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Formáli	

Verkefni	 þetta	 er	 30	 eininga	 (ETCS)	 lokaverkefni	 til	 M.Ed.-gráðu	 í	
faggreinakennslu	 grunnskóla	 við	 Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands	 með	
áherslu	 á	 kennslu	 í	 list-	 og	 verkgreinum.	 Verkefnið	 er	 í	 tveimur	 hlutum,	
ásamt	 greinagerð	 þessari	 fylgir	 nemendavinnubók	 sem	 ber	 heitið	 Lífið	 er	
leikur	og	að	auki	fylgir	kennarahandbók	með	sama	heiti.	Greinagerðin	sjálf	
heitir	Hvernig	má	nýta	nemendavinnubækur	 í	 leiklistarkennslu?	Unnið	með	
núvitund,	 sjálfsþekkingu,	 líkamstjáningu,	 raddbeitingu	 og	 sjálfsstjórn	
nemenda.	Í	greinagerðinni	er	farið	yfir	gildi	þess	að	hafa	leiklistar	nemenda-
vinnubækur	og	hvernig	þær	gætu	stutt	starfandi	kennara	og	vonandi	aukið	
notkun	leiklistar	í	skólastarfi	almennt.	

Leiðbeinandi	 var	 Ása	 Helga	 Proppé	 Ragnarsdóttir,	 aðjúnkt	 við	
menntavísindasvið	Háskóla	Íslands	og	þakka	ég	henni	fyrir	alla	þá	hvatningu,	
leiðsögn	og	góðar	ábendingar	sem	hún	veitti	 í	gegnum	ferlið.	Sérfræðingur	
var	dr.	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	aðjúnkt	við	menntavísindasvið	Háskóla	
Íslands,	 þakka	 ég	 henni	 einnig	 fyrir	 ábendingar	 og	 leiðsögn.	 Einnig	 vil	 ég	
þakka	 mínum	 nánustu,	 fjölskyldu	 og	 vinum	 fyrir	 góðar	 ábendingar,	
stuðning,	 yfirlestur	 og	 þolinmæði	 við	 vinnu	 verkefnisins.	 Hildur	 Hanna	
Ingólfsdóttir	 fær	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 aðstoð	 við	 að	 lífga	 upp	 á	
nemendavinnubókina	með	fallegum	myndskreytingum.	

	
	
Reykjavík,	apríl	2019	
	
___________________________________________	
Hulda	Guðlaugsdóttir	
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Ágrip	

Greinagerð	 þessi	 fjallar	 um	 hvernig	 nemendavinnubækur	 gætu	 nýst	 í	
leiklistarkennslu	á	miðstigi	grunnskóla,	nánar	tiltekið	4.	og	5.	bekk.	Hvernig	
kennsluaðferðir	 leiklistar	 geta	 stutt	 við	 nám	 nemenda	 á	 ólíkum	 sviðum	
ásamt	því	að	efla	og	styrkja	sjálfsöryggi	þeirra.	Farið	er	yfir	gildi	þess	að	hafa	
nemendavinnubækur	 í	 leiklist,	 rætt	um	hvaða	 tilgangi	 þær	þjóna	og	hvort	
þörf	 sé	 á	 þeim.	 Sóttur	 er	 innblástur	 í	 fræði	 Elliot	 Eisners,	 John	 Deweys,	
Howard	 Gardners,	 Ken	 Robinsons,	 Daniel	 Golemans,	 Mihaly	
Csikszentmihalyi,	 Albert	 Bandura,	 Ann	 Bamford,	 Anna	 Craft	 og	 annarra	
fræðimanna	sem	hafa	haft	áhrif	á	hugsun	manna	um	menntakerfi.	

Með	greinargerðinni	 fylgir	nemendavinnubók	 í	 fjórum	köflum	sem	hver	
um	sig	 leggur	áherslu	á	mismunandi	þætti.	 Fyrsti	 kafli	heitir	Ég	 sjálf/ur	 og	
leggur	áherslu	á	núvitund	og	að	vera	meðvituð/meðvitaður	 í	 eigin	 líkama,	
annar	heitir	Vinátta,	þar	er	unnið	með	sjálfstraust	nemenda,	 samvinnu	og	
hvernig	 hægt	 er	 að	 hjálpast	 að	 við	 að	 láta	 öllum	 líða	 vel.	 Þriðji	 kafli	 ber	
heitið	 Gleði	 og	 sorg,	 í	 honum	 er	 áhersla	 lögð	 á	 að	 nemendur	 njóti	
augnabliksins	 og	 læri	 að	 það	 er	mikilvægt	 að	 styrkja	 samnemendur	 sína	 í	
gegnum	hvers	kyns	áföll	eða	sorgir	sem	þeir	 lenda	 í	á	 lífsleiðinni.	Fjórði	og	
síðasti	kaflinn	heitir	Fjölbreytileikinn,	í	honum	er	lögð	áhersla	á	að	öllum	sé	
velkomið	 að	 hafi	 mismunandi	 skoðanir,	 óháð	 aldri,	 útliti,	 skoðunum,	
menningu	 og	 fleiru.	 Í	 henni	 er	 áhersla	 lögð	 á	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	
samnemendum	og	öðru	fólki.	

Í	 nemendavinnubókinni	 eru	 sögur	 og	 verkefni	 sem	 nemendur	 eiga	 að	
fylgja,	 þeir	 eiga	 að	 fylla	 inn	 í	 sögurnar	 með	 því	 að	 botna	 þær,	 leysa	
vandamál,	 svara	 spurningum	 og	 fleira,	 annaðhvort	 í	 samvinnu	 eða	
sjálfstætt.	Höfundur	vonar	að	þessi	nemendavinnubók	eigi	eftir	að	auðvelda	
starfandi	kennurum	að	taka	að	sér	leiklistarkennslu	með	nemendahópi.	Hún	
er	létt	í	meðförum	og	reynt	var	að	hafa	leiðbeiningar	þannig	að	auðvelt	væri	
að	fara	eftir	þeim.	
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Abstract	

Can	student	oriented	workbooks	be	beneficial	for	students?		

Working	with	happiness,	well-being,	flow,	body	language,	mindfulness	
and	self-control	with	students	

In	 this	 article	 it	 is	 discussed	 how	 student	 workbooks	 can	 be	 utilized	 in	

teaching	 students	 8-12	 years	 old	 drama	 in	 primary	 schools.	 How	 the	

teaching	methods	of	drama	can	support	student	 learning	 in	various	areas,	

as	well	as	build	up	their	self-esteem	and	confidence.	The	article	reviews	the	

value	 of	 having	 student	 workbooks	 in	 drama	 education,	 as	 well	 as	 it	 is	

discussed	 what	 purpose	 they’d	 serve	 and	 whether	 they	 are	 needed.	 The	

writing	 is	 influenced	 by	 the	 educational	 theories	 of:	 Elliot	 Eisner,	 Howard	

Gardner,	 Daniel	 Goleman,	 Ken	 Robinsson,	 John	 Dewey,	 Mihaly	

Csikszentmihalyi,	Albert	Bandura,	Ann	Bamford,	Anna	Craft,	and	others	who	

have	influenced	the	concept	of	education	throughout	the	ages.	

Along	with	 the	 article,	 there	 is	 a	 student’s	workbook	 in	 drama	 in	 four	

sections,	 each	 of	 which	 emphasizes	 different	 aspects.	 The	 first	 chapter	

called	“Myself”	emphasizes	on;	being	conscious	of	one’s	own	body	and	gain	

mindfulness.	The	 second	chapter	 called	“Friendship”,	 focuses	on	student’s	
cooperation,	teamwork	and	collective	well	being	of	the	group.	 In	the	third	

chapter	called	“Joy	and	grief”,	the	emphasis	is	on	enjoying	the	moment	and	

finding	 joy	 in	 the	 environment	 and	 people	 around.	 The	 students	 learn	 to	

support	 each	 other	 during	 hard	 times	 and	 grief.	 The	 fourth	 and	 final	

chapter	called	“Diversity”,	emphasizes	that	everyone	should	be	allowed	to	

have	 their	own	opinion,	 regardless	of	age,	appearance,	belief,	 culture	etc.	

The	 whole	 workbook	 focuses	 on	 respect	 for	 others,	 regardless	 of	 the	

situation.	

The	workbook	contains	stories	and	projects	that	the	students	will	need	

to	 fill	 in	 and	 complete,	 solving	 all	 kinds	 of	 problems	 either	 in	 a	 group	 or	

independently.	The	author	hopes	that	this	workbook	will	make	it	easier	for	

current	teachers	to	teach	drama	to	student	groups,	the	instructions	can	be	

easily	followed.	
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1 Inngangur	

Alla	 tíð	 hefur	 höfundur	 verið	 áhugasamur	 um	 það	 hvernig	 fjölbreyttir	 og	
skapandi	 kennsluhættir	 geta	 verið	 nýttir	 til	 að	 bæta	 og	 lífga	 upp	 á	
skólastarf.	Í	þessu	lokaverkefni	hefur	höfundur	ákveðið	að	búa	til	nemenda-
vinnubók	í	leiklist	fyrir	4.	og	5.	bekk	á	miðstigi	grunnskóla	þar	sem	að	hann	
telur	 að	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 geti	 stutt	 við	 nám	 nemenda	 á	 mörgum	
sviðum,	til	að	mynda	aukið	sjálfsöryggi	þeirra	og	þá	hæfni	að	líta	á	viðfangs-
efni	 og	 niðurstöður	 út	 frá	 mörgum	 sjónarhornum.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	
fram	á	að	með	því	að	bjóða	upp	á	leiklist	í	námi	fá	nemendur	tækifæri	til	að	
setja	 sig	 í	 spor	mismunandi	 persóna	 og	 dýpka	 þannig	 þekkingu	 sína	 á	 því	
viðfangsefni	sem	unnið	er	með	hverju	sinni	og	eykur	áhuga	þeirra	á	náminu	
(Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2010;	 Chan,	
2009).		

Nemendavinnubókinni	 fylgir	 greinagerð	 þar	 sem	 höfundur	 sækir	
innblástur	 í	 fræði	 Elliot	 Eisners,	 Howard	 Gardners,	 Ken	 Robinsons,	 Daniel	
Golemans,	 Lev	 Vygotskys,	 John	 Deweys,	 Mihaly	 Csikszentmihalyi,	 Albert	
Bandura,	 Ann	 Bamford,	 og	 Anna	 Craft	 auk	 annarra	 fræðimanna	 sem	 allir	
hafa	 lagt	 sitt	 af	 mörkum	 í	 að	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 hugsun	 manna	 um	
menntakerfið.	

Rætt	er	um	gildi	nemendavinnubóka	leiklistar	í	skólastarfi,	hvort	þörf	sé	
á	þeim,	hvaða	tilgangi	þær	þjóna	og	gildi	þeirra	í	skólastarfi.	Einnig	er	rýnt	í	
stöðu	 leiklistar	 í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 grunnþætti	 menntunar,	
hæfniviðmið	og	lykilhæfni	og	fjallað	um	það	námsefni	í	leiklist	sem	þegar	er	
til	staðar	í	kennslu.	Þá	er	rætt	um	nauðsyn	og	gildi	þess	að	nota	fjölbreyttar	
kennsluaðferðir	þar	sem	nemendur	vinna	á	mismunandi	hátt	og	hafa	ólíkan	
námsstíl.	 Með	 aukinni	 fjölbreyttni	 í	 kennsluháttum	 eykst	 gæði	 íslensks	
skólastarfs	og	verður	það	nemendamiðaðara.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	nýta	
megi	 nemendamiðaða	 kennsluhætti	 til	 að	 auka	 ánægju	 nemenda	 í	
skólanum,	 áhuga	 á	 skólastarfinu	 og	 ábyrgð	 á	 eigin	 námi.	 Með	 notkun	
leiklistarvinnubóka	er	vonin	sú	að	allir	þessir	þættir	eflist	því	námið	verður	
nemendamiðaðara	og	þeir	bera	aukna	ábyrgð	á	námi	sínu.	

