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Ágrip  

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B. Ed gráðu við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Verkefnið er tvíþætt, kennsluverkefni og greinagerð. Kennsluverkefnið er 

þemaverkefni sem ber heitið Víkingaöld árin 800-1050 – Þemaverkefni fyrir 5. bekk. 

Verkefnið snýst um að reyna að koma til móts við mismundandi þarfir nemenda með því 

að nota ólíka skapandi kennsluhætti. Verkefnin eru unnin með hæfniviðmið 

samfélagsgreina í Aðalnámskrá grunnskóla í huga. Í greinagerðinni er fjallað um sköpun í 

skólastarfi út frá fræðilegu sjónarhorni og komið inn á mikilvægi sköpunar í námi, en 

sköpun getur oft vakið áhuga nemenda á náminu og komið í veg fyrir brottfall. Farið er að 

lokum yfir fjölbreyttar kennsluaðferðir og kostir þeirra og gallar reifaðir ásamt því að 

skoða ávinninginn af því að kenna hamingju í skólum. Með greinagerðinni fylgir 

hugmyndabanki ætlaður kennurum sem vilja vinna þemaverkefni um árin 800-1050, 

víkingaöldina.  
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Formáli 

Frá því að ég man eftir mér hef ég haft áhuga sögu Íslands en fyrir mér er sagan 

nauðsynleg til þess að hafa skilning á nútímanum. Einnig hef ég lengi unnið með börnum 

og er nám mitt í grunnskólakennslu, með áherslu á samfélagsgreinar góð samsetning 

þessara tveggja áhugamála. Ritgerð þessi er afrakstur náms míns við menntavísindasvið 

HÍ. Námið hefur verið lærdómsríkt og gefandi og hlakka ég mikið til þess að takast á við 

kennarastarfið í framtíðinni. Vil ég þakka vinkonum mínum fyrir hvatningu og fjölskyldu 

minni fyrir yfirlestur og stuðning í gegnum ferlið. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn 

Ása Helga Ragnarsdóttir fyrir að kynna mig fyrir nýjum heimi kennsluaðferða, en einnig vil 

ég þakka henni fyrir góða leiðsögn og hvatningu við gerð þessa verkefnis. Að lokum fær 

unnusti og dóttir þakkir fyrir ómældan stuðning, þolinmæði og hvatningu í gegnum nám 

mitt. 

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

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. 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. 

 

Danmörk, 23. desember 2017 

 

  

Ásdís Heiðarsdóttir (sign.) 

Ásdís Heiðarsdóttir 
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1 Inngangur  

Þegar komið var að því að ákveða um hvað lokaverkefnið mitt ætti að fjalla var ég ákveðin 

í því að tengja saman skapandi kennsluhætti og samfélagsgreinar. Í framhaldinu ákvað ég 

að búa til þemaverkefni um víkingaöldina með áherslu á skapandi kennsluaðferðir. 

Innblásturinn af verkefninu fékk ég bæði eftir vettvangsnámið mitt vorið 2016 og eftir að 

hafa setið námskeiðið Kennsla samfélagsgreina og lýðræði í skólastarfi á vormisseri 2016 

undir leiðsögn Ásu Helgu Ragnarsdóttur aðjúnkts og Lilju M. Jónsdóttur lektors. Ári síðar 

sat ég einnig námskeiðið Samfélagsfræðikennsla og skapandi nám undir leiðsögn sömu 

kennara, en það námskeið veitti mér ekki síður innblástur. Á námskeiðunum kynntist ég 

kennsluaðferðum leiklistar sem opnuðu augu mín fyrir möguleikunum að koma til móts 

við mismunandi nemendur og taka þátt í því að skapa skólastarf fyrir alla.  

  Í vettvangsnáminu mínu tók ég yfir kennslu fimmta bekkjar á höfuðborgarsvæðinu 

þar sem ég lagði áherslu á skapandi kennsluaðferðir og einna helst kennsluaðferðir 

leiklistar. Ég tók eftir því að sumir nemendur unnu að mestu með kennslubækur og 

vinnubækur. Sömu nemendurnir voru oftast eftir á með verkefnin í lok dags eða höfðu 

lítinn áhuga á að sinna þeim. Ég vildi reyna að koma til móts við þessa nemendur og prófa 

aðrar kennsluaðferðir, ég notaði einkum kennsluaðferðir leiklistar. Mér og 

leiðsagnarkennara mínum til ánægju virtust þær auka áhuga þessara nemenda. Þeir urðu 

áhugasamir að klára verkefni sín og spurðu margs. Ég var því enn ákveðnari í að hanna 

hugmyndabanka með skapandi kennsluaðferðum í lokaverkefni mínu við 

menntavísindasvið.  

  Lokaverkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar greinagerð þar sem fræðilegum 

hluta sköpunar í skólastarfi er gerð skil og hins vegar kennsluverkefni sem er 

þemaverkefni fyrir 5. bekk um víkingaöldina byggt á kennslubókinni Víkingaöld árin 800 – 

1050 eftir Sigrúnu Helgadóttur. Í greinagerðinni er fjallað um helstu kenningar, kennismiði 

og rannsóknir sem beina sjónum sínum að skapandi námi. Að lokum er fjallað um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennslu jákvæðrar sálfræði í skólum en hún hefur verið að 

ryðja sér til rúms á síðustu árum. 

  Í fimmta bekk læra allir nemendur um víkinganna og er markmiðið með 

þemaverkefni mínu að kennarar geti nýtt sér þetta verkefni til þess að kenna um 
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víkinganna á annan hátt en hefð hefur verið fyrir þar sem skapandi kennsla er í fyrirrúmi. 

Með skapandi námi eru líkur á að áhugi nemenda verði meiri á náminu, þannig er ef til vill 

hægt að koma í veg fyrir brottfall nemenda með skapandi námi.  
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2 Samfélagsgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla 

Samfélagsgreinar er yfirheiti nokkurra greina en þessar greinar eru: saga, landafræði, 

lífsleikni, trúarbragðafræði, heimspeki, þjóðfélagsfræði, jafnréttismál og siðfræði. Í 

samfélagsgreinum er fjallað um menningu og samfélög á gagnrýninn og upplýsandi hátt 

og nemendur fræddir um þær hugmyndir og hugsjónir sem eru ríkjandi í viðhorfum til 

menningar, sögu og umhverfis. Greinarnar undirbúa nemendur fyrir komandi framtíð og 

er þeim gert að takast á við hinar ýmsu áskoranir sem gætu orðið á vegi þeirra á 

lífsleiðinni, með skynsemi og ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um tengingu hæfniviðmiða við sex 

grunnþætti menntunar. Þættirnir snúast um læsi á menningu, samfélag, umhverfi og 

náttúru og eiga að fléttast inn í allt skólastarf, en fjallað verður nánar um hvern þátt fyrir 

sig í næsta kafla. Hæfniviðmið er að finna í lok hvers námsgreinakafla og eru þau 

einskonar markmið hvers námssviðs. Hver námsgrein er síðan hjálpartæki nemanda til að 

ná hæfniviðmiðum. Hæfniviðmið samfélagsgreina er skipt í þrjá flokka:  

• Reynsluheimur: Nemendur læra meðal annars um umhverfið, samfélag, sögu og 

menningu, sem leiðir af sér hæfni nemenda til að skilja heiminn sem hann hefur 

fæðst inn í. 

• Hugarheimur: Nemendur læra meðal annars um sjálfsvitund, staðalímyndir, 

lífsviðhorf, réttsýni og gagnrýna hugsun, sem leiðir af sér hæfni nemenda til að 

setja sig í spor annarra og átta sig þannig á þeirri mynd sem hann gerir af sjálfum 

sér.  

• Félagsheimur: Hæfni nemenda til að þróa ný tengsl við aðra í mismunandi 

aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Að mati Lilju M. Jónsdóttur (1996) breyttist viðhorf til skólastarfs árið 1974 með 

tilkomu nýrra grunnskólalaga og námskrár. Nýjar kennsluaðferðir litu dagsins ljós og má 

þar nefna leitaraðferðir, hópvinnu og leikræna tjáningu. Þessar aðferðir eru enn góðar og 

gildar kennsluaðferðir sem stuðla að auknum þroska og hæfni í samfélagsgreinum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Engin aðferð er þó betri en önnur þar sem 

þær byggja allar á mismunandi markmiðum og hugmyndafræði. Kennarar þurfi því að 
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þekkja vel til aðferðanna og hvað hentar best hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

 Sex grunnþættir menntunar  

Helsta nýbreytni Aðalnámskrár grunnskóla 2011 er kafli um sex grunnþætti menntunar, 

en þeir eru settir fram til þess að styrkja skólastarf (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). 

Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og 

velferð og sköpun. Þeir leggja áherslu á einstaklings- og samfélagsleg markmið og snúast 

um læsi á samfélagið, umhverfið og menninguna og uppbyggingu ungmenna, andlega og 

líkamlega til að bjarga sér í samfélaginu. Þeir snúast einnig um framtíðarsýn og hvatningu 

ungmenna til að verða þátttakendur í eigin samfélagi með áherslu á jafnrétti og lýðræði. 

Áherslur grunnþáttanna tengjast innbyrðis og stuðla því að meiri samfellu í skólastarfinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hér fyrir neðan verður fjallað um hvern 

þátt í stuttu máli en allir sex grunnþættir menntunar koma fyrir í kennsluverkefninu 

Víkingaöld árin 800-1050 - Þemaverkefni fyrir 5. bekk sem höfundur hefur samið og fylgir 

þessari greinagerð.  

Læsi 

Í einföldum skilningi snýst læsi um þá kunnáttu að geta ritað hugsanir sínar og skilja 

prentaðan texta. Þrátt fyrir að fræðimenn séu ekki allir á sama máli um þýðingu 

hugtaksins er eitt víst, læsi er félagslegt og á sér aldrei stað í tómarúmi. Læsi snýst fyrst og 

fremst um tákn og hvernig þeim er miðlað. Nemendur eiga að bregðast við því sem þeir 

lesa á skapandi og persónulegan hátt og það geta þeir gert með hjálp þeirra miðla og 

tækni sem er í boði. Miðlamennt, stafrænt læsi og miðlalæsi eru hugtök sem urðu til með 

komu nýrra miðla og tækni í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

  Í kennsluverkefninu sem höfundur hefur samið spilar læsi inn í hvern dag 

þemavinnunnar. Nemendum er sett fyrir að lesa nokkrar blaðsíður í kennslubókinni fyrir 

hvern tíma. Kennarinn ræðir í tímum það sem nemendur lásu heima en markmiðið með 

heimalestrinum er að nemendur séu á einhvern hátt undirbúnir fyrir tíma. Einnig lesa 

nemendur sögu úr goðafræði og túlka atburði hennar með myndsköpun.  

Sjálfbærni 

Hugtakið sjálfbærni snýst um að huga að umhverfi okkar svo við getum skilað því til 
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komandi kynslóða í ekki lakari ástandi en við tókum við því og á sama tíma eigum við að 

mæta þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 

sínum þörfum. Nemendur eiga að gera sér grein fyrir takmörkuðum vistkerfum jarðar, 

tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð til að stuðla að jöfnuði kynslóða og vera meðvitaðir 

um efnahagslegan þátt samfélagsins í sjálfbærri þróun. Nemendur eru því virkir 

þátttakendur í eigin samfélagi og takast á við ýmis álita- og ágreiningsmál í námi sínu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

  Í kennsluverkefninu vinna nemendur mikið með pappa í myndsköpun. Lögð er 

áhersla á að nota pappír sem ef til vill á að fara með á endurvinnslustöð, rifinn pappír og 

fleira sem hægt er að nýta enn betur. Nemendur eru mikið utandyra í þemanáminu og 

reynt verður að gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt og að þeir eigi að leggja sitt 

af mörkum við að ganga vel um það.  

Lýðræði og mannréttindi  

Börn læra til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði. Skólarnir gegna því 

mikilvæga hlutverki að efla gagnrýna hugsun nemenda og rækta lýðræðislega 

samfélagshugsun þeirra, kenna nemendum að takast á við álitamál og taka afstöðu til 

þeirra. Samfélagsgreinar og lífsleikni eru þungamiðja lýðræðis- og mannréttindakennslu 

en námið getur farið fram innan og utan veggja skólans jafnt sem heima og í frístundum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

  Í gegnum allt þemaverkefnið er ætlast til þess að allir nemendur leggi orð í belg og 

beri virðingu fyrir skoðunum annarra og hvort öðru.  

Jafnrétti 

Hugtakið jafnrétti er breitt og nær til dæmis til aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar 

og litarháttar. Með jafnréttisfræðslu er reynt að sporna við mismunun vegna ofangreindra 

þátta ásamt því að undirbúa alla undir þátttöku í samfélaginu. 

Markmið jafnréttismenntunar er að veita öllum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum 

og lifa í frjálsu samfélagi sem mætir fólki af skilning, virðingu og jafnrétti. Samkvæmt 

lögum eiga allir nemendur að hljóta fræðslu um jafnréttismál og eiga jafnréttislög ávallt 

að vera í huga í kennslu og samskiptum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

  Jafnrétti eru gerð skil í kennsluverkefninu með skapandi námi. Það er reynt að 

koma til móts við alla nemendur þar sem nám fer fram á fjölbreyttum stöðum, með 
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fjölbreyttum kennsluaðferðum og fjölbreyttum verkefnum. Þannig fá nemendur sem til 

dæmis hafa átt erfitt með hefðbundið bóknám tækifæri til þess að blómstra og nýta 

hæfileika sína. Jafnrétti birtist einnig í hópvinnu nemenda. 

Heilbrigði og velferð 

Nemendur eyða stærsta hluta dagsins í skólanum og því þarf skólinn ávallt að stuðla að 

heilbrigði, velferð og vellíðan þeirra. Skólarnir þurfa að skapa jákvæðan skólabrag og 

tryggja að umhverfið hlúi að helstu þáttum heilbrigðis eins og jákvæðri sjálfsmynd, 

hreyfingu, næringu, andlegri vellíðan og skilning á eigin tilfinningum jafnt sem annarra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

  Jákvæðni og velferð er höfð að leiðarljósi í öllu kennsluverkefninu. Nemendur eru 

hvattir til þess að vinna saman, vera hvetjandi og sýna virðingu í samstarfi við aðra. Til að 

mynda eiga kennsluaðferðir leiklistar að skila sér í bættu sjálfstrausti og vellíðan fyrir 

nemenda. Hreyfing er einnig höfð að leiðarljósi, sérstaklega í útkennslunni.  

Sköpun 

Sköpun snýst um spennu, forvitni og áskorun. Sköpunarþráin er hluti af meðfæddri 

forvitni einstaklings og snýst um að móta viðfangsefni, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en 

hefur áður verið gert. Sköpun er að fara út fyrir rammann og auka þekkingu sína. Líkt og 

aðrir grunnþættir byggir sköpun á gagnrýnni hugsun og stuðlar að ígrundun og frumkvæði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Kennsluverkefnið gengur út á skapandi kennslu. Sköpun er höfð að leiðarljósi í 

gegnum allt kennsluverkefnið. Nemendur takast á við ólík verkefni í hverjum tíma sem 

reynir á mismunandi hæfileika þeirra og sköpunarkraft.  
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3 Sköpun í skólastarfi  

„We don't grow into creativity, we grow out of it or rather we get educated out of it. “ 

         - (Robinson, 2006).  

