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Ágrip 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga um 

grunnskóla eru skólar skyldugir til þess að koma til móts við margbreytileika nemenda 

og bjóða upp á nám við hæfi allra einstaklinga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Leiklist 

er þverfagleg grein sem stuðlar að aukinni fjölbreytni og sveigjanleika í kennslu-

aðferðum. Vegna fjölbreytileika aðferðanna kemur leiklist í skólastarfi til móts við 

margbreytileika nemendahópsins auk þess sem ávinningurinn af því að beita aðferðum 

hennar í kennslu getur verið mikill. Þrátt fyrir þessa kosti hefur leiklist átt á brattann að 

sækja í íslensku skólakerfi og hafa kennarar veigrað sér við að nýta sér aðferðir hennar í 

kennslu. Leiklist er þó ekki eina greinin sem á undir högg að sækja í íslenskum 

grunnskólum því einnig hallar á námsgreinarnar íslensku og lífsleikni þegar snýr að 

áhuga unglinga á greinunum. 

Í verkefni þessu vildi höfundur mæta bágri stöðu leiklistar í íslenskum grunnskólum 

og áhugaleysi unglinga á námsgreinunum íslensku og lífsleikni. Markmið þessa verkefnis 

er að auðga leiklistartengdan kennslugagnagrunn og stuðla að aukinni notkun leiklistar í 

íslenskum grunnskólum. Í þessu verkefni er sýnt fram á þann ávinning sem hlýst af því 

að beita aðferðum leiklistar í kennslu auk þess sem lagt er fram handhægt kennsluefni í 

íslenskum bókmenntum og lífsleikni á unglingastigi þar sem aðferðir leiklistar eru í 

aðalhlutverki. Meginmarkmið kennsluefnisins er að gera kennslu í íslenskum bók-

menntum og lífsleikni á unglingastigi líflegri og skemmtilegri og koma til móts við 

margbreytileika nemenda þannig að hver og einn einstaklingur fái tækifæri til þess að 

blómstra. Kennsluefnið byggir á bókinni Peð á plánetunni Jörð eftir Olgu Guðrúnu 

Árnadóttur og samanstendur af tuttugu og sex leikferlum, það er eitt ferli fyrir hvern 

kafla bókarinnar. Kennsluefnið er ætlað kennurum sem kenna íslenskar bókmenntir eða 

lífsleikni á unglingastigi. 
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Abstract 

School without drama is like a rainbow without colours:  

The integration of drama, Icelandic literature and life skills education 

Students are as different as they are many. Article 17 of The Compulsory School Act 

states that schools are obliged to meet the unique needs of each student and to 

provide a suitable educational environment for all individuals (The Compulsory School 

Act 2008 no. 91). Using drama in education allows for both diverse and flexible 

teaching methods, hence making it a feasible and beneficial way to involve a broad 

range of students. Despite these advantages, the use of drama in education within the 

Icelandic scholar system has not been widely spread, and teachers have been reluctant 

to use drama in their teaching. Drama in education is not the only disadvantaged 

subject within the Icelandic scholar system. Icelandic literature and life skills subjects 

have not gained popularity amongst students. 

The author’s focus is thus placed on both the poor status of drama in education as 

well as the lack of interest in Icelandic literature and life skills subjects. The goal of this 

master thesis is to contribute to available drama-based teaching material and to further 

encourage the use of drama within the Icelandic scholar system. The benefits of using 

drama in education is demonstrated by providing teaching material for teenagers in 

Icelandic literature and life skills subjects, where the use of drama is the focal point of 

the material. The purpose of the teaching material is to make education in Icelandic 

literature and life skills more lively and entertaining, while simultaneously allowing 

each student to develop and flourish on its own terms. The teaching material is based 

on the novel Peð á plánetunni Jörð by Olga Guðrún Árnadóttir and consists of twenty-

six drama programs, i.e. one drama program for each chapter of the book. The material 

is suitable for teachers that teach Icelandic literature or life skills subjects to students of 

the secondary level of the compulsory school. 
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1 Inngangur 

Regnboginn birtist okkur þegar staðbundið skúraveður og sólskin fara saman. Geislar 

sólar brotna við það að fara inn í regndropa og brotna svo aftur við það að fara út úr 

dropanum. Þetta ferli veldur litaskiptingu í regnboganum (Ari Ólafsson, 2001). Litir 

regnbogans verða því til úr mörgum litlum ljósbrotum. Það sama má segja um skólann, 

en hann mynda margir ólíkir einstaklingar. Það má því ef til vill líkja skóla við regnboga 

þar sem skólinn myndar bogann sjálfan og margbreytileiki nemenda myndar liti hans. 

Nemendur eru af öllum stærðum og gerðum, hafa mismunandi þroska, þarfir, 

áhugamál og hæfileika. Sumum hentar að læra í gegnum bóklegt nám á meðan öðrum 

hentar betur að læra í gegnum skapandi og verkleg vinnubrögð. Fyrir þá sem eiga erfitt 

með að læra á bókina getur námið verið afar torvelt ef það byggir eingöngu á bóklegum 

og skriflegum kennsluháttum. Samviskusamir nemendur sem eru sterkir á öðrum 

sviðum en því bóklega uppskera því sjaldan eins og þeir eru búnir að sá. Það getur haft 

mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda ef þeir fá ekki tækifæri til þess að blómstra í 

námi vegna þess að skólinn tekur ekki mið af hæfileikum og áhugamálum þeirra. 

Hér talar höfundur út frá eigin reynslu. Bóklegt nám var hans akkilesarhæll í 

grunnskóla en leiklist og söngur áttu hug hans allan enda lágu styrkleikar hans þar. 

Jafnframt voru list- og verkgreinar í miklu uppáhaldi enda gekk honum, oftar en ekki, 

vel í þeim greinum. Þar sem námið byggðist nánast eingöngu á bóklegum og skriflegum 

kennsluháttum fékk höfundur sjaldan tækifæri til þess að láta ljós sitt skína, nema í list- 

og verkgreinum og einstöku sinnum á samstund eða öðrum skólaskemmtunum. List- og 

verkgreinar vógu þó minnst í náminu auk þess sem þær voru sjaldan samþættar 

bóklegum greinum. Það er höfundi því afar hugleikið að skólar komi til móts við ólíkan 

þroska, þarfir, áhugamál og hæfileika nemenda og gefi hverjum og einum einstaklingi 

tækifæri til þess að blómstra á sínum forsendum hvort sem er í bóklegum, verklegum 

eða listtengdum greinum. 

Þegar höfundur hóf nám á kjörsviðinu tónlist, leiklist og dans við kennaradeild 

Háskóla Íslands fékk hann að kynnast því hvernig nota má aðferðir leiklistar og aðrar 

skapandi aðferðir í kennslu bóklegra greina. Hann komst að því að ávinningurinn af því 

að beita aðferðum leiklistar í kennslu getur verið mikill auk þess sem leiklist kemur til 

móts við margbreytileika nemendahópsins (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 
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2004, bls. 8—10; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1; 

Baldwin, 2004, bls. 44—53; Bamford, 2006; Cruz, 1995; Dickinson og Neelands, 2006, 

bls. 38; Eisner, 2002; Podlozny, 2000, bls. 268; Somer, 1996). Þrátt fyrir þessa kosti 

hefur leiklist átt á brattann að sækja í íslensku skólakerfi og hafa kennarar veigrað sér 

við að nýta sér aðferðir hennar í kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 7; Bamford, 2011, bls. 107; Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011; 

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009). Leiklist er þó ekki 

eina greinin sem á undir högg að sækja í íslenskum grunnskólum því einnig hallar á 

námsgreinarnar íslensku og lífsleikni þegar snýr að áhuga unglinga á greinunum (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 174). Ástæðan er 

liggur að baki áhugaleysi unglinga getur verið einhæf notkun kennsluaðferða en svo 

virðist sem kennsla á unglingastigi sé gjarnan einsleitari en á öðrum aldursstigum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130, 153; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004, bls. 98). 

Verkefni þetta er leið höfundar til þess að mæta bágri stöðu leiklistar í íslenskum 

grunnskólum og áhugaleysi unglinga á námsgreinunum íslensku og lífsleikni. Í verkefni 

þessu sameinar höfundur áhugasvið sitt og hugðarefni, það er leiklist og að koma til 

móts við margbreytileika nemenda. Markmið verkefnisins er að auðga leiklistartengdan 

kennslugagnagrunn og stuðla að aukinni notkun leiklistar í íslenskum grunnskólum. Í 

verkefninu er sýnt fram á þann ávinning sem hlýst af því að beita aðferðum leiklistar í 

kennslu auk þess sem lagt er fram handhægt kennsluefni í íslenskum bókmenntum og 

lífsleikni á unglingastigi þar sem aðferðir leiklistar eru í aðalhlutverki. Meginmarkmið 

kennsluefnisins er að gera kennslu í íslenskum bókmenntum og lífsleikni á unglingastigi 

líflegri og skemmtilegri og koma til móts við margbreytileika nemenda þannig að hver 

og einn einstaklingur fái tækifæri til þess að blómstra. Kennsluefnið byggir á bókinni 

Peð á plánetunni Jörð eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur og samanstendur af tuttugu og 

sex leikferlum, það er eitt ferli fyrir hvern kafla bókarinnar. Kennsluefnið er ætlað 

kennurum sem kenna íslenskar bókmenntir eða lífsleikni á unglingastigi. 

Verkefni þetta skiptist í sjö kafla auk heimildaskrár og fylgiskjala. Í öðrum kafla er 

fjallað um skólastarfið í öllum sínum regnbogans litum, það er margbreytileika nem-

enda og hvernig má koma til móts við hann. Leitað er í smiðju fræðimannanna Elliot W. 

Eisners, Daniel Golemans, Howard Gardners, Jean Piagets, John Deweys, Ian Morris, 

Ken Robinsons, Lev Vygotskys, Martin Seligmans og Mihaly Csikszentmihalyi sem allir 

hafa sett fram kenningar um nám og þroska barna. Í kafla þrjú er fjallað um leiklist og 

þá sérstaklega í formi kennsluaðferðar. Gerð er grein fyrir markmiðum hennar auk þess 
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sem fjallað er um rannsóknir sem sýnt hafa fram á ávinning leiklistar í skólastarfi. Síðast 

en ekki síst er staða leiklistar innan íslenskra grunnskóla reifuð. Í fjórða kafla er fjallað 

um íslensku sem námsgrein og þá sér í lagi hvernig áhuga nemenda er háttað í 

greininni. Íslensku er skipt í fjóra þætti; talað mál, hlustun og áhorf, ritun, málfræði og 

lestur og bókmenntir, en um síðastnefnda þáttinn verður sérstaklega fjallað ásamt 

áhuga unglinga á bóklestri og læsi og lesskilning. Síðast en ekki síst verða skoðaðir kostir 

þess að beita aðferðum leiklistar í kennslu bókmennta. Í fimmta kafla er námsgreininni 

lífsleikni gerð skil í ljósi skilgreininga Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO og 

Aðalnámskrá grunnskóla, auk þess sem staða hennar innan íslenskra grunnskóla er 

skoðuð. Í lokin er farið yfir kosti þess að beita aðferðum leiklistar í lífsleiknikennslu. Í 

sjötta kafla er kennsluefnið kynnt, það er markmið þess, skipulag kennslu, hlutverk 

kennara, helstu kennslu- og námsmatsaðferðir auk þess sem stuttlega er gerð grein 

fyrir bókinni Peð á plánetunni Jörð og val höfundar á bókinni rökstutt. Í sjöunda kafla er 

verkefnið dregið saman í heild sinni auk þess sem greint er frá gildi þess fyrir skólastarf. 

Í fylgiskjölum er sniðmát af námsmatseyðublöðum til ljósritunar, fréttagreinin Hljóp 

heilt maraþon án túrtappa, teikning eftir Völu, bestu vinkonu aðalpersónu bókarinnar, 

listi yfir tilfinningar, textabrot úr bókinni Peð á plánetunni Jörð, söguborð og blöð til 

ljósritunar af efni sem ber heitið Ást er... 
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2 Skólastarf í öllum sínum regnbogans litum 

„Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn og hvert einstakt barn, 

hver stund gleðistund, sem þokar öllum eitthvað áfram á göngunni til góðs.” (Ísak 

Jónsson, 1958, bls. 26). 

Í þessum kafla er fjallað um skólastarfið í öllum sínum regnbogans litum, það er 

margbreytileika nemenda og mikilvægi þess að koma til móts við hann. Fjallað er um 

kenningu Howards Gardners um fjölgreindir mannsins auk þess sem komið er inn á 

kenningu um tilfinningagreind sem kennd er við Daniel Goleman. Jafnframt er jákvæð 

sálfræði í skólastarfi kynnt til sögunnar og þau jákvæðu áhrif sem hún getur haft á nám 

og sjálfsmynd nemenda. Síðast en ekki síst er skoðað með hvaða hætti megi koma til 

móts við margbreytileika nemenda. 

2.1 Margbreytileiki nemenda 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) kemur skýrt fram að allir nemendur eiga rétt á 

að stunda nám við sitt hæfi í almennum grunnskólum án aðgreiningar. Í því felst að 

hver og einn nemandi á rétt á því að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 

hans í grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi óháð kynferði, kynhneigð, uppruna, 

stétt, trúarbrögðum, heilsufari og fötlun. Í skóla án aðgreiningar fá nemendur jöfn 

tækifæri til náms og námið er sniðið að forsendum hvers og eins. Nemendur með 

sérþarfir, það er einstaklingar sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðug-

leika, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika, leshömlunar, og/eða fötlunar, nemend-

ur með þroskaröskun, geðraskanir, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsu-

tengdar sérþarfir, bráðgerir nemendur og nemendur sem búa yfir sértækum hæfileik-

um á vissum sviðum eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. Í skóla án aðgreiningar 

er boðið upp á menntun fyrir alla og virðing borin fyrir fjölbreytileikanum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 43). Nemendahópur í grunnskóla er því afar margbreytilegur 

enda hafa nemendur ólíkar þarfir, þroska, áhugasvið, persónugerð og hæfileika. 

Sálfræðingurinn Howard Gardner (1983, 1999) setti fram kenningu um fjölgreindir 

mannsins árið 1983 en grundvöllur kenningarinnar er að hans eigin sögn „virðing fyrir 

margbreytileika mannanna, fjölbreyttum námsaðferðum, fjölda möguleika á að meta 

námsárangur og hinum óteljandi leiðum sem menn geta farið til að setja mark sitt á 
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veröldina“ (Armstrong, 2001, bls. 7—9). Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir átta 

ólíkum greindum, en hann skilgreinir greind sem hæfileika einstaklingsins til að leysa 

vandamál og þrautir annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili við 

umhverfið. Greindirnar átta eru: Sjálfsþekkingargreind, samskiptagreind, málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14—15; Gardner, 1983, bls. 278—284, 1999, 

bls. 41—45). 

Sjálfsþekkingargreind er hæfni einstaklings til að þekkja og bera virðingu fyrir 

sjálfum sér. Greindin felur í sér sjálfskilning, það er að vita hver maður er, þekkja eigin 

tilfinningar, styrk- og veikleika, langanir, innri hvatir, fyrirætlanir, hugarástand og skap-

gerð (Gardner, 1983, bls. 238—243). Að mati Erlu Kristjánsdóttur, Jóhanns Inga 

Gunnarssonar og Sæmundar Hafsteinssonar (2004) er sjálfsþekkingargreindin ein mikil-

vægasta greindin en um leið sú greind sem erfiðast er að skilja til hlítar. Sumir einstakl-

ingar gera sér snemma grein fyrir eigin hæfileikum og eru duglegir að rækta og nýta þá 

sem best á meðan aðrir verja stórum hluta ævinnar í að reyna að vera eitthvað annað 

en þeir eru (bls. 18—19). 

Samskiptagreind er hæfileiki einstaklings til að skilja aðra, það er að greina tilfinn-

ingar, innri hvatir, fyrirætlanir og skap annarra manna. Í þessu felst hæfni til þess að 

greina margs konar látbragð, svipbrigði, rödd og aðrar vísbendingar í samskiptum og 

bregðast rétt við þeim. Samskiptahæfnin ber með sér færni til þess að sýna samkennd, 

vinna með öðrum, eignast vini og ná góðu sambandi við aðra í einkalífi og viðskiptum. 

Kennarar, sölumenn, stjórnmálamenn, læknar og leikarar eru dæmi um starfsstéttir 

sem þurfa á samskiptagreind að halda (Armstrong, 2001, bls. 14; Gardner, 1983, bls. 

253—254, 1999, bls. 43). Að mati Erlu o.fl. (2004) hefur samskiptagreind ef til vill meira 

að segja um velgengni einstaklinga heldur en hæfnin til að lesa og skrifa þar sem lífið 

snýst að miklu leyti um samskipti manna á milli (bls. 18). 

Málgreind er hæfileiki einstaklings til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og 

skriflega. Greindin felur í sér hæfni til að færa sér í nyt setningafræði, hljóðfræði, 

merkingarfræði og sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Málgreindin nýtist 

daglega, til dæmis við að hlusta, tala, lesa og rita. Þetta er sú greind sem að útvarps- og 

sjónvarpsmenn, stjórnmálamenn, ræðumenn, rithöfundar, skáld og ritstjórar beita til 

að hafa áhrif á og sannfæra aðra (Armstrong, 2001, bls. 14; Gardner 1983, bls. 77—78). 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki einstaklings til að skilja og nota tölur og kerfi 

með góðum árangri og/eða vera góður í rökhugsun. Greindin felur einnig í sér næmi 

fyrir mynstrum, staðhæfingum, yrðingum og tengslum. Þetta er greindin sem stærð-



14 

fræðingar, vísindamenn, endurskoðendur og tölvuforritarar þurfa að búa yfir. Rök- og 

stærðfræðigreind nýtist daglega, til að mynda til þess að fara með peninga, elda, baka 

og skilja niðurstöður rannsókna sem fram koma í dagblöðum og tímaritum (Armstrong, 

2001, bls. 14; Gardner, 1983, bls. 131—133). 

Rýmisgreind er hæfileiki einstaklings til að skynja sjónrænt og rúmfræðilegt um-

hverfi með nákvæmum hætti, það er að geta séð og tjáð hluti á myndrænan hátt. 

Greindin felur í sér næmi fyrir formum, lögun, litum, línum og víddum. Rýmisgreindin 

nýtist daglega til dæmis við að lesa úr línuritum og öðrum grafískum upplýsingum, flytja 

húsgögn og koma þeim fyrir og njóta listaverka svo fátt eitt sé nefnt. Þeir sem sækja til 

þessarar greindar eru meðal annars málarar, uppfinningamenn, arkitektar, listamenn, 

veiðimenn, leiðsögumenn og flugmenn (Armstrong, 2001, bls. 14; Gardner, 1983, bls. 

173). 

Líkams- og hreyfigreind er hæfni til að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Greindin felur í sér færni eins og jafnvægi, styrk, samhæfingu, fingrafimi, 

sveigjanleika, hraða og næmt hreyfi- og stöðuskyn. Leikarar, dansarar, íþróttamenn, 

skurðlæknar, píparar, vélvirkjar, myndhöggvarar og handverksmenn þurfa að búa yfir 

þessari greind (Armstrong, 2001, bls. 14; Gardner, 1983, bls. 206—209). 

Tónlistargreind er hæfileiki til að skynja, skapa, tjá, meta og njóta fjölbreyttrar 

tónlistar. Þessi greind felur í sér næmi fyrir tónhæð, laglínu, takti, hljómblæ og til-

brigðum tónverks. Allir njóta góðs af tónlistargreindinni í daglegu lífi, til dæmis við að 

leika á hljóðfæri, syngja í kór eða hlusta á tónlist. Margir þurfa á tónlistargreind að 

halda í starfi sínu eins og hljóðmenn, sölumenn hljómflutningstækja og píanóstillingar-

menn (Armstrong, 2001, bls. 14; Gardner, 1983, bls. 99—106). 

Umhverfisgreind felur í sér næmi einstaklings fyrir eigin umhverfi og náttúru og getu 

hans og leikni til að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu. Greindin felur 

einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar eins og fjöllum og skýjafari. 

Umhverfisgreindin nýtist í daglegu lífi til að mynda við gróðursetningu. Dýralæknar, 

bændur og grasafræðingar sækja til þessarar greindar (Armstrong, 2001, bls. 15; 

Gardner, 1999, bls. 47—48). 

Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir hæfni á öllum greindarsviðunum átta en 

segir jafnframt að greindirnar séu samansettar á margvíslegan hátt eftir einstaklingum 

auk þess sem hæfni og geta hvers og eins sé misjöfn innan hvers greindarsviðs. 

Einstaklingur geti þó þróað greindirnar á viðhlítandi getustig ef hann fær leiðsögn við 

hæfi, nægilega hvatningu og örvun (Armstrong, 2001, bls. 20—22; Gardner, 1983, bls. 

278—284, 1999, bls. 41—45). Ian Morris (2012), talsmaður jákvæðrar sálfræði í 
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skólastarfi, bendir á að heilinn sé „sveigjanlegur“ sem merkir að honum sé hægt að 

breyta. Hann segir mannsheilann alltaf opinn fyrir því að læra (bls. 130). Þegar 

einstaklingur tileinkar sér nýjar upplýsingar eða færni mótar heilinn nýjar boðleiðir. 

Þessar taugaboðleiðir verða sterkari eftir því sem einstaklingur er duglegri við að beita 

nýju þekkingunni eða færninni sem hann hefur tileinkað sér, auk þess sem hættan á að 

gleyma því sem hefur verið lært minnkar (Morris, 2012, bls. 130). Gardner (1983, bls. 

278—284, 1999, bls. 41—45) telur nauðsynlegt að kennsla í skólum nái til allra 

greindarsviðanna átta og miði að því að efla enn frekar þau greindarsvið sem nemendur 

eru sterkir í en jafnframt efla slakari hæfni þeirra. 

Fjölgreindakenning Howards Gardners og þá sér í lagi sjálfsþekkingargreind og sam-

skiptagreind tengjast sterklega hugmyndum sálfræðingsins Daniels Golemans um 

tilfinningagreind. Goleman (2000) segir tilfinningar hafa hvað mest áhrif á það hvort 

einstaklingi vegni vel í lífi og starfi. Að hans mati er tilfinningaleg færni eins konar 

frumhæfileiki sem hefur áhrif á það hvernig aðrir hæfileikar nýtast, þar á meðal 

vitsmunaleg greind (bls. 47). Hann segir tilfinningu vera í eðli sínu „hvöt til að bregðast 

við og forsenda þess að takast á við þau lífskjör sem þróunin hefur búið okkur“ (bls. 19). 

Goleman skilgreinir hugtakið tilfinningagreind sem persónulega- og félagslega færni, 

það er sjálfsvitund, sjálfsstjórnun, sjálfshvatningu og félagsvitund einstaklings og stjórn-

un hans á samskiptum. Í þessu felst færni einstaklings til að þekkja eigin tilfinningar og 

annarra og hafa stjórn á þeim og hæfni til að hvetja sjálfan sig til dáða (bls. 11—14, 47). 

Það sama gildir um tilfinningagreind og greindirnar átta, hún er mismunandi eftir 

einstaklingum og hana má þróa, þjálfa og efla (bls. 55). 

Kennslufræðingurinn Elliot W. Eisner (2002, bls. 12—15), heimspekingurinn John 

Dewey (2010, bls. 197—200) og breski menntafrömuðurinn og rithöfundurinn Sir Ken 

Robinson (2006) taka undir hugmynd Gardners um fjölgreindakenninguna og segja 

hvern og einn einstakling búa yfir margvíslegum hæfileikum sem geta verið mismunandi 

milli greindarsviða. Þeir segja þessa hæfileika nýtast einstaklingnum í námi og lífinu 

almennt og því sé mikilvægt að skólar komi til móts við margbreytileikann með því að 

ýta undir hæfileika nemenda og hjálpa þeim að þróa og þroska hæfni sína til hins betra. 

2.2 Að koma til móts við margbreytileika nemenda 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga um grunnskóla eru skólar skyldugir til þess að koma til 

móts við margbreytileika nemenda og bjóða upp á nám við hæfi allra einstaklinga. Þar 

segir: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

skóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis” (Lög um grunnskóla 
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nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að nám í grunnskóla eigi að 

taka mið af þroska, hæfileikum, persónugerð, áhugasviði og getu hvers og eins einstakl-

ings (bls. 42). Að skólar eigi að veita nemendum tækifæri til að njóta styrkleika sinna því 

með þeim hætti megi styrkja jákvæða sjálfsmynd þeirra (bls. 23). 

Hugmyndafræði Martins Seligmans og Mihaly Csikszentmihalyi um jákvæða sálfræði 

má sjá endurspeglast í framangreindum texta Aðalnámskrár grunnskóla. Kenningar um 

jákvæða sálfræði komu fyrst fram árið 1995 en hún miðar að því að stuðla að hamingju 

og velferð einstaklings með því að einblína á styrkleika hans og skoða hvernig hann geti 

notað þá á styrkjandi og jákvæðan hátt í stað þess að leggja áherslu á neikvæða 

eiginleika einstaklings og hvernig megi meðhöndla þá (Csikszentmihalyi, 2003, bls. 113; 

Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5, 10, 13). Í skólastarfi hefur jákvæðri sálfræði 

verið lýst sem hæfni til þess annars vegar að læra og hins vegar að þroska með sér 

jákvæðar tilfinningar. Helstu markmið jákvæðrar sálfræði í skólastarfi er að efla 

styrkleika, færni og vellíðan nemenda auk þess að styðja við jákvæða hegðun þeirra og 

kenna þeim um jákvæð samskipti og tilfinningar, þakklæti, seiglu, tilgang og flæði 

(Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5; Seligman, Ernst, Gillham, Reivich og Linkins, 

2009, bls. 294—295). 

Ian Morris (2012), talsmaður jákvæðrar sálfræði í skólastarfi, er þeirrar skoðunar að 

velferð eigi að vera aðalhlutverk menntunar og að allir skólar eigi að hafa það sem 

meginsjónarmið að nemendur blómstri í sem ríkustum mæli (bls. 19). Morris segir að 

kjarni menntunar eigi að snúast um styrkleika nemenda, það er að hjálpa þeim að finna, 

draga fram og byggja ofan á styrkleika sína og gefa þeim tækifæri til að skara fram úr 

(bls. 19). Hann bætir við að styrkleikar séu ekki meðfæddir eða óumbreytanlegir heldur 

séu þeir byggðir upp með stöðugri þjálfun. Einstaklingur geti því öðlast nýja styrkleika 

hvenær sem er (bls. 25). Morris (2012) bendir á mikilvægi þess að kennarar gefi sér 

tíma til þess að finna út hvar styrkleikar nemenda sinna liggja og hvaða hæfileika þeir 

hafa áhuga á að þroska með sér. Að mati Morris eiga kennarar að hafa þessa vitneskju 

að leiðarljósi þegar þeir skipuleggja kennslu (bls. 25, 132) því það sé leyndardómur 

hamingju og velferðar að veita nemendum eins mörg tækifæri og mögulegt er til að 

skara fram úr (bls. 125). 

Morris (2012) bendir á að það að þroska styrkleika sé náttúrulegt ferli sem stjórnast 

af ósk mannveru um að vera hæf. Það er svo undir umhverfinu komið hvort einstakl-

ingur þroski styrkleika sína og því sé mikilvægt að skólar hugi vel að því að gefa 

nemendum góð tækifæri til að nýta styrkleika sína á hverjum degi (bls. 134). Eisner 

(1988, bls. 36) tekur í svipaðan streng og segir það „mikilvægt markmið að hjálpa 
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börnum að gera sér grein fyrir hæfileikum sínum. Fái börn ekki tækifæri til þess að 

þroska þessa hæfileika í skóla munu þau ef til vill aldrei gera sér fulla grein fyrir þeirri 

getu sem þau búa yfir.“ Alex Linley (2008) tekur undir með Eisner og Morris og bendir á 

mikilvægi þess að börn fái rými til að prófa sig áfram og gera mistök því erfitt sé fyrir 

þau að gera sér ljóst hverju þau eru góð í nema þau fái tækifæri til að leita að því fyrst. 

Linley telur að aðeins 30% fólks hafi raunhæfan skilning á því hverjir styrkleikar þeirra 

eru. Hann leggur til að fólk gefi sér meiri tíma til að beina kastljósi að styrkleikum hvers 

og eins og ræða um þá í stað þess að einblína sífellt á veikleika fólks. Með því að ræða 

um styrkleika einstaklings aukast jákvæðar tilfinningar hans auk þess sem þátttaka hans 

í samfélaginu eykst (bls. 73). Linley (2008) telur því nauðsynlegt að fólk sé duglegt að sá 

„gullnum frækornum“ sem merkir einfaldlega að taka eftir styrkleikum annarra og gefa 

þeim umsögn og hrós. Morris (2012) tekur undir með Linley og vill að kennarar séu 

duglegir að sá „gullnum frækornum“ þegar nemendur gera eitthvað vel því uppörvunin 

sem þeir hljóta af hrósinu minnkar líkur á því að þeir gefist upp við viðfangsefnið 

(Morris, 2012, bls. 134). 

Lykillinn að því að koma til móts við margbreytileika nemenda, það er mismunandi 

þroska, getu, hæfileika, persónugerð og áhugasvið þeirra er að kennarar beiti fjöl-

breyttum og skapandi kennsluaðferðum. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, 

bls. 48) ber kennurum að velja árangursríkustu leiðirnar í kennslu svo nemendur nái 

sem bestum árangri. Að í skóla án aðgreiningar eigi að ríkja fjölbreytni í kennslu-

aðferðum og vinnubrögðum sem efla áhuga og vinnugleði nemenda og taka mið af 

aldri, þroska og getu þeirra (bls. 48). 

Gardner bendir á að með því að kennarar notist við fjölbreyttar og skapandi náms- 

og kennsluaðferðir komi þeir frekar til móts við mismunandi greindir nemenda auk þess 

að veita þeim tækifæri til náms er tekur mið af þörfum, áhuga, þekkingu og hæfileikum 

þeirra (Gardner, 1983, bls. 278—284, 1999, bls. 41—45). Eisner (2002, bls. 1—3), 

Dewey (1938/2000b, bls. 5—39) og Robinson (2006) taka í sama streng og telja 

mikilvægt að nemendum sé gefinn kostur á að fást við margbreytileg verkefni með 

fjölbreyttum og skapandi hætti til þess að dýpka skilning sinn og reynsluheim. Þeir eru 

einnig þeirrar skoðunar að jafnvægi eigi að ríkja milli bóklegs og verklegs náms. Rétt 

eins og Dewey (1938/2000b) bendir á koma hefðbundnir kennsluhættir sem styðjast að 

mestu við kennslubækur ekki nægilega til móts við nemendur því of mikið bil er milli 

námsefnisins og reynsluheims barnanna (bls. 28—29). Morris (2012) er samhljóða 

Gardner, Eisner, Dewey og Robinson og segir einhæfa kennslu sem einblínir á troðnar 

slóðir árangurs í stað þess að gefa nemendum fjölbreytileg tækifæri til að tjá sig og 
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kanna, draga úr getu nemenda til að njóta þess að þroska og tjá styrkleika sína (bls. 

134). 

Carol Ann Tomlinson, einn helsti hugmyndasmiður einstaklingsmiðaðs náms, telur 

nauðsynlegt að vinnulag og námstilhögun sé við hæfi allra nemenda. Hún á þó ekki við 

að kennari eigi að útbúa mismunandi verkefni handa hverjum og einum nemanda 

heldur eigi kennsla að byggja á margvíslegum og sveigjanlegum kennsluaðferðum til að 

mæta þörfum hvers og eins (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 2006, bls. 26; 

Tomlinson og Eidson, 2003, bls. 4—5). Með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum 

er kennari að bregðast við námsþörfum ákveðins nemanda eða fámenns hóps í stað 

þess að kenna heilum hópi nemenda líkt og þeir séu allir eins, með sömu hæfileikana og 

námsþarfirnar (Tomlinson, 1999). 

Margir fræðimenn hafa bent á að skólar hafi sterka tilhneigingu til að steypa alla 

nemendur í sama mótið á kostnað frumkvæðis, lausnaleitar og skapandi hugsunar með 

því að leggja áherslu á heldur einsleit viðfangsefni (Baldwin, 2004, bls. 46; Dewey, 

1938/2000b, bls. 71—75; Eisner, 1994, bls. 55; Gardner, 1983, bls. 278—284, 1999, bls. 

41—45; Robinson, 2001, bls. 61—87; Robinson, 2006; Runco, 2007, bls. 6). Þetta kemur 

heim og saman við niðurstöður Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004, bls. 98) en í 

rannsókn hennar kemur fram að bekkjarkennsluaðferðir, þar sem kennarinn er í 

hlutverki fræðarans og nemendur læra utanbókar og vinna að mestu einstaklings-

verkefni í vinnubækur, eru mun tíðari í kennslu en aðrar kennsluaðferðir. Greina má 

svipaðar niðurstöður í viðamikilli rannsókn, Starfshættir í grunnskólum, sem fram-

kvæmd var á árunum 2008—2013 og náði til tuttugu grunnskóla í fjórum sveitar-

félögum. Þar kemur fram að bein kennsla með samræðum við nemendur er algengasta 

kennsluaðferðin, en 73% kennara segjast beita henni daglega eða oft á dag. Bein 

kennsla, það er fyrirlestrar og útskýringar kennara, fylgja fast á eftir en 61% kennara 

beita henni daglega. Þriðja algengasta aðferðin er notkun vinnubóka en 45% kennara 

notast við aðferðina daglega (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130). 

Sálfræðingurinn Jerome Bruner (1996) varar við framangreindum aðferðum en hann 

telur þær hafa neikvæð áhrif á áhuga nemenda og verði til þess að vilji þeirra til að læra 

og leita þekkingar dvíni (bls. 1—43). Dewey (2010) er sammála Bruner og telur 

nemendur missa áhugann á lærdómnum ef ekki er tekið tillit til hneigða þeirra (bls. 

199—200). Hann trúir því að áhugi verði að vera til staðar svo að nám fari fram og því 

segir hann áhuga vera tákn um aukna getu og vaxandi hæfileika (bls. 177). Kennarinn 

Cadwell Cook tekur í sama streng og bendir á mikilvægi þess að kveikja áhuga nemenda 

á viðfangsefninu á skemmtilegan hátt (Anna Jeppesen, 1994, bls. 8). 



19 

Boðskapurinn með ofangreindu er hve mikilvægt það er að kennarar beri virðingu 

fyrir margbreytileika nemenda og séu opnir fyrir þeim hæfileikum sem nemendur búa 

yfir og hafa áhuga á að þroska með sér. Að kennarar hjálpi nemendum að finna, draga 

fram og byggja ofan á styrkleika sína og gefi þeim tækifæri til að skara fram úr og 

blómstra í sem ríkustum mæli. Ef skóli leggur þessi atriði ekki til grundvallar hlýtur hann 

að verða líkt og regnbogi án lita því án margbreytileika nemendahópsins má ætla að 

skólinn verði frekar litlaus. Með því að styðjast við fjölbreyttar og skapandi 

kennsluaðferðir geta kennarar komið til móts við margbreytileika nemenda og um leið 

aukið líkurnar á því að „[s]érhver skóladagur ... [verði] hamingjudagur fyrir hópinn og 

hvert einstakt barn, hver stund gleðistund, sem þokar öllum eitthvað áfram á göngunni 

til góðs.“ (Ísak Jónsson, 1958, bls. 26). 

Með því að byggja kennsluefnið í sjötta kafla á aðferðum leiklistar og öðrum 

skapandi kennsluaðferðum reynir höfundur eftir fremsta megni að koma til móts við 

margbreytileika nemenda, það er mismunandi þroska, getu, hæfileika, persónugerð og 

áhugasvið. Með þessum hætti vonast höfundur til að nemendur auki jákvæða sjálfs-

mynd sína. Leiklist er þverfagleg grein sem stuðlar að aukinni fjölbreytni og sveigjan-

leika í kennsluaðferðum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8—10; 

Dickinson og Neelands, 2006, bls. 38). Vegna fjölbreytileika aðferðanna kemur leiklist í 

skólastarfi til móts við margbreytileika nemendahópsins en rannsóknir sýna að leiklist 

hentar einkar vel í kennslu barna sem eiga við agavandamál eða námsörðugleika að 

stríða, auk þess kemur hún til móts við nemendur með annað móðurmál en íslensku 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1; Baldwin, 2004, 

bls. 44—52; Bamford, 2006; Cruz, 1995; Eisner, 2002; Podlozny, 2000, bls. 268; Somer, 

1996). 
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3 Leiklist í skólastarfi 

Leiklist í skólastarfi á sér nokkuð langa sögu en hana má rekja allt til ársins 1890 þegar 

Harriet Finley Johnson stofnaði sveitaskóla í Sussex í Bretlandi. Hún studdist við aðferðir 

leiklistar í flestum kennslugreinum og var markmið hennar með notkun leiklistar í 

kennslu fyrst og fremst að „opna, lífga og festa kennsluefnið í hugum nemenda“ (Anna 

Jeppesen, 1994, bls. 8; Bolton, 1984, bls. 11—17, 24; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

16). Leiklist hlaut aftur á móti ekki formlegan sess í skólastarfi hér á landi fyrr en árið 

1976 og 1977 með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla. Leiklist birtist þá sem 

kennsluaðferð í sérheftum fyrir móðurmál og samfélagsfræði (Kristín Á Ólafsdóttir, 

2005). 

Af helstu áhrifavöldum leiklistar í skólastarfi má nefna Peter Slade, Brian Way, Grete 

Nissen, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton og Jonothan Neelands (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2007, bls. 14—28). Dorothy Heathcote og Gavin Bolton eru þó þeir fræðimenn sem 

hafa á síðari árum haft hvað mest áhrif á þróun leiklistar í skólastarfi en Heathcote 

hefur án efa átt stærstan þátt í því að tengja leiklist viðfangsefnum nemenda (Anna 

Jeppesen, 1994, bls. 11). Jonathan Neelands hefur haldið hugmyndum og aðferðum 

Heathcote og Bolton á lofti, þróað þær og aðlagað að breyttum tímum (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). 

Í þessum kafla er leiklist gerð skil og þá sérstaklega sem kennsluaðferð. Gerð er 

grein fyrir markmiðum hennar auk þess sem fjallað er um rannsóknir sem sýnt hafa 

fram á ávinning hennar í skólastarfi. Síðast en ekki síst er staða leiklistar í íslenskum 

grunnskólum reifuð. 

3.1 Leiklist í kennslu 

Tvö orðasambönd hafa gjarnan verið notuð um leiklist í skólastarfi hér á landi; leikræn 

tjáning og leiklist í kennslu. Hugtakið leikræn tjáning hefur verið notað í íslensku máli í 

um fimm áratugi en á undanförnum árum hafa margir kosið að notast við hugtakið 

leiklist í kennslu. Þrátt fyrir að hugtökin séu eilítið ólík fela þau í sér svipaða merkingu, 

það er aðferðir ættaðar frá leiklistinni sem notaðar eru í kennslu annarra námsgreina 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 10). Í þessu verkefni kýs höfundur að nota hugtakið 

leiklist í kennslu yfir aðferðir leiklistar í skólastarfi. 
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Leiklist í kennslu felur í sér ferli er byggir á virkri þátttöku og samvinnu nemenda. 

Nemendur ganga inn í ímyndaðan heim og takast á við hin ýmsu vandamál er tengjast 

viðfangsefninu sem er til umfjöllunar hverju sinni. Þeir læra í gegnum þetta ímyndaða 

ferli með því að takast á við margvísleg hlutverk og skoða mannlega eiginleika og 

samskipti um leið og þeir mynda sér skoðanir og taka ákvarðanir út frá hlutverkum 

sínum. Með því að takast á við vandamálin og leita lausna við þeim efla nemendur 

skilning sinn og þekkingu með þeim hætti að tengja nýja vitneskju við þá reynslu og 

þekkingu sem fyrir er (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145—146; Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6—10; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1—2; Baldwin, 2004, bls. 50—66; Martin, Franc og Zounková, 

2004, bls. 16—17). 

Markmið leiklistar í kennslu eru mörg en samkvæmt Kristínu Á. Ólafsdóttur (2007, 

bls. 14) má skipa þeim í fjóra flokka. Í fyrsta flokknum eru markmið er snúa að 

persónulegum þroska einstaklings, það er efling ímyndunarafls, sjálfstrausts, sjálf-

stæðis, frumkvæðis, skapandi og gagnrýninnar hugsunar, ábyrgðarkenndar og um-

burðarlyndis, úrvinnsla tilfinninga, næmi skynjunar og hæfni til tjáningar og samskipta. Í 

öðrum flokknum eru markmið er snúa að skilningi á samspili einstaklings og samfélags 

og félagslegra tengsla, það er hæfni til að rækta lýðræðislega sýn, setja sig í spor 

annarra og sýna virðingu og tillitssemi í samskiptum. Í þriðja flokknum eru markmið er 

leggja áherslu á menningararfinn og listræn verðmæti sem felast í leiksýningum og 

leikbókmenntum en jafnframt færni sem nemendur efla með sér með æfingu og 

leiksýningum. Í þessum flokki er samband leiklistar og leikhúss áberandi. Í fjórða og 

síðasta flokknum eru markmið er snúa að því að færa nemendur nær hinum ýmsu 

námsgreinum og dýpka skilning þeirra á námsefninu. Kristín bendir á að þrátt fyrir að 

flokkarnir fjórir séu aðgreindir þá skarist þeir og hafi sameiginlegar áherslur, það er að 

auka á fjölbreytni og sveigjanleika í kennsluháttum, virkja nemendur í námi og koma til 

móts við einhæft bóknám (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 14). 

Þar sem leiklist í kennslu byggir á virkri þátttöku, reynslu, þekkingarsmíð, samvinnu 

og ímyndunarafli nemenda samræmist hún vel hugmyndum og kenningum Jean Piaget, 

John Deweys og Lev Vygotskys. Piaget (1976) trúði því að vitsmunaþroski barna efldist 

þegar þau uppgötvuðu nýja hluti og öðluðust nýja reynslu. Að börn lærðu með því að 

vera virk í að skapa nýjan skilning og byggja ofan á fyrri þekkingu sína. Hann hélt því 

fram að til þess að geta lært þyrftu börn að vera virkir þátttakendur í ferlinu við að 

skilja, vita og geta. Honum fannst því mikilvægt að nemendur væru virkir í eigin námi og 

fengju tækifæri til að handleika hluti og framkvæma tilraunir (Piaget, 1976, bls. 22, 26, 
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84, 87). Dewey tók í svipaðan streng og Piaget en einkunnarorð hans voru nám í verki 

(e. learning by doing) – að læra með því að framkvæma. Dewey trúði því að virk reynsla, 

áhugi, sköpun og tjáning væri undirstaða þekkingar og að vitundin væri hvati sem hefði 

tilhneigingu til að tjá sig í verki. Því vildi hann að verklegar greinar væru kjarni alls náms 

(Dewey, 1897, bls. 13: Dewey, 1910/2000a, bls. 16). Hann taldi mikinn tíma og krafta 

fara til spillis í skólastarfinu sökum þess að ekki væri farið eftir þessu lögmáli. Hann 

sagði nemendur neydda til þess að vera óvirkir þiggjendur í námi sem leiddi til þess að 

þeir fengju ekki að fylgja lögmáli eigin eðlis (Dewey, 1897, bls. 13—14). 

Dewey lagði einnig mikla áherslu á félagslegar athafnir og sagði þær eins konar lykil 

að námsgreinum (Dewey, 1910/2000a, bls. 16; Dewey, 2010, bls. 169, 172—176). Hann 

vildi að nemendur fengju tækifæri til þess að leysa viðfangsefni í sameiningu með 

lýðræðislegum og skipulegum hætti í gegnum frjáls skoðana- og tjáskipti (Dewey, 

1910/2000a, bls. 16). Vygotsky (1978) var á sama máli og Dewey og taldi félagsleg 

samskipti skipa stóran sess þegar kæmi að vitsmunaþroska og námi barna. Hann sagði 

þroska mannsins tengdan félagslegri þróun og því námi sem fram færi. Börn lærðu ekki 

aðeins af þeim fullorðnu heldur einnig af jafnöldrum sínum sem væru betur að sér á 

tilteknu sviði og því væri æskilegt að skapa aðstæður þar sem börn gætu lært hvert af 

öðru (Vygotsky, 1978, bls. 24—30, 38—39). 

Vygotsky talaði einnig um þróun ímyndunaraflsins og áhrif þess á þroska og hegðun 

einstaklingsins og skilning hans á samfélaginu. Hann hélt því fram að ímyndunar-

leikurinn væri börnum eðlislægur og að þau notuðu hann til þess að rannsaka og skilja 

annars vegar sjálfan sig og hins vegar umhverfi sitt. Vygotsky taldi því mikilvægt að 

nemendur fengju tækifæri til þess að beita ímyndunaraflinu í námi sínu (Vygotsky, 

1978, bls. 101—103; Vygotsky, 2004, bls. 9—13). 

Á framangreindu má sjá að leiklist í kennslu hefur mörg menntunarmarkmið auk 

þess sem hún fellur vel að hugmyndum og kenningum fræðimannanna Jean Piaget, 

John Deweys og Lev Vygotskys um nám og kennslu. Það má því ætla að kostir þess að 

beita aðferðum leiklistar í kennslu geti verið margir. Í næsta kaflahluta verður gerð 

grein fyrir ávinningnum af leiklist í kennslu og rannsóknir á því sviði skoðaðar. 

3.2 Ávinningur af leiklist í kennslu 

Rannsóknir sýna að leiklist í kennslu hefur jákvæð áhrif á nám barna (Gallagher og 

Blaney, 2001, bls. 66—68). Þegar aðferðum leiklistar er beitt í kennslu þurfa nemendur 

að takast á við hin ýmsu hlutverk og setja sig í spor annarra sem verður til þess að þeir 

þroska með sér vitsmunalega, tilfinningalega og félagslega hæfni (Wright, 2006, bls. 
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43). Nemendur eru lausir við bókina um stund og ganga inn í ímyndaðan heim þar sem 

þeir þurfa að takast á við hin ýmsu vandamál og leita lausna á þeim í gegnum 

margvísleg hlutverk. Nemendur þurfa að bera ábyrgð á hlutverkum sínum og gjörðum í 

ferlinu. Þetta verður til þess að sjálfsmynd, sjálfstraust, frumkvæði, sjálfstæði og 

ábyrgðarkennd nemenda eflist auk þess sem ímyndunarafl og sköpunargáfa þeirra fær 

lausan tauminn og styrkist (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 12; Carklin, 2001, bls. 4—8; Ofsted, 2003, bls. 5). Þar sem leiklist byggir á 

samvinnu stuðlar hún að aukinni samkennd og umburðarlyndi nemenda (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 12; Carklin, 2001, bls. 4—8). 

Niðurstöður Cremin (2001, bls. 37—38), Somers (1996, bls. 116—119) og To, Chan, Lam 

og Tsang (2011, bls. 517—539) sýna jafnframt að leiklist í kennslu stuðli að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, samþættingu námsgreina og virkni nemenda, auk þess sem hún eflir 

námsáhuga og skilning þeirra á námsefninu. 

Vegna fjölbreytileika kennsluaðferðanna kemur leiklist til móts við margbreytileika 

nemenda. Baldwin (2004, bls. 44—53), talsmaður leiklistar í skólastarfi, sýnir fram á 

tengsl milli leiklistar í kennslu og fjölgreindakenningu Howards Gardners og hugmyndar 

Daniels Golemans um tilfinningagreind í bókinni With drama in mind. Samkvæmt 

Baldwin kemur leiklist til móts við allar greindirnar átta auk tilfinningagreindar: 

 Málgreind: Leiklist felur yfirleitt í sér talað mál, hvort sem unnið er með spuna 

eða handrit. Nemendur þurfa gjarnan að túlka texta í gegnum leik sem gerir það 

að verkum að skilningur þeirra á textanum dýpkar. Nemendur eru því sífellt að 

rækta málgreind sína í gegnum leiklist. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Lausnaleit er miðpunktur leiklistar í kennslu. Í leiklist 

þurfa nemendur að takast á við ýmis vandamál og leita lausna við þeim. Það gerir 

þær kröfur að nemendur beiti rökhugsun sinni. 

 Rýmisgreind: Þegar aðferðum leiklistar er beitt í kennslu reynir á bæði líkamlega 

og andlega rýmisskynjun nemenda. 

 Líkams- og hreyfigreind: Leiklist krefst þess að nemendur þekki, þjálfi og noti 

eigin líkama og hafi stjórn á athöfnum hans og hreyfingum. Hún krefst þess að 

nemendur skilji andstæðurnar hreyfing og kyrrstaða. 