1.1 Lýsing	á	verkefni	

Höfundur	 telur	 að	 mikil	 þörf	 sé	 á	 námsefni	 fyrir	 nemendur	 í	 leiklist.	
Handbækur	 sem	 hafa	 verið	 skrifaðar	 á	 íslensku	 um	 leiklist	 og	 kennslu-
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aðferðir	hennar	eru	góðar	en	fáar.	Við	eftirgrennslan	sér	höfundur	ekki	að	
sérstakar	 nemendabækur	 hafa	 verið	 skrifaðar.	 Einungis	 hafa	 komið	 út	
kennsluefni	og	leiðbeiningar	fyrir	kennara.	Það	eru	handbækur	fyrir	kennara	
sem	 gagnast	 þeim	 og	 öðrum	 við	 undirbúning	 skólastarfs.	 Þetta	 eru	
gagnlegar	 bækur,	 en	 betur	 má	 ef	 duga	 skal,	 því	 alltaf	 er	 þörf	 á	 nýju	 og	
endurbættu	kennsluefni.		

Sem	 dæmi	 um	 bækur	 sem	 hafa	 verið	 gefnar	 út	 hér	 á	 landi	 er	 bókin	
Leiklist	 í	 kennslu,	 eftir	 Önnu	 Jeppesen	 og	 Ásu	Helgu	 Ragnarsdóttur,	 en	 sú	
bók	 er	 handbók	 fyrir	 kennara	 og	 er	 henni	 ætlað	 að	 vera	 stuðningur	 fyrir	
kennara	sem	vilja	auka	tækifæri	nemenda	í	skólanum	til	að	tjá	og	túlka	sínar	
hugmyndir	 og	 annara	 ásamt	 því	 að	 gera	 námið	 fjölbreyttara.	 Einnig	 má	
nefna	 bókina	 Mál	 og	 túlkun	 eftir	 Önnu	 Jeppesen	 þar	 sem	 gefnar	 eru	
leiðbeiningar	 um	 það	 hvernig	 hægt	 er	 að	 nota	 leikræna	 tjáningu	 í	
skólastarfi.	Þar	er	útskýrt	hvernig	hinn	almenni	kennari	getur	nýtt	aðferðir	
leiklistar	 í	 yngri	 bekkjum	grunnskólans	 til	 að	uppfylla	 kröfur	Aðalnámskrár	
varðandi	 fjölbreytta	kennsluhætti.	Farið	er	 í	kennsluaðferðir,	hlutverkaleiki	
og	margt	fleira.	Að	auki	má	nefna	bókina	Hagnýt	leiklist	eftir	þær	Ásu	Helgu	
Ragnarsdóttur	og	Rannveigu	Björk	Þorkelsdóttur	en	hún	inniheldur	leikferli	
fyrir	 öll	 stig	 grunnskólans,	 auk	 þess	 sem	 henni	 fylgir	 DVD	 diskur	 þar	 sem	
kennsluaðferðirnar	 eru	 sýndar	 í	 verki.	 Einnig	 hefur	 Þórey	 Sigþórsdóttir	
skrifað	bókina;	Leikur,	 tjáning,	sköpun:	handbók	 fyrir	 leiklistarkennslu,	 sem	
inniheldur	 sérkafla	 um	 raddbeitingu.	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir	 skrifaði	
bókina	 Leikið	 með	 listina,	 æfingabók	 fyrir	 leiklistarkennara	 með	 áhuga-
verðum	 verkefnum	 í	 leiklist,	 ásamt	 bókinni	Hljóðleikhúsið,	 Búum	 til	 sögu,	
Hlustum	á	sögu.	Sú	bók	byggir	á	sögum	sem	nemendur	vinna	með,	þeir	 fá	
tækifæri	til	að	leika,	spila	og	búa	til	sín	eigin	hljóð	inn	í	söguna	þar	sem	við	á	
og	skapa	þannig	sína	eigin	sögu.	Að	lokum	má	nefna	Elfar	Loga	Hannesson	
sem	gaf	 út	 bókina	 Leikræn	 tjáning	 sem	er	 kennslubók	ætluð	 fólki	 á	 öllum	
aldri. 

Höfundur	 telur	 að	 það	 geti	 verið	 fengur	 að	 því	 að	 hanna	 nemenda-
vinnubók	 í	 tengslum	 við	 leiklistarkennslu	 þar	 sem	 bókin	 verður	 eign	
nemenda	 og	 á	 þeirra	 ábyrgð.	 Það	 var	 einungis	 ein	 bók	með	 svipuðu	 sniði	
sem	höfundur	fann	við	undirbúning	verkefnisins,	það	var	það	bókin	Að	leika	
og	 látast	 sem	 er	 eftir	 Barbro	 Malm	 og	 Ann-Mari	 Undén,	 þýdd	 af	 Erlu	
Kristjánsdóttur	 og	 Ingvari	 Sigurgeirssyni.	 Bókin	 kom	 út	 árið	 1977,	 hún	 er	
ófáanleg	 og	 aðeins	 komin	 til	 ára	 sinna.	 Sú	 bók	 er	 námsbók	 nemenda	 og	
henni	fylgja	kennsluleiðbeiningar,	nokkrar	hugmyndir	fyrir	kennara	hvernig	
hægt	 er	 að	nýta	hana	og	 leit	 höfundur	 til	 hennar	 í	 undirbúningi	 sínum	að	
skipulagi	og	gerð	nemendavinnubóka	og	kennaraheftis.	
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Nemendavinnubók	 höfundar	 er	 hönnuð	 þannig	 að	 nemendur	 klára	
ýmsar	 sögur,	 koma	með	hugmyndir	 að	persónum,	 fara	 í	 sjálfsskoðun,	þeir	
útfæra	og	ljúka	verkefnum	í	bókinni	eftir	sínu	höfði.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	
það	 eykur	 áhuga	 og	 jákvæða	 þátttöku	 nemenda	 að	 fá	 að	 hafa	 áhrif	 á	
lærdómsferlið.	 Þeir	 finna	 þannig	 ábyrgðartilfinningu	 og	 fá	 að	 sjá	 hvernig	
lærdómurinn	 getur	 nýst	 þeim	 í	 daglegu	 lífi	 þegar	 þeir	 taka	 þátt	 í	 honum	
jafnt	og	þétt.	Til	að	auka	þátttökuna	þurfa	nemendur	að	sjá	og	finna	að	það	
sem	þeir	 eru	 að	 gera	 skipti	máli,	 sé	 áhugavert,	 skemmtilegt	 og	 reyni	 á	 þá	
persónulega	(Killeen,	Evans	og	Danko,	2003).	

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	eins	og	þeir	koma	fyrir	
í	núgildandi	Aðalnámskrá	eru	sköpun,	læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	velferð,	
lýðræði	 og	 mannréttindi	 og	 jafnrétti.	 Menntun	 á	 öllum	 skólastigum	 á	 að	
byggja	á	þessum	grunnþáttum.	Þeir	eiga	að	endurspeglast	og	setja	mark	sitt	
á	 skólastarfið	 í	 landinu	 í	 starfsháttum,	 samskiptum	og	 skólabrag	 (Mennta-	
og	 menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Í	 kafla	 2.2	 Grunnþættir	 menntunar	
verður	nánar	fjallað	um	það	hvernig	grunnþættirnir	birtast	í	nemendavinnu-
bókinni	 auk	 þess	 hvað	 fellur	 undir	 hvern	 og	 einn	 þeirra.	 Í	 nemendavinnu-
bókinni	 sem	 fylgir	 greinagerð	 þessari	 er	 áhersla	 lögð	 á	 sköpun,	 en	 allir	
grunnþættirnir	koma	fyrir	á	mismunandi	hátt.	Lífsleikni	er	einnig	veigamikill	
þáttur	þar	sem	vinnan	 í	nemendavinnubókinni	byggir	á	að	gera	nemendur	
að	hæfum	einstaklingum	og	hjálpa	þeim	að	læra	að	lifa	á	sem	bestan	máta.	
Nemendur	öðlast	 til	dæmis	 færni	 í	 að	mynda	og	þróa	 tengsl	 sín	við	aðra	 í	
kringum	sig,	átta	sig	á	 sjálfum	sér,	því	 sem	maður	gerir	 sér	 (og	öðrum)	og	
hæfni	 til	 að	 skilja	 veruleikann,	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Menntagildi	
lífsleiknikennslu	felst	í	að	veita	nemandanum	tækifæri	til	að	öðlast	hæfni	til	
að	eiga	í	innihaldsríkum	samskiptum	við	aðra	(Mennta-	og	menningarmála-
ráðuneyti,	2013)	sem	fellur	vel	að	markmiðum	nemendavinnubókarinnar.	

1.2 Markmið	verkefnis	

Markmiðið	með	 verkefninu	Nemendavinnubók	 fyrir	 leiklistarkennslu	 er	 að	
búa	 til	 nemendavinnubók	 tengda	 leiklist,	 sem	 vonandi	 getur	 gagnast	
kennurum	 sem	 kenna	 nemendum	 í	 4.	 og	 5.	 bekk	 á	miðstigi	 og	 ýtt	 þannig	
undir	og	eflt	leiklistarnám	í	grunnskólum.		

Þegar	 nemendur	 fá	 nemendavinnubókina	 í	 hendurnar	 er	 bókin	 þeirra	
eign	 og	 á	 þeirra	 ábyrgð.	 Þeir	 þurfa	 að	 fylla	 inn	 í	 hana	 á	 sinn	 hátt,	 vinna	
sjálfstætt	í	ýmsum	verkefnum	og	fylgja	leiðbeiningum,	einir	eða	í	samvinnu	
við	aðra	nemendur.	Með	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	fá	nemendur	frelsi	
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til	 að	 hafa	 mismunandi	 námsstíla	 og	 fá	 að	 læra	 á	 ólíkan	 hátt,	 því	 ættu	
fjölbreyttar	kennsluaðferðir	að	vera	ríkjandi	í	skólastarfi	(Armstrong,	2001).	
Leitast	verður	eftir	að	hafa	nemendavinnubókina	fjölbreytta,	með	ólíkum	og	
skapandi	verkefnum	sem	þjálfa	 sköpunarkraft	nemenda.	Oft	eru	verkefnin	
tengd	 lausnarleitarnámi	 þar	 sem	 einstaklingurinn	 þarf	 að	 standa	 með	
skoðunum	sínum	og	hlusta	á	skoðanir	annarra	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	
Ragnarsdóttir,	2004;	Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).		

Í	 leiklistaræfingum	 og	 verkefnum	 þjálfast	 sérstaklega	 grunnþátturinn	
sköpun	sem	á	að	vera	tengdur	inn	í	allar	námsgreinar	og	námsvið	og	stuðlar	
að	 ígrundun,	 persónulegu	 námi	 og	 frumkvæðni.	 Leiklistarkennsla	 byggir	
helst	 á	því	 að	 leika	 sér	að	möguleikum	og	gefa	nemendum	tækifæri	 til	 að	
njóta,	 örva	 forvitni,	 uppgötva	 og	 vekja	 áhuga	 (Mennta-	 og	 menningar-
málaráðuneyti,	 2013).	 Öruggt	 umhverfi,	 innihald	 og	 ímyndunarleikur	 eru	
þrjár	 grunnforsendur	 í	 leiklistarkennslu.	 Nemendur	 verða	 að	 finna	 fyrir	
öryggi	 og	 fá	 frið	 frá	 utanaðkomandi	 áhrifum	 svo	 þeir	 geti	 lifað	 sig	 inn	 í	
viðfangsefnið,	 bera	 virðingu	 fyrir	 hvert	 öðru	 og	 vita	 til	 hvers	 sé	ætlast	 af	
þeim.	Innihaldið	byggir	á	því	að	á	sama	tíma	og	kennslan	getur	tengst	hvaða	
námsefni	 sem	 er	 verður	 hún	 einnig	 að	 tengjast	 raunveruleikanum,	
mannlegum	 samskiptum	 svo	 nemendur	 geti	 tengt	 eigin	 reynslu	 við	
upplifunina	 og	 aukið	 þekkingu	 sína	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	2004).	