Sköpun er hluti af menningararfi okkar og hún finnst allstaðar. Börn fæðast inn í skapandi 

heim þar sem þeim er eðlislægt að tjá sig á listrænan hátt og gera þau það löngu áður en 

þau byrja að lesa og skrifa (Bamford, 2006). Ken Robinson (2001) lýsir sköpun sem ferli 

byggt á ímyndunarafli sem leiðir til þess að nýr skilningur þróast sem hefur gildi fyrir 

einstaklinginn. Hann undirstrikar að sköpun sé jafn mikilvæg og aðrar bóklegar greinar og 

segir að því miður virðist bóklegt nám vera mun meira metið innan skólastarfs, því megi 

leiða að því líkur að þeir nemendur sem ekki eru sterkir bóklega, geti átt á hættu að verða 

flokkaðir sem getuminni (Bamford, 2006, Robinson, 2006; Farris og Rieman, 2014). 

Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun sem opnar ótal möguleika fyrir nemendur. Auk þess 

leiðir skapandi kennsla til aukins námsáhuga og fylgir nemendum lengur en hefðbundin 

kennslubókarkennsla. Nemendur móta viðfangsefni og miðla þeim, gera eitthvað nýtt eða 

öðruvísi og verða meira í dag en þeir voru í gær. Þar sem sköpun er einn af sex 

grunnþáttum menntunar eiga skólar að leggja áherslu á sköpun í öllum greinum og í 

námsmati, því þar skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afraksturinn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; Morris, 2009).  

  Ann Bamford (2006) leggur áherslu á að sköpun sé hluti af öllu skólastarfi þar sem 

hún geti leitt til aukins námsáhuga og minnkað brottfall nemenda, sérstaklega hjá 

drengjum og jaðarnemendur. Hún segir einnig í skýrslu sinni að mörgum nemendum 

finnist gaman að vinna með leiklist í tengslum við námsefnið og sjá nýjan tilgang með 

náminu. Lindström (2006) bendir á að það sé einkar æskilegt að stuðla að skapandi 

hugsun innan skólanna, en það verði ekki gert með fjölgun greina, betra sé að reyna að 

dýpka skilning nemenda á því námsefni sem verið er að vinna með, greina efnið og 

rökræða það. Þekking nemenda verður þannig safaríkari þar sem nemendur fá lengri tíma 

í námið, þeir fá betri heildarsýn, nemendur vinna saman og leggja mat á eigin vinnu. 

Eisner (2002) tekur undir þetta og mælir með að nota listgreinar í tengslum við skapandi 

hugsun nemenda. Hann bætir við að listir hafa áhrif á ímyndunarafl einstaklinga og með 

hjálp lista er hægt að sjá fyrir sér hluti sem við hvorki sjáum né heyrum. Ef lögð er áhersla 
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á sköpun í námi er vonandi hægt að stuðla að gagnrýnni og lausnarmiðaðri hugsun 

nemenda ásamt því að efla ímyndunarafl þeirra og sjálfstæði (Bamford, 2006). Með 

skapandi námi læra nemendur að það geta verið margar lausnir á vandamálum og að ekki 

sé alltaf markmiðið að komast að sömu niðurstöðu. Skóli sem hefur það að leiðarljósi að 

hlúa að þroska einstaklinga, ólíkum hæfileikum og áhuga þeirra ætti að verða farsæll 

(Cerveny, 2001).  

  Mikilvægt er að hlúa að öllum greindarsviðum nemenda, því nemendur eru ólíkir 

og læra á ólíkan hátt. Líkt og kom fram hér að ofan eru nemendur sem standa sig betur 

bóklega líklegri til að fá meira lof en þeir nemendur sem hafa hæfileika sem eru ekki 

tengdir bóknámi. Sá hinn sami getur verið talinn getulítill nemandi (Bamford, 2006; 

Robinson, 2006; Farris og Rieman, 2014). Howard Gardner prófessor í menntunarfræðum 

við Harvard háskólann í Bandaríkjunum er einn þeirra sem setti fram kenningu um ólíka 

hæfileika einstaklinga og mikilvægi þess að taka tillit til þessara fjölbreyttu hæfileika. 

Gardner setti kenninguna fram árið 1983 og átti hún eftir að gjörbreyta hugmyndum 

manna um greind. Þessi kenning kallast fjölgreindarkenning og nýtur mikilla vinsælla 

innan menntakerfisins. Gardner vísaði því á bug að hægt væri að mæla greind einstaklinga 

með greindarprófum og finna þannig út greindarvísitölu. Gardner segir greind vera alla 

getu einstaklings til þess að vinna úr upplýsingum og skapa eitthvað nýtt (Armstrong, 

2001; Smith, 2008). Gardner flokkaði greindir í átta flokka:  

• Málgreind: Næmni fyrir orðaforða. Einstaklingur sem hefur góða málgreind hefur 

hæfileika til að vinna með tungumál, skrifar gjarnan góða texta og hefur góðan 

orðaforða. 

• Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til óhlutbundinnar hugsunar og rökhugsunar 

ásamt því að vinna vel með tölur. Einstaklingar á þessu sviði eru til dæmis góðir í 

stærðfræði og forritun.  

• Rýmisgreind: Einstaklingur með mikla rýmisgreind hafa hæfileika til rúm- og 

sjónskynjunar. Þeir einstaklingar vinna oft með arkitektúr, listir, lögun og form.  

• Líkams- og hreyfigreind: Íþróttafólk flokkast undir þá sem hafa góða líkams- og 

hreyfigreind.  

• Tónlistargreind: Hæfileiki til að skapa og meta tónlist. Einstaklingar sem hafa gott 

tóneyra og eru næmir fyrir takti hefur góða tónlistargreind.  
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• Samskiptagreind: Kennarar og stjórnmálamenn eru oftast með góða 

samskiptagreind. Þetta eru einstaklingar sem eru góðir í samskiptum og skynja 

aðra á látbragði þeirra og raddblæ.  

• Sjálfsþekkingargreind: Að hafa hæfileikann til að skynja styrkleika sína og veikleika, 

langanir og hæfni. Þessir einstaklingar þekkja sjálfan sig vel og nýta þennan 

hæfileika í starfi líkt og sálfræðingar.  

• Umhverfisgreind: Hæfileikinn til að meta og greina náttúruna og umhverfi sitt 

(„The Components of MI“, e. d.).  

Gardner vill meina að það mikilvægasta í þroskaferli einstaklings sé að beina þeim inn á 

það svið þar sem hæfileikar þeirra fái að skína og til þess þurfa kennarar að nýta sér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir (Farris og Rieman, 2014).  

  Þrátt fyrir að sköpun sé einn af sex grunnþáttum menntunar veigra kennarar sér 

oft við að nýta sér skapandi kennsluhætti líkt og þemanám, meðal annars vegna þess 

hversu vanafastir þeir geta verið (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Margir kennarar óttast 

agavandamál og kjósa að takmarka kennsluaðferðir við það sem er þægilegt og hefur litla 

sem enga eftirfylgni (Bamford, 2006). Rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi 

2009-2011 sýndi að kennsluaðferðir eru fjarri því að vera fjölbreyttar. Algengasta aðferðin 

er bein kennsla með samræðum við nemendur og nýttu 73% kennara sér þessa aðferð 

daglega. Skapandi kennsluaðferðir eins og leikræn tjáning, námsleikir, söngur og fleira 

voru notaðar í 30% tilvika (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Jóna Guðmunda Hreinsdóttir (2014) framkvæmdi 

starfsendarannsókn á sinni eigin kennslu í samfélagsgreinum með það að markmiði að 

verða betri í að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda og bæta kennslu sína í 

samfélagsgreinum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestar aðferðir hentuðu í 

kennslu samfélagsgreina, en ekki henta allar aðferðir öllum nemendum og því sé best að 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Námsleikir og leiklist í kennslu  

Leikur er sjálfsprottin leið barna til náms og þroska og er aðferð þeirra til þess að læra um 

heiminn. Í leik finna börn og ungmenni hæfileikum sínum farveg, láta sköpunargleðina 

njóta sín og eru hluti af heild sem tekur þátt í mótun lýðræðissamfélags (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2013). Leikir kenna börnum á lífið og tilveruna og hjálpa þeim 

að þroska með sér hópkennd og bæta samskiptahæfni. Lífið er ekki alltaf dans á rósum og 

hefur í för með sér vonbrigði, velgengni, sorg og gleði en með leikjum er hægt að kynna 

nemendur fyrir lífinu og hvernig er hægt að takast á við vandamál. Reglur eru mikilvægur 

þáttur í námsleikjum, líkt og í samfélaginu. Það þarf að fara eftir reglum, vinna með öðrum 

og bannað er að svindla (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

  Mælt er með því að í grunnskólum séu notaðir námsleikir, ekki einungis á yngsta 

stigi, heldur fyrir öll stig grunnskólans. Fyrir unglinga er leikur jafn góð leið til þroska og 

skilnings og fyrir sex ára nemanda. Sýnt hefur verið fram á að börn læra betur í umhverfi 

sem gefur þeim kost á að kanna, uppgötva og leika sér (Fox, 2007). Það hlýtur að vera 

mikilvægt að nýta leiki í kennslu vegna þess hversu auðvelt er að tengja leiki við 

námsefnið og getur leikur komið við sögu innan allra námsgreina skólans (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

  Samkvæmt kenningu Lev Vygotsky (1978) örvast vitsmunaþroski barna í gegnum 

leik, þau æfa ekki einungis það sem þau kunnu áður heldur eru þau alltaf að læra eitthvað 

nýtt í gegnum leik. Jean Piaget sá leiki barna hins vegar sem leið til þess að herma eftir 

raunveruleikanum. Þau byggja upp hugmyndir sínar af raunveruleikanum í gegnum 

leikinn. Piaget taldi börn ekki endilega vera að læra eitthvað nýtt í gegnum leikinn eins og 

Vygotsky hélt fram heldur léku börn sér oft einungis ánægjunnar vegna (Piaget, 1962; 

Johnsen & Christie, 1986). Rannsóknir á leik barna styðja báðar kenningarnar, að leikur er 

mikilvægur hluti af skólastarfi (Fox, 2007).  

  Leikur og leiklist eru nátengd. Fjöldi rannsókna sýna fram á að kennsluaðferðir 

leiklistar hafi jákvæð og hvetjandi áhrif á bæði nám nemenda og nemandann sjálfan (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2013; Kempe, 2011; Mclauchlan, 

2011; O‘Toole og Stinson, 2013). Nefna má rannsókn Ásu og Rannveigar (2010) um það 

hvort leiklist hafi áhrif á nám barna. Niðurstöður leiddu í ljós að leiklist í kennslu gagnaðist 

best þeim nemendum sem eiga við námsörðugleika að stríða og fyrir þá sem hafa ekki 

íslensku sem fyrsta tungumál. Nemendur eru lausir við bókina og lifa sig inn í námsefnið 

þar sem ímyndunarafl og sköpun fær að njóta sín. Með aðferðum leiklistar upplifðu 

erlendir nemendur sig sem jafningja bekkjarfélaga sinna ásamt því að leiklistin hjálpaði 

þeim að ná betri tökum á íslenskunni. Andy Kempe (2011) fjallar um það í grein sinni að 
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nemendur í leiklist upplifi sig sem hluta af hópnum og hann mælir eindregið með 

leiklistartímum í menntun barna með sérþarfir. Hann bætir við að nemendur með 

sérþarfir sem reglulega taki þátt í leiklistarmiðaðri kennslu upplifi sig sem hluta af 

hópnum. Þessi ávinningur gagnast ef til vill öllum nemendum, en hefur mögulega meira 

gildi fyrir nemendur með sérþarfir þar sem þeir eru oft útilokaðir í félagslegum aðstæðum 

sem aðrir taka sem gefnum. Debra Mclauchlan (2011) komst einnig að því að ef leiklist 

væri hluti af skólastarfinu hefði það bæði jákvæð áhrif tilfinningalega og félagslega á 

nemendur. Nemendum fannst samnemendur sínir í leiklistinni vera eins og önnur 

fjölskylda þeirra og fundu fyrir tilfinninga- og skoðanafrelsi innan leiklistarhópsins.  

  Í leiklist er leitast eftir því að efla sjálfstæði, umburðarlyndi, frumkvæði og 

ábyrgðarkennd nemenda. Þeir setja sig inn í hin ýmsu hlutverk í ímynduðum heimi þar 

sem þeir verða að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á afleiðingum þeirra (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Leiklist sem kennsluaðferð má tengja við kenningu Jean 

Piaget um hugsmíðahyggju. Barnið er virkt í eigin þroska og námi og byggir þekkingu sína 

ofan á þá þekkingu sem það hafði áður. Nemendur notast við gagnrýna hugsun í 

upplýsingaleit sinni og úrvinnslu og breyta í nýja þekkingu (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Kennarinn spyr spurninga og fær 

viðbrögð frá nemendum og leiðir þannig námið áfram og er hann því ekki lengur í starfi 

fræðara heldur leiðbeinir hann nemendum í þekkingarleit sinni. Hann leitast eftir því að 

nemendur ræði saman, skiptist á skoðunum og gagnrýni (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

  Kenningin um félagslega hugsmíðahyggju þróaðist út frá hugmyndum Vygotsky um 

mikilvægi félagslegra samskipta í námi. Hann taldi leiki skipta sköpun í þroska barna, 

sérstaklega málþroska og benti á það hvernig börn eigi oft í samræðum við sjálfan sig 

þegar þau eru í ímynduðum leik. Þetta sé þeirra leið til þess að skilja heiminn í kringum sig 

og setja hann í samhengi og oftar en ekki má heyra að þau hermi eftir fullorðnu fólki þegar 

þau tala. Þetta er eiginleiki sem fullorðnir missa með tímanum þar sem það er ekki 

samfélagslega samþykkt að vera sífellt að tala við sjálfan sig. Þegar notast er við 

kennsluaðferðir leiklistar eru til dæmis hlutverkaleikir góð aðferð til þess að þjálfa 

orðaforða barna sem eru að læra nýtt tungumál. Þá er barnið í sífelldum samskiptum, 

annað hvort við sjálfan sig eða aðra. Börn þora meira þegar þau eru ekki að tala út frá 



19 

sjálfum sér heldur þegar þau eru að þykjast vera einhver annar („Play: The Work of Lev 

Vygotsky“, e. d.). Koma niðurstöður rannsóknar Ásu og Rannveigar (2010) heim og saman 

við kenningu Vygotsky, en hann bendir á að hagstætt sé að notast við kennsluaðferðir 

leiklistar í kennslu til þess að efla málþroska nemenda.  

 Ekki er hægt að fjalla um leiklist í skólastarfi án þess að nefna fræðimanninn 

Augusto Boal. Boal var brasilískur og vann við leikhús hinna kúguðu. Þar reyndi hann að fá 

hina fátæku til þess að gera sér grein fyrir stöðu sinni og jafnvel gera uppreisn með því að 

nota tæki leiklistar. Hann vann með leikhúshugmyndir sínar eins og þátttökuleikhús en þar 

taka áhorfendur þátt í leikritinu. Áhorfendur geta stöðvað ferlið og beðið leikara að breyta 

hlutverki sínu eða útfæra leikatriði sitt á annan hátt. Einnig geta leikendur stöðvað ferlið 

og beðið áhorfendur um aðstoð (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Árið 

1979 gaf Boal út bókina Theatre of the Oppressed eða Leikhús hinn kúguðu, sem fjallar um 

það hvernig hægt sé að nýta leikrænar aðferðir til þess að virkja hlutlausa áhorfendur. 

Boal lýsir leikhúsi sem vopni og með leikrænum aðferðum hans rísa einstaklingar upp, 

svara leikurum á sviðinu og æfa aðferðir til þess að bæta eigin tilveru. Markmið leikhúss 

Boals var að nýta leikhúsið sem grundvöll fyrir baráttu gegn kúgun þar sem leikmaðurinn 

fær trú á eigin sannfæringu og fær völd til þess að breyta eigin tilveru (Boal, 1979).  

