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1 Inngangur  

Ég var ekki nema 11 ára þegar foreldrar mínir stungu í fyrsta skipti upp á því að ég færi 

til útlanda án þeirra, þeir lögðu til að ég færi í sumarbúðir á vegum CISV sem eru 

alþjóðleg samtök sjálfboðaliða sem starfrækja um 200 sumarbúðir í 70 þjóðlöndum 

(CISV Iceland, e.d.). Bræður mínir höfðu báðir farið þegar þeir voru 11 ára og komið 

reynslunni ríkari heim og búnir að eignast vini út um allan heim. Prinsessan á bauninni, 

viðurnefni í heimahúsum, var samt eitthvað treg til og afþakkaði pent þetta fyrsta boð. 

Sem betur fer kom annað boð nokkrum árum síðar, eða þegar ég var 15 ára. Þá stakk 

faðir minn upp á að ég fengi mér sumarvinnu á Norður-Jótlandi í Danmörku. Þessa 

hugmynd samþykkti ég og eyddi því sumrinu á dönsku sveitahóteli. Ekki nema þremur 

árum síðar tók ég mér hlé frá menntaskóla og flutti til Danmerkur, þá á vesturströnd 

Jótlands, þar sem ég stundaði listnám einn vetur. Haustið 2013 ákvað ég að brjóta 

aðeins upp háskólanám mitt og taka eina önn sem skiptinemi á Suður-Sjálandi. Fyrir 

utan lærdómsríka reynslu og viðbót við hæfni mína í dönsku, listgreinum og 

kennarafræðum þá opnuðu þessar Danmerkurdvalir fyrir mér nýjan heim, ég kynntist 

dásamlegu fólki, alls staðar að úr heiminum sem kenndi mér að til eru aðrir 

menningarheimar sem eru að mörgu leyti svo líkir mínum eigin en á sama tíma ólíkir. Ég 

kynntist einna best menningu og lífi Dana sem gerði ekkert annað en að efla áhuga 

minn á tungumáli þeirra og þjóð. Ástæðuna fyrir þessari miklu áhugaaukningu tel ég 

vera, meðal annars, að ég komst í kynni við danska jafnaldra mína sem ég gat tengst 

vinaböndum. Ég lærði tungumálið þeirra, eins og þeir nota það sem er oft ólíkt notkun 

þeirra fullorðnu.  

Námsferlið er vinabekkjaferli á milli þjóða sem byggir á tandemnámi (sjá umfjöllun í 

greinargerð). Það felst í gagnkvæmni þar sem nemendur læra hver af öðrum. Í þessu 

námsferli verður einungis talað um vinabekkjaferli því það er hugtakið sem íslenskir 

kennarar kannast frekar við og nær betur utan um heild ferlisins. Námsferlið gefur 

nemendum, að ég vona, tækifæri til að upplifa það sem ég lýsti hér að ofan. Þeir fá að 

kynnast erlendum jafnöldrum sínum, lífi þeirra og þjóð um leið og þeir kynnast 

tungumálinu eins og jafnaldrar þeirra tala það. Það er að ég tel ein af fjölmörgum 

leiðum til að vekja áhuga íslenskra nemenda á dönsku. Leiklist hefur löngum verið sögð 

öflugt verkfæri til að vekja áhuga nemenda á námsefni, að fá þá til að stíga út fyrir 
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þægindarammann og auk þess þykir hún góður kostur til að styrkja talfærni nemenda í 

nýjum tungumálum. Mér fannst því tilvalið að vinna út frá vinabekkjaferli í 

meistaraverkefni mínu með samþættingu tungumálanáms og leiklistar. Ég hef sett 

saman námsferli sem felur í sér vinabekkjaferli á milli Íslands og Danmerkur. Bekkirnir 

vinna saman, bæði í gegnum samskiptaforrit á internetinu og með því að hittast í 

tvígang. Þeir fræða hver annan um þjóð sína og út frá því semja þeir saman, undirbúa 

og setja á svið leiksýningu um menningu sína. Hér á eftir kemur fram uppbygging 

ferlisins, markmið þess, leiðir til fjármögnunar og hugmyndir að kennslu- og 

námsmatsaðferðum. Auk þess verða dregin saman svör reyndra kennara á sviði 

vinabekkjaferla við spurningum sem ég bar undir þá. 

Námsferlinu fylgir greinargerð sem gegnir hlutverki fræðilegs stuðnings. Í því er að 

finna fræðilega umfjöllun um þróun alþjóðavæðingar í heiminum og samspil hennar og 

lýðræðis. Vakin er athygli á mikilvægi menningarlæsis í tungumálanámi. Þrjár tegundir 

samvinnu í námi eru útskýrðar, þær eru samvinnunám, samvirkt nám og tandemnám 

sem eru allt aðferðir sem nýttar eru í námsferlinu ásamt því að færð eru rök fyrir 

notkun samþættingar námsgreina í skólastarfi. Að auki er allítarleg umfjöllun um leiklist 

í skólastarfi, bæði leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein auk þess sem leiklist í 

tungumálakennslu er sértaklega tekin fyrir. Að endingu er meginkennsluaðferð 

námsferlisins, frá hugmynd til sýningar, útlistuð út frá fræðilegum skrifum. Tilgangur 

greinargerðarinnar er að varpa fræðilegu ljósi á mikilvægi námsferlisins og hvað það 

getur fært nemendum og kennurum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 1 júní 2016 

 

Kristín Ýr Lyngdal Sigurðardóttir 
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2 Markmið námsferlis 

Áður en markmið verkefnisins eru tilgreind verður að benda á að þátttakendur þess 

koma til með að vera af tveimur þjóðernum, og því með sitthvort móðurmálið, þ.e. 

íslensku og dönsku. Markmiðin eru því sum sameiginleg og sum mismunandi. Markmið 

sem tengjast tungumálafærni beinast að íslensku nemendunum þar sem þeir eiga í 

samskiptum við nemendur sem tala dönsku, sem þeir eiga að læra. Dönsku 

nemendurnir læra ekki íslensku í skólanum og því er ekki hægt að ætlast til þess að 

færni þeirra í tungumálinu verði aukin, en þó má benda á kosti þess að þeir kynnist 

tungumálinu, þekki hljóm þess og kynnist því hvernig það er líkt dönsku og öðrum 

Norðulandamálum. Aðalmarkmið verkefnisins eru að efla þekkingu nemendanna allra á 

menningarheimum landanna tveggja, efla færni þeirra á sviði leiklistar og auka talfærni 

íslensku nemendanna í dönsku. Auk þess er markmið meistaraverkefnisins að veita 

kennurum innsýn í það hvernig hægt er að flétta saman leiklist og dönsku og leiða þá í 

gegnum námsferlið sem hér verður kynnt, skref fyrir skref. Rannsóknir hafa sýnt að 

kennarar sem ekki hafa sérstakt leiklistarnám í farteskinu eru hræddir við að nota 

leiklist í kennslu sinni, þeir segjast upplifa óöryggi vegna skorts á kunnáttu í leiklist í 

kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 7; Helena 

Katrín Hjaltadóttir, 2011, bls. 56). En líkt og Boudreault (2010, bls. 1) segir þá „…ættum 

við ekki að vanmeta þetta áhrifamikla kennsluverkfæri, [þ.e. leiklist í kennslu] til að ná 

til nemenda okkar“1. 

Markmið námsferlisins sem ég hef sett saman skiptast í tvo flokka. Fyrri flokkurinn 

tilheyrir öllum, bæði íslensku og dönsku nemendunum. Hann beinist þó að tveimur 

mismunandi atriðum, að kynnast menningarheimum annars vegar og aðferðum 

leiklistar hins vegar. Seinni flokkurinn beinist aðallega að íslensku nemendunum. 

Markmiðin eru sett á grundvelli fræða og hugtaka sem ég skýri og rökstyð í greinargerð 

                                                      

 

 

 

1
 Boudreault, 2010, bls. 1: We shouldn’t underestimate this powerful teaching tool to reach our students. 
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meistaraverkefnisins. Hæfniviðmið og grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 125-130, 142, 146-147) og markmið þróunarverkefnisins SNÆ 

(Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3) 

eru nýtt sem innblástur að markmiðum ferlisins.  

Markmið fyrir alla nemendur. Í námsferlinu eiga nemendur: 

 Að átta sig á mikilvægi alþjóðavæðingar og hvaða kostum hún er gædd. 

 Að kynnast þjóð og menningu Dana og Íslendinga og efla færni sína í að setja 

verkefni í menningarlegt samhengi. 

 Að þjálfast í að taka lýðræðislegar ákvarðanir og að taka þátt í lýðræðislegu 

skólastarfi. 

 Að efla áhuga sinn á öðrum þjóðum og tungumálum og auka menningarlæsi 

sitt. 

 Að efla samvinnu- og samskiptahæfni sína þar sem sameiginlegt markmið 

námsferlisins er haft að leiðarljósi. 

 Að nýta hugmyndir samnemenda sinna, koma með hugmyndir við handritsgerð, 

persónusköpun, sviðsetningu og fleira sem við kemur námsferlinu, læra að taka 

tillit til skoðana annarra og tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð. 

 Að fá þjálfun í sköpun og efla þekkingu sína á listrænu formi með því að semja 

leikhandrit og sviðsetja það. 

 Að fá þjálfun í því að koma fram fyrir framan áhorfendur, að túlka leikpersónur 

og í radd- og líkamsbeitingu. 

 Að styrkja sjálfstraust sitt og öðlast um leið ábyrgðartilfinningu með þátttöku 

sinni. 

 Að eignast félaga í öðru landi til að víkka sjóndeildarhring sinn. 

 Að geta sýnt fram á grunnþekkingu á samfélagsmynstri og einkennum 

þjóðanna. 

Markmið fyrir íslensku nemendurna. Í námsferlinu eiga nemendur: 

 Að efla færni sína í danskri tungu, aðallega í tali og hlustun. 

 Að auka áhuga sinn á námsgreininni, dönsku. 

 Að geta haldið uppi léttum samræðum við danska jafnaldra. 
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3 Reynsla íslenskra kennara af vinabekkjaferlum 

Til þess að fá betri þekkingu á því hvernig vinabekkjaferli gengur fyrir sig, hver 

ávinningur þess er bæði fyrir kennara og nemendur og hvað hafa ber í huga þegar unnið 

er með það setti ég mig í samband við fjóra kennara sem hafa af því reynslu. Það skal 

þó tekið fram að enginn af kennurunum fjórum könnuðust við fræðilega hugtakið 

tandemnám, sem ég geri grein fyrir í greinargerðinni og notuðust því bara við hugtakið 

vinabekkjaferli. Mér þykir líklegt að það eigi við um fleiri íslenska kennara. Hér á eftir 

mun ég taka saman helstu svör þeirra. Kennararnir voru fjórir, þrjár konur og einn karl. 

Allir fengu þeir sendar spurningar til að svara (sjá viðauka A). Það fór þó svo að tveir 

báðu mig heldur að hitta sig og taka viðtal við sig en hinir tveir svöruðu spurningunum 

skriflega. Ég þakka þeim kærlega fyrir gott viðmót og dýrmæta aðstoð.  

3.1 Bakgrunnur ferlis 

Tveir kennaranna hafa unnið saman í tveimur ferlum og eru báðir 

framhaldsskólakennarar, hinir tveir eru grunnskólakennarar og hafa farið í gegnum eitt 

ferli hvor. Aldur nemenda í ferlunum eru á bilinu 12-19 ára og fjöldinn 12-24 frá hverju 

landi. Ferlin hafa tekið allt frá einu ári upp í þrjú. Löndin sem kennararnir hafa verið í 

samstarfi við eru Svíþjóð, Finnland, Danmörk, Lettland, Litháen, Írland, Spánn, 

Þýskaland, Pólland, Ítalía, Frakkland, Belgía og Grikkland. Algengast er að þeir hafi verið 

í samstarfi við skóla frá tveimur löndum í einu, þá er um að ræða þriggja landa 

samstarf, t.d. í einu tilviki á milli Íslands, Finnlands og Svíþjóðar.  

Markmið og viðfangsefni ferlanna voru að flestu leyti mjög ólík, þó nefndu allir 

kennararnir eflingu menningarlæsis á einhvern hátt í svörum sínum og öll ferlin áttu 

það sameiginlegt að nemendur áttu að læra eitthvað um land eða þjóð hver annars. Í 

einu voru markmiðin að nemendur kynntust samnorrænum sagnaarfi sínum og að þeir 

skoðuðu hvað löndin ættu sameiginlegt bæði menningarlega og eins sem vettvangur 

ungs fólks á Norðurlöndum í dag. Í öðru var unnið með unglinga í dag, umhverfi þeirra, 

unglinga og íþróttir, sögu og framtíð. Það þriðja bar yfirheitið Jörðin kallar og gekk út á 

að nemendur kynntust náttúru- og orkumálum hver annars. Í því fjórða var 

megininntakið að efla enskukunnáttu allra nemenda um leið og þeir lærðu hvað fælist í 

því að vera þjóðernissinni í heiminum í dag.  
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Nemendur unnu ýmis konar verkefni í ferlunum, t.d. myndbönd, leiksýningar og 

leikþætti, plaköt, fyrirlestra, söngva, skúlptúra- og fánagerð. Öll ferlin sem kennararnir 

hafa farið í gegnum eiga það sameiginlegt að innihalda samþættingu námsgreina og þá 

oftast nær samþættingu bóklegra greina við list- og verkgreinar af einhverjum toga, 

sem var ánægjulegt að heyra.  

3.2 Fjármögnun 

Allir kennararnir fengu styrk frá Nordplus fyrir ferlin sín. Styrkirnir voru þó misháir og 

dugðu misvel fyrir verkefnin. Framhaldsskólakennararnir fengu einnig styrk frá 

Comeniusaráætluninni í öðru ferlinu auk þess sem Menningarsjóður Vesturlands og 

fyrirtæki í sveitarfélaginu í kringum skólann styrktu starfið. Þar verður að nefna að um 

framhaldsskóla er að ræða og því ekki eins harðar reglur um markaðssetningu í 

tengslum við börn líkt og gilda í grunnskólum, samanber leiðbeinandi reglur um 

neytendavernd barna (5/2009). Skólarnir bera einnig alltaf ákveðinn kostnað vegna 

forfallakennslu, matar og stundum viðbótarlauna fyrir kennarann. Ásamt því nefndi 

einn kennarinn foreldrana sem standa straum af kostnaðinum sem fylgir að taka á móti 

erlendum nemanda inn á heimili sitt, t.d. mat og samgöngur í og úr skóla. Auk þess má 

nefna að tveir kennaranna nefndu eigið fé sem þeir lögðu til, því það fylgi því alltaf 

ákveðinn kostnaður að fara til útlanda, auk þess sem þeir fengu lítið sem ekkert borgað 

aukalega fyrir þá miklu vinnu sem þeir lögðu í ferlið.  

Kennarnir töluðu flestir um þröngan stakk er kom að fjármagni og því mikilvægt að 

leita sem ódýrastra leiða í flugi og gistingu svo styrkirnir dygðu, en það þýddi þó bara að 

menn þyrftu að vera nægjusamir og útsjónarsamir. Tveir kennararnir nefndu fjáröflun 

sem ágætan kost til þess að drýgja peninginn og lögðu báðir til að foreldrar væru 

fengnir til að sjá um þær, bæði til að létta á kennaranum og til að efla þá til þátttöku í 

ferlinu. 

3.3 Tungumálanotkun 

Í flestum ferlunum var enska megintungumálið sem nemendur notuðu. Í tveimur ferlum 

var tungumálakennsla eitt af markmiðunum fyrir íslensku nemendurna og því lögð rík 

áhersla á að nemendur töluðu það tungumál sem um ræddi, í annað skiptið var það 

enska og í hinu danska. Kennarinn sem var í samstarfi við Danmörku sagði nemendur 

sína hafa verið fljóta að skipta yfir á ensku en sumir hafi þó reynt að hrafla eitthvað á 

dönsku, ásamt því að allt efni sem fór á milli hópanna, bæði skriflegt efni og 

myndbandsupptökur var á dönsku. Kennarinn tók það sérstaklega fram að nemendur 
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sínir höfðu verið hneykslaðir á eigin vankunnáttu í dönsku, þeir hafi reyndar skilið meira 

en þeir héldu, en eftir næstum 5 ára nám í tungumálinu fannst þeim þeir varla geta sagt 

stakt orð. 

3.4 Ávinningur nemenda og kennara 

Áhugavert var að heyra hvaða ávinning kennararnir töldu nemendur sína hafa fengið af 

því að fara í gegnum vinabekkjaferli. Þar má nefna að þeir kynntust menningu og siðum 

ólíkra þjóða, stigu út fyrir þægindarammann, lærðu í sumum tilfellum betur að meta 

eigin lífsgæði og mynduðu sterk vinasambönd bæði innan eigin hóps sem og utan og 

eignuðust jafnvel vini fyrir lífstíð í öðru landi. Einn kennarinn sagðist hafa öðlast trú á 

ást við fyrstu sýn þegar hópurinn hans kvaddi hópinn í lok fyrstu samveruvikunnar, svo 

innileg höfðu samböndin orðið á þessum stutta tíma. Annar framhaldsskólakennarinn 

sagði nemendur sína hafa öðlast aukna víðsýni og þolinmæði því það taki á að vinna á 

öðru tungumáli en sínu eigin. Einn kennarinn sagði stærsta ávinninginn hafa verið að 

nemendur sáu að þeir áttu meira sameiginlegt með jafnöldrum í öðrum löndum en þeir 

áttu von á og að þeir væru í raun meira lík en ólík. 

Þegar litið er til þess neikvæða í svona ferli voru allir kennararnir sammála um að 

þau væru tímafrek og kostuðu mikla vinnu fyrir kennarann sem oft væri erfitt að fá 

metið til launa. Einn talaði um að þetta væri hreinlega „drulluerfitt“ og að þessu fylgdi 

yfirþyrmandi ábyrgð því sem kennari sértu ekki bara að ferðast með 24 manna hóp 

heldur 24 einstaklinga sem allir hafa sínar þarfir og skoðanir. Tveir nefndu takmarkaðan 

stuðning foreldra, þó þeir hafi í flestum tilvikum verið jákvæðir út í ferlið þá sýndu þeir 

ekki mikinn vilja til að aðstoða nema þá í því að taka á móti nemendunum að utan og 

leyfa þeim að búa hjá sér. Lítið fjármagn var einnig tilgreint sem neikvæður þáttur líkt 

og farið var í gegnum hér að framan. Að lokum nefndi einn áhrifin sem ferlið hafði á 

aðra kennslu hjá sér, því hann hafði nýtt mun fleiri faggreinatíma en hann ætlaði með 

hópnum sínum í ferlið sem varð til þess að hópurinn dróst töluvert aftur úr í því fagi. 