 Tónlistargreind: Tónlist er gjarnan notuð í leiklist sem hvati eða sem undirleikur 

til þess að skapa ákveðið andrúmsloft eða til þess að ýta undir og fanga til-

finningalega reynslu. Oftar en ekki er tónlist órjúfanlegur hluti leiklistarinnar. 
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 Samskiptagreind: Þar sem leiklist er í eðli sínu hópvinna kemur hún til móts við 

samskiptagreind. Lykillinn að vel heppnuðu leikferli eru góð samskipti. Í leiklist 

skiptir því máli að nemendur hlusti hver á annan, sýni samkennd og beri virðingu 

fyrir ólíkum hugmyndum og skoðunum og bregðist við á jákvæðan hátt. 

 Sjálfsþekkingargreind: Í leiklist er mikið unnið með tilfinningar og því læra nem-

endur að þekkja, skilja, þróa og tjá persónulegar tilfinningar sínar í gegnum 

leiklist. Leiklist hjálpar því nemendum að þróa „sjálfið“. Í leiklist er unnið með 

persónulegar tilfinningar sem einstaklingurinn notar til þess að stýra hegðun sinni 

í gegnum hlutverk sitt í ímynduðum heimi. Þessi reynsla nemandans nýtist 

honum svo síðar í hinum raunverulega heimi. 

 Umhverfisgreind: Leiklist getur aukið og þróað umhverfisvitund hjá einstaklingi, 

auk þess sem umhverfið er gjarnan notað sem uppspretta leiklistar. 

 Tilfinningagreind: Í Leiklist vinna nemendur með tilfinningar á yfirvegaðan hátt. 

Þeim gefst tækifæri til þess að ræða um þær í sameiningu, í öruggu umhverfi. Í 

leiklist þjálfast nemendur í að þekkja, skilja og hafa meiri stjórn á eigin tilfinn-

ingum en jafnframt læra þeir að lesa og skilja tilfinningar annarra. Í gegnum leik-

listina öðlast nemendur skilning á þeim áhrifum sem tilfinningar geta haft á þá 

sjálfa og aðra einstaklinga (Baldwin, 2004, bls. 44—53). 

Rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010), 

Skapandi nám í gegnum leiklist, leiddi meðal annars í ljós að leiklist í kennslu kemur til 

móts við ólíkar þarfir nemenda og þá sérstaklega einstaklinga sem eiga við námserfið-

leika að stríða. Þar sem nemendur þurfa ekki á bóklestri að halda þegar aðferðum 

leiklistar er beitt og þar sem aðferðirnar eru afar fjölbreyttar hentar leiklist í kennslu 

nemendum sem ekki eru sterkir á bókina (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 10). Bamford (2006) tekur undir þetta og bendir á að nem-

endur sem eiga erfitt með bóknám blómstri gjarnan þegar aðferðum leiklistar er beitt í 

kennslu vegna þess að þá þurfi þeir ekki að vera bundnir við bókina. 

Jafnframt gagnast leiklist í kennslu nemendum með annað móðurmál en íslensku. 

Þegar leiklist er notuð ganga nemendur í mörg ólík hlutverk og það kallar á fjölbreytta 

málnotkun. Hlutverkin veita nemendum ákveðna vörn og öryggi, því oftar en ekki er 

auðveldara að tjá sig á bak við grímu í einhverri mynd. Það gerir það að verkum að 

nemendur þora frekar að tjá sig á íslensku og með þeim hætti auka þeir við orðaforða 

sinn (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 11). 

Líkt og kemur fram í kafla 2.2 eru skólar, lögum samkvæmt, skyldugir til þess að 

koma til móts við margbreytileika nemenda og bjóða upp á nám við hæfi allra einstakl-

inga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Nám í grunnskóla á að taka mið af þroska, hæfi-
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leikum, persónugerð, áhugasviði og getu hvers og eins einstaklings auk þess sem skólar 

eiga að veita nemendum tækifæri til að njóta styrkleika sinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 23, 42). Af ofangreindu er ljóst að leiklist í kennslu getur auðveldlega uppfyllt 

framangreindar skyldur skólanna. Það má því ætla að staða leiklistar í grunnskólum 

landsins sé góð, eða hvað? 

3.3 Staða leiklistar í íslenskum grunnskólum 

Líkt og komið hefur fram birtist leiklist fyrst í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1976 og 

1977 og þá sem kennsluaðferð í móðurmálskennslu og samfélagsfræði (Kristín Á Ólafs-

dóttir, 2005). Vægi hennar jókst til muna í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 þegar hún 

var skilgreind sem bæði kennsluaðferð og sjálfstæð grein. Hún var þó ekki tilgreind sem 

skyldunámsgrein og átti því ekki fastan tíma í viðmiðunarstundaskrá. Hún var þverfag-

leg grein sem átti að samþætta öðrum námsgreinum, kenna á námskeiðum eða sem 

valgrein og áttu allir nemendur grunnskólans að fá tækifæri til að vinna með aðferðir 

hennar. Þetta fyrirkomulag var óbreytt í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Listgreinar, 1999, bls. 88; Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2007, bls. 

41). Það má segja að ákveðin skil hafi svo orðið með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár árið 

2013 þegar leiklist var í fyrsta skipti tilgreind sem skyldunámsgrein með fasta tíma í 

viðmiðunarstundaskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52). 

Þrátt fyrir frjóan jarðveg leiklistar í Aðalnámskrám grunnskóla hefur útbreiðsla 

hennar ekki náð til allra íslenskra grunnskólabarna (Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011; 

Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007; Rannveig Björk Þorkels-

dóttir, 2009). Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2009) kannaði stöðu leiklistar í íslenskum 

grunn- og framhaldsskólum. Þátttakendur könnunarinnar voru 108 skólastjórnendur en 

þar af voru 90 þeirra starfandi í grunnskólum og 18 í framhaldsskólum. Rannsóknin 

leiddi í ljós að leiklist var hluti af námskrá í 34 (31,78%) skólum af 108. Í 67 (62,62%) 

skólum var leiklist sérstakur viðburður (uppsetning á leikritum, listavika, þemadagar, 

jólaleikrit eða heimsókn frá leikhópum) fremur en hluti af almennri stundatöflu skólans. 

Í 35 (32,71%) skólum var leiklist beitt sem sérstakri kennsluaðferð og í 43 (40,19%) 

skólum var hún kennd sem valgrein (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009, bls. 41). 

Helena Katrín Hjaltadóttir (2011) komst að nokkuð svipuðum niðurstöðum og 

Rannveig en hún sendi út tölvupóstakönnun til félagsmanna Félags grunnskólakennara 

sem voru alls 4642 á þeim tíma. Eitt þúsund fjörutíu og tvö svör bárust sem er 23% 

þýðisins. Fjöldi svara var því yfir þúsund sem gefur góða ályktunarmöguleika á þýðið 

(bls. 45). Í rannsókninni sögðust 54% svarenda beita aðferðum leiklistar í kennslu og 
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tæplega 46% sögðust ekki gera það (bls. 71). Séu niðurstöður Helenar bornar saman við 

niðurstöður Rannveigar má greina 21% aukningu á notkun leiklistar í kennslu á aðeins 

tveimur árum en þar sem rannsókn Rannveigar náði bæði til grunn- og framhaldsskóla 

og svör ekki aðgreind eftir skólastigum, er samanburður þessara tveggja rannsókna ekki 

marktækur. Í rannsókn Helenar Katrínar (2011) kom einnig fram að markmið tengd 

leiklist í kennslu í námskrá voru aðeins að finna í skólum rúmlega 31% svarenda en 39% 

sögðu markmið leiklistar ekki koma fram í námskrá skólans sem þeir kenndu við og 30% 

svarenda vissu ekki hvort svo væri (bls. 71). Í rannsókninni var sérstaklega kannað hvort 

munur væri á notkun leiklistar í kennslu eftir aldursstigum og í ljós kom að munurinn 

var almennt lítill, en svo virtist sem notkun leiklistar í kennslu minnkaði eftir því sem 

nemendur urðu eldri (bls. 72). 

Niðurstöður Rannveigar og Helenu koma heim og saman við niðurstöður Anne 

Bamford, prófessors og yfirmanns Engine Room við University of the Arts í London, en 

árið 2008—2009 gerði Bamford (2011) umfangsmikla úttekt á gæðum list- og menn-

ingarfræðslu hér á landi (bls. 8, 15). Í skýrslu hennar kemur fram að leiklist er meðal 

þeirra listgreina sem lítið ber á í skólakerfinu. Svo virðist sem leiklist sé kennd í einstaka 

skólum en ekki jafn reglulega og aðrar listgreinar. Oftar en ekki er hún kennd sem hluti 

annarra námsgreina eða í tengslum við viðburði innan skóla (bls. 18). Í skýrslunni kemur 

einnig fram að leiklist er skyldugrein í 25% skóla í 1.—4. bekk, 29% skóla í 5.—7. bekk og 

31% skóla í 8.—10. bekk. Hins vegar er leiklist samþætt öðrum námsgreinum í 74% 

skóla (bls. 119—121). Þrátt fyrir að margir skólar samþætti hana öðrum námsgreinum 

sýna niðurstöður rannsóknarinnar, Starfshættir í grunnskólum, að kennarar notast 

sjaldan við leiklist í kennslu. Í rannsókninni voru kennarar spurðir út í þær kennslu-

aðferðir sem þeir beittu í kennslu sinni og aðeins 10% kennara sögðust notast við 

leiklist, sögur eða hreyfingu daglega eða oftar. Tuttugu og tvö prósent kennara sögðust 

beita þessum aðferðum 1—4 sinnum í viku, 19% 1—3 sinnum í mánuði og 49% sögðust 

beita þessum aðferðum sjaldnar (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130). 

Framangreindar niðurstöður eru að mati höfundar afar dapurlegar og þá sérstaklega 

í ljósi þess hve ávinningurinn af því að beita leiklist í kennslu getur verið mikill líkt og 

getið er í síðasta kafla og hve viðhorf nemenda til leiklistar er almennt jákvætt (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum var viðhorf 

nemenda til náms og kennslu í grunnskólum meðal annars kannað. Spurningalisti var 

lagður fyrir 2119 nemendur úr 7.—10. bekk og honum svaraði 1821 nemandi, sem er 

86% svarhlutfall (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 169). Í ljós kom að 59% nemenda 

töldu leiklist mjög eða frekar skemmtilega námsgrein og aðeins 21% sögðu hana frekar 
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eða mjög leiðinlega (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Aftur á móti mátti greina þó 

nokkurn mun á viðhorfum nemenda eftir aldri en 71% nemenda í 7. bekk töldu leiklist 

mjög eða frekar skemmtilega á meðan hlutfallið var 51% í 10. bekk (Gerður G. Óskars-

dóttir o.fl., 2014, bls. 265). Þegar skemmtanagildi leiklistar sem námsgrein er skoðað í 

samanburði við skemmtanagildi allra námsgreinanna fjórtán má sjá að hún er í sjötta 

sæti sem er, að mati höfundar, afar ánægjulegar niðurstöður. Þegar viðhorf nemenda til 

mikilvægis námsgreina er skoðað eru niðurstöðurnar aftur á móti ekki jafn gleðilegar 

því aðeins 37% nemenda telja leiklist mikilvæga námsgrein (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2014, bls. 175). Höfundur veltir fyrir sér hvers vegna staða leiklistar sé ekki betri en 

ofangreindar niðurstöður gefa til kynna. 

Í rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) kemur fram að helsta hindrunin í vegi 

leiklistar er takmörkuð þekking skólafólks á möguleikum hennar í skólastarfi, vöntun á 

fjölbreyttum námsgögnum og skortur á aukinni menntun og kunnáttu kennara til þess 

að nýta sér möguleika hennar í kennslu (bls. 123). Svipaðar niðurstöður má greina í 

skýrslu Bamford (2011) og rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur (2010) en í rannsóknum þeirra kemur fram að auk skorts á þekkingu og 

reynslu telja kennarar plássleysi, tímaskort og óöryggi hindra það að þeir beiti að-

ferðum leiklistar í kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 7; Bamford, 2011, bls. 107). Agaleysi er einnig talin hömlun þegar kemur að 

leiklist í skólastarfi en margir kennarar óttast viðbrögð nemenda við virkri, sveigjanlegri 

og skapandi aðferð eins og leiklist og þá sérstaklega þegar unnið er í opnu rými. Þeir 

hafa beyg af því að missa stjórn á bekknum og að hegðunarvandamál komi upp 

(Baldwin, 2004, bls. 20—21; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 35—57). 

Morris (2012, bls. 25) segir það algengt að kennarar hræðist það að fara út fyrir 

„þægindasvið“ sitt og stóli því á gamlar venjur og leiðir sem búið er að reyna og prófa 

áður og eru því öruggar. Hann bætir við að þetta verði til þess að kennarar taki ekki 

framförum og staðni því í starfi. Tomlinson og Imbeau (2010, bls. 3—4) taka í svipaðan 

streng og benda á að kennarar líti gjarnan til kennara sinna úr æsku, þegar þeir móta 

eigin kennsluhætti. Það valdi því að þeir festist í gömlu fari sem komi ekki til móts við 

margbreytileika nemenda. Robinson (2009) tekur undir með þeim Morris, Tomlinson og 

Imbeau og segir kennsluaðferðir lista, þar á meðal aðferðir leiklistar, fátíðar í kennslu 

sökum þess að kennarar beiti sömu kennsluaðferðum og fyrri kennarar þeirra gerðu. Í 

því sambandi bendir Robinson á að hér áður fyrr notuðust kennarar lítið við skapandi 

kennsluaðferðir eins og leiklist. 
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Kennaramenntun og afstaða skólastjórnenda til leiklistar virðist einnig hafa mikil 

áhrif á þróun og stöðu leiklistar í skólum. Í rannsókn Bamford (2011) kemur fram að 

beint samband er milli kennaramenntunar og þess sem gerist í kennslu en það sjónar-

mið er á margra vörum að gæði kennaramenntunar fari hnignandi (bls. 141). Í því 

sambandi er bent á niðurskurð á umfangi og tíma í list- og menningarfræðslu í almennu 

kennaranámi (bls. 142). Til að mynda eru námskeið í listum ekki hluti af kjarnagreinum 

kennaranema en margir eru þeirrar skoðunar að listfræðsla ætti að vera hluti af 

menntun allra kennara (bls. 147). Nám í listum og menningu er alfarið byggt á val-

námskeiðum en minna en 10% nema í almennu kennaranámi velja þessi námskeið (bls. 

146). Í rannsókn Bamford (2011) kemur einnig fram að tenging milli kennaramenntunar 

Háskóla Íslands og Listaháskólans sé ekki nægilega mikil en talið er að náin samvinna 

þar á milli geti orðið til bóta þegar snýr að stöðu listgreina í skólum (bls. 148). 

Í rannsóknum Kristínar Á. Ólafsdóttur (2009) og Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 

Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010, bls. 2) kemur fram að afstaða skólastjórnenda 

til leiklistar og stuðningur þeirra við kennara vegur þungt þegar snýr að vægi leiklistar í 

skólum. Eisner (2002), Fullan og Stiegelbauer (1991) og Þorgerður Hlöðversdóttir (2009) 

benda þó á að það sé fyrst og fremst undir listgreinakennurum sjálfum komið að koma 

grein sinni á framfæri með því að sannfæra aðra um mikilvægi sinnar greinar. Þetta 

verkefni er til að mynda ein leið höfundar til þess að koma faggrein sinni, leiklist, á 

framfæri og sannfæra þá sem það lesa um ávinning þess að beita aðferðum leiklistar í 

kennslu. Það er von höfundar að kennsluefnið í sjötta kafla veiti kennurum öryggi, kjark 

og þor til þess að beita aðferðum leiklistar í kennslu lífsleikni og íslenskra bókmennta en 

einnig kennslu annarra greina. 

Leiklist er þó ekki eina greinin sem á undir högg að sækja í íslenskum grunnskólum. 

Rannsóknir sýna að staða íslensku á unglingastigi er miður góð þegar snýr að áhuga 

nemenda á greininni (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Í næsta kafla verður fjallað 

um íslensku á unglingastigi og þá sérstaklega kennslu í lestri og bókmenntum. 
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4 Íslenska á unglingastigi 

Íslenska sem námsgrein á sér langa sögu og er hún eldri en flestar aðrar námsgreinar. 

Samkvæmt Heimi Pálssyni (2001) má rekja upphaf hennar til húsagatilskipunarinnar 

1746 sem fól í sér þau tilmæli að húsbændur skyldu sjá til þess að öll börn lærðu lestur 

og kristindóm fyrir fermingu. Loftur Guttormsson (1993, bls. 9) tekur hins vegar í annan 

streng og segir að námsgreinin hafi orðið til með fræðslulögunum 1907 þegar „móður-

mál var afmarkað sem vítt námssvið er náði meðal annars yfir lestur og þekkingu á 

bókmenntum og sögu fósturjarðarinnar“. 

Íslenska er útlistuð sem kjarnagrein vegna gildis hennar sem undirstaða náms í 

öðrum greinum og vegur hún þyngst allra námsgreina í íslenskum skólum (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti, 1999, bls. 29). Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá í almenn-

um hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013, bls. 52) er heildartími í íslensku í 1.—10. bekk 

2430 mínútur á viku eða 18,08% allra kennslutíma. 

Þrátt fyrir mikilvægi greinarinnar hér á landi hefur sú fullyrðing, að íslenska sé að 

verða óvinsæl námsgrein og þá sérstaklega á meðal unglinga, verið býsna fyrirferðar-

mikil á síðasta áratug. Niðurstöður rannsóknarinnar, Starfshættir í grunnskólum, stað-

festa þetta (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). Spurningalisti var lagður fyrir 2119 nemendur 

úr 7.—10. bekk og honum svaraði 1821 nemandi, sem er 86% svarhlutfall. Spurninga-

listanum var meðal annars ætlað að varpa ljósi á viðhorf unglinga til náms og kennslu í 

grunnskólum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 169). Rannsóknin leiddi í ljós að 51% 

unglinga telja íslensku vera mjög eða frekar skemmtilega námsgrein, en 27% segja hana 

hvorki skemmtilega né leiðinlega og 21% telja hana frekar eða mjög leiðinlega. Þetta 

sýnir að tæplega helmingur nemenda í 7.—10. bekk telur íslensku ekki skemmtilega 

námsgrein. Þessar niðurstöður eru að mati höfundar afar dapurlegar og þá sérstaklega í 

ljósi þess hve íslenska er mikilvæg námsgrein þar sem hún er undirstaða náms í öðrum 

greinum. Þrátt fyrir að tæplega helmingur unglinga finnist íslenska ekki skemmtileg 

námsgrein telur 90% hana vera mjög eða frekar mikilvæga í grunnskólum (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174—175). 

Af ofansögðu má velta því fyrir sér hvað veldur áhugaleysi nemenda? Samræmt 

lokapróf í 10. bekk gæti verið ein ástæða, en í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2006, bls. 

8) kemur meðal annars fram að nemendur í 10. bekk telja kennara sína treysta því að 
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prófin séu þeim nægilegt aðhald til að vinna vel og standa sig vel í námi og að þeir leggi 

því lítið upp úr því að gera kennsluna og greinina áhugaverða. Þessi orð nemenda koma 

heim og saman við niðurstöður Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004) og niðurstöður 

rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum en báðar þessar rannsóknir sýna fram á 

afar einhæfa notkun kennsluaðferða í íslenskum grunnskólum en svo virðist sem 

kennsla á unglingastigi sé gjarnan einsleitari en á öðrum aldursstigum (Ingvar Sigur-

geirsson o.fl., 2014, bls. 130, 153; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004, bls. 98). 

Námsefnisval kennara og framboð námsefnis virðist einnig afar einhæft. Rannsóknir 

Rúnars Sigþórssonar (2006, bls. 9) og Auðar Magndísar Leiknisdóttur, Hrefnu Guð-

mundsdóttur, Ágústu Eddu Björnsdóttur, Heiðar Hrundar Jónsdóttur og Friðriks H. Jóns-

sonar (2009, bls. 13) sýna að kennslubækur sem innihalda hefðbundnar málfræði-

æfingar með eyðufyllingum og greiningum eru hvað mest áberandi í kennslu. Svipaðar 

niðurstöður koma fram í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum, það er að vinnu- og 

verkefnabækur/-hefti er þriðja algengasta kennsluaðferðin í íslenskum grunnskólum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130). Í rannsókn Ragnars Inga Aðalsteinssonar og 

Sigurðar Konráðssonar (2006, bls. 148—149) kemur fram að margir kennarar telja sig 

búa við nokkurn skort þegar kemur að fjölbreyttu námsefni og þurfi því gjarnan að búa 

til sitt eigið. 

Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum má ætla að einsleitar kennsluaðferðir hafi 

áhrif á áhuga nemenda og leiða má líkur að því að fjölbreyttir kennsluhættir og 

námsefni skipti sköpum þegar kemur að áhuga nemenda á námi sínu. Svo virðist sem 

samræmt lokapróf í 10. bekk geri það að verkum að á fjölbreytni halli í námi og kennslu 

á unglingastigi. Samræmt lokapróf hefur nú verið lagt niður en haustið 2009 var sam-

ræmt könnunarpróf lagt fyrir í fyrsta sinn (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24). 

Þrátt fyrir að samræmt lokapróf hafi verið lagt niður og samræmt könnunarpróf tekið 

við hefur áherslan á nám og kennslu á unglingastigi tekið litlum breytingum þegar snýr 

að fjölbreytni, líkt og framangreindar niðurstöður rannsóknarinnar Starfshættir í grunn-

skólum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130) leiða í ljós. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvort að samræmt könnunarpróf gegni sama hlutverki og samræmt lokapróf að því leyti 

að kennarar treysta því að könnunarprófin séu nemendum nægilegt aðhald til að vinna 

vel og standa sig vel í námi og leggi því lítið upp úr því að gera kennsluna og greinina 

áhugaverða. Að mati höfundar er mikilvægt að kennarar styðjist við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og námsefni sem miðar að því að hæfileikar hvers og eins nemanda fái 

notið sín, með fjölbreyttum kennsluháttum megi meðal annars stuðla að auknum áhuga 

nemenda á námi sínu. 
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Íslenska er margþætt námsgrein, í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013, 

bls. 98—100) er henni skipt í fjóra þætti: Talað mál, hlustun og áhorf, ritun, málfræði og 

lestur og bókmenntir en um síðastnefnda þáttinn verður sérstaklega fjallað um í 

þessum kafla. Að auki verður fjallað um áhuga unglinga á bóklestri og læsi og lesskilning 

þeirra. Þrátt fyrir að hér sé sérstaklega fjallað um einn þátt íslenskunáms má benda á 

mikilvægi þess að leggja ríka áherslu á alla fjóra þættina. 

4.1 Lestur og bókmenntir á unglingastigi 

Í þessum hluta kaflans verður fjallað um lestur og bókmenntir í skólum og þá sérstak-

lega á unglingastigi. Áður en lengra er haldið verður hugtakinu læsi gerð skil enda varla 

hjá því komist þar sem læsi er megin undirstaða alls náms og nátengt hugtakinu lestur. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 98) felst einkum tvennt í hugtakinu 

læsi; lestur og ritun. Þar segir: „Í traustu læsi felst m.a. sú hæfni að geta ráðið í letur, 

skilið og túlkað það sem texti hefur að geyma, lært af því og geta miðlað þekkingu sinni 

til viðmælanda eða lesanda”. Samkvæmt skilgreiningu PISA (Programme for Inter-

national Student) könnunar er læsi undirstaða alls náms, bæði innan og utan skóla auk 

þess að vera forsenda menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar og stjórnmála-

legrar þátttöku (OECD, 2001, bls. 14). Guðmundur B. Kristmundsson hefur tekið saman 

fjöldann allan af skilgreiningum sem notaðar eru í bókum og lestrarfræðum um lestur 

og læsi. Samkvæmt samantekt hans er hugtakið læsi; 

notað um lágmarksfærni til að lesa texta á tilteknu tungumáli og skrifa á 

sama tungumáli. Það tekur því bæði til lestrar og ritunar og sumir nefna 

einnig getu til að fást við tölur í þessu samhengi (e. numeracy). Í læsi felst 

einnig færni í að gera sér grein fyrir hvernig nota má lestur og ritun í því 

þjóðfélagi sem um ræðir. 

Þegar rætt er um læsi barna og fullorðinna, einstakra hópa og jafnvel 

þjóða er oft átt við það að hafa náð ákveðinni færni í lestri og að geta tjáð 

þá þekkingu eða greint frá þeim upplýsingum sem viðkomandi hefur aflað 

sér með lestri texta. Jafnan er rætt um lestur og ritun sem tvær meginstoðir 

læsis” (Guðmundur B. Kristmundsson, 2009, bls. 150). 

Guðmundur bætir við að seint megi kenna læsi því læsi sé færni sem áunnist hefur og 

því eigi fremur að tala um að læsi sé eflt til dæmis með hvatningu eða formlegri eða 

óformlegri lestrarkennslu. 
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Lestur er undirstaða almennrar menntunar enda máttugt tæki nemenda til að afla 

sér þekkingar. Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu auk þess að vera forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til 

skemmtunar og afþreyingar (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 1999, bls. 9; Aðalnám-

skrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 9; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97—99). 

Mikilvægt er að lestrarþjálfun og lestrarkennslu sé viðhaldið jafnt og þétt allan grunn-

skólann ásamt því að vekja áhuga nemenda á lestri. Á fyrstu stigum grunnskólans er 

einkum lögð áhersla á að nemendur nái tökum á undirstöðuatriðum í lestri en á síðari 

stigum tekur við lestur til gagns og ánægju. Lestrarþjálfun unglinga tengist meðal 

annars kynningu á hinum ýmsu bókmenntum og áhersla er lögð á vandaðan lestur, 

listræna nautn, gagnrýna hugsun og skilning nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 1999, bls. 9—10; Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 10). 

Bókmenntir eru menningararfur þjóðarinnar sem ber að rækta, þróa, njóta og virða. 

Sá arfur á eflaust stóran þátt í stöðu læsis þjóðarinnar og hve sjálfsagt það þykir að læra 

að lesa, skrifa og beita skiljanlegu máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). Því er 

það mikilvægur þáttur í íslenskri menntun að þekkja íslenskar bókmenntir og geta notið 

þeirra og deilt þeim með öðrum. Bókmenntalestur spilar stórt hlutverk þegar kemur að 

almennri lestrarþjálfun. Lestur bókmennta stuðlar að auknum orðaforða og eflir vald á 

máli. Bókmenntalestur getur einnig aukið skilning nemenda á manninum þar sem hann 

er stór þáttur í mótun sjálfsmyndar barna og unglinga (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 1999, bls. 13, 14; Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 9). Í bókmennt-

um finna nemendur fyrirmyndir og máta sig inn í aðstæður skáldsagnapersóna ásamt 

því að setja sig í spor þeirra. Með þessum hætti getur bókmenntakennsla í skólum átt 

stóran þátt í því að efla sjálfsmynd nemenda, auka skilning þeirra á sérstöðu beggja 

kynja og kennt þeim umburðarlyndi gagnvart ólíkum minnihlutahópum og menningar-

samfélögum (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 1999, bls. 13; Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007, bls. 10; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). 

Líkt og fram kom hér að framan hafði samræmt lokapróf í 10. bekk gríðarleg áhrif á 

inntak og skipulag íslenskukennslu á unglingastigi. Margar rannsóknir (Anna Sigríður 

Þráinsdóttir, 2010, bls. 23; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 13; Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 2006, bls. 147; Rúnar Sigþórsson, 2006, bls. 9) 

benda til þess að lestur og bókmenntir á efstu stigum skólans hafi þurft að lúta í lægra 

haldi fyrir málfræði og stafsetningu, en þessir tveir síðastnefndu þættir vógu mest á 

samræmdu lokaprófi í 10. bekk.  
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Á unglingastigi er lögð áhersla á lestur til gagns og gamans fremur en tæknilega hlið 

hans. Samkvæmt rannsókn Auðar Magndísar o.fl. (2009, bls. 13) er lestrarkennslu á 

efstu stigum skólans ekki nægilega vel sinnt. Hún er ómarkvissari en lestrarkennsla á 

yngri skólastigum og unglingar sýna lestri lítinn áhuga. Þessar niðurstöður koma heim 

og saman við niðurstöður Önnu Sigríðar Þráinsdóttur (2010, bls. 24) en í rannsókn 

hennar kemur fram að kennarar hafa áhyggjur af lestrarkunnáttu unglinga sem fer 

sífellt hrakandi. Einnig nefna kennarar að fjöldi barna standi mjög illa þegar þau hefja 

nám á unglingastigi og því sé mikilvægt að lestrarkennslu- og þjálfun sé viðhaldið eftir 4. 

bekk þegar lestrarkennslu byrjenda sleppir. Ómarkviss lestrarkennsla á unglingastigi, 

ásamt samræmdu lokaprófi í 10. bekk geta verið ástæður þess að lesskilningur og 

lestraráhugi íslenskra ungmenna fari dvínandi en fjölmargar rannsóknir (Almar M. 

Halldórsson, 2006, bls. 25; Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björns-

son, 2007, bls. 21—24; Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24—25; Auður Magndís 

Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 86; Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, 

bls. 41—45; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 74—76; Þorbjörn Broddason, Kjartan 

Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009, bls. 258) sýna að lesskilningur og áhugi 

íslenskra unglinga á bóklestri fer hnignandi. Einnig getur verið að vöntun á fjölbreyttum 

námsgögnum sem miða að því að efla lestur og lesskilning á unglingastigi hafi einhver 

áhrif á þessa tvo þætti, en í rannsóknum Ragnars Inga og Sigurðar (2006, bls. 147—149) 

og Auðar Magndísar o.fl. (2009, bls. 13) kemur meðal annars fram að kennarar telja að 

skortur sé á fjölbreytni í skáldsögum og hnitmiðuðu námsefni í lesskilningi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á lestrarkennsla og lestrarþjálfun að fara fram 

á öllum skólastigum (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 1999, bls. 9—10; Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 10). Þrátt fyrir þessi tilmæli virðist sem lestrarkennslu á 

unglingastigi sé ekki sinnt sem skyldi og að lestrar- og bókmenntakennsla falli í skugg-

ann af málfræði- og stafsetningarkennslu, en síðastnefndu tveir þættir vógu mest á 

samræmdu lokaprófi í 10. bekk áður en samræmt könnunarpróf tók gildi haustið 2009. 

Að mati kennara er vöntun á námsgögnum á unglingastigi sem miða að því að efla 

lestur og lesskilning nemenda auk þess sem fjölbreytni í skáldsögum er lítil. Framan-

greindir annmarkar í lestrar- og bókmenntakennslu hafa eflaust haft áhrif á lestrar-

áhuga unglinga og lesskilning þeirra. 

4.2 Bóklestur og lestraráhugi íslenskra unglinga 

Bóklestur og lestraráhugi íslenskra unglinga hefur verið ofarlega í umræðunni undan-

farið en hann hefur farið dvínandi á síðastliðnum áratugum (Almar M. Halldórsson, 
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2006, bls. 25; Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 23; Auður Magndís Leiknisdóttir 

o.fl., 2009, bls. 86; Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41—45; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 74—76; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 258). 

Langtímarannsókn Þorbjarnar Broddasonar o.fl. (2009, bls. 258) á lestrarvenjum ísl-

enskra grunnskólanema sýnir að hlutfall 10 til 15 ára ungmenna sem lásu enga bók 

undangenginn mánuð hafði hækkað úr 11% árið 1968 í 28% árið 2009. Á sama tíma 

lækkaði hlutfall þeirra sem mest lesa verulega, eða úr 10% í 4%. Í skýrslu Almars (2006, 

bls. 25) kemur fram að stór hluti 15 ára unglinga hefur lítinn áhuga á lestri en niður-

stöður sýna að þetta er afar fjölmennur hópur. Tuttugu og eitt prósent þeirra nemenda 

sem tilheyra þessum hópi telja lestur tímasóun og 56% gætu alveg eins hugsað sér að 

hætta lestri alfarið. Einnig kemur fram að 38% hópsins lesa bækur einvörðungu til þess 

að afla upplýsinga sem þeir þarfnast og 24% halda athygli við lestur í aðeins örfáar 

mínútur í senn. Í rannsókn Auðar Magndísar o.fl. (2009, bls. 86) kemur meðal annars 

fram að kennarar hafa verulegar áhyggjur af tómstundalestri nemenda. Þeir segja lestur 

unglinga til yndisauka afar lítinn og að erfitt sé að ýta undir og viðhalda áhuga þeirra á 

lestri. Kennarar hafa sérstakar áhyggjur af stöðu drengja, en greina má kynjamun þegar 

kemur að áhuga ungmenna á bóklestri en stúlkur sýna bóklestri mun meiri áhuga en 

drengir (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009, bls. 575—576; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, 

bls. 60; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 258). 

Ef bóklestur íslenskra unglinga er skoðaður í alþjóðlegu ljósi má sjá að íslensk 

ungmenni eru ekki þau einu sem sýna bóklestri þverrandi áhuga. Sömu þróun má sjá 

víðar á Vesturlöndum (Knulst og Kraaykamp, 1997, bls. 147—149; Livingstone, Bovill og 

Gaksell, 1999, bls. 16—17). Íslenskir unglingar sýna þó bóklestri mun minni áhuga en 

jafnaldrar þeirra í þeim 35 Evrópulöndum sem tóku þátt í evrópsku vímuefnarannsókn-

inni ESPAD á tímabilinu 1995—2007. Rannsóknin var byggð á spurningum sem lagðar 

voru fyrir 15—16 ára skólanema. Þátttakendur voru alls 104.828 og var svarhlutfallið 

um 79—95% í einstökum löndum. Á Íslandi var svarhlutfallið 81% af öllum skráðum 

nemendum í 10. bekk grunnskóla. Rannsóknin leiddi í ljós að 21% 15—16 ára nemenda í 

löndunum 35 lesa aldrei bækur sér til skemmtunar á meðan hlutfallið er 23% á Íslandi. 

Hlutfallslegur munur er svipaður þegar snýr að daglegum yndislestri 15—16 ára ung-

menna en í löndunum 35 er hlutfallið 11% á móti 9% á Íslandi (Brynhildur Þórarinsdóttir 

og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41—42). 

Framangreindar niðurstöður valda ugg meðal kennara og annarra fræðimanna, 

sérstaklega í ljósi þess að íslenskir nemendur sem hafa lítinn áhuga á lestri standa sig 

ekki sem skyldi á alþjóðlegum prófum. Fjölmargar rannsóknir staðfesta skýr tengsl 
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lestraráhuga og lesskilnings nemenda (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 20; Hughes-

Hassell og Rodge, 2007, bls. 31; Strommen og Mates, 2004, bls. 199). Staða íslenskra 

ungmenna er því ekki nægilega góð þar sem áhugi á bóklestri fer dvínandi og þar með 

lesskilningur þeirra en líkt og áður hefur komið fram er lesskilningur undirstaða alls 

náms. 

4.3 Lesskilningur íslenskra unglinga 

Til eru mælingar fyrir lesskilning í PISA könnuninni allt aftur til ársins 2000 og fram til 

ársins 2012. Á þessu tímabili féll lesskilningur íslenskra unglinga um fimmtung úr staðal-

fráviki og er Ísland þar með einna verst statt af Norðurlöndunum ásamt Svíþjóð. Ísland 

er talsvert undir OECD meðaltali á meðan önnur Norðurlönd eru við eða yfir því (Almar 

M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 36—37). 

Í PISA könnun eru svokölluð hæfnisþrep notuð sem mælikvarði á frammistöðu 

nemenda í læsi og lesskilningi. Þrepin eru sex talsins en mestu skiptir að horfa á fjölda 

nemenda á efstu og neðstu þrepum hæfninnar (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 

23). Ef hlutfall nemenda með lesskilning undir hæfnisþrepi 2 og yfir hæfnisþrepi 4 er 

skoðað árin 2000 til 2012 kemur skýrt í ljós að lesskilningur íslenskra unglinga fer dvín-

andi. Árið 2000 var sjöundi hver nemandi undir hæfnisþrepi 2 en árið 2012 var það 

fimmti hver nemandi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 37). Þetta merkir að fimmti 

hver nemandi býr yfir takmarkaðri færni þegar kemur að því að vinna með tungumálið, 

kryfja texta og vinna úr innihaldi hans á merkingarbæran hátt. Að mati Almars M. 

Halldórssonar o.fl. (2013, bls. 37) eru einstaklingar sem tilheyra þessum hópi ekki reiðu-

búnir til þess að taka þátt í samfélaginu með skilvirkum hætti. Þessi mikla aukning í hópi 

mjög slakra nemenda er mjög alvarleg enda sú næst mesta á heimsvísu eða 6,5 

prósentustig. Staðan er því afar slæm enda eru aðeins fjögur lönd af hinum 33 OECD 

löndunum með hærra hlutfall nemenda en Ísland undir hæfnisþrepi 2; Mexíkó, Ísrael, 

Slóvakía og Chile. Ísland og Svíþjóð eru með hæsta hlutfall nemenda með mjög slakan 

lesskilning innan OECD landanna á meðan Finnland er með það lægsta (Almar M. 

Halldórsson o.fl., 2013, bls. 37—38). 

Nemendur sem tilheyra hæfnisþrepi 4 eða hærri þrepum eru þeir einstaklingar sem 

búa yfir afburðalesskilningi og geta leyst flest erfiðari lesskilningsverkefni í PISA könnun 

(Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 37). Hlutfall íslenskra nemenda með afburða-

lesskilning hefur lækkað um 3 prósentustig eða þriðjung frá árinu 2000—2012 og er þar 

af leiðandi það lægsta af öllum Norðurlöndunum ásamt Danmörku (Almar M. Halldórs-

son o.fl., 2013, bls. 38). 
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Á því tólf ára tímabili sem lesskilningur hefur verið rannsakaður hefur ávallt mátt 

greina kynjamun og þá stúlkum í hag. Þetta á við um öll þátttökulönd PISA könnunar-

innar en munurinn er þó misjafnlega mikill milli landa. Munurinn var minnstur á Íslandi 

árið 2000 eða 40 stig en mestur þremur árum síðar, tæp 60 stig og þá mesti kynja-

munur í OECD löndunum. Á fyrri hluta tímabilsins, frá 2000—2006 fór lesskilningur 

hrakandi hjá báðum kynjum en eftir það stóð hann í stað (Almar M. Halldórsson o.fl., 

2013, bls. 54). 

Íslenskum drengjum með mjög slakan lesskilning og þar af leiðandi undir hæfnis-

þrepi 2 hefur fjölgað talsvert mikið frá árinu 2000—2012. Á Íslandi getur þriðji hver 

drengur ekki lesið sér til gagns og er það mun hærra hlutfall en í öðrum Norðurlöndum 

(Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 55). Lítil fjölgun hefur aftur á móti orðið á þeim 

stúlkum sem ekki geta lesið sér til gagns á undanförnum áratug og þá sér í lagi miðað 

við drengi. Hlutfallslega eru breytingarnar þó afar svipaðar (Almar M. Halldórsson o.fl., 

2013, bls. 55). Fjölgunin er mest á Íslandi og í Svíþjóð og hlutfall drengja með mjög 

slakan lesskilning er áberandi hærra hér á landi og í Svíþjóð en almennt gerist í OECD 

löndunum (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 55). Hlutfall stúlkna á Íslandi og í 

Svíþjóð með mjög slakan lesskilning er hins vegar svipað því sem gerist í OECD ríkjunum 

(Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 55). Í alþjóðlegu samhengi hafa Norðurlöndin 

utan Danmörku einn mestan kynjamun í lesskilningi innan OECD ríkjanna en hann er 

einn sá mesti hér á landi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 56). 

Af framangreindu er ljóst að staða íslenskra ungmenna er miður góð þar sem 

lesskilningur fer hrakandi en líkt og áður hefur komið fram er lesskilningur undirstaða 

alls náms. Fjölmargar rannsóknir staðfesta skýr tengsl lestraráhuga og lesskilnings nem-

enda (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 20; Hughes-Hassell og Rodge, 2007, bls. 31; 

Strommen og Mates, 2004, bls. 199) en líta má til annarra þátta en almennt þverrandi 

lestraráhuga nemenda þegar leitað er hugsanlegra skýringa á slökum lesskilningi. Í 

rannsókn Önnu Sigríðar Þráinsdóttur (2010, bls. 24) og Auðar Magndísar Leiknisdóttur 

o.fl. (2009, bls. 13) kemur fram að kennarar telja samræmt lokapróf hafa átt þar stóran 

hlut að máli þar sem það byggðist að mestum hluta upp á málfræði og eyðufyllinga-

verkefnum. Með tilkomu samræmds könnunarprófs varð vægi lesskilnings meira og 

vægi málfræðinnar minna en verið hafði á samræmdu lokaprófi. Flestir kennaranna í 

rannsókn Önnu Sigríðar (2010, bls. 24) voru afar ánægðir með þessa breytingu og þá 

sérstaklega að vera alveg lausir við samræmt lokapróf en að sögn þeirra fór of mikill 

tími í kennslu málfræðihugtaka í 10. bekk. Svo virðist sem samræmt lokapróf hafi stýrt 
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kennslu kennara töluvert. Kennarar sjá nú fram á að hafa meira rúm til kennslu í bók-

menntum, lestri og lesskilningi (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24). 

4.4 Hvað veldur þessari neikvæðu þróun bóklestrar og lesskilnings? 

Hvað veldur þessari neikvæðu þróun bóklestrar og lesskilnings? Áhrifaþættirnir virðast 

margir og ber fyrst að nefna nýjar tómstundir sem hafa rutt sér til rúms og tekið yfir 

lestur eins og sjónvarp, tölvur, Internetið, tölvuleikir og líkams- og heilsurækt (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 74; Knulst og Kraaykamp, 1997, bls. 147—149; Koolstra og 

van der Voort, 1996, bls. 26; Livingstone o.fl., 1999, bls. 17—18; Thorbjörn Broddason, 

2006, bls. 116—117; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 258—259). Í rannsókn 

Guðnýjar (2006, bls. 60 og 74) kemur fram að notkun nemenda í 10. bekk á tölvu-

leikjum og Internetinu í frítíma sínum er mun meiri en fólks á þrítugs- og fimmtugsaldri 

og jafnaldra þeirra áður fyrr en þessa aukningu má greina hjá báðum kynjum. Niður-

stöður Guðnýjar sýna einnig að nemendur verja mun meiri tíma með fjölskyldu og 

vinum í sjónvarpsáhorf og drengir í íþróttir og heilsurækt. Þessar niðurstöður koma 

heim og saman við niðurstöður Þorbjarnar Broddasonar o.fl. (2009, bls. 255—259) en í 

rannsókn þeirra kemur fram að tækjaeign á heimilum hefur fjölgað gríðarlega frá árinu 

1968—2009 og þá sérstaklega tæki sem nemendur hafa sjálfir til yfirráða. Árið 1991 

höfðu 29% nemenda sjónvarp í herbergi sínu en 65% árið 2009. Árið 2009 áttu 91% 

nemenda farsíma og 58% tölvu eða fartölvu. Það er því óhætt að segja að staðan hafi 

breyst mikið á þessum átján árum. Samkvæmt niðurstöðum Guðnýjar (2006, bls. 75) 

virðast drengir þó taka nýju miðlunum opnari örmum en stúlkur og veltir höfundur því 

fyrir sér hvort það gæti verið ein ástæða þess að stúlkur sýna bóklestri meiri áhuga og 

búi yfir betri lesskilningi en drengir. 

Þættir eins og menntun foreldra, efnahagur og lífsstíll unglinga hafa einnig áhrif á 

áhuga ungmenna á bóklestri og lesskilning þeirra. Unglingar sem eiga bæði háskóla-

menntaða móður og föður eru næstum tvöfalt líklegri til að lesa bækur daglega en þeir 

sem eiga foreldra með grunnskólapróf (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarna-

son, 2010, bls. 47). Hér skera íslensk heimili sig ekki úr. Aftur á móti hefur efnahagsleg 

staða önnur áhrif á áhuga á bóklestri hér á landi en annarra Evrópuþjóða. Minni líkur 

eru á því að börn efnaðra foreldra á Íslandi lesi bækur daglega, þrátt fyrir að foreldrar 

þeirra séu menntaðir. Svo virðist sem aukin menntun foreldra auki líkurnar á daglegum 

lestri ungmenna en efnahagsleg staða umfram það dragi úr slíkum lestri. Þessu er þver-

öfugt farið í Evrópu þar sem betri efnahagur skilar sér í auknum lestraráhuga (Bryn-

hildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 48). Sambærilegar niðurstöður 
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má greina í PISA könnun árið 2000 en þar kemur fram að veraldlegar eigur hafa 

neikvæð áhrif á lesskilning íslenskra unglinga, ólíkt því sem gerist í samanburðarlönd-

unum (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 17). 

Lífsstíll unglinga virðist einnig skipta sköpum er kemur að bóklestri og lestraráhuga 

þeirra. Íslensk ungmenni sem stunda engar íþróttir eru næstum tvöfalt líklegri til að lesa 

aldrei bækur en þeir sem eru í íþróttum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarna-

son, 2010, bls. 48). Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður Brynhildar 

Þórarinsdóttur (2009, bls. 573) sem sýna að börn sem lesa gjarnan bækur utan skóla 

eru oftar en ekki virkari félagslega. Hér er þó átt við skipulagðar tómstundir. Það dregur 

aftur á móti úr líkum á daglegum bóklestri unglinga eftir því sem þeir fara oftar út með 

vinum sínum á kvöldin auk þess sem líkurnar á því að þeir lesi aldrei bækur aukast 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 48).  

Unglingar sem hafa orðið drukknir eru 1,3 sinnum líklegri til þess að lesa aldrei 

bækur og þeir sem reykja eru til að mynda 1,5 sinnum líklegri til þess að vera bóklausir 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 48). Þessi tengsl eru mark-

tækt sterkari hér á landi en annars staðar. Duglausir lesendur virðast því frekar drekka 

og reykja. Höfundur spyr líkt og Brynhildur og Þóroddur (2010, bls. 48) „hvort snúa 

megi þessu sambandi við og fullyrða að bóklestur sé besta forvörnin“? 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2009, bls. 573—576) hefur reynt að kortleggja hvað það 

er sem gerir börn og unglinga að áhugasömum lesendum og með þeim hætti reynt að 

leggja lóð á vogarskálar lestrareflingar. Í rannsókn sinni ber hún niðurstöður sínar 

saman við niðurstöður Romme-Lund (2007) sem kannaði hvað einkenndi 11—12 ára 

lestrarhesta í Danmörku en Danir hafa náð að snúast gegn þeirri lestrarþróun sem hefur 

átt sér stað hjá íslenskum ungmennum. Fækkun þeirra barna sem lesa sér til ánægju á 

sér ekki lengur stað í Danmörku auk þess sem þróunin hefur snúist til betri vegar hjá 

drengjum þannig að kynjamunur er minni (Steffensen, 2004). 

Romme-Lund (2007, bls. 26) segir samspil þriggja þátta nauðsynlegt eigi börn og 

unglingar að öðlast áhuga á lestri; heimila, stofnana (skóla og bókasafna) og einstakl-

inga, það er barnanna og unglinganna sjálfra. Hann segir miklu máli skipta að viðhorf 

allra þessara aðila sé jákvætt í garð bóklestrar og þá sérstaklega viðhorf barnanna. Í 

rannsókn sinni komst Brynhildur (2009, bls. 575—576) að því að íslensku lestrar-

hestarnir eiga margt sammerkt með þeim dönsku eins og það að hafa mikinn áhuga á 

lestri og að hafa fengið lestrarhvetjandi uppeldi ásamt því að sækja mikið bókasöfn. 

Lestur tíðkast á heimilum þeirra auk þess sem lesið var upphátt fyrir þá áður en þeir 

lærðu sjálfir að lesa. Lestrarhvatning virðist þó helst koma frá konum til dæmis 
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mæðrum, frænkum eða vinkonum. Íslensku börnin eru þó frábrugðin þeim dönsku að 

því leyti að þau hafa ekki eins sterka sjálfsmynd sem lesendur og hafa velt lestri, lesefni 

og viðhorfi jafningja sinna til lestrar minna fyrir sér en þau dönsku. 

Bækurnar sem lesnar eru virðast einnig skipta veigamiklu máli þegar kemur að því 

að vekja áhuga barna og ungmenna á lestri en Bushman (1997, bls. 39—40) bendir á 

mikilvægi þess að valdar séu bókmenntir sem höfði til nemenda og þeir geta samsamað 

sig við af því að þær tengjast þeim og þeirra lífi. Eins og sjá má eru það margir þættir 

sem hafa áhrif á lestraráhuga og lesskilning nemenda. 