  Líkt og fjallað var um hér fyrir ofan er einn af grunnþáttum menntunar lýðræði og 

mannréttindi. Nemendur eru hvattir til þess að vera gagnrýnir og virkir þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Með því að nýta sér 

aðferðir Boals í kennslu er hægt að styrkja nemendur sem þátttakendur í 

lýðræðissamfélaginu og fá nemendur til þess að öðlast samkennd og skilning á 

mannréttindum og lýðræði.  

  Í kennsluverkefninu eru leikir og leiklist áberandi en þó einna helst hlutverkaleikir. 

Í byrjun hvers dags er farið í námsleiki til þess að hjálpa nemendum að slaka á og gera þá 

spennta fyrir verkefnum dagsins. Nemendur setja sig því næst í spor víkinganna með 

aðferðum leiklistar. Byrjað er á kyrrmyndum en síðar vinna nemendur í pörum og skrifa í 

hlutverki þar sem þeir setja sig í hlutverk víkinga sem eru í hættu. Síðasta kennsludaginn 

fara nemendur í spuna í minni hópum þar sem þeir sýna fyrir framan bekkjarfélaga sína.  
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 Samþætting námsgreina og þemanám 

Skilgreining á hugtakinu samþætting hefur verið svolítið á reiki en í bók Lilju M. Jónsdóttur 

(1996) Skapandi skólastarf talar hún um skapandi skólastarf sem hópvinnu, „tópík-vinnu“, 

„prójekt“ og þemavinnu. Samþætting námsgreina hefur gjarnan þema og því er oft talað 

um þemanám í skólastarfi í dag. Lilja leitast við að skilgreina hugtakið þemanám sem 

heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af mörkum, í hópum og sem 

einstaklingar. Upplýsingum hefur verið aflað með beinni reynslu og þær skráðar en 

markmið þemavinnunnar eru ákveðin af kennurum.  

 Þemanám er skilgreint sem veigamikið viðfangsefni sem gengur þvert á 

námsgreinar. Stundum er þemanámið skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum 

eða viðfangsefnið sjálft látið stýra hvaða þekkingu er aflað. Ingvar Sigurgeirsson (1999b) 

flokkar kennsluaðferðir í níu flokka og tilheyrir þemanám flokknum sjálfstæð, skapandi 

viðfangsefni. Hann segir þennan flokk kennsluaðferða vera þann, sem gerir mestar kröfur 

til nemandans og sé hann lærdómsríkastur vegna þess að nemendur leysa verkefnin sjálfir 

og efla þannig sköpun og sjálfstæði í vinnubrögðum. Í þemavinnu er kennarinn ekki lengur 

fræðarinn heldur leiðbeinir hann nemendum í þekkingarleit.  

 Þemanám má tengja við fjölgreindakenningu Gardners. Ef aðferðir verkefnisins 

tryggja virkni allra átta greindanna, tímamörk eru ekki takmörkuð og allir nemendur fá 

tækifæri til þess að nýta sína sterkustu greind í þemavinnunni á einhverjum tímapunkti þá 

ætti nám að fara fram (Armstrong, 2001). Einnig má tengja þemanám við kenninguna um 

hugsmíðahyggju. Kennsla samkvæmt hugsmíðahyggju er skipulögð þannig að reynt er að 

hafa verkefnin áhugaverð fyrir nemendur og að rökhugsun nemenda sé í forgrunni. 

Nemendur eiga að fá tækifæri til að velja sjálfir eigin viðfangsefni en á þann máta hafa 

verkefnin tilgang og merkingu fyrir nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Einnig má 

auðveldlega tengja þemanám við kenningu kanadíska sálfræðingsins Alberts Bandura um 

félagsnám. Hann setti félagsnámskenningu sína fram árið 1977 í bók sinni Social Learning 

Theory þar sem hann fjallar um samspil margra þátta í átt að auknu sjálfstrausti barna. 

Hann segir að börn og unglingar læri með því að fylgjast með hvort öðru og að það væri 

mikilvægt að börn vinni með og í kringum önnur börn sem hafa mikið sjálfstraust. Hann 

taldi að nemendur sem hefðu mikla trú á eigin getu gætu haft góð áhrif á nemendur sem 

hafa ekki eins mikið sjálfstraust, en það er algengt í hópvinnu eins og þemanámi sem 
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inniber að nemendur hafi áhrif hvorn á annan (Bandura, 1977; Chi, o.fl., 2010). 

  Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla (2013) spanna 

samfélagsgreinar rúmlega 11% af vikulegum kennslutíma nemenda. Það er svo í höndum 

skólanna að ákveða hvaða námsgreinar eða námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt. 

Velta má fyrir sér hvort samþætting sé ekki til góðs þar sem tíminn sem allar 

samfélagsgreinarnar fá samanlagt er einungis 11% (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Hægt væri að samþætta flestar samfélagsgreinarnar og 

nýta þannig tímann til fulls. Vert er að benda á að verkefnin sem einstaklingar takast á við 

í samfélaginu eru oftast ekki sundurgreind heldur samofin öðrum þáttum og því æskilegt 

að skólastarf taki mið af því. Það hlýtur því að vera gagnlegt að leggja áherslu á 

samþættingu því nemendur innan þemanáms taka oft meiri ábyrgð á námi sínu og námið 

verður þannig skýrara og merkingarbærara.  

  Kennsluverkefnið er samþætt mörgum greinum. Fyrst má nefna nokkrar 

undirgreinar samfélagsgreinanna, saga landafræði og trúarbragðafræði. Nemendur læra 

söguna af því hverjir námu Ísland sem er mikilvægur þáttur í sögu okkar Íslendinga. Komið 

er inn á landafræði, bæði tengt siglingaleiðum víkinganna og sögu skjaldamerkisins. 

Trúarbragðafræði er gerð góð skil en nemendur fara í hugarflug með leiðsögn um heim 

goðanna. Samþætting námsgreina líkt og smíðar og textílmennt er einnig að finna í 

kennsluverkefninu. Nemendur hanna og smíða sín eigin vopn í tengslum við fornleifar 

ásamt því að sauma skikkju og vesti. Á síðasta degi þemaverkefnisins eru víkingaleikar og 

má þar finna samþættingu matreiðslu, íþrótta, leiklistar og samfélagsgreina.  

3.2.1 Kostir og gallar samþættrar kennslu og þemanáms 

Samþætt nám og þemanám hefur auðvitað sína kosti og galla. Höfundur er þó sannfærður 

um að kostir þess séu fleiri en gallarnir og telur að samþætt kennsla og þemanám geti haft 

mjög góð áhrif á kennara og nemendur. Ávinningurinn af samþættri kennslu er samvinna 

við aðra kennara. Þá gefst tækifæri til að kynnast nýjum aðferðum og deila sínum eigin. 

Sjónarhornin verða fleiri og samábyrgð kennara léttir róðurinn. Að vera einn í kennslu 

getur verið einmannalegt en með samþættri kennslu og þemanámi falla múrarnir sem 

aðskilja námsgreinarnar niður og það gefur kennurum möguleika á að geta unnið saman 

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

Hömlurnar eru þó þær að ekki eru allir kennarar tilbúnir að takast á við skipulagningu 
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þemanáms. Sumir kennarar eru vanafastir og eiga erfitt með að breyta aðferðum sínum. 

Einnig eru margir kennarar hræddir við agavandamál og finnst þemavinna vera eyðsla á 

tíma og orku (Lilja M. Jónsdóttir, 1996).  

  Fyrir nemendur er fjölbreytileikinn og frelsið helsti kostur þemanáms. Þeir geta 

nýtt hæfileika sína og unnið eftir sínu áhugasviði ásamt því að þeir sjá með eigin augum 

afrakstur samvinnu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Ókostirnir geta verið þeir að sumir verða 

meira ráðandi en aðrir og að taka tillit til annarra getur gleymst þegar einstaklingar vilja 

koma sinni hugmynd að. Þemavinna krefst tillits, því einstaklingar hafa ólík markmið, 

sjónarmið og viðhorf til námsins en þrátt fyrir þessa galla í samþættri kennslu og 

þemanámi þá er þetta góð æfing fyrir framtíðina (Berglind Axelsdóttir o.fl., 2011). Í 

samþættri kennslu meðtaka nemendur fleiri upplýsingar en í hefðbundinni kennslu. 

Nemendur ná betur utan um námið ef það er sett í samhengi og öðlast þannig 

heildarskilning á efninu ásamt því að upplifa hvatningu og finnast þeir vera fróðari (Chi, 

MacMath, Roberts, og Wallace, 2010; Lindström, 2006). 

 Útikennsla 

Útikennsla eða útinám eins og það er stundum kallað snýst um skilning, skynjun og 

reynslu þar sem markmiðið er að nemendur öðlist reynslu frá fyrstu hendi og séu virkir 

þátttakendur í eigin þekkingarleit. Hugtakið útikennsla felur í sér að kennsla fari fram utan 

veggja skólans, hvort sem það er úti eða innandyra eins og á safni (Auður Pálsdóttir og 

Inga Lovísa Andreassen, 2014). Náttúruvernd snertir alla og spilar stóran þátt í útikennslu, 

en umhverfismenntun kemur ekki af sjálfu sér. Að fræða komandi kynslóðir um náttúru 

og umhverfi er starf okkar allra. Að mati Vigdísar Finnbogadóttur eiga allir að læra að 

nálgast náttúruna af alúð og kærleika því að náttúruarfur er þjóðararfur okkar allra (Auður 

Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014). Með útikennslu er verið að leggja grunninn 

að umhverfisvænum lífsháttum einstaklinga. Nemendur sem þjálfast í umhverfisvitund 

ættu að vera í stakk búnir til þess að taka meðvitaðar ákvarðanir um umhverfismál. 

Undanfarið hefur verið vakning í umhverfismálum á Íslandi og skólar leggja meiri áherslu á 

umhverfismál en áður, en betur má ef duga skal (Helena Óladóttir, 2010). Vigdís 

Finnbogadóttir (2014) skrifar inngang að bókinni Útikennsla og útinám í grunnskóla og 

greinir frá mikilvægi þess að nemendur læri um náttúru landsins og að útikennsla sé 

frábær leið til þess. Því miður fer kennsla á Íslandi oftast fram í lokuðum skólastofum en 
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Vigdís bendir á það að hægt sé að nýta útikennslu í öllum greinum og hvetur kennara til 

þess. 

  Hugtök eins og grenndarkennsla, vettvangsferðir og staðtengt nám eru nátengd 

útikennslu. Með grenndarkennslu er markmiðið að gera nemendur læsa á nærumhverfi 

sitt. Nánasta umhverfi er nýtt sem uppspretta hugmynda og er samþætting greina í 

forgrunni. Í vettvangsferðum heimsækja nemendur staði sem hafa tengingu við 

viðfangsefni þeirra í skólanum. Heimsóknirnar geta verið mismundi en eiga ávallt að 

tengjast námskrá og hæfniviðmiðum (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014; 

Eygló Björnsdóttir, 2005). Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur í skólastarfi því í 

heimsóknunum fá nemendur tækifæri til þess að tengja námið við heiminn utan 

skólastofunnar og taka þátt í því sem er að gerast í samfélaginu. Höfundur telur mikilvægt 

að vettvangsferðir séu hluti af þemanámi ef þess er nokkur kostur, slíkt hlýtur að vera 

gefandi fyrir bæði kennara og nemendur. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að 

þær gefi nemendum betri skilning á námsbókina og þekking nemenda og kennara á 

viðfangsefninu verður betri (Guðrún Ásgeirsdóttir, 2010). Með staðtengdu námi er átt við 

það nám sem er skipulagt í nálægu umhverfi nemenda með það að markmiði hvernig 

megi bæta það. Staðtengdu námi er oftast stillt upp sem andheiti fjarnáms þar sem 

nærumhverfið eru nýtt sem bæði vettvangur og viðfangsefni (Auður Pálsdóttir og Inga 

Lovísa Andreassen, 2014).  

  Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi skoðuðu rannsakendur notkun 

útikennslu og vettvangsferða í kennslu. Í ljós kom að útikennsla er notuð mest á yngsta 

stigi, 62% kennara nýta sér vettvangsferðir og útikennslu sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

Áhuginn er samt sem áður til staðar og sögðu 62% kennara vilja nota vettvangsferðir og 

útikennslu oftar en þeir gerðu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í framhaldi af þessum 

niðurstöðum má velta vöngum yfir því af hverju kennarar nýta sér ekki útikennslu í meira 

magni fyrst viljinn er fyrir hendi. Auður Pálsdóttir (2014) hefur reynt að svara þessari 

spurningu og flokkar ástæðurnar í innri og ytri þætti. Innri þættir eru vani, aldur, 

þekkingarskortur og vilji kennara. Ytri þættir eru tímarammi, veður, aðstæður og skortur á 

reynslu og námsefni. Telur hún þessa þætti vera hægt að leysa með fyrirhyggju og góðu 

skipulagi.  

  Í þemaverkefni höfundar leysa nemendur verkefni utandyra. Þeir fara til dæmis í 
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hlutverk fornleifafræðingar í sínu nærumhverfi og á síðasta degi þemaverkefnisins taka 

þeir þátt í víkingaleikum allan daginn utandyra þar sem tekist er á við ýmsar þrautir.  

3.3.1 Kostir og gallar útikennslu  

Það virðist vera jákvæðni í garð útikennslu hjá íslenskum kennurum. Við gerð bókarinnar 

Útikennsla og útinám í grunnskólum (2014) tóku höfundar viðtöl um útikennslu við 

kennara og skólastjóra á árunum 2011-2012, með það að markmiði að safna gögnum um 

stöðu útikennslu á Íslandi. Flestir viðmælendanna töldu þetta góða leið til þess að ná til 

nemenda og nefndu mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. Einnig töluðu þeir um að 

útikennsla gæfi tækifæri til þess að kynnast nærumhverfi sínu í gegnum útiveru en krakkar 

virðast ekki leika sér eins mikið utandyra og áður. Sumir kennarar sögðu veður ekki ráða 

hvort hægt væri að njóta útikennslunnar því það eru margar leiðir til þess að nýta veðrið 

(Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014). Í snjó er meðal annars hægt að gera 

veðurathuganir og huga að fuglum. Þá er hægt að skoða fuglategundir sem eru á Íslandi 

yfir vetrartímann og búa til vel samansettan fuglamat með korni og fitu og koma fyrir í 

nærumhverfinu. Nemendur í fimmta bekk við Fossvogsskóla lærðu til dæmis um veður og 

hitabreytingar og í framhaldi af því var unnið með efnasambandið snjór í útikennslu. Þeir 

fengu fyrirmæli um stærð og lögun virkis sem þeir áttu að gera og út frá því fundu þeir út 

hvernig best væri að vinna með snjóinn, þurran eða blautan, við gerð virkis („Útikennsla 

hjá 5.bekk – Snjór“, 2016). Verkefni líkt og þessi setja kennslubókarþekkingu nemenda 

sem þeir höfðu fengið áður í víðara samhengi og á sama tíma og nemendur eru að byggja 

virki og eru að leik eru þeir að læra að nýta þá þekkingu sem þeir fengu áður til þess að 

búa til sterkt virki.  

