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Formáli

Það sem kennarar standa frammi fyrir er að skipuleggja nám 

sem höfðar til sem flestra nemenda og sem þeim þykir 

áhugavert. Það skiptir miklu máli að kennarar geti skipulagt 

verkefni sem nemendum þykja skemmtileg því ef áhuginn er til 

staðar má oft á tíðum sjá betri námsárangur hjá börnum- og 

unglingum. Kennarar þurfa að tileinka sér hæfni til þess að 

samþætta námsgreinar þar sem það er oft hægt að búa til 

lærdómsrík þemaverkefni sem byggist á mörgum 

námsgreinum. 

Kennsluleiðbeiningar með heildstæðu þemaverkefni getur 

verið mikilvægt verkfæri sem kennari hefur við höndina en með 

slíku er hægt að púsla saman fjölmörgum kennsluaðferðum og 

margvíslegu námsefni. Nemendahópar eru allir mjög fjölbreyttir 

sem þýðir að engin gullin regla gildir um skipulag kennsluefnis. 

Kennarinn þarf að skipuleggja fjölbreytta kennslu þar sem allir 

nemendur fá tækifæri til þess að þroskast í námi og að láta ljós 

sitt skína. 

Samþætting námsgreina getur verið frábær leið til þess að 

komast yfir mikið efni á styttri tíma. Kennarar telja oft að þeir 

þurfi að komast yfir mikið efni innan ákveðins tímaramma til 

þess að standast kröfur Aðalnámskrár. Með samþættingu getur 

kennarinn sett saman heilstætt þemaverkefni þar sem þar sem 

margar námsgreinar koma við sögu.
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Inngangur 
 

Til er fjöldi bóka og upplýsinga sem aðstoða kennara að 

skipuleggja kennslu í samfélagsfræði. Vegna þeirra frumkvöðla 

og fræðimanna sem hafa starfað eða eru starfandi á sviði 

kennslufræða er einnig til fjöldi handbóka og 

kennsluleiðbeininga sem kennarar geta nýtt sér þegar þeir 

skipuleggja kennslu sína. Í þessum kennsluleiðbeiningum geta 

kennarar fundið skemmtilegar hugmyndir að verkefnum tengt 

ákveðnum kennslubókum. Sögu-eyjan er ein af þeim 

kennslubókum sem er notuð í samfélagsgreinakennslu á mið- 

og unglingastigi grunnskóla.  

Margar kennslubækur líkt og Sögu-eyjan fela í sér góðar 

sagnfræðilega skýringar á atburðum liðinna alda. Hins vegar 

getur efni þessara bóka reynst nemendum fremur erfitt að 

tileinka sér einkum ef kennslan er ekki skipulögð með 

fjölbreyttum hætti. Einhæf kennsla er líkleg til að hamla 

nemendum við námið og valda áhugaleysi. Þess vegna er 

mikilvægt að kennarar komi til móts við nemendur, hlusti á þarfir 

þeirra og nýti sér áhugasvið þeirra við skipulagningu kennslu. 

Þegar kennarinn notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og setur smá 

lit í kennsluna þá er líklegra að nemendur blómstri frekar í námi.  

Nemendur eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Þess 

vegna er engin ein kennsluaðferð til sem hentar þeim öllum. 

Það er megin ástæðan fyrir því að kennarinn þarf að 

skipuleggja kennslu á eins fjölbreyttan hátt og mögulegt er til 

þess að reyna að komast til móts við áhuga og þarfir allra 

nemenda.  

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir B.Ed. verkefnið 

mitt langaði mig til þess að slást í för með þeim sem hafa gert 

kennsluleiðbeiningar líkt og þessari hér. Þar sem ég starfa sjálf 

í grunnskóla þekki ég mikilvægi þess að hafa aðgang að góðum 

hugmyndum og upplýsingum um skipulagningu kennslu. Einnig 

trúi ég því að kennarar staðni síður í starfi þegar aðgengi 

handbóka er gott. Ef kennarinn er duglegur að afla sér 

upplýsinga um námsefni og fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

kynna sér verk annarra á kennslufræðisviðinu, á honum frekar 

eftir að vegna vel í kennslu sinni.
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Um kennarahandbókina
 

Þessi kennarahandbók er ætluð kennurum sem starfa í 

grunnskólum á Íslandi. Tilgangur hennar er að gera nám barna 

og unglinga fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt. Fyrirmyndin er 

fengin frá bókinni Kennarabók með Í fullorðinna tölu (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2001). Vonandi kveikja verkefnin sem hún hefur að 

geyma frekari áhuga nemenda á námi sínu. Henni er einnig 

ætlað að gefa kennurum verkfæri sem þeir geta nýtt í 

skólastarfinu. Flestir kennarar þekkja þann tímaskort sem getur 

fylgt  kennslustarfinu og því er hentugt að geta haft gott aðgengi 

að bókum sem þessari. Það sparar bæði tíma og fyrirhöfn. 