Í tengslum við PISA könnun árið 2000 kom í ljós að ytri þættir eins og fjölskylda, 

heimili og skóli hafa ekki eins mikil áhrif á árangur íslenskra ungmenna og í saman-

burðarlöndunum (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 25—26 ). Persónulegir þættir nem-

andans, eins og sjálfsmynd, sjálfstraust og ánægja hans af lestri er sterkasta forspá um 

góðan lesskilning og námsárangur. Rannsóknir sýna að nemendur sem hafa unun af 

lestri og eru með sterka sjálfsmynd hafa mun betri lesskilning en nemendur sem njóta 

þess síður að lesa og hafa veikari sjálfsmynd. Þessi tengsl koma sterkt fram í öllum 

þátttökulöndum PISA könnunar. Sterkir námsmenn hafa því bæði betri sjálfsmynd og 

meiri ánægju af námi en þeim námsmönnum sem gengur verr (Almar M. Halldórsson, 

2006, bls. 25—26). 

Greina má kynjamun þegar kemur að námsárangri í íslensku en mjög sterk tengsl 

eru milli námsárangurs stúlkna í íslensku og sjálfstrausts þeirra og líðan. Þessi tengsl eru 

þó sáralítil meðal drengja. Erfitt er að meta hvort þessir persónulegu þættir hafi áhrif á 

námsárangur eða hvort árangurinn hafi áhrif á þessa þætti. Líkt og Almar (2006, bls. 

25—26) nefnir er mjög líklega um að ræða áhrif í báðar áttir; „stúlkum sem gengur illa í 

námi líður þ.a.l. verr og hafa minna sjálfstraust en stúlkur sem gengur vel í námi og 

stúlkum sem líður almennt illa og hafa lítið sjálfstraust gengur verr í námi en stúlkum 

með meira sjálfstraust“. Hver svo sem áhrifin geta verið er ljóst að námsárangur stúlkna 

tengist sjálfstrausti þeirra og líðan en hjá drengjum eru áhrifaþættir námsárangurs aðrir 

(Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 25—26). 

4.5 Hvað er til ráða? 

Framangreindar upplýsingar sýna að staða íslenskra ungmenna er miður góð þegar 

kemur að lestri, bókmenntum og lesskilningi. Lestrar- og bókmenntakennslu virðist ekki 

nægilega vel sinnt á unglingastigi í íslenskum grunnskólum auk þess sem áhugi unglinga 

á bóklestri og lesskilningur þeirra fer þverrandi. Áhrifaþættirnir virðast vera margir eins 

og lífstíll og tómstundaiðkun unglinga, heimili, menntun foreldra, stofnanir svo sem 
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skólar og bókasöfn auk persónulegra þátta nemenda eins og sjálfsmynd, sjálfstraust og 

ánægja þeirra af námi sínu. 

Ef lestraráhugi og lesskilningur íslenskra ungmenna fer versnandi hlýtur smám 

saman að draga úr gæðum allrar menntunar hér á landi, allt upp á háskólastig. Að mati 

höfundar þarf því að grípa til ráðstafana til þess að snúa þessari þróun við. Leggja þarf 

ríka áherslu á lestur og bókmenntir á unglingastigi, ekki aðeins í íslenskukennslu heldur 

einnig í kennslu annarra námsgreina. Einnig þarf að vanda lesefni nemendum til handa 

til að mynda með því að velja bækur sem nemendur geta samsamað sig við og hæfa 

þeirra aldri og þroska. Kennarar þurfa að gera sitt allra besta til þess að gera bóklestur 

íslenskra unglinga áhugaverðan og skemmtilegan með því að styðjast við fjölbreyttar og 

líflegar kennsluaðferðir sem miða að því að efla bæði sjálfsmynd og sjálfstraust unglinga 

en líkt og komið hefur fram skipta þessir tveir þættir afar miklu máli þegar snýr að 

námsárangri unglinga og þá sérstaklega árangri stúlkna. 

4.6 Leiklist í kennslu bókmennta 

Það er ekki að ástæðulausu sem höfundur kýs að samþætta leiklist og bókmenntir í 

kennsluefni sínu. Í fyrsta lagi byggir leiklist á fjölbreyttum og lifandi kennsluaðferðum 

auk þess sem hún eflir sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 10, 12; Carklin, 2001, bls. 4—8; Ofsted, 2003, 

bls. 5). Í öðru lagi finnst flestum nemendum skemmtilegt að vinna með aðferðir leik-

listar (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Það má því ætla að með því að beita 

aðferðum hennar í bókmenntakennslu megi gera bóklesturinn áhugaverðan og skemm-

tilegan. Í þriðja lagi sýna fjölmargar rannsóknir fram á ávinning þess að beita aðferðum 

leiklistar í kennslu bóklegra greina og þá sérstaklega bókmenntakennslu. Til að mynda 

sýna rannsóknir Cremin (2001, bls. 37—38), Somers (1996, bls. 116—119) og To o.fl. 

(2011, bls. 517—539) að leiklist í kennslu stuðli að virkni nemenda í námi, auknum 

áhuga og dýpri skilningi þeirra á námsefninu. 

Rannsókn Podlozny (2000, bls. 268) sýnir að leiklist í kennslu eykur árangur 

nemenda þegar kemur að lesskilningi, lestrarfærni og orðaforða. Þetta kemur heim og 

saman við rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur 

(2013, bls. 13) en niðurstöður leiddu í ljós að leiklist í kennslu bókmennta stuðli að 

auknum orðaforða barna. Rannsóknarspurning þeirra var eftirfarandi: Getur leiklist í 

gegnum íslenskar þjóðsögur og ævintýri aukið orðaforða barna? Átta bekkir tóku upp-

haflega þátt í rannsókninni en einn þeirra datt út og voru því aðeins sjö bekkir sem tóku 

þátt. Nemendur voru allir sjö ára gamlir. Rannsóknarhópurinn samanstóð af þremur 
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bekkjum þar sem notast var við leiklist í kennslu en samanburðarhópurinn samanstóð 

af fjórum bekkjum þar sem ekki var notast við leiklist. Stuðst var við tvær sögur, það er 

Egils sögu og söguna Iðunn og eplin. Rannsakendur sömdu tvö leiklistarverkefni eða 

ferli fyrir rannsóknarhópinn, eitt ferli fyrir hvora sögu. Allir nemendurnir í hópunum sjö, 

þrír rannsóknarhópar og fjórir samanburðarhópar, voru spurðir nákvæmlega sömu 

spurninganna í september og svo aftur í maí. Spurningarnar voru allar upp úr sögunum 

tveimur sem kennararnir unnu með. Niðurstaða námsins sýndi aukinn orðaforða 

nemenda í öllum bekkjunum sjö frá því í september og fram í maí, mesta aukningin var 

þó merkjanleg í þeim bekkjum þar sem leiklist var notuð. 

Eins og sjá má á ofangreindu getur það haft jákvæð áhrif að beita aðferðum 

leiklistar í kennslu bókmennta. Með því að byggja kennsluefnið í sjötta kafla á aðferðum 

leiklistar og öðrum skapandi kennsluaðferðum reynir höfundur eftir fremsta megni að 

gera bókmenntakennslu á unglingastigi líflegri og skemmtilegri en jafnframt að koma til 

móts við hnignandi lestraráhuga og lesskilning íslenskra ungmenna. 

Ekki má gleyma því að í kennsluefninu eru leiklist og bókmenntir samþættar lífs-

leikni en líkt og kemur fram í næsta kafla getur það hentað einkar vel að notast við 

bókmenntir og aðferðir leiklistar í lífsleiknikennslu. Í næsta kafla verður fjallað um 

námsgreinina lífsleikni og stöðu hennar innan íslenskra grunnskóla en það sama er uppi 

á teningnum með lífsleikni og íslensku, að hún er ekki sérstaklega vinsæl námsgrein 

meðal íslenskra unglinga (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174—175). 
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5 Lífsleikni 

„... Menntun verður að vera meira en uppsöfnun þekkingar, hvort sem hún er vísinda-

leg, tæknileg, söguleg eða hvað annað. Menntun á að snúast um hvernig á að lifa.“ 

(Revel og Ricard, 1999, bls. 332). 

Í þessum kafla er námsgreininni lífsleikni gerð skil í ljósi skilgreininga Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunarinnar WHO (World Health Organization) og Aðalnámskrá 

grunnskóla, auk þess sem staða hennar innan íslenskra grunnskóla er skoðuð. Síðast en 

ekki síst er gerð grein fyrir kostum þess að beita aðferðum leiklistar í lífsleiknikennslu. 

5.1 Lífsleikni sem námsgrein 

Að mati Revel og Ricard (1999) á menntun að snúast um það hvernig á að lifa. Orð 

þeirra endurspeglast í Aðalnámskrá grunnskóla og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 15, 34) segir að almenn menntun eigi að stuðla að 

alhliða þroska einstaklingsins og hæfni hans til þess að takast á við daglegt líf. Almenn 

menntun á að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum auk þess 

sem hún á að auka hæfni hans til þess að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Almenn 

menntun á að stuðla að virkri þátttöku einstaklingsins í lýðræðisþjóðfélagi og búa hann 

undir frekara nám og þátttöku í atvinnulífinu. Í 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna – styttri útgáfu segir orðrétt: 

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi 

í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra 

þjóða og þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir mannréttindum, mis-

munandi menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og náttúru-

legu umhverfi mannsins (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna – styttri út-

gáfa I. hluti, 29. grein/1989). 

Ofangreindar skyldur skólans falla vel að námsgreininni lífsleikni en hún birtist fyrst 

sem sjálfstæð námsgrein í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Lífsleikni, 1999, bls. 5). Þá er vert að skoða hvað felst í hugtakinu lífsleikni. Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin WHO setti fram skilgreiningu á hugtakinu lífsleikni (e. Life 
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skills/life skills education) árið 1994: „Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi 

aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og 

áskoranir daglegs lífs.“ (Weisen o.fl., 1994, bls. 1). Rétt fyrir aldamótin 2000 setti 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar fram nýja skilgreiningu á 

hugtakinu: „Markmið náms í lífsleikni er að veita þjálfun og styrkingu í félagssál-

fræðilegri færni sem hæfir viðkomandi menningu og þroska barna og ungmenna: Lífs-

leikni er ætlað að efla persónu- og félagsþroska, hindra heilsufarsleg og félagsleg 

vandamál og standa vörð um mannréttindi.“ (WHO, 1999, bls. 1). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á námsgreinin lífsleikni að efla alhliða þroska 

einstaklings og búa hann undir að takast á við lífið og þær áskoranir og kröfur sem því 

fylgir. Í þessu felst að einstaklingur efli færni sína til þess að rækta með sér líkamlegt og 

andlegt heilbrigði, siðvit, félagsþroska, borgaravitund og virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. Einnig að einstaklingur auki með sér sjálfsþekkingu svo hann geti borið kennsl á 

styrkleika og veikleika sína. Lífsleikni gefur mikilvæg tækifæri til þess að efla framan-

greinda færniþætti hjá einstaklingi. Horft er á einstaklinginn í heild, það er færni hans til 

þess að sýna frumkvæði, færni til samskipta og tjáningar og færni til gagnrýninnar 

hugsunar og röksemdarfærslu. Jafnframt er hæfileikinn til sköpunar og verklegrar færni 

þjálfaður í námsgreininni. Lífsleikni miðar einnig að því að efla færni einstaklingsins til 

þess að vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi með því að fást við þætti eins og 

réttindi, skyldur og ábyrgð, umburðarlyndi, jafnrétti, mannréttindi og gagnkvæma virð-

ingu. Fjallað er um að vinna með öðrum, setja sig í spor annarra, tilheyra fjölskyldu og 

að eiga vini og félaga. Þrátt fyrir að allir ofangreindir færniþættir séu jafngildir í lífs-

leiknikennslu má líta á sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun og lífsstíl sem hornsteina 

greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 1999, bls. 7; Aðalnámskrá grunnskóla: 

Lífsleikni, 2007, bls. 5—6; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21, 196). 

Eins og sjá má á ofangreindu hefur lífsleikni tvær hliðar, það er einstaklingsbundna 

hlið og félagslega hlið (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 8). Einstaklingsbundna hliðin 

miðar að því að styrkja einstaklinginn til ákvarðana og athafna og gera honum kleift að 

ná markmiðum sínum og bjarga sér. Hún þroskar því einstaklinga sem eru sterkir og 

ákveðnir og búa yfir sjálfstrausti. Félagslega hliðin felur hins vegar í sér hæfni einstakl-

ingsins til þess að geta aðlagast, starfað og lifað með öðrum og axlað ábyrgð gagnvart 

samfélaginu og umhverfinu. Hún þroskar því tillitsama einstaklinga sem geta lifað í sátt 

og samlyndi hver við annan (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 8). 

Í lífsleikni er gengið út frá sérstakri lífssýn og gildum sem talið er að flestir einstakl-

ingar eigi sameiginlega og að til séu viðhorf og færni sem hægt er að kenna (Erla 
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Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 8). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO tilgreinir tíu 

lykilfærniþætti sem eru sameiginlegir öllum mönnum, óháð menningu. Lykilfærni-

þættirnir eru: Gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun, lausnaleit, ákvarðanataka, sjálfs-

vitund, að takast á við tilfinningar, gagnleg og góð samskipti, góð tjáskipti, samhygð og 

að takast á við streitu (Weisen o.fl., 1994, bls. 1). Eins og sjá má er lífsleikni eins konar 

mannrækt sem byggir á hugmyndum margra fræðigreina, það er sálfræði, félagsfræði, 

siðfræði, uppeldis- og menntunarfræði og heimspeki svo fáeinar greinar séu nefndar 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 5, 8). Undirstöðu og kjarna lífsleikninnar sem náms-

greinar má rekja til hugmynda og kenninga Howards Gardners um fjölgreindakenningu, 

Daniels Golemans um tilfinningagreind og hugmyndafræði Martins Seligmans og Mihaly 

Csikszentmihalyi um jákvæða sálfræði (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 7, 10; Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 16—17). Allar 

þessar kenningar tengjast og vefjast saman í lífsleikni og lífsleiknikennslu. 

5.2 Staða lífsleikni í íslenskum grunnskólum 

Líkt og komið hefur fram birtist lífsleikni fyrst sem sjálfstæð námsgrein í Aðalnámskrá 

grunnskóla árið 1999 (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 1999, bls. 5). Samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá árið 1999 átti lífsleikni að vera kennd að lágmarki eina kennslu-

stund eða 40 mínútur á viku í 4.—10. bekk. Það var svo í höndum stjórnenda að bæta 

við kennslustundum í lífsleikni ef svo bar við. Greinin fékk ekki fasta tímaúthlutun í 1.—

3. bekk en átti hins vegar að endurspeglast í kennsluháttum kennara. Lífsleikni fékk því 

samanlagt sjö kennslustundir á viku eða 2% allra kennslustunda (Aðalnámskrá grunn-

skóla: Lífsleikni, 1999, bls. 5; Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 1999, bls. 29). 

Kennslustundum í lífsleikni fjölgaði í viðmiðunarstundaskrá með nýrri námskrá árið 

2006 auk þess sem lífsleikni fékk fasta tíma á viku í 1.—3. bekk. Samkvæmt viðmiðunar-

stundaskrá átti lífsleikni að vera kennd 40 mínútur á viku í 1.—4. bekk og 120 mínútur í 

5.—7. bekk og 8.—10. bekk. Vikulegur kennslutími í lífsleikni var því alls 280 mínútur 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2006, bls. 14). 

Þessu er öðruvísi háttað í dag þar sem greinaskipting lífsleikninnar breyttist með 

tilkomu nýrrar námskrár árið 2011. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lífs-

leikni kennd undir samheiti samfélagsgreina ásamt sögu, þjóðfélagsfræði, trúarbragða-

fræði, landafræði, heimspeki og siðfræði (bls. 194). Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013) hafa samfélagsgreinar; lífsleikni, saga, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, landafræði, heimspeki og siðfræði samtals 580 mínútur á viku í 1.—4. 

bekk, 600 mínútur í 5.—7. bekk og 360 mínútur í 8.—10. bekk. Heildartími samfélags-
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greina í 1.—10. bekk er því 1540 mínútur á viku eða 11,46% allra kennslustunda. Það er 

svo í höndum skólastjórnenda að haga greinaskiptingu eftir því sem er hentugast, 

árangursríkast og skynsamlegast við hverjar aðstæður (bls. 52, 194). Í framhaldi af 

framansögðu má spyrja hvort að lífsleikni fái nægilegt vægi í kennslu í íslenskum 

grunnskólum þar sem skólarnir hafa frjálsar hendur þegar kemur að greinaskiptingu 

námsgreina í samfélagsgreinum og margar greinar eru innan samfélagsgreina. 

Af niðurstöðum rannsóknar Aldísar Yngvadóttur (2009, bls. 111) má draga þá 

ályktun að lífsleikni hafi á síðustu árum unnið sér sess í íslensku skólastarfi. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem náði til um helmings heildstæðra grunnskóla á 

landinu eða 65 skóla, er lífsleikni kennd í eina kennslustund eða 40 mínútur á viku í 

flestum skólum (bls. 111). Hins vegar benda ummæli nokkurra viðmælenda til þess að 

lífsleiknitímarnir séu ekki nýttir sem skyldi og eru það orð eins viðmælandans að þeir 

séu eins og „hálfgerðar ruslakistur“ (bls. 111). Þetta kemur heim og saman við niður-

stöður úr rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 61) en 

þær sýna að lífsleiknikennsla sumra skóla virðist ekki í nægilega góðum farvegi og því 

þurfi að „taka hana í gegn“. 

Þrátt fyrir að lífsleikni hafi unnið sér sess í íslenskum skólum er hún, líkt og íslenska, 

ekki sérstaklega vinsæl námsgrein meðal unglinga. Í rannsókninni Starfshættir í grunn-

skólum kemur fram að aðeins 52% nemenda á unglingastigi telja lífsleikni mjög eða 

frekar skemmtilega. Tuttugu og átta prósent segja hana hvorki skemmtilega né leiðin-

lega og 19% telja hana frekar eða mjög leiðinlega. Þetta sýnir að tæplega helmingur 

nemenda í 7.—10. bekk telur lífsleikni ekki skemmtilega námsgrein. Í rannsókninni 

kemur einnig fram að aðeins 58% nemenda telja lífsleikni mikilvæga (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 2014, bls. 174—175). Þetta eru dapurlegar niðurstöður í ljósi þess hve mikilvæg 

lífsleikni er sem námsgrein en líkt og komið hefur fram stuðlar hún að alhliða þroska 

einstaklingsins og eflir getu hans til þess að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 1999, bls. 7; Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 

2007, bls. 5; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21, 196). Í framhaldi af ofangreindu má 

spyrja hvernig gera má lífsleiknikennslu skil á þann hátt að hún sé lífleg, skemmtileg og 

áhugavekjandi en auki um leið færni og þekkingu nemenda á viðfangsefninu. Gæti 

mögulegt svar við þessari spurningu verið samþætting leiklistar, íslenskra bókmennta 

og lífsleikni? 
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5.3 Leiklist og bókmenntir í lífsleiknikennslu 

Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004, bls. 9, 13) benda á að lífsleikni megi fyrst og fremst efla 

með þjálfun og markvissri æfingu sem felur það í sér að auka sjálfstraust, sjálfsaga, 

skapandi og gagnrýna hugsun, lausnaleit, sjálfsábyrgð, sjálfsímynd og samkennd nem-

enda. Því þurfi að leggja áherslu á þjálfun og æfingar þar sem nemendur eru virkir og 

takast á við verkefni þar sem þeir þurfa að prófa sig áfram. Morris (2012, bls. 8, 10) 

tekur undir þetta og segir að kennsla í velferð þurfi að byggjast á reynslu nemandans. 

Það þarf að kenna nemendum hvernig á að vera heill og hvernig á að lifa farsællega. Til 

að ná tilsettum árangri þurfa nemendur að hafa upplifað það. 

Í kafla höfundar um ávinning af leiklist í kennslu kemur skýrt fram að leiklist stuðlar 

að öllum ofangreindum þáttum, það er virkni, sjálfstrausti, sjálfsaga, skapandi og gagn-

rýnni hugsun, lausnaleit, sjálfsábyrgð, sjálfsímynd og samkennd nemenda (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 10, 12; Baldwin, 2004, bls. 47; 

Carklin, 2001, bls. 4—8; Cremin, 2001, bls. 37—38; Ofsted, 2003, bls. 5; Somer, 1996, 

bls. 116—119; To o.fl., 2011, bls. 517—539). Auk þess veitir leiklist nemendum ákveðna 

vörn þegar fjallað er um erfið málefni eins og gjarnan er gert í lífsleikni. Í leiklist ganga 

nemendur í margvísleg hlutverk sem veita þessa vörn því oftar en ekki er auðveldara að 

tjá sig á bak við grímu í einhverri mynd því hún stendur milli einstaklingsins og raun-

veruleikans (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). Ekki má gleyma 

að leiklist er lifandi kennsluaðferð sem stuðlar að auknum námsáhuga, auk þess sem 

flestum nemendum finnst skemmtilegt að vinna með aðferðir hennar í kennslu 

(Cremin, 2001, bls. 37—38; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174; Somer, 1996, bls. 

116—119; To o.fl., 2011, bls. 517—539). Jafnframt kemur leiklist til móts við fjöl-

greindakenningu Howards Gardners og kenningu Daniels Golemans um tilfinninga-

greind og hugmyndafræði Martins Seligmans og Mihaly Csikszentmihalyi um jákvæða 

sálfræði (Baldwin, 2004, bls. 44—53), en líkt og kemur fram fyrr í þessum kafla eru 

þessar hugmyndir og kenningar undirstaða og kjarni lífsleikninnar sem námsgreinar 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 7, 10; Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 16—17). 

Bókmenntir geta einnig komið að góðum notum þegar lífsleikni er annars vegar (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 16). Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 99) 

„finna ungir lesendur fyrirmyndir [í bókmenntum] og geta sett sig í spor persóna. 

Þannig getur bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda og kennt þeim 

umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa“. Bettelheim 

(1989, bls. 7—8) og Booth og Barton (2000, bls. 15) taka undir þetta og segja að nem-

endur geti speglað sig í sögum og á þann hátt geta þær hjálpað nemendum við að finna 
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sitt eigið „sjálf“. Bettelheim (1989, bls. 7—8) bendir jafnframt á að í gegnum sögur fái 

nemendur tækifæri til þess að upplifa ýmis átök sem gjarnan einkenna lífið, eins og 

missi, veikindi og öldrun svo fátt eitt sé nefnt. Sögur geti því hjálpað nemendum að 

skilja og vinna úr eigin tilfinningum. 

Af framangreindu má ætla að bókmenntir og aðferðir leiklistar henti einstaklega vel 

í lífsleiknikennslu. Í kennsluefninu sem hér fylgir er lífsleikni samþætt leiklist og bók-

menntum. Með þeim hætti reynir höfundur eftir fremsta megni að skapa öruggt 

umhverfi þar sem nemendur þora að taka þátt og tjá og túlka eigin tilfinningar. Auk 

þess reynir höfundur að gera lífsleiknikennsluna líflegri, skemmtilegri og meira áhuga-

vekjandi um leið og fjölmargir þættir eru efldir meðal nemenda eins og sjálfstraust, 

sjálfsagi, gagnrýnin hugsun, sjálfsábyrgð, sjálfsímynd og samkennd svo fáeinir þættir 

séu nefndir. 



48 

6 Kennsluefni 

Í þessum kafla er að finna kennsluefni þar sem leiklist, íslenskum bókmenntum og 

lífsleikni er fléttað saman í eina heild. Kennsluefnið byggir á bókinni Peð á plánetunni 

Jörð eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur og samanstendur af tuttugu og sex leikferlum, það 

er eitt ferli fyrir hvern kafla bókarinnar. Kennsluefnið er ætlað kennurum sem kenna 

íslenskar bókmenntir eða lífsleikni á unglingastigi. Hugmyndafræði kennsluefnisins 

byggir á hugmyndum og kenningum Elliot W. Eisners, Daniel, Golemans, Howard 

Gardners, Jean Piagets, John Deweys, Ian Morris, Ken Robinsons, Lev Vygotskys, Martin 

Seligmans og Mihaly Csikszentmihalyi um nám og þroska barna. Kennsluefninu er ætlað 

að koma til móts við margbreytileika nemenda, það er ólíkar þarfir, þroska, áhugasvið, 

persónugerð og hæfileika þeirra. Því er jafnframt ætlað að stuðla að jafnvægi milli þess 

bóklega og verklega þannig að námið verði líflegra og skemmtilegra og hver og einn 

einstaklingur fái tækifæri til þess að blómstra á sínum forsendum. Lögð er áhersla á að 

kennsluefnið innihaldi fjölbreyttar og skapandi kennslu- og matsaðferðir og að viðfangs-

efnin krefjist þess að nemendur vinni saman og setji sig í spor ólíkra sögupersóna. 

Líkt og komið hefur fram stuðlar leiklist að aukinni fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennsluaðferðum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8—10; Dickin-

son og Neelands, 2006, bls. 38). Vegna fjölbreytileika aðferðanna kemur hún til móts 

við margbreytileika nemendahópsins (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1; Baldwin, 2004, bls. 44—52; Bamford, 2006; Cruz, 1995; 

Eisner, 2002; Podlozny, 2000, bls. 268; Somer, 1996). Auk þess kemur það fram í fyrri 

köflum þessa verkefnis að aðferðir leiklistar geta hentað einstaklega vel í lífsleikni- og 

bókmenntakennslu. Því er sérstök áhersla lögð á aðferðir leiklistar í kennsluefninu og er 

það von höfundar að kennsluefnið verði til þess að efla öryggi, kjark og þor kennara til 

þess að beita aðferðum leiklistar í kennslu lífsleikni og íslenskra bókmennta á unglinga-

stigi og jafnframt kennslu annarra greina. 

Hér að neðan er gerð grein fyrir markmiðum kennsluefnisins, skipulagi kennslu, 

hlutverki kennara, helstu kennslu- og námsmatsaðferðum auk þess sem bókin Peð á 

plánetunni Jörð er kynnt. Í fylgiskjölum er sniðmát af námsmatseyðublöðum til ljósrit-

unar, fréttagreinin Hljóp heilt maraþon án túrtappa, teikning eftir Völu, bestu vinkonu 
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aðalpersónu bókarinnar, listi yfir tilfinningar, textabrot úr bókinni Peð á plánetunni 

Jörð, söguborð og blöð til ljósritunar af efni sem ber heitið Ást er... 

6.1 Markmið 

Líkt og komið hefur fram er meginmarkmið kennsluefnisins að koma til móts við marg-

breytileika nemenda og gefa hverjum og einum einstaklingi tækifæri til þess að blóm-

stra. Áhersla er lögð á að kennsluefnið innihaldi fjölbreytt og skapandi viðfangsefni er 

þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu en að auki að efla 

siðferðis- og félagsþroska þeirra. Við gerð kennsluefnisins hafði höfundur hæfniviðmið 

fyrir lestur og bókmenntir og samfélagsgreinar við lok 10. bekkjar og lykilhæfni Aðal-

námskrár grunnskóla (2013) að leiðarljósi. Með kennsluefninu er leitast við að: 

 Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. 

 Efla sjálfsaga og sjálfstraust nemenda. 

 Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar 

en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. 

 Vekja nemendur til umhugsunar um margbreytileg lífsviðhorf. 

 Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra 

til þess að setja sig í spor annarra. 

 Efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. 

 Vekja áhuga nemenda á bóklestri og stuðla að bættum lesskilningi. 

 Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi- og 

gagnrýna hugsun. 

 Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, leikni og áræðni til að leita nýrra 

lausna (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 55, 102—103, 198—203). 

Mikilvægt er að kennarar hafi hugfast að ekki hentar öllum nemendum sömu markmið. 

Þrátt fyrir að bekkurinn vinni með sameiginlegt viðfangsefni geta einstakir nemendur 

eða nemendahópar farið misdjúpt í efnið. 

6.2 Skipulag kennslu 

Við gerð og útfærslu kennsluefnisins tók höfundur mið af skipulagi kennslu eins og 

greint er frá í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

 Kennsla skal miðast af því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og 

jákvætt viðhorf. 

 Stuðla skal að fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum er taka tillit til 

aldurs, þroska og getu nemenda og eðlis viðfangsefnisins. 
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 Kennsluaðferðir og vinnubrögð eiga að þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er 

að. 

 Styðjast skal við kennsluaðferðir og vinnubrögð er efla siðfræði og félagsfærni 

nemenda með markvissum hætti. 

  Stuðla skal að jákvæðum skólabrag er einkennist af lýðræðislegum vinnu-

brögðum, samstarfi og samvinnu. 

 Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs skal miðast við þá skyldu grunn-

skóla að sjá hverjum og einum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og 

þroska. 

 Kennsla skal taka mið af þörfum og reynslu hvers og eins einstaklings. 

 Kennslan skal miðast að því að efla áhuga og vinnugleði nemenda. 

 Kennsla skal útfærð með þeim hætti að hæfileikar hvers og eins einstaklings fái 

að blómstra. 

 Námsmatsaðferðir skulu vera fjölbreyttar og í samræmi við kennslutilhögun. 

 Leggja skal áherslu á virka þátttöku nemenda í námsmati. 

 Námsmat skal taka tillit til ólíkra þarfa nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 48—49, 57). 

Eins og sjá má á ofangreindu skiptir veigamiklu máli að kennarar leiði hugann að 

fjölbreyttum kennsluháttum þegar þeir skipuleggja kennslu en með þeim hætti má 

betur koma til móts við margbreytileika nemenda (Dewey, 1938/2000b, bls. 5—39; 

Eisner, 2002, bls. 1—3; Gardner, 1983, bls. 278—284, 1999, bls. 41—45; Robinson, 

2006). 

6.3 Hlutverk kennara 

Þegar unnið er með leiklist og aðrar skapandi aðferðir í kennslu er afar mikilvægt að 

kennari sé vel undirbúinn, þekki nemendur sína vel og viti hverjir vinna vel saman. 

Miklu máli skiptir að kennari skapi öruggt og notalegt andrúmsloft í skólastofunni, sé 

sveigjanlegur, gefi nemendum tækifæri á að koma hugmyndum sínum á framfæri og 

veiti þeim leiðsögn er byggir á hvatningu og jákvæðri gagnrýni (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6, 11; Baldwin, 2004, bls. 18—19, 66—87; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 36). Líkt og kemur fram í kafla 3.3 hér að framan veigra margir 

kennarar sér við því að nota aðferðir leiklistar sökum ótta við agaleysi og viðbrögð 

nemenda við virkri, sveigjanlegri og skapandi aðferð eins og leiklist (Baldwin, 2004, bls. 

20—21; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 35—57). Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir (2004, bls. 13), Baldwin (2004, bls. 18—19, 83), Dickinson og Neelands 

(2006, bls. 38—42) og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2012, bls. 12) benda öll á að það 
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getur verið gott að semja eins konar sáttmála með nemendum þegar skapa á öruggt og 

gott andrúmsloft auk þess sem sáttmáli er áhrifarík leið til að koma í veg fyrir hegðunar-

erfiðleika nemenda og ýmis önnur vandamál er upp geta komið í kennslu. 

Sáttmáli er eins konar samningur sem kennari og nemendur gera sín á milli. Kennari 

semur þá reglur í samstarfi við nemendahópinn. Ágæti þessarar aðferðar er að nem-

endur eru líklegri til þess að fara eftir þeim reglum sem þeir hafa samið og samþykkt 

sjálfir, jafnframt getur sáttmáli hvatt nemendur til þátttöku í kennslustundum. Reglur 

veita nemendum öryggi og skapa traust milli kennara og nemenda og innbyrðis milli 

nemenda. Með reglum vita nemendur til hvers er ætlast af þeim og til hvers þeir geta 

ætlast af öðrum í bekknum. Gefa þarf góðan tíma þegar útbúa á sáttmála með nem-

endum. Bekkurinn þarf að fá tækifæri til þess að ræða saman og spyrja spurninga í 

sameiningu. Kennari þarf að gæta þess að reglurnar séu skýrar, skilmerkilegar og ekki of 

langar. Orðalag þarf að vera jákvætt og leggja á áherslu á það sem nemendur eiga að 

gera fremur en það sem þeir eiga ekki að gera. Í sáttmálanum þarf að koma fram hver 

viðurlögin eru ef reglur sáttmálans eru brotnar. Viðurlögin eru sameiginleg ákvörðun 

kennara og nemenda. Þegar sáttmálinn hefur verið saminn getur verið gott að hengja 

hann upp en með þeim hætti eru reglurnar ávallt sýnilegar nemendum og góð áminning 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 13; Baldwin, 2004, bls. 83; 

Dickinson og Neelands, 2006, bls. 38—42; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 12). 

Margir kennarar óttast hið óvænta í kennslu og þá skiptir máli að þeir séu vel 

skipulagðir og að kennsluáætlun þeirra sé ítarleg og innihaldi gnótt af æfingum. 

Dickinson og Neelands (2006, bls. 37) benda á að kennarar þurfi að læra að slaka á og 

átta sig á því að allar upplifanir, jafnvel þær óvæntu, sem þróast í gegnum leiklist og 

aðrar skapandi kennsluaðferðir eru oftar en ekki bestu augnablikin. 

6.4 Kennsluaðferðir 

Val á kennsluaðferð er án efa ein mikilvægasta ákvörðun sem kennari tekur við undir-

búning kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 67). Miklu máli skiptir að kennslan sé 

fjölbreytt því með þeim hætti má betur koma til móts við ólíkar þarfir nemenda auk 

þess sem vænta má að námið verði skemmtilegra og eftirminnilegra (Ingvar Sigurgeirs-

son, 1999a, bls. 41). Leiklist er þverfagleg grein sem stuðlar að aukinni fjölbreytni og 

sveigjanleika í kennsluaðferðum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 

8—10; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 38). Þar sem kennsluefnið byggir að mestu á 

aðferðum leiklistar og öðrum skapandi kennsluaðferðum má leiða líkur að því að það 

komi til móts við margbreytileika nemenda. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu 
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kennsluaðferðum er koma fyrir í kennsluefninu. Fyrst er fjallað um hópvinnubrögð, 

umræðu- og spurnaraðferðir og þankahríð. Því næst eru teknar fyrir kennsluaðferðir 

leiklistar þar sem farið er í mismunandi útfærslur hlutverkaleikja. 

6.4.1 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er samheiti yfir margar kennsluaðferðir sem eiga það sammerkt að 

nemendum er ætlað að leysa tiltekin viðfangsefni í sameiningu. Hópverkefni geta verið 

afar margvísleg og fer það allt eftir kennara og viðfangsefnum. Áherslan er þó alltaf sú 

sama, það er samvinna og virk þátttaka nemenda. Það er í höndum nemenda að 

afmarka verkefnið og taka ákvörðun um hvaða upplýsinga þurfi að afla, hvernig skuli 

vinna úr þeim og hvernig niðurstöður skuli settar fram (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 

136—137). 

6.4.2 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir grundvallast á því að kennari beiti spurningum eða annars 

konar aðferðum til að skapa samræður meðal nemenda um tiltekin viðfangsefni. 

Markmið aðferða getur til dæmis verið að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu, fá þá 

til þess að ræða ólík viðhorf eða álitamál, skiptast á skoðunum og rökræða, brjóta mál 

til mergjar eða bera saman með skipulegum hætti tímabil, atburði, hugmyndir, 

kenningar og stefnur svo fáein dæmi séu nefnd (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 92; 

Larson, 2000, bls. 674—676). 

Til þess að góðar umræður eigi sér stað þurfa nemendur að vera virkir og til að 

stuðla að virkni nemenda þarf kennari að hafa haldbæra þekkingu á þeim aðferðum og 

aðstæðum sem best duga til að virkja nemendur. Kennari þarf fyrst og fremst að skapa 

andrúmsloft í skólastofunni sem einkennist af öryggi, trausti og virðingu þannig að 

nemendur eigi auðvelt með að segja hug sinn (Ingvar Sigurgeirsson, 2015, bls. 5). Einnig 

skiptir skipulag skólastofunnar veigamiklu máli en heppilegast er að haga uppröðun 

borða og stóla þannig að nemendur sjái hver framan í annan. Því getur hentað vel að 

sitja í hring eða skeifu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 92). Ingvar Sigurgeirsson (2015, 

bls. 24) og Kindsvatter, Wilen og Isher (1992, bls. 185—190) mæla með því að kennari 

fari yfir einkenni góðrar samræðu með nemendum og hvers sé vænst af henni og þá 

sérstaklega ef nemendur eru að stíga sín fyrstu skref í öguðum umræðum. Sem dæmi 

getur verið gott að nefna mikilvægi þess að allir taki þátt, beiti virkri hlustun, sýni hver 

öðrum virðingu, hjálpist að við að skilja efnið og byggi það sem sagt er á gögnum eða 

heimildum. 
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6.4.3 Þankahríð 

Í þankahríð varpar kennari fram tiltekinni spurningu. Til dæmis gæti hann spurt: „Hvað 

kemur upp í huga ykkar þegar þið heyrið orðið plast?“. Nemendur setja sig í ákveðnar 

stellingar og láta hugann reika og nefna allar þær hugmyndir er koma upp í huga þeirra 

eftir að kennari hefur varpað fram spurningunni. Kennari skráir allar hugmyndir 

nemenda um leið og þær eru nefndar á einhvers konar töflu eða renning sem hengdur 

hefur verið upp á vegg þannig að allir viðstaddir sjái. Nemendur og kennari flokka síðan 

hugmyndirnar í sameiningu og ræða það sem fram hefur komið og athuga hvort ekki 

megi bæta einhverju við (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 95). 

6.4.4 Hlutverkaleikir 

Í hlutverkaleikjum setja nemendur sig í spor ýmissa sögupersóna og lifa sig inn í 

gildismat, viðhorf og tilfinningar þeirra. Hlutverkaleikir gefa kennurum tækifæri til að 

spyrja spurninga er varða siðferði og gefur nemendum færi á að velta fyrir sér orsök og 

afleiðingum og tengja þær aðstæðum raunveruleikans. Nemendur nota því bæði eigin 

reynslu og reynsluna af hlutverkaleik til að vinna með eigin tilfinningar og læra á 

samfélagið. 

Í hlutverkaleik þarf verur með mannlega eiginleika - hver?, umhverfi og aðstæður - 

hvar? og þráð og atburðarás - hvað?. Það er svo í höndum kennara að ákveða framan-

greind atriði. Gott er að hafa í huga að nemendur fái nægan tíma til að setja sig í 

hlutverk og tækifæri til að skoða viðfangsefnið frá mörgum ólíkum sjónarhornum og 

tileinka sér það. Einnig er mikilvægt að hlusta á og virða skoðanir nemenda er koma 

fram í hlutverkaleiknum (Anna Jeppesen, 1994, bls. 23—29; Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24; Baldwin, 2004, bls. 11; Dickinson og Neelands, 2006, 

bls. 92; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 28). 

Heiti hlutverkaleikja er mismunandi eftir þeirri tækni sem kennari beitir hverju sinni 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24). Hlutverkaleikirnir sem 

stuðst er við í kennsluefninu og gert er grein fyrir hér að neðan bera heitin; kyrrmyndir, 

spuni, sérfræðingar, kastljós, viðtöl, fundir – umræður í hlutverkum, skrifað í hlutverki, 

innri raddir, samviskugöng, afturhvarf, hugrenningar, slúðurhringur, hljóðmynd, örlaga-

vefur og unnið með grímur. 

6.4.4.1 Kyrrmyndir 

Kyrrmyndir eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik. Nemendur taka að sér hlutverk út 

frá tilteknu viðfangsefni og stilla sér upp hreyfingarlausir eins og stytta eða kyrrmynd. 

Þegar nemendur hafa stillt sér upp gengur kennari á milli og spyr nemendur einfaldra 
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spurninga er tengjast viðfangsefninu. Kyrrmynd getur verið einstaklingsvinna en oftar 

en ekki er hún hópvinna er reynir á samvinnu. Nemendur þurfa þá að finna út í samein-

ingu hvernig best er að túlka tiltekið viðfangsefni með kyrrmynd. 

6.4.4.2 Spuni 

Í spuna túlka nemendur af fingrum fram. Þeir búa til stutta leikþætti, til dæmis út frá 

námsefninu, orðum eða setningum, hlutum, myndum, frásögnum eða atvikum úr 

daglegu lífi og sýna svo afraksturinn bekkjarfélögum sínum. Í spuna ráða nemendur 

talsverðu um framvinduna, þeir ákveða gjarnan hverjir þeir eru, hvar þeir eru og koma 

sjálfir með hugmyndir að atburðarás. Kennari getur jafnframt fengið nemendum 

atburðarás og þá ráða nemendur hvernig þeir vinna verkefnið, hverjir þeir eru og hvar 

spuninn gerist. Í spuna skiptir máli að nemendur taki hlutverkið alvarlega og hafi gott 

samspil sín á milli, sýni virka hlustun og skapi spennu þannig að eitthvað óvænt gerist. 

Ef nemendur hafa þessa þætti í huga eru meiri líkur á því að spuninn verði áhugaverður 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 26; Baldwin, 2004, bls. 132—

133). 

Það getur verið vandasamt að vinna með spuna þar sem hann býður upp á mikið 

frelsi nemenda. Nemendur eiga til að mynda oft erfitt með að afmarka upphaf og endi 

og því vill það stundum gerast að spuninn dragist á langinn. Til að koma í veg fyrir það 

getur verið gott að kennari venji nemendur á að hefja og ljúka spuna á kyrrmynd. Til að 

dýpka skilning nemenda á viðfangsefninu skiptir máli að kennari ígrundi ferlið með 

nemendum að vinnu lokinni (Anna Jeppesen, 1994, bls. 16—19; Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 26; Baldwin, 2004, bls. 132—133). 

6.4.4.3 Sérfræðingar 

Þessi aðferð hentar einkar vel þegar unnið er með viðfangsefni er krefjast umræðna og 

lausnaleitar á raunverulegum vandamálum. Nemendur taka að sér hlutverk sérfræðinga 

í einhverri grein eins og lækna, kennara, lögreglumanna, sálfræðinga eða lögfræðinga 

svo fáein dæmi séu nefnd. Mestu skiptir að nemendur séu ávallt ávarpaðir sem sér-

fræðingar á meðan þeir eru í hlutverkum. Nemendur leita lausna á tilteknum vanda-

málum í hlutverkum sérfræðinga og kynna niðurstöður í formi fyrirlestrar, glærusýn-

ingar eða túlka niðurstöður á leikrænan hátt (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 27—28). 
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6.4.4.4 Kastljós 

Kastljós er aðferð þar sem athyglin beinist að einum nemanda. Kennari fær nemanda til 

þess að setjast á stól fyrir framan allan hópinn í hlutverki persónu er kemur fyrir í 

sögunni, ferlinu eða námsefninu sem er til umfjöllunar. Þetta getur ýmist verið hlutverk 

sem hefur óljósan tilgang eða hlutverk úr fortíðinni sem gott væri að fá nánari upp-

lýsingar um. Nemandinn situr fyrir svörum kennara og samnemenda sinna um þessa 

tilteknu persónu og afstöðu hennar. Þegar þessari aðferð er beitt skiptir máli að kennari 

velji nemanda í kastljós sem treystir sér til að vera miðpunktur athyglinnar (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 28; Baldwin, 2004, bls. 112—113). 

6.4.4.5 Viðtöl 

Viðtöl er aðferð þar sem kennari fær tvo nemendur til þess að setja á svið viðtal og er 

þá annar nemandinn í hlutverki spyrils og hinn í hlutverki viðmælanda. Spyrillinn gæti til 

dæmis verið fjölmiðlamaður en viðmælandinn er persóna úr sögunni, ferlinu eða 

námsefninu sem verið er að vinna með. Kennari getur fengið fleiri en tvo nemendur í 

viðtal samtímis og er þá gjarnan einn spyrill og hinir sitja fyrir svörum. Aðrir nemendur 

horfa og hlusta á viðtalið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 29). 

6.4.4.6 Fundir – umræður í hlutverkum 

Í umræðum um álitamál getur verið gott að halda formlegan eða óformlegan fund þar 

sem nemendur ræða um tiltekið álitamál í hlutverkum. Með þeim hætti má gjarnan 

dýpka skilning þeirra á málefninu og varpa skýrara ljósi á skoðanir annarra. Nemendur 

verða þá að taka afstöðu út frá hlutverkum sínum. Dæmi: Nemendur setja sig í spor 

vinahóps sem samanstendur af 15 ára ungmennum sem vilja fara á útihátíð um 

verslunarmannahelgi án fylgdar fullorðinna og þurfa að færa rök fyrir skoðun sinni. 

Síðan setja þeir sig í spor foreldra ungmennanna sem vilja alls ekki að þau fari á útihátíð 

um verslunarmannahelgi nema í fylgd fullorðinna og þurfa að færa rök þess efnis máli 

sínu til stuðnings. Kennari getur jafnframt tekið þátt í umræðunum og þá í andstæðu 

hlutverki við nemendur (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 29; 

Baldwin, 2004, bls. 144; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 3—4). 

6.4.4.7 Skrifað í hlutverki 

Nemandi skrifar bréf, dagbók eða skilaboð í hlutverki persónu sem hann er að túlka til 

að mynda úr sögunni, ferlinu eða námsefninu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 30; Baldwin, 2004, bls. 129). 
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6.4.4.8 Innri raddir 

Í hinu daglega lífi fela einstaklingar gjarnan raunverulegar tilfinningar sínar og segja ekki 

það sem í brjósti þeirra býr. Markmið aðferðarinnar er að fá fram tilfinningar og 

hugsanir persónunnar sem túlkuð er, innri raddir hennar, hugsanir sem hún á oft erfitt 

með að láta í ljós. Með þessum hætti öðlast nemendur dýpri skilning á því hvernig 

persónunni líður. Í innri röddum er nemendum skipt í fjögurra manna hópum. Tveir 

nemendur setjast á stóla andspænis hvor öðrum en hinir tveir standa fyrir aftan þá. Þeir 

sem sitja ræða saman og á meðan túlka þeir sem standa, hugsanir þeirra og tilfinningar, 

það er þeir eru þeirra innri raddir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 

32). 

6.4.4.9 Samviskugöng 

Þegar þessari aðferð er beitt er fengist við innri hugsanir persónunnar, líkt og gert er í 

aðferðinni innri raddir. Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir 

andspænis hvor annarri og snúa með andlit sín inn í göngin. Nemandi eða kennari 

gengur hægt í gegnum göngin í hlutverki persónu úr sögunni, ferlinu eða námsefninu. 

Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana eða samvisku persónunnar eða einhvers 

sem hugsar vel eða illa til hennar. Önnur röðin er góða samviskan eða jákvæða 

hugsunin og hin röðin er illa samviskan eða neikvæða hugsunin. Um leið og persónan 

gengur í gegnum göngin heyrast raddir þeirra er mynda göngin, ein í einu. Samvisku-

göng henta vel þegar verið er að fást við erfiðar ákvarðanir eða umdeilda persónu 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 33). 

6.4.4.10 Afturhvarf 

Afturhvarf er tækni sem notuð er til þess að skoða atvik úr fortíðinni sem varpa skýrara 

ljósi á nútíðna. Kennari leggur fram hlut, mynd, bréf eða dagbókarbrot sem tilheyrir 

fortíð mannsins og nemendur spinna stuttan leikþátt eða atvik er varpa ljósi á líf hans 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 32). 

6.4.4.11 Hugrenningar 

Kennari fær nemendur til þess að segja frá hugsunum sínum með því að spyrja þá 

spurninga. Hann gengur á milli nemenda og snertir létt á öxl hvers og eins sem tjáir sig 

þá um málið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 32). 

6.4.4.12 Slúðurhringur 

Þessi aðferð hentar einstaklega vel þegar verið er að fjalla um tvo ólíka einstaklinga eða 

hópa. Með henni má vinna á fordómum og efla virðingu fyrir margbreytileikanum. 
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Nemendum er skipt í tvo hópa, A og B. Hóparnir mynda hringi þar sem þeir slúðra hvor 

um annan, það er hópur A slúðrar um hóp B og hópur B slúðrar um hóp A. Eftir 

æfinguna ræða allir saman um það sem fram kom: Eru fordómar í því sem sagt var?, 

hvað felst í því að vera öðruvísi? og hvernig er það að vera öðruvísi? (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 34—35; Baldwin, 2004, bls. 127—128). 

6.4.4.13 Hljóðmynd 

Í þessari aðferð vinna nemendur með hljóð, til dæmis úr náttúrunni eða önnur hljóð er 

tengjast viðfangsefninu sem er til umfjöllunar hverju sinni. Allir sitja í hring og lesa 

saman brot úr sögunni eða viðfangsefninu sem verið er að vinna með. Einn nemandi 

situr inni í miðjum hringnum í hlutverki persónunnar sem er til umfjöllunar. Nemendur 

mynda hljóð sem persónan í miðjunni gæti mögulega heyrt. Einn nemandi byrjar og 

næsti tekur við og svo koll af kolli. Að lokum mynda allir hljóð saman (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 33). 

Önnur útfærsla er að nemendur mynda hljóð er lýsa hugsunum og tilfinningum 

persónunnar á því augnabliki. Ef vel gengur geta nemendur jafnframt búið til hreyfingar 

sem lýsa líðan hennar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 33). 

