rúðustrikað blað. 

Tilgangur: Með þessu verkefni kynnast nemendur útsaumsaðferðinni 

krosssaumur. Einnig fá þeir tækifæri til þess að skapa sitt munstur sem gerir 

krosssaumsverkið að þeirra. 

Hæfniviðmið: 

Með þessu verkefni er stuðlað að því að nemandi geti: 

Handverk, aðferðir og tækni 

• notað einfalda útsaumsaðferð, krosssaum og beitt viðeigandi 

áhöldum, javaefni og javanál,  

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum sem kennari gefur um það 

hvernig eigi að sauma krosssaum. Einnig getur kennari sýnt 

nemendum myndir sem sýna aðferðina til dæmis í bókunum 

Hannyrðir í 3. – 6. bekk eða The Embroidery Stitch Bible.  

Sköpun, hönnun og útfærsla  

• tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu með því að hanna eigin 

mynd til að sauma í efnið, 

 Gert grein fyrir hugtökunum útsaumur, krosssaumur, javaefni og 

javanál. 

Gögn:  

• Javaefni (meðalgróft), rúðustrikuð blöð, pappi (harður), perlugarn 

(nokkrir litir), 

• blýantar, strokleður,  

• heftari, nálar (oddlausar javanálar), skæri.  

Kveikja: Kveikjan að þessu verkefni er útsaumur, kennari getur til að mynda 

spurt nemendur hvort þeir viti hvað útsaumur sé, hvort þeir hafi séð 

útsaumsmyndir og hvernig þeir haldi að útsaumur sé gerður. Einnig getur 

hann spurt hvort nemendur hafi séð útsaum heima hjá sér og hvort þeir 
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haldi að útsaumur sjáist aðeins á myndum. Kennari gæti sýnt nokkrar 

myndir af útsaumi. 

Framkvæmd:  

• Nemendur byrja á að fá rúðustrikað blað ef þeir vilja skissa mynd 

sjálfir (sjá mynd 1), þá þurfa þeir að gera krossa í rúðurnar á 

blaðinu. Ef ekki fá þeir javanál og javaefnið (sjá mynd 2, 3 og 4) 

strax og sauma frjálst í það. 

• Ef nemendur hafa ákveðið að gera mynd og hafa klárað hana fá 

þeir javaefni og javanál. 

• Næst velja nemendur sér lit á perlugarni og þræða í gegnum 

nálina. 

• Nemendur byrja að sauma í efnið, gott er að byrja í miðju efnisins 

(hægt er að telja út miðjuna út frá mynd), kennari getur gengið á 

milli og hjálpað nemendum.  

• Síðan sauma nemendur myndina sína eða valfrjálst út í efnið. 

• Þegar myndin er tilbúin (sjá mynd 4) er hægt að ganga frá henni á 

ýmsa vegu, til dæmis er hægt að setja hana í ramma eða festa 

hana á pappa og hefta hana við. Ef nemendur vilja setja myndina á 

pappa aðstoðar kennarinn við að ganga frá henni og hefta. 

Heimildir: Verkefnið er unnið út frá eigin hugmyndum en stuðst var við 

krosssaums lýsingar úr bókinni Hannyrðir í 3. – 6. bekk. 

Hamle, H. (2000). Hannyrðir í 3. – 6. bekk (Guðrún Hannele Henttinen 

þýddi). Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Barnden, B. (2003). The Embroidery Stitch Bible. Tunbridge Wells: Search. 
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5 Lokaorð 

Verkefnin í hugmyndabankanum hafa orðið til á síðastliðnu ári og hef ég 

þróað með mér hugmyndir sem ég hef fengið við að ígrunda hvers konar 

verkefni ég myndi vilja vinna með nemendum mínum. Kveikjan að þessu 

verki var að ég kynntist því að margir kennarar, á yngsta stigi grunnskóla, 

kenna list- og verkgreinar þó þeir hafi ekki sérhæft sig til þess. Mér finnst 

mikilvægt að börn fái að vinna verkefni þar sem ímyndunarafl þeirra og 

skapandi hugsun fær að njóta sín jafnframt því sem þau kynnast 

vinnubrögðum list og verkgreina.  

Við val á verkefnum og verkefnalýsingar hafði ég í huga að verkefnin 

væri hægt að vinna í almennri kennslustofu og að þau hæfðu aldri 

nemenda. Einnig lagði ég áherslu á að velja verkefni sem gætu vakið áhuga 

nemenda og gefið kennurum hugmyndir af kveikju til að skapa umræður um 

viðfangsefnin. Notagildi þeirra hluta sem nemendur vinna var líka haft í 

huga og að foreldrar gætu verið stoltir af verkum barna sinna. 

Mesti ávinningurinn við gerð þessa verkefnis er undirbúningurinn við 

gerð hugmyndasafnsins og lestur heimilda fyrir greinargerð verkefnis. Þar 

sem ég hef þjálfast í að skoða heimildir og fræðigreinar, ásamt markmiðum 

aðalnámskrár og setja saman verkefni með hliðsjón af fjölbreyttum þörfum 

nemenda. Þessi þjálfun mun koma sér vel þegar ég hef störf sem kennari og 

mun ég að öllum líkindum vera betur í stakk búin til að takast á við þá ögrun 

og erfiðu verkefni sem fylgja starfi kennara á yngsta stigi grunnskólans.   
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