  Í grein Kristínar Norðdahl Að leika og læra í náttúrunni (2005) greinir hún frá 

niðurstöðum rannsóknar á þróunarverkefni í leikskólanum Álfheimum. Farið var reglulega 

með börnin í lítinn skóg í nágrenninu og var reynsla og ávinningur ferðanna skoðaður með 

vettvangsferðum, viðtölum og spurningalistum. Niðurstöður sýndu að ferðirnar höfðu góð 

áhrif á líðan og þroska barnanna ásamt því að hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd, sjálfstraust 

og líkamlegt heilbrigði barnanna, en erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það 

sama. Sænsk samanburðarrannsókn á unglingum sem tóku þátt í útikennslu sýndi aukinn 

árangur þeirra nemenda sem höfðu hlotið útikennslu í nokkra tíma í hverri viku í eitt 

skólaár. Nemendur bættu meðal annars árangur sinn í tungumálum og stærðfræði. Þeir 
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unnu meira saman úti og skilaði samstarfið betri árangri og að auki fannst þeim þetta 

gaman. Þeir hlökkuðu til næstu tíma og urðu virkari úti en inni (Fägerstam, 2012). 

  Hér hefur höfundur fjallað um marga kosti útikennslu en gallar eru auðvitað til 

staðar og sumir kennarar mikla fyrir sér að notast við útikennslu. Veður getur til dæmis 

haft áhrif og ef veður er mjög vont þarf ef til vill að hætta við og grípa til varaplans. En 

eins og kom fram hér að ofan ætti veður ekki að hafa áhrif á útinám, hægt er að vera úti í 

snjó, rigningu, sól og vindi. Kostnaður er einnig oft fyrirstaða fyrir útinám og 

vettvangsferðir. Vettvangsferðir eru vinsælar meðal kennara og nemenda en 

peningaskortur hefur stundum áhrif á það að ekki er hægt að fara í vettvangsferðir eins 

oft og kosið er (Ása Erlingsdóttir, 2015; Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Choi, Sanders 

og Benefield, 2006). Það má einnig benda á hversu vanafastir sumir kennarar eru og telja 

sig ekki hafa þekkinguna í útinám og treysta sér því ekki til þess (Auður Pálsdóttir og Inga 

Lovísa Andreassen, 2014). Þeir þættir sem draga einna helst úr því að kennari notist við 

útikennslu eru áhyggjur af öryggi nemenda, skert sjálfsöryggi kennara og lítil krafa um 

útikennslu í námskrá og skólum (Dillon, o.fl., 2006). 

  Höfundur telur kostina við útikennslu vera fleiri en gallana því að margir kennarar 

búa það vel að hafa umhverfi í kringum skólann sem hentar vel til útikennslu. Þetta snýst 

um það að opna dyrnar að möguleikum útikennslu og byggja upp sjálfsöryggi. Oft er best 

að byrja smátt og fara út með nemendur og vekja forvitni þeirra, virkja skynfæri og 

lyktarskyn og leyfa þeim að hreyfa sig. Ekki fara of geyst í útinám því kennarinn þarf sjálfur 

að fá svigrúm til þess að kanna og draga lærdóm af (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa 

Andreassen, 2014).  
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4 Jákvæð sálfræði 

Ian Morris, deildarstjóri við velferðarfræðslu Wellington college og höfundur bókarinnar 

Að sitja fíl: Nám í skóla um hamingju og velferð segir að margir kennarar hafi tamið sér 

bölsýniskennslu. Nemendum er kennt að heimurinn sé hættulegur og þeir eigi að búast 

við hinu versta. Á sama tíma geta kennarar verið að vanrækja að mennta nemendur í að 

vera besta útgáfan af sjálfum sér og lifa farsælu lífi (Morris, 2009). Það var á þessum 

nótum sem hugmyndin um jákvæða sálfræði varð til. Sálfræðingarnir Mihaly 

Csikszentmihalyi og Martin Seligman, feður jákvæðrar sálfræði fóru að ræða saman um 

hvað einkenndi akademíska sálfræði; rannsóknir á mannlegri óhamingju og leiðir til þess 

að draga úr neikvæðum hliðum lífsins og töldu þeir að rannsóknir á mannlegri hamingju 

ættu skilið mun meiri athygli (Kristján Kristjánsson, 2011; Seligman og Csikszentmihalyi, 

2000).  

  Jákvæðu sálfræðingarnir hafa ekki verið lausir við gagnrýni af hálfu hefðbundinnar 

sálfræði fyrir það að stinga frekar upp á hamingju-aukningar líkani í staðinn fyrir raskana-

úrbóta líkani sem alla jafna hefur verið stuðst við. Jákvæða sálfræðin á samt sem áður 

rætur sínar að rekja til hefðbundinnar sálfræði eins og mannúðarsálfræðinnar sem var 

vinsæl á 20. öld og snerist um sjálfseflingu og sjálfsköpun. Jákvæðu sálfræðingarnir nýta 

sér það sem áður var raskana-úrbóta líkanið í rannsóknum sínum til þess að skilja og efla 

jákvæðar tilfinningar og jákvæð persónueinkenni og hafa áherslur þeirra nýlega snúið að 

því að skoða jákvæða sálfræði í skólastofunni (Kristján Kristjánsson, 2011; Seligman og 

Csikszentmihalyi, 2000).  

 Fræðimenn og hamingja  

4.1.1 Ian Morris 

Bók Morris Að sitja fíl er handbók ætluð kennurum og byggist á hugmyndum jákvæðrar 

sálfræði. Morris beinir sjónum sínum að því hvernig megi kenna hamingju og gefur 

ráðleggingar um viðfangsefni og aðferðir til að hjálpa kennurum að komast af stað með 

hamingjukennslu. Morris fjallar meðal annars um skrif Aristóteles og Búdda um hamingju 

og hvernig skrif þeirra hafa mótað hugmyndina um það hvað hamingja sé. Búdda lagði 

áherslu á núvitund og kærleika en samkvæmt Aristóteles er hamingja langt ferli (Morris, 

2009). Hugmyndir Aristótelesar hafa verið vinsælar innan jákvæðu sálfræðinnar þar sem 
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hann taldi ánægju ekki vera raunverulegan mælikvarða á hamingju og taldi að gott og 

farsælt líf væri byggt á gildum og siðferði einstaklings (Lora Elín Einarsdóttir, 2013). 

  Morris (2009) telur að í nútíma neyslusamfélagi gefum við okkur ekki tækifæri til 

að finna hamingju sem hefur þýðingu. Hugmyndin um hamingju sé farin að snúast um að 

uppfylla ákveðin skilyrði eins og að verða að eignast ákveðinn bíl eða verða að fá 

stöðuhækkun. Margir virðast þó vera hamingjusamir þrátt fyrir að lenda sífellt í mótlæti í 

lífinu og telur Morris þetta fólk vera sönnun þess að ytri skilyrði stjórni ekki hamingju og 

velferð einstaklinga.  

4.1.2 Martin Seligman  

Martin Seligman er bandarískur sálfræðingur sem þekktastur er fyrir vinnu sína í tengslum 

við jákvæða sálfræði. Seligman setti fram kenninguna um lært hjálparleysi árið 1975 sem 

byggist á því að neikvæðir streituvaldar eru líklegir til þess að leiða til þunglyndis. Ef 

neikvæðu atburðirnir gerast sí og æ getur það leitt til þess að fólk trúi því að það 

einstaklingar gefist oft upp og missi alla trú og upplifi hjálparleysi (Abramson, Seligman og 

Teasdale, 1978). Seligman taldi mikilvægt að kenna fólki að vera bjartsýnt og hjálpa því að 

byggja upp seiglu til að takast á við tilfinninguna sem fylgir því að hafa enga stjórn. Með 

seiglu á Seligman við hugræna færni sem gerir okkur kleift að sigrast á hindrunum án þess 

að þær slái okkur út af laginu. Kennsla í seiglu tengist baráttunni gegn þunglyndi og hefur 

borið góðan árangur (Morris, 2009). 

4.1.3 Carol Dweck  

Carol Dweck er bandarískur prófessor við sálfræðideild Stanford háskóla og er þekktust 

fyrir rannsóknir sínar á hugarfari einstaklinga og áhrif þess á frammistöðu og vellíðan 

(Dweck, e. d.). Kenning hennar gengur út á það að einstaklingar hafa tvennskonar 

hugarfar, festuhugarfar og gróskuhugarfar. Einstaklingur með festuhugarfar trúir því að 

persónuleg hæfni eins og að standa sig vel í skóla og í íþróttum séu meðfæddir hæfileikar 

á meðan einstaklingur með gróskuhugarfar telur að hægt sé að þróa og breyta þessum 

þáttum. Dweck segir að um leið og við hrósum hæfni frekar en fyrirhöfn séum við að 

senda einstaklingum þau skilaboð að velgengni á tilteknum sviðum stafi af þáttum sem 

þau hafi enga stjórn á og hæfnin sé þar af leiðandi meðfædd. Þessir einstaklingar geta 

þróað með sér festuhugarfar og trúa því að einungis sé hægt að leysa vandamál með 
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meðfæddum hæfileikum. Fólk með gróskuhugarfar telur hins vegar að það geti komist yfir 

hindranir með því að leggja hart að sér (Morris, 2009). 

4.1.4 Daniel Goleman 

Daniel Goleman er bandarískur prófessor í sálfræði sem þekktastur er fyrir hugmyndir 

sínar um tilfinningagreind. Árið 1995 gaf hann út bókina Tilfinningagreind þar sem hann 

setti fram nýja skilgreiningu á hugtakinu. Goleman segir einstaklinga sem búi yfir 

tilfinningagreind hafi betri sjálfsvitund, félagsfærni, og sjálfsstjórn. Svo virðist sem skortur 

á tilfinningagreind og félagsfærni barna geti leitt til agavandamála og slaks námsárangurs 

þegar líður á skólagöngu þeirra (Goleman, 2000; Schultz, Richardson, Barber og Wilcox, 

2011) .  

  Jákvæð sálfræði í skólum  

Það hefur lengi verið hefð í skólum að fjalla frekar um vandamál en jákvæða hluti 

(Terjesen, Jacofsky, Froh og DiGiuseppe, 2004). Markmið velferðar- og hamingjukennslu 

er að leyfa nemendum að upplifa eitthvað sem þeir geta nýtt sér í daglegu lífi og snýst 

fyrst og fremst um nemandann sjálfan og það hvað felst í því að vera manneskja. Víða um 

heim hefur verið skoðað með reynsluathugunum hvort jákvæð sálfræði eigi heima í 

skólum og vekur Kristján Kristjánsson (2011) athygli á því að henni hafi verið betur tekið í 

Englandi en Bandaríkjunum. Á árunum 2007-2011 ákvað enska menntamálaráðuneytið að 

innleiða hamingjustundir í alla ríkisrekna framhaldsskóla. Wellington skóli í Englandi hefur 

til að mynda tileinkað sér jákvæða sálfræði og er leiðandi í velferðarkennslu undir stjórn 

Ian Morris. Markmið Wellington skóla var að einblína frekar á tilfinningavelferð nemenda 

og leggja minni áherslu á próf og mat sem geta haft neikvæð áhrif á heilsu nemenda 

(Suissa, 2008). Andstæðingar þess að innleiða velferðar- og hamingjukennslu telja að 

menntun eigi einungis að snúa um flókið nám en feli ekki í sér að kenna börnum 

hamingju. Morris gagnrýnir þetta hugarfar andstæðinganna og segir að ef hamingja stafi 

af afstöðu og hugarfari þá sé hægt að þjálfa það, og þá eigi hún svo sannarlega heima í 

skólum, því þá er hægt að kenna börnunum að vera hamingjusöm. Menntakerfið megi 

ekki óttast að kenna hamingju og velferð því það ýti undir þær hugmyndir að hamingja 

ákvarðist af ytri þáttum (Morris, 2009). 

  Danski menntunarfræðingurinn Hans Henrik Knopp setti saman lista yfir 
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hugmyndir í anda jákvæðrar sálfræði, um það hvernig skólinn getur stutt betur við nám 

barna og ungmenna. Hann tekur meðal annars fram að nemendur læri betur þegar: þeir 

eru andlega og líkamlega heilbrigðir, hafi innri hvatningu, námsumhverfið er skapandi og 

örvar þá, félagsleg tengsl séu traust, framtíðin sé björt, kennarar eru skapandi í starfi sínu 

og kennsla og nám líkist uppgötvunarferli (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og 

Erla Kristjánsdóttir, 2013). Því má leiða að því líkum að jákvæð verkefni í skólastarfi skipti 

jafn miklu máli og bókalærdómur þar sem verkefnin stuðla að samkennd og félagsfærni 

barna. Nemendur verða færari í því að takast á við áskoranir sem verða á vegi þeirra í 

framtíðinni (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; Morris, 2009; Suissa, 2008; Terjesen o.fl., 

2004). 

  Auðvelt er að tengja skapandi kennslu við jákvæða sálfræði. Morris telur 

meginregluna í góðri velferðar- og hamingjukennslu vera að nemendur geri eitthvað og 

ígrundi síðan eftir á. Morris mælir með því að kennarar notist við reynslunám þar sem 

leiklist, sköpun og leikir eru helstu kennsluaðferðir (Morris, 2009). Höfundur telur að með 

því að nota skapandi kennsluhætti og þemanám sé verið að stuðla að jákvæðri kennslu 

þar sem skapandi kennsla eflir meðal annars ímyndunarafl og sjálfstæði ásamt því að 

nemendur geta fundið hæfileikum sínum farveg og látið sköpunargleðina njóta sín 

(Bamford, 2006). Í kennsluverkefni höfundar verður notast við skapandi kennsluhætti og 

reynslunám líkt og Morris mælir með. 
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5 Kennsluverkefnið  

 Lýsing á verkefninu  

Verkefnið Víkingaöld árin 800 – 1050 - Þemaverkefni fyrir 5. bekk er eins og nafnið gefur 

til kynna, þemaverkefni byggt á samnefndri námsbók eftir Sigrúnu Helgadóttur. Verkefnið 

byggist á því að námsefnið í bókinni er yfirfært í þemanám. Í þemanáminu er lögð áhersla 

á sköpun með það að markmiði að nemendur geti fundið hæfileikum sínum farveg með 

aðstoð fjölbreyttra kennsluaðferða. Námið verður þannig vonandi eftirminnilegra og 

merkingarbærara fyrir bæði nemendur og kennara.  

  Þemaverkefnið er hannað þannig að það standi yfir í fimm samfellda daga þar sem 

skóladagurinn er frá 08:20 – 13:20. Hverjum þemadegi er gerð skil í námsáætlun með 

kennsluaðferðum, tímamörkum, hvers er ætlast til af nemendum, kennurum og 

markmiðum. Markmið verkefnanna eru byggð á hæfniviðmiðum samfélagsgreina í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Nemendur lesa stuttlega fyrir hvern tíma heima til þess 

að vera undirbúnir fyrir ævintýri hvers dags. Verkefnið eins og það er sett fram hér er 

hannað fyrir einn bekk. Auðvelt er þó að yfirfæra það á heilan árgang. Fimmti og síðasti 

kennsludagurinn í þemaverkefninu er fremur óhefðbundinn, en þá eru nemendur úti allan 

daginn og taka þátt í víkingaleikum. Í köflunum hér fyrir neðan verða kennsluaðferðunum 

sem nýttar eru í verkefninu gerð skil ásamt því að fjallað verður um námsmatsaðferðir 

sem höfundur telur heppilegt að nota.  
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6 Kennsluaðferðir 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir þeim kennsluaðferðum sem koma fram í 

kennsluverkefninu. Notast er við flokkun Ingvars Sigurgeirssonar úr bókinni Litróf 

kennsluaðferðanna (1999b) við flokkun kennsluaðferða en einnig við bókina Leiklist í 

kennslu (2004) eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur við flokkun námsleikja og 

hlutverkaleikja. Kennsluaðferðirnar í verkefninu falla undir hópvinnubrögð, 

innlifunaraðferðir og tjáningu, sjálfstæði skapandi viðfangsefni, umræður og 

spurnaraðferðir, útlistunarkennslu, verklegar æfingar og þulunám og þjálfunaræfingar. 