6.4.4.14 Örlagavefur 

Þessi aðferð hentar vel þegar unnið er með örlög einhverrar persónu úr sögunni, ferlinu 

eða námsefninu. Aðferðin getur auðveldað nemendum að átta sig á því hvað það er 

sem hefur áhrif á líf persónunnar. Nemendur og kennari standa í hring og kennari byrjar 

á því að henda stórum garnhnykli yfir hringinn um leið og hann segir eitt orð eða eina 

setningu er tengist örlögum persónunnar. Allir aðrir í hringnum gera slíkt hið sama um 

leið og þeir henda hnyklinum til næsta manns. Þess þarf að gæta að allir haldi vel í 

spottann. Þegar hnykillinn hefur gengið heilan hring má stöðva ferlið eða láta hnykilinn 

ganga annan hring. Í lokahringnum segja allir eitt orð eða setningu er tengist tilfinn-

ingum einhvers náins í garð persónunnar. Þegar ferlinu er lokið er vefurinn, sem einna 

helst líkist köngulóarvef, lagður á gólfið. Því næst skrifa nemendur vangaveltur sínar um 

örlög persónunnar á litla miða sem þeir leggja inn í vefinn. Að síðustu ganga allir á milli 

og skoða og ræða það sem stendur á miðunum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 33—34). 

6.4.4.15 Unnið með grímur 

Grímuvinna er hljóðlaus vinna þar sem líkamleg tjáning er í öndvegi. Þegar unnið er 

með grímur skiptir máli að nemendur geti bæði náð, haldið og gefið athygli. Kennari 
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raðar grímum er sýna mismunandi svipbrigði á borð. Nemendur koma upp og velja sér 

grímu. Þeir lesa í svipbrigði hennar og koma líkamanum í þá stellingu er hæfir svip-

brigðinu og túlka tilfinningu grímunnar með látbragði. Miklu máli skiptir að kennari fari 

yfir reglur grímuvinnunnar áður en vinnan með grímurnar hefst. Reglurnar eru: 

 Leikendur snúa ávallt baki í áhorfendur þegar þeir setja upp grímuna. 

 Leikendur mega hvorki tala né gefa frá sér hljóð. Þetta er hljóðlaus vinna (Rann-

veig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 53, 57). 

Kennarar geta fengið grímur að láni hjá FLÍSS (Félag um leiklist í skólastarfi) og hjá 

vefsíðunni www.leikumaflist.is. 

6.5 Námsmat 

Hugtakið námsmat nær yfir allar þær aðferðir er meta hæfni og framfarir nemenda í 

námi. Námsmat er órjúfanlegur og mikilvægur þáttur í öllu náms- og kennsluferli því 

það gefur dýrmætar upplýsingar um framvindu náms og námsárangur hvers og eins 

einstaklings. Námsmat á að vera reglubundinn þáttur í skólastarfi og skipulagt í sam-

ræmi við námskrá, hæfniviðmið og viðfangsefni nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 54, 204). Þar sem markmið skólastarfs eru mörg og nemendahópur marg-

breytilegur er afar mikilvægt að kennarar styðjist við fjölbreyttar matsaðferðir er endur-

spegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Miklu máli skiptir að náms-

mat sé heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum og gefi heildstæða mynd af hæfni 

þeirra, það er meti þætti eins og þekkingu, framfarir, virkni, hæfileika og leikni (Aðal-

námskrá grunnskóla, 2013, bls. 55, 204; Baldwin, 2004, bls. 48; Eisner, 2002, bls. 178—

180, 194; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, 

bls. 83—88; Linn og Miller, 2005, bls. 24; Schoenfeld, 1999, bls. 6). Þegar kennsla er 

skipulögð er brýnt að kennari hugi að námsmatinu, það er hvaða þætti hann hyggst 

meta hjá nemendum og með hvaða hætti matið eigi að fara fram. Jafnframt skiptir máli 

að kennari upplýsi nemendur sína um námsmatið áður en vinnuferlið hefst (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 23, 

49). 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim matsaðferðum sem stuðst er við í kennslu-

efninu. Vissulega má notast við aðrar aðferðir en mestu máli skiptir að þær mats-

aðferðir sem beitt er séu fjölbreyttar þar sem kennsluefnið byggir á aðferðum leiklistar 

og öðrum skapandi kennsluaðferðum, jafnframt er því ætlað að koma til móts við 

margbreytileika nemenda. Líkt og Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004, bls. 

62) benda á getur reynst erfitt að meta nemendur þegar kennsla byggir á aðferðum 

http://www.leikumaflist.is/
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leiklistar. Leiklist er í eðli sínu hópvinna og því getur verið torvelt að fylgjast með 

hverjum og einum nemanda auk þess sem oft er fjallað um huglæga þætti í leiklist sem 

erfitt er að meta og útskýra. Kennsluefnið kallar því á fjölbreyttar matsaðferðir. 

6.5.1 Kennaramat 

Í kennaramati fylgist kennari með nemendum, skráir hjá sér athugasemdir og metur 

ferlið jafnt og þétt. Það getur reynst afar hentugt að styðjast við kennaramat því 

reynslan sýnir að nemendur leggja sig meira fram vitandi það að kennari fylgist með 

vinnu þeirra. Meta má þætti eins og frumkvæði, ábyrgð, hugmyndaflug, virkni, hjálp-

semi, samvinnu, virka hlustun, virðingu og jákvæðni svo fáein dæmi séu nefnd. Það 

getur verið mjög gagnlegt og auðveldað kennaramatið að útbúa eins konar eyðublað 

eða gátlista sem kennari hefur til hliðsjónar og fyllir inn í jafnt og þétt (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62—63). Í viðauka A má sjá dæmi um sniðmát að 

gátlista fyrir kennara. 

6.5.2 Sjálfsmat 

Mat nemenda á eigin framlagi er ekki síður mikilvægt en kennaramat því það veitir 

kennara og nemendum upplýsingar sem ekki er hægt að afla með öðrum hætti. Matið 

krefst þess að nemandi rifji upp ferlið, sé raunsær á vinnu sína og sýni skilning og 

ábyrgð við matið á sjálfum sér. Ef ástæða er til getur kennari rætt við nemanda um 

ákveðna þætti í sjálfmatinu, auk þess sem það getur verið gagnlegt að bera saman 

sjálfsmat, jafningjamat og kennaramat (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 205; Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 91; 

Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 53—54). Í viðauka B má sjá dæmi um sniðmát að sjálfs-

mati. 

6.5.3 Jafningjamat 

Í jafningjamati meta nemendur bekkjarfélaga sína. Brýnt er að nemendur eigi þess kost 

að leggja mat á framlag hvers og eins þegar hópvinna er annars vegar því einstaklingar 

leggja mismikið af mörkum í slíkri vinnu. Þetta veldur gjarnan pirringi meðal nemenda 

og kergju innan hópsins. Því er gott að nemendur geti tjáð sig um slíkt í jafningjamati. 

Kennari verður þó að minna nemendur á að gagnrýni á ávallt að vera uppbyggjandi auk 

þess sem mikilvægt er að þeir geti rökstutt mat sitt (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 52—53). Í viðauka C má sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati. 
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6.5.4 Sýnismappa 

Nemendur safna verkefnum sínum í sýnismöppu en með þeim hætti fá þeir tækifæri til 

þess að halda til haga verkefnum er sýna fram á þekkingu, leikni og hæfni þeirra. Þetta 

geta verið teikningar, skrif, kort, skissur, uppdrættir, ljósmyndir, myndbandsupptökur, 

hugleiðingar, ljóð, ritgerðir, útdrættir, smásögur, myndasögur, þankabrot, útreikningar, 

töflur, gröf, drög, bókalisti, skýringarmyndir, umræðupunktar og glósur svo fátt eitt sé 

nefnt. Í möppunni geta einnig verið umsagnir kennara og bekkjarfélaga. Sýnismappa 

getur því gefið gott yfirlit um þau verk sem nemandi hefur unnið og má segja að hún sé 

eins konar heimildasafn um nám hans. Mappan er síðan metin eftir frumleika, vand-

virkni og samviskusemi. Sýnismöppur geta hentað einstaklega vel í samskiptum við 

foreldra en einnig þegar kynna á skólastarfið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 205; 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 

bls. 87—88). 

6.5.5 Skrifað í hlutverki 

Aðferðin skrifað í hlutverki er ekki aðeins hentug kennsluaðferð heldur einnig mjög góð 

matsaðferð því hún getur hjálpað kennara að meta þekkingu og skilning nemenda á 

viðfangsefninu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63—64). 

Nemandi skrifar bréf, dagbók eða skilaboð í hlutverki persónu sem hann er að túlka til 

dæmis úr sögunni, ferlinu eða námsefninu. Kröfur sem gerðar eru til nemenda hvað 

varðar ritunarþáttinn ráðast af aldri og þroska þeirra (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 30, 63; Baldwin, 2004, bls. 129). 

6.6 Peð á plánetunni Jörð 

Leynilegur ástmaður minn stendur í eldheitu sambandi við barbídúkku, það á að reka 

Völu vinkonu mína úr landi og Hólmfríður handavinnubani lætur eins og ég sé með 

fjórtán þumalputta og greindarvísitöluna NÚLL. Auk þess hóta kaloríudraugarnir að 

breyta mér í súmóglímukappa með tveggja sæta rass. Spurning hvort að hægt er að 

stinga þá af á hlaupum. 

–Magga Stína, fjórtán ára peð á plánetunni Jörð 

Í þessum kaflahluta verður sagt stuttlega frá bókinni Peð á plánetunni Jörð sem er 

unglingasaga eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur og var gefin út af Máli og menningu árið 

1995. Auk þess verður útskýrt hvað réði vali höfundar á bókinni. 
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6.6.1 Sagan 

Sagan segir frá 14 ára unglingsstúlku, Möggu Stínu og sambandi hennar við fjölskyldu, 

vini, kennara skólans og það umhverfi sem hún lifir í. Magga Stína er ósköp venjuleg 

stúlka sem er á viðkvæmu skeiði unglingsáranna, þegar örar breytingar, bæði líkamlegar 

og andlegar, eiga sér stað og önnur viðmið og nýtt lífsmat er að fá gildi. Hún er 

sjálfstæð og ákveðin stúlka sem hefur sterkar skoðanir og frjótt ímyndunarafl. Magga 

Stína er vel gefin og hagyrðingur. Henni vegnar vel í skólanum og þarf að hafa lítið fyrir 

náminu en er aftur á móti í uppreisn gegn skólasamfélaginu. Hún á marga góða vini og 

má þar nefna Völu, bestu vinkonu hennar, Heiðu, sem á ekki upp á pallborðið í fyrstu, 

Siggu Rósu, sem á skessu fyrir móður og Jónas, sem hefur alstærsta nef sögunnar, sem 

þó fer sífellt minnkandi eftir því sem hann og Magga Stína verða betri vinir. 

Fjölskylda Möggu Stínu er nokkuð hefðbundin nútímafjölskylda, foreldrar hennar 

vinna báðir mikið svo endar nái saman. Móðir Möggu Stínu er leikkona og vinnur því 

mikið á kvöldin og faðir hennar vinnur sem prófarka- og handritalesari hjá bókaforlagi, 

auk þess sem hann stjórnar einstaka sinnum útvarpsþætti á Rás 1. Þrátt fyrir mikla 

vinnu foreldranna er fjölskyldan heilsteypt og heimilislífið nokkuð slétt og fellt og engin 

alvarleg vandamál að finna innan hennar. Samband Möggu Stínu við fjölskylduna er 

gott enda nýtur hún viðurkenningar og trausts foreldra sinna. Þrátt fyrir að Magga Stína 

sé ákveðinn og sterkur persónuleiki sem vegnar vel bæði náms- og félagslega er sjálfs-

mynd hennar ekki mjög sterk þegar snýr að útlitinu. Í sögunni þurfa Magga Stína og 

vinir hennar að takast á við ýmis vandamál er koma upp hjá þeim sjálfum, á heimilinu, í 

vinahópnum og í skólanum. Auk þess þurfa þau að glíma við þá innri og ytri togstreitu 

er gjarnan fylgir unglingsárunum. 

6.6.2 Hvers vegna Peð á plánetunni Jörð? 

Þrátt fyrir að rúm tuttugu ár séu liðin frá því að bókin Peð á plánetunni Jörð kom út 

finnst höfundi hún hafa staðist tímans tönn og samkvæmt óformlegri könnun höfundar 

er hún enn kennd á unglingastigi margra grunnskóla. Að mati höfundar er bókin vel til 

þess fallin að vekja áhuga unglinga á bóklestri almennt. Í fyrsta lagi er hún skrifuð á máli 

sem unglingar skilja, kímnin er bráðskemmtileg auk þess sem kaflar hennar eru frekar 

stuttir og hnitmiðaðir og því er bókin ekki langdregin aflestrar. Í öðru lagi geta unglingar 

auðveldlega fundið fyrirmyndir í sögunni, mátað sig inn í aðstæður sögupersónanna og 

sett sig í spor þeirra því bókin endurspeglar aðstæður og hugarheim flestra nútíma-

unglinga. Sjálfur las höfundur bókina þegar hann var í 8. bekk og átti þá auðvelt með að 

setja sig í spor sögupersónanna og tengja þær og líf þeirra við eigin reynslu. Líkt og 

Bushman (1997, bls. 39—40) bendir á skiptir máli að valdar séu bækur er höfði til 
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nemenda og þeir geta samsamað sig við þegar auka á áhuga þeirra á bóklestri. Í þriðja 

og síðasta lagi fellur innihald bókarinnar vel að viðfangsefnum lífsleikninnar. Hún tekur 

á þörfum og athyglisverðum málefnum er brenna á unglingum og eru þeim ákaflega 

mikilvæg á þessum mótunarárum. Hér má nefna þætti eins og vináttubönd, ástina, 

samstöðu og félagsskap. Jafnframt er fengist við vandamál er lúta að hinum almenna 

þroska og sjálfsmyndinni, það er tilfinningar, viðmiðanir við jafningja, löngun til að falla í 

hópinn, hraður líkamsvöxtur, kynþroski og nývöknuð kynferðisleg vitund. Það má í raun 

segja að hver kafli bókarinnar sé eins og ein stutt klípusaga. 

6.7 Kennsluáætlanir 

Í þessum hluta kaflans er að finna kennsluáætlanir fyrir átta heildstæð ferli sem ætluð 

eru kennurum sem kenna íslenskar bókmenntir eða lífsleikni á unglingastigi. Kennslu-

ferlin má nota í heild sinni eða að hluta en það er í höndum kennara að afráða hvað 

hentar best hverju sinni. Mestu máli skiptir að kennari sé sveigjanlegur varðandi 

tímaramma og skipuleggi viðfangsefnin þannig að þau komi til móts við margbreytileika 

nemendahópsins. Í lok hverrar áætlunar er að finna upplýsingar um markmið, efni og 

gögn, rými, áætlaðan tíma og námsmat. 

Líkt og komið hefur fram er kjarni kennsluefnisins bókin Peð á plánetunni Jörð eftir 

Olgu Guðrúnu Árnadóttur. Miðað er við að nemendur lesi einn kafla í senn í tengslum 

við hvert ferli, en þó má lesa bókina í heild sinni í upphafi vinnuferlisins. Þeir annmarkar 

eru á kennsluefninu að ekki er búið að prófa það á vettvangi. 
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6.7.1 Fyrsti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Símat/ 

sýnismappa 

Kennari byrjar á því að tilkynna nemendum að námsmatið fari fram með símati. Því næst útskýrir 

hann fyrir nemendum hvað sýnismappa er, sjá útskýringu á bls. 60. Hann útskýrir fyrir nemendum 

að öll verkefni er tengjast vinnunni með bókina Peð á plánetunni Jörð eigi að fara í þessa tilteknu 

möppu sem að lokum verður metin til einkunnar. 

Allur bekkurinn 

2 Kveikja Kennari opnar umræðu um kvöldmatartíma á heimilum nemenda með spurningum eins og: 

 Hvernig eru kvöldmatartímum á heimilum ykkar háttað? 

 Hver ræður því hvað er í kvöldmatinn á heimilum ykkar? 

 Hver sér um eldamennskuna? 

 Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta varðandi kvöldmatartímann heima hjá ykkur? 

Allur bekkurinn 

3 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

Spuni 

Hóparnir búa til kyrrmynd af fjölskyldu Möggu Stínu á kvöldmatartíma. Þeir sýna svo kennara og 

samnemendum afraksturinn. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hver ert þú? 

 Hvað er í matinn í kvöld? 

 Hvað finnst þér um matinn sem er á boðstólnum? 

 Hver ræður því hvað er í matinn á heimilinu og af hverju? 

 Hvað væri í kvöldmatinn ef þú fengir að ráða? 

Þegar hóparnir hafa sýnt kyrrmynd sína spinna þeir stuttan leikþátt út frá kyrrmyndinni. Þeir sýna 

svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

 

 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 
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4 Þankahríð á 

blaði 

 

 

 

 

Umræður 

Kennari leggur langan pappírsrenning og nokkra tússpenna í öllum regnbogans litum á gólfið en á 

miðjum renningnum stendur stórum stöfum BLÆÐINGAR. Nemendur ganga í rólegheitum í 

kringum renninginn og hugsa, hver fyrir sig og án þess að ræða saman, hvað þeim dettur í hug 

þegar þeir heyra orðið blæðingar. Þeir skrifa niður á renninginn allt það sem kemur upp í huga 

þeirra og halda svo áfram að ganga hringinn í kringum renninginn þar til að þeir finna ekkert fleira 

er tengist blæðingum. Mikilvægt er að brýna fyrir nemendum í upphafi að ekkert er rangt eða 

asnalegt. Þeir eigi að skrifa nákvæmlega allt sem kemur upp í huga þeirra. 

Nemendur setjast í hring ásamt kennara. Þeir fara yfir og ræða það sem stendur á renningnum. 

Kennari stýrir umræðunni og gætir þess að umræðan fari ekki út um þúfur. Mikilvægt er þó að 

kennari haldi sig til hlés enda er þetta æfing þar sem nemendur eiga að fá tækifæri til þess að tjá 

sig. Miklu máli skiptir að kennari styðjist við opnar spurningar. 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 

5 Kastljós Amma Möggu Stínu sem er á áttræðisaldri, Dísa, móðir Möggu Stínu, unglingsstúlka frá 

þróunarlandi og Magga Stína eru allar fengnar til þess að sitja fyrir svörum varðandi blæðingar og 

upplifun þeirra af þeim í kastljósi (sjá lýsingu á bls. 55). Dæmi um spurningar til ömmu og móður 

Möggu Stínu: 

 Hvernig fræðslu fékkstu varðandi blæðingar þegar þú varst ung? 

 Hvernig var talað um blæðingar þegar þú varst ung? 

 Hvernig leið þér þegar þú fórst í fyrsta skipti á blæðingar? Hvaða tilfinningar og hugsanir 
vöknuðu? 

 Hvernig dömubindi voru notuð þegar þú varst ung? 

 Hvað finnst þér um dömubindin og túrtappana sem notaðir eru í dag? 

 Hefðir þú vilja breyta einhverju varðandi blæðingar þegar þú varst ung? Ef svo er, þá 

Allur bekkurinn 
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hverju? 

 Hvernig er viðhorf þitt í dag til blæðinga öðruvísi en þegar þú varst unglingur? 

Dæmi um spurningar til unglingsstúlkunnar sem kemur frá þróunarlandi: 

 Hvernig er fræðslan í heimalandi þínu varðandi blæðingar? 

 Hvernig er talað um blæðingar í heimalandi þínu? 

 Hvernig leið þér þegar þú fórst í fyrsta skipti á blæðingar? Hvaða tilfinningar og hugsanir 
vöknuðu? 

 Hvernig dömubindi notið þið í heimalandi þínu? 

 Hvað finnst þér um dömubindin og túrtappana sem við notum hér á Íslandi? 

 Myndir þú vilja breyta einhverju í heimalandi þínu er snýr að blæðingum? Ef svo er, þá 
hverju? 

Dæmi um spurningar til Möggu Stínu: 

 Hvernig fræðslu hefur þú fengið varðandi blæðingar? 

 Hvernig er talað um blæðingar í kringum þig? 

 Hvernig leið þér þegar þú fórst í fyrsta skipti á blæðingar? Hvaða tilfinningar og hugsanir 
vöknuðu? 

 Hvernig dömubindi eða túrtappa notar þú helst? 

 Hvað finnst þér um dömubindin og túrtappana sem eru á markaðinum í dag? 

 Myndir þú vilja breyta einhverju varðandi blæðingar? Ef svo er, þá hverju? 

 Hvernig heldur þú að viðhorf þitt til blæðinga verði þegar þú ert orðin fertug? En þegar þú 
ert orðin sextug? 

6 Spuni: Unnið 

með setningar 

úr fréttagrein 

Hver hópur dregur eina setningu úr fréttagreininni Hljóp heilt maraþon án túrtappa (sjá frétta-

grein í viðauka D) og vinnur spuna þar sem setningin kemur fyrir en hún þarf einnig að endur-

spegla spunann frá byrjun til enda. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 
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Dæmi um setningar úr blaðagreininni: 

 Hljóp heilt maraþon án túrtappa. 

 Tók þátt í London maraþoninu á blæðingum. 

 Tók þátt í maraþoni á blæðingum en án túrtappa eða dömubindis. 

 Konur sem ekki hafa aðgang að túrtöppum og dömubindum. 

 Hvetur konur til þess að skammast sín ekki fyrir það að vera á blæðingum. 

 Ég hljóp allt maraþonið með tíðarblóð rennandi niður læri mín. 

 Hún byrjaði á blæðingum kvöldið fyrir hlaupið. 

 Ákvað að það yrði óþægilegt að hlaupa með túrtappa. 

 Ég hljóp með blóð lekandi niður læri mín fyrir systur mínar sem hafa ekki aðgang að 
túrtöppum. 

 Systur mínar sem, þrátt fyrir verki og sársauka, fela blæðingar og láta eins og þær séu ekki 
til. 

 Ég hljóp til þess að segja: „Blæðingar eru til og við sigrumst á þeim á hverjum degi“. 

Hóparnir fá u.þ.b. 5—6 mínútur til þess að undirbúa sig. Þeir sýna svo afrakstur vinnunnar. Eftir að 

hver hópur hefur sýnt spunann sinn kemur kennari með óvænta áskorun fyrir hópinn. 

Dæmi um áskorun: 

 Leikið aftur sama spunann en skiptið um hlutverk. 

 Leikið aftur sama spunann þar sem sumar persónur eru með háa stöðu (status) og aðrar 
með lága stöðu (status). 

 Leikið aftur sama spunann en nú í söngleikjastíl. 

 Leikið aftur sama spunann en nú í diskóstíl. 

 Leikið aftur sama spunann en nú eiga sumar persónur að vera mjög glaðar en aðrar mjög 
daprar. 

 Leikið aftur sama spunann en nú í ballettstíl. 
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Umræður 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifað í 

hlutverki 

 Leikið aftur sama spunann en nú eiga sumar persónur að vera reiðar en aðrar sífellt 
hlæjandi. 

 Leikið aftur sama spunann þar sem allar persónurnar eru með kæk. 

Að spunavinnu lokinni les kennari fréttagreinina, í heild sinni, fyrir allan bekkinn. Að lestri loknum 

fara fram stuttar umræður með bekknum þar sem velt er upp spurningum eins og: 

 Hvað finnst ykkur um uppátæki/ákvörðun Kiran Gandhi? 

 Hvernig haldið þið að tilfinningin sé að hlaupa heilt maraþon á blæðingum, án túrtappa 
eða dömubindis? 

 Hvernig liði ykkur ef þið hefðuð ekki aðgang að dömubindum eða túrtöppum eins og konur 
í þróunarlöndunum? 

 Hvað mynduð þið nota í staðin fyrir dömubindi eða túrtappa? 

 Líkt og kemur fram í fréttagreininni hafa miklar umræður myndast um ákvörðun Gandhi. 
Sumir líta á ákvörðun hennar sem byltingarkennda á meðan aðrir segja að hún hafi ekki 
þjónað neinum tilgangi þegar kemur að réttindabaráttu kvenna. Hvað finnst ykkur? 

 Hvað finnst ykkur um fréttagreinina sjálfa? 

Nemendur draga fram blað og blýant. Í hlutverki Möggu Stínu skrifa þeir bréf til Kiran Gandhi. 

Bréfið setja nemendur svo í sýnimöppu sína. 

 

 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingsvinna 
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Markmið: Að efla sjálfstraust nemenda til þess að tjá skoðanir sínar og tilfinningar. Þjálfa þá í því að hlusta á og bera virðingu fyrir 

skoðunum og tilfinningum annarra. Að þjálfa nemendur í því að ræða opinskátt um hversdagslega hluti eins blæðingar kvenna auk þess að 

þjálfa þá í því að setja sig í spor annarra. 

Efni og gögn: Langur pappírsrenningur og tússpennar í allskyns litum, útprentaðar setningar úr fréttagreininni Hljóp heilt maraþon án 

túrtappa, fréttagreinin Hljóp heilt maraþon án túrtappa útprentuð, skriffæri og A4-blöð. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. Gott er að nemendur hafi 

aðgang að borðum þegar þeir þurfa að vinna skrifleg verkefni en það er ekki endilega nauðsynlegt því nemendur geta skrifað á gólfinu. 

Tími: Áætlaður tími er 3 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Skrifað í hlutverki. 

Athugasemdir: Þegar unnið er með viðkvæm málefni og tilfinningar nemenda, líkt og gert er í þessu ferli, skiptir máli að traust sé gott 

meðal kennara og nemenda og innbyrðis meðal nemenda. Einnig er mikilvægt að umhverfið sé öruggt og einkennist af gagnkvæmri 

virðingu nemenda. Því getur verið gott að vinna með ýmsar traustæfingar áður en unnið er með ferlið auk þess að kennari og nemendur 

semji svokallaðan sáttmála (sjá útskýringu á bls. 51). Sáttmáli er eins konar samningur sem kennari og nemendur semja í sameiningu undir 

stjórn kennarans. Dæmi um sáttmála: „Við sýnum hvert öðru virðingu, erum kurteis og hlustum hvert á annað því við ætlum að hafa gaman 

í tímum”. Mikilvægt er að allir skilji og virði sáttmálann svo hægt sé að skapa það öryggi og traust sem þarf þegar unnið er með ferlið. 
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6.7.2 Annar kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja-

þankahríð 

 

 

Teikning 

Kennari byrjar á því að varpa fram spurningunni: Hvað kemur upp í huga ykkar þegar ég segi 

nafnið Magga Stína? 

Nemendur nefna allt það sem kemur upp í huga þeirra og kennari skráir hugmyndirnar upp á töflu. 

Þegar nemendur hafa nefnt allar hugmyndir sínar er næsta skref að flokka þær. Þeir geta til að 

mynda flokkað hugmyndirnar í flokka eins og útlit, persónuleiki, sjálfstraust og sjálfsmynd. 

Hver og einn nemandi teiknar mynd af Möggu Stínu, eins og hann sér hana fyrir sér og skrifar svo 

inn á teikninguna orð sem lýsa henni. Orðin eiga bæði að tengjast útliti og persónuleika Möggu 

Stínu. Teikninguna setur hver og einn nemandi í sýnismöppu sína. 

Allur bekkurinn 

 

 

Einstaklingsvinna 

2 Hugrenningar Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

segir þá eina setningu er lýsir því hvernig Magga Stína lítur á sjálfa sig. Nemendur eru eins konar 

innri raddir eða hugsanir Möggu Stínu. Til dæmis gæti setning nemenda hljómað svona: „Ég er 

með svo stóran rass.“ „Iss... þetta verður skítlétt próf því ég er svo góð í stærðfræði.“ Með þessum 

hætti fá nemendur skýrari mynd af sjálfsmynd Möggu Stínu. 

Allur bekkurinn 

3 Teikning í 

hópum 

Nemendur byrja á því að ræða sín á milli hvernig þeir sjá Jónas fyrir sér. Hópurinn teiknar svo í 

sameiningu mynd af Jónasi og skrifar síðan inn á hana orð er lýsa honum. Hópurinn teiknar því 

næst aðra mynd, en nú af Matta, leynilegum ástmanni Möggu Stínu. Nemendur byrja á því að 

ræða sín á milli hvernig þeir sjá Matta fyrir sér. Hópurinn teiknar svo í sameiningu mynd af Matta 

og skrifar síðan inn á hana orð er lýsa honum. Teikningarnar fara í sýnismöppu einhvers eins úr 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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hópnum. Mikilvægt er að nöfn allra í hópnum komi fram á teikningunum. Hóparnir sýna svo öllum 

bekknum teikningarnar sínar og segja aðeins frá því hvernig þeir sjá Matta og Jónas fyrir sér. 

4 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

Umræður 

Nemendur velta fyrir sér og ræða saman um vinasamband Jónasar og Matta. Hvernig er 

sambandið þeirra á milli og hver er staða hvors um sig í sambandinu? Þegar nemendur hafa rætt 

þetta sín á milli velta þeir því fyrir sér hvaða dýr Jónas gæti verið í þessu vinasambandi, þ.e. ef 

hann væri dýr og hvaða dýr Matti gæti verið. Nemendur búa síðan til kyrrmynd sem lýsir 

vinasambandi Jónasar og Matta ef að þeir væru tvö dýr af sitthvorri tegundinni. Nemendur sýna 

svo kennara og samnemendum kyrrmynd sína. Kennari gengur á milli nemendanna tveggja og spyr 

þá hvaða dýr og hvaða sögupersóna þeir séu og hvers vegna þeir völdu þetta tiltekna dýr til þess 

að lýsa Jónasi eða Matta í vinasambandi þeirra. 

Nemendur setjast í hring. Kennari varpar fram spurningum: 

 Var eitthvað líkt með kyrrmyndum ykkar? 

 Hvað var ólíkt með kyrrmyndum ykkar? 

 Hvað geta kyrrmyndirnar sagt okkur um vinasamband Jónasar og Matta? 

Hópavinna í 

tveggja manna 

hópum 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Að dýpka skilning nemenda á sögupersónunum og samböndum milli þeirra. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor 

annarra. Að efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. 

Efni og gögn: Túss-, fletti- eða krítartafla, tússpennar/krítar, blýantar, strokleður, litir og A4-blöð. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu eða öðru rými sem hefur að geyma fletti-, túss- eða krítartöflu. Gott er að nemendur hafi aðgang að 

borðum þegar þeir þurfa að teikna en það er ekki endilega nauðsynlegt. Nemendur geta einnig teiknað á gólfinu. Rými þarf að vera þannig 

að auðvelt er að hliðra til stólum og borðum. 

Tími: Áætlaður tími er 1 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Teikningar nemenda. Jafningjamat (sjá dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í vinnunni með 

teikningu í hópum. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.3 Þriðji kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja-

spurning 

Kastljós 

Kennari varpar fram spurningu til nemenda: Hvað fáum við að vita um gengi Völu í skólanum? 

Vala sem var alltaf meðal þeirra hæstu í bekknum er allt í einu haldin miklum prófkvíða, auk þess 

sem hún á erfitt með að meðtaka námsefnið. Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í 

kastljós í hlutverki Völu. Nemendur reyna að komast að því hvað er að valda prófkvíða og óöryggi 

hjá Völu í náminu. Hvað hefur gerst? Nemendur spyrja Völu spjörunum úr. 

Allur bekkurinn 

 

Allur bekkurinn 

2 Hópskiptinga-

leikur 

 

 

 

Nemendur sem 

sérfræðingar 

 

 

 

Kennari er búinn að ákveða hópaskiptinguna fyrirfram. Hann hefur tekið til límmiða í mismunandi 

litum. Nemendur raða sér í beina lárétta línu og loka augunum. Kennari límir einn límmiða á enni 

hvers og eins nemanda. Þeir sem kennari hefur ákveðið að eigi að vera saman í hópi fá sama lit af 

límmiða. Þegar kennari segir til eiga nemendur að opna augun og finna sína hópfélaga en án þess 

að tala saman. Nemendur mega aðeins tjá sig með látbragði. Þegar allir nemendur hafa fundið 

sinn hóp útskýrir kennari verkefnið. 

Eftir kastljósið hafa nemendur einhverja hugmynd um hvað sé að valda þessum kvíða og óöryggi 

hjá Völu. Nú eiga þeir að fara í hlutverk sálfræðinga. Hver hópur á að finna úrræði sem mögulega 

geta hjálpað Völu að takast á við prófkvíðann og óöryggið í náminu. Nemendur afla sér upplýsinga 

í bókum, á Veraldarvefnum, tímaritum, með því að taka viðtal við fagfólk á sviði sálfræðinnar eða 

með öðrum hætti. Hóparnir kynna svo úrræði sín fyrir kennara og samnemendum. Hóparnir hafa 

frjálst val um það með hvaða hætti kynningin fer fram en þurfa samt sem áður að hafa samráð við 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

Hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Umræður 

kennara. Dæmi um kynningaleiðir: Glærukynning, myndasaga, bæklingur, söngtexti, stuttmynd, 

vefsíða, veggspjald, útvarpsleikrit, leiksýning eða aðrar leiðir sem nemendum kemur til hugar. 

Nemendur setjast í hring og ræða eftirfarandi spurningar: 

 Hvernig fannst ykkur verkefnið? 

 Hvað fannst ykkur auðveldast og af hverju? 

 Hvað fannst ykkur erfiðast og af hverju? 

 Hvað lærðuð þið af verkefninu? 

 Hvernig getur verkefnið nýst ykkur sjálfum í hinu daglega lífi? 

 

Allur bekkurinn 

3 Slúðurhringur 

 

 

 

 

Teikning 

Í kaflanum tala Magga Stína og Vala illa um Heiðu á meðan þær smjatta á skinkubrauði. 

Nemendur, í nokkrum hópum, setjast í hring og slúðra um Heiðu. Slúðrið getur til dæmis verið 

eitthvað á þessa leið: „Heiða er svo mjó að hún er eins og einhver barbídúkka.“ „Heiða heldur að 

hún eigi allan heiminn, hún er svo góð með sig.“ Slúðurhóparnir koma allir saman og deila 

slúðrinu með hver öðrum. 

Hver og einn nemandi teiknar mynd af Heiðu, eins og hann sér hana fyrir sér og skrifar svo inn á 

teikninguna orð sem lýsa henni. Orðin eiga bæði að tengjast útliti og persónuleika Heiðu. 

Teikninguna setur hver og einn nemandi í sýnismöppu sína. 

Hópavinna í sex 

til átta manna 

hópum/allur 

bekkurinn 

 

Einstaklingsvinna 

4 Kyrrmyndir Í kaflanum á bls. 17 í bókinni kemur fram að það birtist viðtal við Jóhann, föður Völu, í einhverju 

kjaftablaðinu um „sársaukafullan skilnað dægurlagakóngsins“ með tilheyrandi væmnimyndum af 

honum sjálfum og svipmyndum úr fjölskyldualbúminu. 

Hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra manna 

hópum 
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Hver og einn hópur á að búa til tvær kyrrmyndir, eina væmnimynd af Jóhanni sjálfum og eina úr 

fjölskyldualbúminu á meðan allt lék í lyndi. Þegar hóparnir eru tilbúnir með kyrrmyndir sínar sýna 

þeir kennara og samnemendum afraksturinn. Kennari gengur á milli hvers og eins nemanda á 

meðan þeir eru í kyrrmynd og spyr þá spurninga eins og: Hver ertu? Hvað ertu að gera? Hvað ertu 

gamall/gömul? Hvernig líður þér? Ertu hamingjusöm/hamingjusamur? Hvernig myndirðu lýsa 

fjölskyldulífi ykkar? Hvernig sérðu fjölskylduna fyrir þér eftir 5, 10 eða 15 ár? 

5 Innri raddir Jóhann, faðir Völu, á samkvæmt skilnaðarsamningnum að hafa dætur sínar þrjár hjá sér aðra 

hverja helgi og í mánuð á sumrin, en hann finnur sér alltaf einhverja afsökun til að þurfa ekki að 

standa við það. 

Kennari fær fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir og afgangurinn af 

bekknum fylgist með. Einn nemandi er í hlutverki Hildigunnar, móður Völu, og einn í hlutverki 

Jóhanns, föður Völu. Nemendurnir tveir setjast á stóla andspænis hvor öðrum. Hinir tveir standa 

fyrir aftan Hildigunni og Jóhann og eru innri raddir eða hugsanir þeirra. Hildigunnur og Jóhann eru 

að ræða saman um næstu helgi, en þá á Jóhann að vera með stelpurnar. 

Kennari fær því næst aðra fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir. Nú eru 

það Jóhann og Þórdís, eldri systir Völu, sem sitja andspænis hvort öðru og ræða saman um næsta 

mánuð en stelpurnar eiga með réttu að vera hjá föður sínum allan þann mánuðinn. 

Kennari fær aðra fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir. Nú eru það 

Jóhann og Vala sem sitja andspænis hvort öðru og ræða saman um næsta mánuð, þegar 

stelpurnar eiga að vera hjá honum. 

Allur bekkurinn 
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Kennari fær aðra fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir. Nú eru það 

Jóhann og Þórdís sem sitja andspænis hvort öðru og ræða saman um afmælisdag Þórdísar sem 

var í fyrradag en svo virðist sem Jóhann hafi gleymt afmælinu hennar. 

Kennari fær aðra fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir. Nú eru það 

Jóhann og Vala sem sitja andspænis hvort öðru og ræða saman um afmælisdag Völu sem Jóhann 

gleymdi. 

6 Hugrenningar Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eina tilfinningu sem hann telur að Þórdís, elsta systir Völu, beri til föður síns. Dæmi um 

tilfinningar: Ást, Reiði, hatur, sárindi, vonleysi, vantraust, höfnun. 

Kennari gengur því næst annan hring nema nú eiga nemendur að nefna tilfinningar Völu í garð 

föður síns. 

Allur bekkurinn 

7 Úrklippur Þórdís á sérstaka stílabók þar sem hún safnar úrklippum úr blöðum þar sem faðir hennar er 

myndaður við allskyns tækifæri með glas í hendi, haldandi utan um einhverjar snoppufríðar 

glanspíur sem eru ekkert sérlega fríðar lengur því Þórdís er búin að teikna á þær allar yfirskegg, 

risaeyru og vörtur. Utan á bókinni stendur TÓMSTUNDABÓK PABBA. 

Nemendur eiga að búa til þessa tómstundabók. Þeir fá A4-blöð, lím, liti, skæri og allskyns tímarit 

til þess að klippa út úr. Það er í höndum kennara að ákveða hve löng tómstundabókin á að vera en 

gott er að setja þau skilyrði að bókin eigi að hafa vandaða kápu. Nemendur setja tómstunda-

bókina í sýnismöppuna. 

Einstaklingsvinna 

8 Afturhvarf Kennari leggur fram teikningu eftir Völu (sjá viðauka E). Hver og einn hópur á að spinna stuttan Hópavinna í 
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leikþátt eða lítið atvik sem varpar skýru ljósi á skilnað Hildigunnar og Jóhanns. Hvers vegna skildu 

þau? Þegar hóparnir hafa samið stuttan leikþátt sýna þeir kennara og samnemendum afrakstur-

inn. 

tveggja til þriggja 

manna hópum 

9 Skrifað í 

hlutverki 

Í kaflanum tilkynnir Vala Möggu Stínu að hún sé kannski að fara að flytja til Noregs. Nemendur 

skrifa dagbókarfærslu í hlutverki Möggu Stínu þar sem hún tjáir sig um þessar fréttir vinkonu 

sinnar, þ.e. hvernig henni líður með þetta allt saman og hvaða tilfinningar hafi vaknað hjá henni 

þegar Vala sagði henni fréttirnar. Dagbókarfærslan fer í sýnismöppuna. 

Einstaklingsvinna 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Að efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. Að efla hæfni nemenda 

til þess að tjá og túlka eigin tilfinningar. Að efla hæfni nemenda til þess að lesa, túlka og bera virðingu fyrir tilfinningum annarra. Efla með 

nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, leikni og 

áræðni til að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: Límmiðar í mismunandi litum, aðgangur að tölvum og bókasafni, hvít A4-blöð, þykk A4-blöð í mismunandi litum fyrir 

bókakápu, blýantar, litir, lím og skæri, allskyns blöð og tímarit til þess að klippa út úr og útprentuð teikning eftir Völu (sjá viðauka E). 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. Gott er að nemendur hafi 

aðgang að borðum þegar þeir þurfa að teikna og vinna skrifleg verkefni en það er ekki endilega nauðsynlegt því nemendur geta teiknað og 

skrifað á gólfinu. 

Tími: Áætlaður tími er 6 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Teikningar nemenda, tómstundabókin og skrifað í hlutverki. Jafningjamat (sjá dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur 

meta hópmeðlimi sína í verkefninu nemendur sem sérfræðingar auk þess sem þeir meta kynningu annarra hópa. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.4 Fjórði kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja - 

spurning 

Kennari byrjar á því að segja: Nú ætla ég að biðja ykkur um að leiða hugann að innihaldi kaflans. Ef 

þið ættuð að velja eitt orð sem lýsir innihaldi hans, hvaða orð væri það? Kennari skrifar orð 

nemenda á töfluna. 

Allur bekkurinn 

2 Skuggaleikhús 

 

 

Hugrenningar 

 

Umræður 

Hóparnir eru beðnir um að gera skuggaleikhús um leikhúsferð Möggu Stínu. Nemendur hafa mjög 

frjálsar hendur þegar snýr að útfærslu. Þeir mega til að mynda nota hluti sem leynast í 

skólastofunni eða koma með hluti að heiman, búa til brúður, nota eigin líkama, nota sand, vatn 

eða hvaðeina sem þeim dettur í hug. Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur sitja í hring og kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir 

þá eina tilfinningu sem hann telur að hafi vaknað hjá Möggu Stínu í leikhúsferðinni. 

Nemendur setjast í hring og ræða leikhúsferð Möggu Stínu. Spurningar sem kennari getur haft að 

leiðarljósi: 

 Hvernig fannst Möggu Stínu leikhúsferðin? 

 Hvernig leið henni í leikhúsinu? 

 Hvernig hefði Magga Stína getað brugðist öðruvísi við öllu ruglinu í afa sínum? 

 Hvað finnst ykkur um viðbrögð Benna, bróður Möggu Stínu, gagnvart ruglinu í afa sínum? 

 Hvernig ætli það sé að eiga móður sem er leikkona, líkt og Magga Stína? 

 Hvernig myndi ykkur líða með það að þurfa að horfa á móður ykkar eða föður kyssa aðra 
manneskju eða koma nakin fram upp á sviði eða í bíómynd? 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

 

Allur bekkurinn 

 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og 

tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Að efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. Efla með 

nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, leikni og 

áræðni til að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: Ljósgjafar, tjöld eða langir pappírsrenningar til að varpa ljósi á, harðspjalda pappír, skæri og lím í brúðugerð, vatn, sandur og 

fleira dót sem getur nýst í skuggaleikhúsi. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 4 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Teikningar nemenda, tómstundabókin og skrifað í hlutverki. Jafningjamat (sjá dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur 

meta hópmeðlimi sína í verkefninu skuggaleikhús auk þess sem þeir meta skuggaleikrit annarra hópa. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.5 Fimmti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja 

 

 

Spuni 

Hóparnir eiga að gefa kaflanum heiti. Nafnið má vera eitt orð eða jafnvel ein setning. Mestu máli 

skiptir að nafnið sé lýsandi fyrir kaflann. Þegar allir hóparnir hafa gefið kaflanum heiti gengur 

kennari á milli og skrifar hugmyndir þeirra hjá sér niður á blað. Hóparnir þurfa að hvísla heitin að 

kennara sínum því aðrir nemendur mega ekki heyra hugmyndir þeirra. 

Kennarinn skrifar heitin niður á litla miða sem hann svo brýtur saman þannig að nemendur sjái 

ekki hvað stendur á miðunum. Kennari gengur á milli hópanna með miðana í lófum sínum og fær 

hvern hóp til þess að draga einn miða. Ef hóparnir draga sína eigin hugmynd skila þeir miðanum 

aftur í lófa kennarans og draga nýjan. Hóparnir eiga því næst að spinna stuttan leikþátt þar sem 

heitið, þ.e. orðið eða setningin, kemur fyrir en það þarf jafnframt að endurspegla spunann frá 

upphafi til enda. Þegar allir hóparnir eru tilbúnir með leikþátt sýna þeir kennara og 

samnemendum afraksturinn. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

2 Há og lág staða í 

spuna 

Spuni tekur á hárri og lágri stöðu/status. Há staða þýðir ekki ríkur eða vel menntaður og lág staða 

þýðir ekki fátækur heldur merkir það sterk eða veik sjálfsmynd. Spuni getur tekið breytingum eftir 

því í hvaða stöðu nemandinn er í. Dæmi: 

Ræstitæknir: Hvað ertu að gera? 

Forstjóri: Fyrirgefðu, ég skil ekki alveg... 

Ræstitæknir: Ertu bæði blindur og heyrnarlaus? 

Þetta er dæmi um að sá sem er lægra settur í fyrirtæki getur haft háa stöðu og sá sem að er hærra 

Allur bekkurinn 
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settur haft lága stöðu. 

Miklu máli skiptir að kennari brýni fyrir nemendum að leiða hugann að því hvernig manneskja 

með háa stöðu lítur út. Er hún bein í baki? Horfir hún beint fram? Hvernig talar hún og hvernig 

orðalag notar hún? Nemendur þurfa að velta þessum sömu spurningum fyrir sér með manneskju 

með lága stöðu. 

Kennari fær þrjá nemendur í senn í hlutverk og hinir horfa á. Einn nemandi á að vera í hlutverki 

Sveinbjarnar skólastjóra, annar í hlutverki Hólmfríðar handavinnukennara og sá þriðji í hlutverki 

Möggu Stínu. Hólmfríður og Magga Stína eru staddar á fundi Sveinbjarnar. Hver og einn nemandi 

á að ákveða í hljóði hvaða stöðu/status, persónan sem hann leikur hefur, þ.e. hvort að hún hafi 

háa eða lága stöðu. Nemendur eiga síðan að spinna leikþátt út frá þessum hugmyndum. 

Grundvallaratriðið hér er að nemendur leiði ávallt hugann að stöðu persónunnar og 

spurningunum hér að ofan, þ.e. hvernig persónan þeirra ber sig, hvort að hún horfi fram eða 

niður, hvernig hún talar og hvaða orðalag hún notar o.s.frv. Þegar nemendur hafa spunnið dágóða 

stund stoppar kennari spunann með því að klappa saman lófunum. Kennari varpar því næst fram 

spurningum til nemendanna sem horfðu á. 

 Hver var staða Sveinbjarnar í þessum spuna? En staða Hólmfríðar og Möggu Stínu? 

 Hvað fannst ykkur ólíkt með stöðum persónanna? 

 Hvað var það í fari hverrar og einnar persónu sem gaf til kynna stöðu hennar? 

Kennari fær því næst aðra þrjá nemendur til þess að koma upp og gera það sama nema nú gæti 

staða persónanna verið allt önnur eftir því hvaða stöðu nemendur velja. Þegar nemendur hafa 

spunnið dágóða stund stoppar kennari spunann með því að klappa saman lófunum. Kennari 
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varpar fram sömu spurningum og áðan nema nú bætir hann við spurningunni: 

 Hvað var ólíkt með spununum tveimur? 

 Hvað breyttist? 

 Hvað varð til þess að þeir breyttust? 

Gott væri að framkvæma þriðja spunann og skoða hvað gerist og hvað sé ólíkt með spununum 

þremur. Að lokum spyr kennari eftirfarandi spurninga:  

 Hvernig tengist þessi æfing raunveruleikanum? 

 Hver er raunveruleg staða Sveinbjarnar, Hólmfríðar og Möggu Stínu í kaflanum og hvað 
getur staða þeirra sagt okkur um þau? 

3 Unnið með leir Kennari byrjar á því að fá nemendur til þess að raða borðum sínum í U eða skeifu en með þeim 

hætti sjá nemendur hver framan í annan. Kennari lætur hvern og einn nemanda hafa væna kúlu af 

leir. Því næst les hann brot úr kaflanum á bls. 34 í bókinni. 

Hólka kom niður stuttu á eftir mér. Ég þóttist vera önnum kafin við að rekja upp og leit ekki á 

hana. Krakkarnir voru búnir að fá skýrslu um heimsókn mína til Sveinbjarnar og ég fann hvernig 

spennan hlóðst upp um leið og Hólmfríður mætti á svæðið. Sjálf óskaði ég þess bara að hún léti 

mig í friði. Ég var búin að fá nóg af leiðindum í dag – ég var uppgefin og vindlaus eins og sprungin 

blaðra. 