Fræðimenn	 hafa	 rannsakað	 áhrif	 leiklistar	 á	 nám	 nemenda,	 mikilvægi	
þess	að	nýta	fjölbreyttar	leiðir	í	kennslu	og	áhrif	þess	á	nemendur	að	“eiga	
sitt	 nám”	og	 fá	þannig	möguleika	 til	 að	hafa	áhrif	 á	það	 (Bowell	 og	Heap,	
2013;	 Fletcher,	 2003).	 Eins	og	 áður	er	 getið	 er	nemendavinnubókin	 samin	
með	það	að	leiðarljósi	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	hafa	meiri	áhrif	á	
nám	 sitt,	 að	 þeir	 finni	 fyrir	 ábyrgð	 og	 að	 eignarhald	 þeirra	 á	 eigin	 námi	
aukist.	Markmiðið	er	að	bókin	verði	kennurum	hvatning	til	að	taka	upp	og	
nýta	leiklist	í	kennslu	sinni.	

1.3 Eru	listir	mikilvægar	í	skólastarfi?	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	 (2013)	er	mikilvægi	 listgreina	tilgreint	þannig	að	
nemendur	 eigi	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	 þroska	 hæfileika	 sína	 og	 getu	 með	
gagnrýnum	hætti.	 ,,Listsköpun	opnar	einstaklingum	fjölbreyttar	 leiðir	til	að	
vinna	með	hugmyndir,	varpa	 fram	spurningum,	endurspegla	og	 túlka	eigin	
reynslu	og	annarra”	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	143).	
Listsköpun	 ýtir	 undir	 samábygð	 og	 eykur	 félagsfærni	 (Bowell	 og	 Heap,	
2013).	Með	þátttöku	í	list-	og	verkgreinum	fá	nemendur	tækifæri	til	að	átta	
sig	 á	 því	 hvar	 áhugi	 þeirra	 liggur	 og	 að	 þróa	 hann	 áfram.	 Í	 Aðalnámskrá	
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grunnskóla	(2013,	bls.	143)	kemur	fram	að	,,með	listum	getur	maðurinn	tjáð	
og	 dýpkað	 tilfinningar	 sínar	 og	 öðlast	 skilning	 og	 reynslu	 sem	 ekki	 verður	
færð	í	orð.”	

Í	 listgreinum	 er	 mikið	 unnið	 með	 grunnþáttinn	 sköpun	 en	 sköpun	 er	
hugmynd,	viðbragð	eða	hlutur	sem	hefur	áhrif	á	og	breytir	því	sem	fyrir	var	
svo	 úr	 verði	 eitthvað	 nýtt	 (Czikszentmihalyi,	 1996).	 Sköpun	 er	 í	 raun	 leið	
sem	 einstaklingur	 getur	 notað	 til	 að	 vinna	 með	 sjálfan	 sig.	 Sköpunarþrá	
einstaklinga	vex	 í	 forvitni	og	athafnaþrá.	Þegar	börn	og	ungmenni	finna	og	
sjá	merkingu	og	útkomu	þeirra	viðfangsefna	sem	unnið	er	með	leiðir	það	til	
aukins	námsáhuga	 (Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013;	Robinson,	
2011).	 Það	 að	 skapa	 er	 ekki	 einungis	 vitsmunalegt	 ferli	 heldur	 einnig	
tilfinningalegt	 ferli	 einstaklingsins	 þar	 sem	 saman	 fer	 blanda	 af	
ímyndunarafli	þeirra	og	innsæi	(Robinson,	2011).		

Allir	 hafa	 hæfileikann	 til	 að	 skapa	 að	 mati	 Robinsons	 (2011)	 en	 hann	
bætir	við	að	 í	 listgreinum	fái	nemendur	tækifæri	til	að	vaxa	og	þróa	áfram	
þann	hæfileika,	móta	hann	á	sinn	eigin	hátt,	dýpka	og	koma	sköpun	sinni	 í	
verk	 með	 því	 að	 virkja	 ímyndunarafl	 sitt.	 Listirnar	 næra	 ímyndunarafl	
einstaklinga,	hreyfa	við	þeim	og	efla	fegurðarskyn	(Mennta-	og	menningar-
málaráðuneyti,	 2013).	 Með	 því	 að	 taka	 þátt	 í	 listgreinum	 er	 nemendum	
gefin	tækifæri	til	að	þróa	sjálfsmynd	sína	í	öruggu	umhverfi	og	mynda	nýjar	
tengingar,	hugmyndir	og	upplifanir	(Robinson,	2011;	Woolland,	2010).		

Eisner	 (2002)	 var	 kennslufræðingur	 sem	 taldi	 að	 nám	 í	 listum	 þjálfi	
nemendur	 í	að	mynda	sínar	eigin	skoðanir	og	reynslu	sem	nýtist	 í	námi	og	
sem	samfélagsþegnar.	Það	sem	listirnar	veita	einnig	er	ný	sýn	á	umheiminn,	
tækifæri	 til	 að	 sjá	 fyrir	 sér	 eitthvað	 sem	 ekki	 er	 til	 staðar	 og	 búa	 til	 nýjar	
myndir	í	huganum	með	því	að	nota	ímyndunaraflið.	

Út	 um	 allan	 heim	 eru	 fyrirtæki	 og	 stofnanir	 farin	 að	 leggja	mun	meira	
upp	úr	því	að	ráða	starfsmenn	og	einstaklinga	sem	þora	og	kunna	að	horfa	
út	 fyrir	 kassann	 og	 finna	 fjölbreyttar	 og	 skapandi	 lausnir	 (Craft,	 2008;	
Robinson,	 2011).	 Þess	 vegna	ætti	 að	 leggja	 upp	 úr	 því	 að	 kenna	 skapandi	
námsgreinar	 og	 bæta	 við	 skapandi	 kennsluaðferðum	 í	 hinum	 svokölluðu	
bóklegu	greinum,	til	dæmis	í	stærðfræði,	vísindum	og	sögu.		

Eisner	(2002)	taldi	að	með	kennslu	í	listgreinum	lærðu	nemendur	að	vera	
sjálfstæðari	 og	 sjálfsöruggari.	 Í	 listgreinakennslu	 er	 nauðsynlegt	 að	 veita	
nemendum	 nægilega	 mikið	 svigrúm	 til	 að	 prófa	 sig	 áfram,	 fá	 að	 reyna	 á	
hugmyndir	 sínar	og	 sjá	hvað	gerist	 ef	 eitthvað	 tekst	 ekki.	 Læra	að	horfa	á	
það	 sem	 eitthvað	 til	 að	 byggja	 ofan	 á	 og	 vinna	 áfram	með	 fremur	 en	 að	
gefast	 upp.	Að	 læra	 að	 skilja	 að	oft	 er	 hægt	 að	 finna	margar	mismunandi	
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lausnir	á	vandamálum	sem	og	í	spurningum	og	verkefnum	(Craft,	Jeffrey	og	
Leibling,	2001;	Eisner,	2002).		

Robinson	 (2011),	 rithöfundur	og	prófessor,	benti	á	að	 skólastjórnendur	
og	þeir	sem	setja	upp	menntakerfið	hafi	verið	of	uppteknir	af	því	að	skipta	
námsgreinum	 og	 efni	 skólastarfs	 upp	 í	 tvo	 flokka;	 hið	 bóklega	 (það	 sem	
færir	manni	 skýrar	 sannanir	og	nákvæm	svör)	og	 list-	 og	 verkgreinar	 (sem	
byggja	fremur	á	upplifunum,	tilfinningum	og	innsæi	hvers	og	eins).	Honum	
finnst	 vera	 nauðsynlegt	 að	 hafa	 jafnvægi	 í	 námi	 á	 báðum	 sviðunum,	 því	
nemendur	sem	eru	sterkir	bóklega	eigi	annars	á	hættu	að	fá	ekki	tækifæri	til	
að	uppgötva	hæfileika	sína	til	lista	og	þeir	sem	eru	sterkari	í	listgreinum	fái	
annars	ekki	tækifæri	til	að	styrkja	og	vinna	með	áhuga	sinn	og	tengja	hann	
skólastarfinu	(Robinson,	2011).		

Það	hlýtur	að	vera	mikilvægt	að	hjálpa	þeim	sem	eru	sterkir	bóklega	að	
þjálfa	ímyndunarafl	sitt	og	fá	tækifæri	til	listmenntunar	í	skólum.	Það	sama	
á	við	um	þá	sem	eiga	erfiðara	með	bóknám,	þeir	eiga	möguleika	á	að	læra	á	
fjölbreyttan	og	skapandi	hátt	með	listum.	Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	
er	í	tengslum	við	grunnþætti	menntunar	bent	á	mikilvægi	þess	að	ýta	undir	
sköpunarkraft	nemenda	og	að	sköpun	yrði,	líkt	og	allir	hinir	grunnþættirnir,	
samþætt	inn	í	allt	skólastarf	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2012).	Árið	2013	
var	 leiklist	 í	 fyrsta	 sinn	 tilgreind	 sem	 sérstök	 námsgrein	 í	 Aðalnámskrá	
grunnskóla	 og	 var	 það	 stórt	 skref	 í	 að	 gera	 leiklist	 hærra	 undir	 höfði	 í	
skólastarfi	(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2016).		

Robinson	(2011)	leggur	áherslu	á	að	ekki	sé	hægt	að	skipta	nemendum	í	
tvo	 flokka,	 sterkir	bóklega	og	 sterkir	 í	 list-	og	verkgreinum.	Nemendur	eru	
fjölbreyttir	 einstaklingar	og	 sterkir	 á	hinum	ýmsu	 sviðum.	Hver	og	einn	er	
einstakur	eins	og	hann	er	og	æskilegt	er	að	hver	kennari	gæti	að	því	að	búa	
til	aðstæður	fyrir	nemendur	sína	til	að	þroska	hæfileika	sína	og	vaxa	eins	og	
þeir	eru.	

1.4 Samantekt	

Með	nýrri	Aðalnámskrá	árið	2013	kom	 leiklist	 inn	 sem	 fagrein	 til	 jafns	 við	
aðrar	 listgreinar.	 Ætla	 má	 að	 það	 leiði	 til	 aukinnar	 leiklistarkennslu	 í	
grunnskólum	og	slík	auking	kallar	á	fjölbreytt	kennsluefni.	Töluvert	er	til	af	
kennslubókum	fyrir	kennara	í	tengslum	við	kennsluaðferðir	leiklistar,	en	þó	
vantar	 nemendavinnubækur,	 bækur	 sem	 nemendur	 bera	 ábyrgð	 á	 og	 eru	
þeirra	eign.	Höfundur	þessa	greinagerðar	hefur	samið	nemendavinnubókina	
Lífið	 er	 leikur	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 auka	 við	 og	 efla	 leiklistarkennslu	
hérlendis.	Með	 skapandi	 kennslu	 er	 auðveldara	 að	 gera	 námið	 nemenda-
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miðaðra	og	nýta	fjölbreytta	kennsluhætti	til	að	ná	til	mismunandi	áhuga	og	
hæfni	nemenda.	

Höfundur	 leit	 til	 Aðalnámskrár	 grunnskóla	 við	 gerð	 nemendavinnu-
bókarinnar	þar	sem	unnið	er	að	því	að	nemendur	í	4.	og	5.	bekk	þjálfist	í	sex	
grunnþáttum	 menntunar,	 en	 sköpun	 er	 veigamesti	 grunnþátturinn	 sem	
unnið	 er	 með	 í	 nemendavinnubókunum,	 lífsleikni	 er	 einnig	 veigamikill	
þáttur	í	henni.	Verkefnin	eru	samin	með	það	að	markmiði	að	efla	nemendur	
í	 þeirri	 hæfni	 sem	 getið	 er	 um	 í	 kafla	 um	 lykilhæfni	 í	 Aðalnámskrá	
grunnskóla	2013	ásamt	sameiginlegum	markmiðum	list-	og	verkgreina.	