Verkefnin sem þessi handbók hefur að geyma krefjast þess 

ekki að vera unnin í ákveðinni röð. Kennari þarf ekki að 

framkvæma öll verkefnin sem má finna í henni, heldur er  

 

tilgangur hennar að vera stuðningur við kennarann og auðvelda 

skipulag kennslunnar.  

Þessi handbók er byggð á hugmyndum sem má finna í 

eftirfarandi kennslubókum: 

Anna Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2006). Leiklist í 

kennslu. Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf kennsluaðferðanna. 

Reykjavík: Iðnú. 

Lilja M. Jónsdóttir. (2001). Kennarabók með Í fullorðinna tölu. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf. Handbók um 

skipulagningu þemanáms. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
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Um skipulag kennslunnar og tímaramma

Það má segja að skipulag kennarans sé lykillinn að vel 

heppnaðri kennslustund. Kennarinn verður þó einnig að vera 

sveigjanlegur þar sem margt getur gerst á skömmum tíma 

innan veggja skólastofunnar. Kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um alla í kringum sig en kennarastarfinu fylgir mikil 

ábyrgð. Í bókinni Skapandi skólastarf (1996) nefnir Lilja M. 

Jónsdóttir að tíminn nýtist betur ef verkefni eru unnin í lengri 

lotum, þ.e. í lengri kennslustundum. Þá gefst nemendum tími til 

þess að vinna úr hugmyndum sínum, taka ákvarðanir og leita 

af svörum við spurningum. 

Um heildstætt þemaverkefni 

Þemanám getur verið mjög skemmtileg leið til þess að skapa 

heildstætt verkefni fyrir börn og unglinga. Það eru til margar 

skilgreiningar á þessu hugtaki en grunnhugmyndin er kennarar 

skapi fjölbreytt verkefni í anda ákveðis þema. Þetta verkefni 

þarf að taka mið af við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) en í 

henni má finna viðmið um þau viðfangsefni sem nemendur 

þurfa að hafa tileinkað sér við lok hvers skólastigs (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996). 

Aðal kostur þess að vinna með þemaverkefni er fyrst og 

fremst sá fjölbreytileiki sem það býður upp á. Þemaverkefni eru 

fela í sér fjölmargar kennsluaðferðir en gerir það að verkum að 

verkefnið hentar frekar fjölbreyttum nemendahópi. Ávinningur 

nemenda og kennarans getur því verið mikill. Öll börn og 

unglingar eiga sama rétt til náms og því er mikilvægt að 

kennarar tileinki sér það að vera með verkefni þar sem allir 

nemendur fá tækifæri til þess að láta ljós sitt skína. 

Þemanám getur einnig verið frábær leið til þess að byggja 

upp og þjálfa samstarfshæfni nemenda. Kennarinn þarf þó að 

minna nemendur á að athuga hvernig þeir geta nýtt styrkleika 

sína í verkefnagerð. Það að starfa í hóp, miðla hugmyndum 

sínum og meðtaka hugmyndir annarra er heilmikið nám fyrir 

börn og unglinga á grunnskólaaldri (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Þegar kennari skipuleggur þemanám þarf hann að gæta 

þess að láta nemendur fá verklýsingu þar sem leiðbeiningar eru 

skýrar. Þar þarf einnig að koma fram hvernig námsmati er 

háttað en þá geta nemendur haft það til hliðsjónar við vinnslu 

verkefnisins (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 
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Um kveikjur 

Til þess að vekja áhuga nemenda á ákveðnu viðfangsefni er 

mikilvægt að kennarar séu búnir að undirbúa góða kveikju fyrir 

upphaf fyrstu kennslustundar. Að nota kveikju þýðir að 

kennarinn reynir að fanga athygli nemenda á viðfangsefninu 

strax í upphafi. Með góðri kveikju vekur kennarinn áhuga 

nemenda á námsefninu en þá eru góðar líkur á að 

kennslustundin gangi vel upp og nemendur meðtaki frekar 

námsefnið. Kveikja þjónar einnig þeim tilgangi að örva 

hugmyndarflug nemenda og gefa nemendum viljann til þess að 

kynna sér efnið nánar (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Um hópskiptingu nemenda 

Hópskipting nemenda getur verið vandasöm og skiptir þá máli 

að kennarinn sé meðvitaður um bekkjarandann. Kennarinn þarf 

að hafa í huga að börn og unglingar á grunnskólaaldri þurfa að 

læra að vinna saman. Á skólagöngu nemenda mun reyna á 

samstarfshæfni þeirra en þá hæfni þarf að þjálfa ár frá ári með 

þrepaskiptingu. Til þess að hafa góðan samstarfsanda þarf 

kennarinn að athuga hverjir vinna vel saman og hverjir geta ekki 

unnið saman. Einnig þarf kennarinn að hafa kynjaskiptingu í 

huga því jafnt kynjahlutfall í hópum getur skipt börn og unglinga 

sem eru á viðkvæmu þroskastigi öllu máli. Með ójafnri 

kynjaskiptingu gætu nemendur fundið fyrir feimni, kvíða eða 

einangrun (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 21). 