En Hólka var ekki búin að segja sitt síðasta orð. Hún skálmaði beinustu leið að borðinu mínu, greip 

skrímslaklóruna og barði henni af öllu afli í borðplötuna. Það heyrðist BÆNG og skaftið brotnaði í 

tvennt. „Næst þegar þú þarft aðstoð, dóninn þinn, skaltu rétta upp hönd af holdi og blóði“, hreytti 

hún í mig. Svo fleygði hún brotnu skaftinu á borðið og strunsaði burt. Í því hringdi bjallan og áður 

Einstaklings-

vinna/allur 

bekkurinn 
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en ég gæti svo mikið sem sveiað Hólmfríði var hún horfin út úr stofunni með dúndrandi 

hurðaskelli. 

Að lestri loknum biður kennari hvern og einn nemanda um að loka augunum og setja sig í spor 

Hólmfríðar. Hvernig leið henni á þessari stundu. Hvaða tilfinning vaknaði hjá henni? Þegar 

nemendur hafa hugsað sig um taka þeir leirklumpinn fyrir framan sig og búa til skúlptúr sem lýsir 

þessari tilfinningu. Nemendur eiga að leira með lokuð augun. Algjör þögn þarf að ríkja í stofunni á 

meðan. Á meðan nemendur leira dreifir kennari litlum hvítum miðum til þeirra. Þegar nemendur 

hafa lokið við skúlptúrinn eiga þeir að opna augun og virða hann vel fyrir sér. 

Nú eiga nemendur að setja sig í spor gagnrýnanda sem er að koma á listasýningu og er að sjá 

skúlptúrinn í fyrsta skipti. Þeir eiga að skrifa á litlu miðana, sem kennarinn gaf þeim, stutta 

gagnrýni þar sem þeir lýsa verkinu eða því sem þeir sjá auk þess sem þeir skrifa hvað þeir halda að 

listamaðurinn sé að túlka með verkinu og hvernig honum hafi liðið þegar hann bjó það til auk þess 

skrifa þeir á miðann eina tilfinningu sem þeir sjá endurspeglast í verkinu. Nemendur brjóta 

miðann saman og skilja hann eftir á borðinu. 

Því næst biður kennari nemendur um að færa sig um sæti og setjast fyrir framan skúlptúr einhvers 

annars nemanda. Kennari dreifir nýjum miðum til þeirra og nú eiga þeir að meta verk 

samnemenda sinna, rétt eins og þeir gerðu við sitt eigið verk. Á miðann eiga þeir að skrifa lýsingu 

á því sem þeir sjá, hvað þeir halda að listamaðurinn sé að túlka með verkinu, auk þess skrifa þeir 

eina tilfinningu sem þeir sjá endurspeglast í verki samnemandans. Nemendur brjóta miðann 

saman og skilja hann eftir á borðinu. 

Því næst setjast nemendur aftur í sitt upprunalega sæti. Hver og einn nemandi á síðan að segja 
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öllum hópnum frá verki sínu, hvað þeir skrifuðu á miðann sem gagnrýnandi eigin verks og hvað 

samnemandi skrifaði um verk þeirra. 

Nemendur hnoða leirnum í kúlu. Kennari les annað brot upp úr kaflanum á bls. 34—35 í bókinni. 

Fyrst var dauðaþögn í bekknum. Svo fóru allir að tala í einu. „Sú var brjáluð. Djöfuls frekja. Farðu í 

mál við hana! Skaðabætur fyrir skemmdarverk!“ 

Ég yppti öxlum og fór að taka saman draslið mitt. Auðvitað fannst mér ágætt að þau skyldu 

standa með mér, en sjálf hafði ég ekki orku til að æsa mig. Satt að segja var mér orðið hálfóglatt 

og einhverjar heimskar taugafrumur höfðu skrúfað frá tárakirtlunum svo ég þorði ekki að opna 

munninn af ótta við að það flæddi út úr. Ég óskaði þess af öllu hjarta að Vala væri hjá mér. 

Að lestri loknum er sami leikurinn endurtekinn nema nú eiga nemendur að setja sig í spor Möggu 

Stínu. Hvernig leið henni á þessari stundu? Hvaða tilfinning vaknaði hjá henni? 

4 Umræður Í kaflanum á bls. 32—33 er komið inn á jafnrétti kynjanna og hlutverk þeirra. Sveinbjörn skólastjóri 

spyr Möggu Stínu hvort að mamma, amma, frænka eða einhver önnur kona geti aðstoðað hana 

með handavinnuna fyrst að hún og Hólmfríður eiga í samskiptaörðugleikum. Möggu Stínu finnst 

þetta ekki mjög jafnréttisleg tillaga og spyr Sveinbjörn af hverju hann stingi ekki upp á því að hún 

biðji pabba sinn, afa eða frænda um aðstoð við handavinnuna. Það var nú pabbi hennar sem 

saumaði allar gardínurnar í íbúðinni þeirra. 

Nemendur setjast í hring og kennari byrjar umræðurnar á því að spyrja nemendur um það hvað 

þeir vita um hugtökin jafnrétti og hlutverk kynjanna. Í framhaldi fara af stað umræður um jafnrétti 

og hlutverk kynjanna. Kennari getur haft eftirfarandi spurningar að leiðarljósi: 

Allur bekkurinn 
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 Er eitthvað fjallað um jafnrétti og hlutverk kynjanna í kaflanum? 

 Hvernig þá? 

 Hvernig er hlutverkum kynjanna háttað á ykkar heimili? 

 Hvernig á hlutverkum kynjanna að vera háttað á heimilum og í lífinu almennt að ykkar 
mati? 

 Hafa hlutverk kynjanna breyst síðustu tíu til tuttugu árin? Ef svo er, hvernig þá? 

 Hvernig mynduð þið lýsa jafnrétti kynjanna í íslensku þjóðfélagi í dag? Hver er staðan? 

5 Hugrenningar Nemendur setjast í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 35 í bókinni. 

„Á ég að taka hana með heim og líma hana fyrir þig?“ Spurði Jónas þegar ég var að troða 

klórubrotunum ofan í tösku. „Ég á svo frábært lím sem límir allt.“ „Ókei“, svaraði ég. „Annars er 

mér svosem andskotans sama. Þetta er bara drasl.“ Jónas lét sem hann heyrði þetta ekki og tók 

klóruna úr höndunum á mér. Matti var byrjaður að reka á eftir honum en Jónas var ekkert að flýta 

sér. „Rosalega er henni illa við þig“ sagði hann. „Ég hélt að hún ætlaði að berja þig!“ „Hana 

langaði greinilega mest til þess“, svaraði ég. Kökkurinn í hálsinum var orðinn hættulega stór. 

Röddin komst varla framhjá honum. „Ég veit alveg af hverju hún þolir þig ekki“, hélt Jónas áfram 

og glotti. „Nú? Þú veist þá meira en ég“ Glottið á Jónasi breikkaði um allan helming. „Hún er 

skíthrædd við þig af því að þú ert svo skörp!“ Ég fann að ég blóðroðnaði og leit niður í snarhasti og 

fór að bauka við töskuna mína svo hann sæi það ekki. „Ha, ha“ sagði ég. „Einmitt“. „Heyrðu, ég er 

líka skíthræddur við gáfnaljós“, heyrðist í Matta sem var farinn að toga óþolinmóður í ermi 

Jónasar. „Komdu, maður! Gengið býður.“ „Slakaðu á“, sagði Jónas en leyfði honum samt að draga 

sig burt. „Ég fixa skrímslið!“ kallaði hann um öxl. „Það verður eins og nýtt!“  

Það sem eftir var dags var ég að rifja upp þessar samræður í huganum. Af hverju gat það ekki 

Allur bekkurinn 
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verið Matti sem hrósaði mér? Og er það yfirleitt nokkuð hrós að vera kallaður gáfnaljós? Allavega 

ekki í augum Matta. Og það eru HANS augu sem skipta mig máli. En þau sjá bara Heiðu og það 

hefur sko örugglega ekkert með gáfur að gera. 

Kennari gengur á milli nemenda og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir þá eina tilfinningu sem 

hann telur að hafi vaknað hjá Möggu Stínu í ofangreindum aðstæðum. Kennari gengur því næst 

annan hring og þá eiga nemendur að útskýra val sitt á tilfinningu. 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra. Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. Að 

efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. 

Efni og gögn: Skriffæri, blað, litlir miðar og leir. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 2 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi háa og lága stöðu í spuna er það grundvallaratriði að kennari útskýri vel háa og lága stöðu fyrir nemendum áður en æfingin hefst. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.6 Sjötti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja 

 

 

 

Hlutur sem lýsir 

uppáhalds 

vikudeginum 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 37. 

Ég vildi að allir dagar væru laugardagar. Enginn skóli, engir kennarar, hægt að sofa til hádegis og 

eyða öllum deginum í nákvæmlega það sem manni sýnist. Laugardagar eru miklu betri en 

sunnudagar, því á laugardögum getur maður hlakkað til morgundagsins en á sunnudögum byrjar 

maður að kvíða fyrir mánudeginum. 

Kennari biður nemendur um að hugsa, hver fyrir sig, hvaða vikudagur er í uppáhaldi hjá þeim og 

hvers vegna. Þegar nemendur hafa velt spurningu kennarans fyrir sér dálitla stund biður kennari 

nemendur um að hugsa hvaða hlutur sé lýsandi fyrir þennan vikudag. Þessi hlutur getur verið 

hvað sem er. Hann getur til dæmis tengst einhverju skemmtilegu sem nemendur gera gjarnan á 

þessum tiltekna vikudegi. Því næst útbýtir kennari A4-blöðum og á meðan eiga nemendur að taka 

upp blýant og liti. Þeir eiga að teikna þennan tiltekna hlut á blaðið sem kennari lét þá hafa. Þegar 

nemendur hafa teiknað hlutinn setjast þeir allir saman í hring með teikningarnar. Hver og einn 

nemandi sýnir kennara og samnemendum teikningu sína af hlutnum og segir frá því hver 

uppáhalds vikudagurinn hans er, af hverju hann er í uppáhaldi og útskýrir hvers vegna þessi hlutur 

varð fyrir valinu. Teikningin fer í sýnismöppuna. 

Allur bekkurinn 

 

 

 

Einstaklings-

vinna/allur 

bekkurinn 

2 Hugrenningar 

 

Nemendur sitja í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 41 

Allan daginn var ég að brjóta heilann um það hvers vegna Jónas hefði hringt. Af hverju gat hann 

ekki bara komið með klóruna í skólann og látið mig hafa hana þar? Mér fannst eitthvað hljóta að 

Allur bekkurinn 
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Spuni 

 

 

 

 

Umræður 

liggja að baki en ég gat bara ómögulega látið mér detta neitt í hug. 

Þegar kennari hefur lokið við lesturinn gengur hann á milli nemenda og slær létt á öxl hvers og 

eins sem kemur þá með tillögu að því hvað gæti mögulega legið að baki skilaboðum Jónasar. 

Þegar nemendur hafa komið með tillögur heldur kennari áfram að lesa brot upp úr kaflanum á bls. 

41. 

Einfaldast hefði auðvitað verið að labba yfir í næstu götu og banka upp á heima hjá honum – og 

satt að segja var ég tvívegis komin í úlpuna en í bæði skiptin sneri ég við í dyrunum. Það var einum 

of hallærislegt. Hvað átti ég að segja? 

Hóparnir eiga að spinna tvo stutta leikþætti. Í öðrum þeirra eiga nemendur að sýna það versta 

sem mögulega gæti gerst ef Magga Stína færi til Jónasar. Í hinum eiga þeir að sýna hvernig 

heimsókn Möggu Stínu til Jónasar gæti heppnast vel. Nemendur eiga að leiða hugann að því 

hvernig best væri fyrir Möggu Stínu og Jónas að hegða sér í þessum aðstæðum, þ.e hvernig þau 

ættu að bera sig að, hvað væri heppilegt að segja o.s.frv. Þegar hóparnir hafa samið og æft 

leikþættina sýna þeir kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur ræða það sem kom fram í leikþáttunum. Kennari getur haft eftirfarandi spurningar að 

leiðarljósi: 

 Hvaða aðstæður fannst ykkur vera verstar? 

 Af hverju? 

 Hvaða heimsókn heppnaðist að ykkar mati best? 

 Af hverju? 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

tveggja manna 

hópum 

 

 

Allur bekkurinn 
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3 Spuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðtöl 

Pabbi Möggu Stínu kemur dauðþreyttur og uppgefinn heim eftir langa og stranga innkaupaferð 

með afa Möggu Stínu. Þeir höfðu farið í Hagkaup í Kringlunni til þess að versla í matinn. Það kemur 

fyrir í búðarferðinni að afi hennar Möggu Stínu týnist og pabbi hennar gerir dauðaleit að honum 

um alla Kringluna. Hann finnur svo afa hennar, eftir langa leit, á efra bílastæðinu þar sem hann var 

á vappi við bláókunnugan Skóda, kaldur og hrakinn. 

Kennari fær fjóra nemendur upp og hinir fylgjast vel með. Tveir nemendur fara í hlutverk 

íþróttafréttamanna og hinir tveir fara í hlutverk pabba og afa Möggu Stínu. Nemendurnir sem eru 

í hlutverkum pabba og afa Möggu Stínu setja búðarferðina á svið en mega aðeins nota látbragð. 

Nemendurnir sem eru í hlutverkum íþróttafréttamannanna eiga að lýsa búðarferðinni líkt og þeir 

séu að lýsa æsispennandi íþróttaleik fyrir sjónvarpið. Nemendurnir fá smá tíma til þess að rifja upp 

búðarferðina og ákveða nokkurn veginn atburðarrásina áður en að þeir spinna leikþáttinn fyrir 

kennara og samnemendur. 

Kennari fær því næst aðra þrjá nemendur upp og hinir fylgjast vel með. Einn nemandi er í 

hlutverki íþróttafréttamanns, annar í hlutverki pabba Möggu Stínu og sá þriðji í hlutverki afa 

Möggu Stínu. Íþróttafréttamaðurinn tekur viðtal við pabba og afa Möggu Stínu, í sitthvoru lagi, 

eftir búðarferðina líkt og þegar íþróttafréttamenn taka viðtöl við íþróttamenn beint eftir leik. 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra. Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd, góða sjálfsþekkingu og sjálfstraust. 

Efni og gögn: A4-blöð, blýantar og litir. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. Gott er að nemendur hafi 

aðgang að borðum þegar þeir þurfa að teikna en það er ekki endilega nauðsynlegt því nemendur geta teiknað á gólfinu. 

Tími: Áætlaður tími er 1 klst. og 40 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Teikning af hlut. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.7 Sjöundi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Danskeppni Í kaflanum héldu Magga Stína og Benni, bróðir hennar, danskeppni á stofugólfinu þar sem þau 

léku sitt hvort sex manna liðið og Benna lið sigraði naumlega vegna glæsilegrar frammistöðu í 

steppi. 

Kennari velur fjóra nemendur til þess að sitja í dómnefnd. Öðrum nemendum skipar hann í sex 

manna hópa. Hver og einn hópur á að semja steppdans. Þegar hóparnir hafa samið og æft dansinn 

sýna þeir kennara og samnemendum afraksturinn. Dómnefndin velur það atriði sem að þeirra 

mati bar af. Miklu máli skiptir að dómnefndin færi rök fyrir vali sínu. 

Hópavinna í 

fjögurra og sex 

manna hópum 

2 Samviskugöng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 44 

Þegar ég var komin upp í rúm tóku að sækja á mig óhugnanlegar hugsanir sem fengu hrollinn til 

að hlaupa upp og niður eftir bakinu á mér. Hinir skelfilegu kaloríudraugar voru komnir á kreik með 

allar mínar klístruðu syndir í eftirdragi: Brúntertuna og sykruðu lummurnar, lakkrísinn, karamellur-

nar, hlaupið, kókið og súkkulaðirúsínurnar – og samviska mín hrópaði holum ásökunarrómi: 

HVERNIG GASTU FENGIÐ AF ÞÉR AÐ ÉTA ÞETTA ALLT SAMAN, MAGGA STÍNA? 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku hennar. Önnur röðin 

hvetur hana til að borða meira en hin talar gegn því. 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Hugrenningar Nemendur sitja í hring og kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir 

þá eina tilfinningu sem hann telur að hafi vaknað hjá Möggu Stínu í ofangreindum aðstæðum. 

Allur bekkurinn 

3 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

 

Spuni 

Magga Stína fær martröð. Kennari les fyrir nemendur brot úr kaflanum á bls. 45. 

Mig dreymdi að ég væri svo feit að ég kæmist ekki út úr strætó. Þegar hann fór af stað sat ég föst í 

dyrunum og allir á gangstéttinni hlógu að mér þegar við ókum framhjá. 

Hver og einn hópur á að búa til kyrrmynd af draumi Möggu Stínu. Þegar hóparnir eru tilbúnir með 

kyrrmynd sína sýna þeir kennara og samnemendum afraksturinn. Kennari gengur á milli hvers og 

eins nemanda á meðan þeir eru í kyrrmynd og spyr þá spurninga eins og: Hver ertu? Hvað ertu að 

gera? Hvað ertu gamall/gömul? Hvernig líður þér? o.s.frv. 

Hver og einn hópur á nú að spinna stuttan leikþátt, út frá kyrrmynd sinni, er sýnir draum Möggu 

Stínu. Þegar hóparnir eru tilbúnir með leikþáttinn sýna þeir kennara og samnemendum 

afraksturinn. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu fjögurra 

manna 

hópunum 
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4 Kveikja að 

verkefni –

umræður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari les fyrir nemendur brot úr kaflanum á bls. 46. 

„Ég bara þoli ekki sjálfa mig“, svaraði ég og fann að kökkurinn í hálsinum á mér var farinn að 

þrýsta hættulega mikið á tárakirtlana. „Ég má aldrei borða neitt sem mér finnst gott, þá blæs ég 

út eins og loftbelgur. Ég er orðin tvisvar sinnum feitari en allar hinar stelpurnar.“ „Bölvuð 

vitleysa!“ sagði pabbi. „Ég get nú ekki séð að það sé mikill munur á ykkur Völu, til dæmis.“ 

„Heyrðu, pabbi, ertu blindur?“ spurði ég reið. „Munurinn á okkur Völu er nákvæmlega tíu kíló og 

þrjú buxnanúmer, ef þú vilt vita það.“ Pabbi horfði á mig rannsakandi og dálítið hissa. „Er það 

virkilega? Jæja, það er nú kannski fullmikið“, viðurkenndi hann. Mér leið eins og ég hefði 

opinberað ógeðslegan glæp. Ég roðnaði af skömm. „En ekki óviðráðanlegt, Magga mín“, bætti 

pabbi við og klappaði mér á öxlina. „Eigum við ekki bara að taka okkur saman um að útrýma 

þessu vandamáli svo þú getir orðið svolítið ánægðari með sjálfa þig?“ „Það er nú meira en að 

segja það“, tautaði ég með tárin í augunum. „Ekki má maður fara í megrun á þessu heimili...“ Beta 

dóttir Gerðu frænku fékk anorexíu fyrir nokkrum árum og var næstum dauð úr næringarskorti og 

eftir það var orðið MEGRUN þurrkað út úr orðabók fjölskyldunnar. „Ef þig langar til að léttast þá 

skal ég hjálpa þér“, sagði pabbi. „Með skynsamlegum aðferðum“. 

Kennari fær nemendur til þess að ræða um sjálfsmynd Möggu Stínu. Kennari getur haft 

eftirfarandi spurningar að leiðarljósi: 

 Hvað segir ofangreindur texti okkur um sjálfsmynd Möggu Stínu? 

 Hvaðan fær Magga Stína þá hugmynd að hún sé feit? 

 Hvernig væri sjálfsmynd Möggu Stínu ef hún hefði engar aðrar stelpur til viðmiðunar? 

Allur bekkurinn 
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Sjónvarpsþátta-

gerð 

 

 

 

 

 

Umræður 

Kennari skiptir nemendum í fjögurra manna hópa. Helmingur hópanna á að kynna sér hugtakið 

sjálfsmynd og leiðir sem geta hjálpað einstaklingum að öðlast sterkari sjálfsmynd. Hinn 

helmingurinn á að afla sér upplýsinga um sjúkdóminn anorexía og kynna sér skynsamlegar 

aðferðir fyrir einstaklinga til þess að léttast. Nemendur afla sér upplýsinga í bókum, á Veraldar-

vefnum, tímaritum, með því að taka viðtal við fagfólk á sviði sálfræðinnar eða læknavísindanna 

eða með einhverjum öðrum hætti. Hver hópur kynnir síðan upplýsingar sínar í formi sjónvarps-

þáttar þar sem tveir nemendur eru í hlutverki sérfræðinga og tveir í hlutverki þáttastjórnenda. 

Þáttastjórnendur spyrja sérfræðinga spjörunum úr varðandi sjálfsmyndina og sjúkdóminn ano-

rexía. 

Nemendur setjast í hring og ræða verkefnið. Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvernig fannst ykkur verkefnið? 

 Hvað fannst ykkur auðveldast og af hverju? 

 Hvað fannst ykkur erfiðast og af hverju? 

 Hvað lærðuð þið af verkefninu? 

 Hvernig getur sú vitneskja sem þið hafið viðað að ykkur í gegnum verkefnið nýst ykkur í 
hinu daglega lífi? 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd, góða sjálfsþekkingu og sjálfstraust. Að nemendur átti sig á því hvernig utanað-

komandi þættir geta haft áhrif á mótun sjálfsmyndar. 

Efni og gögn: Aðgangur að tölvum og bókasafni. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. og 40 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu sjónvarpsþáttagerð. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.8 Áttundi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Blaðaútgáfa/ 

útvarpsþáttur/leikrit 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 49. 

Í síðustu viku byrjuðum við á rosalega skemmtilegu verkefni í íslensku. Við máttum velja milli 

þriggja kosta: 

1) að semja og gefa út blað 
2) að búa til útvarpsþátt 
3) að semja og æfa leikrit 

Það eru fimm-sex í hverjum hóp, tveir hópar í blaðamennskunni, einn í útvarpsþáttagerðinni 

og tveir í leikritasmíðinni. Fimmtánda desember eiga allir að vera tilbúnir með sitt. Þá verða 

blöðin gefin út, útvarpsþátturinn spilaður og svo leikum við leikritin á níundabekkjarkvöldinu 

fyrir jólin. 

Besti hafði gefið okkur þemað „Óvænt uppákoma“ en að öðru leyti réðum við efninu sjálf. 

Að lestri loknum tilkynnir kennari nemendum að þetta sé nákvæmlega það sem að þeir ætla 

að gera. Kennari hengir þrjú blöð upp á vegg. Á einu blaðinu stendur; að semja og gefa út 

blað. Á öðru blaðinu stendur; að búa til útvarpsþátt. Á þriðja og síðasta blaðinu stendur; að 

semja og æfa leikrit. Nemendur velja sér svo viðfangsefni með því að skrá sig á blöðin. Það er 

síðan í höndum kennara að raða nemendum í hópa út frá þeim viðfangsefnum sem þeir völdu 

sér. Reiknað er með að átta 40 mínútna kennslustundir fari í verkefnið; sex kennslustundir 

fara í verkefnavinnu nemenda og tvær kennslustundir fara í kynningar og sýningar á 

Hópavinna í 

fimm til sex 

manna hópum 
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verkefnum. Þar sem að um stóra hópa er að ræða skiptir miklu máli að kennari brýni fyrir 

nemendum að skipta verkum á milli sín þannig að allir séu virkir. 

2 Skrifað í hlutverki Kennari les brot úr kaflanum á bls. 51. 

Ég hef verið með þessa skriftadellu frá því að ég var fimm ára og á að minnsta kosti þrjátíu 

stílabækur fullar af sögum og ljóðum. Í neðstu skrifborðsskúffunni minni liggja líka tólf 

skáldsögur sem ég hef samið á heimilistölvuna, sú lengsta tvö hundruð síður. Þetta eru 

svosem ekkert merkilegar sögur, ég skrifa þær bara til að skemmta sjálfri mér. Söguhetjurnar 

mínar fá að upplifa allt sem mig langar sjálfa til að gera og á meðan ég er að spinna handa 

þeim alls kyns ævintýri tekst mér að gleyma því hvað minn eigin veruleiki er tilbreytingarlaus 

og óspennandi. En það fær enginn að lesa þessar sögur nema Vala. Ef pabbi og mamma 

kæmust í þær mundu þau fá taugaáfall yfir hugmyndaflugi mínu, sérstaklega í ástamálum. 

Gúlp! 

Nemendur eiga að skrifa sögu í hlutverki Möggu Stínu þar sem söguhetjurnar upplifa eitthvað 

sem hana langar sjálfa til að gera. Nemendur mega ekki gleyma að leiða hugann að 

hugmyndaflugi Möggu Stínu í ástamálunum þegar þeir skrifa söguna. Saga nemenda fer í 

sýnismöppu þeirra. 

Einstaklingsvinna 

3 Samviskugöng 

 

 

 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa 

með andlit sín inn í göngin. Kennari les brot úr kaflanum á bls. 51—52. 

Þegar hringt var út í löngu frímínútur spurði Jónas mig á leiðinni út úr stofunni hvort ég hefði 

ekki fengið skilaboðin frá honum á laugardaginn. „Jú,jú, ég var bara svo upptekin um helgina 

Allur bekkurinn 
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Kyrrmyndir 

að ég hafði ekki tíma til að koma“, laug ég snarlega. „Geturðu ekki bara tekið klóruna með í 

skólann einhvern tíma þegar þú nennir?“ Jónas varð hálfskrýtinn á svipinn. „Sko, það er dálítið 

sem mig langaði til að ræða við þig í leiðinni“, sagði hann. „Eða sýna þér... eða þannig... 

Heldurðu að þú hafir kannski tíma til að kíkja í kvöld?“ Ég veit ekki af hverju ég svaraði 

játandi. Kannski af forvitni eða kannski var ég bara svo hissa á vandræðaganginum í Jónasi að 

ég hafði ekki rænu á að neita. Og kannski fannst mér líka dálítið merkilegt að besti vinur 

Matta skyldi eiga við mig eitthvað dularfullt erindi. Allavega sagði ég já, „ég skal kíkja 

einhvern tíma eftir kvöldmat“. Hann brosti ánægður og skálmaði burt með hendurnar á kafi í 

buxnavösunum. 

Að lestri loknum velur kennari einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hennar. Hvað fór í 

gegnum huga Möggu Stínu á meðan að samtal hennar og Jónasar stóð? Kennari velur einn 

annan nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í hlutverki Jónasar. Hvað fór í 

gegnum huga hans á meðan að samtal hans og Möggu Stínu stóð? 

Hver og einn hópur á að búa til tvær kyrrmyndir. Önnur kyrrmyndin á að sýna þær tilfinningar 

sem fóru í gegnum líkama Möggu Stínu á meðan að samtal hennar og Jónasar stóð. Hin 

kyrrmyndin á að sýna þær tilfinningar sem fóru í gegnum líkama Jónasar á meðan að samtal 

hans og Möggu Stínu stóð. Hver og einn nemandi túlkar eina tilfinningu þannig að hver 

kyrrmynd sýnir í raun fjórar tilfinningar. Kennari gengur á milli hvers og eins nemanda á 

meðan þeir eru í kyrrmynd og spyr þá hvaða tilfinningu þeir séu að túlka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

4 Auglýsingagerð Kennari les brot úr kaflanum á bls. 53. Einstaklingsvinna 
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„Langar þig að heyra nýjasta nýtt?“ spurði hún. Tónninn í rödd hennar vakti hjá mér 

grunsemdir um að þetta nýjasta nýtt innihéldi kannski ekki neinar sérstakar gleðifréttir. 

„Mamma er búin að fá vinnu í Noregi. Við flytjum fyrir áramót. 

Nemendur gera nýjustu fréttir Völu að auglýsingu. Þeir búa til auglýsingaplakat sem fer síðan í 

sýnismöppu þeirra. 

5 Umræður Nemendur setjast í hring ásamt kennara og ræða viðhorf Möggu Stínu til íslensks þjóðfélags. 

Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvert er viðhorf Möggu Stínu til íslensks þjóðfélags? 

 Hvaða tilfinningar teljið þið að Magga Stína beri til íslensks þjóðfélags? 

 Hvað teljið þið að hafi áhrif á viðhorf hennar? 

 Hvert er viðhorf ykkar til íslensks þjóðfélags? 

 Hvaða tilfinningar berið þið til íslensks þjóðfélags? 

 Hvað hefur áhrif á viðhorf ykkar? 

 Var eitthvað í kaflanum sem kom ykkur á óvart varðandi íslenskt þjóðfélag? Ef svo er, 
hvað kom ykkur á óvart? 

 Hafði kaflinn einhver áhrif á viðhorf ykkar til íslensks þjóðfélags? Ef svo er, hvernig 
hafði hann áhrif? 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd, góða sjálfsþekkingu og sjálfstraust. Að nemendur átti sig á því hvernig 

utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á skoðanir þeirra. Vekja nemendur til umhugsunar um margbreytileg lífsviðhorf. Efla hæfni nemenda 

til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. 

Efni og gögn: Aðgangur að tölvum, A4-blöð og blýantar, A3-blöð í plakatgerð, blöð og tímarit til þess að klippa út úr, A4-blöð í mörgum 

litum, lím, skæri og litir. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 4 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu blaðaútgáfa/útvarpsþáttur/leikrit auk þess 

sem þeir meta verkefni annarra hópa. Sýnismappa: Skrifað í hlutverki og auglýsingaplakat. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi verkefnið blaðaútgáfa/útvarpsþáttur/leikrit er það í höndum hvers og eins kennara að meta hve mikinn tíma þarf fyrir verkefnið. 

Sá tími sem gefinn er upp í kennsluáætlun er aðeins viðmiðun. 

Varðandi kyrrmyndirnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.9 Níundi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Innri raddir 

 

 

 

 

 

Hugrenningar 

 

 

Rökstóllinn 

 

 

 

Kennari les stutt brot úr kaflanum á bls. 55. 

Þegar ég kom heim henti ég frá mér töskunni og hjólaði beint í mömmu. „Mamma hennar Völu 

ætlar að flytja til Noregs. Má Vala búa hjá okkur?“ 

Kennari fær fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir og afgangurinn af 

bekknum fylgist með. Einn nemandi er í hlutverki Möggu Stínu og einn í hlutverki mömmu hennar. 

Nemendurnir tveir setjast á stóla andspænis hvor öðrum. Hinir tveir standa fyrir aftan Möggu 

Stínu og mömmu hennar og eru innri raddir eða hugsanir þeirra. Magga Stína og mamma hennar 

ræða um ættleiðingu á Völu. 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eina tilfinningu sem fór um líkama Möggu Stínu á meðan hún ræddi við mömmu sína um 

ættleiðinguna á Völu. Kennari gengur því næst annan hring nema nú eiga nemendur að nefna 

tilfinningar sem fóru í gegnum líkama móður Möggu Stínu á meðan að á samtalinu stóð. 

Í rökstólnum sitja nemendur á stólum sem búið er að raða í hring. Einn auður stóll (rökstóllinn) er 

hafður í miðju hringsins. Kennari les upp staðhæfingar um kaflann. Nemendur standa upp og 

skipta um stól ef þeir eru sammála staðhæfingunni en sitja sem fastast í sæti sínu ef þeir eru 

ósammála eða í vafa. Ef einn nemandi er ósammála á meðan hinir eru sammála (eða öfugt) er sá 

hinn sami beðinn um að setjast í auða stólinn í miðjunni og rökstyðja hvers vegna hann er 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 

 

 

Allur bekkurinn 
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Fundir –

umræður í 

hlutverkum 

 

 

 

 

 

Spuni 

sammála eða ósammála tiltekinni staðhæfingu. Hann þarf jafnframt að svara spurningum frá 

kennara og samnemendum, ef einhverjar eru. Dæmi um staðhæfingar: 

 Móðir Möggu Stínu brást vitlaust við þegar Magga Stína nefndi hugmynd sína um að 
ættleiða Völu. 

 Móðir Möggu Stínu setur sig í spor hennar og sýnir henni mikinn skilning. 

 Móðir Möggu Stínu ber ekki virðingu fyrir tilfinningum hennar. 

 Magga Stína bregst alltaf rétt við svörum móður sinnar. 

 Magga Stína setur sig í spor móður sinnar og sýnir hennar hlið málsins mikinn skilning. 

Ágreiningsmálið er hvort Vala eigi að búa hjá fjölskyldu Möggu Stínu eða flytja með Hildigunni, 

móður sinni, til Noregs. Kennari skiptir nemendum í fjögurra manna hópa. Nokkrir hópar setja sig í 

spor Möggu Stínu og þurfa að finna rök fyrir því hvers vegna Vala ætti að búa hjá fjölskyldu 

hennar. Nokkrir hópar setja sig í spor móður Möggu Stínu og þurfa að finna rök fyrir því hvers 

vegna Vala ætti ekki að búa hjá fjölskyldu hennar. Nokkrir hópar setja sig í spor Hildigunnar, 

móður Völu, og þurfa að finna rök fyrir því hvers vegna Vala ætti að flytja með henni til Noregs. 

Þegar hóparnir hafa fengið dágóðan tíma til þess að finna rök koma þeir saman á fundi þar sem 

þeir ræða ágreiningsmálið í hlutverkum sínum. Á fundinum nota hóparnir rökin máli sínu til 

stuðnings. Grundvallaratriðið í þessu verkefni er að nemendur taki afstöðu út frá hlutverkum 

sínum. 

Hóparnir hafa, í sameiningu, skoðað málið frá mörgum ólíkum sjónarhornum og nú er svo komið 

að hver og einn hópur þarf að finna lausn á þessu ágreiningsmáli þannig að allir séu sáttir. 

Nemendur í hverjum hópi ræða saman og reyna að komast að sameiginlegri lausn sem allir í 

hópnum eru sáttir við. Nemendur spinna svo stuttan leikþátt sem endurspeglar lausn þeirra. 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu fjögurra 

manna 

hópunum 
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Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 



105 

Markmið: Þroska með nemendum sjálfstraust. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt 

bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Að nemendur átti sig á því að það eru margar hliðar á öllum málum og að mikilvægt 

sé að skoða þær allar. Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. 

Efni og gögn: A4-blöð og skriffæri. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 2 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu fundir – umræður í hlutverkum og spuni. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.10 Tíundi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Unnið með 

grímur/spuni 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 62 

Og um leið og ég steig inn í herbergi Jónasar gleymdi ég allri feimni. Augun ætluðu út úr höfðinu á 

mér. Hvert var ég eiginlega komin? Á veggjunum héngu grímur í tugatali; útskornar trégrímur, 

leirgrímur, pappa- og málmgrímur, litlar grímur, stórar grímur, málaðar og ómálaðar grímur, 

ljótar og grimmar grímur, fyndnar grímur, daprar grímur, undurfagrar grímur... Aldrei á ævi minni 

hafði ég séð neitt þessu líkt. Mér leið eins og ég væri allt í einu lent í annarri heimsálfu. 

Þegar kennari hefur lesið ofangreindan texta útskýrir hann fyrir nemendum að þeir muni vinna 

með grímur. Hann byrjar á því að sýna nemendum grímurnar og útskýrir reglur grímuvinnunnar: 

 Leikendur snúa ávallt baki í áhorfendur þegar þeir setja upp grímuna. 

 Leikendur mega hvorki tala né gefa frá sér hljóð. Þetta er hljóðlaus vinna. 

Kennari raðar grímunum, sem sýna mismunandi svipbrigði, á borð. Nemendur koma upp og velja 

sér grímu. Þeir lesa í svipbrigði hennar og koma líkamanum í þá stellingu er hæfir svipbrigðinu og 

túlka tilfinningu grímunnar með látbragði. Í þessu verkefni skiptir máli að kennari brýni fyrir 

nemendum að leiða hugann að tilfinningu persónunnar sem þeir eru að fara að túlka í tilteknum 

aðstæðum, áður en þeir velja sér grímu. 

 Kennari fær fimm nemendur til þess að ganga að grímuborðinu. Einn nemandi á að setja 

sig í spor Möggu Stínu, annar á að setja sig í spor Jónasar, sá þriðji á að setja sig í spor 

Völu, fjórði á að setja sig í spor Matta og sá fimmti á að setja sig í spor Heiðu. Þegar 

Allur bekkurinn 
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nemendurnir fimm hafa valið sér grímu út frá hlutverkum sínum setjast þeir á stóla sem 

búið er að raða upp í línu fyrir framan bekkinn. Þegar allir eru sestir biður kennari þá um 

að virða hvern og einn fyrir sér. Síðan spyr kennari: Þekkist þið? Hver er klárastur? Hver er 

elstur? Hver er fallegastur? Hver er mesta frekjan? Hver er ákveðnastur? Hver er mesta 

prímadonnan? Hver er sterkastur? Hver er ófríðastur? Hver er fyndnastur og með mesta 

húmorinn? Eruð þið öll bestu vinir? Hver af ykkur eru bestu vinir? Hver hefur mesta 

sjálfstraustið? Hver hefur minnsta sjálfstraustið? Eigið þið ykkur ástmann/ástkonu innan 

hópsins, kannski leynilegan ástmann/ástkonu? Hver er hann/hún? Er einhver af ykkur sem 

líkar illa við hvorn annan? Hvers vegna? 

 Kennari fær fimm nemendur til þess að ganga að grímuborðinu. Einn nemandi á að setja 

sig í spor Möggu Stínu, annar á að setja sig í spor Jónasar, sá þriðji á að setja sig í spor 

Völu, fjórði á að setja sig í spor Matta og sá fimmti á að setja sig í spor Heiðu. Þau eru á 

balli í skólanum. Kennari setur tónlist á. 

 Kennari fær tvo nemendur upp. Magga Stína er að fara í heimsókn til Jónasar í fyrsta 

skipti. 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 64—65. 

Og til allrar hamingju var heldur ekkert sem benti til þess að hann væri að reyna við mig – ég er að 

vísu ekki alveg klár á því hvernig viðreynslur fara fram þar sem ég hef persónulega aldrei orðið 

fyrir þeim, en ég held samt að ég mundi fatta það ef það gerðist. 
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 Kennari fær tvo nemendur til þess að koma upp og sýna hvernig viðreynslur fara fram. 

 Kennari fær tvo nemendur til þess að sýna Jónas og Möggu Stínu á stefnumóti. 

 Kennari fær þrjá nemendur til þess að koma upp. Matti og Magga Stína eru á stefnumóti 

og Jónas hittir þau. Hvernig bregðast þau við? Hvernig líður þeim á þeirri stundu? 

 Kennari fær þrjá nemendur til þess að koma upp. Jónas er á stefnumóti með einhverri 

dömu og Magga Stína hittir þau. Hvernig bregðast þau við? Hvernig líður þeim á þeirri 

stundu? 

 Kennari fær þrjá nemendur til þess að koma upp. Magga Stína er út að borða með 

fjölskyldu sinni. Ekki nóg með það að Matti og Heiða séu á sama veitingastað heldur sitja 

þau á næsta borði við Möggu Stínu og fjölskyldu hennar. Hvernig bregðast þau við? 

Hvernig líður þeim á þeirri stundu? 

2 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 64. 

Svo það fór auðvitað ekki hjá því að ég yrði græn af öfund út í Jónas þegar ég komst að því að fyrir 

utan nokkur styttri ferðalög til venjulegu landanna hefði hann tvisvar farið með mömmu sinni til 

Afríku og einu sinni með allri fjölskyldunni í tveggja mánaða ferðalag um Suður – Ameríku. Ég 

heimtaði að fá að skoða myndir úr þessum ferðum... 

Kennari skrifar eftirfarandi setningar, sem eru upp úr kaflanum, á litla miða sem hann brýtur svo 

saman. Hver hópur dregur einn miða og býr til kyrrmynd út frá því sem stendur á miðanum. 

 Jónas í hópi fáklæddra svertingjabarna í afrísku sveitaþorpi. 

Hópavinna í 

fjögurra til fimm 

manna hópum 
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Spuni 

 Jónas að kaupa banana af afrískri stelpu í litskrúðugum fötum sem bar varninginn í stórri 
skál á höfðinu. 

 Jónas með indíánum í Guatemala. 

 Jónas með fjölskyldunni á fljótabáti. 

 Jónas í frumskóginum. 

Þegar hóparnir eru tilbúnir með kyrrmynd sína, sýna þeir kennara og samnemendum afraksturinn. 

Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hver ertu? 

 Hvaðan ertu? 

 Hvar ertu staddur núna? 

 Hvað ertu að gera? 

 Í hvað ertu klæddur? 

 Hvað gerir þú, ertu í skóla, vinnu eða eitthvað slíkt? 

 Hver eru áhugamál þín? 

 Geturðu lýst fjölskyldu þinni 

 Hvað gerir fjölskylda þín gjarnan þegar allir koma saman? 

 Geturðu lýst venjubundnum degi í lífi þínu? 

Þegar hóparnir hafa sýnt kyrrmynd sína spinna þeir stuttan leikþátt út frá kyrrmyndinni þar 

setningin kemur fyrir en hún þarf jafnframt að endurspegla spunann frá byrjun til enda. Hóparnir 

sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu fjögurra til 

fimm manna 

hópunum 
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3 Umræður í 

litlum hópum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari skiptir nemendum í hópa. Fyrir tímann er kennari búinn að prenta textabrotin hér að 

neðan út (sjá viðauka G). Hver og einn hópur dregur eitt textabrot. Hóparnir eiga að velta fyrir sér 

og ræða textann á miðanum sem þeir drógu. Hvað má lesa út úr textanum? Var viðhorf Möggu 

Stínu til Jónasar að breytast? Ef svo er, hvernig var það að breytast og af hverju? Hver hópur 

leggur fram eina eða fleiri staðhæfingar um textann. Staðhæfingin á að vera túlkun hópsins á 

textanum. 

Jónas benti á stóra grímu sem hékk beint fyrir ofan höfðagaflinn á rúminu hans. Hún var úr tré en 

máluð í sterkum rauðum, bláum og grænum litum. „Þetta er verndarinn minn. Ég keypti hana 

sjálfur í Mexíkó. Sérðu hvað hún er lík mér?“ Hann benti á nefið á grímunni og brosti út undir eyru. 

Ég hristi höfuðið og hló. Í samanburði við þessa mexíkönsku forynju var Jónas beinlínis smáfríður 

(bls. 63 í bókinni). 

Á meðan við vorum að gæða okkur á bakkelsinu rann það upp fyrir mér að ég hef aldrei fyrr hitt 

neinn á mínum aldri sem hefur jafn brennandi áhuga á framandi þjóðum og ég sjálf (bls. 63 í 

bókinni). 

Furðulegt hvað þessi sólbrenndi, úfni og stuttbuxnaklæddi ævintýra-Jónas virtist ólíkur þeim Jónasi 

sem ég þekkti í skólanum. Meira að segja nefið á honum leit út fyrir að vera minna. Og ég hafði 

aldrei tekið eftir því fyrr hvað hann er með fallegar skjannahvítar tennur (bls. 64). 

En mér þótti gott að finna að Jónas skildi mig. Það eru ekki margir sem taka ferðalagadrauma 

mína alvarlega. Ef ég minnist á Afríku við Völu fer hún alltaf að tala um eitraðar pöddur, krókódíla 

og malaríu, og pabbi og mamma setja bara upp Pollýönnusvipinn og éta upp hina sígildu 

Hópavinna í 

fjögurra til fimm 

manna hópum 
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Rökstóllinn 

foreldratuggu: Þú getur ferðast eins og þú vilt þegar þú ert orðin stór. Hér var þó allavega ein 

manneskja sem skildi um hvað málið snérist (bls. 64). 

En nú hafði mér tekist á fimmtán sekúndum að eyðileggja þetta fína kvöld og gera mig að 

þvílíkum örlagaasna í augum Jónasar að hann mundi aldrei nenna að yrða á mig aftur (bls. 67). 

Ég hugsaði með mér að það hlyti að vera gaman að eiga strák eins og Jónas að vini. Það var langt 

síðan ég hafði átt svona skemmtilegt kvöld (bls. 68). 

Þegar nemendur hafa rætt saman í hópum sínum og sett fram eina eða fleiri staðhæfingar um 

textann sinn kemur allur bekkurinn saman í rökstólinn. Í rökstólnum sitja nemendur á stólum sem 

búið er að raða í hring. Einn auður stóll (rökstóllinn) er hafður í miðju hringsins. Einn hópur byrjar. 

Hann les upp textabrotið sem hann dró og í beinu framhaldi leggur hann fram stað-

hæfingu/staðhæfingar hópsins um textann. Nemendur standa upp og skipta um stól ef þeir eru 

sammála tiltekinni staðhæfingu en sitja sem fastast í sæti sínu ef þeir eru ósammála eða í vafa. Ef 

einn nemandi er ósammála á meðan hinir eru sammála (eða öfugt) er sá hinn sami beðinn um að 

setjast í auða stólinn í miðjunni og rökstyðja hvers vegna hann er sammála eða ósammála 

tiltekinni staðhæfingu. Hann þarf jafnframt að svara spurningum frá kennara og samnemendum, 

ef einhverjar eru. Því næst tekur næsti hópur við og svona gengur þetta koll af kolli þar til allir 

hóparnir hafa gert. 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 

4 Skrifað í 

hlutverki 

Nemendur skrifa í hlutverki Möggu Stínu eða Jónasar. 

Magga Stína skrifar bréf til eins af fimmtán pennavinum sínum í Afríku. Hún segir honum frá 

ævintýralegri heimsókn sinni til Jónasar. 

Einstaklingsvinna 
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Jónas skrifar dagbókarfærslu þar sem hann tjáir sig um heimsókn Möggu Stínu. Skrif nemenda 

fara í sýnismöppu þeirra. 
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Markmið: Þroska með nemendum sjálfstraust. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt 

bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna 

hugsun. Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. 

Efni og gögn: Grímur, setningar upp úr kaflanum skrifaðar á miða fyrir vinnuna með kyrrmyndir, A4-blöð og skriffæri, textabrot útprentuð 

(sjá viðauka G). 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Skrifað í hlutverki. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.11 Ellefti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Skrifað í 

hlutverki 

 

 

 

Hugrenningar 

 

Skrifað í 

hlutverki 

 

Hugrenningar 

 

Umræður 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 70. 

Mamma hefur ekki minnst einu orði á Völumál við mig síðan um daginn. Hún fékk vonda gagnrýni 

hjá einhverjum asna sem skrifar í Moggann og er búin að vera í fýlu yfir því alla vikuna. 

Nemendur fara í hlutverk gagnrýnandans hjá Mogganum og skrifa þessa vondu og niðrandi 

gagnrýni um leik Dísu, móður Möggu Stínu. 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eina tilfinningu sem lýsir því hvernig móður Möggu Stínu leið þegar hún las þessa slæmu 

gagnrýni um sjálfa sig. 

Nemendur eiga nú að rýna í eigin gagnrýni og velta því fyrir sér hvernig þeir geta breytt henni eða 

umorðað þannig að hún verði uppbyggjandi í stað þess að vera niðrandi. Nemendur endurskrifa 

gagnrýni sína þannig að hún verði uppbyggjandi fyrir móður Möggu Stínu. 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eina hugsun sem fór í gegnum huga Dísu, móður Möggu Stínu þegar hún las 

uppbyggilegu útgáfuna af gagnrýninni. 

Nemendur setjast í hring og ræða verkefnið. Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvernig leið ykkur þegar þið skrifuðuð vondu og niðrandi gagnrýnina um móður Möggu 

Einstaklingsvinna 

 

 

 

Allur bekkurinn 

 

Einstaklingsvinna 

 

Allur bekkurinn 

Allur bekkurinn 
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Stínu? 

 Hvernig leið ykkur þegar þið skrifuðuð uppbyggilegu gagnrýnina? 

 Hver er munurinn á því að fá neikvæða og niðrandi gagnrýni og uppbyggilega gagnrýni? 

 Hvernig er upplifunin öðruvísi og hvernig nýtist gagnrýnin, þeim sem fær hana, öðruvísi? 

 Hvernig myndi ykkur sjálfum líða ef þið fengjuð neikvæða og niðrandi gagnrýni um vinnu 
ykkar? En ef þið fengjuð uppbyggilega gagnrýni? 

2 Laga- og 

textasmíð 

Jónas er búinn að semja fimm lög fyrir hljómsveit sína Villtu spendýrin, þrjú hröð og tvö róleg en 

hann vantar almennilega texta við lögin. Hann hefur beðið Möggu Stínu um að semja fyrir sig 

söngtexta við lögin. 

Kennari skiptir nemendum í hópa sem eiga að semja lög Jónasar og texta Möggu Stínu við lögin. 