Ekki er fjallað séstaklega um útikennslu sem kennsluaðferð í þessum kafla.  

 Hópvinnubrögð 

Með hópvinnubrögðum er átt við allar þær kennsluaðferðir sem krefjast þess að 

nemendur leysi verkefni í hópum. Einn þeirra fræðimanna sem lagði mikla áherslu á 

hópvinnu var uppeldisfræðingurinn John Dewey. Í skrifum sínum fjallaði hann um 

mikilvægi þess að nemendur ynnu saman í hópum að því að kanna viðfangsefni með 

skipulögðum og lýðræðislegum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Áhersla er lögð á 

hópvinnu í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) enda ekki að ástæðulausu. Hópvinna hefur 

uppeldisgildi fyrir nemendur að mati höfundar. Hún þjálfar nemendur í samvinnu og 

tillitssemi, sem er stór þáttur í starfi flestra á lífsleiðinni. Verkskipting innan hópsins 

verður einnig til þess að nemendur fá tækifæri til þess að finna hæfileikum sínum farveg 

sem ekki alltaf gefst kostur á í almennu bóknámi. Því má áætla að hópvinna sé góður 

undirbúningur fyrir framtíðina (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

6.1.1 Einn, fleiri, allir… 

Einn, fleiri, allir… er umræðuaðferð sem þróuð var af prófessornum Frank Lyman við 

háskólann í Maryland árið 1981. Aðferðin byggir á þremur skrefum (Kaddoura, 2013): 

1. Nemendur velta fyrir sér spurningu eða vandamáli sem kennarinn hefur borið upp. 

Nemendur hugsa um spurninguna eða vandamálið hver fyrir sig og ræða ekki strax 

við aðra nemendur um sínar hugmyndir. Mælt er með því að nemendur skrifi hjá 

sér hugmyndir sínar.  



32 

2. Nemendur para sig saman, tveir saman eða í smáum hópum og ræða hugmyndir 

sínar. Mikilvægt er að umræðan sé í hálfum hljóðum svo hún haldist einungis 

innan hópsins.  

3. Eftir að hafa borið saman bækur sínar í nokkrar mínútur kynna hóparnir 

niðurstöður sínar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; Kaddoura, 2013).  

  Innlifunaraðferðir og tjáning 

Hér er þess krafist að nemendur tjái sig eða lifi sig inn í aðstæður. Fjöldi aðferða flokkast 

undir innlifunaraðferðir og tjáningu eins og sagnalist, sjónsköpun, hugarflug, leikræna 

tjáningu og myndsköpun. 

6.2.1 Leikræn tjáning og hlutverkaleikir  

Leikræn tjáning er aðferð þar sem nemendur túlka námsefni með leikrænum hætti. Hægt 

er að nota aðferðina í flestum námsgreinum en hún er ýmist nýtt til stuðnings í 

námsgreinum eða beitt sem sérstakri námsgrein. Með leikrænni tjáningu er nemendum 

gefinn kostur á að vera virkir og nálgast námsefnið með lifandi hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). Þátttaka nemenda skiptir höfuðmáli í leikrænni tjáningu en 

markmið aðferðarinnar er meðal annars að efla; þekkingu og skilning á námsefninu, 

málþroska, sköpunargáfu og ímyndunarafl. Í þemaverkefninu er notast við hlutverkaleiki 

þar sem nemendur setja sig í spor annarra en í þeim aðstæðum endurspeglast oft viðhorf 

nemandans til samfélagsins og kröfur þess (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004). 

6.2.1.1 Hugarflug með leiðsögn  

Í hugarflugi eða sjónsköpun en meginmarkmiðið að nemendur lifi sig inn í aðstæður. 

Kennarinn skapar notalegt andrúmsloft til dæmis með kertum, slekkur ef til vill ljósin og 

biður nemendur að loka augum og slaka á. Kennarinn fer með nemendum í ferð í 

huganum þar sem þeir setja sig í spor annarra og setja sig inn í aðstæður. Nemendur eru 

með blöð, liti og/eða málningu fyrir framan sig og eftir að hugarfluginu er lokið túlka þeir 

það sem þeir sáu fyrir sér á blaðið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

6.2.1.2  Kyrrmyndir 

Nemendur setja sig í hlutverk og túlka persónur eða atburði með því að stilla sér upp sem 

styttur. Nemendur gera sér betur grein fyrir hvað kyrrmynd er ef þeir eru beðnir um að 
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ímynda sér vaxmyndasafn. Aðferðin þarf ekki mikinn undirbúning og fer þannig fram að 

kennari biður nemendur, sem einstaklinga eða í hópum að túlka ákveðið viðfangsefni í 

kyrrmynd. Nemendur ræða síðan saman í stutta stund hvernig þeir ætli að framkvæma 

kyrrmyndina. Þegar nemendur hafa skapað kyrrmyndina gengur kennarinn á milli og spyr 

einfaldra spurninga sem tengist viðfangsefninu (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

6.2.1.3  Paravinna A-B 

Tveir og tveir vinna saman, A og B. Kennarinn lætur hópana fá hlutverk og viðfangsefni. Í 

hlutverkum sínum ræðir A við B um tiltekið viðfangsefni í nokkrar mínútur. Kennarinn 

klappar síðan höndunum og nemendur skipta þá um hlutverk (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

6.2.1.4 Skrifað í hlutverki 

Nemandi setur sig í hlutverk ákveðinnar persónu sem hann á að túlka og skrifar bréf, 

dagbók eða skilaboð í hlutverki persónunnar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004).  

6.2.1.5 Spuni 

Í spuna búa nemendur til atriði, þeir ráða að mestu atburðarásinni. Nemendur fá smá 

tíma til þess að ákveða hvern þeir ætla að túlka og koma með hugmynd að atburðarrás. 

Til þess að spuninn sé sem ánægjulegastur fyrir bæði leikendur og áhorfendur þurfa 

leikendur að hafa gott samspil á milli sín, ekki draga spunann á langinn, hafa óvænta 

atburðarrás og hlusta á hina leikarana. Hver hópur setur síðan spunann á svið fyrir aðra 

nemendur (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

6.2.2 Samviskugöng 

Nemendur raða sér í tvær raðir sem mynda göng og snúa andlitinu inn í göngin. Nemandi 

eða kennari í hlutverki persónu úr verkefnisins gengur síðan hægt í gegnum göngin. 

Göngin tákna samvisku þess sem gengur í gegn eða gegnir því hlutverki að vera persónur 

sem hugsa vel eða illa til þess sem gengur í gegn. Nemendurnir í röðunum letja eða hvetja 

persónuna (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 
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6.2.3 Myndsköpun – myndræn tjáning 

Nemendur túlka verkefni sín á myndrænan hátt. Hægt er að túlka efnið með 

myndasögum, klippimyndum, pappírsbrotum, þrykkmyndum, veggmyndum, teikningum 

og málverkum svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægt er að ræða og bera saman myndirnar 

ásamt því að tengja þær við aðra þætti námsins (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Sjálfstæð verkefni krefjast þess að nemendur líki eftir raunverulegri starfsemi og leysi 

sjálfir umfangsmikil verkefni. Þemaverkefnið sem hér er fjallað um flokkast undir 

sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Hér er átt við verkefni þar sem nemendur glíma við 

raunveruleg vandamál í umhverfi sínu og framkvæma síðan áætlun um lausn á 

vandamálinu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Kennarinn spyr bekkinn spurninga til að skapa umræður um tiltekin viðfangsefni. 

Samræður eru mikilvægur þáttur í lífi okkar og er markmið aðferðarinnar að þjálfa 

nemendur í að tjá sig, rökræða og taka þátt í umræðu. Kennarinn stýrir umræðunum í 

fyrstu en mikilvægt er að nemendur fái einnig að spreyta sig á að stjórna (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). 

6.4.1 Spurnaraðferð 

Aðferðin byrjar oftast á þankahríð til þess að fá sem flestar og fjölbreyttar hugmyndir eða 

lausnir frá nemendum. Spurnaraðferðir byggja á lykilspurningum og þannig fær kennarinn 

nemendur til þess að hugsa með skipulegum hætti um viðfangsefnið. Til þess að skapa 

góða þankahríð þarf nemendum að líða vel í námsumhverfinu svo þeir finni fyrir öryggi 

þegar þeir spyrja. Allar hugmyndir í þankahríð eru skráðar niður með sömu orðum og 

nemendur nota (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

6.4.2 Veggjakrotsaðferðin 

Kennarinn skiptir töflunni niður í hluta, einn hluti fyrir hverja fullyrðingu/spurningu sem á 

að taka fyrir. Nemendum fá miða þar sem þeir skrifa á atriði tengd 

fullyrðingunni/spurningunni. Í framhaldinu festa nemendur miðana í þau hólf sem þeir 

telja miðann eiga að vera í (Ingvar Sigurgeirsson, 2016). Það sem einkennir 
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veggjakrotsaðferðina er umræðan sem skapast eftir aðferðina. Kostirnir við aðferðina er 

hversu oft hægt er að vinna með hana síðar í öðrum verkefnum og hvernig feimnir 

nemendur fá tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós („Teaching Strategy: Graffiti Boards“, 

2015). 

 Útlistunarkennsla 

Með þessari aðferð eru kennarar að miðla þekkingu og útskýra fyrir nemendum með það 

að markmiði að vekja þá til umhugsunar. Fyrirlestrar og sýniskennsla eru án efa 

vinsælustu aðferðirnar í útlistunarkennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

6.5.1 Fyrirlestrar  

Fyrirlestrar eru þekkt aðferð á háskóla- og framhaldsskólastigi. Á grunnskólastigi eru þeir 

ekki eins áberandi, einna helst er notast við smá- eða stuttfyrirlestra. Flokka má fyrirlestra 

í formlega og óformlega fyrirlestra. Formlegur fyrirlestur fer þannig fram að fyrirlesari sér 

einn um að tala, hann flytur mál sitt án þess að stoppa og ræða við hópinn. Óformlegan 

fyrirlestur má líkja meira við spjall. Þá geta áhorfendur spurt spurninga og gert 

athugasemdir. Fyrirlestrar eru umdeild kennsluaðferð og rökin fyrir því eru til að mynda 

að nemendur séu óvirkir á meðan á fyrirlestri stendur og erfitt sé að áætla hvort 

nemendur séu að læra það sem lagt er fram. Hins vegar er þessi aðferð góð þegar koma 

þarf ákveðnum upplýsingum fram sem ekki er hægt að nálgast með öðrum hætti og ef á 

að vekja áhuga á efni og skapa umræðu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

6.5.2  Vettvangsferðir 

Nemendur heimsækja fyrirtæki, söfn, stofnanir eða fara út í náttúruna. Undirbúa þarf 

nemendur fyrir heimsóknina en mikilvægast er að nemendur tengi heimsóknina við 

námsefni sitt. Ferðirnar hafa mest gildi fyrir nemendur ef þeir leysa verkefni og taka þátt í 

umræðum eftir ferðina (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

 Verklegar æfingar 

Verkleg kennsla er veigamikill þáttur í kennslu námsgreina og getur birst í mörgum 

myndum og farið fram á hinu ýmsu stöðum. Til þess að verkleg kennsla geti talist góð 

þurfa til dæmis verklegir þættir að vera fjölbreyttir og tengjast við aðra námsþætti. 
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Markmið nemenda þurfa að vera ljós og þurfa nemendur að sjá hvernig verkleg vinna 

þeirra tengist fræðilega náminu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Með aðferðinni er verið að kanna þekkingu nemenda, þjálfa leikni, efla færni og festa 

þekkingu í minni. Þekktar kennsluaðferðir í þessum flokki eru námsleikir, yfirheyrslur, 

töflukennsla, þulunám og skriflegar æfingar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

6.7.1 Námsleikir 

Námsleiki má auðveldlega nota í kennslu en það er auðvelt að aðlaga leiki að námsefninu 

og nota kennarar, sérstaklega á yngsta stigi, þá óspart til þess að efla persónulega og 

félagslega færni nemenda. Kostirnir við námsleiki eru að þeir stuðla að leikni í tali og 

hlustun, ásamt því að hjálpa nemendum að þroska með sér hópkennd og samskiptahæfni 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

6.7.1.1  Ávaxtasalat 

Stólum er raðað í hring en einn stóll er settur í miðjuna. Nemendur setjast í stólana og er 

helmingur nemenda epli og hinn perur. Nemandinn sem situr í miðjum hringnum kallar 

annað hvort epli, perur eða ávaxtasalat. Ef hann kallar perur, þá skipta allar perur um 

sæti, ef hann kallar epli, þá skipta eplin um sæti. Ef hann kallar ávaxtasalat þá skipta allir 

um sæti. Markmiðið er að nemandinn í miðjunni nái sæti í hringnum þegar aðrir standa 

upp. Sá sem ekki nær stól sest í miðjuna (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004).  

6.7.1.2  Refir og kanínur 

Kennarinn velur nemendur sem verða í hlutverki refs og kanínu. Aðrir nemendur taka 

höndum saman tveir og tveir og dreifa sér um svæðið. Refurinn eltir kanínuna og ef hann 

nær henni skipta þau um hlutverk. Kanína getur hins vegar sloppið undan refnum ef hún 

kemur sér fyrir í kanínuholu. Kanínuholuna mynda tveir nemendur sem leiðast, haldast í 

báðar hendur þannig að pláss sé fyrir kanínuna í á milli. Kanínan á að fara út úr holunni 

eins fljótt og hægt er. Kennarinn getur síðan gert leikinn erfiðari með því að gefa merki 

þegar nemendur eigi að loka kanínuholunni þannig að ekki er pláss fyrir kanínuna á milli 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 
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6.7.1.3  Sá sem hefur lyklavöldin 

Nemendur sitja í hring og einn sjálfboðaliði sest í stól í miðjum hringnum með bundið fyrir 

augun. Kennari kemur síðan lykli fyrir undir stólnum. Hljóðlega velur kennarinn 

sjálfboðaliða úr hringnum til þess að reyna að ná lyklinum. Sá sem situr í stólnum hlustar 

eftir því hvort einhver sé að koma að ná lyklinum og má þá reyna að ná honum, en verður 

þó að sitja í stólnum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 
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7 Námsmat 

Með námsmati er átt við það tæki sem metur námsárangur og námsframvindu nemenda 

og er því yfirheiti yfir allar þær aðferðir sem notaðar eru til upplýsingaafla um nám 

nemenda (Elísabet Valtýsdóttir, 2010). Þessar upplýsingar eru síðan notaðar til þess að 

meta hvort markmiðum hefur verið náð. Námsmati er oft skipt í hefðbundið námsmat og 

óhefðbundið námsmat, stundum kallað fjölbreytt námsmat. Undir hefðbundið námsmat 

flokkast skrifleg próf, sem er án efa þekktasta námsmatsaðferðin í bóknámsgreinum. Þessi 

matsaðferð hefur þó hlotið mikla gagnrýni á síðustu árum. Skrifleg próf gefa upplýsingar 

um þá kunnáttu sem nemandinn hefur á þeirri stundu sem hann tekur prófið og gefa 

takmarkaða mynd af hæfni nemanda. Ef námsmat á að vera sanngjarnt og áreiðanlegt 

þarf það að vera fjölbreytt (Elísabet Valtýsdóttir, 2010). Með komu 

skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins um 1970 var lögð áhersla á víðtækara 

námsmat en áður hafði þekkst og gefnar voru út leiðbeiningar um fjölbreytt námsmat eins 

og sjálfsmat, notkun viðhorfskannanna og athugunarlista og óformlegt mat (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998).  