Að	efla	listir	í	skólastarfi	er	mikilvægt	því	þar	fá	nemendur	tækifæri	til	að	
þroska	 hæfileika	 sína	 og	 getu	með	 gagnrýnum	 hætti.	 Elta	 forvitni	 sína	 og	
prófa	 sig	 áfram	 í	 öruggu	 umhverfi,	 búa	 til	 eitthvað	 nýtt	 og	 lært	 að	 tjá	
tilfinningar	 sínar	 á	 fjölbreyttan	 og	 skapandi	 hátt.	 Allir	 geta	 lært	 að	 vera	
skapandi	 en	 fyrir	 suma	 þarf	 aðstoð	 og	 leiðbeiningar	 hvernig	 hægt	 er	 að	
koma	hugmyndum	sínum	á	framfæri,	leyft	þeim	að	vaxa	og	þróast	áfram.	

Í	 dag	 er	 vinnumarkaðurinn	 farin	 að	 leggja	 upp	úr	 því	 að	 ráða	 skapandi	
einstaklinga	 til	 starfs	 hjá	 sér	 og	 því	 ætti	 að	 leggja	 áherslu	 á	 að	 þjálfa	
nemendur	 í	 listum.	 Útskrifa	 skapandi	 einstaklinga	 sem	 þora	 að	 taka	
áhættur,	læra	af	mistökum	og	vaxa	í	kjölfarið.	
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2 Tengsl	við	Aðalnámskrá	grunnskóla	

Hér	verður	fyrst	farið	út	í	það	hvernig	viðmiðunarstundaskrá	er	sett	upp	og	
hvernig	 mismunandi	 skólastjórnir	 hafa	 farið	 í	 að	 setja	 upp	 skipulag	
skólaársins	og	skipulagt	að	kenna	leiklist	út	frá	henni.		

Þá	er	farið	í	grunnþætti	menntunar	og	hvernig	þeir	tengjast	hver	og	einn	
inn	 í	 nemendavinnubókina.	 Í	 lokin	 er	 farið	 yfir	 hvaða	 hæfniviðmið	 og	
lykilhæfni	 unnið	 var	 eftir	 við	 gerð	 nemendavinnubókarinnar,	 en	 það	 eru	
sameiginleg	 hæfniviðmið	 list-	 og	 verkgreina	 við	 lok	 7.	 bekkjar	 sem	 kemur	
fram	í	Aðalnámskrá	grunnskóla.	

2.1 Viðmiðunarstundaskrá	

Leiklist	 er	 skráð	 sem	 sérstök	 námsgrein	 í	 fyrsta	 skipti	 í	 Aðalnámskrá	
grunnskóla,	 frá	 2013.	Námsgreinin	 á	 að	 vera	 kennd	bæði	 sem	 listgrein	 og	
sem	hluti	af	öðrum	námgreinum,	sem	leiklist	í	kennslu.	Þegar	nemendur	fá	
tækifæri	til	að	læra	með	aðferðum	leiklistar	læra	þeir	til	dæmis	að	hugsa	út	
fyrir	 kassann	 og	 fá	 tækifæri	 til	 að	 tjá	 hugmyndir	 sínar	 og	 tilfinningar	 á	
skapandi	hátt.	Með	leiklistarkennslu	er	hægt	að	fá	nemendur	til	að	takast	á	
við	 ýmis	 samfélagsleg	málefni	 í	 öruggu	 umhverfi	 þar	 sem	þeir	 fá	 að	 viðra	
hugmyndir	og	heyra	skoðannir	annarra,	setja	sig	í	spor	annarra	og	virkjast	í	
lýðræðislegri	þátttöku	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Leiklist	
er	 í	grunninn	 listgrein	og	því	 sett	 inn	sem	hluti	af	 list-	og	verkgreinum	þar	
sem	hún	að	deila	tíma	þeirra	innan	viðmiðunarstundaskrár	(Rannveig	Björk	
Þorkelsdóttir	 og	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir,	 2016).	 Listgreinarnar	 skiptast	 í	
sviðslistir	 (dans,	 leiklist),	 sjónlistir	 og	 tónmennt,	 en	 undir	 verkgreinar	 falla	
heimilisfræði,	 hönnun	 og	 smíði	 og	 textílmennt	 (Mennta-	 og	 menningar-
málaráðuneyti,	2013).		

Viðmiðunarstundaskrá	er	einungis	 til	 viðmiðunar	 líkt	og	nafnið	gefur	 til	
kynna,	 en	 á	 að	 vera	 stuðningur	 og	 rammi	 um	 vægi	 námsgreina.	 Skóla-
samfélög	og	skólastjórnir	eiga	að	kenna	og	setja	upp	sínar	stundaskrár	út	frá	
viðmiðunarstundaskránni.	 Þó	 er	 ekkert	 sem	 mælir	 gegn	 því	 að	 taka	
námsgreinar	eða	námssvið	á	styttri	eða	lengri	tíma	en	stundaskráin	segir	til	
um	og	 fara	 áherslur	 eftir	 skólastjórn	 í	 hverjum	 skóla	 fyrir	 sig	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).		

Í	grein	Arngunnar	Hafstað	Sigurþórsdóttur	(2013)	kemur	fram	að	margir	
íslenskir	grunnskólar	hafi	byrjað	að	kenna	list-	og	verkgreinar	 í	 lotukerfum.	
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Þá	er	námsgreinin	kennd	þétt	í	ákveðinn	tíma	í	staðinn	fyrir	að	vera	kennd	
einu	sinni	í	viku	yfir	eina	önn	eða	hálft	skólaár	eins	og	var	mikið	um	hér	áður	
fyrr.	 Í	 lotukerfi	 er	 námsgrein	 kennd	 í	 tvær	 til	 sex	 kennslustundir	 í	 ákveðið	
langan	 tíma,	 allt	 frá	 einni	 viku	 upp	 í	 nokkra	 mánuði.	 Loturnar	 geta	 verið	
mislangar	og	fer	það	eftir	skipulagi	hvers	skóla	fyrir	sig	á	sama	tíma	og	það	
þarf	að	samræma	skipulag	skólans	við	viðmiðunarstundaskrá	Aðalnámskrár	
grunnskóla.	 Samkvæmt	 viðmiðunarstundaskránni	 á	 að	 kenna	 list-	 og	
verkgreinar	900	mínútur	á	viku	í	1.–4.	bekk,	840	mínútur	í	5.–7.	bekk	og	340	
mínútur	 í	 8.–10.	 bekk	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Velta	
má	 fyrir	 sér	 hvort	 tímafjöldi	 list-	 og	 verkgreinanna	 bendi	 nemendum	 á	
hversu	mikilvæg	 fullorðnum	 finnst	 slík	 kennsla	 vera	 (Eisner,	 2002).	Miðað	
við	 að	 til	 dæmis	 stærðfræði	 er	með	 800	mínútur	 á	 viku	 í	 1.–4.	 bekk,	 600	
mínútur	í	5.–7.	bekk	og	2000	mínútur	í	8.–10.	bekk,	sem	er	þónokkuð	meira	
en	list-	og	verkgreinar	fá	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Í	 25.	 gr.	 laga	 um	 grunnskóla	 (nr.	 91/2008)	 kemur	 fram	 að	 hlutfallsleg	
skipting	milli	 námssviða	og	námsgreina	 skuli	 vera	 jöfn	og	heildstæð	en	að	
hver	skóli	beri	 faglega	ábyrgð	á	skipan	kennslu	og	hvernig	námsgreinarnar	
eru	kenndar.	Það	að	 leiklist	og	dans	hafa	verið	sett	saman	sem	sviðslistir	 í	
viðmiðunarstundaskránni	 gefur	 þeim	 ekki	 sama	 vægi	 og	 hinum	 list-	 og	
verkgreinunum,	þær	hafa	ekki	eins	margar	stundir	á	stundatöflu.	Einnig	má	
geta	 þess	 að	 þessar	 námsgreinar	 hafa	 oft	 ekki	 sína	 kennslustofu	 og	 þurfa	
stundum	 að	 nýta	 sameiginleg	 rými	 eins	 og	 matsal	 eða	 ganga	 til	 kennslu	
(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2016).	

2.2 Grunnþættir	menntunar	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	var	kafla	um	sex	grunnþætti	menntunar	bætt	
við	Aðalnámskrá	grunnskóla	2011.	Með	þeirri	viðbót	var	markmiðið	að	efla	
og	byggja	upp	skólastarfið	á	nýjan	hátt	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2012).	
Grunnþættirnir	 sem	talað	er	um	eru	sköpun,	 læsi,	 sjálfbærni,	heilbrigði	og	
velferð,	 lýðræði	 og	 mannréttindi	 og	 jafnrétti	 og	 vefjast	 þeir	 allir,	 á	
mismunandi	hátt	inn	í	nemendavinnubókina	sem	höfundur	leggur	fram.	Má	
þar	 fyrst	 nefna	 læsi,	 en	 læsi	 byggir	 að	 því	 að	 nemendur	 taki	 þátt	 og	 séu	
virkir	 í	 að	 umskrifa	 og	 umskapa	 heiminn	 og	 skapa	 þannig	 sína	 eigin	
merkingu	á	honum	ásamt	því	að	bregðast	við	á	skapandi	hátt	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Nemendur	 munu	 í	 nemendavinnubók-
unum	 lesa	 sögur,	 vinna	úr	þeim	og	 skoða	út	 frá	 sjálfum	sér	og	ákveða	 lok	
sagna	og	vinna	úr	þeim	á	fjölbreyttan	máta.	

Mörg	 af	 verkefnum	 nemendavinnubókarinnar	 ýta	 undir	 sjálfbærni	 og	
umhverfisvitund.	Til	dæmis	 læra	nemendur	 í	vinnu	sinni	og	verkefnum	um	
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núvitund	 og	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	 umhverfinu,	 axla	 ábyrgð,	 gæta	 að	
heilbrigði	og	réttlæti,	bæði	í	nútíma	og	fyrir	komandi	kynslóðir	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	 2013;	 Sigrún	 Helgadóttir,	 2013).	 Algengasti	
skilningurinn	 á	 hugtakinu	 sjálfbærni	 og	 sjálfbær	 þróun	 (fellur	 undir	
sjálfbærni)	 felur	 í	 sér	 að	 ,,við	 skilum	 umhverfinu	 til	 afkomendanna	 í	 ekki	
lakara	 ástandi	 en	 við	 tókum	 við	 því	 og	 við	 leitumst	 við	 að	mæta	 þörfum	
samtíðar	 án	 þess	 að	 skerða	 möguleika	 komandi	 kynslóða	 til	 að	 mæta	
þörfum	sínum”	(Sigrún	Helgadóttir,	2013,	bls.	2).		

Heilbrigði	 og	 velferð	byggir	 á	 líkamlegri,	 andlegri	 og	 félagslegri	 velferð,	
skólinn	 þarf	 að	 taka	 mið	 af	 þörfum	 hvers	 einstaklings.	 Í	 nemenda-
vinnubókinni	 er	 lagt	 upp	 úr	 því	 að	 nemendur	 læri	 að	 þekkja	 sjálfan	 sig,	
þarfir	sínar	og	langanir.	Hvað	þeim	finnst	um	ýmis	málefni	í	samfélaginu	og	
hvernig	 fjölmiðlar	 og	 tækni	 geta	 haft	 áhrif	 á	 líðan	 og	 heilsu	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Lýðræði	 og	 mannréttindi	 birtist	 á	 þann	 hátt	 í	 Ritröð	 um	 grunnþætti	
menntunar	 að	 nemendur	 þurfa	 að	mynda	 sér	 skoðanir	 og	 vinna	 á	 lausna-
miðaðan	 hátt	 í	 samræðu	 og	 samvinnu	 við	 samnemendur	 sína.	 Forsenda	
lýðræðis	 er	 samábyrgð,	meðvitund	 og	 virkni	 sem	 ýtt	 er	 undir	 í	 nemenda-
vinnubókinni	 (Ólafur	 Páll	 Jónsson	 og	 Þóra	 Björg	 Sigurðardóttir,	 2012).	
Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 eru	markmið	 jafnréttismennt-
unar	að	skapa	tækifæri	fyrir	nemendur	til	að	þroska	með	sér	hæfileikann	til	
að	 lifa	 ábyrgu	 lífi,	 þroska	 umburðarlyndi,	 víðsýni,	 skilning	 og	 frið.	 Í	 fyrsta	
kafla	 nemendavinnubókarinnar	 er	 sérstaklega	 lögð	 áhersla	 á	 þennan	
grunnþátt.	