Ég spurði kennarana sérstaklega út í hvað þeim fyndist þeir sem kennarar hafa lært 

af ferlunum sínum. Þeir töluðu um þolinmæði, víðsýni og breytta heimssýn við það að 

vinna svona náið með fólki frá öðrum löndum. Þeir töluðu um að þeir kynntust 

nemendum sínum mun betur. Einn sagði þetta hafa verið mikið þroskaskref, bæði fyrir 

sig og nemendurna, nemendurnir hlustuðu nú betur á hann og hann fyndi fyrir aukinni 

virðingu í sinn garð. Allir kennararnir töluðu sérstaklega um þann lærdóm sem falinn er 

í að heimsækja og kynnast öðrum skólakerfum, þeir lærðu nýjar kennslu- og 

námsmatsaðferðir og fleira sem hafi þroskað þá sem kennara. Sumir áttuðu sig á að 
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grasið sé í raun ekkert endilega grænna hinum megin og fylltust því auknu þakklæti í 

garð eigin skólakerfis. 

Þrír af fjórum kennurum sem ég talaði við sögðust hiklaust mundu endurtaka leikinn 

ef færi gæfist, því þrátt fyrir mikla vinnu og kostnað þá læri þeir svo mikið sjálfir af því 

að fara í gegnum svona ferli. Tveir sögðust einnig reyna að hvetja alla sem sýndu þessu 

áhuga til að prófa. Fjórði kennarinn sagðist telja að hann mundi ekki gera þetta aftur, 

því honum fannst ábyrgðin næstum yfirþyrmandi, en nefndi þó líka að ef hann hefði 

byrjað fyrr, þegar hann var yngri þá væri svarið kannski annað.  

3.5 Hvað hafa ber í huga 

Spurðir út í hvort það væri eitthvað sérstakt sem kennari á leið í vinabekkjaferli ætti að 

hafa í huga nefndu kennararnir nokkur atriði. Sá fyrsti talaði um góðan undirbúning, og 

að kennarinn þyrfti að vera tilbúinn að bíða, því allt frá umsóknarferlinu til samskipta 

nemenda gæti tekið langan tíma og það mætti ekki gleyma að njóta. Annar mælti með 

Facebook sem samskiptamiðli og að gestgjafar sæju um að skipuleggja tímann í sínu 

landi því þeir þekktu landið best. Hann studdi jafnframt að foreldrar væru fengnir meira 

inn í undirbúningsferlið, t.d. hvað varðar fjáröflun o.fl. Auk þess sagði hann að kennarar 

ættu ekki að miða við nema 8 nemendur á mann þegar farið er út með hópinn, í hans 

tilviki voru þeir tveir kennarar með 24 nemendur sem reyndist ekki vera nóg, þeir hefðu 

þurft þriðja kennarann með. Þriðji kennarinn lagði áherslu á að kennararnir sem 

ferðuðust með honum yrðu að vera einhverjir sem hann treysti, sem hann ætti gott 

með að vinna með. Hann nefndi einnig góða skipulagningu, náið samstarf við foreldra 

og mælti að lokum ekki með að ferðast með nemendur eldri en 15-16 ára því annars 

væri hættan á vímuefnanotkun orðin meiri. Fjórði kennarinn benti á að kennarinn þurfi 

að vera meðvitaður um þá miklu vinnu sem ferlið krefjist.  
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4 Hugmyndir að fjármögnun námsferlis 

Líkt og fram kom í svörum kennaranna hér að framan þá eru nokkrir möguleikar í boði 

til þess að fjármagna verkefni sem þetta. Ferlið er nokkuð kostnaðarsamt enda felur 

það í sér utanlandsferð fyrir hvorn hóp nemenda og kennara, gistingu fyrir hópinn, 

fæði, hópbifreiðaleigu, afþreyingu og fleira fyrir hópinn á ferðalaginu. Hefðin er þó sú 

að nemendur gisti heima hjá gestgjöfunum, einn til tveir inni á hverju heimili, svo 

meginkostnaður í gistingu er fyrir kennarana. Auk þessara útgjalda þarf að greiða 

afleysingarkennurum fyrir vinnu á meðan kennararnir eru í burtu.  

Algengast er að kennarar sæki um styrk hjá Nordplus, menntaáætlun norrænu 

ráðherranefndarinnar. Meginmarkmið hennar „…er að stuðla að samstarfi og gæðum í 

menntun á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum“ (Rannís, e.d.). Fleiri markmið 

áætlunarinnar eru t.d. að stuðla að tengslum menningar og tungumála landanna, efla 

færni barna og ungmenna í dönsku, sænsku og norsku og ýta undir áhuga á færni og 

skilningi í Norðurlandatungumálunum (Nordplus Handbook, 2015, bls. 6). Nordplus 

skiptist í fimm undirflokka, sem hver og einn hefur sínar áherslur. Fyrir ferli eins og 

þetta þá hentar aðeins einn flokkur, þ.e. Nordplus Junior, sem styrkir verkefni fyrir 

grunnskóla, þar sem aðrir flokkar krefjast þess að um samstarf milli þriggja landa sé að 

ræða (bls. 8). Umsóknarferlið fer fram á internetinu og rennur frestur yfirleitt út í 

byrjun mars ár hvert (bls. 6-7). Styrkurinn er hugsaður til að greiða ferðakostnað, 

gistingu, og almenna þjónustu tengda verkefninu sem má lengst taka 3 ár (bls. 8-9). Til 

að fá styrk verður verkefnið að innifela minnst eina heimsókn til annars hvors landsins 

og mest eina heimsókn í hvort, þar sem nemendur vinni að uppeldisfræðilegu verkefni, 

allir hafi hag af og það tengist skólanámskrá nemenda (bls. 15). Fyrir nánari upplýsingar 

um Nordplus sjá https://www.rannis.is/sjodir/menntun/nordplus.  

Styrkur úr samstarfsáætlun Evrópusambandsins Erasmusplus er annar möguleiki til 

fjármögnunar. Erasmusplus og Comeniusar-áætlunin falla nú undir sama hatt og líkt og 

með Nordplus er styrkurinn veittur einu sinni á ári, umsóknarfrestur rennur út um lok 

marsmánaðar ár hvert og umsóknir eru sendar inn rafrænt (Erasmusplus, e.d.-a). Annað 

af meginmarkmiðum Erasmusplus er að „…tryggja nútímavæðingu mennta- og 

æskulýðskerfa innan þátttökulandanna 33 sem taka þátt í Erasmus+“ (e.d.-a). Hægt er 

að sækja um styrki í þremur flokkum; nám og þjálfun, samstarfsverkefni og 
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stefnumótun. Fyrir verkefni sem þetta hentar annar flokkurinn best, samstarfsverkefni. 

Menntastofnanir á öllum skólastigum geta sótt um styrk fyrir samstarfsverkefni á milli 

minnst tveggja þátttökulanda áætlunarinnar, þ.á.m. Danmörku (Erasmusplus, e.d.-b). 

Til þess að hafa möguleika á að sækja um styrk verður skólinn að vera skráður inn á 

vefgátt Framkvæmdastjórnar ESB sem hægt er að gera í byrjun ferlisins. Dæmi um 

viðfangsefni samstarfsverkefna sem hafa fengið styrk frá Erasmus+ eru þróun og 

innleiðing nýrra aðferða í starfi og kennslu og að skiptast á reynslu og góðum 

vinnubrögðum svo fátt eitt sé nefnt (Erasmusplus, e.d.-c). Verkefni sem þetta ætti því 

með góðu móti að geta fengið styrk. Fyrir nánari upplýsingar um Erasmusplus sjá 

http://www.erasmusplus.is/. 

Framhaldsskólakennararnir sem ég ræddi við fengu einnig styrki frá stofnunum og 

fyrirtækjum í sveitarfélaginu sínu. Það getur verið góður kostur og kærkomin búbót fyrir 

svona kostnaðarsamt verkefni. Það verður þó að koma fram að erfiðar hindranir geta 

komið í veg fyrir að þess konar styrkir séu veittir til grunnskólamiðaðra verkefna. Í 

leiðbeinandi reglum um neytendavernd barna (nr. 5/2009) frá Umboðsmanni barna 

segir; „Engar auglýsingar skulu vera í grunnskólum eða leikskólum né önnur 

markaðssókn.“ Undir þetta geta styrkir frá stofnunum og fyrirtækjum heyrt. Þar sem 

námsferlið mitt getur vel hentað framhaldsskólum líka þá ætti í þeim tilvikum að liggja 

beinna við að óska eftir styrkjum frá fyrirtækjum og stofnunum, þó með skriflegu leyfi 

skólameistara (Leiðbeinandi reglur um neyteyndavernd barna nr. 5/2009). 

Að lokum vil ég benda á þann möguleika að nemendur sem taka þátt í verkefninu 

efni til fjáröflunar. Tveir kennarar sem svöruðu spurningum mínum nefndu einnig þann 

möguleika og mæltu með að foreldrar væru fengnir til að skipuleggja og sjá um 

fjáröflun. Hugmyndir að fjáröflunum geta verið fatasölur, sala á klósettpappír, 

happdrætti o.fl. Peningurinn sem safnast með fjáröfluninni gæti farið í sameiginlega 

afþreyingu hópsins eða varasjóð ef eitthvað kæmi upp á. 
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5 Kennsluaðferðir 

5.1 Frá hugmynd til sýningar 

Ferlið í heild sinni byggist á aðferðinni frá hugmynd til sýningar (e. devised theatre). 

Hugmyndafræði aðferðarinnar er að nemendur vinni saman út frá ákveðnu þema og 

setji á svið leiksýningu. Áherslan liggur í ferlinu frekar en lokaútkomunni og á að vera 

hugarfóstur nemenda frá upphafi til enda (Hayes, Cantillon og Hafler, 2014, bls. 85). 

„Hvert verkefni þróar með sér sitt persónulega vinnuferli, svo nákvæm nálgun í 

sköpuninni er aldrei eins.“2 (Oddey, 1994, bls. 25). Í kafla 6 í greinargerðinni má lesa 

nánar um hugmyndafræðina að baki aðferðinni. 

Þar sem aðferðin krefst þess að nemendur stígi út fyrir þægindaramma sinn og leggi 

hugmyndir sínar fram þá er ýmislegt sem hafa ber í huga. Áður en vinnan hefst segir 

Oddey (1994, bls. 28) hópinn verða að spyrja sig fjögurra spurninga, af hverju hann ætli 

að skapa verkið, hvað vill hann segja með því, fyrir hvern er það og að lokum hvernig 

verk vill hann skapa. Megintilgangur þess að unnið sé samkvæmt aðferðinni frá 

hugmynd til sýningar sé þörfin fyrir það að segja eitthvað, koma einhverju til skila, rýna í 

viðfangsefni og kynnast nýjum hliðum þess í gegnum fjölbreyttar aðferðir (bls. 42). Hún 

styður að í upphafi vinnunnar sé hópurinn hristur saman, með t.d. hópeflisæfingum. 

Hún segir mikilvægt að hópurinn kynnist innbyrðis og átti sig á hvernig hann bregðist 

við hinum ýmsu aðstæðum. Æfingar sem vinna með traust, einbeitingu, rödd, spuna og 

samskipti eigi allar heima í byrjun ferlisins til þess einmitt að hópurinn myndi eina heild 

og eigi betra með að vinna saman. Hún segir jafnframt að það að þekkja, nýta og vita 

hvernig eigi að bregðast við hegðun og viðbrögðum fólks í hópi sé mikilvægur eiginleiki 

þegar unnið er með leikferli eins og frá hugmynd til sýningar (bls. 25). Kjølner (2001, 

bls. 80) segir það mikilvægt að menn stilli upp ákveðnum reglum í byrjun ferlisins, þá 

                                                      

 

 

 

2
 Oddey, 1994, bls. 25: Every project generates its own working process, so that the actual approach to 

devising is different every time. 
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sérstaklega hvað viðkemur samvinnunni og byggi þær á samsetningu hópsins. Því geti 

reglurnar verið misjafnar milli hópa. Þegar Hayes o.fl. (2014, bls. 86) unnu með 

aðferðina með nemendum sínum þá settu þeir fram nokkrar reglur fyrir nemendur til 

þess að þeim liði vel í hópnum og þyrðu að spreyta sig. Þær voru t.d. að gæta ætti 

trúnaðar, allir tækju þátt, allar hugmyndir væru teknar til greina þó þær yrðu ekki allar 

notaðar, engin hugmynd væri léleg eða kjánaleg og að síðast en ekki síst þá ætti ekki 

bara einn að taka stjórnina heldur ættu sem flestir að fá að upplifa það að stjórna 

einhverjum atriðum. Kjølner (2001, bls. 81) er hliðholl því að kennarar finni þemu 

verkefnisins með hópnum sem fyrst til þess að kveikja sameiginlegan áhuga hópsins svo 

þeir séu reiðubúnir til að takast á við það í sameiningu. Einnig mælir hún með því að 

kennarar skipti ferlinu upp og vinni með eitt atriði í einu með æfingum því tengdu.  

Þar sem um mjög opna og sveigjanlega aðferð er að ræða, þar sem nemendur ráða 

að miklu leyti ferðinni, getur verið auðvelt að missa þráðinn. Á þetta bendir Kjølner 

(2001, bls. 79) og mælir því með að viss stefna sé tekin sem fyrst og reynt sé af fremsta 

megni að viðhalda henni upp að vissu marki. En þó sé mikilvægt að taka ekki of margar 

ákvarðanir sem erfitt sé að breyta, því ferlið felist í því að prófa og kanna áður en 

lokaniðurstaða sé fundin (bls. 86). Þetta geti virst öfugsnúið en það sem nemendur og 

kennari verði að átta sig á sé að um leið og rík þörf sé á ákveðnum ramma í ferlinu þá sé 

líklegt og leyfilegt að ramminn taki breytingum (bls. 89). Gera megi ráð fyrir því að 

hugmyndir nemenda séu prófaðar fram og aftur, hætt við þær, þeim breytt og sumar 

jafnvel endurvaktar aftur seinna (bls. 81). Ágreiningur er óumflýjanlegur hluti af ferlinu 

og er oftast nær af hinu góða þá sérstaklega þegar hópurinn tekur ákvarðanir um efni, 

form og aðferðir sem nota á (Oddey, 1994, bls. 25). 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004, bls. 52-53) stinga upp á að 

vinnunni sé skipt í fimm hluta, þ.e. kveikju, úrvinnslu, samantekt, sýningu og að lokum 

námsmat. Þessi skipting er höfð að leiðarljósi í þessi námsferli. Þær segja 

undirbúninginn skipta sköpum fyrir svona vinnu, að kveikja áhuga nemenda geti verið 

erfitt en ef það takist þá sé erfiðasti hjallinn klifinn. Hvað leikferlið, þ.e. úrvinnsluna, 

varðar þá fara þær fram á að kennarinn setji ákveðinn ramma um hversu langt sé hægt 

að fara með verkið er varðar tímalengd, tæknimál og kostnað. Þær leggja áherslu á að 

þó kennarinn setji ramma þá sé hlutverk hans aðallega að leiðbeina nemendunum í að 

framkvæma eigin hugmyndir, og gæta þess að hugmyndir frá öllum séu notaðar. Þó svo 

um lifandi sköpunarverk sé að ræða sem taki sífelldum breytingum í ferlinu mæla þær 

þó með að nemendur skrifi niður helstu atriðin, þegar atriði fara að mótast. 
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Hvað varðar staðsetningu á uppsetningu lokaútkomunnar þá segir Oddey (1994, bls. 

17) að menn eigi ekki að einskorða sig við hefðbundið leiksvið. Hún leggur heldur til að 

menn vinni uppsetninguna út frá sjónrænni sköpun og finni því uppsetningunni stað þar 

sem hugmyndir nemenda fái að njóta sín. Anna og Ása Helga (2004, bls. 53) segja að 

sýning eigi ekki að vera mikið lengri 25-45 mínútur. Þær koma einnig með þá ábendingu 

að nemendur notist við kyrrmyndir í leikspuna sínum þegar þeir byrja að vinna á 

leiksviðinu, hafi þá bæði kyrrmynd í byrjun og í lokin til að koma í veg fyrir 

vandræðalegan endi.  

5.2 Upphitunar- og hópeflisæfingar 

Þar sem um mikla hópvinnu er að ræða í námsferlinu þá er mikilvægt að unnið sé með 

samvinnuhæfni hópsins. Þegar báðir bekkirnir eru saman í heimsóknunum skal byrja 

alla daga á upphitun eða hópefli, til þess að þétta hópinn betur saman og leyfa 

nemendum að finna að hópurinn sé ein heild. Hér eru nokkrar tillögur að upphitunar- 

og hópeflisæfingum. Til að efla talfærni íslensku nemendanna er lagt til að æfingarnar 

fari allar fram á dönsku, að því marki sem mögulegt er. Auk þess er mælt með að skipta 

hópnum upp í fleiri minni hópa í sumum af æfingunum, að hafa 2-3 æfingar hverju sinni 

og að endurtaka sömu æfingarnar yfir tímabilið því nemendur njóta þess að verða 

stöðugt betri og öruggari í þeim. Að lokum má benda á að fleiri æfingar má finna á 

netinu og í bókum. Þar sem ekki er getið sérstaklega um heimild sem byggt sé á er um 

að ræða æfingar sem hef lært í námi mínu um leiklist í skólastarfi.  

5.2.1 Líkt og ólíkt 

Kennari biður nemendur um að setjast á stóla í hring og segir þeim að þeir verði að 

segja satt og rétt frá. Einn byrjar í miðjunni og er markmið hans að ná sér í sæti. Hann 

getur sagt hvað sem er en það verður að eiga við um hann sjálfan. Segjum sem svo að 

nemandinn sem byrji eigi kött. Þá getur hann beðið alla þá sem eiga kött að standa upp 

og skipta um sæti (þeir sem ekki eiga kött, sitja áfram). Sá nemandi sem ekki nær stól 

verður eftir og á að gera næst. Æfingin heldur áfram þar til allir hafa farið í miðjuna. Til 

að nefna fleiri dæmi gætu nemendur sagt frá hljóðfæri sem þeir spila á, íþrótt sem þeir 

iðka eða ferðlög sem þeir hafa farið í. 