Hér fyrir neðan verður fjallað um þær óhefðbundnu námsmatsaðferðir sem höfundur 

telur skilvirkast að nota með þemaverkefninu.  

 Sjálfsmat  

Með sjálfsmati er átt við gagnrýnið mat á eigin verki en á sama tíma snýst það um að 

meta sjálfan sig. Með sjálfsmati hugsa nemendur um sjálfan sig sem námsmenn og hvort 

þeir séu virkir í eigin námi. Sjálfsmatið hefur mest áhrif á nemandann á meðan hann 

vinnur verkefnið frekar en í lokin (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Með sjálfsmati má ætla að 

nemendur skilji betur til hvers er ætlast og geri sér grein fyrir veikleikum og styrkleikum 

sínum. Einnig getur sjálfsmat gefið kennurum upplýsingar sem þeir gætu annars ekki aflað 

með öðrum hætti. Hægt er að byggja sjálfsmat á viðtölum við nemendur eða biðja þá um 

að halda dagbækur eða leiðarbækur. Gátlistar, matslistar og eyðublöð eru dæmi um ýmiss 

konar form sem má nota við sjálfsmat (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Í þemanáminu gæti 

verið gott að biðja nemendur að skrifa hálfa blaðsíðu í dagbók í lok hvers dags, þar skráir 

nemandinn hvað var gert og metur hvað gekk vel og hvað mætti betur fara og gefur sér að 

lokum einkunn fyrir daginn.  
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 Jafningjamat 

Að vinna í hópum hefur marga kosti en það er þekkt að einstaklingar leggja mismikið af 

mörkum þegar þeir vinna í hópvinnu. Til að koma í veg fyrir ágreining og pirring innan 

hópsins er mikilvægt að nemendur geti lagt mat á framlag hópfélaga sinna og hópsins í 

heild (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Jafningjamat er ekki ósvipað 

sjálfsmati og má notast við svipaðar aðferðir og nefndar voru hér að ofan í 

sjálfsmatskaflanum. 

  Skipulegar athuganir 

Kennarar skrá hjá sér formlega frammistöðu nemenda í formi athugasemda eða dagbóka. 

Einnig er hægt að notast við gátlista eða matslista en það mikilvægasta við skráningarnar 

er að þær séu gerðar reglulega og fylgst sé skipulega með öllum nemendum. Það getur 

hins vegar verið erfitt að finna tíma til að skrá niður upplýsingar um hvern og einn 

nemanda og því er tilvalið að notast við myndbandsupptöku. Þá er hægt að skoða 

upptökuna í ró og næði og skrá niður afköst nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  
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8 Þemaverkefnið Víkingaöldi árin 800 – 1050 

Dagur 1 

Heimavinna fyrir dag 2: Lesa blaðsíður 3-7 og 38-39 í Víkingaöld árin 800-1050 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

10.mín Fara í leikinn: 

Ávaxtasalat 

Námsleikir Allir saman 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Útskýrir 

leikreglur 

• Hefur umsjón 

með leiknum

  

• Taka þátt í leiknum

  
Að nemendur geti: 

*skapað með sér 

hópkennd 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

30.mín Kanna þekkingu 

nemenda á 

víkingaöldinni 

Veggjakrotsaðferð Allir saman 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Finnur til post-it 

miða í þremur 

mismunandi 

litum 

• Notar kveikju, 

spyr nemendur 

hvað þeir viti 

um víkinganna 

• Skiptir töflunni í 

þrjú hólf  

• Les textabúta 

• Ræðir 

niðurstöður 

nemenda 

• Skrifa á miða það sem 

þeir vita um víkinga 

og setja í viðeigandi 

hólf 

• Hlusta á kennarann 

þegar hann les og 

bæta við á miðana 

það sem þeir lærðu úr 

textanum sem 

kennarinn las upp 

Að nemendur geti:  

*allir lagt orð í belg 

*sagt frá atburðum 

og/eða persónum í sögu 

Íslands sem tengjast 

landnámi 

*gert sér grein fyrir helstu 

einkennum víkinganna og 

geti fjallað um það 

Námsefni og gögn: Post-it miðar í þremur mismunandi litum.  

Nánari lýsing: Kennarinn skiptir töflunni í þrjá dálka með yfirheitin: Hverjir voru 
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víkingarnir? Hvernig litu víkingarnir út? Hvert sigldu þeir? Allir nemendur fá post-it miða í 

þremur mismunandi litunum og fá nokkrar mínútur til þess að skrifa það sem þeim dettur 

í hug og setja í viðeigandi hólf, einn litur í hvert hólf. Kennarinn les síðan textabútana hér 

fyrir neðan og hjálpar nemendum að bæta við ef þeim dettur fleiri atriði í hug eftir 

lesturinn. 

Texti fyrir kennara 

Víkingar voru norrænir menn sem sigldu frá Norðurlöndunum til Bretlands til að ræna og 

rupla. Upprunalega merking orðsins víkingur er sjóræningi. Eins og sjóræningjar gerðu þá 

stunduðu víkingarnir sjórán. Þeir réðust á skip og rændu fjársjóðum, gulli og vopnum. 

Síðar fékk orðið víkingur nýja merkinu og núna er talað um víkinga sem norrænt fólk á 

víkingaöld. Víkingarnir voru ræningjar, bændur, landkönnuðir og kaupmenn, allt í senn. 

Ekki var hægt að fara og kaupa föt eins og við þekkjum í dag en fötin voru gerð úr ull frá 

kindum með því að spinna. Úr því var efni sem kallast vaðmál sem saumað var úr í 

höndunum. Eftir að víkingarnir höfðu siglt víða eins og til Skotlands, Englands og Írlands 

fundu þeir Ísland árið 870. Þeir sigldu eftir stórum ám til Rússlands sem þá hét Garðríki, til 

Parísar og síðan Asíu. Sumir víkingar sigldu til Istanbúl í Tyrklandi sem þá kallaðist 

Mikligarður. Þeir sem sigldu þangað kölluðust Væringjar og urðu oft varðmenn keisarans 

þar. Eiríkur rauði settist að á Grænlandi árið 985 en árið 1000 sigldi sonur hans vestar og 

fann land sem hann kallaði Vínland og við þekkjum sem Ameríku (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, e. d.). 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

30.mín Búa til sameiginlegt 

veggspjald út frá því sem 

nemendur skrifuðu á 

miðana í 

veggjakrotsaðferðinni 

Myndsköpun – myndræn 

tjáning 

Einstaklingsvinna og 

samvinna bekksins  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Finnur til 

bakgrunnspappír, 

ekki minni en 

50x70 og blöð 

• Klippa út sverð á 

hvítan pappír  

• Skrifa niður það 

sem stendur á 

Að nemendur geti:  

*sagt frá atburðum 

og/eða persónum í sögu 
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sem nemendur 

klippa út í sverð 

• Klippir út 

skapalón af 

sverðum  

• Afhendir post-it 

miða sem hann 

tók af töflunni. 

• Skrifar efst á 

veggspjöldin: 

Hvað vitum við 

um víkinganna? 

• Hengir 

veggspjöldin 

fram á gang 

post-it miðunum á 

sverðið (langsum) 

• Skreyta sverðið 

• Líma sverðin á 

bakgrunnspappír 

Íslands sem tengjast 

landnámi 

*gert sér grein fyrir 

helstu einkennum 

víkinganna og geti fjallað 

um það  

*geti unnið sjálfstætt 

*geti sýnt sköpun í verki 

Námsefni og gögn: Litaður harður pappír fyrir bakgrunn 50x70 að stærð eða stærri. 

Harður pappi fyrir skapalón og þunnur hvítur pappi fyrir sverð. Blöðin fyrir sverðin þurfa 

að vera lengri en A4 blað. Lím og kennaratyggjó.  

Nánari lýsing: Nemendur teikna og klippa út sverðin sín út frá skapalóni frá kennaranum. 

Skrá niður staðreyndir af post-it miðunun á sverðið og skreyta síðan sverðið. Sverðunum, 

er síðan raðað á bakgrunnspappírinn. Finna má einfaldaða útgáfu af útliti veggspjaldsins í 

viðauka. 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

20.mín Nemendur fara í 

hlutverk víkinga og 

fjölskyldu þeirra og 

setja sig í þær aðstæður 

að kveðja fyrir 

hættulega ferð frá 

Noregi yfir hafið  

Hlutverkaleikir - Paravinna A 

og B 

Tveir saman (helst stelpa 

og strákur) 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Skiptir í hópa 

fyrir fram  

• Kennarinn 

fylgist með og 

klappar þegar 

• Setja sig í hlutverk 

fjölskyldumeðlims eða 

víkings 

• Ákveða hvort 

víkingurinn sé að fara 

Að nemendur geti:  

*sett sig í spor annarra og 

tekið þátt í umræðu sem 

ákveðin persóna. 
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nemendur eiga 

að skipta um 

hlutverk  

 

til dæmis í ránsferð 

eða verslunarferð 
*gert sér grein fyrir helstu 

einkennum víkinganna og 

geti fjallað um það 

Nánari lýsing: Nemendur fara í hlutverk víkinga og fjölskyldu þeirra. Víkingurinn er að fara 

í hættulega ferð (til dæmis ránsferð eða verslunarferð) frá Noregi yfir hafið og 

fjölskyldumeðlimurinn (ef til vill barn eða eiginkona). Víkingurinn kveður þá sem verða 

eftir. Fjölskyldumeðlimir hafa ef til vill áhyggjur og reyna annað hvort að fá að koma með 

eða reyna að fá víkinginn til að hætta við ferðina. 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

20.mín Setja sig í spor 

víkingsins og skrifa 

bréf til fjölskyldunnar 

þar sem hann lýsir 

aðstæðum, umhverfi 

og líðan 

Hlutverkaleikir - Skrifað í 

hlutverki.  

Einstaklingsvinna  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Kennari gæti 

tekið dæmi 

um hvað eigi 

að koma fram 

í bréfinu 

 

• Setja sig í spor 

víkinganna sem þeir 

túlkuðu í tímanum 

að ofan 

• Skrifa bréf til 

fjölskyldumeðlima 

Að nemendur geti: 

*sett sig í spor annarra og 

geti skráð niður 

tilfinningar sínar sem 

ákveðin persóna 

*gert sér grein fyrir 

helstu einkennum 

víkinganna og geti fjallað 

um það  

*geti gert sér grein fyrir 

umhverfi, loftslagi og 

gróðurfari á þessum tíma 

og hvernig þessir þættir 

hafi áhrif á líf fólks. 

Námsefni og gögn: A-4 blöð. 

Nánari lýsing: Nemendur setja sig í spor víkinganna sem þeir túlkuðu í tímanum á undan 

og skrifa bréf til fjölskyldumeðlima heima. Í bréfinu á meðal annars að lýsa aðstæðum og 

umhverfi, hvernig gengur og hvort eða hvenær víkingurinn kemur heim. Það er ekki skylda 
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að merkja bréf sitt. Ef bréfin eru ómerkt eru nemendur kannski viljugri til að hengja þau 

upp í stofunni.  

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

130.mín Smíða sverð og/eða 

skildi. Sauma vesti 

og/eða skikkju. Þegar 

verkin eru tilbúin verða 

þau notuð sem fornleifar 

síðar í þemaverkefninu 

Verklegar æfingar 

 

Bekknum skipt í tvennt  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Les bls. 22 og 42  

• Sem kveikja spyr 

hann nemendur 

hvernig við 

vitum, það sem 

við vitum um 

vopna- og 

klæðaburð 

víkinganna 

• Útskýrir verkefni 

dagsins, að búa 

til fornleifar sem 

á að grafa síðar í 

þemanáminu 

• Umsjónakennari, 

smíða- og 

textílkennari 

þurfa vera búin 

að undirbúa 

verkefnin með 

skapalónum og 

finna til efni 

• Skipta 

nemendum í 

hópa með því að 

láta þá draga í 

hóp 1 (smíða) 

eða 2 (textíll) 

• Smíða eða sauma 

• Fylgjast vel með 

útskýringum smíða- og 

textílkennara 

Að nemendur geti:  

*komist að sameiginlegri 

niðurstöðu um hönnun og 

útlit verks 

*útfært textílverk á 

einfaldan hátt 

*hannað og smíðað sverð 

(eða önnur vopn) með 

aðstoð kennara 

*gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum 
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Námsefni og gögn: Viður og fataefni og fleira sem smíða- og textílkennari leggur til. 

Nánari lýsing: Hér þarf aðstoð smíða- og textílmenntkennara og afnot af kennslustofum 

þeirra.  
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Dagur 2 

Heimavinna fyrir dag 3: Lesa blaðsíður 30-33 og 47 í Víkingaöld, árin 800-1050 

Heimavinna fyrir kennara: Horfa á fyrsta þáttinn af Vikings frá sjónvarpsstöðinni HBO 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

10.mín Fara í leikinn: Sá sem 

hefur lyklavöldin.  

Námsleikir Allir saman 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Skapar spennu- 

• aðstæður með 

því að segja við 

nemendur að sá 

sem er með 

lyklavöldin sé 

víkingur og aðrir 

nemendur séu 

þrælar sem 

reyna að ná 

lyklunum og 

sleppa.  

• Taka þátt í leiknum 

 
Að nemendur geti: 

*skapað hópkennd 

*sýnt samkennd 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

70.mín Nemendur velta fyrir sér 

hvernig fatnaður, skart, 

vopn og matur var á 

víkingaöldinni og skrá 

það niður. Kynna síðan 

fyrir bekknum 

niðurstöður 

Einn, fleiri, allir… Nemendur vinna einir og í 

minni hópum 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið  

 • Biður nemendur 

að velta fyrir sér 

hvernig 

fatnaður, skart, 

vopn og matur 

var á 

víkingaöldinni 

• Hugleiða hver fyrir sig 

hvernig fatnaður, skart, 

vopn og matur var á 

víkingaöldinni og skrá 

það niður 

• Bera saman bækur 

sínar í hópum 

Að nemendur geti:  

*gert sér grein fyrir útliti og 

matarhefðum víkinganna 

*hlustað af athygli á aðra 

*unnið með öðrum og virt 

skoðanir þeirra 
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• Skiptir 

nemendum í 

minni hópa 

• Kynna niðurstöður fyrir 

bekkinn 

Nánari lýsing: Nemendur velta fyrir sér hvernig fatnaður, skart, vopn og matur var á 

víkingaöldinni og skrifa það niður eða teikna það. Nemendur bera saman niðurstöður 

sínar í litlum hópum. Hóparnir kynna síðan niðurstöður. 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

80.mín Vettvangsferð á 

Landnámssafnið við 

Aðalstræti þar sem 

nemendur læra um 

fornleifauppgröft í 

miðbæ Reykjavíkur. Auk 

þess verður skyggnst inn 

í skála og skoðað 

hvernig daglegt líf fólks 

var á víkingaöld 

Vettvangsferð Allur bekkurinn 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Lætur vita á 

safninu að 

hópurinn sé að 

koma 

• Huga að strætó- 

eða rútuferðum 

• Lesa heima bls. 3-7 og 

38-39 til þess að 

undirbúa sig fyrir 

heimsóknina 

Að nemendur geti:  

*fjallað um söguleg einkenni 

á víkingaöld 

*gert sér grein fyrir gildum 

og áreiðanleika upplýsinga 

*komið auga á þætti sem 

hafa haft áhrif á íslenskt 

mannlíf og samfélag 

*gert sér grein fyrir og bent 

á hvernig sagan birtist í 

munum og minningum 

*sýnt af sér góða hegðun í 

safnaheimsókn 

*gert sér grein fyrir helstu 

einkennum víkinganna og 

geti fjallað um það 
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Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

80.mín Búa til stóran víking á 

maskínupappír  

Myndsköpun – myndræn 

tjáning 

Þrír saman í hóp 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Sem kveikju les 

kennarinn bls. 