Sköpun	er	veigamesti	grunnþátturinn	í	gegnum	alla	kafla	nemendavinnu-
bókar	höfundar,	 en	þeir	byggja	 á	því	 að	nemendur	þrói	með	 sér	 skapandi	
hugsun,	 frumkvæði,	 séu	 óhræddir	 að	 fara	 nýjar	 og	 framandi	 leiðir	 að	
lausnum	 og	 láta	 reyna	 á	 eitthvað	 nýtt	 og	 óvænt	 sem	 oft	 kemur	 upp	 í	
skapandi	 vinnu.	 Sköpun	 er	 í	 raun	 ferli	 sem	 byggist	 á	 ímyndunarafli.	
Niðurstaða	sköpunar	er	 frumleg	og	hefur	gildi	bæði	fyrir	nánasta	umhverfi	
okkar	 eða	 samfélagið	 í	 heild	 sinni	 ásamt	 okkur	 sjálfum	 (Ingibjörg	
Jóhannsdóttir,	Elísabet	Indra	Ragnarsdóttir	og	Torfi	Hjartarson,	2012).	

Grunnþátturinn	sköpun	ætti	í	raun	að	vera	samþættur	öllu	skólastarfi,	að	
mati	 Ingibjargar	 Jóhannesdóttur	 o.fl.	 (2012)	 og	 ætti	 að	 koma	 inn	 í	 allar	
námsgreinar	 þar	 sem	 að	 skapandi	 námsaðferðir	 fela	 meðal	 annars	 í	 sér	
notkun	 ímyndunarafls,	 forvitni,	 greiningar	 og	 gagnrýnnar	 hugsunar.	
Skapandi	hugsun	er	því	í	raun	bráðnauðsynleg	á	sviði	flestra	greina	því	það	
ýtir	 við	 þróun	 og	 nýbreytni.	 Nútíma	 samfélag,	 lífríki	 og	 heimurinn	 í	 heild	
sinni	 eru	 sífellt	 í	 þróun	 og	 taka	 þarf	 mið	 af	 því	 í	 skólastarfinu,	 kenna	
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nemendum	 gagnrýna	 hugsun,	 að	 leysa	 stór	 sem	 smá	 vandamál	 og	 taka	
sjálfstæðar	 ákvarðanir	 (Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	2016).	Þess	má	geta	að	þetta	eru	allt	þættir	sem	nemendur	
læra	 þegar	 notaðar	 eru	 kennsluaðferðir	 leiklistar.	 Kennsluaðferðirnar	 sem	
notaðar	 eru	 í	 nemendavinnubókinni	 stuðla	 að	 því	 að	 byggja	 upp	 og	 efla	
sköpunargáfu	nemenda	(Csikszentmihalyi,	1996;	Goleman,	2000).		

Í	 upphafi	 nemendavinnubókarinnar	 er	 fjallað	 um	 heilbrigði	 og	 velferð.	
Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 byggir	 heilbrigði	 á	 líkamlegri,	
andlegri	 og	 félagslegri	 vellíðan.	 Markmiðið	 með	 nemendavinnubókinni	 er	
að	 skapa	 jákvæðan	 skólabrag	og	hlúa	að	þroska	nemenda	um	 leið	og	allir	
grunnþættirnir	 eru	 hafðir	 til	 hliðsjónar.	 Ásamt	 því	 er	 einnig	 markmið	 að	
nemendur	öðlist	styrk	 í	að	standa	með	sjálfum	sér	og	hafa	trú	á	sér,	öðlist	
von	og	bjartsýni.	

Skilningur	 á	 eigin	 tilfinningum	 og	 annarra	 fellur	 einnig	 undir	 grunn-
þáttinn	heilbrigði	og	velferð	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Í	
öðrum	kafla	nemendavinnubókarinnar	sem	heitir	Vinátta,	er	lagt	upp	úr	því	
að	horfa	á	björtu	hliðarnar	og	vera	vinir,	njóta	þess	að	vera	saman	og	vera	
góður	við	náunga	sinn	og	til	þess	þarf	góða	tilfinningastjórn	og	þekkingu.	Öll	
verkefnin	 í	 nemendavinnubókinni	 tengjast	 grunnþættinum	 sköpun	 sem	
byggir	 á	 forvitni,	 áskorun,	 glímu	 við	 lausnir,	 spennu	 og	 leit	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Það	 sama	 á	 við	 um	 þriðja	 kaflann	 sem	
fjallar	um	gleði	og	sorg.	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	kemur	fram	að	allir	nemendur	eigi	rétt	
á	 að	 stunda	 skyldunám	 án	 aðgreiningar	 í	 almennum	 grunnskólum.	 Borin	
skal	 virðing	 fyrir	 fjölbreytileikanum	 og	 mismunandi	 þörfum	 hvers	 og	 eins	
auk	þess	að	áhersla	eigi	að	vera	lögð	á	hæfileika	og	eiginleika	nemenda	og	
þannig	er	reynt	að	útrýma	allri	mismunun	og	aðgreiningu	í	skólum	(Mennta-	
og	menningarmálaráðuneyti,	 2013).	Nemendahópur	 getur	 verið	mjög	 fjöl-
breyttur	 og	 er	 síðasta	 kafla	 nemendavinnubókarinnar	 ætlað	 að	 koma	 til	
móts	 við	 fjölbreytileikann	 og	 sýna	 fram	 á	 hversu	 mikil	 auðæfi	 liggja	 í	 því	
þegar	fjölbreyttur	hópur	kemur	saman	og	nýtir	hæfileika	sína	í	sameiningu.	

2.3 Hæfniviðmið	og	lykilhæfni	

Í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 eru	 skilgreindir	 hæfniþættir	 innan	 hverrar	
námsgreinar	 og	 á	 hverju	 námssviði.	 Nemendur	 eiga	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	
uppfylla	hæfniviðmið	hverrar	námsgreinar	og	námssviða	á	mismunandi	hátt	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Hér	verður	farið	nánar	 í	það	
hvaða	hæfniviðmið	og	lykilhæfni	verður	unnið	með	í	nemendavinnubókinni.	
Sameiginleg	 hæfniviðmið	 list-	 og	 verkgreina	 við	 lok	 7.	 bekkjar	 eru	 þau	 að	
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nemendur	geti	tekið	tillit	til	annarra	í	hópavinnu	og	sýnt	frumkvæði.	Einnig	
eiga	 nemendur	 að	 geta	 gert	 grein	 fyrir	 helstu	 hugtökum	 sem	 tengjast	
viðfangsefninu	sem	þeir	vinna	með	og	geta	sýnt	ábyrga	og	örugga	umgengni	
í	vinnu.	Þá	eiga	nemendur	einnig	að	læra	að	sýna	skilning	og	vanda	til	verka	
með	 vönduðum	 vinnubrögðum	 sem	 og	 að	 geta	 lagt	 mat	 á	 eigin	 verk	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).		

Í	 nemendavinnubókinni	 sem	höfundur	hefur	 samið	er	 gert	 ráð	 fyrir	því	
að	 nemendur	 leggi	 mat	 á	 vinnu	 sína	 og	 verkefni	 eftir	 hvern	 kafla.	 Í	
kennarahandbók	sem	fylgir	vinnubókinni	koma	fram	fleiri	 leiðir	til	að	meta	
vinnu	 nemenda	 og	 fyrir	 nemendur	 til	 að	meta	 eigin	 vinnu	með	 sjálfsmati	
eða	jafningjamati	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004).	

Unnið	er	að	hæfniviðmiðum	leiklistar	sem	nemendur	eiga	að	ná	fyrir	lok	
7.	 bekkjar	 í	 vinnubókinni,	 nemandi	 á	 til	 dæmis	 að	 geta	beitt	 fleiri	 en	 einu	
formi	 leiklistar,	 þ.e.	 kyrrmyndum,	 látbragðsleik,	 spuna	 o.fl.	 Nemandi	 á	 að	
geta	 rætt	 um	 leikið	 efni	 á	 sviði	 og	 myndmiðlum	 út	 frá	 fleiri	 en	 einu	
sjónarhorni	og	geta	tengt	við	eigið	 líf	og	samfélag.	Nemendur	eiga	að	geta	
nýtt	 sér	 efni	 úr	 ýmsum	 áttum	 sem	 kveikju	 við	 frumsköpun	 og	 skapað	
leikþætti	 í	 félagi	 við	 aðra.	 Einnig	 eiga	 þeir	 að	 geta	 nýtt	 sér	 hugmyndir	
jafningja	 og	 komið	 með	 eigin	 hugmyndir	 í	 undirbúning	 að	 leikþætti	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Allir	þessir	þættir	voru	hafðir	
í	huga	við	gerð	nemendavinnubókarinnar.	

2.4 Samantekt	

Í	 Aðalnámskrá	 2013	 var	 leiklist	 skráð	 sem	 sérstök	 námsgrein	 og	 deilir	
viðmiðunartíma	list-	og	verkgreina.	Listgreinarnar	skiptast	í	sviðslistir	(dans,	
leiklist),	 sjónlistir	 og	 tónmennt	 en	 í	 flokki	 verkgreina	 eru	 heimilisfræði,	
hönnun	og	smíði	og	 textílmennt.	Viðmiðunarstundaskráin	er	 sett	upp	sem	
viðmið	 fyrir	 skólastjórnendur	 um	 það	 hversu	 mikinn	 tíma	 og	 vægi	 hver	
námsgrein	 eigi	 að	 fá	 í	 stundaskrá	og	 skipulagi	 hvers	 skóla	 fyrir	 sig.	Margir	
skólar	hafa	tekið	það	upp	að	kenna	list-	og	verkgreinar	í	lotukerfum.		

Grunnþættir	menntunar	voru	viðbót	við	Aðalnámskrá	2011	en	með	þeim	
var	 markmiðið	 að	 efla	 skólastarf	 og	 styrkja	 það.	 Þeir	 eru	 sköpun,	 læsi,	
sjálfbærni,	 heilbrigði	 og	 velferð,	 lýðræði	 og	 mannréttindi	 og	 jafnrétti.	
Höfundur	 hefur	 byggt	 nemendavinnubókina	 á	 þessum	 grunnþáttum.	
Lífsleikni	er	einnig	rauður	þráður	í	gegnum	hana	en	nemendur	þjálfast	í	að	
vera	virkir	og	ábyrgir	samfélagsþegnar	á	skapandi	og	fjölbreyttan	hátt.	

Nemendur	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	uppfylla	ákveðin	hæfniviðmið	innan	
hverrar	námsgreinar.	Verkefnin	 í	nemendavinnubókinni	miða	að	sameigin-
legum	 hæfniviðmiðum	 sem	 nemendur	 eiga	 að	 vera	 búin	 að	 ná	 við	 lok	 7.	
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bekkjar.	Í	gegnum	ferlið	leggja	nemendur	mat	á	vinnu	sína	að	minnsta	kosti	
fjórum	 sinnum	 og	 í	 kennarahandbók	 sem	 fylgir	 með	 eru	 skýr	 dæmi	 um	
námsmat	sem	kennarar	geta	nýtt	með	nemendum.		
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3 Uppeldi	og	þroski	barna	

Í	Aðalnámsskrá	grunnskóla	er	þess	getið	að	skóli	eigi	að	byggja	á	hvetjandi	
námsumhverfi	þar	sem	nemandinn	finni	fyrir	öryggi	og	fyrir	því	að	hann	fái	
að	 nota	 og	 nýta	 hæfileika	 sína.	 Námið	 á	 því	 að	 taka	mið	 af	 þroska,	 getu,	
persónugerð,	 hæfileikum	 og	 áhugasviði	 hvers	 og	 eins	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	Það	er	til	dæmis	gert	með	því	að	hlusta	á	
nemendur,	aðstoða	þá	við	að	 finna	hæfileika	sína	og	vinna	áfram	með	þá.	
Fyrst	er	fjallað	um	það	hvernig	áhugi	ýtir	undir	flæði,	en	flæði	er	hugtak	sem	
verður	lýst	nánar	og	kemur	frá	fræðimanninum	Mihaly	Csikszentmihalyi.	Þá	
verður	 fjallað	 um	 tilfinningagreind	 og	 í	 honum	 er	 farið	 í	 merkingu	
tilfinningagreindar	og	jákvæðrar	sálarfræði	í	skólastarfi.	Hvernig	tilfinninga-
greind	 birtist	 og	 hvaða	 áhrif	 tilfinningar	 geta	 haft	 á	 einstaklinga	 í	
mismunandi	 aðstæðum.	 Að	 lokum	 verður	 fjallað	 um	 gagnrýna	 hugsun	 og	
mikilvægi	þess	að	kunna	að	beita	slíkri	hugsun	í	nútímasamfélagi.	