5.2.2 Zip Zap Boing 

Nemendur standa í hring og kennari setur af stað klapp sem felur í sér stóra hreyfingu 

með bognum handlegg til hægri eða vinstri og orðið zip fylgir. Zip-ið ferðast svo allan 

hringinn. Kennarinn bætir þá við hreyfingu þar sem nemandi stígur öðrum fæti inn í 
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hringinn, klappar saman höndum, nær augnsambandi við einhvern félaga sinn og beinir 

höndunum að honum og segir zap. Þá er sá kominn með zip-ið til sín. Hann sendir það 

áfram til hægri eða vinstri. Markmiðið er að ná góðum hraða og í hvert sinn sem 

einhver ruglast verður að byrja leikinn upp á nýtt. Þegar nemendur eru komnir með 

þessi orð og þessar hreyfingar á hreint er tilvalið að flækja leikinn og bæta við orðinu 

boing og sveifla sér í leiðinni niður og upp með stórum mjaðmahreyfingum. Það verður 

til þess að zip-ið snýr við. Hægt er að flækja æfinguna með því að búa til ýmis orð og 

hreyfingar og bæta þeim við (Byggt á Erla Jónatansdóttir og Hákon Sæberg, 2015). 

Möguleiki er að breyta æfingunni í keppni, þá detta nemendur úr ef þeir ruglast og 

segja t.d. boing en gera hreyfinguna sem á við zip. 

5.2.3 Samúraí 

Nemendur standa í hring og setja sig í hlutverk samúraí-a. Sá sem stjórnar, kennari eða 

nemandi, lætur eins og hann höggvi í átt að einum nemanda í hringnum með sverði um 

leið og hann stígur stórt skref í áttina að viðkomandi. Stjórnandinn má þó ekki höggva 

til þeirra sem standa við hliðina á honum. Sá nemandi sem fær höggið fórnar höndum 

og nemendurnir tveir sem standa við hlið hans láta sem þeir skeri hann í magann með 

sverðum og þá fer fórnarlambið í keng. Sá skorni snýr sér síðan að einhverjum öðrum 

nemanda í hringnum og ferlið endurtekur sig. Til þess að æfingin verði sem líflegust og 

skemmtilegust eru nemendur hvattir til að leika ýkt og mikil viðbrögð, öskra t.d. hátt 

þegar þeir höggva og þegar þeir eru skornir. Það er hægt að gera æfinguna að keppni, 

þá detta nemendur úr ef þeir ruglast í hreyfingum, gleyma að öskra eða eru of lengi að 

bregðast við. 

5.2.4 Síldartorfan 

Nemendur standa saman í þéttum hóp, mynda nokkurs konar spíss. Sá nemandi sem 

stendur fremst í spíssnum byrjar sem forystusíldin og leiðir hópinn sem reynir af bestu 

getu að hreyfast um eins og síldartorfa, þétt og samtaka. Um leið og torfan beygir þá er 

komin ný forystusíld, hún er alltaf sú sem er fremst miðað við áttina sem gengið er í. 

Það má svo breyta áherslunum, segja nemendum að fara mjúklega, hægar, hraðar eða 

hafa handahreyfingar með og vera ýmist í uppréttri stöðu eða bogin. Alltaf reynir 

hópurinn að gera nákvæmlega eins og forystusíldin. Einnig er hægt að kveikja á tónlist 

og láta síldartorfuna hreyfa sig í takt við hana. 
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5.2.5 Blindi bóndinn 

Einn byrjar sem blindi bóndinn og stillir sér upp í öðrum enda rýmisins, með lokuð 

augun og með tvo stóla sitthvoru megin við sig og lætur bök þeirra snúa að sér. 

Stólarnir tákna hlið sem hinir eiga að reyna að komast í gegnum. Hinir velja sér dýr í 

huganum og fara í hinn enda rýmisins. Blindi bóndinn byrjar svo að kalla eftir dýrum til 

sín, hann spyr hvort hann eigi t.d. hesta og ef það eru einhverjir sem völdu sér hest þá 

segja þeir já og reyna að ganga hljóðlega yfir rýmið, með göngulagi viðkomandi dýrs og 

komast framhjá bóndanum í gegnum hliðið. Blindi bóndinn reynir af bestu getu að 

fanga dýrin sem eru að reyna að komast inn. Ef hann nær þeim þá eru þau úr leik. 

Svona gengur æfingin þar til öll dýrin eru búin að reyna að komast í gegn. Það er 

bannað að hlaupa eða fara til baka. 

5.2.6 Hej! Vil du danse med mig? 

Nemendur standa í hring og mynda pör í hringnum þannig að tveir nemendur snúa á 

móti hvor öðrum þannig að önnur hlið þeirra snýr inn í hringinn. Allur 

nemendahópurinn syngur saman og um leið dansa pörin dans. Lagið og hreyfingarnar 

eru á þessa leið: Hej! (í. hæ), um leið og hej er sungið skella nemendur hægri lófum 

sínum saman, ná taki hvor á öðrum og halda því. Vil du danse med mig? (í. viltu dansa 

við mig?) og um leið lyfta nemendur hægri höndum sínum, sem enn eru með tak á hvor 

annarri, upp og svo niður. Þegar nemendur hafa sagt síðasta orðið í setningunni, orðið 

mig, sleppa þeir takinu á félaga sínum og klappa einu sinni saman lófum sínum. Det' 

bar' en leg (í. þetta er bara leikur) og nemendur skella vinstri lófum sínum saman, ná 

taki á hvor öðrum og halda því. Því næst lyfta nemendur vinstri höndum sínum, sem 

enn eru með tak á hvor annarri, upp og svo niður. Þegar nemendur hafa sagt síðasta 

orðið í setningunni, orðið leg (í. leikur), sleppa þeir takinu á félaga sínum og klappa einu 

sinni saman lófum sínum. Því næst er sungin setningin og giv mig en (í. gefðu mér einn), 

um leið og þessi setning er sungin slá nemendur hægri mjöðmum sínum saman, og 

syngja svo giv mig to (í. gefðu mér tvo), nemendur slá þá vinstri mjöðmum sínum 

saman. Þeir syngja svo og giv mig (í. gefðu mér) um leið og þeir slá fyrst hægri og svo 

vinstri skóm sínum saman. Dine (í. þína), nemendur slá fyrst hægri og svo vinstri skóm 

sínum saman, sko (í. skó) og nemendur enda á því að slá hægri skóm sínum saman. Þar 

næst syngja þeir Og giv mig umh, cha, cha, umh (í. og gefðu mér umh, cha, cha, umh) 

og dilla sér tvisvar sinnum inn að miðju hringsins og klappa saman lófum sínum eftir að 

hafa sungið orðið umh í miðjum hringnum. Nemendur syngja þá aftur umh, cha, cha, 

umh og dilla sér tvisvar sinnum og fara aftur til baka og klappa saman lófum sínum eftir 

að hafa sungið orðið umh. Þetta gera nemendur tvisvar sinnum. Næst er sungið en, to, 
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tre, fire, fem, seks, syv, otte (í. einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta) og um leið 

krækja þeir hægri höndum sínum saman, rétt eins og í skottís, og ganga í tvo hringi en 

undir lok síðari hringsins skipta þeir um félaga og byrja þá upp á nýtt á dansinum með 

nýja félaga sínum. (Textinn og grunnur að útskýringu á æfingunni er fenginn frá Annli 

Falk, kennara við VIA University College í Danmörku. Nánari útskýring á æfingunni er 

fengin frá Erlu Maríu Hilmarsdóttur, kennaranema, sem lærði æfinguna hjá Annli). 

Æfingunni fylgir ekki ákveðið lag, meginhugsunin er að textinn sé sunginn/sagður í takt 

við danssporin og mikilvægt að allir haldi þeim takti. Ef kennararnir þekkja ekki 

æfinguna þá geta þeir samið takt við textann sjálfir áður til að nota. 

5.2.7 Allir sem einn 

Kennari biður nemendur um að dreifa sér um rýmið. Þegar allir eru tilbúnir gengur einn 

af stað. Ekki má ákveða hver gengur fyrstur, nemendur eiga að vera algjörlega 

hljóðlausir og þegar allir eru tilbúnir gengur hópurinn af stað. Eftir smástund stoppar 

hópurinn saman. Kennari ákveður í upphafi hversu oft nemendur ganga af stað og 

stoppa. Þessi æfing reynir mjög á hópinn þar sem nemendur þurfa að vera mjög 

einbeittir og samstilltir. 
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6 Námsmat 

Námsmat er athöfn sem felur í sér tvö skref eða stig: Í fyrsta lagi að afla 

upplýsinga (gagna) um nám, námsárangur og framvindu náms. Í öðru lagi að 

túlka upplýsingarnar eða gögnin út frá gefnum viðmiðum og fjalla um þær á 

merkingarbæran hátt (Meyvant Þórólfsson, 2011, bls. 2). 

Meyvant Þórólfsson (2011, bls. 2) segir vandað námsmat (e. assessment) vera 

ákjósanlegasta kostinn til að votta um árangur náms. Gott námsmat virkar sem jákvæð 

hvatning fyrir nemendur til að standa sig betur í náminu, það aðstoðar þá við að átta sig 

á eigin styrkleikum og veikleikum um leið og það hjálpar kennurum að finna leiðir til 

þess að ýta undir frekari framför nemenda sinna (Marsh, 2004, bls. 50). Leiklist og 

leiklistaraðferðir eru samkvæmt Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004, bls. 

62) oft flokkaðar sem huglægar greinar og því geti verið erfitt að meta færni og 

námsárangur nemenda í þeim. Því sé mælt með að notast við fjölbreyttar matsaðferðir 

til að fá sem nákvæmustu mynd af vinnu nemenda. Anna og Ása leggja einnig ríka 

áherslu á að námsmat sé alltaf haft sýnilegt í kennslunni, bæði fyrir nemendur og 

foreldra, því þá gefist betra tækifæri fyrir nemandann að standa sig enn betur.  

Hér verða settar fram nokkrar hugmyndir af námsmatsaðferðum sem ég tel henta 

fyrir námsferli sem þetta. Námsmatsaðferðir sem lagðar eru til eru hugsaðar sem 

leiðsagnarmat (e. formative assessment), það er mat sem fer fram í gegnum allt ferlið, 

er hugsað til að styðja við námið á meðan á því stendur og nemendur eru þátttakendur 

í því (Harlen, 2000, bls. 36; Meyvant Þórólfsson, 2011, bls. 7).  

6.1 Jafningjamat 

Jafningjamat felur í sér að nemendur meta vinnu og færni hver annars (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63). Jafningjamat er góður kostur til að auka 

sjálfsábyrgð nemenda, kenna þeim hvað felst í námsmati og gera þá virkari 

þátttakendur í ferlinu (Meyvant Þórólfsson, 2011, bls. 8). Anna og Ása (bls. 63) benda 

einnig á það hvimleiða atriði að þegar nemendur vinna mikið í hópum geti oft orðið til 

ágreiningur og ósætti innan hópsins sökum þess að það leggja sig ekki allir jafnt fram, 

þar geti jafningjamat komið til hjálpar við að rétta úr kútnum. Þær nefna að 

jafningjamat í lok sýningar geti verið áhugavert og góð leið til að fá nemendur til að 
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hlusta og fylgjast með því sem gerist á sviðinu (bls. 64). Hugmynd að uppsetningu 

jafningjamats á dönsku er að finna í viðauka Á, í því eru hæfniþættir eins og áhugi, 

frumkvæði, samvinnuhæfni og þátttaka metin. Ég mæli með því að það sé lagt fyrir 

nemendur 2-3 sinnum yfir námsferlið, t.d. í lok hvorrar heimsóknar, þ.e. í öðrum og 

fjórða hluta og svo jafnvel í miðjum þriðja hluta, þegar verið er að undirbúa sýninguna. 

Sjá nánar um hvern hluta námsferlisins hér á eftir. 

6.2 Nemendamat / sjálfsmat 

Líkt og með jafningjamati þá er meginhugsunin með nemendamati eða sjálfsmati að 

gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og fá þá til að taka meiri þátt í eigin 

námsárangri. Nemendur rifja þá upp ferlið sem þeir hafa tekið þátt í og leggja mat á 

vinnuna sína (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a, bls. 91; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 53-54). Matið gefur 

kennurum tækifæri á að kanna tilfinningar nemenda í garð vinnunnar sem þeir geta svo 

rætt við þá ef þeir telja þörf á (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 

63). Hugmynd að uppsetningu sjálfsmats á dönsku er að finna í viðauka B, í því meta 

nemendur eigin frumkvæði, vinnusemi, samvinnuhæfni, áhuga og aukna þekkingu. 

Hugmyndin byggir annars vegar á krossaspurningum, þar sem nemandi velur að setja 

kross við þann valmöguleika sem honum finnst henta best. Hins vegar eru spurningar 

sem nemandi svarar skriflega og fær þá tækifæri til að koma persónulegum skoðunum 

sínum á framfæri. Það sama gildir um sjálfsmat og jafningjamati, að ég mæli með því að 

það sé lagt fyrir nemendur 2-3 sinnum yfir ferlið, t.d. í lok hvorrar heimsóknar, þ.e. í 

öðrum og fjórða hluta og svo jafnvel í miðjum þriðja hluta, þegar verið er að undirbúa 

sýninguna. Sjá nánar um hvern hluta námsferlisins hér á eftir.  

6.3 Símat 

Símat felur í sér að kennari meti vinnu nemenda reglulega í gegnum allt ferlið (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 50). 

Símat getur hentað mjög vel í leiklistarferli sem þessu og sýna rannsóknir að nemendur 

leggja harðar að sér ef þeir vita að verið sé að meta þá (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62). Anna og Ása stinga upp á nokkrum hæfniþáttum sem 

heppilegt geti verið að meta með símati, t.d. samskiptafærni, frumkvæði, virðingu, 

ábyrgð og hjálpsemi. 
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6.4 Leiðarbók 

Þegar Hayes o.fl. (2014, bls. 86) fóru í gegnum ferli þar sem unnið var með aðferðina frá 

hugmynd til sýningar notuðust þeir við leiðarbækur sem matsaðferð. Þá skrifuðu 

nemendur í bókina jafnt og þétt og lýstu þar eigin upplifun á vinnunni. Berglind 

Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir (2008, bls. 2) mæla 

eindregið með notkun leiðarbókar í vinabekkjaferli. Nemendur þeirra skrifuðu vikulega í 

bækurnar og fóru þar yfir unnin verk, lögðu mat á eigið framlag ásamt því að skoða 

framlag samnemenda sinna og kennara. Kennararnir lásu leiðarbækurnar svo reglulega 

í gegnum ferlið og veittu nemendum aðstoð við að laga það sem ábótavant var. Það má 

því segja að leiðarbókin hafi verið notuð sem tæki til að sjálfs- og jafningamats. 

6.5 Mat á sýningu 

„Nemendur sýna afrakstur vinnu sinnar“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 64). Ég vil taka það fram að það er val hvers kennara hvort hann kjósi að meta 

sýninguna í lok ferlisins sérstaklega. Því áherslan er á ferlið en ekki lokaútkomuna og því 

er ég hliðholl því að ferlismiðaðar matsaðferðir fái meira vægi en mat á sýningu. Kjósi 

kennari að sýningin sjálf verði metin má vísa í Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2004, bls. 64) sem benda á matsatriði eins og framsetningu, flutning og 

tjáningu nemenda í sýningunni en einnig sé hægt að meta frumleika, færni, hlustun o.fl. 

Þær segja matið geta farið fram sem t.d. jafningjamat og kennaramat. Jafningjamat geti 

verið góður kostur til að fá nemendur til að fylgjast með því sem gerist á sviðinu en 

kennaramatið gefi kennaranum tækifæri til að setjast niður með nemendum og fara yfir 

það sem gekk vel og það sem betur hefði mátt fara í uppsetningu, allt frá ljósaskiptum 

yfir í leikræna tjáningu leikenda. Hægt er að styðjast við uppsetningu jafningjamats í 

viðauka Á.  
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7 Áætlun námsferlis 

Það verður ekki framhjá því horft að um stórt og krefjandi ferli er að ræða. En það er þó 

ekki ástæða til að örvænta, enda er gert ráð fyrir að það taki eitt til eitt og hálft ár og 

unnið sé að því jafnt og þétt. Þó má reikna með álagstímabilum í bland við rólegri tíma. 

Gert er ráð fyrir að leiklistarkennari eða dönskukennari, best ef það er dönsku- og 

leiklistarkennari, hafi yfirumsjón með námsferlinu og mælt er með því að hann fái 

kennara með sér í lið sem er þá sérfræðingur í hinu faginu, dönsku eða leiklist. 

Námsferlið er hugsað fyrir nemendur í 9. eða 10. bekk, sem hafa þá ákveðinn grunn í 

dönsku og reiknað er með 15-25 nemendum. Danskir nemendur væru álíka margir sem 

þýðir þá 30-50 nemendur í heildina. Það gengur þó alveg að hafa nemendur færri, en 

getur orðið erfitt að hafa fleiri en 50. Mælt er með því að hafa þrjá kennara eða 

starfsmenn með hvorum bekk þegar ferðast er, það fer þó eftir stærð hópsins. Reikna 

má með að meðaltali einni til tveimur kennslustundum á viku fyrir verkefnið, á köflum 

meira og stundum minna, það fer eftir hvar hópurinn er staddur í námsferlinu hverju 

sinni.  

Námsferlið skiptist í fimm hluta, þ.e. undirbúning, kveikju, leikferli, sýningu og mat. 