42-43 í 

Víkingaöld árin 

800-1050 

• Sýnir nemendum 

myndir af netinu 

af víkingum og 

nemendur og 

rifjar upp það 

sem þeir sáu á 

Landnámssafninu 

og lærðu í einn, 

fleiri, allir… 

aðferðinni 

• Skiptir 

nemendum í þrjá 

hópa með því að 

gefa númerin 1, 

2, 3 

• Hengir 

víkinganna ef til 

vill fram á gang 

• Ákveða í sameiningu í 

hópnum hvernig 

víkingurinn þeirra á að 

líta út 

• Einn í hverjum hóp 

leggst á brúnan langan 

maskínupappír og 

hinir draga útlínur  

• Hóparnir teikna klæði, 

vopn, andlit og hár á 

maskínupappírinn og 

móta þannig víking 

Að nemendur geti:  

*notað þekkinguna þá sem 

þeir hafa aflað sér við gerð 

verkefnisins 

*gert grein fyrir styrkleikum 

sínum  

*unnið í hóp og gert 

áætlanir með hópnum um 

úrlausn verkefnis 

*sýnt tillitssemi og virðingu í 

hópastarfi 

Námsefni og gögn: Maskínupappír, skæri, tússlitur fyrir útlínur og litir.  

Nánari lýsing: Í þremur mismunandi hópum á einn í hverjum hópi að leggjast á brúnan 

maskínupappír. Pappírinn er búið að klippa niður í svipaða lengd og nemendur eru, aðrir 

meðlimir hópsins draga útlínur utan um þann sem liggur. Síðan teikna hóparnir klæði og 

vopn, andlit og hár á maskínupappírinn og mynda þannig víking. Dæmi um það hvernig 

nemendur hafa túlkað þræl á víkingaöld á maskínupappír má sjá í viðauka.  
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Dagur 3 

Heimavinna fyrir dag 4: Lesa blaðsíður 9-13 í Víkingaöld árin 800-1050 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

15.mín Fara í leikinn: Refir og 

kanínur 

Námsleikir Allur bekkurinn  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Er stjórnandi í 

leiknum 

• Taka þátt í leiknum Að nemendur geti: 

*skapað með sér hópkennd 

Nánari lýsing: Leikurinn fer fram úti.  

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

40.mín Klára víkinganna sem 

nemendur teiknuðu á 

maskínupappírinn 

og/eða klára sverð og 

föt sem unnin voru á 

degi eitt 

Verklegar æfingar 

Sviðsetning – eftirlíking 

Myndsköpun – myndræn 

tjáning 

Nemendur eru í sömu 

hópum og áður – geta skipt 

með sér verkefnum þar sem 

sumir fara að klára 

smíða/sauma og aðrir klára 

víkinganna  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Í samráði við 

smíða- og 

textílkennara 

hjálpa 

kennarar 

nemendum að 

klára 

verkefnin 

• Aðstoða 

nemendur að 

skipta sér 

niður á 

verkefni  

• Leggja sig fram við 

að klára verkefnin 

• Skipta sér niður á 

verkefni 

Að nemendur geti: 

*lagt sitt af mörkum til þess 

að klára verkefnin  

 

Nánari lýsing: Hér þarf aðstoð smíða- og textílkennara og afnot af stofum þeirra.  
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Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

60.mín Í tengslum við 

Landnámssýninguna 

sem farið var á ætla 

nemendur að grafa 

„fornleifar“ í 

nágrenninu 

Hlutverkaleikir – nemendur 

fara í hlutverk 

fornleifafræðinga 

 

Allur bekkurinn 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Prentar út kort 

af svæðinu 

• Er búinn að 

skoða 

nærumhverfið 

áður 

• Finnur skóflur  

• Grefur með 

nemendum 

• Finna út hentugan 

stað til þess að grafa 

minjarnar, án þess að 

eiga á hættu að skaða 

náttúruna 

• Grafa minjarnar niður 

í jörðina 

Að nemendur geti:  

*gert sér grein fyrir 

gildum og áreiðanleika 

upplýsinga 

*gert sér grein fyrir og 

bent á hvernig sagan 

birtist í munum og 

minningum 

Námsefni og gögn: Fornleifarnar sem nemendur bjuggu til og skóflur 

Nánari lýsing: Kennarinn leiðir hópinn og fjallar um mikilvægi fornleifa og rifjar upp 

Landnámssýninguna. Því næst ræðir hann við nemendur um það hvort einhver gæti 

fundið fornleifarnar þeirra, hverjir þá? Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að hann vilji að 

þeir setji sig í hlutverk fornleifafræðinga. Síðan eiga þeir að fara með sverðin og 

skikkjurnar út í nærumhverfi skólans, þar sem hentar að grafa (án þess að skaða 

náttúruna). Nemendur og kennarar hjálpast að við að grafa minjarnar niður. Nemendur 

þurfa að komast að sameiginlegri niðurstöðu hvar eigi að grafa minjarnar.  

Sú staða gæti komið upp að einhver gæti ekki viljað grafa niður það sem hann/hún hefur 

búið til. Kennarinn getur þá reynt að koma til móts við nemandann með því að vera með 

kort af svæðinu. Þegar nemendur hafa fundið stað má finn hann á kortinu og merkja hann 

þar inn. Kennarinn hengir síðan kortið upp í skólastofunni. Seinna er hægt að fara saman 

og grafa upp minjarnar. Þá er þetta ef til vill orðið að ævintýri fyrir nemendur.  

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

30.mín Nemendur læra um 

vætti og skjaldamerki 

Íslands 

Fyrirlestrar 

Spurnaraðferðir 

Hlutverkaleikir - Kyrrmyndir 

Allur bekkurinn 
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 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Rifjar upp 

lesefni sem 

nemendur lásu 

heima um vætti 

• Sem kveikju 

sýnir kennarinn 

mynd af 

íslenska 

skjaldamerkinu  

• Les texta um 

landvætti 

 

• Taka þátt í umræðu 

• Raða sér í fjögurra 

manna hópa 

• Búa til íslenska 

fánann á A4 blað  

• Raða sér í 

kyrrmyndir og túlka 

þannig nýtt 

skjaldamerki Íslands 

með nýjum dýrum 

og íslenska fánann í 

miðjunni 

Að nemendur geti:  

*notað ímyndunarafl sitt 

*gert sér grein fyrir gildum og 

áreiðanleika upplýsinga 

*gert sér grein fyrir og bent á 

hvernig sagan birtist í munum 

og minningum 

*fjallað um og rætt við aðra um 

skjaldarmerki Íslands 

Námsefni og gögn: A4 blað fyrir hvern hóp og litir.  

Nánari lýsing: Rifjar upp lesefni sem nemendur lásu heima um vættina. Kennarinn spyr 

nemendur um álfa, dverga og tröll og af hverju fólk trúði á tilvist þeirra og hvort fólk geri 

það enn. Sem kveikju sýnir kennarinn mynd af íslenska skjaldamerkinu. Hann les í 

framhaldinu textabút sem má finna hér fyrir neðan, um landvætti og hefur landakortið í 

augsýn til þess að sýna hvaða landsvæði landvættirnir gættu. Kennarinn spyr hvort 

nemendur telji að einhverjir aðrir vættir ættu að vera á skjaldamerkinu. Hvaða dýr ættu 

það þá að vera og hvaða landsvæði ættu þau þá að gæta. Að lokum raða nemendur sér í 

fjögurra mann hópa og búa til einn íslenskan fána á A4 blað. Hóparnir fá svo nokkrar 

mínútur til þess að ákveða hvernig þeir ætla að túlka nýtt skjaldamerki með nýjum dýrum. 

Allir hóparnir raða sér upp í kyrrmyndir á sama tíma og kennarinn gengur á milli og spyr 

hvern nemanda í hópnum hvaða dýr hann sé og hvaða landsvæði hann gæti.  

Texti fyrir kennara 

Tilgangur skjaldamerkis er að vera merki fyrir hóp, samfélag, ríki eða ætt. Á riddaratímum 

voru þau vinsæl á herklæðum og voru þau notuð til þess að þekkja vini frá óvinum. 

Íslenska skjaldamerkið var samþykkt á lýðveldisdaginn árið 1944. Á merkinu má finna fjóra 

verndarvætti, dreka griðung, gamm og risa. Drekinn er mikill og ógurlegur og er við 

Vopnafjörð. Í Eyjafirði er stór fugl með svo stóra vængi að þeir náðu milli tveggja fjalla. Á 

Breiðafirði er griðungur mikill. Suður á Reykjanesi er bergrisi sem hefur höfuð hærra en 
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fjöllin. Þessar verur standa vörð um hvern landsfjórðung og eru skjaldberar 

skjaldamerkisins (Steinunn Jakobsdóttir, 2004). 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

20.mín Hugarflug með leiðsögn 

er tekið, kennari fer 

með nemendur að Aski 

Yggdrasils  

Hlutverkaleikir - Hugarflug og 

sjónsköpun með leiðsögn 

Allur bekkurinn saman og 

einstaklingsvinna 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Fer með 

nemendur í 

hugarflug með 

leiðsögn 

• Hengir 

vatnslitamyndir 

nemenda upp  

• Fylgja kennara í 

gegnum leiðsögnina 

• Mála með vatnslitum 

það sem þeir sáu fyrir 

sér á hugarfluginu 

Að nemendur geti: 

*skapað myndverk út frá 

ímyndunarafli 

*gert sér grein fyrir 

trúarbrögðum 

landnámsmanna fyrir 

kristni  

*fjallað á einfaldan hátt 

um goðafræði  

  

Námsefni og gögn: A5 eða A4 pappír sem er harðari en ljósritunarpappi. Hver og einn 

nemandi fær slíkan pappír. Vatnsliti til að deila og pensil fyrir hvern og einn. Plastglös með 

vatni og eldhúsrúllur eða tuskur til þess að þurrka penslana. Tusku til þess að þrífa borðin 

eftir á.  

Hugarflug með leiðsögn 

Kennarinn biður nemendur um að ímynda sér að þeir fljúgi yfir jörðinni. Hafa ber í huga að 

forfeður okkar trúðu því að jörðin okkar væri flöt. Þegar nemendur svífa um sjá þeir 

Miðgarðsorm þar sem hann nær utan um jörðina og bítur svo í endann á sjálfum sér. Í 

miðju jarðar er heimstréð, Askur Yggdrasils. Askur liggur í níu heima. Í Miðgarði bjuggu 

mennirnir. Í Jötunheimum bjuggu jötnar og hrímþursar. Eldjötnar bjuggu í Múspellsheimi. 

Í Ásgarði sem var á himnum bjuggu goðin og í Vanaheimi bjuggu vanir. Niflheimar voru 

neðst og þar réði Hel ríkjum. Það sem tengdi síðan heim goða og manna var brúin Bifröst 

sem var í raun regnboginn (Sölvi Sveinsson, 1993). 
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Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

85.mín Atburðamynd út frá 

sögum úr norrænni 

goðafræði 

Myndsköpun – myndræn 

tjáning 

Tveir saman 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Útskýrir fyrir 

nemendum 

hvernig 

atburðamynd 

lítur út 

• Ljósritar sögur 

úr bókinni 

Sögur úr 

norrænni 

goðafræði 

• Útdeilir sögum 

af handahófi til 

hópanna  

• Hann hengir 

atburðamyndir 

nemenda fram 

á gang þegar 

nemendur hafa 

lokið þeim 

• Raða sér sjálfir í 

tveggja manna hópa  

• Lesa söguna  

• Ræða saman hvaða 

atburð úr sögunni 

þeir vilja gera 

atburðamynd úr 

• Gera atburðamynd 

• Kynna fyrir bekknum 

myndina og segja frá 

sögunni á bakvið 

atburðinn 

Að nemendur geti:  

*notað ímyndunarafl sitt 

og skapað myndverk út frá 

því 

*gert sér grein fyrir 

trúarbrögðum 

landnámsmanna fyrir 

kristni og hafi einhverja 

þekkingu á goðafræði 

*skapað myndverk með 

fjölbreyttum aðferðum 

*unnið með öðrum og virt 

skoðanir félaga sinna 

*gert grein fyrir 

styrkleikum sínum 

  

Námsefni og gögn: A3 pappír sem er aðeins þykkari en ljósritunarpappi, þekjulitir, bakkar 

(undan skyri eða eggjum), svampbútur, dagblöð undir atburðablaðið og mismunandi litir 

af pappír (hægt er að nota afganga af pappír sem á að henda), skæri og lím. Bókin Sögur 

úr norrænni goðafræði eftir Alex Frith og Louie Stowell sem Bjarki Karlsson þýddi.  

Nánari lýsing: Nemendur raða sér í tveggja manna hópa og kennarinn deilir út sögum úr 

bókinni Sögur úr norrænni goðafræði á hópana. Tveir hópar geta fengið sömu söguna ef 

þeir túlka mismunandi atburði úr sögunum. Tvíeykið ræðir saman um hvað sagan fjallar 

og hvaða atburð þeir ætla að túlka í mynd sinni. Taka þarf ákvörðun um hvernig 

bakgrunnurinn á að líta út og taka þarf tillit til þess hvort atburðurinn sé inni eða úti, 

sumar eða vetur. Til þess að búa til bakgrunninn er svampinum dippað á bakrunninn. 

Þegar dippað er þá er svampi kuðlað upp, dýft ofan í litinn og léttilega dippað á blað. 

Passa þarf að strjúka ekki með svampinum á blaðið. Með þessari aðferð fer liturinn ójafnt 
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á blaðið og þannig fær bakgrunnurinn dýpt og líf. Mislitir pappírsafgangar eru klipptir 

niður og límdir á bakgrunninn til þess að búa til atburðinn sjálfan eins og til dæmis 

persónur og hluti. Nemendur kynna að síðustu myndina sína fyrir bekkinn. Þeir segja frá 

því í stuttu máli hvaða sögu þeir fengu og hvaða atburð þeir túlkuðu.  
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Dagur 4 

Heimavinna fyrir dag 5: Lesa blaðsíður 40-41 og 46 í Víkingaöld árin 800-1050 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

15.mín Fara í hvíslleik Námsleikir Allur bekkurinn 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Byrjar að velja 

fyrstu tvö orðin 

• Velur orð í 

tengslum við 

víkingaskip og 

skipsferðir, 

hann getur til 

dæmis notað 

orðin langskip 

og knörr.  

• Velja orð í leiknum 

sem tengjast 

víkingaöldinni og því 

sem þeir hafa lært  

• Allir í bekknum eiga 

að fá að velja orð 

Að nemendur geti: 

*notast við hugtök sem 

þeir hafa lært í 

þemavikunni um 

víkinganna í leiknum 

*gert greinarmun á 

langskipi og knörr 

 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

150.mín Fara í vettvangsferð í 

Víkingaheima á 

Reykjanesi þar sem 

víkingaskipið 

Íslendingur er skoðað. 