3.1 Gleði	og	áhugahvöt	nemenda	

Þegar	unnið	er	með	styrkleika	nemenda	og	þeir	finna	að	hlustað	er	á	þá	og	
tekið	mið	af	áhuga	þeirra,	þá	eiga	þeir	það	til	að	upplifa	að	tíminn	líði	mun	
hraðar	 en	 þeir	 eru	 vanir	 og	 detta	 inn	 í	 svokallað	 flæði	 (Csikszentmihalyi,	
1990;	Morris,	2012).	Flæði	er	hugtak	sem	sálfræðingurinn	Csikszentmihalyi	
(1990)	 gaf	 tilfinningunni	 þegar	 maður	 er	 svo	 einbeittur	 að	 tímaskyn	 og	
óþarfa	 áhyggjur	 virðast	 hverfa.	 Flæði	 hefur	 einnig	 verið	 tengt	 gleði	 og	
áhugahvöt.	 Csikszentmihalyi	 bendir	 á	 að	 nauðsynlegt	 sé	 að	 nemendur	 fái	
tækifæri	til	að	læra	það	sem	vekur	áhuga	hjá	þeim	svo	þeir	eigi	möguleika	á	
að	 komast	 í	 flæði	 í	 skólastofunni	 (Abuhamdeh	 og	 Csikszentmihalyi,	 2012;	
Csikszentmihalyi,	1990).		

Morris	(2012)	líkir	flæðisástandinu	við	orðatiltækið	,,að	tíminn	fljúgi	hjá”	
sem	 er	 oft	 notað	 þegar	 fólk	 gerir	 eitthvað	 sem	 því	 þykir	 skemmtilegt	 og	
nýtur	þess	að	gera.	Csikszentmihalyi	 (1990)	bætir	við	að	nemendur	sem	fá	
tækifæri	til	að	leysa	ögrandi	verkefni	sem	eru	jafnframt	hvetjandi	eigi	meiri	
líkur	 á	 að	 komast	 í	 flæði.	 Hægt	 er	 að	 líta	 á	 tilfinningar	 og	 vitsmuni	 sem	
nátengda	 þætti	 í	 fari	 nemenda	 og	 þá	 má	 sjá	 ýmsa	 kosti	 í	 því	 að	 nýta	
skapandi	og	fjölbreytta	kennsluaðferðir	til	að	stuðla	að	flæði.		

Csikszentmihalyi	 (1996)	 hefur	 tekið	 saman	 nokkra	 samverkandi	 þætti	
sem	hafa	áhrif	á	það	hvort	að	einstaklingur	fari	í	flæði	eða	ekki	og	geri	það	
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að	 verkum	 að	 verknaðurinn	 eða	 vinnan	 sem	 fram	 fer	 verði	 ánægjulegri.	
Samantektina	má	finna	í	riti	Morris	(2012,	bls.	141):	

1. Við	verðum	að	geta	lokið	verkefninu.	

2. Við	verðum	að	geta	einbeitt	okkur	að	því	sem	við	erum	að	gera.	

3. Markmiðin	eru	skýr.	

4. Við	fáum	strax	endurgjöf	um	velgengni	eða	mistök.	

5. Áhyggjuefni	daglegs	lífs	hverfa	úr	vitundinni.	

6. Okkur	finnst	við	hafa	stjórn	á	því	sem	við	erum	að	gera.	

7. Umhyggja	fyrir	sjálfinu	hverfur	en	sjálfið	kemur	sterkar	fram	á	eftir.	

8. Tímaskyn	okkar	breytist,	klukkutímar	eru	eins	og	mínútur.	

Í	 skólastofunni	 og	 við	 undirbúning	 verkefna	 er	 gagnlegt	 að	 huga	 að	
þessum	þáttum.	Hafa	markmiðin	skýr	svo	nemendur	viti	að	hverju	þeir	eru	
að	vinna,	þeir	fái	endurgjöf	reglulega	og	þeir	fái	tækifæri	og	möguleikann	á	
að	 ljúka	verkefninu.	Þá	er	einnig	mikilvægt	að	gerðar	séu	auknar	kröfur	 til	
nemenda,	 þó	 ekki	 of	 miklar	 svo	 þeir	 fyllist	 ekki	 af	 kvíða	 heldur	 nægilega	
miklar	 svo	 þeir	 upplifi	 ekki	 leiða.	 Með	 því	 að	 auka	 kröfurnar	 þurfa	
nemendur	 að	 leggja	 meira	 af	 mörkum	 en	 venjulega	 (Goleman,	 2000).	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	verkefni	reyna	mátulega	mikið	á	nemendur	njóta	
þeir	þess	meira	að	leysa	þau,	þeir	öðlast	sjálfsstyrkingu	og	vilja	halda	áfram.	
Verkefnin	mega	ekki	vera	þeim	of	erfið	svo	þeir	missi	ekki	trú	á	sjálfum	sér	
né	 of	 auðveld	 svo	 þeir	 upplifi	 ekki	 leiða.	 Þannig	 styrkir	 kennarinn	 innri	
áhugahvöt	nemenda	og	eykur	líkur	á	að	þeir	nái	flæðissástandi	(Abuhamdeh	
og	Csikszentmihalyi,	2012).	

Það	 að	 nemandinn	 finni	 að	 hann	 sé	 að	 vinna	 að	 verkefni	 sem	 veitir	
honum	 ánægju	 og	 fellur	 vel	 að	 áhuga	 hans	 eykur	 líkurnar	 á	 flæði.	 Þá	 eru	
meiri	 líkur	á	að	einstaklingur	gleymi	stað	og	tíma	því	hann	nær	að	einbeita	
sér	í	dágóðan	tíma	að	því	sem	fyllir	hann	gleði	og	honum	finnst	spennandi.	
Hægt	er	að	upplifa	flæðisástand	í	kennslustofunni,	þá	hefur	kennarinn	náð	
að	aðlaga	verkefnin	að	nemendahópnum	og	náð	að	mæta	þeim	skilyrðum	
fyrir	flæðisástand	sem	nefnd	voru	hér	að	ofan	(Morris,	2012).	

Sálfræðingurinn	 Goleman	 (2000)	 lýsir	 því	 þannig	 að	 einstaklingur	 sem	
hefur	náð	flæðisástandi	hafi	náð	fullkomu	valdi	á	tilfinningum	sínum	og	nýti	
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þær	til	hins	ýtrasta.	Hann	virkjar	og	vinnur	með	tilfinningarnar	eins	og	þær	
henta	í	því	viðfangsefni	sem	hann	fæst	við	hverju	sinni.		

Áhugahvöt	 hjá	 nemendum	 má	 skipta	 í	 innri	 (e.	 intrinsic)	 og	 ytri	 (e.	
extrinsic)	áhugahvöt.	Þegar	átt	er	við	innri	áhugahvöt	er	verið	að	meina	að	
viljinn	og	 löngunin	 til	 að	gera	eitthvað	komi	að	 innan.	Manneskjan	sjálf	er	
ánægð	með	verkið	og	það	nægir	henni.	Á	meðan	að	manneskja	sem	er	rekin	
áfram	af	ytri	 áhugahvöt	vill	 gera	 sitt	besta	 til	 að	öðlast	viðurkenningu	eða	
verðlaun	 frá	öðrum	 (Ryan	og	Deci,	2000;	Sansone	og	Harackiewicz,	2000).	
Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	innri	og	ytri	áhugahvöt	og	hafa	þær	
sýnt	 fram	á	mismunandi	 útkomu	eftir	 því	 hvort	 ýtt	 er	 við	 innri	 áhuga	eða	
nýttar	aðferðir	sem	ýta	við	ytri	áhuga,	t.d.	ef	gefnar	eru	stjörnur	og	safnað	
stigum	 í	 skólastofunni.	 Ef	 einungis	er	 ýtt	 við	 ytri	 áhuga	getur	það	 skemmt	
fyrir	því	að	einstaklingur	geri	sitt	allra	besta	og	haldi	bara	áfram	þar	til	hann	
fái	verðlaun	en	njóti	ekki	ferðalagsins	og	lærdómsins	sem	verður	á	leiðinni.	
Það	er	mismunandi	hvað	ýtir	við	 innri	hvata	nemenda	en	fyrir	suma	nægir	
að	 fá	 lof	kennara	eða	 foreldra,	sjá	 lokaútkomu	verkefnisins,	að	þeir	viti	að	
lærdómurinn	muni	gagnast	 í	 framtíðinni	eða	þeir	njóta	þess	að	 læra	(Ryan	
og	Deci,	2000).		

Fyrir	 suma	 nemendur	 þarf	 meiri	 hvatningu	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	
kennarinn	 þekki	 sinn	 nemendahóp	 og	 viti	 hvað	 virkar	 fyrir	 hvern	 og	 einn	
sem	og	heildina	og	muni	að	oft	nægir	að	ýta	við	innri	áhuga	þeirra	áður	en	
hann	fer	að	veita	viðurkenningar	og	stjörnur	(Ryan	og	Deci,	2000).	Með	því	
að	ýta	við	 innri	áhuga	nemenda	er	 líklegt	að	það	auki	trú	nemenda	á	eigin	
getu	 (e.	 self	 efficacy)	 og	 að	 þeir	 öðlist	meira	 sjálfstraust	 (Bandura,	 1997).	
Farið	verður	nánar	í	kenningar	Bandura	um	trú	á	eigin	getu	í	kafla	4.3.	

3.2 Jákvæð	sálfræði	í	námi	barna	

Í	 skólastofu	 getur	 verið	 mikil	 breidd	 í	 þroska,	 þekkingu,	 leikni	 og	 hæfni	
nemenda.	Það	hlýtur	að	vera	æskilegt	að	ýta	undir	að	allir	nemendur	geti	
stundað	nám	við	hæfi	af	metnaði	og	öryggi	 í	kennslustofunni	því	þar	verja	
þeir	stórum	hluta	dagsins	saman	hversu	ólíkir	sem	þeir	eru.	Rannsóknir	hafa	
sýnt	 að	 góð	 bekkjarstjórnun	 hefur	 áhrif	 á	 námsárangur	 nemenda	 (Erla	 Sif	
Markúsdóttir	og	Lilja	M.	Jónsdóttir,	2016;	Nordahl,	2002).		

Það	skiptir	máli	til	að	byggja	upp	góðan	bekkjarbrag	að	sambandið	milli	
kennara	og	nemenda	sé	gott	og	einkennist	af	gagnkvæmri	virðingu	sem	og	
skilningi.	 Einnig	 að	 gott	 andrúmsloft	 sé	 milli	 nemendanna,	 þeir	 beri	
umhyggju	 fyrir	 hver	 öðrum	 og	 að	 foreldrasamstarfið	 sé	 gott	 og	 byggi	 á	
trausti	og	virðingu.	Góður	bekkjarandi	stuðlar	að	því	að	nemendur	finni	fyrir	
öryggi	og	vellíðan	í	skólanum,	þeir	þora	frekar	að	taka	áhættu	og	viti	að	það	
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er	 í	 lagi	að	gera	mistök	 (Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	
og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005;	Nordahl,	2002).	Leiða	má	að	því	líkur	að	sú	hæfni	
sem	kennari	býr	yfir,	að	eiga	auðvelt	með	að	mynda	tengsl	við	nemendur,	
skipti	máli.	