Þrír hópar semja hröð lög og tveir hópar semja róleg lög. Nemendur setja sig í spor Jónasar og 

Möggu Stínu. Hvernig tónlistarsmekk hefur Jónas? Hvers konar lög semur hann? Semur hann 

popp-, rokk-, rapp-, blús- eða djasslög? En Magga Stína, hvernig texta semur hún? Eru þeir 

dramatískir, sorglegir eða glaðlegir. Semur hún kannski ástartexta eða texta sem innihalda 

einhverja ádeilu? Kennari fær nemendur til þess að velta þessum spurningum fyrir sér áður en 

þeir hefjast handa við vinnuna. Hver og einn hópur semur eitt af lögum Jónasar og texta Möggu 

Stínu við lagið. Kennari getur til að mynda fengið hópana til þess að draga um það hvort að þeir 

eigi að semja hratt eða rólegt lag. Einnig getur verið gott að brýna fyrir nemendum að skipta 

vinnunni á milli sín. T.d. gæti helmingur hópsins séð um það að semja lagið og hinn helmingurinn 

séð um það að semja textann við lagið. Þegar hóparnir eru tilbúnir með lögin sín leyfa þeir 

kennara og samnemendum að heyra afraksturinn. 

Hópavinna í 

fimm til sex 

manna hópum 

3 Spuni Kennari skiptir nemendum í hópa. Fyrir tímann er hann búinn að skrifa neðangreindar setningar, Hópavinna í 
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sem eru upp úr kaflanum, á miða. Hver hópur dregur fimm setningar (það er í lagi að hóparnir fái 

sömu setningarnar) og spinnur stuttan leikþátt þar sem þær koma fyrir en setningarnar þurfa 

jafnframt að endurspegla spunann frá byrjun til enda. 

Setningar: 

 Þetta sannar náttúrulega þá kenningu mína að Jónas ER ástfanginn af þér. 

 Áður en þú veist af verður þú komin með Jónas um hálsinn. 

 Hvernig geturðu verið svona ömurleg? 

 Heyrðu, hann Jónas er nú ekkert skrímsli. 

 Hann er í rauninni svona sæt-ljótur. 

 Og mjög sjarmerandi. 

 Viltu þá ekki eiga hann sjálf? 

 Mér heyrist þú vera bálskotin í honum. 

 Ég er bara að segja að mér þætti ekkert hallærislegt þótt þú hefðir áhuga á honum. 

 Útlitið er ekki allt, Magga Stína. 

 Mér finnst hann spennandi týpa. 

 Þú talar eins og persónulegur áróðursfulltrúi hans. 

 Finnst þér hann ekki vera skemmtilegur? 

 Jú, jú, mér finnst hann skemmtilegur. 

 Mér finnst líka Andrés Önd skemmtilegur en mig langar ekki að vera með honum á föstu. 

 Jónas er ekki hrifinn af mér. 

 Ég er ekkert hrifinn af honum. 

 Ég er búin að elska Matta út af lífinu í þrjú ár. 

 Hvað mundirðu gera ef Jónas færi að reyna við þig? 

 Kannski yrði hann afbrýðisamur. 

 Hormónarnir mínir fóru allir á ið við tilhugsunina um að kyssa Jónas. 

þriggja til 

fjögurra manna 

hópum 
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Fyrir tímann er kennari einnig búinn að skrifa mismunandi leikstíla niður á litla miða. Hver hópur 

dregur einn stíl og á leikþáttur þeirra að vera á því formi. 

Leikstílar: 

 Söngleikur 

 Diskó 

 Ballett 

 Dramatík 

 Ópera 

 Hryllingur 

 Rómantík 

 Sorglegt 

 Grín 

Þegar hóparnir hafa bæði dregið setningu og stíl spinna þeir og æfa leikþáttinn og sýna kennara 

og samnemendum afraksturinn. 

4 Samviskugöng Kennari les brot úr kaflanum á bls. 72. 

Samt verð ég að viðurkenna að þessar heimskulegu samræður héldu fyrir mér vöku fram á nótt. 

Auðvitað veit ég að Jónas hefur engan áhuga á mér ÞANNIG... ekki frekar en ég á honum. En ef 

hann HEFÐI það og ef hann gerði eitthvað í því, hvernig myndi ég þá bregðast við? 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku hennar. Ef Jónas hefði 

áhuga á Möggu Stínu og gerði eitthvað í því ætti Magga Stína þá að byrja í sambandi með Jónasi? 

Allur bekkurinn 
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Önnur röðin reynir að fá Möggu Stínu til þess að byrja í sambandi með Jónasi en hin röðin reynir 

að tala hana af því. Þegar nemandinn, í hlutverki Möggu Stínu, hefur gengið í gegnum göngin 

tekur hann ákvörðun um það hvorri samviskunni hann fylgir. 

Kennari velur annan nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin en nú í hlutverki Jónasar. 

Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hans. Hvernig hugsar Jónas um Möggu Stínu? 

Kennari fær enn annan nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í hlutverki Jónasar. Þeir 

sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku hans. Jónasi langar að byrja í sambandi með Möggu 

Stínu en hann þorir ekki að spyrja hana. Önnur röðin hvetur Jónas til þess að biðja Möggu Stínu 

um að byrja í sambandi með sér en hin röðin reynir að tala hann af því. Þegar nemandinn, í 

hlutverki Jónasar, hefur gengið í gegnum göngin tekur hann ákvörðun um það hvorri samviskunni 

hann fylgir. 

5 Umræður Nemendur setjast í hring og ræða ferlið í heild sinni. Spurningar sem kennari getur haft að 

leiðarljósi: 

 Hvað lærðuð þið af ferlinu? 

 Hvað vitið þið meira um Möggu Stínu og Jónas eftir ferlið? 

 Var eitthvað sem kom ykkur á óvart, ef svo er, hvað? 

 Hvað gekk vel og af hverju? 

 Hvað gekk verr og af hverju? 

 Hvað var áhugaverðast og af hverju? 

 Hvað var minnst áhugaverðast og af hverju? 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Þroska með nemendum sjálfstraust. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt 

bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna 

hugsun. Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri, hljóðfæri, setningar upp úr kaflanum skrifaðar á miða fyrir vinnuna með spuna, leikstílar skrifaðir á miða 

fyrir vinnuna með spuna. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. og 25 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu laga- og textasmíð. Sýnismappa: Skrifað í 

hlutverki. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.12 Tólfti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuni 

 

Kennari skiptir nemendum í þriggja manna hópa og varpar upp setningunum hér að neðan sem 

eru úr kaflanum á bls. 75. 

Hann lagði höndina á öxlina á mér. Bara eitt örstutt augnablik en ég fann það jafn vel gegnum 

úlpuna og ef hann hefði snert húðina bera. 

Rósir spruttu í hugskoti mínu og fuglar sungu. Ég fann ekki lengur fyrir köldum vindinum því innra 

með mér skein sól í heiði og yljaði mér út í fingurgóma. 

Hóparnir eiga að búa til eina kyrrmynd fyrir hvora setningu og sýna síðan kennara og samnem-

endum afraksturinn. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hvað ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvað ertu að túlka? 

Því næst eiga hóparnir að búa til nýja kyrrmynd þar sem þeir túlka báðar setningarnar. Kennari 

gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hvað ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvað ertu að túlka? 

Hóparnir spinna því næst leikþátt út frá setningunum tveimur. Spuninn á að byrja á kyrrmyndinni 

sem hóparnir bjuggu til síðast. Þegar hóparnir eru tilbúnir með leikþætti sína, sýna þeir kennara 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu þriggja 
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Hugrenningar 

og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur sitja í hring og kennari les upp fyrri setninguna hér að ofan. Kennari gengur svo á milli 

nemenda og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir þá eina tilfinningu sem fór um líkama Möggu 

Stínu þegar Jónas lagði hönd sína á öxl hennar. 

Því næst les kennari upp seinni setninguna hér að ofan. Hann gengur svo á milli nemenda og slær 

létt á öxl hvers og eins sem nefnir þá eina tilfinningu sem fór um líkama Möggu Stínu þegar Jónas 

hrósaði henni fyrir textana. 

manna 

hópunum 

Allur bekkurinn 

2 Söguleikhús Nemendur setjast í hring á gólfinu. Kennari les lokaútkomuna að handriti Möggu Stínu og hópsins 

hennar að leikritinu. Þegar nemandi vill leika í söguleikhúsinu fer hann inn í hringinn, sem er þá 

leiksviðið og breytist í þær persónur eða hluti sem kennari les upp og koma fyrir í handriti Möggu 

Stínu og félaga. Þegar kennari vill fá nýja persónu á sviðið getur hann slegið á trommu eða 

klappað og þá eiga allir sem eru á leiksviðinu að setjast. Þegar allir eru sestir heldur kennari áfram 

að lesa handritið og nemendur geta komið inn í eins og áður. 

Lokaútkoman að handriti Möggu Stínu og félaga á bls. 77—78: 

Jesús Kristur hefur legið í frysti hjá geimverum frá því hann var krossfestur. Það var sem sagt ekki 

Guð sem tók hann til sín eins og kristnir menn halda, heldur námu íbúar hinnar fjarlægu plánetu 

LÚX líkama hans á brott og frystu hann á meðan þeir reyndu að finna leið til að vekja hann upp frá 

dauðum. Þegar það loksins tekst eftir tæplega tvö þúsund ára brambolt ákveða þeir að skreppa 

með Jesú niður á jörðina til að kanna aðstæður fyrir endurkomu hans. 

Allur bekkurinn 
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Geimverurnar Sóló og Póló taka að sér að finna heppilegan lendingarstað fyrir frelsarann og þegar 

þeir komast að því gegnum Internetið að á Íslandi búi hamingjusamasta þjóð í heimi ákveða þeir 

að lenda þar því að slík þjóð hljóti að taka vel á móti heiðursmanni eins og Jesú Kristi. 

Geimdiskurinn með Sóló, Póló og Jesú lendir í garðinum hjá biskupshjónunum. Jesús reynir að ná 

sambandi við biskupinn á bjagaðri íslensku en vegna framburðarins heldur biskupinn að hann sé 

fullur Færeyingur að selja hvalkjöt og sigar á hann löggunni. En þetta er bara byrjunin á 

hremmingum Krists í Íslandsheimsókninni. Hvar sem hann kemur mætir hann frekju, heimsku og 

ofbeldi. Hann er álitinn snarbilaður og fólk gerir stólpagrín að kenningum hans. Á endanum er 

hann lokaður inni á geðdeild og mokað í hann róandi lyfjum en Sóló og Póló tekst að frelsa hann 

og flýja með hann í geimfarinu aftur til plánetunnar LÚX. Jesús ákveður að láta frysta sig aftur í 

nokkur hundruð ár því hann álítur að fyrst ástandið sé svona slæmt hjá hamingjusömustu þjóð í 

heimi sé mannkynið áreiðanlega ekki tilbúið að læra nokkurn skapaðan hlut af honum. 
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Markmið: Þroska með nemendum sjálfstraust. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt 

bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. 

Efni og gögn: Setningar upp úr kaflanum. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 1 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 
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6.7.13 Þrettándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Umræður Nemendur sitja í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 80—81. 

Mér finnst alltaf notalegt að fá mömmu í heimsókn í herbergið mitt. Oftast kemur hún til að fá 

fréttir úr lífi mínu – hvað ég sé að pæla, hvernig ég hafi það í skólanum, hvort eitthvað 

skemmtilegt eða leiðinlegt hafi gerst nýlega, hvað ég sé að lesa og skrifa o.s.frv. En stundum er 

hún bara í almennu rabbstuði og þá geta samræðurnar snúist um allt frá fjölskyldumálum og 

kjaftasögum yfir í allskonar vangaveltur um lífið og tilveruna. 

Að lestri loknum varpar kennari fram spurningum: 

 Hvað segir textinn okkur um samband Möggu Stínu og mömmu hennar? 

 Hvernig er þetta hjá ykkur sjálfum, finnst ykkur notalegt að spjalla við mömmu, pabba eða 
einhvern annan fullorðinn? Ef svo er, við hvern spjallið þið helst? Um hvað spjallið þið? 
Spjallið þið oft saman? 

 Hvernig mynduð þið lýsa hinum fullkomna hlustanda? 

Allur bekkurinn 

2 Hugrenningar 

 

 

 

 

Nemendur sitja í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 84. 

Í okkar fjölskyldu eru faðmlög notuð eins og nokkurs konar slysavarnarskýli sem hægt er að skríða 

inn í þegar tilfinningar manns lenda í hrakningum. Það er mikið öryggi að vita af svona skýlum á 

ferðum sínum gegnum dagana. 

Að lestri loknum gengur kennari á milli nemenda og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir þá 

persónu sem kemur upp í huga þeirra þegar þeir heyra orðið slysavarnarskýli. 

Allur bekkurinn 
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Umræður Nemendur sitja áfram í hringnum og ræða eftirfarandi spurningu: 

 Hvers vegna er mikilvægt að eiga slysavarnarskýli sem hægt er að skríða inn í þegar 
tilfinningar manns lenda í hrakningum? 

Allur bekkurinn 

3 Kastljós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samviskugöng 

 

 

 

Þegar Jóhann, faðir Völu, frétti af Noregsferðinni hringdi hann í Hildigunni, móður Völu, og bauðst 

til að taka eina af stelpunum til sín. Með öðrum orðum Völu. Hildigunnur sagði Jóhanni að 

stelpurnar væru allar hæstánægðar með flutningana og hann skyldi ekki dirfast að fara að rugla 

Völu í ríminu með einhverjum gylliboðum. Það væri fullseint í rassinn gripið að ætla núna að fara 

að leika einhvern elsku pabba eftir að vera búinn að svíkja þær samviskulaust í þrjú ár. Hann skyldi 

bara andskotast til að láta þær í friði úr því sem komið væri. Og þó að Valgerður væri kannski of 

kurteis til að láta það í ljós við hann, þá hefði hún í sannleika sagt engu minna ógeð á honum en 

Þórdís. Hildigunnur ætlaði sem sagt að halda því leyndu fyrir Völu að pabbi hennar vildi hafa hana. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Hildigunnar, móður Völu. 

Nemendur reyna að komast að því hvers vegna hún brást svona við þegar Jóhann, faðir Völu, 

hringdi og hvers vegna hún kysi að segja Völu ekki frá því að faðir hennar hafi hringt og hvort að 

henni fyndist ekki óréttlátt að Vala fengi ekki að vita sannleikann. 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku hennar. Önnur röðin 

reynir að fá Möggu Stínu til þess að segja Völu frá því að Jóhann, faðir hennar, hafi boðist til þess 

að taka hana til sín en hin röðin reynir að tala hana af því. Þegar nemandinn, í hlutverki Möggu 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Örlagavefurinn 

 

 

 

 

 

Nemendur sem 

sérfræðingar 

Stínu, hefur gengið í gegnum göngin tekur hann ákvörðun um það hvorri samviskunni hann fylgir. 

Nemendur og kennari standa í hring og kennari byrjar á því að henda stórum garnhnykli yfir 

hringinn um leið og hann segir eitt orð eða eina setningu sem tengist örlögum Völu. Allir aðrir í 

hringnum gera slíkt hið sama um leið og þeir henda hnyklinum til næsta manns. Þess þarf að gæta 

að allir haldi vel í spottann. Þegar hnykillinn hefur gengið heilan hring er hann látinn ganga enn 

annan hring. Í lokahringnum segja allir eitt orð eða setningu er tengist tilfinningum einhvers náins 

í garð Völu. Þegar ferlinu er lokið er vefurinn, sem einna helst líkist köngulóarvef, lagður á gólfið. 

Því næst skrifa nemendur vangaveltur sínar um örlög Völu á litla miða sem þeir leggja inn í vefinn. 

Að síðustu ganga allir á milli og skoða og ræða það sem stendur á miðunum. 

Nemendur setja sig í spor fjölskylduráðgjafa og eiga að finna lausn á þessu vandamáli án þess að 

allt fari í háaloft. Hóparnir kynna svo lausn sína fyrir kennara og samnemendum. Hóparnir hafa 

frjálst val um það með hvaða hætti kynningin fer fram en þurfa samt sem áður að hafa samráð við 

kennara. Dæmi um kynningaleiðir: Glærukynning, myndasaga, bæklingur, söngtexti, stuttmynd, 

vefsíða, veggspjald, útvarpsleikrit, leiksýning eða aðrar leiðir sem nemendum kemur til hugar. 

 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Markmið: Efla með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin 

skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor 

annarra. Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota 

þekkingu sína, leikni og áræðni til að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: Garnhnykill, litlir miðar og skriffæri. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 2 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu nemendur sem sérfræðingar auk þess sem 

þeir meta kynningu annarra hópa. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.14 Fjórtándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Skólarapp Í kaflanum segir Magga Stína frá samskiptum hennar og Hólmfríðar, handavinnukennara, eftir 

Sveinbjörnsstaðabardagann. Hóparnir eiga að semja rapplag sem fjallar um samskipti þeirra. 

Nemendur leyfa svo kennara og samnemendum að heyra afraksturinn. 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

2 Hugrenningar Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eitt orð sem lýsir Hólmfríði handavinnukennara. 

Allur bekkurinn 

3 Spuni 

 

 

Umræður 

Það er óhætt að segja að Hólmfríður, handavinnukennari, komi illa fram við Möggu Stínu eftir 

Sveinbjörnsstaðabardagann. Hóparnir eiga að velja það atvik sem þeir telja að Hólmfríður, 

handavinnukennari, hafi farið lengst yfir strikið. Nemendur eiga því næst að spinna leikþátt út frá 

því atviki. Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur setjast í hring og ræða framkomu Hólmfríðar handavinnukennara. Spurningar sem 

kennari getur haft að leiðarljósi:  

 Hvað finnst ykkur um framkomu Hólmfríðar? 

 Hvað finnst ykkur um viðbrögð Möggu Stínu við framkomu hennar? 

 Hvernig hefðuð þið brugðist við í sömu aðstæðum og Magga Stína? 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

 

Allur bekkurinn 

4 Samviskugöng Kennari les brot úr kaflanum á bls. 89. 

„Brjóstmál... níutíu sentímetrar“, tilkynnti Hólka að endingu, hávær eins og bingóstjóri hjá Félagi 

heyrnarskertra. Það heyrðist ísmeygilegt blístur frá vinstri. Ég leit eldsnöggt til hliðar og ætlaði að 

Allur bekkurinn 
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senda viðkomandi hálfvita vænan skammt af nístandi fyrirlitningu en hrökk alveg í baklás þegar ég 

sá hver það var. Matti! „Meiriháttar júgur á sumum“, sagði hann í hálfum hljóðum en samt nógu 

hátt til að ég heyrði það, og beindi orðum sínum til Jónasar sem sat við hliðina á honum. 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hennar. Hvað fór í gegnum 

huga Möggu Stínu þegar Matti tjáði sig um brjóstastærð hennar? 

Kennari les annað brot úr kaflanum á bls. 89. 

Jónas skotraði vandræðalega á mig augunum upp úr saumaskapnum. „Ert þú nýkominn úr 

sveitinni, Lilli minn?“ sagði hann við Matta. „Júgur vaxa bara á mu-mu dýrum. Það heitir allt 

annað á stelpum.“ „Þú veist náttúrlega allt um það“, sagði Matti og gaf honum stríðnislegt 

olnbogaskot. „Greinilega meira en þú“, svaraði Jónas og sökkti sér ofan í saumaskapinn. Ég sá ekki 

betur en hann roðnaði. 

Kennari velur annan nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í hlutverki Jónasar. Þeir 

sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hans. Hvað fór í gegnum huga Jónasar þegar Matti tjáði 

sig um brjóstastærð Möggu Stínu? 

5 Kyrrmyndir Kennari skiptir nemendum í þriggja manna hópa og varpar upp setningunum hér að neðan sem 

eru úr kaflanum á bls. 90. 

Umburðarlyndi mitt í garð Hólmfríðar hlaut þarna bráðan bana og var jarðað í kyrrþey. 

Á milli okkar er nú ekkert nema risastór púðurtunna sem getur sprungið í háaloft hvenær sem er. 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 
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Hóparnir eiga að búa til eina kyrrmynd fyrir hvora setningu og sýna svo afraksturinn kennara og 

samnemendum. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hvað ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvað ertu að túlka? 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Efla með nemendum skapandi og gagnrýna hugsun. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri og setningarnar tvær sem kennari þarf að varpa upp í vinnunni með kyrrmyndir. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu skólarapp. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.15 Fimmtándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 91—92. 

Þá er búið að selja ofan af Völu. Í gær fór ég með henni að bera út blaðið og þegar við komum 

heim til hennar á eftir stóðu fjórir stressarar í jakkafötum inni á stofugólfi önnum kafnir við að 

halda nauðungaruppboð á íbúðinni. 

Hildigunnur sat út í horni í gamla ruggustólnum með Helgu litlu á hnjánum og var að dunda við að 

flétta á henni hárið í örþunnar fléttur sem stóðu eins og rottuhalar út í loftið. Hún leit aðeins út 

undan sér á okkur þegar við komum í gættina, skotraði svo áhugalausu augnaráði á kallana eins 

og þeir væru leikarar í einhverjum leiðinlegum sjónvarpsþætti og hélt þvínæst áfram að flétta 

Helgu sem sat óvenju róleg og góndi á gestina með þumalputtann uppi í sér. 

Þórdís var hins vegar í ham. Hún hafði einhvers staðar fengið lánaða myndbandsupptökuvél og var 

í óða önn að taka karlana á taugum með henni. „Heimildamynd“, tilkynnti hún okkur án þess að 

taka augað af vélinni. „Velferðarríkið Ísland. The Icelandic dream. Forsætisráðherrann fær eintak í 

jólagjöf.“ Hún færði sig til og frá milli sjónarhorna en mér sýndist karlarnir ekkert kunna að meta 

þessa tilraun til að gera þá að kvikmyndastjörnum. Þeir voru á svipinn eins og þá langaði mest til 

að skríða niður um hálsmálið á skyrtunum sínum. 

Þegar kennari hefur lokið við lesturinn skiptir hann nemendum í hópa. Hóparnir eiga að túlka 

aðstæðurnar hér að ofan með kyrrmynd. Þeir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

Hópavinna í sex 

manna hópum 
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Hugrenningar 

 

 

 

Kastljós 

 

 

 

Stuttmyndagerð 

 

 

 

 

 

 Hver ert þú? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvað finnst þér um það sem er að gerast hér í íbúðinni? 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

nefnir þá eina tilfinningu sem hann telur að hafi vaknað hjá Möggu Stínu í ofangreindum 

aðstæðum. 

Kennari gengur þrjá aðra hringi og hver og einn nemandi á að nefna eina tilfinningu sem hann 

telur að hafi vaknað hjá Völu, Hildigunni og Þórdísi í ofangreindum aðstæðum. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki eins af jakkafataklæddu 

mönnunum/uppboðshöldurunum. Nemendur spyrja hann spjörunum úr. Dæmi um spurningar: 

Hvað varð til þess að þú valdir þetta starf? Finnst þér alltaf gaman í vinnunni? Getur vinnan verið 

erfið, ef svo er hvernig þá? Hvernig leið þér í ofangreindum aðstæðum? 

Hóparnir eiga að búa til stuttmynd út frá ofangreindum aðstæðum. Það fyrsta sem hver hópur 

þarf að gera er að breyta textabrotinu úr kaflanum hér að ofan í handrit. Þegar handritið er tilbúið 

þarf að ákveða hlutverkaskipan og skipta handritinu í svokallaðar senur eða skot. Það getur verið 

gott að nota söguborð (e. storyboard) (sjá viðauka H) til þess. Með því að gera þetta er hópurinn í 

raun að skipuleggja kvikmyndatökuferlið. Því næst geta upptökur hafist. Hópurinn velur sér einn 

kvikmyndatökumann, sem gegnir í raun hlutverki Þórdísar. Að upptökum loknum hefst 

klippivinnan, en það má til dæmis nota forrit eins og iMovie til þess. Að lokum sýna hóparnir 

 

 

Allur bekkurinn 

 

 

 

Allur bekkurinn 

 

 

 

Hópavinna í 

átta manna 

hópum 
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Umræður 

kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur setjast í hring og kennari les stutt brot úr kaflanum á bls. 93. 

Og mér leið svo illa að um leið og hrægammarnir með skjalatöskurnar voru farnir fann ég mér 

afsökun til að láta mig hverfa. Ég er aumingi. 

Að lestri loknum ræða nemendur eftirfarandi spurningar: 

 Hvað finnst ykkur um viðbrögð Möggu Stínu? 

 Hvað hefðuð þið gert í hennar sporum? 

 Magga Stína kallar sjálfa sig aumingja fyrir það að hafa fundið sér afsökun og látið sig 
hverfa, hvað finnst ykkur um það hvernig hún talar um sjálfa sig? 

 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra. Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. Efla 

með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. 

Efni og gögn: Spjaldtölva eða myndbandsupptökutæki, söguborð (sjá viðauka H), aðgangur að tölvum og klippiforriti. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 6 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu stuttmyndagerð auk þess sem þeir meta 

stuttmyndir annarra hópa. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi hugrenningarnar getur verið gott að kennari sýni nemendum lista yfir hinar ýmsu tilfinningar (sjá viðauka F) áður en æfingin hefst 

eða hafi listann uppi við á meðan að á æfingunni stendur. 

Varðandi stuttmyndagerðina getur verið skemmtilegt að halda sérstakt stuttmyndakvöld þar sem bekkurinn kemur saman með popp og 

nammi og horfir á allar stuttmyndirnar. 
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6.7.16 Sextándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Umræður Kennari skiptir nemendum í hópa og les brot úr textanum á bls. 94—95. 

Sigga Rósa hafði stungið upp á því að við færum þrjár saman á skauta eftir skóla – ég, hún og 

Vala. Mér fannst það fín hugmynd en Vala sagðist ekki geta það, hún þyrfti að bera út 

aukaskammt af Dagblaðinu af því að einhver var veikur og skautarnir hennar væru hvort eð er 

orðnir of litlir og það væri svo dýrt að leigja skauta þannig að... 

Ég fann að hún var að vonast til þess að ég byði henni hjálp við blaðburðinn, en ég var bara ekki 

með neitt göfuglyndi á mér þessa stundina svo ég gerði það ekki. Ég minnti hana hins vegar á að 

hún gæti fengið mömmu skauta lánaða þegar hún vildi og gæti þess vegna alveg komið þegar hún 

væri búin að bera út. „Það tekur því ekki“, sagði hún. „Ég verð svo lengi að þessu“. 

Það er farið að fara dálítið í taugarnar á mér að Vala skuli aldrei geta beðið hreint út um það sem 

hún vill – hún bara bíður og vonar að maður lesi hugsanir hennar. Ef maður gerir það ekki er eins 

víst að hún verði fúl eins og gömul gólftuska. En hvernig getur hún ætlast til þess að óskir hennar 

verði uppfylltar ef hún lætur þær aldrei upphátt í ljós? 

Eftir lesturinn varpar kennari fram eftirfarandi spurningum: Hvers vegna er mikilvægt að segja það 

sem liggur manni á hjarta eða láta óskir sínar í ljós? Hvað hamlar því að maður geri það? Hóparnir 

eiga að velta fyrir sér og ræða þessar tvær spurningar. Þegar þeir hafa rætt saman í dágóða stund 

kemur bekkurinn allur saman og ræðir það sem fram kom í umræðum hópanna. 

Nemendur setjast aftur í sömu hópa og kennari les annað brot úr kaflanum á bls. 95. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Þetta voru mín alfyrstu orð við hataðasta fjandmann minn. Staðreyndin er nefnilega sú að ég hef 

aldrei talað við Heiðu fyrr. Hún byrjaði í skólanum í fyrra og mér leist þannig á hana strax frá 

byrjun að hún væri ekki mín týpa. Ég hef aldrei haft smekk fyrir gellum – hvorki matarkyns né 

kvenkyns. 

Eftir lesturinn biður kennari hópana um að skoða vel þennan texta og velta því fyrir sér hvort að 

þeir sjái eitthvað athugavert í honum? Á hverju byggir Magga Stína þá skoðun að Heiða sé ekki 

hennar týpa? Hvernig veit Magga Stína það? (Hér reynir kennari að fá nemendur til þess að átta 

sig á því að viðhorf Möggu Stínu í garð Heiðu byggja aðeins á fordómum en ekki reynslu. Magga 

Stína er búin að dæma Heiðu á útlitinu einu saman. Hún hefur til að mynda aldrei talað við hana). 

Þegar hóparnir hafa rætt saman í dágóða stund kemur bekkurinn aftur saman og ræðir það sem 

fram kom í seinni umræðum hópanna. 

2 Kastljós Vala er fengin í kastljós og hún spurð spjörunum úr varðandi skautaferðina. Hvað finnst henni um 

það að Magga Stína hafi boðið Heiðu með á skauta? Hvernig líður henni með það? Hvað finnst 

henni um það að Magga Stína ætlaði að fara án hennar á skauta? Hvernig vildi hún hafa þetta 

öðruvísi? 

Allur bekkurinn 

3 Kyrrmyndir 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 97—98. 

Ég hafði mælt mér mót við stelpurnar úti á strætóstöð klukkan hálfþrjú. Heiða var komin á undan 

mér. Þegar ég sá hana sitjandi á bekknum, klædda níðþröngum fjólubláum skíðabuxum og 

flísjakka í stíl, með svarta uppreimaða tískuklossa á fótunum og með hvítan trefil sem leit út fyrir 

að vera prjónaður úr ekta englahári, þá fann ég hvernig kvíðinn lenti eins og högg undir 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 
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Spuni 

 

 

 

bringspölunum. Eitt augnablik óskaði ég þess af öllu hjarta að ég hefði frekar ákveðið að eyða 

eftirmiðdeginum í að plampa á milli póstkassa með Völu vinkonu. Hvaða erindi átti ég eiginlega 

við þetta straumlínulagaða frík? Við vorum álíka líklegar til að ná saman og tvær verur úr sitt 

hvoru sólkerfinu. 

Það rann hins vegar upp fyrir mér þegar ég var sest á bekkinn við hliðin á henni, að þrátt fyrir 

glæsilegar umbúðirnar virtist hún alls ekkert öruggari með sig heldur en ég. Fyrstu mínútur þessa 

undarlega stefnumóts hafði ég á tilfinningunni að aldrei hefði átt sér stað önnur eins offramleiðsla 

á feimnislegum augngotum og vandræðalegum þögnum milli tveggja einstaklinga. 

Hóparnir eiga að túlka ofangreindar aðstæður með kyrrmynd. Þeir sýna svo kennara og 

samnemendum afraksturinn. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hver ert þú? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Hver er hérna með þér? 

 Hvernig þekkist þið? 

 Hvað hafið þið verið vinkonur lengi? 

 Hvernig kom það til að þið séuð að fara á skauta saman? 

Kennari les annað brot úr kaflanum á bls. 98. 

Þegar Sigga Rósa loksins birtist létti okkur svo mikið að við köstuðum okkur yfir hana með ýktum 

fögnuði eins og hún væri einmitt manneskjan sem við hefðum verið að bíða eftir allt okkar líf. 

Nemendur eiga nú að spinna stuttan leikþátt sem sýnir ofangreindar aðstæður. Þeir eiga að hefja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu þriggja 

manna 

hópunum 
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Hugrenningar 

spunann á kyrrmynd sinni. Þegar hóparnir hafa samið og æft leikþáttinn sýna þeir kennara og 

samnemendum afraksturinn. 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli nemenda og slær létt á öxl hvers og eins sem nefnir 

þá hugsun Möggu Stínu í ofangreindum aðstæðum. Kennari gengur því næst annan hring og þá á 

hver og einn nemandi að nefna hugsun Heiðu í ofangreindum aðstæðum. Kennari gengur svo enn 

annan hring nema nú á hver og einn nemandi að nefna hugsun Siggu Rósu þegar hún mætti á 

strætóstöðina. Kennari getur gengið nokkra hringi fyrir hverja persónu en það er eitthvað sem 

kennari þarf að meta hverju sinni. 

 

Allur bekkurinn 

4 Þankahríð á 

blaði 

 

 

 

 

 

Umræður 

Kennari leggur tvo langa pappírsrenninga og nokkra tússpenna í öllum regnbogans litum á gólfið. 

Á öðrum renningnum, fyrir miðju, stendur stórum stöfum MAMMA HEIÐU en á hinum 

renningnum, fyrir miðju, stendur MAMMA SIGGU RÓSU. Nemendur ganga í rólegheitum í 

kringum renningana, sem liggja hlið við hlið á gólfinu, og hugsa, hver fyrir sig og án þess að ræða 

saman, hvað þeim dettur í hug þegar þeir heyra minnst á mömmu Heiðu og mömmu Siggu Rósu. 

Þeir skrifa niður á renningana allt það sem kemur upp í huga þeirra og halda svo áfram að ganga 

hringinn í kringum renningana þar til að þeir finna ekkert fleira er tengist mömmu Heiðu og 

mömmu Siggu Rósu. Mikilvægt er að brýna fyrir nemendum í upphafi að ekkert er rangt eða 

asnalegt. Þeir eigi að skrifa nákvæmlega allt sem kemur upp í huga þeirra. 

Kennari og nemendur setjast í hring í kringum renningana (best er að sitja á stólum). Þau fara yfir 

og ræða það sem stendur á renningunum. Kennari stýrir umræðunni og gætir þess að hún fari ekki 

út um þúfur. Mikilvægt er þó að kennari haldi sig til hlés enda er þetta æfing þar sem nemendur 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 



140 

5 Rökstóllinn Nemendur sitja á stólum sem búið er að raða í hring. Einn auður stóll (rökstóllinn) er hafður í 

miðju hringsins. Kennari les brot úr kaflanum á bls. 101. 

„Hættu því þá“, sagði Heiða. „Hættu að láta hana ráða yfir þér. Það er vel hægt. Þú þarft bara að 

læra að segja NEI. Ótrúlega einfalt. Tók mig að vísu þrettán ár að fatta það. En þá notaði ég það 

líka alveg í botn. Nei og aftur nei í hvert einasta skipti sem hún reyndi að stjórna mér. Það virkaði.“ 

Að lestri loknum les kennari upp staðhæfingar sem tengjast innihaldi textans hér að ofan. 

Nemendur standa upp og skipta um stól ef þeir eru sammála staðhæfingunni en sitja sem fastast í 

sæti sínu ef þeir eru ósammála eða í vafa. Ef einn nemandi er ósammála á meðan hinir eru 

sammála (eða öfugt) er sá hinn sami beðinn um að setjast í auða stólinn í miðjunni og rökstyðja 

hvers vegna hann er sammála eða ósammála tiltekinni staðhæfingu. Hann þarf jafnframt að svara 

spurningum frá kennara og samnemendum, ef einhverjar eru. Dæmi um staðhæfingar: 

 Það er ótrúlega einfalt að segja nei. 

 Maður þarf að þjálfa sig í því að segja nei. 

 Margir eiga erfitt með að segja nei vegna þess að þeir óttast álit manneskjunnar sem þeir 
neita, á þeim sjálfum. 

 Það er erfitt að segja nei við ALLA einstaklinga. 

Allur bekkurinn 

eiga að fá tækifæri til þess að tjá sig. Spurningar sem kennari getur stuðst við: 

 Hvað er sameiginlegt með mömmu Heiðu og mömmu Siggu Rósu? 

 Tengið þið við þetta? Ef svo er, hvernig þá? 

 Ætli það sé algengt að foreldrar ráði því hvaða tómstundir börnin þeirra iðka? Ef þið teljið 
svo vera, getið þið fært rök fyrir því? 

 Hvað finnst ykkur um það að foreldrar ráði því hvaða tómstundir börnin þeirra iðka? 

 Hvað er það sem fær foreldra til þess að vilja ráða þessu? 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra. Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. 

Efni og gögn: Langur pappírsrenningur og tússpennar í allskyns litum. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó að gæta 

að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 1 klst. og 10 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.17 Sautjándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja – Að 

finna heiti 

 

Ballett 

Kennari biður nemendur í hópum sínum að rifja upp kaflann. Hver hópur á svo að gefa kaflanum 

heiti. Nafnið má vera eitt orð eða jafnvel ein setning. Mikilvægt er að kennari brýni fyrir 

nemendum að heiti kaflans endurspegli innihald hans. Þegar allir hóparnir hafa fundið heiti á 

kaflann deila þeir hugmynd sinni með bekknum. Kennari ritar hugmyndirnar á töfluna. 

Hver og einn hópur á að túlka skautaferð Möggu Stínu, Heiðu og Siggu Rósu með ballettdansi við 

lagið Svanavatnið (e. Swan Lake – Main Theme) en lagið má til dæmis finna á síðunni Youtube - 

youtube.com. Í lokin verður haldin ballettsýning þar sem hóparnir sýna kennara og samnem-

endum afraksturinn. 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum/allur 

bekkurinn 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

2 Textarýni/ 

umræður 

Hóparnir eiga að rýna í texta kaflans og reyna að finna allar þær málsgreinar er gefa einhverjar 

upplýsingar um sjálfsmynd Möggu Stínu og sjálfsmynd Heiðu. Hvernig er sjálfsmynd þeirra? Hver 

og einn hópur veltir fyrir sér og ræðir framangreinda spurningu út frá textarýni sinni. Hóparnir 

koma svo allir saman og ræða niðurstöður sínar. 

Hópavinna í 

tveggja manna 

hópum/allur 

bekkurinn 

3 Umræður Nemendur sitja í hring og kennari les tvö stutt brot úr kaflanum. 

Þetta voru mín alfyrstu orð við hataðasta fjandmann minn. Staðreyndin er nefnilega sú að ég hef 

aldrei talað við Heiðu fyrr. Hún byrjaði í skólanum í fyrra og mér leist þannig á hana strax frá 

byrjun að hún væri ekki mín týpa. Ég hef aldrei haft smekk fyrir gellum – hvorki matarkyns né 

kvenkyns (bls. 95). 

Allur bekkurinn 
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Á þessari stundu vissi ég að tími fjandskaparins var endanlega liðinn. Aldrei aftur myndi ég geta 

hatað þessa stelpu. Allar mínar illkvittnislegu hugmyndir um hana sem höfðu dafnað svo ágætlega 

í fjarlægð lágu eins og skrælnuð hræ í hugskoti mínu eftir þessi stuttu kynni. Jafnvel afbrýðisemin 

yfir Matta dugði ekki til að halda í þeim lífinu. Sannleikurinn var sá að mér fannst Heiða indæl. Og 

skemmtileg. Og það var ekki BARA af því að hún var svona dugleg að hrósa mér – þótt það spillti 

náttúrulega ekki fyrir (bls. 104). 

Að lestri loknum varpar kennari fram eftirfarandi spurningu: 

 Ef við skoðum þessi tvö textabrot hvaða mistök getum við séð, sem Magga Stína gerði? 

Kennari les annað brot úr kaflanum á bls. 105—106. 

„Hann er nú stundum svo klikkaður, hann Matti“, sagði hún afsakandi. „Maður ætti ekki að taka 

mark á honum. Hann varaði mig líka við Jónasi áður en við byrjuðum að æfa saman – sagði að 

hann gæti verið algjör harðstjóri og frekjuhundur og svo þyldi hann ekki stelpur og ég veit ekki 

hvað og hvað... Ég kveið svo fyrir fyrstu æfingunni að ég var alveg að míga á mig. Svo kom bara í 

ljós að Jónas er fínn. Og ekki hef ég orðið vör við að honum sé neitt illa við stelpur. Hann er að 

minnsta kosti alltaf mjög næs við mig. „Sama segi ég“, flýtti ég mér að bæta við svo að hún færi 

ekki að ímynda sér að Jónas hefði gert einhverja sérstaka undantekningu í hennar tilviki. Mér 

fannst nóg að hún hefði Matta þótt hún færi ekki að slá eign sinni á Jónas líka. 

Að lestri loknum varpar kennari fram eftirfarandi spurningu: 

 Hvernig túlkið þið viðbrögð Möggu Stínu við umsögn Heiðu um Jónas? 

4 Kastljós Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Möggu Stínu. Kennari og Allur bekkurinn 
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nemendur spyrja hana spjörunum úr varðandi skautaferðina. Dæmi um spurningar: 

 Hvernig fannst þér skautaferðin? 

 Var eitthvað sem kom þér á óvart, t.d. varðandi Heiðu? En Siggu Rósu? Ef svo er, hvað? 

 Finnst þér skautaferðin hafa breytt einhverju hjá þér? Ef svo er hverju? 

Kennari fær því næst annan nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Heiðu. Kennari og 

nemendur spyrja hana einnig spjörunum úr varðandi skautaferðina. Ofangreindar spurningar 

gætu einnig átt vel við hér. Kennari fær svo þriðja nemandann í kastljós í hlutverki Siggu Rósu. 

Hún er einnig spurð spjörunum úr varðandi skautaferðina. Ofangreindar spurningar gætu einnig 

hentað fyrir hana en það mætti jafnframt spyrja hana hvort að hún sjái ekki eftir því að hafa farið 

á bak við móður sína. Einnig mætti spyrja hana nánar út í þennan strák sem hún þekkir úr Tónó. 

Hvernig endaði kvöldið þeirra? 
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Markmið: Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Að 

koma nemendum í skilning um að ekki sé rétt að dæma fólk á útlitinu einu saman. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri og lagið Svanavatnið (e. Swan Lake – Main Theme). 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 1 klst. og 40 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.18 Átjándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja – 

spurning 

Til þess að opna á vinnuna með kaflann vitnar kennari í upphaf kaflans: 

Vala kom ekki í skólann. Besti, íslenskukennari, spyr Möggu Stínu hvort að hún viti eitthvað um 

Völu því að enginn hafði hringt í skólann til að tilkynna að hún væri veik og síminn heima hjá henni 

var lokaður. Magga Stína gat ekkert upplýst hann. 

Eftir að hafa vitnað í upphaf kaflans varpar kennari fram eftirfarandi spurningu: 

 Hver haldið þið að ástæðan sé fyrir því að Vala sé ekki í skólanum? 

Allur bekkurinn 

2 Rökstóllinn Nemendur sitja á stólum sem búið er að raða í hring. Einn auður stóll (rökstóllinn) er hafður í 

miðju hringsins. Kennari les brot úr kaflanum á bls. 109. 

„Nei, ég borða ekki nammi. Ég er í megrun“, sagði ég stutt og laggott. 

Þar með vonaði ég að málið væri útrætt. Ég veit ekki ömurlegra umræðuefni en holdafar mitt. Og 

ég þoli heldur ekki þegar fólk segir: „Hva, af hverju ert ÞÚ í megrun? Mér finnst þú svo fín eins og 

þú ert.“ 

Að lestri loknum les kennari upp staðhæfingar sem tengjast innihaldi textans hér að ofan. 

Nemendur standa upp og skipta um stól ef þeir eru sammála staðhæfingunni en sitja sem fastast í 

sæti sínu ef þeir eru ósammála eða í vafa. Ef einn nemandi er ósammála á meðan hinir eru 

sammála (eða öfugt) er sá hinn sami beðinn um að setjast í auða stólinn í miðjunni og rökstyðja 

hvers vegna hann er sammála eða ósammála tiltekinni staðhæfingu. Hann þarf jafnframt að svara 

Allur bekkurinn 
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spurningum frá kennara og samnemendum, ef einhverjar eru. Dæmi um staðhæfingar: 

 Ég veit ekki ömurlegra umræðuefni en holdafar mitt. 

 Ég þoli ekki þegar fólk segir: „Hva, af hverju ert ÞÚ í megrun? Mér finnst þú svo fín eins og 
þú ert.“ 

 Ég lendi oft í því að þetta sé sagt við mig. 

 Mér finnst pirrandi þegar þetta er sagt við mig því ég veit að það er engin meining á bak 
við þetta. Fólk er bara að segja þetta til að hughreysta mann. 

 Ég held að það hafi áhrif hvort maður sé sáttur við útlit sitt, hvort að maður láti þetta fara í 
taugarnar á sér eða ekki. 

3 Spuni 

 

 

 

 

 

 

Kastljós 

 

 

Í kaflanum lenda Hólmfríður og Magga Stína enn einu sinni upp á kant við hvor aðra. 

Hóparnir eiga að finna lausn á því hvernig Hólmfríður og Magga Stína hefðu getað brugðist 

öðruvísi við, þ.e. sýna viðeigandi hegðun fyrir Hólmfríði og Möggu Stínu í þessum aðstæðum. 

Nokkrir hópar eiga að spinna leikþátt þar sem Hólmfríður hegðar sér með sama hætti og í 

kaflanum en eiga að finna lausn á því hvernig Magga Stína hefði getað brugðist öðruvísi við. 

Nokkrir hópar eiga að spinna leikþátt þar sem Magga Stína hegðar sér með sama hætti og í 

kaflanum en eiga að finna lausn á því hvernig Hólmfríður hefði getað brugðist öðruvísi við. Nokkrir 

hópar eiga að spinna leikþátt þar sem Hólmfríður og Magga Stína sýna báðar viðeigandi hegðun. 

Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum lausnir sínar. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Hólmfríðar. Markmið 

kastljóssins er að heyra hennar hlið á málinu. Eins og vitað er þarf tvo til þess að deila og því er 

mikilvægt að heyra báðar hliðar á öllum málum. Lesendur hafa aðeins fengið að heyra hlið Möggu 

Stínu á málinu og því er gott að heyra hlið Hólmfríðar. Hvers vegna kemur Hólmfríður illa fram við 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Afturhvarf 

Möggu Stínu? Hvað liggur að baki? Er það eitthvað eitt tiltekið atvik sem veldur eða er það 

kannski samansafn margra atvika? Hvaða tilfinningar ber Hólmfríður til Möggu Stínu? Hvernig 

líður henni rétt áður en hún á að kenna hennar hópi? Hvernig líður henni með það að koma svona 

illa fram við Möggu Stínu? Nemendur og kennari spyrja Hólmfríði spjörunum úr. Markmið 

þessarar æfingar er að gera nemendum ljóst að oftar en ekki liggur eitthvað að baki hegðun fólks 

og að mikilvægt sé að heyra allar hliðar mála. 

Kennari leggur fram prjóna. Hver og einn hópur á að spinna stuttan leikþátt/atvik sem varpar 

skýrara ljósi á haturssamband Möggu Stínu og Hólmfríðar. Hvers vegna er þeim illa við hvora 

aðra? Þegar hóparnir hafa samið stuttan leikþátt sýna þeir kennara og samnemendum afrakstur-

inn. 

 

 

 

 

Hópavinna í 

tveggja til þriggja 

manna hópum 

4 Hróshringur 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur setjast í hring. Kennari byrjar á því að segja við nemendur: Heiða sagði svolítið við 

Möggu Stínu sem gladdi hana meira en mörg súkkulaðistykki. Hún sagði: „Veistu, Magga Stína, 

mér finnst þú samt ferlega sæt.“ Kennari segir við nemendur: Ég held að þetta hafi glatt Möggu 

Stínu svona mikið vegna þess að það lá eitthvað á bak við þessi fallegu orð Heiðu. Hún meinti 

virkilega það sem hún sagði. Við þurfum ekki að gera mikið til þess að gleðja hvert annað. Það 

skiptir máli að við einblínum á jákvæða eiginleika hvers og eins og séum dugleg að minna hvert 

annað á hverjir styrkleikar okkar eru, en með þeim hætti má efla sjálfsmynd hvers og eins. 

Einn nemandi byrjar, en hann á að segja eitthvað jákvætt um einstaklinginn sem situr honum á 

hægri hönd. Svona gengur þetta koll af kolli allan hringinn. Því næst eiga nemendur að gera það 

nákvæmlega sama nema nú á að fara öfugan hring. Einnig má fá nemendur til þess að skipta um 

sæti og fara annan hring eða jafnvel nokkra hringi. 

Allur bekkurinn 
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Þankahríð 

 

 

 

 

Verkleg nálgun 

Kennari gerir nemendum grein fyrir því að allir einstaklingar búi yfir styrkleikum og vitnar í bókina 

til þess að taka dæmi: Magga Stína er til að mynda rosalega góður penni, Jónas frábær fiðluleikari, 

Sigga Rósa algjör píanósnillingur og Stebbi býr yfir leikhæfileikum. Kennari dreifir því næst A4-

blöðum til nemenda. Hver og einn nemandi skrifar efst á blað sitt fyrirsögnina styrkleikarnir mínir 

og ritar niður alla þá styrkleika er koma upp í hugann. Hann velur því næst einn tiltekinn styrkleika 

til að vinna með í næsta verkefni. Blaðið setur hann í sýnismöppuna. 

Nemendur eiga að túlka þennan tiltekna styrkleika með verklegri nálgun. Þeir geta til dæmis 

teiknað, málað, smíðað, saumað, leikið, sungið, dansað eða hvað annað sem kemur upp í huga 

þeirra. Nemendur þurfa samt sem áður að hafa samráð við kennara. Hver og einn nemandi sýnir 

svo kennara og samnemendum afraksturinn og kynnir um leið einn af styrkleikum sínum. 

Nemendur setja verkefni sín í sýnismöppuna ef það á við. 

Einstaklingsvinna 

 

 

 

 

Einstaklingsvinna 

5 Nemendur sem 

sérfræðingar 

 

 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 116—117. 