Gera útbúnaðarlista 

fyrir víkinga sem fara í 

siglingu yfir hafið í 

ránsferð 

Vettvangsferð 

Hópvinna 

 

Allur bekkurinn 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Hugar að rútu 

sem ferjar 

nemendur fram 

og til baka 

• Finnur til blöð 

og penna fyrir 

útbúnaðarlista 

• Kemur með 

kveikju. Spyr 

• Taka vel eftir á 

safninu  

• Setja sig í hlutverk 

víkinganna á skipinu 

• Skrá niður 

útbúnaðarlista fyrir 

víkinga á leið í 

ránsferð á skipi 

Að nemendur geti:  

*fjallað um söguleg 

einkenni á víkingaöld 

*gert sér grein fyrir 

gildum og áreiðanleika 

upplýsinga 

*komið auga á þætti sem 

hafa haft áhrif á íslenskt 

mannlíf og samfélag 
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hvað nemendur 

myndu hafa 

með sér ef þeir 

væru að fara í 

nokkurra vikna 

siglingu yfir 

hafið í þessu 

skipi sem þeir 

voru að skoða  

• Hefur umræðu 

um útbúnaðar-

listana 

*gert sér grein fyrir og 

bent á hvernig sagan 

birtist í munum og 

minningum 

*þekkt helstu einkenni 

víkingaskipa 

*sett sig í spor víkinganna 

og ímyndað sér hvernig 

þeir undirbjuggu sig og 

skip sín fyrir löng ferðalög  

*sýnt af sér góða hegðun 

í safnaheimsókn 

 

Námsefni og gögn: Blöð og pennar. 

Nánari lýsing: Áður en nemendur vinna að útbúnaðarlista kemur kennari með kveikju. 

Hann spyr hvað nemendur myndu hafa með sér ef þeir væru að fara í nokkurra vikna 

siglingu yfir hafið í þessu skipi sem þeir voru að skoða. Hann biður síðan nemendur að 

setja sig í spor víkinganna og semja útbúnaðarlista fyrir víkinga sem eru á leið í ránsferð. 

Kennarinn fer yfir listana og skoðar hvort nemendur hafi hugsað út í alla hluti eins og til 

dæmis að hafa vatn eða hlý föt, reipi, vopn.  

Ef nemendur eru að koma frá Reykjavík þá þarf að muna eftir að taka nesti með sér því 

ferðin og heimsóknin tekur langan tíma. Fleiri sýningar má finna á safninu sem 

skemmtilegt er að skoða. Sýningin er opin frá 07:00-18:00 alla daga. 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

75.mín Búa til persónulegt 

víkingaskip  

Myndsköpun – myndræn 

tjáning.  

Vinna sem einstaklingar  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Finnur til efni 

fyrir 

skipagerðina 

• Hann getur, 

sem kveikju, 

sýnt 

nemendum 

• Nota þá þekkingu 

sem þeir búa yfir 

og vanda sig að 

teikna 

persónulegt 

víkingaskip  

Að nemendur geti:  

*fundið hæfileikum 

sínum farveg 

*notað ímyndunarafl 

sitt og skapað myndverk 

út frá því 
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myndir af 

skipum. 

• Hengir upp 

myndir af 

skipunum  

*notað bæði 

ímyndunarafl sitt og 

þekkingu úr 

safnaheimsókninni  

Námsefni og gögn: A4 pappír sem er þykkari en ljósritunarpappi og afgangar af lituðum 

pappír. Skæri og lím.  

Nánari lýsing: Skemmtilegt væri að hengja skipin upp í glugga í stofunni eða úti á gangi. 

Dæmi um það hvernig skipin gætu litið út má finna í viðauka.  
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Dagur 5 

Nemendur eru úti mest allan daginn. Nemendur þurfa að muna eftir að klæða sig eftir 

veðri og hafa með nesti.  

Á síðasta degi þemaverkefnisins verða haldnir víkingaleikar. Þar leysa nemendur þrautir, 

elda á opnum eldi fara í íþróttakeppni og fleira sem sönnum víkingum sæmir. Farið er í 

strætó í ævintýragarðinn (skátasvæðið) við Varmá í Mosfellssveit.  

Mælt er með því að hafa auka starfsmann með þar sem verkefnið er of stórt fyrir 

kennarann til þess að sjá um einn. Auka starfsmaðurinn gæti verið búinn að fara með allt 

sem þarf að ferja á staðinn í bíl.  

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

30.mín Búa til víkingabrauð 

(skátabrauð).  

Verklegar æfingar Vinna saman í litlum 

hópum  

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Hann fær 

aðgang að 

matreiðslu-

stofu 

• Skiptir 

bekknum í 

minni hópa 

• Búa til brauð  Að nemendur geti:  

*lært að baka brauð 

*eldað brauð yfir opnum 

eldi  

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

60.mín Elda víkingabrauð. 

Nemendur fara í 

gegnum þrautabraut á 

tímatöku.  

 

Verklegar æfingar  

 

Tveir hópar, A og B 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Ákveður fyrir 

fram hverjir 

eru saman í 

hóp A og B 

• Kennari1: 

Kveikir eld og 

eldar með 

nemendum 

• Þeir sem byrjar á að 

elda brauð: Á 

meðan kennarinn 

kveikir eld tína 

nemendur sprek til 

þess að vefja 

brauðin utan um 

Að nemendur geti:  

*gert sér grein fyrir 

skemmtuninni og 

ánægjunni sem fylgir 

útiveru 

*kynnist útieldun 

*sett sig í spor víkinga 



59 

• Kennari 2: 

Tekur tímann á 

nemendum í 

þrautabraut 

• Hópur sem byrjar á 

þrautabraut: 

Nemendur fara einn 

í einu í gegnum 

þrautabrautina á 

meðan kennari 

tekur tímann 

• Fá orkuskot að 

hætti víkinga eftir 

að hafa klárað 

brautina 

*fundið hæfileikum 

sínum farveg 

Nánari lýsing: Hópnum er skipt í tvennt. Hópur A fer að elda og hópur B fer í þrautabraut, 

síðan skipta þeir. Kennari getur boðið nemendum sem klára brautina orkuskot að hætti 

víkinga (mysu).  

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

70.mín Fara í gegnum þrautir 

í hópum A og B.  

Þrautalausnir 

Hópvinna 

 

Tveir hópar, A og B 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Útskýrir 

hverja þraut  

• Gengur um á 

meðan 

nemendur er 

að leysa 

þrautir. 

• Blæs í flautu á 

10. mínútna 

fresti þegar 

skipta á um 

stöð 

• Leysa þrautir með 

samvinnu  
Að nemendur geti:  

*fundið hæfileikum 

sínum farveg 

*notið útiveru 

*verið jákvæðir og glaðir 

*sett sig í spor víkinganna 

*unnið í hóp og tekið tillit 

til skoðana annarra 

*sett sig tilfinningalega í 

spor víkinga 
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Nánar um stöðvarnar á víkingaleikunum: 

 

Tími Hvað á að gera? Kennsluaðferð Bekkjarskipulag 

40.mín Búa til endi á sögu 

með spuna og 

kyrrmynd. Endar 

sagan vel eða endar 

hún illa? 

Hlutverkaleikir – Spuni 

Kyrrmyndir 

Fjórir hópar 

 Hvað gerir kennari? Hvað gera nemendur? Markmið 

 • Biður 

nemendur að 

raða sér í 

fjóra hópa 

• Útskýrir ferlið  

• Les söguna og 

ræðir hana 

við nemendur  

• Raða sér í hópa 

• Ræða mögulega 

atburðarás og raða 

sér í hlutverk 

• Ákveða kyrrmyndir 

• Setja á svið spuna 

Að nemendur geti:  

*unnið á jákvæðan og 

skapandi hátt saman 

*borið virðingu fyrir hvor 

öðrum 

*tjáð sig fyrir framan 

áhorfendur 

*fundið hæfileikum 

sínum farveg 

Nánari lýsing: Nemendur byrja spunann á kyrrmynd. Spuni gengur út á að nemendur 

spinna upp atburðarás. Spuninn á ekki að vera langur en verkið á að enda á kyrrmynd.  

1.  Stígvélakast – Kasta stígvéli eins langt og þeir geta á brautinni. Einn í einu.  

2. Mála rúnir á steina – Nemendur finna eins flata steina og hægt er. Þeir mála 

rún á stein með hvítri málningu. Nemendur geta séð rúnir á blaði sem 

verður við stöðina.  

3. Kyrrmyndir – Hópnum er skipt í tvennt og hvor hópur æfir sig í að gera 

kyrrmyndir út frá eftirfarandi atburðum: Víkingar sjá land, víkingar ræna 

klaustur, víkingar kveðja fjölskyldur sínar.  

4. Reipitog – Hópnum er skipt í tvennt og farið er í reipitog.  

5. Frisbí – Nemendur reyna að hitta frisbí-diski í mark (hitta á fyrir fram merkt 

svæði á jörðinni). 

6. Samviskugöng – Nemendur skiptast á að ganga í gegnum samviskugöng þar 

sem þeir þurfa taka erfiðar ákvarðanir eins og til dæmis: Hvort eigi að aflífa 

vin sem stal frá honum og hvort hann eigi að fara í ferð til Englands sem 

ekki er víst að hann lifi af. 
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Saga án endis: 

Eiríkur og Ólafur voru góðir vinir og höguðu sér alltaf eins og bræður, enda voru þeir 

hálfbræður! Dag einn, eftir erfiðan dag úti á akri, byrja þeir að rífast og átti þetta rifrildi 

eftir að reyna á vináttu þeirra. „Úfff“, sagði Eiríkur og þurrkaði svitann af enni sínu, „að 

vinna hérna úti á akri er ekkert grín, þetta er erfiðisvinna“. Fyrsti heiti dagurinn sem við 

höfum á þessu ári og við ákveðum að plægja akrana - dæmigert“. „Hættu nú þessu kvarti 

Eiríkur“, sagði Ólafur pirraður, „heldur þú að þú sért búinn að vera duglegur að vinna? Þú 

ert búinn að taka fjögur hlé frá vinnu þinni til þess að tala við Agnesi og ég sit uppi með 

alla vinnuna!“„Jæja!“ sagði Eiríkur „hvers vegna var það þá þannig, að þegar ég kom aftur 

þá sast þú undir trénu með kærustunni þinni, hvað heitir hún aftur, Freyja er það 

ekki?“„Ég gerði það ekki!“ hrópaði Eiríkur. „Og að auki er hún ekki kærastan mín!“„Hún er 

það víst!“ kallar Ólafur. „Allir í þorpinu tala um það þegar þú heyrir ekki. Ímynda sér að 

hann velji hana, Freyju feitanef!“ Eiríkur reiðist þá og segir „Hvernig þorir þú að móðga 

frænku mína svona! Taktu orð þín til baka eða ég slæ þig, Ólafur blaðurmunnur“. Eiríkur 

reynir að halda ró sinni og segist ekki vera að móðga frænku hans. „Nefið hennar er bara 

svo stórt að hún getur fundið lyktina úr eldhúsinu í næsta þorpi“. Á þessum tíma var 

rifrildi þeirra Ólafs og Eiríks farið að draga að sér mikinn fjölda þorpsbúa, þar á meðal 

höfðingja þorpsins og Ólavíu vitru. Allir söfnuðust saman um mennina tvo og allir höfðu 

eitthvað að segja... 

(„The Vikings. Families and Feuds“, 1999). 

 

Fyrir kennarann: 

1. Þegar komið er á svæðið er hópnum skipt í tvennt. Annar hópurinn fer að elda 

brauð yfir opnum eldi en hinn fer í þrautabraut. Á þrautabrautinni fer einn og einn 

í gegn í einu og kennarinn tekur tíma og skráir hjá sér. Þegar hópurinn sem var að 

elda brauð er búinn, skipta hóparnir. Þetta er gert vegna þess að ekki kemst allur 

bekkurinn fyrir á eldunarsvæðinu í einu. 

2. Nemendur, í sömu hópum, leysa þrautir. Kennarinn raðar þrautunum um 

útisvæðið, ekki langt frá hver annarri og sýnir nemendum á sama tíma hvað eigi að 

gera á hverri þraut fyrir sig. Ef hópur A byrjar á þraut 1 þá byrjar hópur B á þraut 2. 

Hver þraut tekur tíu mínútur og flautar kennarinn þegar á að skipta. 
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3. Þegar þrautunum er lokið setjast allir niður á góðum stað og kennarinn les sögu. 

Sagan hefur ekki endi. Hópar A og B hafa tíu mínútur til þess að búa til endi á 

söguna með spuna og kyrrmyndum. Hóparnir sýna afraksturinn.  

Hvað þarf kennarinn að hafa í huga áður en lagt er af stað: 

• Strætóferðum fram og til baka  

• Prenta út og plasta rúnastafróf 

• Vera búinn að skoða staðinn áður til þess að geta skipulagt hvar allar stöðvar eigi 

að vera 

Hvað þarf að hafa meðferðis: 

• Deig 

• Mysa 

• Stígvél 

• Eldivið, kveikjara og grillvökva 

• Reipi  

• Mynd með rúnastafrófi  

• Sögu án endis 

• Flautu 

• Tíu litla pensla, pappadisk undir málningu og hvíta málningu 

• Sjúkrakassa 



63 

9 Lokaorð 

Gæði íslensks skólastarfs eykst með aukinni fjölbreytni kennsluhátta, ekki síst þeirra sem 

telja má nemendamiðaða. Leiða má að því líkum að nemendamiðaðir kennsluhættir séu 

til þess fallnir að efla vald nemenda yfir eigin námi, auka áhuga þeirra á skólastarfinu og 

ánægju í skólanum. Höfundur hefur samið nemendamiðaðan hugmyndabanka fyrir 

kennara sem vilja færa kennslu um víkinga í form þemaverkefnis. Verkefnið einkennist af 

fjölbreyttum og vonandi skapandi kennsluháttum með það markmið að nemendur geti 

fundið hæfileikum sínum farveg. Við gerð verkefnisins var stuðst við áherslur Aðalnámskrá 

grunnskóla og grunnþættina sex sem liggja til grundvallar Aðalnámskrár hafðir til 

hliðsjónar.  

  Þemanám hefur vissulega sína kosti og galla. Margir kennarar óttast agavandamál 

og að tíminn nýtist ekki eins vel. Hins vegar hafa margir kennismiðir leitt það í ljós að 

þemanám og skapandi kennsla geti meðal annars haft góð áhrif á sjálfstraust og sjálfstæði 

nemenda. Þemanám bíður upp á samstarf kennara og ávinningurinn er oft sá að kennarar 

finna til samábyrgðar. Þeir fái tækifæri til þess að deila sínum aðferðum og læra af öðrum. 

Ég tel að ef notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir í námi nemenda komi þær að góðum 

notum við að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda, hóp sem lærir á ólíkan hátt. 

Má í þeim efnum líta til hugmynda Howards Gardners, en hann hefur fjallað um í 

kenningu sinni um fjölgreindir að hæfileikar nemenda liggja á ólíkum sviðum og mikilvægt 

sé að taka tillit til þess. Þrátt fyrir að það geti verið tímafrekara og þarfnist meira skipulags 

að notast við þemanám sé ávinningurinn meiri fyrir kennara og nemendur.   

  Fyrir mig hefur ferlið verið krefjandi en virkilega lærdómsríkt og skilningur minn á 

skapandi kennslu aukist til muna. Ég mun í kennslu minni í framtíðinni nýta mér skapandi 

kennsluhætti og vona ég að verkefnið geti nýst kennurum sem eru að fara kenna 

nemendum um víkingaöldina og öðrum sem vilja auka fjölbreytileika og sköpun í kennslu 

sinni.  
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Viðauki 

Myndirnar eru í eigu höfundar og voru teknar í vettvangsnámi vorið 2017. Þær sýna verk 

sem nemendur unnu í tengslum við víkingaöldina. Þessar myndir má nota til þess að gera 

sér grein fyrir hvernig lokaútkoma verkefna gæti litið út.  

 

Hér má sjá dæmi um einfalda útgáfu af sverða-veggspjöldum sem nemendur útfæra út frá 

veggjakrotsaðferðinni. 
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Á þessari mynd eru nemendur búnir að túlka þræl á 

víkingaöld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persónuleg víkingaskip eftir nemendur.  

 

 

 

 

 

 