Goleman	(2000)	segir	í	bók	sinni	Tilfinningagreind	að	gott	samband	felist	
ekki	síst	í	því	að	geta	haft	áhrif	á	tilfinningar	annarra	og	að	mikilvægt	sé	fyrir	
kennara	 að	 skapa	 andrúmsloft	 samheldni	 og	 trausts	 innan	 bekkjarins.	
Þannig	 líður	 nemendum	vel	 í	 kennslustofunni,	 þeir	 njóta	 sín	 hver	 á	 sínum	
forsendum,	 hafa	 áhuga	 á	 vinnu	 sinni	 og	 ná	 þannig	 árangri	 í	 námi.	
Fræðimaðurinn	 Nordahl	 (2002)	 bendir	 á	 það	 að	 nemendur	 sem	 hafa	
myndað	góð	tengsl	við	kennarann	sinn	þrífist	betur	 í	 skólanum,	það	er	oft	
minna	 um	 agavandamál	 og	 þar	 ríkir	 oft	 andrúmsloft	 sem	 ýtir	 undir	
námsárangur	nemenda.	

Tilfinningar	 eru	 hluti	 af	 litrófi	 mannsins	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 kenna	
nemendum	 að	 þekkja	 sínar	 tilfinningar.	 Það	 mun	 einnig	 gera	 þá	 hæfari	 í	
mannlegum	 samskiptum	 því	 með	 því	 að	 þekkja	 sínar	 eigin	 tilfinningar	 og	
hvernig	 þær	 birtast	 þá	 er	 auðveldara	 að	 átta	 sig	 á	 tilfinningum	 annarra	
(Dickinson	 og	Neelands,	 2006;	 Goleman,	 2000).	 Þannig	 þjálfast	 samkennd	
(e.empathy)	 en	 það	 er	 sá	 eiginleiki	 einstaklings	 að	 geta	 lifað	 sig	 inn	 í	
tilfinningar	annarra	(Goleman,	2000).		

Mikilvægt	er	að	efla	tilfinningagreind	nemenda	því	hún	hefur	hvað	mest	
áhrif	 á	 líðan	 og	 velgengni	 einstaklings	 í	 námi	 og	 starfi.	 Hann	 telur	 að	
tilfinningar	 hafi	 áhrif	 á	 sjálfa	 hugsun	 mannsins	 og	 með	 góðri	 stjórn	 og	
þekkingu	á	tilfinningum	sínum	hefur	það	áhrif	á	frammistöðu.	Grundvallar-
atriði	 tilfinningagreindar	 eru	 að	 hans	 mati	 undirstaða	 mannlegs	 þroska,	
sjálfsvitundar,	 sjálfsstjórnar	 og	 samkenndar	 ásamt	 listinni	 að	 jafna	
ágreining,	hlusta	á	aðra	og	vinna	með	öðrum	(Goleman,	2000).		

Tilfinningaleg	 vitund	 felst	 í	 því	 að	 hafa	 stjórn	 á	 og	 vera	 vakandi	 um	
tilfinningar	 og	 hugsanir	 sínar	 og	 geta	 greint	 þær	 (Duncan	 og	 Lockwood,	
2008;	Goleman,	2000).	Sem	dæmi	má	nefna	að	ef	einstaklingur	er	bálreiður	
þá	geti	hann	sett	hugsun	sína	og	tilfinningu	í	orð	og	sagt	,,ég	finn	fyrir	reiði.”	
Með	því	eykst	sjálfsvitund	(e.	self-awareness)	einstaklingsins	þar	sem	hann	
fylgist	með	því	 hvernig	 honum	 líður	 (Goleman,	 2000).	Með	því	 að	 fylgjast	
með	 tilfinningum	 sínum	 átta	 nemendur	 sig	 frekar	 á	 fjölbreytileika	
tilfinninganna	og	að	allir	upplifa	hluti	á	mismunandi	hátt.	Atvik	getur	verið	
skelfilegt	 fyrir	 einn	 nemanda	 á	 meðan	 að	 öðrum	 finnst	 atvikið	 einungis	
spennandi	 og	 áhugavert.	 Stundum	 geta	 vissar	 tilfinningar	 verið	
einstaklingum	duldar	en	valdið	pirringi	og	reiði.	Þá	getur	verið	nóg	að	heyra	
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frá	 einhverjum	 öðrum	 að	 hegðunin	 sé	 óæskileg	 og	 þarfnist	 breytinga	
(Goleman,	2000).	

Áföll	geta	haft	áhrif	á	tilfinningar,	til	dæmis	skilnaður	foreldra,	flutningur	
í	nýtt	hverfi,	andlát	fjölskyldudýrsins	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Það	getur	valdið	
því	 að	 barn	 hafi	 ekki	 stjórn	 á	 tilfinningum	 sínum	 sem	 getur	 bitnað	 á	
einbeitingu	 í	námi	og	haft	áhrif	á	sjálfsálit	viðkomandi.	Því	er	mikilvægt	að	
byggja	 upp	 sterka	 einstaklinga	 með	 góða	 sjálfsþekkingu	 (Duncan	 og	
Lockwood,	2008).	Einstaklingar	sem	hafa	góða	tilfinningagreind	geta	unnið	
úr	nýjum	aðstæðum	af	öryggi,	þekkja	sín	mörk	og	meta	vináttu	mikils.	Með	
því	 að	 þekkja	 tilfinningar	 sínar	 og	 kunna	 að	 greina	 þær	 verður	 list	 og	
listsköpun	áhugaverðari	þar	sem	það	veitir	vettvang	til	að	tjá	tilfinningarnar	
og	 nota	 ímyndunaraflið	 (Duncan	 og	 Lockwood,	 2008).	 Seligman	 (1990)	
mælir	með	því	að	einstaklingar	séu	bjartsýnir	því	bjartsýnir	byggja	 líf	sitt	á	
von	 og	 trú	 að	 gleðin	 haldi	 áfram	 þrátt	 fyrir	 ófarir	 eða	 bakslög	 og	 það	 að	
ófarir	líði	hjá,	séu	einungis	í	stutta	stund	og	eitthvað	til	að	læra	af.	

Morris	(2015)	telur	að	hamingja	sé	í	raun	verknaðurinn	og	möguleikinn	á	
að	 lifa	 lífinu	 lifandi	 (e.	well-being).	Kennarar	þurfi	að	hjálpa	nemendum	að	
þjálfa	sig	í	að	sjá	hið	jákvæða	í	erfiðum	aðstæðum	og	gleðina	í	kringum	sig.	
Að	 kenna	 nemendum	 að	 lifa	 hamingjusömu	 lífi	 ætti	 að	 einkennast	 af	
streitulausu	umhverfi,	 vitneskju	um	heilbrigði,	 þess	 að	 sofa	 vel,	 hafa	 góða	
líkamsímynd	og	að	hugsa	vel	um	líkamann	sinn	(Morris,	2015).	Það	að	vera	
hamingjusamur	 er	 ekki	 einstaka	 augnablik	 heldur	 ferli	 sem	maður	 þarf	 að	
tileinka	sér	til	að	lifa	á	sem	bestan	máta.		

3.3 Gagnrýnin	hugsun		

Sá	 hæfileiki	 að	 taka	 meðvitaðar	 ákvarðanir	 út	 frá	 niðurstöðum	 og	
skoðunum	er	mikilvægur	í	nútíma	samfélagi	og	eitthvað	sem	þarf	að	kenna	
nemendum.	Þeir	sem	læra	að	beita	gagnrýnni	hugsun	læra	að	vega	og	meta	
aðstæður	og	skoðanir	áður	en	 teknar	eru	ákvarðanir	 (Holmes,	Wieman	og	
Bonn,	 2015)	 sem	 í	 framhaldinu	 ýtir	 undir	 aukið	 sjálfstraust	 og	 trú	 á	 eigin	
getu	 (Bandura,	 1997).	 Þeir	 sem	 nýta	 gagnrýna	 hugsun	 sjá	 að	 ekki	 eru	
einungis	tveir	réttir	möguleikar	í	stöðunni	í	rökræðum.	Þeir	telja	að	allir	eigi	
rétt	 á	 að	 segja	 sína	 skoðun	 og	 koma	 með	 sína	 sýn	 á	 málefni	 (Henry	
Alexander	Henrysson,	2013).	

Í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	má	 sjá	margar	 tilvitnanir	 í	mikilvægi	 þess	 að	
kenna	 gagnrýna	 hugsun.	 Hugtakið	 er	 eitt	 af	 lykilatriðunum	 í	 menntun	 og	
með	 því	 að	 kenna	 gagnrýna	 hugsun	 má	 segja	 að	 nemendur	 valdeflist	
(Tómas	Leifsson,	2017)	þar	sem	að	þeir	læra	að	standa	með	sjálfum	sér	og	
taka	sjálfstæðar	ákvarðanir.	Í	Aðalnámskrá	(2013)	kemur	fram	að	nemendur	
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eigi	að	geta	tekið	rökstuddar	ályktanir,	sýnt	frumkvæði	og	unnið	af	gagnrýni	
með	upplýsingar	við	lok	10.	bekkjar.	Í	kaflanum	um	grunnþætti	menntunar	
stendur	 til	 dæmis	 að	 þjálfa	 skuli	 nemendur	 í	 skapandi	 hugsun,	 sem	 og	
rökhugsun,	gagnrýnni	hugsun	og	hæfni	í	lausnaleit	(Mennta-	og	menningar-
málaráðuneyti,	 2013).	 Það	 að	 beita	 gagnrýnni	 hugsun	 má	 líkja	 við	 aukna	
vitund	 mannsins	 og	 því	 er	 við	 hæfi	 að	 leggja	 upp	 úr	 slíkri	 hugsun	 í	 öllu	
skólastarfi,	hjá	nemendum	sem	og	fullorðnum	(Moore,	2013).		

Gagnrýnin	 hugsun	 byggir	 á	 ákveðinni	 færni	 og	 þeir	 sem	 beita	 slíkri	
hugsun	 fylgja	 ákveðnu	 verklagi	 eða	 þrepum	 í	 að	mynda	 sér	 skoðun.	 Þessi	
þrep	 byggja	 á	 hugmyndum	 ýmissa	 fræðimanna.	 Í	 grein	 sem	 Henry	
Alexander	Henrysson	(2013)	skrifaði	og	birtist	í	Netlu	(Veftímarit	um	uppeldi	
og	menntun)	minnist	hann	 til	dæmis	á	Robert	H.	Ennis	 sem	talaði	um	tólf	
þrep	hinnar	gagnrýnu	hugsunar,	en	það	fer	eftir	því	hvar	áherslurnar	liggja	
hver	 þrepin	 eru	 sögð	 vera.	 Henry	 hefur	 sjálfur	 tekið	 saman	 sjö	 þrep	 sem	
segja	 má	 að	 einstaklingur	 fari	 í	 gegnum	 þegar	 hann	 tekur	 ákvörðun	 eða	
myndar	sér	skoðun	út	frá	gagnrýnni	hugsun.	Í	fyrsta	þrepi	væri	það	að	vita	
um	hvað	málið	snýs,	í	öðru	þrepi	er	að	vita	eða	skoða	af	hverju	málefnið	sé	
komið	á	dagskrá	og	 í	 umræðuna.	Þriðja	þrep	 snýst	um	að	bera	 skoðunina	
sem	 maður	 hallast	 helst	 að	 við	 sínar	 fyrri	 skoðanir	 sem	 maður	 hefur	 á	
málefninu	og	passa	að	þær	falli	vel	saman	við	hvor	aðra	en	stangist	ekki	á.	Í	
fjórða	þrepi	þarf	maður	að	forðast	að	giska	á	merkingu	ýmissa	hugtaka	sem	
notuð	eru	og	vanda	til	máls,	það	að	vita	hvað	sagt	er	og	vanda	sig	í	orðavali.	
Fimmta	þrep	snýst	um	læsi	á	upplýsingar	og	þau	gögn	sem	gefin	eru	upp	um	
málefnið,	passa	sig	á	að	láta	ekki	blekkjast.	 Í	sjötta	þrepi	eru	teknar	saman	
allar	þær	upplýsingar	sem	hafa	komið	fram	og	athugað	hvort	að	þær	myndi	
nokkuð	 rökskekkju.	 Í	sjöunda	þrepinu,	og	þar	með	því	 síðasta,	er	 velt	 fyrir	
sér	 möguleikunum	 sem	 niðurstaða	 skoðunarinnar	 veitir	 manni	 og	 hvaða	
afleiðingar	 það	 hefur	 ef	 allir	 eru	 sömu	 skoðunar	 og	maður	 sjálfur	 (Henry	
Alexander	Henrysson,	2013).	