„Oj, ég hata þennan skóla svo innilega“, stundi ég og blés svo fast oní kakóbollann að það 

skvettist úr honum á borðplötuna. „Þetta er algjör tímaeyðsla. Ég meina, hvað er maður að gera 

þarna? Hangir eins og auli í tíu ár og lærir næstum ekkert nema eitthvað helvítis bla-bla sem 

maður hefur ekkert gagn af. Af hverju má maður ekki gera eitthvað skemmtilegt, merkilegt... 

eitthvað sem skiptir máli...?“ „Það er ekki hægt“, umlaði Jónas með hálfa samlokuna oní koki. 

„Nemendur eiga að kveljast. Það stendur í kennarahandbókinni“. „Stendur líka að þeim sé bannað 

að nota heilann?“ „Nei, það stendur að heilinn sé úrelt líffæri og fólk eigi fyrst og fremst að nota 

rassinn til náms.“ Ég hló svo að mér svelgdist á kakóinu. „Heldurðu nokkuð að Sveinbjörn hafi 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhugamál mitt 

er... 

samið kennarahandbókina?“ „Neinei, hún var samin fyrir hundrað árum – hann hefur bara verið 

smápolli þá.“ Ég skríkti. „Það veitti ekki af því að endurskoða hana.“ „Gerðu þér vonir.“ „Veistu 

hvað ég myndi gera ef ég væri menntamálaráðherra?“ spurði ég og studdi olnboganum á borðið 

með hendurnar undir hökunni. „Stytta skólaárið um svona átta eða níu mánuði?“ stakk Jónas upp 

á. „Nei, í alvöru. Ég myndi breyta skólakerfinu þannig að allir mættu læra eins mikið og þeir vildu 

af því sem þeir hefðu áhuga á. Þá gætu menn alltaf verið að gera eitthvað spennandi.“ 

„En þeir sem hafa ekki áhuga á neinu?“ 

„Það hafa allir áhuga á einhverju. Það vantar bara fjölbreytnina, fólk verður að fá að prófa sig 

áfram.“ 

Nemendur eiga að fara í hlutverk menntamálaráðherra. Hver hópur á að búa til sína eigin 

kennarahandbók. Hóparnir þurfa að leiða hugann að því hvernig koma megi til móts við fjölbreyti-

leikann. Hvernig geta þeir útfært skólastarfið, þannig að allir nemendur fái að njóta sín? Hóparnir 

hafa frjálst val um framsetningu og útlit handbókarinnar en þurfa samt sem áður að hafa samráð 

við kennara. Þeir kynna svo kennarahandbókina fyrir kennara og samnemendum. 

Kennari og nemendur sitja í hring. Einn nemandi byrjar að segja: „Áhugamál mitt er...“ Þá standa 

upp, allir þeir sem eiga sér sama áhugamál, og setjast á nemandann. Nemendur setjast svo aftur í 

sæti sín og nemandinn sem situr á hægri hönd, þeim sem var að gera, tekur við og segir: 

„Áhugamál mitt er...“. Svona gengur þetta koll af kolli þar til allir hafa fengið að gera. Ekkert er því 

til fyrirstöðu að fara fleiri en einn hring. Þessi leikur er afar góð leið til þess að hrista hópinn 

saman og kynnast hvert öðru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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6 Umræður Nemendur sitja í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 118. 

Mér finnst Jónas furðulegur náungi. Það er eins og hann trúi því að hann geti allt sem hann vill. 

Eins og allt sé svo einfalt fyrir honum. Hann ákveður eitthvað og svo bara framkvæmir hann það. 

Það hlýtur að vera þægilegt að hafa svona mikið sjálfstraust. Þá væri maður ekki svona skjálfandi 

innan í sér stundum og hræddur um að gera sig að fífli. 

Nemendur ræða hugtakið sjálfstraust. Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvað merkir hugtakið sjálfstraust? 

 Hvers vegna ætli Jónas hafi svona mikið sjálfstraust? 

 Hvernig má efla eigið sjálfstraust? 

 Hvernig má hjálpa öðrum að efla sjálfstraust sitt? 

 Hvers vegna er mikilvægt að hafa gott sjálfstraust? 

 Hvernig mynduð þið lýsa manneskju sem hefur gott sjálfstraust? 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Efla 

sjálfstraust nemenda. Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til 

að nota þekkingu sína, leikni og áræðni til að leita nýrra lausna. Efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. 

Efni og gögn: Prjónar, A4-blöð, skriffæri, efnivið fyrir verkefnið verkleg nálgun (efniviður fer eftir verkefni hvers og eins nemanda) og efni í 

kennarahandbók (efniviður fer eftir framsetningu hópanna á bókinni). 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 7 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu nemendur sem sérfræðingar. Sýnismappa: 

Blað yfir styrkleika og verkefnið verkleg nálgun, ef það á við. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

Varðandi verkefnið nemendur sem sérfræðingar gæti verið gaman að halda ráðstefnu þar sem hóparnir kynna kennarahandbók sína fyrir 

foreldrum og starfsfólki og nemendum skólans. 
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6.7.19 Nítjándi kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja - 

hugrenningar 

Nemendur eiga að ímynda sér að þeir séu litlir hvítir geimálfar (snjókorn) sem eru að falla til jarðar 

beint fyrir utan hús Jónasar. Hvað sjá þeir? 

Allur bekkurinn 

2 Samviskugöng Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hennar. Hvað hugsaði 

Magga Stína á leiðinni heim frá Jónasi? 

Kennari velur því næst annan nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í hlutverki 

Jónasar. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hans. Hvað hugsaði Jónas á leiðinni inn 

heima hjá sér? 

Allur bekkurinn 

3 Útvarpsleikrit 

 

 

 

 

 

 

Bekkurinn, í sameiningu, gerir brot upp úr kaflanum að senu í útvarpsleikriti. Búið er að skipta 

senunni í fjóra hluta: 

Fyrsti hlutinn hefst á málsgrein á bls. 122; „Magga Stína?“ kallaði mamma úr eldhúsinu um leið og 

ég kom inn úr dyrunum. Fyrsti hlutinn endar svo á málsgrein á bls. 123; Hún var augljóslega í 

trylltu kapphlaupi við klukkuna, stressið gekk út af henni í gusum. 

Annar hlutinn hefst á málsgrein á bls. 123; „Hvar er skólataskan þín, Benni minn?“ spurði hún og 

skimaði í allar áttir með nestisboxið hans í höndunum. Annar hlutinn endar svo á málsgrein á bls. 

124; Hún hentist í kápuna og kallaði á Benna að drífa sig í fötin. 

Hópavinna í 

fimm manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Kastljós 

 

 

 

 

Þriðji hlutinn hefst á málsgrein á bls. 124; „Hvar setti ég bíllyklana?“ tautaði hún samanbitin með 

brjálæðisglampa í augum. Þriðji hlutinn endar svo á málsgrein á bls. 125; Alltaf þegar Benni 

endursegir atburði þarf hann að byrja á byrjuninni og lýsa öllu í smáatriðum þannig að maður er 

kominn með stífkrampa af óþolinmæði áður en hann er hálfnaður með söguna. 

Fjórði og síðasti hlutinn hefst á málsgrein á bls. 125; Nú kom mamma stormandi með bíllyklana í 

annarri hendi og veskið sitt í hinni. Fjórði hlutinn endar svo á málsgrein á bls. 126; Svo ranglaði ég 

upp í herbergið mitt, fleygði mér endilangri upp í rúm og jós dágóðum skammti af tárum og slefi 

oní rósótta koddaverið mitt. 

Kennari skiptir nemendum í fimm manna hópa. Hver og einn hópur fær einn hluta senunnar til 

þess að útfæra og setja í form útvarpsleikrits. Hóparnir þurfa sem sagt að útbúa handrit út frá 

sínum hluta, skapa og setja inn viðeigandi hljóð og taka upp sinn hluta. Þegar allir hóparnir hafa 

fullunnið sinn hluta eru þeir allir settir saman svo úr verði ein sena í útvarpsleikriti. Gott er að 

kennari komi með alls kyns dót sem nemendur geta unnið með og notað til þess að skapa og 

framkvæma viðeigandi hljóð. Bekkurinn hlustar svo allur saman á afraksturinn. 

Eftir að bekkurinn hefur hlustað saman á útvarpsleikrit sitt les kennari brot úr kaflanum á bls. 126. 

Ég skildi ekki hvað hafði komið yfir mömmu. Hún var ekki vön að vera svona óréttlát við mig – 

hingað til hafði ég alltaf getað treyst því að bæði hún og pabbi hlustuðu á mína hlið mála áður en 

þau ákváðu hvort þau ættu að skamma mig eða ekki. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Dísu, móður Möggu Stínu. 

Nemendur spyrja Dísu spjörunum úr varðandi rifrildi hennar og Möggu Stínu? Hvers vegna brást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Spuni 

 

 

Samviskugöng 

hún svona við? Hvað hafði komið yfir hana? Hvernig leið henni eftir rifrildið? 

Hóparnir spinna leikþátt þar sem þeir sýna hvernig móðir Möggu Stínu hefði brugðist við ef ekki 

hefði komið upp atvikið með föður hennar fyrr um daginn. Nemendur sýna svo kennara og 

samnemendum afraksturinn. 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana eða samvisku hennar. Hvað 

fór í gegnum huga Möggu Stínu eftir rifrildi þeirra mæðgna? 

 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. Efla með nemendum 

frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, leikni og áræðni til 

að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri, alls kyns dót til þess að skapa og framkvæma hljóð fyrir útvarpsleikrit, tölva, sími eða annað tæki til þess að 

taka upp útvarpsleikrit. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu útvarpsleikrit. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.20 Tuttugasti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Handritagerð Nemendur eiga að búa til handrit (leikrit) að morðsögu Möggu Stínu, KENNARAMORÐIN! Leikritið 

má aðeins vera 25 línur, hvorki minna né meira. Það eiga að vera fimm persónur í verkinu, þrjár 

þagnir, einn geðveikislegur hlátur, tvö símtöl, tvær óvæntar innkomur og þrjú grátur. Einnig eiga 

að vera í verkinu sex leikstjórapunktar sem nemendur kjósa sjálfir að hafa. Mikilvægt er að 

kennari brýni fyrir nemendum að þeir gæti að því að ekkert annað komi fram í handritinu nema 

það sem uppskriftin hér að ofan segir til um. Þegar vinnu hópanna er lokið fær kennari handritin í 

hendurnar og nú verða leikritin sett á svið. Hver hópur á að setja upp og leika leikrit eftir handriti 

sem einhver annar hópur hefur skrifað. Nemendur verða að fylgja nákvæmlega þeim fyrirmælum 

sem skrifuð voru í handritin og æfa vel. Þegar hóparnir eru reiðubúnir sýna þeir leikrit sín. Einn 

hópur sýnir í einu. Sá hópur sem skrifaði handritið skráir hjá sér athugasemdir varðandi sýninguna 

á eigin leikriti. Þegar allir hóparnir hafa flutt verk sín fer fram umræða um hvernig til tókst. Var 

leikritið eins og nemendur skrifuðu það? Kom eitthvað á óvart? Þegar þessu er lokið fær hver 

hópur sitt handrit í hendurnar til að æfa og sýna. Nú skrifa þeir sem léku handritið áður, niður 

athugasemdir og eru þær bornar saman við það sem áður var skrifað. Breyttist leikritið við það að 

sá hópur sem skrifaði handritið lék það? Handritin fara í sýnismöppu einhvers eins úr hópnum. 

Mikilvægt er að nöfn allra hópmeðlima komi fram í handritinu. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 

2 Samviskugöng Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki samvisku hennar. Önnur röðin 

Allur bekkurinn 
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reynir að fá Möggu Stínu til þess að fara út að borða á Hard Rock og í bíó með Heiðu en hin röðin 

reynir að tala hana af því. Þegar nemandinn, í hlutverki Möggu Stínu, hefur gengið í gegnum 

göngin tekur hann ákvörðun um það hvorri samviskunni hann fylgir. 

3 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

 

Teikningar 

 

 

 

Kastljós 

 

 

 

Í kaflanum fer Magga Stína í heimsókn til Heiðu. Nemendur eiga að búa til kyrrmynd af húsinu 

sem Heiða býr í ásamt foreldrum sínum og hundinum Fífí. Hóparnir sýna svo kennara og 

samnemendum kyrrmynd sína. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spjörunum úr: 

 Hvað ertu? 

 Hvert er þitt hlutverk í lífinu? 

 Hvar ertu? 

 Hvernig líður þér hérna? 

 Segðu mér aðeins frá fjölskyldunni sem býr hérna? 

Hóparnir eiga að teikna tvær myndir. Ein myndin á að sýna herbergi Heiðu eins og því er lýst í 

bókinni en hin myndin á að sýna herbergi Heiðu innréttað af Möggu Stínu. Hóparnir sýna svo 

öllum bekknum teikningarnar sínar og segja aðeins frá hönnun sinni. Teikningarnar fara í 

sýnismöppu einhvers eins úr hópnum. Mikilvægt er að nöfn allra í hópnum komi fram á 

teikningunum. 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 132. 

Augu mín hvörfluðu að prinsessurúminu. Skyldu jarðarberjasmokkarnir hafa verið notaðir þar? 

Hafði leynilegur ástmaður minn kannski legið þarna oft og mörgum sinnum allsnakinn í 

blúnduhafinu?... Tilhugsunin var svosem ekkert notaleg, en samt var pínulítið fyndið að ímynda sér 

hann með bleikt gúmmítyppi standandi út í loftið, alveg í stíl við rúmteppið... 

Hópavinna í sex 

manna hópum 

 

 

 

 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 
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Umræður 

 

 

 

 

 

 

 

Hugrenningar 

Eftir lesturinn segir kennari: „Það er nú aðeins ein leið til þess að komast að því hvort að Matti hafi 

legið í prinsessurúminu hennar Heiðu, allsnakinn og með bleikt gúmmítyppi standandi út í loftið“. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki prinsessurúmsins. Nemendur 

spyrja rúmið spjörunum úr. 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 132. 

Heiða var lukkudýr. Ekki nóg með að hún væri rík heldur var hún líka einkabarn og fékk örugglega 

allt sem hún vildi. En þegar ég hugleiddi málið komst ég samt að þeirri niðurstöðu að ég vildi 

frekar búa í skókassa nr. 34 en sitja uppi með mömmu hennar Heiðu og frekjudósina Fífí. 

Nemendur ræða ofangreint textabrot. Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvað á Magga Stína við í textabrotinu hér að ofan? 

 Hvernig mynduð þið lýsa mömmu hennar Heiðu? 

 Hvernig mynduð þið lýsa sambandi Heiðu og mömmu hennar? 

 Hvað finnst ykkur um samband þeirra mæðgna? 

 Mynduð þið frekar vilja búa í skókassa nr. 34 en sitja uppi með mömmu hennar Heiðu og 
frekjudósina Fífí, líkt og Magga Stína? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins sem segir þá 

eitt orð eða setningu er lýsir því hvernig Möggu Stínu leið þegar Heiða sagði henni að sú saga væri 

komin á kreik að hún og Jónas væru saman. Nemendur eru eins konar innri raddir eða hugsanir 

Möggu Stínu. 

Kennari gengur því næst annan hring nema nú eiga nemendur að segja eitt orð eða setningu er 
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lýsir því hvernig Möggu Stínu leið þegar Heiða sagði henni að Matti héldi að Jónas væri hrifinn af 

henni. Kennari og nemendur ræða svo það sem fram kom í hugrenningunum. 

4 Kyrrmyndir 

 

 

 

 

Afturhvarf 

 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

Í bíóinu hittir Magga Stína Jóhann, föður Völu, í hléi. Hann var þar með unga dömu upp á arminn. 

Hóparnir eiga að búa til kyrrmynd af þessum aðstæðum. Hóparnir sýna svo kennara og 

samnemendum kyrrmynd sína. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spjörunum úr: 

 Hver ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Um hvað eruð þið að spjalla? 

 Hvernig líður þér í þessum aðstæðum? 

 Af hverju líður þér þannig? 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 135. 

„Eruð þið ekki alltaf sömu tvíbökurnar?“ Gamla viðurnefnið okkar Völu hljómaði skringilega í 

eyrum – eins og löngu gleymt lag sem allt í einu skýtur upp kollinum og rótar upp gömlum 

rykföllnum minningum. Hann var hluti af þeim. 

Hver og einn hópur á að spinna stuttan leikþátt/atvik sem varpar skýrara ljósi á þessar rykföllnu 

minningar Möggu Stínu sem Jóhann, faðir Völu, var hluti af. Þegar hóparnir hafa samið stuttan 

leikþátt sýna þeir kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur setjast í hring og velta fyrir sér spurningum Möggu Stínu varðandi vinasamband hennar 

og Völu. 

 Hvers vegna hljómaði gamla viðurnefni Möggu Stínu og Völu svona skringilega í eyrum 
Möggu Stínu? 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu þriggja 

manna 

hópunum 
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Viðtöl 

 Ef allt var óbreytt hjá tvíbökunum, hvers vegna var Magga Stína þá svona fegin að Vala 
kom ekki í skólann þennan daginn? 

 Af hverju langaði Möggu Stínu meira til að vera með einhverjum öðrum en Völu? 

 Af hverju hafði Magga Stína hugsað að það væri kannski ekkert svo voðalegt þótt Vala 
neyddist til að fara til Noregs? 

 Hvað var að hjá tvíbökunum? 

 Hvers vegna skemmti Magga Stína sér ekki alveg jafn vel eftir hlé í bíóinu? 

Kennari fær fjóra nemendur upp og hinir fylgjast vel með. Tveir nemendur eru í hlutverkum 

spjallþáttastjórnenda, einn í hlutverki Jóhanns, föður Völu, og einn í hlutverki nýju kærustu 

Jóhanns. Um er að ræða spjallþátt/slúðurþátt sem fjallar um líf ríka, fræga og fallega fólksins. 

Þáttastjórnendur taka viðtal við Jóhann og kærustu hans og reyna að fiska eftir eins miklu slúðri 

og mögulegt er. 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. Efla með nemendum 

frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri, litir og A3-blöð fyrir verkefnið teikningar. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 5 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu handritagerð. Sýnismappa: Handrit og 

teikningar nemenda. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.21 Tuttugasti og fyrsti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Fundir – 

umræður í 

hlutverkum 

 

 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

 

 

Spuni 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 139. 

Í Austurstræti rákumst við á einhverja fulla krakka úr gamla skólanum hennar Heiðu og þeir buðu 

okkur landa. Ég varð rosalega fegin þegar Heiða afþakkaði. 

Ágreiningsmálið er neysla áfengis. Kennari skiptir nemendum í fjögurra manna hópa. Nokkrir 

hópar fara í hlutverk lækna og þurfa að finna rök gegn áfengisneyslu. Nokkrir hópar fara í hlutverk 

unglinga sem þurfa að finna rök með áfengisneyslu. Þegar hóparnir hafa fengið dágóðan tíma til 

þess að finna rök koma þeir saman á fundi þar sem þeir ræða ágreiningsmálið í hlutverkum sínum. 

Á fundinum nota hóparnir rökin máli sínu til stuðnings. Grundvallaratriðið í þessu verkefni er að 

nemendur taki afstöðu út frá hlutverkum sínum. Nemendur mega gjarnan nota Veraldarvefinn til 

þess að afla sér upplýsinga. 

Nemendur ræða það sem fram kom á fundinum. Spurningar sem kennari getur haft að leiðarljósi: 

 Hvað af því sem fram kom á fundinum kom ykkur mest á óvart? En minnst á óvart? 

 Hver er ykkar skoðun á áfengisneyslu? 

 Hversu algengt er það að unglingar í dag neyti áfengis? 

 Hverja teljið þið vera helstu ástæðu þess að fólk byrji að neyta áfengis? 

 Hvers vegna getur verið erfitt að segja nei? Hvað er það sem fólk hræðist? 

 Hvað er mögulega það versta sem gerist þegar fólk segir nei við áfengi? 

Nemendur eiga að spinna leikþátt sem sýnir það hvernig kvöldið hefði getað endað ef Magga Stína 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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og Heiða hefðu sagt já við fullu krakkana þegar þeir buðu þeim landa. fjögurra manna 

hópum 

2 Umræður 

 

 

Hugrenningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur setjast í hring og kennari vitnar í kaflann. Þegar Magga Stína kom heim kom pabbi 

hennar æðandi fram úr vinnuherberginu sínu og hellti sér yfir hana. Kennari varpar fram 

spurningunni: Hvers vegna brást pabbi hennar svona við? Hvaða tilfinningar stjórnuðu hegðun 

hans á þessum tímapunkti? 

Nemendur sitja í hring. Kennari lætur gulan miða ganga sem á stendur: „Fór til skólasystur minnar 

í mat. Svo í níubíó. Magga Stína“. Þegar nemandi fær miðann í hendurnar á hann að segja eina 

setningu sem á við um miðann, annað hvort með röddu Möggu Stínu eða pabba hennar. Dæmi: 

 Magga Stína: Sko, ég sagði þér að ég hefði skilið eftir miða. 

 Pabbi Möggu Stínu: Mér þykir leitt að hafa ekki trúað þér strax Magga mín. 

 Magga Stína: Ég skildi miða eftir á eldhúsborðinu. 

 Pabbi Möggu Stínu: Hann hlýtur að hafa fokið. 

Kennari lætur því næst annan miða ganga. Á annarri hlið miðans stendur: „Elsku Magga mín. Gott 

að þú varst ekki strokin. Við eigum svo fáar dætur. XXXXX þín mamma“. Á hinni hlið miðans 

stendur: „Þakkaðu guði fyrir að þú skulir ekki eiga fleiri. XXXXX þín Magga Stína“. Þegar nemandi 

fær miðann í hendurnar á hann að segja eina setningu sem á við um miðann, annað hvort með 

röddu Möggu Stínu eða mömmu hennar. Dæmi: 

 Mamma Möggu Stínu: Fyrirgefðu mér þetta í dag elsku Magga mín. 

 Magga Stína: Ég ætlaði ekki að koma svona fram við þig í dag. 

 Mamma Möggu Stínu: Það lá bara svo illa á mér í dag, þú veist, allt þetta með afa þinn í 
morgun og svona. 
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Umræður í 

litlum hópum 

 Magga Stína: Ég er svo heppin að þú sért Dísa en ekki mamma hennar Heiðu. 

Kennari skiptir nemendum í hópa og vitnar svo í kaflann: Magga Stína roðnaði þegar hún minntist 

á Jónas við pabba sinn. 

Hver og einn hópur á að kanna upp á eigin spýtur hverjar séu náttúrulegar ástæður fyrir því að 

fólk roðni. Nemendur geta til að mynda aflað sér upplýsinga í bókum, á Veraldarvefnum eða í 

tímaritum. Þegar nemendur hafa fundið svar við spurningunni eiga þeir að velta því fyrir sér og 

ræða saman hvers vegna Magga Stína roðnaði svona mikið þegar hún minntist á Jónas við pabba 

sinn. Þegar nemendur hafa rætt saman í dágóða stund í hópum sínum koma þeir allir saman, 

setjast í hring og ræða niðurstöður hópanna. 

 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. Efla 

sjálfsaga og sjálfstraust nemenda. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera 

virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Vekja nemendur til umhugsunar um margbreytileg lífsviðhorf. 

Efni og gögn: A4-blöð, skriffæri, aðgangur að Veraldarvefnum, aðgangur að bókasafni, gulan miða er á stendur: „Fór til skólasystur minnar í 

mat. Svo í níubíó. Magga Stína“ og miða þar sem stendur: „Elsku Magga mín. Gott að þú varst ekki strokin. Við eigum svo fáar dætur. XXXXX 

þín mamma“ á annarri hliðinni og „Þakkaðu guði fyrir að þú skulir ekki eiga fleiri. XXXXX þín Magga Stína“ á hinni hliðinni. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. og 20 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu fundir – umræður í hlutverkum. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.22 Tuttugasti og annar kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja - 

þankahríð 

Kennari varpar fram spurningu til nemenda: Hvað kemur upp í huga ykkar þegar ég segi nafnið 

Hallgerður? 

Nemendur nefna allt það sem kemur upp í huga þeirra og kennari skráir hugmyndirnar upp á 

töflu. 

Allur bekkurinn 

2 Spuni Hóparnir eiga að setja kaflann á svið í mismunandi leikstílum. Dæmi um leikstíla: 

 Söngleikur 

 Ópera 

 Ballett 

 Drama 

 Farsi (gamanverk) 

Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Hópavinna í sex 

manna hópum 

3 Verkefnagerð Hóparnir búa sjálfir til verkefni upp úr kaflanum. Kennari setur nemendum ákveðin skilyrði: 

 Miða skal við að verkefnið taki 40 mínútur í framkvæmd. 

 Það þarf að vera framkvæmanlegt, hér í skólanum. 

 Það á að vera fyrir fjögurra manna hópa. 

 Það þarf að vera áhugavert. 

 Það þarf að vera skapandi. 

 Það þarf að vera krefjandi. 

 Það þarf að vera skemmtilegt. 

 Það þarf að vera verkefni sem þið mynduð sjálf vilja leysa. 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum 
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Hóparnir skiptast svo á verkefnum og vinna verkefni hvers annars. 

4 Umræður Nemendur sitja í hring og kennari vitnar í kaflann: Besti ræðir við Möggu Stínu eftir tímann. Eftir 

að hafa talað við Besta leið Möggu Stínu eins og Esjan hefði verið fjarlægð af brjóstkassa hennar. 

 Hvað finnst ykkur um það að Besti skyldi ræða við Möggu Stínu eftir tímann? 

 Hvað finnst ykkur um viðbrögð Besta við því sem Magga Stína sagði? 

 Hvað á Magga Stína við þegar hún segir að það sé eins og Esjan hafi verið fjarlægð af 
brjóstkassa hennar? 

 Hvernig haldið þið að Besta eigi eftir að ganga með að tjónka við hrekkjusvínin? 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 149. 

Ég er alltaf að verða meiri og meiri geðklofi. Stundum finnst mér nefnilega eins og ég sé hrifin af 

sitt hvorum helmingnum af tveimur strákum – öðrum útvortis og hinum innvortis. 

 Hvað á Magga Stína við? 

 Hvort finnst ykkur skipta meira máli, innri eða ytri fegurð? Hvers vegna? 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota 

þekkingu sína, leikni og áræðni til að leita nýrra lausna. Efla samstarfs- og samskiptahæfni nemenda. 

Efni og gögn: Túss-, fletti- eða krítartafla, tússpennar/krítar. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu eða öðru rými sem hefur að geyma fletti-, túss- eða krítartöflu og pláss er gott. 

Tími: Áætlaður tími er 3 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlimi sína í verkefninu verkefnagerð auk þess sem þeir meta 

verkefni annarra hópa. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.23 Tuttugasti og þriðji kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja – 

spurning 

 

 

 

Hljóðmynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 151 

Það voru kvíðafiðrildi á sveimi í maganum á mér þegar ég gekk upp tröppurnar að gulu blokkinni 

hennar Völu. 

Að lestri loknum varpar kennari fram eftirfarandi spurningu: 

 Hvers vegna kveið Möggu Stínu fyrir því að hitta Völu? 

Nemendur sitja í hring á gólfinu. Kennari er búinn að slökkva ljósin og kveikja á kertum. Einn 

nemandi situr í miðjum hringnum í hlutverki Möggu Stínu. Kennari les textann hér að neðan. 

Hvaða hljóð heyrir Magga Stína í dimmri og drungalegri íbúðinni? Einn nemandi byrjar, annar 

tekur við og að lokum allur hópurinn, nema Magga Stína. 

Í íbúðinni var dimmt og drungalegt. Það hafði reyndar ekki alltaf verið mjög líflegt andrúmsloft á 

þessu heimili síðustu árin en núna hlaut það að vera óvenju slæmt – mér fannst eins og ég væri að 

ganga inn í kolsvart þunglyndisský. Af hverju kveikti konan ekki ljósið til að hleypa smá birtu inn í 

tilveruna? Inn í eldhúsi sá ég að logaði á einu kerti. Mér fannst það óhugnanleg tilhugsun að þær 

þyrftu að ráfa hér um eins og moldvörpur í biksvörtu skammdeginu. Hún opnaði dyrnar inn til Völu 

og úr rúminu barst svæsið hóstakast og í kjölfarið kvefuð rödd sem ýlfraði: „Ekki hafa hátt, mér er 

svo illt í hausnum“. Ég fetaði mig yfir að rúminu. Þrátt fyrir rökkrið í herberginu sá ég að lýsing 

Hildigunnar á líðan Völu gat vel passað – hún var virkilega veikindaleg: andlitið sveitt, varirnar 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Hugrenningar 

 

Samviskugöng 

sprungnar, augun hálflokuð og hárið í klesstri bendu á koddanum. Vala umlaði og kúrði sig niður. 

Hún var föl eins og fórnarlamb Drakúla. Ég reimaði á mig skóna í myrkrinu og renndi upp úlpunni. 

Hver og einn nemandi lýsir því nú með orðum hvað fór í gegnum huga Möggu Stínu þegar hún 

gekk í gegnum íbúðina. Nemandinn sem var í hlutverki Möggu Stínu er nú hluti af hópnum. 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 152—153. 

Mér varð hugsað til allsnægtanna sem ég hafði orðið vitni að heima hjá Heiðu í gær. Það var sko 

engin lygi að bilið á milli ríkra og fátækra á Íslandi var orðið hrikalega stórt. 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Möggu Stínu. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hennar. Önnur röðin lýsir 

heimili Völu en hin röðin lýsir heimili Heiðu. 

 

Allur bekkurinn 

 

Allur bekkurinn 

2 Kyrrmyndir Kennari skiptir nemendum í hópa. Hver hópur á að búa til kyrrmynd af því þegar Hildigunnur og 

Magga Stína voru inni í herbergi Völu. Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum kyrrmynd 

sína. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hver ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Af hverju líður þér þannig? 

 

 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 
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3 Spuni 

 

 

 

 

 

 

Umræður 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 154. 

Þegar við Hildigunnur vorum komnar fram á gang spurði ég hana hvort einhver læknir hefði kíkt á 

Völu. „Nei, ég bið ekki um þjónustu sem ég hef ekki efni á“, svaraði hún stutt í spuna. „Ég er búin 

að fá mig fullsadda á því að veifa galtómri buddu framan í Pétur og Pál.“ Ég hikaði. Þetta var 

náttúrulega ekki mitt mál en ég var viss um að ef einhver væri svona veikur heima hjá mér væri 

búið að hringja á lækni. 

Hóparnir eiga að finna lausn á því hvernig Hildigunnur getur snúið sér í þessu máli. Þeir spinna 

stuttan leikþátt þar sem þeir sýna lausn sína. Hóparnir sýna svo kennara og samnemendum 

afraksturinn. 

Nemendur setjast í hring og kennari les annað brot úr kaflanum á bls. 156. 

„Vala er hundveik“, sagði ég. „Ef ykkur vantar pening fyrir lækni, viltu þá láta mig vita frekar en að 

bíða þangað til hún sálast?“ Þórdís brosti. „Ein alltaf jafn móðursjúk“, sagði hún stríðnislega. „Ehe, 

ansaði ég þykjustu-móðguð. Þórdís hefur strítt mér á sjúkdómshræðslu minni alveg síðan ég var 

tíu ára. Þá trúði ég henni og Völu fyrir því eftir margar andvökunætur að ég héldi að ég væri komin 

með heilaæxli af því að ég var farin að sjá allt í móðu. Þegar ég loksins hafði mig í að segja pabba 

og mömmu þessi voveiflegu tíðindi var ég drifin til augnlæknis sem læknaði bæði móðuna og æxlið 

með því að skrifa upp á ný gleraugu handa mér. „Ókei, ég lofa að láta þig vita áður en hún hrekkur 

upp af“, sagði Þórdís glottandi og veifaði mér um leið og hún opnaði útidyrnar og fór inn. 

Að lestri loknum varpar kennari fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvernig finnst ykkur Hildigunnur og Þórdís bregðast við veikindum Völu? 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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 Hvernig mynduð þið bregðast við ef þið væruð í sömu sporum og þær? 

 Hvað finnst ykkur um það að Þórdís sé alltaf að skjóta á Möggu Stínu út af sjúkdóms-
hræðslu hennar? 

 Hvernig haldið þið að Möggu Stínu líði með það? 

 Þekkið þið sjúkdómshræðslu af eigin raun eða þekkið þið einhvern sem er haldinn 
sjúkdómshræðslu? Ef svo er, hvernig lýsir sjúkdómshræðsla sér? 

 Það eru allir hræddir við eitthvað. Við hvað eruð þið hrædd? 

 Hvað teljið þið að valdi því að við hræðumst eitthvað í lífinu? 

4 Slúðurhringur 

 

 

 

 

 

 

Umræður 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 155. 

„Vertu svo ekkert að minnast á ástandið hérna við aðra“, bað hún mig þegar við kvöddumst. „Þú 

veist hvað fólk hefur gaman af því að smjatta á svona löguðu og það væri leiðinlegt fyrir 

stelpurnar ef þetta fréttist“. 

Nemendur, í nokkrum hópum, setjast í hring og slúðra um ástandið á heimili Völu. Slúðrið getur til 

dæmis verið eitthvað á þessa leið: „Jiii... voruð þið búin að heyra? Það er búið að taka rafmagnið 

af heima hjá Hildigunni og stelpunum. Hún hefur víst ekki efni á því að borga reikningana“. 

Slúðurhóparnir koma svo allir saman og deila slúðrinu hver með öðrum. 

Nemendur setjast í hring og ræða ofangreindan texta. Spurningar sem kennari getur haft að 

leiðarljósi: 

 Hvers vegna finnst fólki gaman að smjatta á óförum annarra? 

 Hvað græðir fólk á því að smjatta á óförum annarra? 

 Hvernig leið ykkur á meðan að þið voruð að slúðra um ástandið heima hjá Völu? 

Hópavinna í sex 

til átta manna 

hópum 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 

5 Innri raddir Kennari fær fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir og afgangurinn af Allur bekkurinn 
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6 Skrifað í 

hlutverki 

Nemendur skrifa dagbókarfærslu í hlutverki Möggu Stínu þar sem hún tjáir sig um heimsókn sína 

til Völu og hvernig henni líður eftir heimsóknina. Dagbókarfærslan fer í sýnismöppuna. 

Einstaklings-

vinna 

 

  

bekknum fylgist með. Einn nemandi er í hlutverki Möggu Stínu og einn í hlutverki Þórdísar. 

Nemendurnir tveir setjast á stóla andspænis hvor öðrum. Hinir tveir standa fyrir aftan Möggu 

Stínu og Þórdísi og eru innri raddir eða hugsanir þeirra. Magga Stína og Þórdís ræða saman um 

ástandið heima hjá Þórdísi. 
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Markmið: Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. Efla hæfni 

nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. 

Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, 

leikni og áræðni til að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: A4-blöð og skriffæri. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 2 klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Skrifað í hlutverki. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.24 Tuttugasti og fjórði kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja – 

þankahríð 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 158. 

Klukkan var rúmlega hálffjögur þegar ég kom heim og húsið var mannlaust. Ég byrjaði á að kveikja 

öll ljósin á neðri hæðinni svo birtan flæddi út í hvern einasta krók og kima. Samt varð mér ekki 

rótt. Einhvers staðar innan í mér hafði sprungið öryggi og þar var niðamyrkur. 

Að lestri loknum segir kennari: Hvaða tilfinningar hafa vaknað hjá Möggu Stínu í ofangreindum 

aðstæðum? Hvernig leið henni á þessari stundu? 

Nemendur nefna allar þær tilfinningar er koma upp í huga þeirra þegar þeir heyra spurningu 

kennarans. Kennari skráir hugmyndir nemenda á töfluna. 

Allur bekkurinn 

2 Hljóðmynd 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur sitja í hring á gólfinu. Kennari er búinn að slökkva ljósin og kveikja á kertum. Einn 

nemandi situr í miðjum hringnum í hlutverki Möggu Stínu. Kennari les textann hér að neðan. 

Hvaða hljóð heyrir Magga Stína þegar hún vaknar upp um miðja nóttina við lætin í dyrabjöllunni? 

Einn nemandi byrjar, annar tekur við og að lokum allur hópurinn, nema Magga Stína. 

Ég vaknaði upp við hávaða. Fyrst hélt ég að síminn væri að hringja en svo áttaði ég mig á því að 

það var dyrabjallan. Ég reis upp til hálfs og pírði syfjuð augun á útvarpsvekjarann á skrifborðinu. 

Mér sýndist klukkan vera hálfþrjú. Hver gat verið að hringja hjá okkur bjöllunni klukkan hálfþrjú 

um nótt? 

Ég heyrði þrusk frammi og einhver hljóp af stað niður stigann. Svo heyrðust skruðningar og 

Allur bekkurinn 
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Hugrenningar 

 

Kastljós 

rosalegur dynkur og þarnæst rödd pabba sem blótaði og æjaði í senn. Hann hafði greinilega 

hrunið niður stigann. 

Ég settist upp í rúminu með hjartað hamrandi í brjóstinu. Óhugnanleg tilfinning hvolfdist yfir mig 

eins og ískaldur hrammur. Það var eitthvað að hjá Völu. 

Grunur minn varð að vissu þegar ég kom niður andartaki seinna og sá Þórdísi standa inni á 

stofugólfi. Hún var í uppnámi og skalf svo að tennurnar glömruðu í munninum á henni. 

Nátttreyjan hennar lafði undan úlpunni og ég tók eftir því að hún var sokkalaus í skónum. 

Pabbi kom haltrandi á móti mér og kallaði um öxl að hann ætlaði upp að klæða sig. Mamma var í 

símanum og ég heyrði að hún sagði hvassri röddu að þetta væri neyðartilfelli, gjöra svo vel að 

koma alveg eins og skot. Heimilisfangið sem hún nefndi var heima hjá Völu. 

Hver og einn nemandi lýsir því nú með orðum hvað fór í gegnum huga Möggu Stínu í ofangreind-

um aðstæðum. Nemandinn sem var í hlutverki Möggu Stínu er nú hluti af hópnum. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Þórdísar. Nemendur spyrja 

hana spjörunum úr. Hvað gerðist? Hvernig leið henni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 

 

Allur bekkurinn 

3 Kyrrmyndir 

 

 

 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 162. 

Ég hitaði mér kakó og týndi hálfvolandi út úr eldhússkápunum alls konar bannvörur: kex, 

piparkökur, kleinur, lagkökubita, suðusúkkulaði, döðlur, hnetusmjör... Ég lét þetta allt á 

eldhúsborðið ásamt nokkrum brauðsneiðum og kakóbollanum og byrjaði svo að raða í mig. Þetta 

var eins og í martröð: Á meðan sjúkrabíllinn brunaði með bestu vinkonu mína gegnum kalda 

Hópavinna í 

þriggja manna 

hópum 
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Spuni 

 

 

Hugrenningar 

nóttina sat ég og át og át. Það var hryllilega ógeðslegt en ég gat ekki hætt. 

Hóparnir búa til kyrrmynd sem sýnir Möggu Stínu í ofangreindum aðstæðum. Þeir sýna svo 

kennara og samnemendum kyrrmynd sína. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga 

eins og: 

 Hver ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Af hverju líður þér þannig? 

Hóparnir spinna nú leikþátt út frá kyrrmynd sinni líkt og ofangreindar aðstæður væru martröð hjá 

Möggu Stínu. Þeir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur sitja í hring. Kennari gengur á milli þeirra og slær létt á öxl hvers og eins nemanda sem 

reynir þá að hughreysta Möggu Stínu. 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna í 

sömu þriggja 

manna 

hópunum 

Allur bekkurinn 

4 Myndasögugerð 

 

 

Kastljós 

Kennari skiptir nemendum í hópa. Hver hópur á að búa til myndasögu sem fjallar um það þegar 

Magga Stína hringir í Jóhann, föður Völu. Mikilvægt er að það standi skýrt á myndasögunni hverjir 

eru í hópnum. Myndasagan fer í sýnismöppu annars nemandans úr hópnum og því er mikilvægt 

að myndasagan sé merkt nöfnum beggja. 

Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Jóhanns. Nemendur spyrja 

hann út í símtalið. Hvað fannst honum um það að Magga Stína skyldi hella sér svona yfir hann? 

Hópavinna í 

tveggja manna 

hópum 

 

Allur bekkurinn 
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Hvernig leið honum? Hvað fór í gegnum huga hans á meðan að á símtalinu stóð? Sér hann eftir því 

hvernig hann hefur komið fram við dætur sínar? 

Kennari velur því næst annan nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Möggu Stínu. 

Nemendur spyrja hana út í símtalið. Hvernig líður henni með að hafa hringt í Jóhann? Sér hún eftir 

því? Hvernig leið henni þegar Jóhann svaraði? 
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Markmið: Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. Efla hæfni 

nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. 

Efla með nemendum skapandi og gagnrýna hugsun. 

Efni og gögn: A3-blöð fyrir myndasögugerð, skriffæri, litir og reglustikur. 

Rými: Kennsla fer fram í kennslustofu þar sem pláss er gott og auðvelt að hliðra til borðum og stólum. 

Tími: Áætlaður tími er 2 klst. og 50 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Jafningjamat (sjá 

dæmi um sniðmát að jafningjamati í viðauka C): Nemendur meta hópmeðlim sinn í verkefninu myndasögugerð. Sýnismappa: Myndasaga. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat og jafningjamat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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6.7.25 Tuttugasti og fimmti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Spuni Kennari les brot úr kaflanum á bls. 166. 

Ég veit ekki hvernig hún fór að því en eftir nokkra daga voru bæði rafmagnið og síminn hjá 

Hildigunni komin í samband aftur. 

Hóparnir eiga að spinna leikþátt sem sýnir það hvernig móðir hennar Möggu Stínu fór að því að 

koma bæði rafmagninu og símanum aftur á hjá Hildigunni. Þeir sýna svo kennara og samnem-

endum afraksturinn. 

Hópavinna í 

þriggja til 

fjögurra manna 

hópum 

2 Samviskugöng 

 

 

 

 

 

Kastljós 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 167. 

Daginn eftir kom Jóhann og vildi fá Þórdísi og Helgu með sér í heimsókn til Völu. Hann brosti til 

mín og horfði á mig svolítið rannsakandi augnaráði. 

Nemendur mynda göng með því að stilla sér upp í tvær raðir andspænis hvor annarri og snúa með 

andlit sín inn í göngin. Kennari velur einn nemanda til þess að ganga hægt í gegnum göngin í 

hlutverki Jóhanns. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki hugsana hans. Hvað var Jóhann að hugsa 

í ofangreindum aðstæðum? 

Kennari les því næst annað brot úr kaflanum á bls. 167. 

Þórdís var þögul og afundin við pabba sinn en lét sig samt hafa það að fara með honum. Þær 

Helga komu ekki aftur fyrr en þremur klukkustundum seinna og þá til að sækja dótið sitt og þakka 

fyrir sig. Pabbi þeirra vildi að þær yrðu hjá honum á meðan mamma þeirra væri á sjúkrahúsinu. 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Kennari velur einn nemanda til þess að setjast í kastljós í hlutverki Þórdísar. Nemendur spyrja 

hana út í flutninga hennar og Helgu til pabba þeirra. Hvað finnst henni um það að vera að flytja til 

pabba síns? Hvernig líður henni með það? Hvað fór í gegnum huga hennar á meðan að hún var að 

taka saman dótið sitt heima hjá Möggu Stínu? 

3 Kyrrmyndir/ 

spuni 

Kennari les brot úr kaflanum á bls. 168. 

Við mamma fórum saman niður á spítala um kvöldið og skiptum liði: Hún fór til Hildigunnar og ég 

til Völu. Meðferðis hafði ég eina rós frá sjálfri mér og aðra frá Benna sem hann heimtaði að láta 

kaupa fyrir hluta af sparipeningunum sínum. 

Vala var sofandi þegar ég kom. Þegar ég sá föla andlitið hennar á hvítum koddanum fékk ég sting í 

hjartað. Svona hefði hún getað legið um alla eilífð og aldrei opnað augun meir. Ég settist á stól við 

rúmið hennar og tók varlega í höndina á henni. Hún var heit og mjúk. Ég lagði hana upp að vanga 

mínum og þá vaknaði Vala. 

Hóparnir eiga að búa til kyrrmynd af ofangreindum aðstæðum. Þeir sýna svo kennara og samnem-

endum kyrrmynd sína. Kennari gengur á milli nemenda og spyr þá spurninga eins og: 

 Hver ertu? 

 Hvað ertu að gera? 

 Hvernig líður þér? 

 Af hverju líður þér þannig? 

Þegar kennari hefur spurt spurninganna biður hann nemendurna tvo að spinna stuttan leikþátt á 

staðnum, út frá kyrrmynd sinni. 

Hópavinna í 

tveggja manna 

hópum 
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4 Örlagavefurinn Nemendur og kennari standa í hring og kennari byrjar á því að henda stórum garnhnykli yfir 

hringinn um leið og hann segir eitt orð eða eina setningu sem tengist örlögum Völu. Allir aðrir í 

hringnum gera slíkt hið sama um leið og þeir henda hnyklinum til næsta manns. Þess þarf að gæta 

að allir haldi vel í spottann. Þegar hnykillinn hefur gengið heilan hring er hann látinn ganga annan 

hring. Í lokahringnum segja allir eitt orð eða setningu er tengist tilfinningum einhvers náins í garð 

Völu. Þegar ferlinu er lokið er vefurinn, sem einna helst líkist köngulóarvef, lagður á gólfið. Því 

næst skrifa nemendur vangaveltur sínar um örlög Völu á litla miða sem þeir leggja inn í vefinn. Að 

síðustu ganga allir á milli og skoða og ræða það sem stendur á miðunum. 

Allur bekkurinn 
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Markmið: Þroska með nemendum virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og efla hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra. Efla hæfni 

nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. 

Efla með nemendum frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og skapandi og gagnrýna hugsun. Efla hæfni nemenda til að nota þekkingu sína, 

leikni og áræðni til að leita nýrra lausna. 

Efni og gögn: Garnhnykill og litlir miðar. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 1 klst. og 40 mín. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 

  



185 

6.7.26 Tuttugasti og sjötti kafli 

 Kennsluaðferð Vinna nemenda Bekkjarskipulag 

1 Kveikja - 

spurning 

Kennari vitnar í kaflann og segir: Samkvæmt fjölskylduhefð var Magga Stína vakin með bakkelsi, 

kertaljósi, söng og gjöfum á fimmtán ára afmælisdaginn. Er einhver slík afmælishefð í ykkar 

fjölskyldu? Ef svo er, hvernig er hefðin? 

Allur bekkurinn 

2 Spuni 

 

Umræður 

Kennari vitnar í kaflann og segir: Hólka og Sveinbjörn þurftu að mæta á fund hjá fræðslustjóra 

ásamt móður Möggu Stínu og föður Jónasar. Hóparnir eiga að spinna stuttan leikþátt sem sýnir 

hvernig fundurinn fór fram. Þeir sýna svo kennara og samnemendum afraksturinn. 

Nemendur ræða það sem fram kom í leikþáttum hópanna. Spurningar sem kennari getur haft að 

leiðarljósi. 

 Hvað var líkt og hvað var ólíkt með leikþáttum ykkar? 

 Var eitthvað sem kom ykkur á óvart? 

 Hver er ykkar skoðun á fundinum? 

 Hvað finnst ykkur um niðurstöður fundarins? 

Hópavinna í 

fimm manna 

hópum 

Allur bekkurinn 

3 Innri raddir Kennari les brot úr kaflanum á bls. 172. 

Ég bauð líka Siggu Rósu og sagði henni að taka sellógaurinn með. Þau eru orðin óaðskiljanleg – 

Sigga Rósa fullyrðir að þau séu að æfa fyrir jólatónleikana en ég hef nú grun um að þau spili meira 

hvort á annað heldur en á hljóðfærin. 

Kennari fær fjóra nemendur til þess að fara í kennsluaðferðina innri raddir og afgangurinn af 

bekknum fylgist með. Einn nemandi er í hlutverki Möggu Stínu og einn í hlutverki Siggu Rósu. 

Allur bekkurinn 
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Nemendurnir tveir setjast á stóla andspænis hvor öðrum. Hinir tveir standa fyrir aftan Möggu 

Stínu og Siggu Rósu og eru innri raddir eða hugsanir þeirra. Magga Stína og Sigga Rósa eru að 

ræða um samband Siggu Rósu og sellógaursins. Magga Stína reynir að fá Siggu Rósu til þess að 

segja frá sambandi þeirra í smáatriðum. Hvað finnst móður Siggu Rósu um sambandið? 

4 Hugrenningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

 

 

Nemendur sitja í hring. Kennari lætur lítið umslag með korti í ganga hringinn. Þegar nemandi fær 

umslagið í hendurnar á hann að segja eina setningu sem á við um umslagið, annað hvort með 

röddu Möggu Stínu eða Heiðu. Dæmi: 

 Magga Stína: Ó mæ, ég trúi þessu ekki...! 

 Heiða: Ég var orðin svo spennt að gefa þér gjöfina. 