Það eru til fjölmargar skemmtilegar aðferðir til þess að skipta 

nemendum í hópa. Í þessari kennarabók verða gefin nokkur 

dæmi um slíkar aðferðir (sjá bls.7). Áður en kennslustund hefst 

þarf kennarinn að vera búinn að mynda hópa með nemendum 

sem vinna vel saman. 

Um verkefnaskil 

Skil nemenda á verkefnum getur verið mjög fjölbreytt, allt eftir 

því hvert viðfangsefnið er hverju sinni. Fyrir nemendur og 

kennarann skiptir lokaafurð nemenda miklu máli. Hún táknar 

alla þá vinnu sem nemendur hafa lagt í verkið, ásamt því að 

hún endurspeglar kennslu kennarans. Lokaafurð verkefnis 

segir mikið til um hvort að nemendur hafi staðist þær kröfur sem 

settar voru í upphafi og hvort að þeir hafi öðlast viðeigandi 

hæfni. Áður en verkefnavinna hefst þarf kennarinn að vera 

búinn að ákveða hvort nemendur eigi að skila verkefnum með 

ákveðnum hætti eða hvort nemendur fái að ráða 

verkefnaskilum (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 
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Það eru til margar aðferðir við að skila niðurstöðum verkefna. 

Nemendahópar eru ólíkir og því er ekki til ein leið sem hentar 

þeim öllum. Það er því hlutverk kennarans að finna fjölbreyttar 

leiðir sem höfða til mismunandi nemendahópa. Tilvalið er að fá 

hugmyndir hjá nemendum, skrá þær á veggspjald og láta 

hanga uppi í skólastofunni. Nemendur geta þá leitað í þær 

þegar þeir fá að ráða verkefnaskilum. Kynningar á niðurstöðum 

þemaverkefna eiga að geta gefið nemendum tækifæri til þess 

að sýna þá frammistöðu og hæfni sem þeir hafa öðlast með 

tilteknu verkefni. Oft getur verið erfitt fyrir nemendur að halda 

athygli þegar margir hópar kynna verkefnin sín. Einnig getur 

það reynst krefjandi fyrir suma að standa frammi fyrir 

fjölmennum sal og flytja sitt efni. Því er mikilvægt að kennarinn 

hafi þetta ávalt í huga og bjóði nemendum upp á mismunandi 

útfærslu kynninga. 

Um námsmat 

Þegar kennari hugar að námsmati er gott að vera með það 

tilbúið áður en hafist er handa við heildstætt þemaverkefni. 

Kennari getur sett þessar upplýsingar inn í verklýsingu 

nemenda. Nemendur eiga alltaf að fá tækifæri til að skoða 

hvernig námsmati er háttað áður en þeir hefja verkefnavinnuna. 

Þegar nemendur hafa aðgang að öllum grunnupplýsingum geta 

þeir unnið verkefnið samkvæmt kröfum kennarans. Kennarinn 

verður þó að taka tillit til ólíkra nemenda þegar afurð er metin. 

Kennarinn verður einnig að vera duglegur að minna nemendur 

á þær námskröfur sem hafa verið settar og fylgjast vel með 

framkvæmd nemenda (Lilja M. Jónsdóttir, 2001).
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Hópskiptingaleikir                   U.þ.b. 10 – 30 mínútur

Til eru fjöldi hópskiptingleikja sem kennarinn getur notað þegar skipta á nemendum í hópa. Hér eru gefin tvö dæmi sem fengin voru 

af Leikjavefnum sem Ingvar Sigurgeirsson (2018) heldur úti (sjá: https://leikjavefurinn.is/).

 

Hópskipting með látbragði 

Kennarinn klippir niður litla pappírsbúta og skrifar á þá hlutverk 

eða starfsheiti. Þessi hlutverk eða starfsheiti geta t.d. verið 

bakari, ferðamaður/kona, lögreglumaður/kona eða 

mótorhjólamaður/kona. Kennarinn ákveður hve margir 

meðlimir eiga að vera í hópnum og skrifar þá jafnmarga 

samstæða miða. Nemendur draga því næst miða og eiga að 

leika það sem stendur á miðanum. Nemendur mega þó ekki 

tala á meðan þeir leika það sem stendur á miðanum  

 

Dýrin í myrkri  

Í þessum leik þurfa nemendur að nota buff eða trefla. 

Nemendur fá úthlutaða miða frá kennara en á þeim stendur 

dýraheiti. Þessir miðar geta einnig verið með mynd af dýrum.  

Nemendur mega ekki sýna neinum öðrum miðann sinn og 

dreifa sér því næst um skólastofuna. Nemendur setja buff eða 

trefil fyrir augun sín og gera hljóð dýranna sem voru á miðunum 

þeirra. Nemendur eiga að finna hópmeðlimi sína með  hlustun 

og samskiptum.