Heimsóknir nemenda til Danmerkur eða Íslands eiga sér stað í öðrum og fjórða hluta, 

þ.e. kveikju og sýningu og gert er ráð fyrir vikuheimsókn í hvort skipti. Aðrir hlutar fara 

fram í heimalandi hvors hóps fyrir sig og hafa þeir þá samskipti í gegnum 

samskiptaforrit, t.d. Facebook, Instagram, Skype og Snapchat (sjá nánar í kafla 7.1). Hér 

á eftir verður farið í gegnum hvern hluta, hvað þurfi að gera í honum og hugmyndir um 

hvernig megi fara að. Sett verða fram markmið fyrir nemendur í þeim hlutum sem það á 

við ásamt hugmyndum að kennsluaðferðum sem geta nýst í ákveðna þætti 

námsferlisins, t.d. þegar unnið er með hópstyrkingu, traust, persónusköpun o.s.frv. Þar 

sem eitt af markmiðum námsferlisins er að efla talfærni íslensku nemendanna í dönsku 

þá er mælst til þess að samskipti, verkefni, handrit, æfingar og sýning fari að mestu 

fram á dönsku. Til þess að það geti gerst verður kennarinn að vera vel vakandi og hvetja 

nemendur sína reglulega til að reyna að spreyta sig í dönskunni. Einnig verður danski 

kennarinn að hvetja sína nemendur til að halda sig við dönskuna og biðja þá að reyna 

að útskýra það sem íslensku nemendurnir skilji ekki og sýna þeim þolinmæði þegar þeir 

tjá sig á dönsku. Það er rétt að minna á að þó svo að hér sé gefin hugmynd að áætlun, 
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markmiðum og fleiru þá verður öll vinnan að vera í samstarfi við danska kennarann og 

það má búast við að hann hafi fyrirfram ákveðnar hugmyndir um markmið og innihald 

námsferlisins. 

7.1 Fyrsti hluti: Undirbúningur og samskiptum komið á 

Þar sem umsóknarfrestur fyrir styrki rennur oftast út í marsmánuði er mælt með að 

kennari leggi hugmyndina að verkefninu fyrir skólastjórnendur og nemendur ekki 

seinna en í lok nóvember. Þá ætti að vera nægur tími til að fá leyfi stjórnenda og 

foreldra, að finna vinabekk sem er tilbúinn í samstarf, fylla út og skila inn umsókn.  

Það eru tvær leiðir mögulegar til að setja sig í samband við vinabekk, þ.e. fyrir utan 

þann möguleika að komast í samband við bekk í Danmörku í gegnum danskan kennara 

sem íslenski kennarinn þekkir. Leiðirnar tvær eru: 

1. Í gegnum skráningarforritið Espresso (SIU, e.d.) sem tilheyrir Nordplus. Það er 

forrit sem kennari skráir sig inn í, setur inn helstu upplýsingar um verkefnið sitt 

sem aðrir kennarar sem hafa skráð sig inn geta skoðað og haft þá samband ef 

áhugi er fyrir samstarfi. Einnig getur kennarinn skoðað þau samstarfsverkefni 

sem liggja þar inni og séð hvort eitthvað þeirra henti hans hugmynd.  

2. Hin er í gegnum eTwinning - rafrænt skólasamstarf sem tilheyrir Erasmusplus. 

„eTwinning er aðgengilegt skólasamfélag á netinu þar sem hægt er að komast í 

samband við evrópska kennara og skólafólk…“ (Erasmusplus, e.d.-d). Kennarinn 

skráir sig þá þar inn og getur þá skoðað þau verkefni sem fyrir eru skráð og 

skráð sitt eigið inn. Kennari getur einnig komist í samband við einstaklinga, t.d. 

kennara og rætt við þá um hugmyndir sínar og séð hvort grundvöllur sé fyrir 

samstarfi. Ef grundvöllur finnst þá er samstarfið skráð inn á vefinn og bekkirnir 

geta þá haft samskipti þar ef vilji er fyrir því (Grochowski, 2012, 30. júlí). 

Áður en hægt er að útbúa umsókn fyrir fjármögnun verða kennararnir, íslenski og 

danski, að útbúa fyrstu drög að verkefninu, ákveða markmið þess og ramma, hverjar 

verða helstu samskiptaleiðir og vinnureglur. Það er því nokkur vinna fyrir höndum, en 

það gæti flýtt fyrir henni að nýta markmið, hugmyndir að samskiptaleiðum og fleira 

sem lagt er til hér í þessu námsferli. Þá er næsta skref að fylla út og senda inn umsókn, 

þar sem öll undirbúningsvinnan er send með, sjá nánar um umsóknarferlið í kafla 4 um 

hugmyndir að fjármögnum. Ekki er mælt með að hafa nemendur of mikla þátttakendur 

á þessu undirbúningsstigi, þó svo að hugmyndin sé borin undir þá og vilyrði fengið frá 

foreldrum þeirra, þar sem allt er frekar óráðið og því ekki gott að gefa þeim falskar 

vonir.  
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Þegar umsóknarferlinu er lokið og það gengið í gegn, sem búast má við að sé á bilinu 

þremur til fjórum mánuðum eftir að umsóknarfrestur rennur út (Nordplus Handbook, 

2015, bls. 10; European Commission, 2016, bls. 248), er hægt að byrja á verkefninu 

sjálfu, þ.e. að koma nemendum inn í það og stofna til samskipta á milli nemenda. Þar 

sem reiknað er með að fyrri heimsóknin, til Íslands eða Danmerkur fari fram í næsta 

hluta þá þarf að undirbúa hana. Bæði þarf að fara yfir praktísk atriði og að koma 

nemendum af stað í að kynnast hver öðrum. Kennararnir sjá um atriði eins og að kaupa 

flug og að skrá hvaða nemendur gista hjá hverjum, því gert er ráð fyrir heimagistingu til 

þess að nemendur kynnist hver öðrum enn betur og menningu hver annars. Einnig er 

hægt að fá foreldra til að skipuleggja gistingu nemenda til að létta á kennaranum. 

Dagskrá heimsóknarinnar er einnig að mestu í höndum kennaranna, þó mælt sé með 

því að fá hugmyndir nemenda og foreldra að afþreyingu o.fl. Gagnlegt getur verið að 

halda fund með nemendum og foreldrum þar sem dagskráin er rædd og þátttaka 

foreldra styrkt með því að hvetja þá til þátttöku í skipulaginu. Nemendur byrja að deila 

upplýsingum um menningarheima hver annars. Þar má nefna kynningarmyndbönd á 

þeim sjálfum, skólanum þeirra og nánasta umhverfi. Að leyfa þeim að fylgjast með degi 

í lífi sínu í gegnum einhvern af samskiptamiðlunum sem notaðir eru getur einnig verið 

lifandi leið til að kynnast betur. 

Hér eru nokkrar hugmyndir að samskiptaforritum sem hægt er að nota, 

möguleikarnir eru í raun endalausir og um að gera að fá nemendur í lið með sér þegar 

ákveða á samskiptaleiðir því þeir þekkja oft betur inn á tæknina en kennararnir: 

 eTwinning. Líkt og tekið er fram hér að ofan þá geta nemendur og kennarar haft 

samskipti inn á notendaaðgangi verkefnisins á eTwinning, þ.e. ef notast er við 

það forrit til að finna samstarfshóp (Erasmusplus, e.d.-d). 

 Espresso. Það sama gildir um notendaaðganginn inn á Espresso, sem útskýrður 

er hér að framan. Þar geta nemendur og kennarar haft samskipti um verkefnið 

sitt (SIU, e.d.). 
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 Facebook. Mælt er með því að stofnaður sé hópur fyrir alla nemendur og 

kennara á Facebook, þar sem nemendur og kennarar geta deilt upplýsingum 

tengdum verkefninu ásamt því að umræður geta farið fram um ýmsa þætti. 

Gagnlegt getur verið að hafa foreldra líka í hópnum. Þegar lengra er komið í 

ferlinu og búið verður að skipta hópnum í minni teymi, sjá í kafla 7.2. um annan 

hluta námsferlisins, getur hvert teymi, einnig stofnað sinn hóp til þess að deila 

nánari upplýsingum og ræða hugmyndir. Mikilvægt er að kennarar séu í öllum 

hópum sem stofnaðir eru tengdir verkefninu til að geta fylgst með því sem fram 

fer. Facebook nýtist einnig nemendum til að kynnast persónulega, þeir geta þá 

bætt hver öðrum við sem vini og sent einkaskilaboð sín á milli, ef áhugi er á því. 

Í þeim tilvikum geta kennarar ekki fylgst eins náið með samskiptunum, þeir 

verða þá að treysta nemendum sínum til þess að koma fram af tillitssemi og 

virðingu í þeim samskiptum (Facebook, e.d.). 

 Skype. Til þess að gæða samskiptin meira lífi, efla talfærni íslensku nemendanna 

og til að geta rætt námsferlið, hugmyndir þess og vinnu augliti til auglitis er 

góður kostur að nota Skype. Á Skype er hægt að stofna aðgang sem ætlaður er 

samstarfinu, en einnig er hægt að notast við persónulega notendaaðganga 

nemenda og kennara. Þá geta nemendur hringt, gjaldfrjálst, á milli landa og 

talað saman í gegnum vefmyndavél (Skype, 2016). 

 Instagram. Instagram er snjallsíma- og spjaldtölvuforrit. Þar sem flestir 

unglingar í dag eru með Instagram-aðgang þá gæti verið skemmtileg viðbót að 

stofna sérstakan Instagram-aðgang (e. Instagram account) fyrir verkefnið í heild, 

þar sem nemendur deila myndum inn af vinnunni sinni. Einnig mætti finna 

yfirheiti á verkefnið og stofna myllumerki (e. hashtag) á Instagram, sem er 

nokkurs konar hlekkur út frá myndum sem nemendur deila inn á sínum 

persónulega aðgangi. Þá geta nemendur tekið myndir af vinnu sinni, sett á 

Instagram og merkt þær með myllumerkinu. Þá safnast allar myndirnar saman í 

möppu undir því myllumerki (Instagram, 2016). 

 Snapchat. Snapchat er snjallsíma- og spjaldtölvuforrit. Á því er hægt að taka 

myndir, eða allt að 10 sek. myndbönd og deila með fylgjendum. Myndirnar og 

myndböndin eru þó bara sjáanleg í sólarhring en gefa góða raunmynd af því 

sem er að gerast á ákveðnum stundum í ferlinu (Snapchat, e.d.). Að stofna 

sérstakan aðgang fyrir verkefnið inn á Snapchat sem nemendur og kennarar 

geta svo skipst á að sjá um getur einnig verið skemmtileg viðbót í 

samskiptaferlið. 

Kennarar undirbúa, í sameiningu, kveikju að aðferðinni frá hugmynd til sýningar og 

bekkirnir undirbúa, hvor fyrir sig, kveikjur að menningu sinnar þjóðar, sem verða sýndar 

á öðrum degi fyrri heimsóknarinnar (sjá í kafla 7.2). Bekkirnir undirbúa kveikjurnar í 
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sameiningu, nemendur í samráði við kennara ákveða hvort allur bekkurinn taki þátt í 

sýningu hennar eða hvort nokkrir nemendur verði valdir til þess. Reikna má með 2-3 

kennslustundum til undirbúnings. Þá eru nemendur bæði að útfæra kveikjuna og kynna 

sér eigin menningu til þess að geta svarað spurningum hinna, það getur verið gott að 

skipta þeirri vinnu á milli nemenda svo það séu ekki allir að gera það sama. Kveikjurnar 

eiga allar að fara fram á dönsku í eins miklu mæli og mögulegt er. Sjá hugmyndir að 

kveikjum í kafla 7.2 undir degi 2. Að lokum væri gott ef bekkurinn í því landi sem seinni 

heimsóknin fer fram í mundi útbúa lista yfir þá leikhústækni sem fyrir hendi er þar til 

þess að ljósa- og tækniteymi, sem nánar verður fjallað um síðar, geti áttað sig á 

möguleikum sínum fyrir sýninguna.  

7.2 Annar hluti: Kveikja 

Kveikja (starter, opener) er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað 

um þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að 

efninu. Kveikjur geta verið af ýmsu tagi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 

19). 

Þá er komið að öðrum hluta ferlisins sem ég kalla kveikju. Þessi hluti fer fram í öðru 

hvoru landinu, Íslandi eða Danmörku, þar sem annar bekkurinn heimsækir hinn í fyrsta 

sinn. Reiknað er með vikudvöl og að hún fari fram 1-2 mánuðum eftir að nemendur 

hefja samskipti sín á milli, eða á miðri haustönn. Megináhersla þessa hluta er að koma 

aðferðinni, frá hugmynd til sýningar, af stað, að nemendur kynnist og áhugi þeirra á 

viðfangsefninu, menningarlæsi, sé kveiktur. Á þeim dögum þar sem vinna að leikverkinu 

fer fram, dögum 2-5, má gera ráð fyrir um 6-7 klukkustunda vinnudegi hjá nemendum. 

Erfitt er að gefa fastan tímaramma á allar aðferðir þar sem fjöldi nemenda hefur oft 

áhrif. Hver kennari verður að vera meðvitaður um tímann sem hann hefur og stilla 

dagskrána og innihald hennar út frá honum. 

Markmið annars hluta námsferlisins eru: 

 Að kveikja áhuga nemenda á námsferlinu. 

 Að nemendur kynnist vinabekk sínum og myndi tengsl. 

 Að nemendur upplifi menningu lands gestgjafanna af eigin raun. 

 Að nemendur nái betri skilningi, túlki og meti hvað er líkt og ólíkt með 

menningarheimum landanna beggja. 

 Að nemendur taki þátt í hópefli og efli samvinnuhæfni sína. 
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 Að nemendur komist í sameiningu að niðurstöðu um megininntak leikverksins 

sem semja skal. 

 Fyrir íslensku nemendurna: Að nemendur fái að heyra og tala dönsku við 

jafnaldra augliti til auglitis. 

Hér verða lögð fram drög að dagskrá fyrir heimsóknina. Tillögur að aðferðum og 

verkefnum sem geta hjálpað við að kveikja áhuga hópsins á menningarlæsi, aðferðinni 

frá hugmynd til sýningar og til að koma nemendum af stað í leikferlinu sjálfu koma 

einnig fram. 

Dagur 1. Annar bekkurinn ferðast á milli landa. Móttökur í skóla gestgjafa þar sem 

kennarar, nemendur og helst einnig foreldrar taka á móti gestunum með 

kynningarleikjum og kannski veitingum. Mikilvægt er að hafa einhvers konar móttökur 

fyrir allan hópinn. Kennarar verða að átta sig á að þeir ferðast með unga nemendur sem 

hafa ekki endilega reynslu af því að ferðast án foreldra og eiga í vændum vikudvöl á 

ókunnugu heimili. Það er því mikilvægt að hrista hópinn aðeins saman áður en hver 

heldur heim með sinni fjölskyldu. Hér eru nokkrar hugmyndir að nafna- og 

kynningarleikjum: 

1. Nafnaleikur: Kennari biður alla um að standa í hring. Hver nemandi segir sitt 

nafn og gerir hreyfingu sem hinir endurtaka, bæði nafnið og hreyfinguna. Síðan 

tekur næsti nemandi við og allir segja nafnið hans og herma eftir hreyfingunni 

sem hann gerði o.s.frv. Það má einnig vinna með mismunandi tilfinningar, 

annað hvort strax frá byrjun eða fara annan hring þar sem nemendur gera bæði 

hreyfingu og tjá mismunandi tilfinningu þegar þeir segja nafnið sitt sem hinir 

endurtaka svo, dæmi um tilfinningar eru: sorg, reiði, gleði og ást. 
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2. Nafnaklapp: Áður en þessi leikur er framkvæmdur er ráð að byrja á 

nafnaleiknum á undan eða að skipta hópnum í 8-9 manna hópa, hver og einn 

hópur stæði í hring og samtímis fengju þeir það verkefni að læra fornöfn á 

öllum í sínum hópi á 4 mínútum, þeir ráða sjálfir hvernig þeir fara að því. Þá eru 

nemendur búnir að læra nöfn á einhverjum þegar nafnaklappið hefst. Í 

nafnaklappinu mynda allir nemendur einn sameiginlegan hring. Kennari kennir 

þeim klappið sem er svona: tvö klöpp á læri, tvö hefðbundin klöpp, tveir 

fingrasmellir og svo bent tvisvar fram. Þegar nemendur eru búnir að ná klappinu 

og halda takti bætir kennarinn nöfnunum við. Þegar slegið er á lærin segir 

nemandinn sem er að gera nafnið á þeim sem sendi klappið til hans (sem gert er 

um leið og bent er tvisvar á viðkomandi), þegar nemandinn klappar og smellir 

fingrum segir hann sitt eigið nafn og þegar hann bendir segir hann nafn þess 

sem hann vill senda klappið á. Nemandinn verður að passa að horfa í augu þess 

sem hann sendir á. Mikilvægt er að nemendur haldi takti og því verða allir að 

gera klappið allan tímann þó þeir séu ekki að segja nöfn. Mælt er með því að 

eyða smá tíma í leikinn og leyfa nemendum að ná taktinum. 

3. Ég er frábær eins og ég er: Nemendur sitja á stólum í hring. Hver og einn segir 

eitthvað um sjálfan sig, eitthvað sem honum finnst einstakt eða jákvætt, t.d. að 

hann sé góður í fótbolta, hann hafi ferðast til margra landa eða að hann sé 

góður að teikna. Það sem nemandinn segir verður að vera sannleikanum 

samkvæmt. Ef fleiri í hópnum telja sig deila þessu atriði með þeim sem er að 

gera hverju sinni þá standa þeir upp og einn sest ofan á viðkomandi og sá næsti 

ofan á hann og svo koll af kolli. Þá verður upphafsmaðurinn að finna eitthvað 

annað til að segja, til að losna við þá sem á honum sitja, t.d. að hann sé tvíburi, 

að hann hafi fótbrotnað á skíðum eða að hann hafi komið til Kúbu. Þegar hann 

hefur náð því fær næsti að gera (Helgi Grímsson, 2007, janúar). 

4. Mörgæsaleikurinn: Þegar nemendur koma inn í rýmið er kennari búinn að dreifa 

stólum um alla stofuna. Í upphafi setjast allir nemendurnir á stól. Kennari biður 

einn nemanda að taka að sér að vera mörgæs. Sá nemandi fer út í eitt hornið og 

bíður þar eftir fyrirmælum kennara. Við það losnar einn stóll sem á að vera 

auður. Markmiðið hjá mörgæsinni er að ná lausa sætinu en hópurinn á að koma 

í veg fyrir að mörgæsin nái því. Mörgæsin gengur eins og mörgæs með mjög 

litlum skrefum og má ekki hlaupa og þeir sem standa upp mega ekki setjast 

aftur í sama stólinn. Þegar sá sem leikur mörgæsina nær stól tekur annar við. 