Kennari lætur því næst skókassa ganga hringinn. Skókassinn hefur að geyma grímu og kassettu 

sem á stendur: Villtu spendýrin, lög eftir Jónas Bergsson við texta Margrétar Kristínar 

Hjörleifsdóttur. Þegar nemandi fær skókassann í hendurnar á hann að segja eina setningu sem á 

við um skókassann, annað hvort með röddu Möggu Stínu eða Jónasar. Dæmi: 

 Magga Stína: Hvernig tímirðu að gefa mér uppáhalds grímuna þína? 

 Jónas: Ef einhver á þessa grímu skilið þá ert það þú Magga Stína. 

Nemendur sitja áfram í hring og kennari les brot úr kaflanum á bls. 173—174. 

Ég trúði ekki mínum eigin augum. Þetta var ein af fallegustu grímunum hans Jónasar og hann var 

að gefa mér hana í afmælisgjöf. Ég varð máttlaus í hnjánum og kom ekki upp einu einasta orði. 

„Ánægð með þetta?“ spurði Jónas en ég vissi að hann skynjaði nákvæmlega hvernig mér leið. Ég 

kinkaði kolli brosandi og lyfti grímunni varlega upp úr kassanum. Ég strauk fingurgómunum laust 

Allur bekkurinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn 
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Ást er... 

 

 

yfir tréð. „Ég trúi því ekki að þú ætlir að gefa mér hana“, tautaði ég. „Ekki ég heldur“, sagði Jónas 

og hristi höfuðið. „Mér hlýtur að finnast þú alveg sérstaklega sérstök manneskja“. Svona mundi 

enginn segja nema Jónas. Ég blóðroðnaði og gat ekki horft framan í hann. En þegar hann rétti 

fram opinn lófann og spurði: „Vinir?“ lagði ég hönd mína strax á móti og lét hana hvíla þar kyrra á 

meðan taugafrumurnar skutu þúsund rakettum um líkama minn. 

Ég uppgötvaði í kvöld að nefið á honum Jónasi hefur minnkað. 

Að lestri loknum ræða nemendur ofangreindan texta. Spurningar sem kennari getur haft að 

leiðarljósi: 

 Hvernig túlkið þið ofangreindan texta? 

 Hvaða tilfinningar ber Magga Stína til Jónasar? 

 Hvaða tilfinningar ber Jónas til Möggu Stínu? 

 Magga Stína varð máttlaus í hnjánum og roðnaði og taugafrumurnar skutu þúsund 
rakettum um líkama hennar? Hvað var að gerast? 

 Hvernig stendur á því að nefið á Jónasi hefur minnkað? 

 Var Magga Stína ástfangin af Jónasi? 

 Var Jónas ástfanginn af Möggu Stínu? 

 Hvað merkir annars að vera ástfanginn? 

 Hvað er ást? 

Kennari biður nemendur, hvern fyrir sig, að velta fyrir sér síðustu spurningu umræðnanna, hvað 

er ást? Kennari dreifir blöðunum Ást er... (sjá viðauka I) til nemenda. Nemendur eiga að botna 

setninguna og skrifa hana inn á myndina. Blöðin fara í sýnismöppur nemenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingsvinna 
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Örlagavefurinn Nemendur og kennari standa í hring og kennari byrjar á því að henda stórum garnhnykli yfir 

hringinn um leið og hann segir eitt orð eða eina setningu sem tengist örlögum Möggu Stínu og 

Jónasar. Allir aðrir í hringnum gera slíkt hið sama um leið og þeir henda hnyklinum til næsta 

manns. Þess þarf að gæta að allir haldi vel í spottann. Þegar hnykillinn hefur gengið heilan hring er 

hann látinn ganga annan hring. Í lokahringnum segja allir eitt orð eða setningu er tengist 

tilfinningum Möggu Stínu og Jónasar í garð hvors annars. Þegar ferlinu er lokið er vefurinn, sem 

einna helst líkist köngulóarvef, lagður á gólfið. Því næst skrifa nemendur vangaveltur sínar um 

örlög Möggu Stínu og Jónasar á litla miða sem þeir leggja inn í vefinn. Að síðustu ganga allir á milli 

og skoða og ræða það sem stendur á miðunum. 

Allur bekkurinn 

5 Teikning í 

hópum 

 

 

 

 

 

 

 

Í vinnunni með annan kafla áttu nemendur, í fjögurra manna hópum, að teikna mynd af Jónasi. 

Nú eiga nemendur að fara í sömu hópa. Hópurinn á nú að teikna nýja mynd af Jónasi, án þess að 

skoða fyrri mynd sína. 

Nemendur byrja á því að ræða sín á milli hvernig þeir sjá Jónas fyrir sér eftir að hafa lesið bókina. 

Hópurinn teiknar svo í sameiningu mynd af Jónasi og skrifar inn á hana orð er lýsa honum. Orðin 

eiga bæði að tengjast útliti og persónuleika hans. Þegar teikningin er tilbúin eiga hóparnir að bera 

hana saman við fyrri teikningu sína og skoða hvort að eitthvað hafi breyst? Ef svo er, hvað hefur 

breyst? Bekkurinn kemur síðan allur saman og hóparnir sýna myndirnar sínar tvær, þ.e. fyrirmynd 

og eftirmynd, og ræða muninn. Ef einhverjar breytingar hafa orðið er gaman að ræða þær við 

nemendur. Hvað breyttist? Af hverju sjá þeir Jónas öðruvísi fyrir sér núna en í upphafi bókarinnar? 

(Hér reynir kennari að fá nemendur til þess að átta sig á því að ekki er hægt að dæma fólk eftir 

Hópavinna í 

fjögurra manna 

hópum/allur 

bekkurinn 
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Teikning 

útlitinu einu saman. Við verðum að kynnast fólki vel áður en við leggjum dóm á það hvað okkur 

finnst um annað fólk). Teikningin á að fara í sýnismöppu einhvers eins úr hópnum. Mikilvægt er 

að nöfn allra í hópnum komi fram á teikningunni. 

Í vinnunni með þriðja kafla átti hver nemandi að teikna mynd af Heiðu. Nú eiga nemendur að 

teikna nýja mynd af henni, án þess að skoða fyrri mynd sína. Hvernig sjá þeir Heiðu fyrir sér eftir 

að hafa lesið bókina? 

Nemendur teikna mynd af Heiðu og skrifa inn á hana orð sem lýsa henni. Orðin eiga bæði að 

tengjast útliti og persónuleika hennar. Þegar teikningin er tilbúin á nemandi að bera hana saman 

við fyrri teikningu sína og skoða hvort að eitthvað hafi breyst? Ef svo er, hvað hefur breyst? 

Bekkurinn kemur síðan allur saman og hver og einn nemandi sýnir myndirnar sínar tvær, þ.e. 

fyrirmynd og eftirmynd, og ræðir muninn. Ef einhverjar breytingar hafa orðið er gaman að ræða 

þær við nemendur. Hvað breyttist? Af hverju sjá þeir Heiðu öðruvísi fyrir sér núna en í upphafi 

bókarinnar? (Hér reynir kennari að fá nemendur til þess að átta sig á því að ekki er hægt að dæma 

fólk eftir útlitinu einu saman. Við verðum að kynnast fólki vel áður en við leggjum dóm á það hvað 

okkur finnst um annað fólk). Teikninguna setur hver og einn nemandi í sýnismöppu sína. 

 

 

Einstaklingsvinna 
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Markmið: Efla hæfni nemenda til þess að setja sig í spor annarra. Þroska með nemendum jákvæða sjálfsmynd og góða sjálfsþekkingu. Efla 

sjálfsaga og sjálfstraust nemenda. Efla hæfni nemenda til þess að þekkja, tjá og túlka eigin skoðanir og tilfinningar en jafnframt bera 

virðingu fyrir skoðunum og tilfinningum annarra. Að nemendur átti sig á því að ekki sé gott að dæma fólk eftir útlitinu einu saman. 

Efni og gögn: Lítið umslag með korti í, skókassi með grímu í og kassettu sem á stendur: Villtu spendýrin, lög eftir Jónas Bergsson við texta 

Margrétar Kristínar Hjörleifsdóttur, blöðin Ást er... (sjá viðauka I), garnhnykill, litlir miðar, A4-blöð, skriffæri og litir. 

Rými: Kennsla fer fram í opnu rými eða annars staðar þar sem pláss er gott. Það gæti verið kennslustofa þar sem auðvelt er að hliðra til 

borðum og stólum, utandyra, í sal eða á göngum skólans. Það getur brotið upp kennsluna að vinna í mörgum ólíkum rýmum en þess þarf þó 

að gæta að kennslan trufli ekki kennslustundir í öðrum rýmum eða að utanaðkomandi áreiti trufli kennsluna. 

Tími: Áætlaður tími er 2 ½ klst. 

Námsmat: Kennaramat þar sem kennari styðst við gátlista (sjá dæmi um sniðmát að gátlista kennara í viðauka A). Kennari metur þætti eins 

og virkni, áhuga, virðingu, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sjálfsmat (sjá dæmi um sniðmát að sjálfsmati í viðauka B) 

þar sem nemandi metur eigin virkni, áhuga, virðingu fyrir öðrum, jákvæðni, hlustun, frumkvæði, samvinnu og samskipti. Sýnismappa: 

Teikningar. 

Athugasemdir: Varðandi námsmatið þá getur verið gott fyrir kennara að gera það jafnóðum eða strax í lok ferlisins. Sama gildir um 

sjálfsmat nemenda, mikilvægt er að þeir fylli matið út strax að æfingu eða ferli loknu. 
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7 Lokaorð 

Líkt og kemur fram í inngangi er þetta verkefni leið höfundar til þess að mæta bágri 

stöðu leiklistar í íslenskum grunnskólum og áhugaleysi unglinga á námsgreinunum 

íslensku og lífsleikni. Í verkefni þessu sameinar höfundur áhugasvið sitt og hugðarefni, 

það er leiklist og að koma til móts við margbreytileika nemenda. Markmið verkefnisins 

er að auðga leiklistartengdan kennslugagnagrunn og stuðla að aukinni notkun leiklistar í 

íslenskum grunnskólum. Í verkefninu sýnir höfundur fram á þann ávinning sem hlýst af 

því að beita aðferðum leiklistar í kennslu auk þess sem hann leggur fram handhægt 

kennsluefni í íslenskum bókmenntum og lífsleikni á unglingastigi þar sem aðferðir leik-

listar eru í aðalhlutverki. Meginmarkmið kennsluefnisins er að gera kennslu í íslenskum 

bókmenntum og lífsleikni á unglingastigi líflegri og skemmtilegri og koma til móts við 

margbreytileika nemenda þannig að hver og einn einstaklingur fái tækifæri til þess að 

blómstra. 

Í kafla 2.1 kemur fram að nemendahópur í grunnskóla er afar margbreytilegur því 

nemendur hafa ólíkar þarfir, þroska, áhugasvið, persónugerð og hæfileika (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 42). Í kaflanum er vitnað í sálfræðinginn Howard Gardner (1983, 

1999) sem setti fram kenningu um fjölgreindir mannsins árið 1983. Hann trúir því að 

hver einstaklingur búi yfir átta ólíkum greindum; sjálfsþekkingargreind, samskipta-

greind, málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind og umhverfisgreind. Hann segir greindirnar samansettar á margvíslegan 

hátt eftir einstaklingum auk þess sem hæfni og geta hvers og eins sé misjöfn innan 

hvers greindarsviðs. Einstaklingur geti þó þróað greindirnar á viðhlítandi getustig ef 

hann fær leiðsögn við hæfi, nægilega hvatningu og örvun (Armstrong, 2001, bls. 14—

15, 20—22; Gardner, 1983, bls. 278—284, 1999, bls. 41—45). Sálfræðingurinn Daniel 

Goleman (2000) setti síðar fram hugmynd sína um tilfinningagreind. Hann skilgreinir 

hugtakið tilfinningagreind sem persónulega- og félagslega færni, það er sjálfsvitund, 

sjálfsstjórnun, sjálfshvatningu og félagsvitund einstaklings og stjórnun hans á sam-

skiptum. Í þessu felst færni einstaklings til að þekkja eigin tilfinningar og annarra og 

hafa stjórn á þeim og hæfni til að hvetja sjálfan sig til dáða (bls. 11—14, 47). 

Kennslufræðingurinn Elliot W. Eisner (2002, bls. 12—15), heimspekingurinn John 

Dewey (2010, bls. 197—200) og breski menntafrömuðurinn og rithöfundurinn Sir Ken 
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Robinson (2006) taka undir hugmynd Gardners um fjölgreindakenningu og segja hvern 

og einn einstakling búa yfir margvíslegum hæfileikum sem geta verið mismunandi milli 

greindarsviða. Þeir segja þessa hæfileika nýtast einstaklingnum í námi og lífinu almennt 

og því sé mikilvægt að skólar komi til móts við margbreytileikann með því að ýta undir 

hæfileika nemenda og hjálpa þeim að þróa og þroska hæfni sína til hins betra. 

Í kafla 2.2 kemur skýrt fram að skólar eru lögum samkvæmt skyldugir til þess að 

koma til móts við margbreytileika nemenda og bjóða upp á nám er tekur mið af þroska, 

hæfileikum, persónugerð, áhugasviði og getu hvers og eins einstaklings (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 42; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Að skólar eigi að veita nem-

endum tækifæri til að njóta styrkleika sinna því með þeim hætti megi styrkja jákvæða 

sjálfsmynd þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 23). Martin Seligman og Mihaly 

Csikszentmihalyi settu fram hugmyndina um jákvæða sálfræði árið 1995. Hún miðar að 

því að stuðla að hamingju og velferð einstaklings með því að einblína á styrkleika hans 

og skoða hvernig hann geti notað þá á styrkjandi og jákvæðan hátt í stað þess að leggja 

áherslu á neikvæða eiginleika einstaklings og hvernig megi meðhöndla þá (Csikszent-

mihalyi, 2003, bls. 113; Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5, 10, 13). Helstu mark-

mið jákvæðrar sálfræði í skólastarfi er að efla styrkleika, færni og vellíðan nemenda auk 

þess að styðja við jákvæða hegðun þeirra og kenna þeim um jákvæð samskipti og til-

finningar, þakklæti, seiglu, tilgang og flæði (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5; 

Seligman o.fl., 2009, bls. 294—295). Ian Morris (2012), talsmaður jákvæðrar sálfræði í 

skólastarfi, er þeirrar skoðunar að velferð eigi að vera aðalhlutverk menntunar og að 

allir skólar eigi að hafa það sem meginsjónarmið að nemendur blómstri í sem ríkustum 

mæli (bls. 19). 

Lykillinn að því að koma til móts við margbreytileika nemenda er að kennarar beiti 

fjölbreyttum og skapandi kennsluaðferðum. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, 

bls. 48) ber kennurum að velja árangursríkustu leiðirnar í kennslu svo nemendur nái 

sem bestum árangri. Þar segir jafnframt að í skóla án aðgreiningar eigi að ríkja fjöl-

breytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum sem efla áhuga og vinnugleði nemenda og 

taka mið af aldri, þroska og getu þeirra (bls. 48). Gardner bendir á að með því að 

kennarar notist við fjölbreyttar og skapandi náms- og kennsluaðferðir komi þeir frekar 

til móts við mismunandi greindir nemenda auk þess að veita þeim tækifæri til náms er 

tekur mið af þörfum, áhuga, þekkingu og hæfileikum þeirra (Gardner, 1983, bls. 278—

284, 1999, bls. 41—45). Eisner (2002, bls. 1—3), Dewey (1938/2000b, bls. 5—39) og 

Robinson (2006) taka í sama streng og telja mikilvægt að nemendum sé gefinn kostur á 

að fást við margbreytileg verkefni með fjölbreyttum og skapandi hætti til þess að dýpka 
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skilning sinn og reynsluheim. Þeir eru einnig þeirrar skoðunar að jafnvægi eigi að ríkja 

milli bóklegs og verklegs náms. 

Leiklist er þverfagleg grein sem stuðlar að aukinni fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennsluaðferðum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8—10; Dickin-

son og Neelands, 2006, bls. 38). Vegna fjölbreytileika aðferðanna kemur leiklist í skóla-

starfi til móts við margbreytileika nemendahópsins en rannsóknir sýna að leiklist hentar 

einkar vel í kennslu barna sem eiga við agavandamál eða námsörðugleika að stríða, auk 

þess kemur hún til móts við nemendur með annað móðurmál en íslensku (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1; Baldwin, 2004, bls. 44—52; 

Bamford, 2006; Cruz, 1995; Eisner, 2002; Podlozny, 2000, bls. 268; Somer, 1996). 

Baldwin (2004, bls. 44—53), talsmaður leiklistar í skólastarfi, sýnir jafnframt skýrt fram 

á að leiklist í kennslu kemur til móts við allar greindirnar átta auk tilfinningagreindar. 

Ávinningur af leiklist í kennslu getur verið mikill. Rannsóknir sýna að leiklist í kennslu 

hefur jákvæð áhrif á nám barna (Gallagher og Blaney, 2001, bls. 66–68). Niðurstöður 

Cremin (2001, bls. 37—38), Somers (1996, bls. 116—119) og To, o.fl. (2011, bls. 517—

539) sýna að leiklist í kennslu stuðlar að fjölbreyttum kennsluaðferðum, samþættingu 

námsgreina og virkni nemenda, auk þess sem hún eflir námsáhuga og skilning þeirra á 

námsefninu. Hún stuðlar jafnframt að jákvæðari sjálfsmynd, auknu sjálfstrausti, frum-

kvæði, sjálfstæði, umburðarlyndi, samkennd og ábyrgðarkennd nemenda (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 12; Carklin, 2001, bls. 4—8; 

Ofsted, 2003, bls. 5). Síðast en ekki síst eru viðhorf nemenda til leiklistar í skólastarfi 

almennt mjög jákvæð (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). 

Þrátt fyrir að ávinningurinn af því að beita aðferðum leiklistar í kennslu geti verið 

mikill og viðhorf nemenda til greinarinnar jákvæð er staða hennar innan íslenskra 

grunnskóla miður góð (Bamford, 2011; Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011; Ingvar Sigur-

geirsson o.fl., 2014; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009). 

Leiklist er þó ekki eina greinin sem á undir högg að sækja í íslenskum grunnskólum því 

einnig hallar á námsgreinarnar íslensku og lífsleikni með einum eða öðrum hætti. 

Rannsóknir sýna að staða íslensku á unglingastigi er ekki góð þegar snýr að áhuga 

nemenda á greininni (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Ástæðan er liggur að baki 

áhugaleysi nemenda getur verið sú að kennarar leggja lítið upp úr því að gera kennsluna 

og greinina áhugaverða (Rúnar Sigþórsson, 2006, bls. 8). Þetta kemur heim og saman 

við aðrar rannsóknir er sýna fram á einhæfa notkun kennsluaðferða í íslenskum 

grunnskólum en svo virðist sem kennsla á unglingastigi sé gjarnan einsleitari en á 
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öðrum aldursstigum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130, 153; Kristrún Lind Birgis-

dóttir, 2004, bls. 98). 

Auk þess er sá hængur á íslenskukennslu á efri stigum skólans að lestri og bók-

menntum er almennt ekki nægilega vel sinnt í íslenskum grunnskólum (Anna Sigríður 

Þráinsdóttir, 2010, bls. 23; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 13; Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 2006, bls. 147; Rúnar Sigþórsson, 2006, bls. 9). 

Sinnu- og markleysi lestrar- og bókmenntakennslu ásamt einhæfum kennsluháttum 

geta verið ástæður þess að lestraráhugi og lesskilningur íslenskra ungmenna fer hnign-

andi (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 25; Almar M. Halldórsson o.fl., 2007, bls. 21—24; 

Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24—25; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009, 

bls. 86; Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41—45; Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 74—76; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 258) en skýr 

tengsl eru milli lestraráhuga og lesskilnings nemenda (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 

20; Hughes-Hassell og Rodge, 2007, bls. 31; Strommen og Mates, 2004, bls. 199). 

Svipað er uppi á teningnum hvað varðar lífsleiknina en hún er ekki sérstaklega 

vinsæl námsgrein meðal unglinga (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 174). Lífsleikni 

virðist þó hafa unnið sér sess í íslensku skólastarfi undanfarin ár þar sem hún er kennd 

eina kennslustund eða 40 mínútur á viku í flestum skólum. Rannsóknir benda þó til þess 

að lífsleiknikennsla sé ekki í nægilega góðum farvegi í mörgum skólum og því þurfi að 

„taka hana í gegn“ (Aldís Yngvadóttir, 2009, bls. 111; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 61). 

Líkt og komið hefur fram er leiklist þverfagleg grein sem felur í sér líflegar og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir er efla námsáhuga nemenda og koma til móts við marg-

breytileika þeirra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8—10; Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 1; Baldwin, 2004, bls. 

44—52; Bamford, 2006; Cremin, 2001, bls. 37—38; Cruz, 1995; Dickinson og Neelands, 

2006, bls. 38; Eisner, 2002; Podlozny, 2000, bls. 268; Somer, 1996, bls. 116—119; To 

o.fl., 2011, bls. 517—539). Þar sem meðfylgjandi kennsluefni verkefnisins byggir á 

aðferðum leiklistar má leiða líkur að því að það geti gert kennslu í íslenskum bók-

menntum og lífsleikni áhugaverðari, líflegri og skemmtilegri. 

Ekki má gleyma því að fjölmargar rannsóknir sýna fram á ávinning þess að beita 

aðferðum leiklistar í kennslu bóklegra greina og þá sérstaklega bókmenntakennslu. Til 

að mynda sýna rannsóknir Cremin (2001, bls. 37—38), Somer (1996, bls. 116—119) og 

To o.fl. (2011, bls. 517—539) að leiklist í kennslu stuðli að virkni nemenda í námi og 

dýpri skilningi þeirra á námsefninu. Jafnfram sýnir rannsókn Podlozny (2000, bls. 268) 
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að leiklist í kennslu eykur árangur nemenda þegar kemur að lesskilningi, lestrarfærni og 

orðaforða. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 

Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2013, bls. 13) en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

leiklist í kennslu bókmennta stuðlar að auknum orðaforða barna. 

Það getur einnig komið sér vel að beita aðferðum leiklistar í lífsleiknikennslu. Líkt og 

Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004, bls. 9, 13) benda á má fyrst og fremst efla lífsleikni með 

þjálfun og markvissri æfingu sem felur það í sér að auka sjálfstraust, sjálfsaga, skapandi 

og gagnrýna hugsun, lausnaleit, sjálfsábyrgð, sjálfsímynd og samkennd nemenda. Því 

þurfi að leggja áherslu á þjálfun og æfingar þar sem nemendur eru virkir og takast á við 

verkefni þar sem þeir þurfa að prófa sig áfram. Líkt og komið hefur fram stuðlar leiklist 

að öllum framangreindum þáttum, auk þess sem hún veitir nemendum ákveðna vörn 

þegar fjallað er um erfið málefni eins og gjarnan er gert í lífsleikni (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 10, 12; Baldwin, 2004, bls. 47; Carklin, 2001, bls. 4—8; Cremin, 

2001, bls. 37—38; Ofsted, 2003, bls. 5; Somer, 1996, bls. 116—119; To o.fl., 2011, bls. 

517—539). 

Bókmenntir geta einnig komið að góðum notum þegar lífsleikni er annars vegar (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 16). Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 99) 

„finna ungir lesendur fyrirmyndir [í bókmenntum] og geta sett sig í spor persóna. 

Þannig getur bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda og kennt þeim 

umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa“. Bettelheim 

(1989, bls. 7—8) og Booth og Barton (2000, bls. 15) taka undir þetta og segja að 

nemendur geti speglað sig í sögum og á þann hátt geta þær hjálpað nemendum við að 

finna sitt eigið „sjálf“. Bettelheim (1989, bls. 7—8) bendir jafnframt á að í gegnum sögur 

fái nemendur tækifæri til þess að upplifa ýmis átök sem gjarnan einkenna lífið, eins og 

missi, veikindi og öldrun svo fátt eitt sé nefnt. Sögur geti því hjálpað nemendum að 

skilja og vinna úr eigin tilfinningum. Eins og sjá má á framangreindu er það ekki að 

ástæðulausu sem höfundur kýs að samþætta leiklist, íslenskar bókmenntir og lífsleikni 

fyrir unglingastig í kennsluefni sínu. 

Það er von höfundar að kennsluefnið í sjötta kafla veiti kennurum öryggi, kjark og 

þor til þess að beita aðferðum leiklistar í kennslu íslenskra bókmennta og lífsleikni á 

unglingastigi en einnig kennslu annarra greina. Eins og segir í upphafi þessa verkefnis 

má ef til vill líkja skóla við regnboga þar sem skólinn myndar bogann sjálfan og marg-

breytileiki nemenda myndar liti hans. Þar sem leiklist kemur til móts við margbreytileika 
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nemenda og gefur hverjum og einum einstaklingi tækifæri til þess að blómstra má ætla 

að skóli án leiklistar sé frekar litlaus eða líkt og regnbogi án lita. 



197 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Almennur hluti /1999. 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Íslenska /1999. 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Listgreinar /1999. 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Lífsleikni /1999. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2006: Almennur hluti /2006. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007: Íslenska /2007. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007: Listgreinar /2007. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007: Lífsleikni /2007. 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2013. 

Aldís Yngvadóttir. (2009). Lífsleikni í grunnskólum - Staða og horfur -: Rannsókn á 

kennslu og viðhorfum vorið 2008. Óbirt M.Ed.-ritgerð: Háskóli Íslands. 

Almar M. Halldórsson. (2006). Lesskilningur og íslenskukunnátta 15 ára nemenda: 

Sérstaða Íslands og forspárþættir. Niðurstöður PISA 2000 og samræmdra prófa. 

Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson. (2007). Færni og 

þekking nemenda við lok grunnskóla: Helstu niðurstöður PISA 2006 í náttúrufræði, 

stærðfræði og lesskilningi. Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson. (2013). Helstu 

niðurstöður PISA 2012: Læsi nemenda á stærðfræði og náttúrufræði og 

lesskilningur. Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

Anna Jeppesen. (1994). Mál og túlkun: Handbók kennara. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu. Kópavogur: 

Námsgagnastofnun. 

Anna Sigríður Þráinsdóttir. (2010). Sýn kennara á lestraráhuga og lesskilning unglinga. 

Skíma, 33(2), 23—25. 

Ari Ólafsson. (2001, 7. maí). Hvernig myndast regnboginn?. Sótt af 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1572 

Armstrong, T. (2001). Fjölgreindir í skólastofunni (Erla Kristjánsdóttir þýddi). Reykjavík: 

JPV útgáfa. 



198 

Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. (2009). Staða lestrarkennslu í íslenskum 

grunnskólum. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2010). Skapandi nám í 

gegnum leiklist. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/006.pdf 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2013). “Can drama, through 

Icelandic tales, increase children’s vocabulary?”. Í Rannveig Björk Þorkelsdóttir og 

Ása Helga Ragnarsdóttir (ritstjórar), Earth, air, water and fire: Drama boreale (bls. 

13—35). Reykjavík: Háskóli Íslands, Menntavísindasvið. 

Baldwin, P. (2004). With drama in mind: Real learning in imagined worlds. London: 

Network Educational Press. 

Bamford, A. (2006). The wow factor, global research compendium on the impact of the 

arts in education. Waxmann: Münster. 

Bamford, A. (2011). List- og menningarfræðsla á Íslandi. Reykjavík: Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna – styttri útgáfa I. hluti, 29. grein/1989. 

Bettelheim, B. (1989). The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy 

tales. New York: Vintage. 

Bolton, G. (1984). Drama as Education: An argument for placing drama at the centre of 

the curriculum. Essex: Longman. 

Booth, D. og Barton, B. (2000). Story works. Ontario: Pembroke Publishers Limited. 

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Brynhildur Þórarinsdóttir. (2009). Lestrarvenjur íslenskra bókaorma. Í Gunnar Þór 

Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstjórar) Rannsóknir í félagsvísindum X. 

Félags- og mannvísindadeild. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2009 (bls. 569—577). 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Sótt af 

http://skemman.is/stream/get/1946/7600/20217/1/F%C3%A9lags-

_og_mannv%C3%ADsindadeild_2009.pdf 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason. (2010). Bóklestur íslenskra unglinga í 

alþjóðlegu ljósi. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstjórar). 

Rannsóknir í félagsvísindum XI. Félags- og mannvísindadeild. Erindi flutt á ráðstefnu 

í október 2010 (bls. 41—51). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Sótt 

af http://skemman.is/stream/get/1946/6738/18428/3/40-

50_Brynhildur_orarins__oroddurBjarna_FELMANbok.pdf 

Bushman, J. H. (1997). Young adult literature in the classroom – or is it? English Journal, 

86(3), 35—41. 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/006.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/6738/18428/3/40-50_Brynhildur_orarins__oroddurBjarna_FELMANbok.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/6738/18428/3/40-50_Brynhildur_orarins__oroddurBjarna_FELMANbok.pdf


199 

Carklin, M. (2001). I‘ll show you mine if you show me yours. The Research Journal of 

National Drama, 2, 1—12. 

Cremin, C. (2001). If you think, you must think with your whole body. The Research 

Journal of National Drama, 2, 27—39. 

Cruz, E. R. (1995). The effects of creative drama on the social and oral language skills: 

Children with learning disabilities. Bloomington: Illinois State University. 

Csikszentmihalyi, M. (2003). Legs or wings? A reply to R. S. Lazarus. Psychological 

Inquiry,14(2), 113—115. 

Dewey, J. (1897). My pedagogic creed. Sótt af 

https://archive.org/stream/mypedagogiccree00dewegoog#page/n14/mode/2up 

Dewey, J. (2000a). Hugsun og menntun (Gunnar Ragnarsson, þýðandi). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (frumútgáfa 1910). 

Dewey, J. (2000b). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson, þýðandi). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (frumútgáfa 1938). 

Dewey, J. (2010). Sannfæring mín um menntun (Gunnar Ragnarsson, þýðandi). Í 

Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og 

verki. Menntun, reynsla og lýðræði (bls. 169—180). Reykjavík: RannUng, 

Heimspekistofnun Háskóla Íslands. 

Dickinson, R. og Neelands, J. (2006). Improve your primary school through drama. 

London: David Fulton. 

Eisner, E. W. (1988). The role of discipline based art education in America’s schools. Los 

Angeles, USA: Getty Trust Publications. 

Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: On the design and evaluation of 

school programs. New York, NY: Macmillan. 

Eisner, E. W. (2002). The arts and the creations of mind. New Haven og London: Yale 

University Press. 

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson. (2004). 

Lífsleikni - sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd. Handbók fyrir kennara og foreldra. 

Ritstj. Aldís Yngvadóttir. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Fullan, M. G. og Stiegelbauer, S. (1991). The new meaning of educational change (2. 

útgáfa). London: Cassell Educational Limited. 

Gallagher, K. og Blaney, J. (2001). Action research in the intermediate classroom. The 

Research Journal of National Drama, 2, 49—69. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: 

Basic Books. 



200 

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. 

New York: Basic Books. 

Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut 

Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns, Ragnheiður Júníusdóttir, ... Sigrún 

Guðmundsdóttir. (2014). List- og verkgreinar. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 241—275). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Goleman, D. (2000). Tilfinningagreind: Hvers vegna er tilfinningagreind mikilvægari en 

greindarvísitala? (Áslaug Ragnarsdóttir þýddi). Reykjavík: Iðunn. 

Guðmundur B. Kristmundsson. (2009). Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum: 

Rýnt í skýrsluna. Tímarit um menntarannsóknir, 6, 149—153. Sótt af 

http://skemman.is/stream/get/1946/15140/36657/1/10_rannsoknarryni.pdf 

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2006). Er „menningarlæsi“ ungs fólks að breytast? Athugun á 

lestri og tómstundavenjum nemenda í 10. bekk. Tímarit um menntarannsóknir 3, 

60—81. Sótt af http://fum.is/wp-content/uploads/2010/09/5_gudny1.pdf 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. (2005). Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi. Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands – Menntasmiðja. 

Heimir Pálsson. (2001). Móðurmálskennsla [margmiðlunardiskur]. Í Þórunn Blöndal og 

Heimir Pálsson (ritstjórar), Alfræði íslenskrar tungu. Reykjavík: Lýðveldissjóður og 

Námsgagnastofnun. 

Helena Katrín Hjaltadóttir. (2011). Menntun barna með skapandi leiðum: Athugun á 

menntastefnu í ljósi leikrænnar tjáningar. Óbirt MA-ritgerð: Háskólinn á Bifröst. 

Hughes-Hassel, S. og Rodge, P. (2007). The leisure reading habits of urban adolescents. 

Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(1), 22—33. 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999a). Að mörgu er að hyggja. Reykjavík: Æskan ehf. 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999b). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Æskan ehf. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2015). Listin að spyrja: Handbók fyrir kennara (Ný útgáfa). 

Reykjavík: Skólastofan slf – Rannsóknir og ráðgjöf. 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns. (2006). „Gullkista við enda regnbogans“: 

Rannsóknir á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005—2006. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun kennaraháskóla Íslands. 

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir. 

(2014). Kennsluhættir. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 113—158). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Ísak Jónsson. (1958). Um lestrarkennslu. Menntamál, XXXI(1), 19—42. 

http://skemman.is/stream/get/1946/15140/36657/1/10_rannsoknarryni.pdf


201 

Kindsvatter, R., Wilen, W. og Isher, M. (1992). Dynamics of effective teaching (2. 

útgáfa). New York: Longman. 

Knulst, W. og Kraaykamp, G. (1997). The decline of reading: Leisure reading trends in 

the Netherlands (1955—1995). Netherlands Journal of Social Science, 33(2), 130—

150. 

Koolstra, C. M. og van der Voort, T. (1996). Longitudinal effects of television on 

children‘s leisure-time reading: A test of three explanatory models. Human 

Communication Research, 23(1), 4—35. 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2005). Fræ í grýtta jörð – eða framtíðarblómstur: Um þróun og 

framtíðarhorfur leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. Netla- veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2005/003/index.htm 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2007). Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. Óbirt 

MA-ritgerð: Háskóli Íslands. 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2009). Margslungið að útbreiða nýjung: Um hvata og hindranir á 

vegferð leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. Netla – Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.khi.is/greinar/2009/012/index.htm 

Kristrún Lind Birgisdóttir. (2004). Einstaklingsmiðað nám og kennsla í grunnskólum: 

Vinna kennarar í anda menntastefnunnar sem mótuð var með gildandi lögum og 

námskrám?. Óbirt M.Ed.-ritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

Larson, B. E. (2000). Classroom discussion: A method of instruction and a curriculum 

outcome. Teaching and teacher education, 16, 661—677. 

Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Linley, A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. Coventry, 

England: CAPP Press. 

Linn, R. L. og Miller, M. D. (2005). Measurement and assessment in teaching (9. útgáfa). 

New Jersey: Pearson Education. 

Livingstone, S., Bovill, M. og Gaskell, G. (1999). European TV kids in a transformed 

media world: Findings of the UK study. Í P. Löhr og M. Meyer (ritstjórar). Children, 

television and the new media. A reader of research and documentation in Germany 

(bls. 8—24). Luton: Luton University Press. 

Loftur Guttormsson. (1993). Frá kristindómslestri til móðurmáls: Hugmyndafræðileg 

hvörf í lestrarefni skólabarna um síðustu aldamót. Uppeldi og menntun, 2, 9—23. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir. (2013). Heilbrigði og 

velferð: Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Sylvía 

Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 



202 

Martin, A., Franc, D. og Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning: An 

holistic and creative approach to programme design. Aldershot, Hants, England, 

Burlington, VT: Gower. 

Mbl.is. (2015, 8. ágúst). Hljóp heilt maraþon án túrtappa. Sótt af 

http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/08/08/hljop_heilt_marathon_an_turtappa/ 

Morris, I. (2012). Að sitja fíl – Nám í skóla um hamingju og velferð (Erla Kristjánsdóttir 

þýddi). Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

OECD. (2001). Knowledge and skills for life: First results from PISA 2000. París: OECD. 

Ofsted. (2003). Expecting the unexpected: Developing creativity in primary and 

secondary schools. E-publication, HMI 1612. Sótt af 

http://www.creativetallis.com/uploads/2/2/8/7/2287089/expecting_th 

e_unexpected.pdf 

Olga Guðrún Árnadóttir. (2002). Peð á plánetunni Jörð (1. kiljuútgáfa). Reykjavík: Mál og 

menning. 

Piaget, J. (1976). Framtidens skola (Marianne Kärre þýddi). Stockholm: Forum. 

Podlozny, A. (2000). Strengthening verbal skills through the use of classroom drama: A 

clear link. Journal of Aesthetic Education, 34(3—4), 239—276. 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson. (2006). Afstaða kennara til 

samræmdra prófa í grunnskóla. Hrafnaþing, 3, 141—152. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2009). Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum. Óbirt 

MA-ritgerð: Háskóli Íslands. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2012). Leikið með listina: Æfingabók fyrir 

leiklistarkennara. Reykjavík: www.leikumaflist.is. 

Revel, J. F. og Ricard, M. (1999). The monk and the philosopher: A father and son discuss 

the meaning of life. New York: Schocken Books. 

Robinson, K. (2001). Out of our minds: Learning to be creative. Oxford: Capstone; [New 

York]: John Wiley. 

Robinson, K. (2006, febrúar). Do schools today kill creativity? myndband. Sótt af 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity#t-14876 

Robinson, K. (2009). The element: How finding your passion changes everything. New 

York: Viking Penguin Books. 

Romme-Lund, H. (2007). Hvad skaber en lystlæser?: En undersøgelse gennemført i et 

samarbjede mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. 

Kaupmannahöfn: Center for Børnelitteratur/Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Runco, M. A. (2007). A hierarchical framework for the study of creativity. New Horizons 

in Education, 55(3), 1—9. 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity#t-14876


203 

Rúnar Sigþórsson. (2006). Að þekkja matinn frá moðinu: Um gagn og ógagn af 

samræmdum lokaprófum í grunnskóla. Glæður, 16, 4—11. 

Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir. (2014). Nám, 

þátttaka og samskipti nemenda. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 161—196). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Schoenfeld, A. H. (1999). Looking towards the 21st century: Challanges of educational 

theory and practice. Educational Researcher, 28(7), 4—14. 

Seligman, M. E. P. og Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 

American Psychologist, 55(1), 5—14. 

Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K. og Linkins, M. (2009). Positive 

education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of 

Education, 35(3), 293—311. 

Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason. (2006). Einstaklingsmiðað nám: Kenningar Carol 

Ann Tomlinson. Skólavarðan, 6(1), 26—27. 

Somer, J. (1996). The nature of learning in drama in education. Í J. Somers (ritstjóri), 

Drama and theatre in education: Contemporary research (bls. 107—120). North 

York: Captus Press. 

Steffensen, A. Ø. (2004). Læs!-les-läs: Læsevaner og børnebogskampagner i Norden. 

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 

Strommen, L. T. og Mates, B. F. (2004). Learning to love reading: Interviews with older 

children and teens. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(3), 188—200. 

Thorbjörn Broddason. (2006). Youth and new media in the new millenium. Nordicom 

Review, 27(2), 105—118. 

To, L. D., Chan, Y. P., Lam, Y. K. og Tsang, S. Y. (2011). Reflections on a primary school 

teacher professional development programme on learning english through process 

drama. The Journal of Applied Theatre and Performance, 16(4), 517—539. 

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all 

learners. Alexandria: ASCD. 

Tomlinson, C. A. og Eidson, C. C. (2003). Differentiation in practice: A resource guide for 

differentiating curriculum. Alexandria: ASCD. 

Tomlinson, C. A. og Imbeau, M. B. (2010). Leading and managing a differentiated 

classroom. Alexandria: ASCD. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological 

processes. Cambridge: Harvard University. 

Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and 

East European Psychology, 42(1), 7—97. 



204 

Weisen, R. B., Orley, J., Evans, V., Lee, J., Sprunger, B. og Pellaux, D. (1994). Life skills 

education for children and adolescents in schools – Introduction and guidelines to 

facilitate the development and implementation of life skills programmes. Geneva: 

Programme on Mental Health. World Health Organization. 

WHO. (1999). Partners in life skills training: Conclusions from a United Nations inter-

agency meeting, Genf: WHO/MNH/MHP/99.2. 

Wright, P. R. (2006). Drama education and development of self: Myth or reality? Social 

Psychology of Education, 9(1), 43—65. 

Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir. (2009). Ný börn 

og nýir miðlar á nýju árþúsundi. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir 

(ritstjórar). Rannsóknir í félagsvísindum X. Félags- og mannvísindadeild. Erindi flutt 

á ráðstefnu í október 2009 (bls. 253—262). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. Sótt af http://skemman.is/stream/get/1946/7600/20217/1/F%C3%A9lags-

_og_mannv%C3%ADsindadeild_2009.pdf 

Þorgerður Hlöðversdóttir. (2009). Listgreinar í skólastarfi: Krydd eða kjarni?. Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.khi.is/greinar/2009/005/index.htm 

http://skemman.is/stream/get/1946/7600/20217/1/F%C3%A9lags-_og_mannv%C3%ADsindadeild_2009.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/7600/20217/1/F%C3%A9lags-_og_mannv%C3%ADsindadeild_2009.pdf
http://netla.khi.is/greinar/2009/005/index.htm


205 

Viðauki A: Gátlisti fyrir kennara 

Bekkur/hópur: _________________________ 

Dagsetning:____________________________ 

 Nemandi: 

______________________________ 

Athugasemdir 

 Tekur virkan þátt  

 Sýnir áhuga  

 Ber virðingu fyrir öðrum  

 Er jákvæður  

 Sýnir virka hlustun  

 Sýnir frumkvæði  

 Vinnur vel með öðrum  

 Sýnir jákvæða hegðun í samskiptum  
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Viðauki B: Sjálfsmat 

Nafn nemanda: ___________________________________________ 

Verkefni: ___________________________________________ 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei Rökstuðningur 

Ég tók 
virkan þátt 

      

Ég sýndi 
áhuga 

      

Ég sýndi 
öðrum 
virðingu 

      

Ég var 
jákvæð/ur 

      

Ég 
hlustaði á 
það sem 
aðrir 
höfðu að 
segja 

      

Ég kom 
með 
hugmyndir 
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Hvernig gekk vinnan með verkefnið? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hvað lærði ég af verkefninu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hvað var áhugaverðast? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hvað var erfiðast? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Einkunn:_______ 
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Viðauki C: Jafningjamat 

Nafn nemanda sem metinn er: ___________________________________________ 

Verkefni: ___________________________________________ 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei Rökstuðningur 

Hann/hún 
tók virkan 
þátt 

      

Hann/hún 
sýndi 
áhuga 

      

Hann/hún 
sýndi 
öðrum 
virðingu 

      

Hann/hún 
var 
jákvæð/ur 

      

Hann/hún 
hlustaði á 
það sem 
aðrir 
höfðu að 
segja 

      

Hann/hún 
kom með 
hugmyndir 

      

Einkunn:_______ 
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Viðauki D: Hljóp heilt maraþon án túrtappa 

Ung kona ákvað fyrr á árinu að taka þátt í London maraþoninu á blæðingum en án 

túrtappa eða dömubindis. Konan heitir Kiran Gandhi og hefur hún spilað á trommur 

með söngkonunni M.I.A. og hljómsveitinni Thievery Corporation. Gandhi sagðist hafa 

ákveðið að nota ekki túrtappa til þess að skapa umræðu um konur sem ekki hafa 

aðgang að túrtöppum og dömubindum og einnig til þess að hvetja konur til þess að 

skammast sín ekki fyrir það að vera á blæðingum. 

Maraþonið fór fram í apríl en á dögunum myndaðist umræða um ákvörðun Gandhi. 

Til að mynda hafa fjölmargir notendur Twitter tjáð sig um Gandhi og líta sumir á 

ákvörðun hennar sem byltingarkennda á meðan aðrir segja að hún hafi ekki þjónað 

neinum tilgangi þegar það kemur að réttindabaráttu kvenna. 

„Ég hljóp allt maraþonið með tíðarblóð rennandi niður lærin mín“, skrifaði hin 26 

ára gamla Gandhi á heimasíðu sína í apríl. 

Gandhi útskrifaðist úr viðskiptadeild Harvard háskóla og hefur eins og fyrr kom fram 

ferðast um heiminn sem trommuleikari. Á heimasíðuna sína skrifaði Gandhi að hún 

hefði byrjað á blæðingum kvöldið fyrir hlaupið og ákvað að það yrði óþægilegt að 

hlaupa með túrtappa. Það var þó ekki eina ástæðan fyrir ákvörðun Gandhi. 

„Ég hljóp með blóð lekandi niður læri mín fyrir systur mínar sem hafa ekki aðgang að 

túrtöppum, og systur sem þrátt fyrir verki og sársauka, fela blæðingar og láta eins og 

þær séu ekki til. Ég hljóp til þess að segja, þetta er til og við sigrumst á því á hverjum 

degi.“ 

Gandhi hljóp maraþonið á fjórum klukkustundum, 49 mínútum og ellefu sekúndum 

(Mbl.is., 2015). 
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Viðauki E: Teikning eftir Völu 
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Viðauki F: Listi yfir tilfinningar 

 

 

 

Ást 

Ánægja 

Von 

Stolt 

Kátína 

Gleði 

Ástúð 

Eftirvænting 

Hamingja 

Værð 

Hressileiki 

Góð samviska 

Æðruleysi 

Kímni 

Tilhlökkun 

Virðing 

Hugrekki 

Ró 

Öryggi 

Jafnvægi 

Traust 

Kærleikur 

Kjarkur 

Galsi 

Samúð 

Kvíðaleysi 

Samkennd 

Feginleiki 

Öryggistilfinning 

Léttleiki 

Leiði 

Sorg 

Þunglyndi 

Söknuður 

Óhamingja 

Sárindi 

Höfnun 

Depurð 

Örvænting 

Vonleysi 

Vonbrigði 

Vanmáttur 

Hjálparleysi 

Einmanaleiki 

Minnimáttarkennd 
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Áhyggjur 

Ótti 

Kvíði 

Skelfing 

Óöryggi 

Hræðsla 

Angist 

Skelkun 

Streita 

Taugaveiklun 

Iðrun 

Sektarkennd 

Samviskubit 

Eftirsjá 

Niðurlæging 

Hneykslun 

Skömm 

Sjálfshatur 

Afbrýðisemi 

Hatur 

Vantraust 

Spenna 

Reiði 

Pirringur 

Ergelsi 

Gremja 

Öfund 

Fyrirlitning 

Æsingur 

Biturð 

Ofsareiði 

Óánægja 

Bræði 
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Viðauki G: Textabrot 

Jónas benti á stóra grímu sem hékk beint fyrir ofan höfðagaflinn á rúminu hans. Hún var 

úr tré en máluð í sterkum rauðum, bláum og grænum litum. „Þetta er verndarinn minn. 

Ég keypti hana sjálfur í Mexíkó. Sérðu hvað hún er lík mér?“ Hann benti á nefið á 

grímunni og brosti út undir eyru. Ég hristi höfuðið og hló. Í samanburði við þessa 

mexíkönsku forynju var Jónas beinlínis smáfríður (bls. 63 í bókinni). 

Á meðan við vorum að gæða okkur á bakkelsinu rann það upp fyrir mér að ég hef aldrei 

fyrr hitt neinn á mínum aldri sem hefur jafn brennandi áhuga á framandi þjóðum og ég 

sjálf (bls. 63 í bókinni). 

Furðulegt hvað þessi sólbrenndi, úfni og stuttbuxnaklæddi ævintýra-Jónas virtist ólíkur 

þeim Jónasi sem ég þekkti í skólanum. Meira að segja nefið á honum leit út fyrir að vera 

minna. Og ég hafði aldrei tekið eftir því fyrr hvað hann er með fallegar skjannahvítar 

tennur (bls. 64). 

En mér þótti gott að finna að Jónas skildi mig. Það eru ekki margir sem taka ferðalaga-

drauma mína alvarlega. Ef ég minnist á Afríku við Völu fer hún alltaf að tala um eitraðar 

pöddur, krókódíla og malaríu, og pabbi og mamma setja bara upp Pollýönnusvipinn og 

éta upp hina sígildu foreldratuggu: Þú getur ferðast eins og þú vilt þegar þú ert orðin 

stór. Hér var þó allavega ein manneskja sem skildi um hvað málið snérist (bls. 64). 

En nú hafði mér tekist á fimmtán sekúndum að eyðileggja þetta fína kvöld og gera mig 

að þvílíkum örlagaasna í augum Jónasar að hann mundi aldrei nenna að yrða á mig aftur 

(bls. 67). 

Ég hugsaði með mér að það hlyti að vera gaman að eiga strák eins og Jónas að vini. Það 

var langt síðan ég hafði átt svona skemmtilegt kvöld (bls. 68). 
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Viðauki H: Söguborð 
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Viðauki I: Ást er... 
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