 

 

  

https://leikjavefurinn.is/
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Ættarveldið              U.þ.b. 4 - 5 kennslustundir 

Söguþráður -  Bekkjaskipulag   Framkvæmd -   Efni og gögn  Afrakstur 

Kennsluaðferð      Vinna nemenda 

Kveikja 

Hugarflug með 

leiðsögn. Sjá dæmi um 

það á bls.10. 

 

Nemendur sitja í sínum 

sætum. 

 

Nemendur koma sér vel 

fyrir með hendur á 

borðum og iljar á gólfi. 

Þeir loka einnig 

augunum og hlusta á 

kennarann. 

 

Upplestur kennara eða 

hljóðbók. 

 

Persónusköpun: 

Nemendur vinna úr 

hugarfluginu með því 

að búa til persónu. 

Nemendur skrifa um 

persónuna á 

eyðufyllingablað (sjá 

bls.9). 

 

Nemendur sitja í sínum 

sætum. 

Einstaklingsvinna. 

 

Nemendur fá úthlutað 

spurningablað þar sem 

nemendur skrá 

upplýsingar um 

persónurnar. 

 

Spurningablað. 

 

Ítarleg persónulýsing 

þ.e. útlit, fjölskylduhagir, 

staða persónunnar í 

samfélaginu, markmið 

hennar og draumar. 

Persónusköpun og 

ættartengsl. 

Nemendur búa til 

persónu og gera grein 

fyrir tengslum persóna í 

hverjum hóp. 

 

Nemendur sitja saman í 

þriggja eða fjögurra 

manna hópum. 

 

Nemendur búa til 

persónur úr pappír 

(kartoni), klæða þær og 

tengja við aðrar 

persónur í hópnum. 

 

Blýantar, garn, karton, 

litir, lím og skæri. 

 

Persóna gerð úr pappír 

sem er byggð á 

persónulýsingu sem 

fram kom í 

hugarfluginu. 
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Ættarveldið

Upplýsingar um persónuna mína 
 

Kæru nemendur  

Verkefnið ykkar er að skrá á þetta blað upplýsingar um 

persónuna sem þið sáuð í hugarfluginu. 

Munið að þið þurfið að skrá hjá ykkur ítarlegar upplýsingar um 

persónuna. Þetta verkefni er unnið út frá kaflanum ættarveldið 

í Sögu -eyjunni og þarf því að vera í takt við það tímabil sem 

fjallað er um. 

Manneskjan sem þið sáuð fyrir ykkur er um        ára 

gömul. Hún bjó í     á    

          

Foreldrar hennar voru       

og staða hennar í samfélaginu er     

         . 

Persónan mín 

Nafn:          

Fæðingarár:         

Heimili:          

Fjölskylduhagir:         

Heimilisaðstæður:        

Staða hennar í samfélaginu:      

          

Um persónuna (t.d. draumar, áhugamál, vinir, hvernig er lífið 

hennar, menntun o.s.fl.):      
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Ættarveldið – umfjöllun 
 

Hugarflug með leiðsögn

Þessi aðferð byggist á sögu sem kennarinn les upp fyrir 

nemendur. Fyrir kennslustundina þarf kennari að vera tilbúinn 

með sögu (eða hljóðbók) til að lesa upp fyrir nemendur. 

Nemendur koma sér þægilega fyrir í sætum sínum með iljar á 

gólfi og hendur á borði. Gott er að halda andrúmsloftinu léttu og 

jafnvel kveikja á kertum til þess að skapa rólegra andrúmsloft. 

Þessi aðferð vinnur með ímyndunarafl nemenda. Kennari biður 

nemendur um að loka augunum og koma með sér í ferðalag í 

huganum og muna eftir því sem þeir sjá á þessu ferðalagi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kennarinn les söguna fyrir nemendur þegar þeir eru búnir að 

koma sér vel fyrir.  Það er mikilvægt að hafa þögn í bekknum 

svo að nemendur njóti sögunnar til fulls. Það er einnig mikilvægt 

að kennarinn lesi upp söguna með rólegum og mjúkum 

raddtóni en það getur haft róandi áhrif á nemendur. Þar sem 

þrír punktar eru í sögunni þarf kennarinn að stöðva lesturinn í 

þrjár sekúndur. Er það gert til að leyfa ímyndunarafli nemenda 

að taka við. Þegar sögunni er lokið gefur kennarinn merki og þá 

koma nemendur aftur til baka í nútímann, hreyfa tær og fingur 

rólega og opna augun. Nú hafa nemendur búið til ákveðna 

mynd af persónu í huganum og geta því fyllt út upplýsingar um 

hana á eyðublað sem þau fá (sjá bls.9) (Lilja M. Jónsdóttir, 

2001).  