Dagur 2. Nemendur mæta allir í skóla gestgjafanna. Dagurinn byrjar á upphitunar- 

og hópeflisæfingum, sjá kafla 5.2. Einnig er mælt með að gera eina spunaæfingu til að 

kynna nemendur fyrir spunatækninni og fá þá til að opna fyrir flæði ímyndunaraflsins, 

sjá hugmyndir að spunaleikjum í kafla 7.3.4. Að æfingunum loknum fær gestabekkurinn 
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t.d. skoðunarferð um skólann og stutta kynningu um skólamenninguna. Að öðru leyti er 

dagurinn hugsaður til þess að nemendur og kennarar leggi fram fyrirfram undirbúnar 

kveikjur sem nefndar eru í kafla 7.1. Þá er um að ræða kveikjur til að vekja áhuga 

nemenda á hvorri þjóð fyrir sig annars vegar og á aðferðinni frá hugmynd til sýningar 

hins vegar. Nemendur sjá um að kveikja áhuga á menningu sinni sem ungmenni í sínu 

landi og menningu þjóðar sinnar í víðara samhengi. Kennarar skulu fylgjast vel með öllu 

sem fram fer í kveikjum og umræðum þeim tengdum til að fá hugmyndir um hvað 

nemendum finnist áhugaverðast. Til stuðnings eru hér nokkrar hugmyndir að kveikjum 

sem flestar eru byggðar á flokkun Ingvars Sigurgeirssonar (1999b, bls. 19-20) á 

kveikjum: 

1. Góðar spurningar: Annar bekkurinn getur hafið kveikjuna sína á spurningum 

sem hinir svara, eins og:  

• Hvað dettur ykkur fyrst í hug þegar þið hugsið um Dani/Íslendinga?  

• Hvað er það skrítnasta sem þið hafið heyrt um hefðir og siði 

Dana/Íslendinga 

• Vitið þið um einhver atriði úr menningu landanna sem þær eiga 

sameiginlegt? 

Spurningar geta komið af stað skemmtilegum umræðum um menningu 

landanna. Þetta mætti einnig útfæra með leikrænni tjáningu, í stað þess að 

svara spurningunum beint. Þá gætu nemendur í litlum hópum átt að spinna 

atriðin sem þeim dettur í hug, með smá undirbúningi, eða sýna þau í 

kyrrmyndum (sjá útskýringu á kyrrmyndum í kafla 7.2 undir degi 3). Bekkurinn 

sem leggur spurningarnar fram er með undirbúnar einhverjar staðreyndir eða 

upplýsingar til að koma á framfæri um bæði það sem er líkt og ólíkt með 

þjóðunum, sem þeir segja svo frá að kveikju lokinni. Þá er hægt að fara inn á 

efni eins og tómstundir, matarvenjur, siði og venjur á hátíðsdögum og ferðalög. 

2. Hlutur eða mynd: Það er alltaf áhrifaríkt að kveikja áhuga nemenda með hlut 

eða mynd, þ.e. einhverju sjónrænu eða áþreifanlegu og mynda tengingu við 

viðfangsefnið út frá því. Taka mætti mið af eftirfarandi dæmum:  

• Það gæti verið góð hugmynd að einhverjir nemendanna undirbyggju 

myndasýningu þar sem nemendur sýna vel valdar myndir úr lífi sínu, 

alveg frá því þeir voru börn, til að veita hinum sýn inn í daglegt líf 

þeirra. Nemendur mundu svo útskýra og segja persónulegar sögur út 

frá myndunum og svara spurningum sem upp koma.  
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• Önnur hugmynd er að einhverjir nemendur mæta með hlut sem þeim 

finnst einkennandi fyrir þjóðerni sitt og segðu söguna á bakvið 

hlutinn og öllu því sem honum tengist. T.d. ef íslenskur nemandi 

mætir með malt og appelsín þá opnar það fyrir sögur og útskýringar á 

öllu því sem við kemur íslenskum jólum og páskum, það sama gildir ef 

danskur nemandi mætir með eplaskífur. Dæmi um hluti fyrir 

Íslendinga: íslenskt nammi (súkkulaði og lakkrís), lambalæri, malt og 

appelsín, vatn, stein og bók eftir Halldór Laxness. Dæmi um hluti fyrir 

Dani: flødeboller, sérbakað vínarbrauð, pylsur, bók eftir H. C. 

Andersen, eplaskífur og heimagert jólskraut. 

3. Leikir: Nemendur geta spilað íslensk/dönsk spil eða leiki sem eru upprunnir frá 

hvoru landi fyrir sig, eða mjög vinsælir hjá þeim og hafa verið liður í þeirra 

æsku. Það skal þó tekið fram að það mun án efa gerast að leikir komi upp sem 

báðar þjóðir þekkja, en það er af hinu góða, þá kynnast nemendur því sem er 

líkt meðal þjóðanna. Dæmi um spil/leiki frá Íslandi: Veiðimaður, stórfiskaleikur, 

Tarzan leikur og stopp- og setudans og leika með legg og skel. Dæmi um 

spil/leiki frá Danmörku: fangeleg (í. eltingaleikur), gemmeleg (í. feluleikur), 

computerleg (í. tölvleikur) sem leikinn er í skólastofunni og tengist tölvum 

sáralítið, og hinke (í. París), fisk (í. Veiðimaður), røvhul (í. rassgat) og krig (í. 

stríð) (Idespejd, e.d.; Spillemagasinet, 2016; Ud at lege som før, 2011). 

Eftirfarandi hugmyndir að kveikjum beinast að aðferðinni frá hugmynd til sýningar. 

4. Innlifunaraðferðir: Það er hægt að framkvæma leikspuna eða lítinn leikþátt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 103-104) með nemendum, fara t.d. í gegnum 

stutta útgáfu af aðferðinni frá hugmynd til sýningar í hópum, þá blönduðum 

með bæði íslenskum og dönskum nemendum. Þá stinga kennarar upp á 

hugmynd að viðfangsefni, t.d. eitthvað tengt menningu, og nemendur semja, 

æfa og sýna stutta sýningu. Undirbúningstími þyrfti ekki að vera nema 10-15 

mín. Hugmyndir að spunaefni gætu verið: 

• Hópurinn væri íslensk og dönsk vinapör sem ætla að halda matarboð 

fyrir vini sína. Pörin og vinirnir eru saman í háskóla, á aldrinum 20-25 

ára. Til umræðu er hvað skuli hafa í matinn, dönsku vinapörunum 

dettur bara hefðbundinn danskur matur í hug og þeim íslensku 

íslenskur matur. 
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• Hópurinn rekur ferðaskrifstofu t.d. í Englandi sem þarf að taka 

ákvörðun um hvort hún ætli að selja ferðir til Íslands eða Danmerkur. 

Hópurinn þarf því að taka saman það helsta sem þeim finnst heillandi 

við hvort landið fyrir sig og þjóð hennar, vega og meta svo hvort 

landið eigi að velja. 

• Hópurinn væri blanda af dönskum og íslenskum unglingum. Þeir 

hittast í partýi í öðru hvoru landinu. Þeir ræða saman um daglegt líf 

unglinga í sínu landi. Í partýinu kemur eitthvað upp á, t.d. brjótast út 

slagsmál og þá bregðast unglingarnar við hver á sinn hátt. 

• Hópurinn eru Íslendingar á elliheimili á Íslandi (bæði íslenskir og 

danskir nemendur taka þátt). Þeir rifja upp gamla tíma og hvernig 

samfélagið og menning þeirra hefur breyst í gegnum tíðina. Þeir rifja 

upp hver og hversu mikil áhrif dönsk menning hafði á líf þeirra á yngri 

árum og velta kannski fyrir sér hvort þau áhrif séu öll horfin eða hvort 

kannski séu komin ný. 

Til að skapa fjölbreytni þegar hóparnir sýna spunana sína þá gæti verið góð 

hugmynd að skipta hugmyndunum niður á hópana. Þá væru ekki nema 2-3 

hópar með sömu grunnhugmyndina og minni hætta á að sýningarnar yrðu 

þreytandi fyrir þá sem horfa á.  

5. Vettvangsathugun: Til að kveikja áhuga nemenda á aðferðinni frá hugmynd til 

sýningar og á leiklist almennt getur vettvangsathugun (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 129-130) verið góð leið, svo sem ferð á leiksýningu, t.d. uppsetningu 

hjá menntaskólum eða sjálfstæðu, litlu leikhúsi. Kostur væri ef sýningin 

endurspeglaði menningu annarrar þjóðarinnar á einhvern hátt. Þetta krefst 

undirbúnings því það þarf að kynna sér hvað er í boði og hvort það henti 

hópnum en getur skilað sér í skemmtun, áhugavakningu og ánægjulegri 

samveru fyrir hópinn. 

Í lok dags fara kennararnir yfir það sem fram fór yfir daginn, hvað þeim fannst vekja 

mesta athygli nemendanna í kveikjunum og hvernig umræður þróuðust hjá þeim. Þeir 

ákveða þrjár meginhugmyndir að viðfangsefni fyrir leiksýningu út frá niðurstöðum 

dagsins. Hugmyndirnar bera þeir svo undir nemendur á degi 3. 

Dagur 3. Nú er komið að því að hópurinn fari að huga að verkefninu sjálfu, þ.e. 

leiksýningunni. En líkt og daginn áður þá hefst dagurinn á upphitunar- og 

hópeflisæfingum (sjá kafla 5.2.). Sökum þess að dagurinn einkennist af hugmyndavinnu 

þar sem nemendur þurfa að vera tilbúnir að deila hugmyndum sínum með hinum þá 

getur verið gagnlegt að fara í leikinn Já, við skulum…, eða til að yfirfæra hann yfir á 

dönsku Ja, lad os…, sem eflir jákvætt viðhorf. 
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 Ja, lad os…: Hér gildir að segja ja en það er lykilatriðið í leiknum. Nemendur 

dreifa sér um salinn og einn er valinn til að byrja að stjórna og segir t.d. Lad os 

trampe (í. við skulum stappa). Hópurinn svarar þá hátt og skýrt ja, lad os trampe 

(í. já, við skulum stappa) og þá stappar hópurinn. Einhver annar úti í sal kallar þá 

t.d. lad os le (í. við skulum hlæja) og hópurinn svarar: já, við skulum hlæja (í. ja, 

lad os le) og svo er hlegið. Þannig gengur leikurinn koll af kolli og um að gera að 

reyna fá nemendur til að nefna fjölbreytt form tilfinninga og hreyfinga (Oddey, 

1994, bls. 180). 

Kennararnir útskýra svo næstu skref námsferlisins og bera þrjár hugmyndir fyrir 

leiksýninguna undir nemendur, hér eru þrjú dæmi að hugmyndum:. 

 Nútíma unglingurinn í Danmörku og á Íslandi - Hver er munurinn? Hvað eiga 

þeir sameiginlegt? 

 Unglingur í gamla daga í Danmörku og á Íslandi? - Hvað hefur breyst? Hver er 

munurinn? Er munurinn meiri eða minni á milli landanna þá og nú? 

 Brúðkaup Dana og Íslendings. - Hvernig eru brúðkaup- og veislusiðir þjóðanna? 

Hvað bjóða þeir upp á að borða? 

Áður en nemendur velja þá er kjörið að gefa þeim tækifæri til að prófa hugmyndirnar 

sem lagðar eru fram. Það er hægt að gera með stuttum spunaverkefnum. Hópnum er 

þá skipt í nokkra minni hópa sem hver fær eina af þremur hugmyndunum til að vinna 

með. Það er í góðu lagi þó hóparnir séu fleiri en þrír og þá fleiri en einn með hverja 

hugmynd, enda verður útkoman aldrei eins en gefur í staðinn fjölbreyttari mynd. 

Hóparnir fá smá tíma (t.d. 30-60 mín.) til að fá hugmynd, útfæra hana og sýna hana svo 

hinum hópunum. Mælt er með því að nemendur byrji og endi spuna á kyrrmynd til að 

ramma sýningu aðeins betur inn. Kyrrmynd er samkvæmt Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2004, bls. 24) einfaldasta form hlutverkaleiks. Þá stilli nemendur sér upp 

sem styttur eða kyrrmyndir til að tjá hlutverk sitt sem geti verið persóna, hlutur, 

tilfinning eða jafnvel atburðarrás, en þá mynda þeir nokkrar kyrrmyndir í röð. Að þessu 

loknu fer fram lýðræðisleg kosning meðal nemenda á hugmyndunum þremur. Það gæti 

verið góð hugmynd að hafa leynilega, skriflega kosningu. Þá hafa kennarar útbúið 

kjörseðla með hugmyndunum þremur. Hver og einn nemandi setur kross við þá sem 

hann kýs. Á meðan talning fer fram er upplagt að gefa nemendum hlé, öllum nema 

einum sem er fulltrúi nemenda í talningunni. Með þessari aðferð hafa nemendur ekki 

jafn mikil áhrif á hver annan í valinu auk þess sem þeir þjálfa eina af aðferðum lýðræðis. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin hefst hugmyndavinna nemenda að sýningunni. 

Hópurinn þarf til að byrja með að ræða og ákveða í sameiningu ramma að 

leiksýningunni, þar sem settar eru fram grunnhugmyndir um söguþráð, persónur, 
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staðsetningar og tímaramma sýningarinnar, sjá hugmyndir að útfærslum hér á eftir. 

Áður en hægt er að skipta hópnum í minni teymi verður allur hópurinn að vera 

meðvitaður um hver rauði þráður handritsins verður. Þetta er oft talinn erfiðasti hluti 

aðferðarinnar, þ.e. að fá hugmyndir frá nemendum og komast að sameiginlegum 

niðurstöðum um hvað eigi að nota og hvað ekki. Eins og áður eru nemendur hvattir til 

að nýta dönskuna eins mikið og þeir treysta sér í, en þar sem um miklar umræður er að 

ræða er líklegt að þeir skipti fljótt yfir í ensku sem er óumflýjanlegt. En gagnlegt getur 

verið ef kennarar ganga á milli og minni á dönskuna, þá reyna nemendur jafnvel aftur 

að skipta yfir, þó ekki sé nema í smá stund. Í þessari vinnu gegna kennararnir mikilvægu 

hlutverki sem nokkurs konar verkstjórar sem passa að allir taki þátt og að hugmyndir frá 

öllum fái að heyrast og séu helst notaðar. Einnig verða kennararnir að vera 

lausnamiðaðir í hugmyndavinnunni og reyna að finna leiðir til að nýta fleiri hugmyndir 

og blanda þeim saman, t.d. ef tvær mismunandi hugmyndir koma að aðalpersónu, þá 

geta þeir reynt að blanda persónunum saman í eina eða nýtt einkenni annarrar í 

aukapersónu. Hér er tillaga að skipulagi hugmyndavinnunnar, sem skiptist í fjögur skref: 

Skref 1: Nemendahópnum skipt upp í minni umræðuhópa, 4-6 nemendur í hóp. 

Hóparnir fá eina til tvær klukkustundir til að framkvæma þankahríð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 94) út frá viðfangsefninu sem hefur verið valið. Þeir reyna þá 

að fá hugmyndir að söguþræði, persónum, staðsetningu og hvernig uppbygging 

verksins gæti verið, t.d. hvort því verði skipt í nokkra þætti. Gagnlegt getur verið að láta 

hópana fá spurningar til að koma þeim af stað. Í hverjum hópi þarf svo að vera ritari 

sem skráir niður minnispunkta um hugmyndir sem fram koma, sem nýttir eru til að 

kynna fyrir hinum og fyrir kennara til að safna saman og nýta í úrvinnslu 

hugmyndavinnunnar síðar. Segjum sem svo að þriðja hugmyndin hafi verið valin, um 

brúðkaupið þá gætu spurningarnar verið á þessa leið: 

 Hvar gæti brúðkaupið farið fram? Fer það fram í Danmörku, á Íslandi eða 

kannski einhvers staðar annars staðar? 

 Hvar byrjar sagan og hvar lýkur henni? Byrjar hún á bónorði, í athöfninni sjálfri, 

veislunni eða kannski daginn eftir brúðkaupið? Lýkur henni með brúðkaupinu, 

með skilnaði eða andláti annars makans? 

 Hvaða vandamál koma upp í sögunni? T.d. brúðurin vill bjóða upp á lambalæri 

en brúðguminn upp á purusteik, tengdamamman heimtar að athöfnin fari fram 

að dönskum sið, fulli æskuvinurinn flytur ræðu þar sem hann hneykslast á því 

að vinur/vinkona hans ætlar að flytja með maka sínum til Íslands/Danmerkur, 

brúðguminn fær bakþanka rétt fyrir athöfn og amman reynir að stía 

brúðhjónunum í sundur með allskyns aðferðum. 
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 Hver er innri tími sögunnar? Hann getur verið mörg ár en líka bara nokkrar 

mínútur? Er hann t.d. bara brúðkaupsveislan, eða er hann allt frá fæðingu 

brúðhjónanna til dauðadags þeirra? 

 Hver er ytri tími sögunnar? Gerist sagan í nútímanum, 1800, 1950 eða 2134? 

 Hvaða persónur koma fyrir í verkinu og hvaða áhrif hafa þær á söguna? t.d. 

brúðhjónin, foreldrar, börn, frændi og frænka, æskuvinirnir og fyrrverandi 

makar. 

Skref 2. Hóparnir koma svo saman að tímanum loknum og bera saman hugmyndir 

sínar. Kennararnir sjá þá um að safna þeim saman, gott er að nota töflu til að skrifa þær 

upp og gera þær sýnilegar. Með aðstoð nemenda velja kennararnir úr hugmyndunum, 

raða þeim saman svo úr verði ágætur grunnrammi fyrir söguna, eða leiksýninguna. Hér 

lýkur vinnu dagsins en þetta stutta hugmyndaferli heldur þó áfram á degi 4 sem byrjar 

þá á skrefi 3, þ.e. eftir upphitun.  

Dagur 4. Dagurinn hefst á upphitun (sjá kafla 5.2.). Haldið er áfram með 

hugmyndaferli gærdagsins og hópurinn vindur sér beint í skref 3. Kennarar verða að 

athuga að seinna verkefni þessa dags þarf mikinn tíma, eða um 4-5 klukkustundir, því er 

mikilvægt að nýta tímann vel í skrefum 3 og 4 og ekki veita nemendum of langan 

undirbúningstíma, þá sérstaklega í skrefi 3. 

Skref 3. Til að styrkja rammann enn betur og til að fá skýrari hugmyndir við hvert 

atriði í sögunni þá er nemendahópnum skipt upp aftur í nýja 4-6 manna hópa. Hver 

hópur fær úthlutað ákveðnu atriði úr sögunni sem hann vinnur með. Til að brjóta 

daginn upp þá vinna nemendur þetta atriði með spuna. Þeir fá það verkefni að mynda 

3-4 kyrrmyndir út frá sínu atriði, raða þeim í tímaröð og spinna síðan stuttan leikþátt 

sem sýnir það sem myndirnar gefa til kynna. Spunann sýna nemendur öllum hópnum í 

næsta skrefi. Í þessum hluta vinnunnar væri æskilegast að hver hópur fengi sína stofu, 

þ.e. rými til að geta unnið í sæmilegu næði. 