Dæmi um hugarflugs-sögu tengda ættarveldinu 

Komið ykkur þægilega fyrir í sætum ykkar, með lófana á boðinu 

fyrir framan ykkur og með iljar á gólfinu. Nú skulið þið loka 

augunum og einbeita ykkur að önduninni. Ég vil biðja ykkur um 

að rólega djúpt inn og anda út. Þetta skuluð þið gera nokkrum 

sinnum. 

Nú skuluð þið ímynda ykkur að þið séuð stödd á Íslandi og 

árið er 1100. Þið gangið að mannamóti og sjáið iðandi mannlíf 

og fólk að tala saman. Þið takið eftir manneskju sem stendur út 

úr hópnum. Hver er þessi manneskja … hvað er hún að gera 

… hvernig lítur hún út … er þetta karl eða kona … hvað ætli 

hún sé að hugsa … hver ætli séu markmiðið hennar í lífinu … 
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tengist hún fólkinu sem er umhverfis hana … er það kannski 

fjölskylda hennar … eða er manneskjan mögulega þræll … 

fylgist vandlega með henni. Munið að þið eruð að ferðast í 

huganum og því ósýnileg. 

Nú skuluð þið koma til baka í okkar heim, rólega. Byrjið á því 

að fylgjast aftur með önduninni. Þið eruð enn afslöppuð eftir 

ferðina aftur í fortíðina. Þið eruð aftur komin í skólastofuna og 

þið sitjið í stólum ykkar. Hreyfið tærnar, létt og rólega, því næst 

fingurna. Þegar þið eruð tilbúin getið þið teygt ykkur og opnað 

augun. Nú skuluð þið skrifa það sem þið sáuð í fortíðinni á 

blaðið sem ég læt ykkur fá (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

Persónugerð 

Þegar hugarflugi er lokið og nemendur hafa skrifað 

grunnupplýsingar um persónuna sem þeir sáu fyrir sér á 

eyðublaðið, geta þeir búið þessa persónu til úr pappír. 

Nemendur byrja á því að teikna manneskju á pappaspjald sem 

kennarinn úthlutar til nemenda. Kennarinn þarf þó að gæta 

þess að vera búinn að velja stærð pappaspjaldsins (A5 er góð 

stærð) og einnig að vera með dæmi til að sýna nemendum. Ef 

kennarinn hefur sýnikennslu áður en hann útdeilir 

pappaspjöldunum er líklegra að nemendur skilji hvað þeir eiga 

að gera. Þegar útlínur af manneskju eru teiknaðar á blað er gott 

að byrja á því að gera kross á blaðið en hann táknar skiptingu 

líkamans. Fyrir ofan krossinn er efri hluti líkamans en fyrir 

neðan er neðri hluti líkamans (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

Þegar nemendur eru búnir að teikna persónuna sína teikna 

þeir á hana andlit og klæða hana í fatnað. Mikilvægt er að hafa 

allt efni s.s. fataefni og garn við höndina áður en þessi vinna 

hefst. Nemendur þurfa að sníða fötin áður en þau eru límd á 

pappamanneskjuna. Þegar nemendur hafa búið til persónuna 

sína þá á hópurinn að ákveða hver tengsl persónanna í 

hverjum hóp fyrir sig eru. Með því mynda nemendur ættarveldi. 
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Mynd 1 – Dæmi um form á persónu      Mynd 2 – Dæmi um fullgerða persónu 
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Sturlungaöld og fall þjóðveldisins                 U.þ.b. 4 kennslustundir 

Söguþráður -  Bekkjaskipulag   Framkvæmd -   Efni og gögn  Afrakstur 

Kennsluaðferð      Vinna nemenda 

Örlagavefur 

Nemendur svara 

spurningum sem 

kennarinn varpar fram 

(sjá bls.14). 

 

Allir nemendur standa í 

stórum hring í 

skólastofunni. 

 

Nemendur svara 

spurningum sem 

kennarinn spyr. Nánari 

lýsingu á örlagavef má 

sjá á bls.14.  

 

Garnhnykill. 

 

Stór vefur sem táknar 

þekkingu nemenda á 

viðfangsefninu. 

 

Tímalína og 

veggspjöld 

Allir nemendur fá 

úthlutaðan atburð sem 

þeir koma til með að 

kynna sér nánar. 

Nemendur vinna 

verkefnið í Ipad og búa 

til frumlegt veggspjald 

sem þessar upplýsingar 

koma fram á. 

 

Nemendur vinna saman 

í þriggja til fjögra manna 

hópum. 

 

Nemendur búa til 

frumlegt veggspjald og 

stóra tímalínu. 

Nemendur eiga síðan 

að hengja veggspjöldin 

fyrir neðan tímalínuna. 

 

Sýnidæmi á frumlegu 

veggspjald, Sögu-eyjan 

1. hefti og Ipad. 