Skref 4. Hóparnir mætast aftur og sýna hver öðrum leikþættina sína til að deila 

hugmyndunum sem leikþættirnir fela í sér. Gagnlegt væri að spunaþættirnir væru allir 

teknir upp á myndband við sýningu til þess að þeir gagnist í áframhaldandi vinnu. 

Kennararnir gegna aftur hlutverki verkstjóra og endurtaka með hópnum skref 2 með 

nýjum hugmyndum nemenda. Í lok þessarar vinnu ætti að vera kominn góður grunnur 

að handriti og allir ættu að hafa góða hugmynd um hver meginþráður þess er. 

Seinna verkefni þessa dags, sem reikna má með að taki meiri hlutann af 

vinnudeginum eða í kringum 4-5 klukkustundir og nær svo einnig yfir á næsta dag er að 

skipta hópnum í teymi og hefja vinnu þeirra. Teymin geta verið mismörg en hér er 
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gengið út frá sjö teymum. Fjöldinn í teymunum fer eftir áhuga og heildarfjölda 

nemenda, en þó er ekki ráðlagt að hafa fleiri en 15 nemendur og ekki færri en 3 í hverju 

og einu. Kennarar kynna teymin sem í boði eru og nemendur velja tvö teymi sem þeir 

vilja helst vera í. Kennararnir taka valið svo saman og raða nemendum niður í teymi 

sem þeir tilkynna svo til nemenda. Þegar kennarar hafa kynnt hverjir eru í hverju teymi 

hefst hugmyndavinna hjá hverju teymi fyrir sig. Teymin hefja vinnu sína út frá 

handritsgrunninum sem kominn er. Það skal tekið fram að kennurum er frjálst að brjóta 

skipulagið upp. Teymin eru einungis hugsuð til að koma betra skipulagi á vinnuna og 

efla fleiri nemendur samtímis en það er þó vel mögulegt að útfæra vinnuna á annan 

hátt, t.d. með því að láta alla nemendur koma að öllum viðfangsefnum og skipta 

vinnunni upp eftir þeim, byrja þá á handriti fara svo yfir í persónusköpun, þar næst 

sviðsetningu og sviðsmynd o.s.frv. Vinnan sem slík getur verið mjög breytileg eftir því 

hver hugmynd leiksýningarinnar er. Hér eru einungis settar fram hugmyndir að 

teymum, meginábyrgð þeirra og hver verkefni þeirra geta verið í ferlinu öllu: 

 Leikstjórateymi. Sér um að skipuleggja ferlið, í samráði við kennara, setja upp 

dagskrá og skipulag fyrir hópinn í heild þar sem fram kemur hvenær viss atriði 

þurfa að vera klár, t.d. handrit, hugmynd að sviðsmynd og fjöldi persóna ásamt 

helstu einkennum þeirra. Teymið verður einnig að ganga á milli allra hinna 

teymanna, fylgjast með framgangi mála, aðstoða þau og reyna af bestu getu að 

mynda brú á milli þeirra. Þetta getur verið sérstaklega vandasamt svona í 

upphafi ferlisins, reikna má með að margir boltar séu á lofti og þá er gott ef 

verk- og leikstjórateymið sé til staðar til að toga einhverja af þeim niður á 

jörðina. Teymið endurskoðar skipulag reglulega og upplýsir teymin um 

breytingar í gegnum allt ferlið. Teymið sér einnig um leikstjórn á sýningunni 

sjálfri og þurfa því handrita- og persónusköpunarteymi og leikarateymi að bera 

hugmyndir sínar undir það. Í fyrri hluta ferlisins gegnir teymið meira hlutverki 

verkstjóra sem færist svo sífellt meira yfir í leikstjórn. Það er mikilvægt að í 

þessu teymi séu ábyrgir og duglegir nemendur sem kennarar geta treyst fyrir 

þessari miklu ábyrgð sem vinnunni fylgir. 

 Leikarateymi. Byrjar á því finna og meta styrkleika hjá hver öðrum. Að þjálfa 

spunatækni með stuttum spunaæfingum (sjá kafla 7.3.) og dýpka tengslin sín á 

milli með traustsæfingum (sjá kafla 7.3). Eftir því sem líður á ferlið verður 

handritið alltaf skýrara og skýrara og þá geta leikarar byrjað að dýpka persónur 

sínar, æft ákveðnar senur og sett þær svo saman með aðstoð leikstjórnar. 
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 Handrits- og persónusköpunarteymi. Semur handritið. Útfærir helstu persónur, 

einkenni þeirra og fleira, ásamt því að bæta við persónum ef þörf er á. Deilir 

hugmyndum með leikarateyminu og fær það með sér í persónusköpunina, t.d. 

getur teymið beðið leikarateymið að prófa litlar senur eða persónur. Ber 

handritið undir leikstjórnarteymi og allan hópinn, taka við gagnrýni og vinna úr í 

gegnum allt ferlið. Þegar líður á ferlið vinnur teymið sífellt meira með 

leikstjórnarteyminu og leikarateyminu að gerð sena og hvernig leikarar koma 

textanum til skila. 

 Leikmyndarteymi. Á byrjunarstigi vinnur það saman að grunnhugmyndum með 

ljósa- og tækniteyminu en seinna meir, þegar betri mynd er komin á hvernig 

leikmyndin á að vera, er hægt að skipta verkum með teymunum. Teymin tvö 

vinna þó náið saman í gegnum allt ferlið. Hlutverk leikmyndarteymisins er að 

hanna og útbúa leikmynd sýningarinnar. Byrja á því að leita hugmynda að því 

hvernig leiksvið teymið vill hafa fyrir sýninguna, hvort það eigi að vera 

hefðbundið leiksvið eða leiksvið sem það útfærir sjálft, hvaða möguleikar eru í 

boði og leitar lausna. Teymið getur t.d. fengið að heimsækja smíða- eða 

myndmenntastofu skólans til að prófa hugmyndir sínar og fá jafnvel aðstoð frá 

list- og verkgreinakennurum ef þeir eru til staðar en einnig er mikið að finna á 

internetinu. Teymið smíðar, málar og undirbýr sviðsmyndina, eða gerir það sem 

þarf til að útbúa þá leikmynd sem ákveðið er að hafa. Teymið sér einnig um að 

útvega leikmuni og gerir það í samstarfi við leikstjórateymi og leikarateymi. 

Teymisfélagar sem ekki staðsettir eru í landinu þar sem sýningin fer fram gætu 

þá t.d. séð um að útvega minni leikmuni. 

 Ljósa- og tækniteymi. Vinnur í byrjun með leikmyndarteyminu að 

grunnhugmyndum. Byrjar á því að fara yfir grunnupplýsingar um þann 

tækjabúnað sem í boði er í sýningarlandinu. Upplýsingarnar ætti gestabekkurinn 

að vera með fyrirfram undirbúnar líkt og nefnt er í kafla. 7.1. Teymið kynnir sér 

ljós og hljóð í leiksýningum með því að horfa á upptökur, t.d. á internetinu. Það 

skráir niður hugmyndir um hvernig megi nota hljóð og ljós til að gera 

leiksýninguna áhrifameiri. Prófar ljós og leikhljóð sem ákveðin verða, þá á 

sviðinu sem nýtt verður. Þeir nemendur sem eru ekki staddir í því landi sem 

sýningin fer fram taka þátt í gegnum samskiptaforrit og geta því lagt mat á 

útkomuna. Teymið er einnig í nánum samskiptum við verk- og leikstjórateymi 

og handrits- og persónusköpunarteymi um hvað henti hverju sinni og hvar í 

sýningunni þurfi ljós og leikhljóð. 
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 Búninga- og förðunarteymi. Hlutverk þess er að hanna, sauma og finna til 

leikbúninga fyrir sýninguna ásamt því að ákveða og sjá um förðun og gervi. 

Fyrsta verkefni þess getur verið að leita sér innblásturs um stíl og lausnir út frá 

ytri tíma handritsins með því að skoða t.d. tískutímarit eða lesa sér til á 

internetinu. Ef möguleiki er fyrir hendi væri gagnlegt að teymið færi í textílstofu 

skólans og hitti textílkennarann til að fá aðstoð við hugmyndavinnu. Einnig 

getur teymið athugað möguleika á að útvega leikhússmink, heimsótt 

vefnaðarbúðir og snyrtivörubúðir til að fá hugmyndir að efni til að nota. Þegar 

ákvarðanir hafa verið teknar, sem gerist vonandi undir lok heimsóknar eða 

stuttu eftir heimkomu, fer teymið að sníða og sauma, útvega búninga og gera 

prufuförðun. Það þarf að athuga hvaða svigrúm er fyrir kaupum á efni, ef það er 

takmarkað sem er nokkuð líklegt þá er það í þeirra höndum að útvega það sem 

til þarf, t.d. með því að róta í fataskápum hjá fjölskyldum og vinum og fá 

samemendur sína til að gera slíkt hið sama. Einnig þurfa að fara fram mátun og 

prufurförðun með leikurum. Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004, 

bls. 53) hvetja kennara til að árétta við búninga- og förðunarteymi að förðun 

skipti minna máli en búningar og einnig sé betra að hafa búningana heldur 

einfalda. 

 Tónlistarteymi. Semur eða finnur, æfir og spilar tónlist sýningarinnar. Kynnir sér 

styrkleika teymisins, t.d. hvort og þá hvaða hljóðfæri nemendur kunni á. Gott 

væri að heimsækja tónmenntastofu skólans, og prófa að spila saman, annað 

hvort ákveðin lög eða af fingrum fram. Þannig má finna hvar straumar teymisins 

liggja og út frá því er hægt að koma með hugmyndir að töktum, hljóðum og 

lögum til að nota í sýningunni til að túlka ákveðna stemmningu, t.d. gleði, sorg, 

hræðslu og ást. Þegar heim er komið heldur teymið áfram að semja eða finna 

tónlist til að nota og æfir sig að spila hana. Skype tölvuforritið gæti nýst vel í 

þessa vinnu teymisins. Teymið spilar það sem þeir finna fyrir leikarateymið og 

verk- og leikstjórateymið. Þegar búið er að ákveða tónlistina taka við æfingar og 

að stilla hana af við sýninguna sjálfa. 

Dagur 5. Upphitun fyrir allan hópinn í sameiningu í byrjun dags (sjá kafla 5.2.). 

Fimmti og jafnframt síðasti vinnudagur hópsins einkennist af álíka vinnu og deginum 

áður. Teymin hittast og halda hugmyndavinnunni sem líst er í degi 4 áfram. Undir lok 

vinnudagsins taka teymin saman það helsta sem þau eru búin að láta sér detta í hug. 

Haldinn er lokafundur þar sem teymin kynna hugmyndir sínar, þau geta þá verið komin 

með teikningar, myndbönd, stutta leikþætti eða tónlistaratriði sem sýna hugmyndir 

þeirra. Hópurinn ræðir svo hugmyndirnar, kosti þeirra og galla, að kynningu lokinni. 

Handrits- og persónusköpunarteymið skráir niður hjá sér þær hugmyndir sem komnar 
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eru til að geta bætt þeim við í handritið. Verk- og leikstjórateymið kynnir dagskrá sína 

og skipulag sem taki við að heimsókn lokinni. Kennarar taka virkan þátt í fundinum, 

passa að nemendur hlusti á hver annan og aðstoða verk- og leikstjórateymið við stjórn 

fundarins um leið og þeir hrósa hópnum fyrir góða vinnu. Ég mæli með því að hópurinn 

fari í einn hressan og skemmtilegan leik, t.d. Blinda bóndann (sjá kafla 5.2.), í lok 

annasamrar og krefjandi vinnuviku. Að lokum vil ég nefna að það er tilvalið að nýta 

einhverjar af þeim aðferðum sem er að finna í kafla 7.3. í þessum hluta líka, sérstaklega 

við hugmyndavinnuna. 

Dagur 6. Þessi síðasti dagur gestahópsins í landinu ætti að vera nýttur til 

menningarlegrar afþreyingar og til að skoða náttúru landsins, allavega að hluta til. 

Skipulagning og umsjón ætti að vera í höndum foreldra líkt og stungið var upp á hér að 

framan.  

 Hugmyndir að afþreyingu á Íslandi, ef miðað er við að gestgjafar séu úr 

Reykjavík og nágrenni eru: hvalaskoðun, hestaferðir, Bláa Lónið, Gullfoss og 

Geysir, sund og söfn.  

 Hugmyndir að afþreyingu í Danmörku, ef miðað er við að gestgjafar séu frá 

Kaupmannahöfn eða nærliggjandi bæjum eru: Tivoli, Litla hafmeyjan, Nýhöfn, 

Víkingasafnið og Frederiksborg kastalinn. 

Nemendur hafa einnig gott af því að fá einhvern frían tíma til að geta t.d. verslað, rölt 

um eða kynnst gestgjöfum sínum enn betur. Algengt er að fjölskyldur sýni sínum gesti 

eitthvað sem þeim finnst áhugavert eða skemmtilegt í sínu eigin landi. Til að ljúka 

annasamri og krefjandi viku er það kærkominn endir að gestgjafarnir bjóði gestunum til 

sameiginlegs kvöldverðar og kvöldvöku. 

Dagur 7. Sjöundi dagur fer í kveðjustund og heimferð gestahópsins. 

7.3 Þriðji hluti: Leikferli 

Þriðji hluti námsferlisins ber yfirheitið leikferli og í því felst úrvinnsla og samantekt, skv. 

útskýringum Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004, bls. 52) á aðferðinni frá 

hugmynd til sýningar. Ferlið fer fram í báðum löndum en þó vinna nemendur saman og 

nýta þá samskiptaforrit sem nefnd eru í kafla 7.1. Líkt og áður hefur komið fram má 

gera ráð fyrir 1-2 kennslustundum á viku í námsferlið og reiknað er með u.þ.b. fjórum til 

fimm mánuðum í það, þ.e. ef fyrri heimsóknin er um miðja haustönn og sú seinni á 

miðri vorönn. Þó það virðist í fyrstu kannski hljóma sem langur tími þá er hann fljótur 

að líða og mikilvægt að bæði kennarar og nemendur haldi vel á spöðunum, séu 

raunsæir á verkefnin og ætli sér ekki of mikið. Leikstjórateymi, í samráði við kennara 
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setja upp skipulag þar sem kemur fram hvenær hver liður í ferlinu þarf að vera tilbúinn. 

Það er svo hlutverk teymisins að fylgja skipulaginu eftir og miðla á milli teymanna eftir 

þörfum. Hin teymin vinna út frá því skipulagi og setja upp sitt skipulag þar sem það 

skiptir með sér verkum og ákveður hversu reglulega þeir ætli að hittast á Skype-fundum 

með teymisfélögum sínum í hinu landinu. Búast má við að skipulagið taki breytingum en 

það getur verið hjálplegt að hafa það til staðar upp á að ekkert gleymist og teymin nái 

að ljúka því sem þeir þurfa á réttum tíma. 

Markmið þriðja hluta námsferlisins eru: 

 Að nemendur efli samvinnuhæfni sína með því að vinna í teymum. 

 Að nemendur kynnist því að vinna náið með nemendum af öðru þjóðerni. 

 Að nemendur læri að vinna skv. aðferðinni frá hugmynd til sýningar. 

 Að nemendur noti ímyndunaraflið og leggi fram hugmyndir. 

 Að nemendur læri að nýta samskiptaforrit til samvinnu. 

 Að nemendur efli enn frekar menningarlæsi sitt. 

 Að nemendur læri að vinna samkvæmt aðferðinni frá hugmynd til sýningar. 

 Að nemendur þjálfist í að raungera hugmyndir, svo sem í leik, tónsköpun, útliti 

og umgjörð leiksýningar. 

 Fyrir íslensku nemendurna: Að nemendur fái að heyra og tala dönsku við 

jafnaldra í gegnum samskiptaforrit. 

Hér verða settar fram tillögur að aðferðum til að nýta í þessum hluta. Þó svo að settar 

hafi verið fram hugmyndir að teymum ásamt verkefnum sem þau eiga að sinna þá er 

mælt með því að reyna að láta vinnuna alla einkennast af mikilli samvinnu á milli teyma. 

Því eru aðferðirnar ekki tengdar hverju teymi sérstaklega því það er í höndum kennara 

hvernig og hvort þeir skipti þeim á milli teyma eða leyfi öllum að vera með. Samvinnan 

á milli teyma er jafn mikilvæg og samvinnan innan þeirra. Einnig skal minna á að þegar 

hér er komið sögu eru bekkirnir í sínu heimalandi og því flestar aðferðirnar 

framkvæmdar með hvorum bekk fyrir sig. Samvinnan á milli landa fer að mestu fram í 

teymunum. Til viðmiðunar er gott að áætla að vinnan sé mjög langt komin áður en af 

næstu heimsókn verður, því þá er naumur tími til að sviðsetja. Hlutverk, texti, tónlist, 

hljóð, sviðsmynd, búningar o.s.frv. verða að vera allt að því tilbúin til að tíminn í fjórða 

hluta nýtist sem best. Hér eru hugmyndir að æfingum til að þjálfa traust, 

persónusköpun, raddbeitingu, spuna, slökun og að lokum er fjallað um hlutverkaskipan. 

Æfingar sem lúta að trausti, spuna og slökun eru mikilvægar fyrir alla nemendur og því 

hægt að nýta þær ýmist fyrir allan hópinn í einu í hvoru landi fyrir sig eða fyrir hvert 

teymi. Æfingar í persónusköpun og raddbeitingu þjóna meiri tilgangi fyrir leikendur, 
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leikstjóra og handritshöfunda en geta þó verið gagnlegar fyrir alla. Líkt og nefnt var í 

öðrum hluta námsferlisins þá er vel hægt að nýta þessar aðferðir í hugmyndavinnunni 

þar, þá með öllum hópnum. 

7.3.1 Traustsæfingar 

Leiklist felur í sér mikla samvinnu þar sem þátttakendur verða að treysta hver öðrum. Á 

það bæði við um leikendur og aðra sem koma að sýningunni. Mikil nánd á sér til dæmis 

stað á leiksviði og því er mikilvægt að nemendahópurinn sé samhentur og upplifi 

fullkomið traust innan hópsins. Hér eru því hugmyndir að traustsæfingum:  

 Kertastjakinn: Nemendur mynda þéttan hring í kringum einn nemanda. 

Nemandinn lætur sig svo falla til hliðar, á nemendurna í hringnum, sem taka við 

og senda hann hægt og örugglega frá sér. Nemandinn í miðjunni gengur því í 

raun á milli og það er alltaf einhver sem grípur hann (Fribert og Weinreich, 

1976, bls. 47). (Æfingin gengur einnig undir nafninu Trjádrumburinn). 

 Slangan: Nemendur standa í tveimur röðum gegnt hver öðrum með hendur 

fram. Nemanda á öðrum enda raðarinnar er lyft upp og hann látinn færast í 

gegnum röðina með því að nemendur í báðum röðum haldi á honum og færi 

hann yfir á hinn endann. Til að ná sem bestum árangri verður sá sem lætur flytja 

sig að slaka vel á og þeir sem bera verða að einbeita sér að verkinu (Fribert og 

Weinreich, 1976, bls. 50). 

 Eldspýtan: Tveir og tveir saman. Annar setur eldspýtu á vísifingur sinn og hinn 

kemur á móti og leggur sinn vísifingur undir eldspýtuna líka. Þeir finna jafnvægi 

með eldspýtuna á vísifingrunum sínum. Þeir byrja hægt og rólega að hreyfa 

handleggina án þess að missa eldspýtuna. Eftir því sem þeir verða betri geta 

þeir farið að ganga um rýmið, eða jafnvel fært eldspýtuna á hnén á sér, tærnar 

o.s.frv. (Fribert og Weinreich, 1976, bls. 61). 

 Kom-op: Hópnum skipt í 8-10 manna hópa. Hóparnir sitja á gólfinu í hring með 

fæturna alveg upp að sér og snúa baki í miðjuna. Allir nemendur krækja saman 

höndum við sessunauta sína og hóparnir þurfa svo að standa upp sjálfir og 

setjast niður aftur, án þess að færa eða lyfta fótunum. Þetta krefst þess að 

nemendur þrýsti sér saman upp með því að þrýsta saman bökum. Ef vel gengur 

má stækka hópana með því að sameina þá, því fleiri, því erfiðara (Fribert og 

Weinreich, 1976, bls. 11). 
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 Blindur veggur: Hópnum er skipt í tvennt. Hóparnir tveir stilla sér upp í röð í sitt 

hvorum enda stofunnar og snúa hvor á móti öðrum. Annar hópurinn byrjar á því 

að vera verndarveggur, hans hlutverk er að vernda hina frá því að klessa á. 

Nemendur hins hópsins ganga svo einn í einu yfir gólfið með lokuð augun. 

Verndarveggurinn sér til þess að þeir sem ganga yfir komist alla leið án trafala 

með því að veita þeim blinda leiðsögn frá sínum enda, t.d. segja honum að 

beygja til hægri, vinstri, taka fimm skref áfram o.s.frv. Þegar sá blindi er komin 

til þeirra klappar einhver í verndarveggnum honum blíðlega á öxlina svo hann 

viti að hann er kominn í höfn. Hægt er að flækja svo gönguna með því að láta 

hindranir, t.d. stóla og borð í gangveginn, láta nemendur ganga aftur á bak og 

snúa þeim í hringi áður en þeir leggja af stað. Þegar allir úr fyrri hópnum hafa 

gengið tekur hann við sem verndarveggur. 

7.3.2 Persónusköpun 

Persónusköpun skiptir miklu máli fyrir leiksýningu, því ef hún er vel unnin hafa leikarar 

betra færi á að skila hlutverkum sínum vel af sér ásamt skilaboðum sýningarinnar. Hér 

eru aðferðir sem gagnlegar eru til persónusköpunar. Fyrstu tvær henta sérstaklega í 

upphafi til að láta nemendur skapa persónur fyrir leikritið. Þær seinni henta betur þegar 

dýpka á þær persónur sem búið er að ákveða að hafa í leikritinu. 

 Persónufrjósa: Nemendur ganga um rýmið þar til kennari klappar, þá breytast 

þeir í einhverja persónu, þá fyrstu sem þeim dettur í hug. Þegar kennarinn 

klappar aftur verða nemendur aftur þeir sjálfir eða þar til kennarinn klappar 

aftur, þá breytast nemendur í nýja persónu. Svona gengur leikurinn svo áfram 

(Elfar Logi Hannesson, 2014, bls. 68). Gott væri að setjast með hópnum í lok 

æfingar og fá þá til að segja nokkur stikkorð um þær persónur sem þeir tjáðu í 

leiknum, stikkorðin geta tengst tilfinningum, líkamsbeitingu eða bakgrunni 

persónunnar, t.d. sorg, streita, haltur, þungur, léttur, gamall eða ungur. Í 

framhaldi væri svo hægt að ræða hvort eitthvað af þessum stikkorðum gætu 

nýst í persónur leikritsins. 

 Skapa persónu: Nemendur fá 20 mínútur til að skapa sína eigin persónu, þar 

með talið nafn, aldur, áhugamál, tilfinningar, viðbrögð, bakgrunn o.fl. Búið er að 

safna saman alls kyns leikmunum og búningum inn í rýmið sem nemendur mega 

nota eins og þeir vilja til að túlka útlit persónu sinnar. Að tímanum loknum 

koma persónurnar fram fyrir framan nemendahópinn og taka þátt í leikprufum 

(Elfar Logi Hannesson, 2014, bls. 68). Það sama gildir um þessa æfingu og þá á 

undan, að gott væri að draga saman helstu einkenni persónanna sem komu 

fram og leyfa nemendum að meta hvort þeir vilji nýta þau einkenni í leikritinu. 
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 Persónugreining: Þá er gerð greining á öllum helstu persónum leikritsins sem er 

í sköpun og til þess er notað þar til gert útfyllingarform (sjá viðauka D). Í 

greiningunni eru hugmyndir settar fram varðandi útlit, háttarlag, tilfinningar og 

bakgrunn persónunnar. Einnig leggur nemandinn mat á hvernig samband 

persónunnar er við aðrar sögupersónur. Þar sem gagnlegt getur verið að geta 

rætt hugmyndir sínar við aðra í stað þess að vera einn um sköpun sinnar 

persónu væri gott ráð að láta nemendur vinna greininguna í hópum, t.d. 3 

saman. Einnig væri snjallt að vinna þessa vinnu eftir að búið er að ákveða 

hlutverkaskipan. Viðkomandi leikari myndi þá greina sína persónu ásamt t.d. 

tveimur öðrum úr heildarhópnum, þ.e. í sínu landi. 

 Dýpkun á hlutverki: Nemendur sitja í hring og spyrja hver annan spjörunum úr 

t.d. varðandi nám, starfsreynslu, fjölskylduhagi og svara í sínu hlutverki. 

Spyrjendur eru þeir sjálfir en þegar þeir svara eru þeir í hlutverki sinnar 

persónu. Með þessu ná nemendur betri tengingu við persónuna sína (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 27). 

 Kastljós: Einn nemandi fær athyglina í einu. Hann fer í hlutverk sinnar persónu, 

sest á stól fyrir framan nemendahópinn og svarar spurningum þeirra og kennara 

um afstöðu sína til hinna ýmsu mála í sögunni, um tilfinningar sínar í garð 

annarra persóna og öðru um persónueinkenni sín. Þetta er sérstaklega góð leið 

til að kynnast betur persónum sem hafa óljósan tilgang í sögunni (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 27). 

7.3.3 Radd- og framsagnaræfingar 

Það eru einna helst leikararnir sem þurfa að æfa raddbeitinguna, þá er bæði átt við 

styrk raddarinnar og mismunandi blæbrigði. Raddbeiting og þá sérstaklega skýrleiki í tali 

eru mikilvægir þættir í leikferli til þess að texti og tilfinningar persóna komist til skila. 

Það er algengt að unglingar tali óskýrt og hratt, það er því rík ástæða til að láta þá átta 

sig á mikilvægi þess að vera skýr í tali þegar staðið er á sviði. 

 Merkingarsköpun raddar: Nemendur mynda hring, standandi, og láta orð, 

setningu eða bullmál ganga á milli. T.d. getur kennarinn byrjað á bullmáli, þá 

snýr hann sér að nemandanum á vinstri hönd og segir setningu með því að nota 

blabla. Nemandinn svarar með blabla og snýr sér svo að næsta og segir eina 

setningu með því að nota blabla. Svona gengur þetta koll af kolli. Gott er að 

nefna við nemendur að reyna að segja blabla á sem fjölbreyttastan hátt t.d. 

glaður, sorgmæddur, reiður o.s.frv. Aðrar útfærslur eru t.d. að láta orðin ja eða 

nej ganga hringinn með mismunandi raddblæ þannig að þeir tjái mismunandi 

merkingu. Þetta má einnig gera með setningar eins og skal vi gå? (í. eigum við 

að fara?) og hvad synes du? (í. hvað finnst þér?). 
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 Styrkur raddarinnar: Nemendur sitja í hring. Tveir nemendur sem sitja á móti 

hvor öðrum eru valdir til að stíga út úr hringnum og snúa sér við. Þeir sitja þá 

með bakið í hópinn og í hvorn annan. Nemendurnir tveir byrja að tala saman 

um leið og hópurinn hvíslar bullmál sem fer svo hækkandi. Þetta verður til þess 

að þessir tveir verða sífellt að hækka rödd sína til að heyra í hvor öðrum. Þessu 

líkur svo þegar þeir eru hættir að heyra hvað hinn er að segja fyrir hávaðanum í 

hópnum. Mikilvægt er að kennari hvetji þá til þess að spenna ekki röddina þegar 

þeir hækka róminn. Þeir reyni í staðinn að opna munninn betur og nota meira 

loft þegar þeir þurfa að stækka röddina.  

 Hlátur og grátur: Nemendur byrja á því að flissa aðeins, ýkja það svo hægt og 

rólega svo úr verður skellihlátur. Þeir lækka sig svo aftur svo úr verði grátur, 

gráturinn magnast þá og magnast og svo aftur tilbaka (Elfar Logi Hannesson, 

2014, bls. 38). 

 Tungubrjótur: Til eru margir tungubrjótar sem geta nýst vel til að hita upp 

röddina og þjálfa framsögn. Hér eru nokkur dæmi um góða íslenska tungubrjóta 

sem nemendur eru þá látnir æfa sig að segja upphátt: 

a. Hnoðri í norðri verður að veðri þótt síðar verði. 

b. Ég bjó hjá Nirði, niðri í Borgarfirði nyrðri. 

c. Sex eskfirsk fljóð á ferskfiskmarkaði Fossvogs (Elfar Logi Hannesson, 

2014, bls. 39). 

Hér er svo tvö dæmi um danska tungubrjóta: 

d. Peter Matisen 

red på grisen 

over isen 

med avisen. 

Først gik isen, 

så gik grisen, 

og så gik lille Peter Matisen. 

e. Da de hvide kom til de vilde 

ville de vilde vide hvad de hvide ville. 

Så sagde de hvide til de vilde 

hvad de hvide ville. 

Så vidste de vilde hvad de hvide ville (Katrine Kirk, 2008, bls. 97) 
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 Tungubrjótur, löng orð: Kennari er fyrirfram búinn að velja nokkur löng orð t.d. 

menningarmálaráðherrabústaður, Vaðlaheiðarvegavinnuverkfærageymslu-

skúraútidyralyklakippuhringur, lagabreytingartillögurnar og atvinnuleysis-

tryggingasjóður. Nemendur segja svo orðin hægt og rólega, teygja vel á 

sérhljóðunum, opna munninn vel og reyna að vera eins skýrmæltir og þeir geta. 

Þeir auka hraðann svo alltaf smám saman (byggt á Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

e.d.). Þar sem leikritið er á dönsku gæti kennarinn í framhaldi af þessu verið 

tilbúinn með löng og erfið dönsk orð fyrir nemendur til að æfa sig á t.d. 

undervisningsdifferentiering, indenrigsminister, anerkendelse og síðast en ekki 

síst speciellægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode. 

 Kertið: Nemendur fá kerti sem kveikt er á. Því er haldið aðeins frá munninum 

þeirra. Nemendur eiga svo að anda inn og út án þess þó að slökkva á kertinu 

(Elfar Logi Hannesson, 2014, bls. 40). 

7.3.4 Spunaæfingar 

„Í spuna er túlkað af fingrum fram“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 26). Spuni er hlutverkaleikur og í honum fá nemendur tækifæri til að framkvæma 

hugmyndir sínar og nota ímyndunaraflið. Þar sem mikið er um hugmyndavinnu í ferlinu 

er rík ástæða til að vinna mikið með spuna, því í honum kvikna oft bestu hugmyndirnar. 

Hér eru nokkrar skemmtilegar spunaæfingar: 

 Stopp-spuni: Tveir nemendur byrja saman á spuna í aðstæðum sem kennarinn 

eða áhorfendur gefa þeim. Þegar spuninn hefur náð hámarki segir kennarinn 

stopp. Þá frjósa nemendurnir tveir í þeim stellingum sem þeir eru í um leið og 

orðið er sagt. Nýr nemandi tekur þá við af öðrum þeirra, stillir sér upp í 

nákvæmlega sömu stellingu. Þeir fá nýjar aðstæður frá kennara eða nemendum 

og byrja að spinna. Svona gengur þetta koll af kolli þar til allir nemendur hafa 

tekið þátt í tveimur spunum. Til tilbreytingar mætti stundum hafa þrjá saman í 

þessum spuna. En eins og áður væri alltaf einum skipt út í einu. 

 Að bíða eftir strætó: Fjórir leika í einu, þekkjast ekki og eru allir að bíða eftir 

strætó. Út frá þessum upplýsingum spinna þeir leikþátt á staðnum sem getur 

verið erfiðara en nemendur halda því það er ekki endilega auðvelt að leika það 

að vera að bíða (Elfar Logi Hannesson, 2014, bls. 64). 

 Fimm orð: Kennari skiptir nemendum í hópa og lætur hvern hóp fá miða með 

fimm orðum, t.d. tengd innihaldi leikritsins, allir hópar fá sömu orðin og 10 

mínútur til að semja stuttan leikþátt þar sem öll orðin fimm koma fyrir (Elfar 

Logi Hannesson, 2014, bls. 66). 
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 Spuni út frá handriti: Þessi spunaæfing er unnin þegar handrit og persónur eru 

orðnar vel mótaðar. Kennarar og leikstjórateymi semja spunaramma þar sem 

persónur leikritsins koma við sögu. Þeir gefa upp aðstæður sem eiga ekki heima 

í leikritinu sjálfu en hefðu getað átt sér stað í fortíð persónanna eða á milli 

einhverra atriða í leikritinu. Þannig spunar geta dýpkað persónusköpunina og 

gefið leikpersónunum „sameiginlegar minningar“. Til að taka dæmi, ef leikritið 

fjallar um brúðkaup Dana og Íslendings þá gætu aðstæður spunans verið brot úr 

æsku brúðgumans þar sem foreldrar hans eiga samræður við hann um 

framtíðina. 

7.3.5 Slökunaræfingar 

Þegar stór hópur nemenda vinnur saman að stóru verkefni líkt og í þessu leikferli þá 

getur verið mjög gott að slaka á inn á milli. Fribert og Weinreich (1976, bls. 45) leggja 

áherslu á slökun og segja mikilvægt fyrir nemendur að vera afslappaða þegar þeir vinni 

með leiklist. Auk þessi geti slökun dregið úr hávaða og spennu í kennslustundum. Hér 

eru nokkrar hugmyndir að slökunaræfingum. 

 Kertið: Nemendur ímynda sér að þeir séu kerti sem kveikt er á og brennur hægt 

og rólega niður. Kertið verður að lokum að vaxi sem liðast um gólfið (Elfar Logi 

Hannesson, 2014, bls. 66). 

 Gólfklúturinn: Nemendur liggja á bakinu með krosslagða fætur við ökkla og 

ímynda sér að þeir séu gólfklútar sem þurfi að vinda. Þeir spenna þá hvern 

líkamshluta, byrja t.d. á tánum og færa sig svo upp að maga og út í handleggi og 

haus. Þeir halda spennunni smá stund eða þar til kennarinn segir þeim að slaka. 

Þetta er endurtekið nokkrum sinnum (Fribert og Weinreich, 1976, bls. 45). 

 Réttu úr þér: Nemendur rétta úr sér og teygja hendur eins hátt upp í loft og þeir 

geta. Láta sig svo síga hægt niður og leyfa líkamanum að verða þyngri og þyngri 

þar til þeir liggja afslappaðir á gólfinu. Gott að endurtaka nokkrum sinnum 

(Fribert og Weinreich, 1976, bls. 45). 

7.3.6 Hlutverkaskipan 

Þegar handrit er komið langt á leið og búið er að taka ákvarðanir um þær persónur sem 

koma fyrir í leikritinu þarf að huga að hlutverkaskipan. Að deila út hlutverkum getur 

verið vandasamt verk, sérstaklega þegar um unglinga er að ræða sökum þess að þeir 

eiga það til að vilja margir það sama eða bregðast illa við þeim hlutverkum sem þeim er 

úthlutað. Líkt og komið hefur fram er það í höndum leikstjórateymis í samvinnu við 

kennara að ákveða hver fær hvaða hlutverk. En til að ýta undir lýðræði í ferlinu þá er 

mælt með því að leyfa meðlimum leikarateymis að taka þátt í valinu á einn eða annan 
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hátt. Þá gætu t.d. meðlimir leikarateymis skrifað niður þrjú hlutverk sem þeir væru til í 

að leika, fyrst kæmi þá það sem þeir kjósa helst. Leikstjórateymi og kennarar tækju svo 

ákvörðun um hver fær hvaða hlutverk út frá vali leikarateymisins, þeirra eigin skoðun á 

hver passar í hvaða hlutverk og hvernig styrkleikar hvers og eins eru best nýttir. 

Það er vandasamt verk að æfa leiksýningu þegar leikararnir eru staddir í sitthvoru 

landinu. Það þarf því að skipuleggja æfingarnar vel og nýta samskiptaforrit eins og 

Skype eins mikið og mögulegt er. Leikarar sem eiga samtöl í leikritinu gætu t.d. hist á 

Skype og æft textann sinn augliti til auglitis. Nemendur munu þó án efa í sumum 

tilfellum þurfa að stökkva inn í hlutverk þeirra sem ekki eru til staðar, þá sérstaklega 

þegar verið er að vinna með stærri og fjölmennari senur, en þá er hægt að taka 

senurnar upp á myndband og senda á milli landa. Hinn hluti leikara getur þá horft á 

myndbandið og unnið út frá því. Mikilvægt er að oftast sé einhver úr leikstjórateyminu 

viðstaddur til að upplýsingaflæði sé sem best. 