 

Frumlegt veggspjöld 

sem verður raðað í 

tímalínu. 
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Sturlungaöld og fall þjóðveldisins – umfjöllun

 

Örlagavefur  

Þessi kennsluaðferð leiklistar getur verið frábær kveikja í 

heildstæðum þemaverkefnum. Fyrsta skrefið er að biðja 

nemendur um að mynda stóran hring í skólastofunni. Það getur 

verið skemmtilegt ef kennarinn tekur einnig þátt í þessu 

verkefni. Kennarinn byrjar með garnhnykilinn, varpar fram 

spurningu og leitar svara frá nemendum. Það er mikilvægt að 

þessi spurning sé opin og þannig að finna megi mörg svör við 

henni. Þegar kennarinn hefur spurt spurningarinnar heldur 

hann í enda garnsins og kastar hnyklinum til eins nemanda. Sá 

svarar spurningunni, heldur í garnið og kastar hnyklinum til 

annars nemanda. Þetta gengur svona koll af kolli þangað til allir 

hafa fengið tækifæri til þess að svara spurningum og stór vefur 

hefur verið myndaður. Þessi vefur táknar alla þá þekkingu sem 

nemendur hafa á viðkomandi viðfangsefni. Svör nemenda geta 

verið mjög fjölbreytt en það er mikilvægt að kennarinn hvetji 

nemendur áfram til þess að svara spurningunni út frá eigin 

hugmyndum, því ekkert svar frá nemendum er heimskulegt 

hvort sem þau eru auðveld eða flókin (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2006). 

Dæmi um spurningar örlagavefs tengdum kaflanum: 

• Hvernig haldið þið að líf fólks hafi verið á Sturlungaöld 

(þ.e. búseta fólks, áhugamál, fjölskyldutengsl o.s.frv.)? 

• Hvað haldið þið að fólk hafi tekið með sér í sjóferð  (t.d. 

frá Noregi til Íslands)? 

• Munið þið eftir einhverju atriði sem gerðist á 

Sturlungaöld (voru einhver rit skrifuð á þessum tíma, 

voru einhverjir bardagar)? 

Leitaraðferðir 

Þetta verkefni gefur nemendum frelsi til að útfæra fræðilegt efni 

á skapandi hátt. Kennarinn þarf fyrst og fremst að vera búinn 

að fara með nemendum yfir kaflann. Kennarinn skiptir því næst 

nemendum í hópa og úthlutar ákveðnu viðfangsefni. Nemendur 

lesa sér því næst til um viðfangsefnið sem þeim var úthlutað og 
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geta einnig nýtt sér tölvur og Ipad. Þetta verkefni krefst þess að 

nemendur leiti sér sjálfstætt að upplýsingum og nýti sér þær í 

verkefnavinnunni. Þegar nemendur hafa fundið upplýsingar um 

ákveðið viðfangsefni þá hreinskrifa þeir efnið í tölvu og prenta 

út fyrir veggspjaldið.  

Þessi aðferð kallast leitaraðferð en megin markmið hennar 

er að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, svo sem 

upplýsingaöflun og úrvinnslu þeirra. Markmið hennar er einnig 

að kynna nemendum fyrir vísindalegum vinnubrögðum s.s.  

vettvangsathuganir, skipulagðar kannanir, tilraunir, 

heimildavinnu og greiningu á gögnum. Viðfangsefni í leitarnámi 

eru oft samþætt og því byggð á ólíkum námsgreinum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). 

Frumlegt veggspjald 

Þegar nemendur hafa aflað upplýsinga um sitt efni þarf 

kennarinn að vera tilbúinn með sýnishorn af frumlegu 

veggspjaldi (sjá nánar á bls.16). Nemendur setja 

upplýsingarnar sínar á veggspjaldið ásamt myndum og 

skreytingum. Það er einnig mikilvægt að kennarinn sé tilbúinn 

með efni fyrir veggspjaldagerðina t.d. karton, garn, pappír, 

skreytingarpenna, liti, lím o.s.frv. Þegar allir hóparnir hafa búið 

til veggspjöldin er komið að því að gera tímalínu. Tímalínan þarf 

að vera fremur stór til þess að öll veggspjöldin komist fyrir undir 

henni. Gott er að gera tímalínuna úr brúnum kraftpappír en þá 

getur kennarinn miðað út hversu stór hún þarf að vera. 

Tímalínan er því næst hengd upp á vegg og veggspjöldunum 

raðað undir eftir því tímabili sem þau fjalla um. 
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Viðfangsefni fyrir veggspjöld:  

• Sturlungaöld 

• Örlygsstaðabardagi 

• Flóabardagi 

• Hauganesbardagi 

• Endalok þjóðveldisins 

 

 

 

  

Mynd 3 - Dæmi um frumlegt veggspjald 
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Menning                U.þ.b. 4 – 5 kennslustundir 

Söguþráður -  Bekkjaskipulag   Framkvæmd -   Efni og gögn  Afrakstur 

kennsluaðferð      Vinna nemenda 

Þankahríð – Sp. 1 

Hvað haldið þið að 

menning sé? 

Þankahríð – Sp. 2 

Getið þið nefnt dæmi 

um menningu? 

 

Nemendur sitja í sínum 

sætum. 

 

Nemendur íhuga 

spurningu kennarans 

og rétt upp hönd ef þeir 

vilja taka til máls. 

 

Tússtafla /fléttitafla og 

töflutúss. 

 

 

Hópvinnubrögð 

Nemendur vinna saman 

í hópum og taka 

sameiginlegar 

ákvarðanir.  

 

Nemendum er skipt í 

hópa, viðfangsefnin eru 

sjö talsins og því ræður 

það fjöldanum í hverjum 

hóp. 

 

Hver hópur fær eitt 

viðfangsefni sem hann 

á að vinna með. 

Nemendur búa síðan til 

bók (sjá bls.20) 

 

Línu-strikað blað, 

blýantur, strokleður, 

tölvur/ Ipad/ snjallsími. 

 

Línustrikað blað með 

þeim upplýsingum sem 

nemendur munu setja í 

bókina. 

Bókagerð 

Nemendur búa til bók 

sem lítur út eins og 

gamalt fornrit 

 

Nemendur eru í sömu 

hópum og áður. 

 

Nemendur skrifa 

upplýsingar á blöð og 

leggja þau í bleyti í te- 

vatn svo þau líti út fyrir 

að vera gömul (sjá 

bls.20). Nemendur búa 

síðan til forsíðu og 

binda saman blöðin 

ásamt forsíðunni.  

 

Hvít A4 blöð, blýantar, 

stokleður, kúlupennar, 

bakki með vatni, 

tepokar, brúnt A4 

karton, pappír, 

tússpennar, og garn. 

 

Fornrit 
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Menning – umfjöllun 
 

Þankahríð (e. brain storming) 

Með þessari aðferð er kallað eftir frumlegum og opnum 

hugmyndum, skoðunum og lausunum nemenda á ákveðnu 

viðfangsefni. Kennarinn varpar fram ákveðinni spurningu og 

þeir nemendur sem vilja taka til máls rétta upp hönd. Kennarinn 

skrifar því næst svör nemenda á töfluna eða á flettitöflu. Það 

sem er skemmtilegt við þankahríð er að ekkert svar hjá 

nemendum er vitlaust heldur eru allar hugmyndir sem 

nemendur hafa gildar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kennarinn þarf helst að skrifa orðrétt á töfluna það sem 

nemendur segja. Einnig þarf kennarinn að gæta þess að halda 

andrúmsloftinu léttu og hvetja nemendur til þess að segja það 

sem þeir eru að hugsa. Þegar kennarinn er búinn að skrifa svör 

nemenda á töfluna er tækifæri til þess að hefja umræður um 

þau atriði sem hafa komið fram. Kennarinn þarf að fara yfir öll 

atriðin sem hafa komið fram en hann getur áætlað tímann sem 

hann tekur í hvert atriði fyrir sig. Þetta er gert svo að nemendur 

fái tilfinningu fyrir því að skoðanir þeirra skipta máli (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). 

Hugmyndir af spurningum úr kaflanum menning: 

• Hvað haldið þið að menning sé? 

• Getið þið nefnt dæmi um menningu? 

• Hvað haldið þið að hafi áhrif á menningu? 

Hópvinna um menningu 

Það er mikilvægt að kennarinn sé búinn að lesa kaflann í 

lesbókinni með nemendum áður en verkefnavinnan hefst. Það 

eflir skilning þeirra á verkefninu og því líklegra að nemendur viti 

hvað þeir eiga að gera í hópvinnunni. Kennarinn skiptir 

nemendum í hópa með því að nota skemmtilegan 

hópskiptingaleik. Þegar hóparnir hafa verið myndaðir þá dreifir 

kennarinn verklýsingu til hópanna og útskýrir fyrir þeim 

viðfangsefnið, verkefnið, matið og tilgang verkefnisins.  

Þegar nemendur hafa farið yfir verklýsinguna skipta þeir með 

sér verkum. Þegar hóparnir hafa ákveðið hver gerir hvað þá 

afla nemendur sér upplýsinga um viðfangsefnið í bókum eða 
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tölvu/Ipad. Þegar nemendur hafa punktað hjá sér upplýsingar 

um viðfangsefnið þá þeir saman og ákveða hvaða efni þeir vilja 

hafa í bókinni og hjálpast við að skrifa upplýsingarnar á blöð. 

Nemendur aðstoða hvern annan og taka sameiginlegar 

ákvarðanir. Þeir efla þannig samstarfshæfni sína. Þessi 

kennsluaðferð snýst um að nemendur starfi saman í hópum og 

leiti lausna í sameiningu. 