7.4 Fjórði hluti: Sýning 

Þá er komið að fjórða hluta ferlisins sem ber titilinn sýning. Nú er komið að því að 

bekkurinn sem var gestgafi í öðrum hluta námsferlisins heimsæki þá sem voru gestir. 

Með því móti fá allir nemendur tækifæri til að ferðast og kynnast hinu landinu enn 

betur. Aftur er reiknað með vikudvöl og gert er ráð fyrir að hún sé á miðri vorönn, í 

mars eða apríl. Megináhersla þessa hluta er að hnýta síðustu endana á leiksýningunni 

og sýna hana. 

Markmið fjórða hluta námsferlisins eru:  

 Að nemendur hitti vinabekk sinn aftur og myndi enn betri tengsl. 

 Að nemendur upplifi menningu lands gestgjafanna af eigin raun. 

 Að nemendur undirbúi leiksýninguna saman. 

 Að nemendur taki þátt í hópefli og efli samvinnuhæfni sína. 

 Að nemendur stígi út fyrir þægindarammann. 

 Að nemendur sýni lokaafurð sína fyrir framan gesti. 

 Fyrir íslensku nemendurna: Að nemendur fái að heyra og tala dönsku við 

jafnaldra augliti til auglitis. 

Líkt og í fyrri heimsókninni er mælt með að haldin sé móttaka fyrir nemendurna á fyrsta 

degi þar sem kennarar, nemendur og foreldrar hittist, borði jafnvel saman og geri 

nokkrar upphitunar- og hópeflisæfingar (sjá kafla 5.2). Einnig skulu nýju gestgjafarnir 

sýna skólann sinn og bjóða upp á kynningu á honum og skólastarfinu. Vikan mun að 

öðru leyti einkennast af æfingum og uppsetningu á leiksýningunni. Ekki verður sett upp 
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ákveðin dagskrá fyrir hvern dag heldur verða dregnir saman nokkrir dagar og helstu 

verkefni þeirra skýrð. 

Dagar 2-4. Hópurinn hefur u.þ.b. fjóra daga til að setja sýninguna sína á svið. Það skal 

þó minna á mikilvægi þess að hefja alla daga á upphitunar- og hópeflisæfingum (sjá 

kafla 5.2). Við upphaf vikunnar er gott að setjast niður með öllum hópnum, fara yfir 

handritið og skipulag komandi daga svo allir hafi á hreinu til hvers er ætlast af þeim. 

Eins og áður hefur verið sagt þá er skipulagsvinnan í höndum kennara og 

leikstjórateymisins. Það getur verið gagnlegt að teymin hittist hvert fyrir sig og sameini 

vinnuna sína, því búast má við að það komi einhverjir búningar til dæmis frá gestgjöfum 

og aðrir frá gestum. Þá geta teymin áttað sig betur á hvað það er sem þarf að gerast hjá 

þeim á næstu fjórum dögum til þess að allt sé klárt síðdegis á fimmta degi, þ.e. þegar 

sýning fer fram. Dagarnir fara svo að mestu í að hópurinn geri leiksviðið tilbúið, æfi 

senur, máti búninga og stilli af tónlist, leikhljóð og ljós svo fátt eitt sé nefnt. Hægt og 

rólega er hægt að æfa samliggjandi senur sem að lokum verður öll sýningin. Á fjórða 

degi er gott að miða við að hægt sé að framkvæma nokkur fullbúin rennsli á sýningunni 

þar sem unnið er að smáatriðum.  

Hér eru nokkur gagnleg grunnatriði frá Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur 

(2004, bls. 53) sem gott er fyrir kennara og leikstjórateymi að hafa í huga þegar kemur 

að sviðsetningu: 

 Þegar verið er að leika senur á sviðinu er mikilvægt að allir hafi hljóð, 

sérstaklega þeir sem eru baksviðs svo nemendur sem leika verði ekki fyrir 

truflun. 

 Gott er að benda óvönum nemendum á að einfaldur leikur er yfirleitt betri en of 

mikill. 

 Til þess að texti og tjáning skili sér út í áhorfendasal verða nemendur alltaf að 

snúa fram þegar þeir tala og ekki snúa sér við eða fara á hreyfingu fyrr en 

textinn þeirra er að mestu búinn. 

 Árétta fyrir leikendum að hlusta á þá sem eru að tala á sviðinu og að þeir tali 

ekki ofan í hvern annan heldur bíði eftir að hver og einn ljúki sér af. 

 Útskýra það sérstaklega að þó svo þeir séu að leika þetta í tíunda sinn og viti um 

hvað sýningin snúist þá gildi ekki það sama um áhorfendur. 

 Síðast en ekki síst skipta tímasetningar miklu máli í leiksýningu og því sérdeilis 

mikilvægt að nemendur séu tilbúnir á réttum tíma og á það við leikara, 

ljósamenn, sviðsmenn og hljóðmenn. 

Dagur 5. Þá er sýningardagur runninn upp. Fyrri hluti dags er þá nýttur í lokaæfingu og 

pússningu sena og senuskipta ef þörf er á. Seinni hluti til lokaundirbúnings og sýningar, 
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sem hugsanlega mætti hafa um kvöldið. Lokaæfing felur í sér að allt sé framkvæmt líkt 

og um sýningu væri að ræða, leikarar fá förðun og fara í búninga, sviðsmynd er sett 

upp, tónlist, hljóð og ljós eru á sínum stöðum. Leikstjórateymi hefur yfirsýn og punktar 

hjá sér minnisatriði sem það mun benda öðrum teymum á að lokinni æfingu. Það geta 

bæði verið ábendingar um eitthvað sem var vel heppnað og um það sem þyrfti að gera 

enn betur eða passa. Á eftir lokaæfingu setjast kennarar og leikstjórateymi niður með 

öllum hópnum og fara yfir allra síðustu atriði sem þurfi að laga eða passa sérstaklega 

vel upp á að klúðrist ekki. Þeir verða þó einnig að muna að hrósa nemendum sínum og 

hvetja þá áfram til þess að þeir mæti tvíefldir og jákvæðir til sýningar seinna um daginn.  

Hópurinn hjálpast að við að undirbúa áhorfendasalinn og þegar gestir fara að 

streyma að setja nemendur sig í réttar stellingar og sýna sýninguna sína á tilætluðum 

tíma. Foreldrar gestgjafa, aðrir nemendur, starfsfólk skólans og íbúar 

hverfisins/þorpsins eru uppástungur að áhorfendum til að bjóða á sýninguna. Það gæti 

verið góð leið að mynda lítinn kynningar- og boðshóp með nemendum frá 

heimalandinu fyrr í vikunni sem mundi ásamt kennara sjá um þessi mál. Mælst er til 

þess að sýningin sé tekin upp á myndband svo hópurinn sjálfur og svo foreldrar, 

nemendur og starfsfólk skóla gestanna geti fengið að sjá hana. Hópurinn sjálfur gæti 

líka til dæmis séð hana á lokakvöldi heimsóknarinnar. 

Að sýningu lokinni hjálpast allir að við að ganga frá og kennarar halda svo fund þar 

sem þeir hrósa hópnum fyrir dugnaðinn og flotta sýningu. Að auki má vænta þess að 

nemendur séu í ákveðnu spennufalli og hafi því þörf fyrir að ræða sýninguna. Það er um 

að gera að leyfa þeim það en þó verða kennarar að passa að nemendur einblíni ekki 

einungis á það sem mistókst, eins og er algengt. 

Dagur 6. sjá dag 6 í kafla 7.2.  

Dagur 7. sjá dag 7 í kafla 7.2. 

7.5 Fimmti hluti: Mat  

Það er áríðandi að mat sé lagt á námsferlið til þess að kennarar, nemendur, foreldrar og 

skólastjórnendur viti og skilji hvað nemendur og kennarar fengu út úr því að taka þátt í 

því, sjá nánar í umfjöllun um námsmat í kafla 6. Símat (sjá kafla 6.3) er framkvæmt jafnt 

og þétt í gegnum allt ferlið. Jafningjamati (sjá kafla 6.1) og nemendamati eða sjálfsmati 

(sjá kafla 6.2) vinna nemendur að í lok námsferlisins, þ.e. þegar gestir eru komnir heim 

aftur úr seinni heimsókninni, en einnig getur verið árangursríkt líkt og nefnt var áður að 

leggja það fyrir oftar í námsferlinu, t.d. við lok fyrri heimsóknarinnar, því þá er hægt að 
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grípa inn í ef eitthvað athyglisvert kemur í ljós. Kennarar taka að lokum saman allt 

námsmat sem skráð hefur verið, bæði af þeim og nemendum, bera saman og reikna út 

lokaniðurstöður þess. Þetta gera þeir með aðstoð samskiptaforrita eftir að allir eru 

komnir til síns heima og hafa skilað inn jafningja- og sjálfsmati. Þær kynna þeir fyrir 

nemendum, kennurum og skólastjórnendum í sínum skólum. Í lok námsferlisins ganga 

kennararnir frá öllu sem þarf er viðkemur styrkjum sem fengnir voru, þeir skrifa skýrslu í 

sameiningu um námsferlið og skila inn til styrkveitenda (European Commission, 2016, 

bls. 247). 
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8 Niðurlag 

Hér hefur verið sett fram hugmynd að námsferli sem inniheldur krefjandi en 

skemmtilega vinnu fyrir íslenska og danska nemendur í 9.-10. bekk. Um er að ræða 

vinabekkjaferli og tandemnám þar sem aðferðin frá hugmynd til sýningar er í 

brennidepli. Nemendur hafa samskipti á milli landa, koma saman í tvígang, læra um 

menningarheima hver annars og sína eigin og nýta þá þekkingu til að semja og setja á 

svið leiksýningu. Í námsferlinu er að finna fjölmargar kennsluaðferðir og hugmyndir að 

vinnulagi til þess að gera ferlið sem lærdómsríkast fyrir nemendur og um leið 

skemmtilegt og áhugavekjandi. Þar sem eitt af markmiðum námsferlisins er að íslensku 

nemendurnir efli færni sína, þá aðallega talfærni, í dönsku er lögð áhersla á að 

námsferlið fari að mestu fram á dönsku, eða eins og nemendur og kennarar treysta sér 

til. Með námsferlinu vil ég gefa kennurum hugmynd að samþættingu leiklistar og 

dönskukennslu og hvetja þá um leið til þess að fara í gegnum vinabekkjaferli með 

nemendum sínum. Ég vonast einnig til þess að það aðstoði íslenska kennara að kveikja 

áhuga nemenda á Danmörku og dönsku. Nemendur, bæði íslenskir og danskir, fá að 

kynnast erlendum jafnöldrum og eignast jafnvel vini fyrir lífstíð. Þeir kynnast öðrum 

menningarheimi sem í grunninn er kannski ekkert svo ólíkur þeirra eigin sem ég tel 

víkka sjóndeildarhring þeirra um leið og þeir átta sig á að allir eru líkir að einhverju leyti. 

Námsferlinu er stillt upp fyrir vinabekkjaferli á milli Íslands og Danmerkur en þó 

ættu flestir kennarar, aðallega leiklistar- og tungumálakennarar á unglinga- og 

framhaldsskólastigi, að geta nýtt það. Jafnvel gætu leiðbeiningar um vinnubrögð og 

æfingar nýst kennurum til þess að flétta leiklist inn í kennslu sína þótt ekki væri um 

vinabekki eða samstarf við erlenda nemendur að ræða. Ferlinu fylgir greinargerð þar 

sem komið er inn á þróun alþjóðavæðingar í heiminum og mikilvægi eflingar 

menningarlæsis nemenda. Þar má einnig lesa um rök fræðimanna fyrir því að nýta 

samvinnunám, samþættingu og leiklist í skólastarfi ásamt því hversu mikil áhrif 

áhugahvöt nemenda hefur á nám þeirra. Að mínu mati skiptir það mestu að nemendur 

séu ánægðir í námi sínu, þeim þyki gaman og læri um leið. Ég vil að þeir fái tækifæri til 

að spreyta sig á nýjum sviðum lífsins sem ég tel efla sjálfstraust þeirra, undirbúi þá 

betur fyrir þátttöku sína í samfélaginu og færi skólastarfið nær raunveruleikanum. Ég 

trúi því að námsferlið „Þetta fékk mig til að trúa á ást við fyrstu sýn“ - Tveir 
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menningarheimar mætast í heimi leiklistarinnar geti aðstoðað við að ná þessum 

markmiðum. 
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Viðauki A: Spurningar v/meistaraverkefnis 

Spurningar v/ meistaraverkefnis 

Vor 2016 

Vinnutitill: Tveir menningarheimar mætast í heimi leiklistarinnar 

Höfundur: Kristín Ýr Lyngdal Sigurðardóttir 

Kynning á viðfangsefni meistaraverkefnisins: Í mastersverkefni mínu ætla ég að samþætta bæði 

kjörsviðin mín, dönsku og leiklist. Námsefnið verður ferli sem mun fela í sér tandemnám þar sem 

leiklist er beitt í dönskukennslu til að ýta undir áhuga og árangur í greininni. Grunnhugmyndin 

er sú að nemendur frá Danmörku og nemendur frá Íslandi vinni saman að uppsetningu leikverks 

sem þeir semja einnig saman. Hugmyndin byggist á tandemnámi (e. tandem learning), 

vinaskólar eða vinabekkir er það oft kallað í daglegu tali. Í ferlinu mun íslenskur bekkur 

nemenda á unglingastigi setja sig í samband við danskan bekk nemenda á sama aldri í 

Danmörku. Nemendurnir vinna svo saman með hjálp internetsins við að kynnast hver öðrum og 

menningarheimum hver annars. Skipulagðar verða síðan tvær heimsóknir, önnur til Íslands og 

hin til Danmerkur, þar sem nemendurnir hittast, semja og setja á svið leikrit sem byggist á því 

sem þeir hafa lært hver af öðrum. Aðferðin frá hugmynd til sýningar (e. devised theatre) verður í 

brennidepli þegar kemur að því að semja leikritið og setja það á svið. 

Hér á eftir fara spurningar tengdar vinnu með vinabekki frá mismunandi löndum, 

eða sem kallast á fræðimálinu tandemnám. Ég bið þig að svara spurningunum af bestu 

getu og endilega bættu við öllu því sem þér dettur í hug varðandi reynslu þína af 

vinabekkjarferli þó það tengist kannski ekki beint spurningunum. Farið verður með 

svörin sem trúnaðarmál og verða þau notuð til stuðnings við viðfangsefni 

meistaraverkefnisins. Sagt verður frá því að höfundur hafi leitað upplýsinga hjá 

kennurum með reynslu af vinabekkjum og að þar hafi tiltekin atriði komið fram. 

Meistaraverkefnið felur ekki í sér eigindlega rannsókn heldur útfærða hugmynd að 

námsferli ásamt fræðilegri greinargerð. Ég bið þig að senda mér svörin í síðasta lagi 18. 

mars nk. Ekki hika við að hafa samband ef spurningar vakna.  

Með fyrirfram þökk, Kristín Ýr. 

 

1. Segðu aðeins frá þeim vinabekkjarferlum sem þú hefur tekið þátt í /stjórnað 

(fjöldi, stærð, þjóðerni, aldur, markmið, viðfangsefni o.fl.) 
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2. Hvaða leiðir voru farnar til að fjármagna ferlið? 

3. Hvers konar viðfangsefni unnu nemendur þjóðanna saman?  

4. Hvaða tungumál notuðu nemendur í samskiptum sínum?  

5. Hverjir eru ávinningar nemandans af því að fara í gegnum vinabekkjarferli ? 

6. Hverjar eru neikvæðu hliðar vinabekkjarferlis? 

7. Hvað finnst þér þú hafa lært sem kennari af vinabekkjarferlum? 

8. Ef þú fengir tækifæri, mundir þú endurtaka leikinn ? 

9. Hvað ætti kennari að hafa sérstaklega í huga þegar kemur að svona ferli? 

10. Er eitthvað annað tengt reynslu þinni af vinabekkjarferlum sem þú vilt benda á? 
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Viðauki Á: Jafningjamat 

Peer-evaluering 
Undervisningsforløbet - Fra idé til forestilling 

 
Navn på eleven som bliver evalueret : ____________________________ 
 

 Altid Oftest Sommetider Aldrig Kommentar 

Han/hun var 

interesseret i 

undervisningsforløbet 

     

Han/hun var positiv 

imod sin gruppe 

     

Han/hun arbejdede 

godt sammen med 

sine 

gruppemedlemmer. 

     

Han/hun havde idéer 

han/hun delte med 

gruppen.  

     

Han/hun lyttede til 

sine 

gruppemedlemmer. 

     



60 

Han/hun arbejdede 

godt på opgaver i 

undervisningsforløbet. 

     

Han/hun viste sine 

gruppemedlemmer 

respekt. 

     

 

Karakter: ____ 
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Viðauki B: Sjálfsmat 

Selvevaluering 
Undervisningsforløbet - Fra idé til forestilling 

 

Navn: ____________________________ 

 Altid Oftest Sommetider Aldrig Kommentar 

Jeg synes det var sjovt 

at deltage i 

undervisningsforløbet 

     

Det var sjovt at 

arbejde sammen med 

mine 

gruppemedlemmer 

     

Jeg arbejdede godt 

sammen med mine 

gruppemedlemmer 

     

Jeg fik idéer som jeg 

delte med mine 

gruppemedlemmer 

     

Jeg lyttede til mine 

gruppemedlemmer 
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Jeg arbejdede hårdt i 

undervisningsforløbet 

     

Jeg fik lært noget om 

dansk og islandsk 

kultur i 

undervisningsforløbet 

     

Hvad gik godt i gruppearbejdet? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________  

Hvad er det vigtigste jeg lavede i undervisningsforløbet?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________  

Hvordan var det at deltage i undervisningsforløbet?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________  

Hvad fik jeg lært nyt i undervisningsforløbet (f.eks. i forhold til sprog, kultur, venskab, 

samarbejde, teater osv.) ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Hvad kunne jeg gøre bedre næste gang?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Karakter: ___ 
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Viðauki D: Persónugreining 

 