Bókagerð 

Í þessu verkefni búa nemendur til bækur sem minna á gamla 

tíma. Í þær eru settar upplýsingar sem nemendur öfluðu sér í 

verkefninu um menningu. Viðfangsefnið eru fornrit en hver og 

einn hópur hefur fengið úthlutað það rit sem hann á að fjalla 

um. Hóparnir eiga þá einnig að vera búnir að skrifa hjá sér þær 

upplýsingar sem þeir vilja að komi fram í bókinni.  

Nemendur byrja á því að hreinskrifa textann sem á að vera í 

bókinni, á blað með blýanti eða kúlupenna. Nemendur geta rifið 

jaðra blaðanna eða jafnvel krumpað þau saman og slétt aftur 

út, eftir að þeir hafa skrifað textann á þau. Fyrir kennslustund 

verður kennarinn að vera búinn að setja vatn í bakka og poka 

af svörtu tei í þá. Blöð nemenda eru síðan sett varlega ofan í 

bakkana og leyft að draga í sig vökvann. Blöðin eru látin vera í 

vatninu í u.þ.b. tvo sólarhringa og ekki má hreyfa við þeim á 

meðan. Vegna þess að teið er svart þá fá blöðin skemmtilegt 

útlit, þ.e. þau koma til með að líta út fyrir að vera gömul þegar 

þau þorna. Þegar tíminn er liðinn eru blöðin tekin varlega upp 

úr vatninu, sett á dagblöð og látin þorna Þegar blöðin hafa 

þornað setja nemendur bókina saman. Nemendur fá brúnan-

karton pappír verður að kápu bókarinnar. Nemendur skreyta 

því næst blöðin sem eiga að vera í bókinni ásamt kápu hennar. 

Ef nemendur vilja hafa liti t.d. í upphafsstöfum efnisgreina, eins 

og sjá má í fornritum, þá geta þeir verið búnir að búa til útlínur 

stafanna áður en pappírinn er lagður í bleyti og bætt við litum 

eftir að blöðin hafa fengið að þorna.  

Þegar öll blöðin hafa fengið sína loka mynd þá eru þau 

saumuð saman. Þetta er hægt að gera með því að gata þrjá 

hringi á öll blöðin með gatara, þræða í gegnum þessi göt með 

brúnu garni og binda svo hnút á hlið bókarinnar (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2001). 
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Mynd 4 – Dæmi um bók 

 

 

 

Í bókinni þurfa eftirfarandi atriði að koma fram: 

• Frásögn um eftirfarandi rit (um hvað er þessi flokkur rita 

og hver eru einkenni þeirra?). 

• Dæmi um rit af þessari tegund og um hvað þau fjalla. 

• Nemendur búa til stutt rit sem inniheldur einkenni 

ákveðna rita. 

 

Viðfangsefni: 

• Biskupasögur 

• Íslendingasögur  

• Konungasögur 

• Riddarasögur 

• Samtíðarsögur 
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Lokaorð 
 

Ísland er mjög lánsöm þjóð að eiga marga gripi frá fornum 

tímum. Það er mikilvægt að Íslendingar varðveiti þessa gripi og 

fræði komandi kynslóðir um þá. Með góðri fræðslu þá getum 

við stuðlað að varðveislu þessa muna og sögu Íslands. Íslenska 

þjóðin á mikið af heimildum og öðrum upplýsingum sem hægt 

er að nálgast auðveldlega. Það er því upplagt að gefa 

nemendum tækifæri til þess að kynna sér efnið nánar.  

Kennsla þarf þó að höfða til fjölbreytts nemendahóps, ásamt 

því að vera skemmtileg og áhugaverð. Með þessari handbók 

vonast ég til að geta auðveldað kennurum að kenna 

viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt. Skólastarf býður gjarnan upp 

á samþættingu mismunandi námsgreina. Það er hægt að 

samþætta samfélagsgreinar við fjölmargar aðrar greinar, s.s. 

list- og verkgreinum eins og gert er í þessari kennarabók. 

Fræðilegt efni getur oft á tíðum verið erfitt að kenna og 

útskýra fyrir nemendum. Nemendur eru misfljótir að ná 

viðfangsefninu og þurfa mismunandi kennslu til þess að öðlast 

skilning á því. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn noti 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og góða kveikju til þess að vekja 

áhuga nemenda og virkja þá í eigin námi.  
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Minnispunktar fyrir kennarann 
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Dæmi um sjálfsmat nemenda 
 

 
Mjög gott Gott Í lagi Hefði mátt gera 

betur 
Annað sem þú vilt 
nefna: 

Hef ég lagt mig 
fram í vinnu þessa 
verkefnis? 

     

Hvernig gekk mér í 
samstarfi með 
öðrum? 

     

Hlustaði ég á 
tillögur annarra í 
hópnum? 

     

Kom allt fram sem 
stóð á verklýsingu? 

     

 

Er eitthvað sem ég get bætt mig í? 

 

 

 

Er eitthvað sem ég hefði viljað gera öðruvísi? 
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