Oft	 á	 tíðum	 telja	 einstaklingar	 að	 þeir	 hafi	 myndað	 sér	 sínar	 eigin	
skoðanir	 en	 þegar	 þeir	 fara	 að	 ræða	 málefnin	 betur	 og	 með	 gagnrýnum	
hætti,	 eftir	 þrepunum	 hér	 að	 ofan	 uppgötvar	 fólk	 oft	 að	 svo	 er	 ekki.	 Það	
áttar	 sig	 því	 oft	 á	 því	 að	 skoðanirnar	 eru	 ekki	 frá	 þeim	 sjálfum	 komnar	
heldur	hefur	það	orðið	fyrir	áhrifum	frá	einhverjum	öðrum,	frá	yfirvöldum,	
úr	 auglýsingum,	 fréttum	 eða	 frá	 öðru	 fólki.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 kenna	
nemendum	að	horfa	og	hlusta	á	fréttir	og	samfélagið	með	gagnrýnum	hætti	
til	að	 læra	að	mynda	sér	sínar	eigin	skoðanir	 (Henry	Alexander	Henrysson,	
2013).	Með	þeirri	þekkingu	og	færni	fer	nemandinn	að	eiga	auðveldara	með	
að	skilgreina	þegar	um	blekkingar,	fordóma	eða	sölumennsku	er	að	ræða	og	
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verður	 fær	 um	 að	 taka	 sjálfstæðari	 ákvarðanir	 út	 frá	 gagnrýnni	 hugsun	
(Tómas	Leifsson,	2017).	

3.4 Samantekt	

Í	þessum	kafla	var	farið	yfir	nauðsyn	þess	að	byggja	upp	öruggt	og	hvetjandi	
námsumhverfi	 svo	 nemandinn	 geti	 lært	 að	 nýta	 hæfileika	 sína	 sem	 best.	
Rætt	var	um	hvaða	áhrif	það	hefur	að	byggja	námsefnið	upp	á	gleði	og	út	
frá	 áhugahvöt	 nemenda.	Með	 því	 að	 byggja	 á	 áhuga	 nemenda	 njóta	 þeir	
þess	 betur	 að	 læra	 og	 lærdómurinn	 verður	 líkari	 lífsleikni.	 Þegar	 áhugi	 og	
spenna	er	fyrir	hendi	þá	skapast	oft	svokallað	flæðisástand.	Slíkt	ástand	lýsir	
sér	þannig	að	það	er	eins	og	tíminn	fljúgi	áfram	og	nemandinn	gleymir	oft	
stund	 og	 stað.	 Ýta	 þarf	 bæði	 við	 innri	 og	 ytri	 áhugahvöt	 nemenda	 en	
sterkara	hefur	verið	að	virkja	hina	innri	þar	sem	hún	byggir	á	lönguninni	til	
að	gera	eitthvað.	Með	ytri	áhugahvöt	er	manneskjan	að	gera	hlutina	út	frá	
viðurkenningu	eða	verðlaunum	frá	öðrum.	

Þá	 var	 farið	 í	 jákvæða	 sálfræði	 í	 námi	 barna,	 en	 miklu	 máli	 skiptir	 að	
nemendur	 upplifi	 öryggi	 og	 vellíðan	 í	 skólanum.	Hægt	 er	 að	 stuðla	 að	 því	
með	því	að	byggja	upp	góðan	bekkjarbrag	og	bekkjaranda	sem	einkennist	af	
umhyggju	og	virðingu	milli	kennara	og	nemenda.	Að	nemendur	þekki	inn	á	
tilfinningar	sínar	er	mikilvægt	þar	sem	að	tilfinningar	eru	hluti	af	lífi	hvers	og	
eins.	 Að	 þekkja	 sínar	 eigin	 tilfinningar,	 geta	 sett	 þær	 í	 orð	 og	 greint	 þær,	
gerir	 nemendur	 hæfari	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 annarra	 og	 þjálfa	 þannig	 eigin-
leikann	samkennd	(e.empathy).	Að	sjá	hið	jákvæða	í	erfiðum	aðstæðum	eru	
einnig	þættir	sem	kennarar	ættu	að	leggja	áherslu	á	hjá	nemendum	sínum.	
Hamingjusamt	 líf	 einkennist	 af	 streitulausu	 umhverfi,	 að	 hugsa	 vel	 um	
líkama	sinn	og	vera	meðvitaður	um	almennt	heilbrigði.	

Gagnrýnin	hugsun	er	sá	eiginleiki	að	geta	vegið	og	metið	aðstæður	áður	
en	 teknar	 eru	 ákvarðanir.	 Farið	 var	 nánar	 út	 í	 gildi	 þess	 að	 kenna	
nemendum	 gagnrýna	 hugsun	 og	 að	 sjá	 að	 ekki	 séu	 einungis	 tveir	 réttir	
möguleikar	 í	 rökræðum	 og	 allir	 hafi	 rétt	 á	 að	 segja	 sína	 skoðun	 og	 taka	
sjálfstæðar	ákvarðanir.		
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4 Fræðilegur	og	samfélagslegur	bakgrunnur	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hvort	leiklist,	leikir	og	listir	geti	hafa	áhrif	á	
þroska	nemenda.	Fyrst	er	fjallað	um	tengsl	skólastarfs	við	samfélagið.	Síðan	
er	farið	yfir	í	kenningu	um	hugsmíðahyggju,	en	frumkvöðlar	leiklistar	sækja	
meðal	 annars	 hugmyndir	 sínar	 úr	 þeirri	 kenningu.	 Næst	 er	 fjallað	 um	 trú	
nemenda	 á	 eigin	 getu	 og	 að	 lokum	 er	 farið	 í	 samvinnunám	 eða	 hvernig	
sameiginleg	reynsla	nemenda	hefur	áhrif	á	þá	í	skólastarfi.	

4.1 Tengsl	skólastarfs	við	samfélagið	

Í	 síbreytilegu	 samfélagi	þarf	 skólastarf	að	vera	móttækilegt	breytingum	og	
geta	 aðlagast	 hverju	 sinni.	 Með	 tilkomu	 internetsins	 hefur	 heimurinn	
minnkað	og	nú	til	dags	eyða	börn	meiri	tíma	en	áður	á	samfélagsmiðlum;	í	
tölvum,	símum	og	spjaldtölvum.	Margir	fullorðnir	hafa	orðið	hræddir	um	að	
með	tækniþróuninni	verði	of	mikil	kyrrseta	hjá	börnum	og	það	komi	niður	á	
leikjum,	 þ.e.	 að	 minna	 verði	 um	 að	 börn	 leiki	 sér	 í	 inni-	 og	 útileikjum	
(Lillemyr,	2009).	Í	þessum	tæknivædda	heimi	getur	því	verið	nauðsynlegt	að	
ýta	 undir	 leiki	 og	 leikræna	 tjáningu	 innan	 veggja	 skólans	 til	 að	 þjálfa	 og	
kenna	nemendum	að	nota	ímyndunaraflið,	vinna	saman,	taka	ákvarðanir	og	
leysa	 úr	 ýmsum	 vandamálum	 sem	 koma	 upp.	 Þetta	 er	 til	 dæmis	 hægt	 að	
gera	í	ímynduðum	leik,	heimi	sem	nemendur	og	kennari	búa	til	í	sameiningu	
(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2016).	

Ekki	 er	 ljóst	 hvernig	 skólastarf	 verður	 eftir	 fimm	 til	 tíu	 ár	 og	 hverju	
vinnumarkaðurinn	mun	 leitast	 eftir	 þá.	 Þess	 vegna	 er	mikilvægt	 að	 halda	
skólakerfinu	opnu	og	skapandi	og	 taka	breytingum	og	nýjungum	fagnandi.	
Robinson	(2006)	leggur	áherslu	á	að	börn	búi	yfir	þeim	hæfileika	að	þora	að	
hafa	rangt	fyrir	sér	og	taka	áhættu.	Hann	hvetur	kennara	til	að	halda	áfram	
að	ýta	undir	þann	eiginleika	í	gegnum	skólagönguna	svo	nemendur	vaxi	ekki	
upp	úr	því	að	þora	að	taka	af	skarið	þrátt	fyrir	að	hafa	mögulega	rangt	fyrir	
sér	 (Robinson,	 2006).	 Robinson	 (2011)	 mælir	 einnig	 með	 því	 að	 hlúa	 að	
sköpun	nemenda	í	skólastarfi	og	hann	telur	að	sköpun	eigi	mesta	möguleika	
á	 að	 blómstra	 þegar	 hópur	 fólks	með	mismunandi	 styrkleika	 og	 bakgrunn	
kemur	saman	(Robinson,	2011).	

Í	 hverjum	 skóla	 er	 unnið	 að	 því	 að	 efla	 nám	 við	 hæfi	 hvers	 nemanda.	
Grunnskóla	er	ætlað,	í	samvinnu	við	heimilin,	að	búa	nemendur	undir	lífið	í	
samfélaginu.	 Ala	 upp	 einstaklinga	 sem	 kunna	 að	 hugsa	 sjálfstætt	 og	 taka	
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ígrundaðar	ákvarðanir	þannig	að	þeir	læri	að	taka	þátt	og	finna	sitt	hlutverk	
innan	samfélagsins	og	skólans,	óháð	því	af	hvaða	kyni,	trúarbragði,	 litarafti	
eða	kynhneigð	þeir	eru	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).		

Leiklist	 endurspeglar	 samfélagið	 að	mati	 Dorothy	 Heathcote,	 leiklistar-
kennara	 og	 fræðimanns,	 en	 hægt	 er	 að	 auka	 skilning	 nemenda	 á	 nýju	
viðfangseefni	með	því	að	fá	þá	til	 lifa	sig	inn	í	 ímyndaðar	aðstæður	og	ferli	
með	því	að	setja	 sig	 í	 spor	annarra,	þannig	átta	þeir	 sig	einnig	betur	á	því	
hvað	 það	 þýðir	 að	 vera	 manneskja	 (Heathcote,	 1984).	 Nemendur	 koma	 í	
skólann	með	ólíka	reynslu	og	þekkingu.	Þeir	búa	yfir	þeirri	getu	og	hæfileika	
að	 leika	sér	 frjálst,	geta	sett	 sig	 í	 spor	annarra	og	 lifað	sig	 inn	 í	 ímyndaðar	
aðstæður.	Þetta	er	sérstök	hæfni	hjá	nemendum	sem	kennarinn	getur	nýtt	í	
að	byggja	upp	fjölbreytta	og	skapandi	kennslu	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	
Ragnarsdóttir,	2004).	

Þátttaka	í	leiklist	getur	haft	mikil	uppbyggileg	áhrif	á	einstaklinga	að	mati	
rithöfundarins	Woolland	(1993;	2010)	þ.e.	 leiklistin	getur	aukið	sjálfstraust	
þeirra	og	gert	þeim	kleift	að	skilja	hverjar	þarfir	einstaklinga	 í	 samfélaginu	
eru	 með	 því	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 annarra.	 Í	 leiklist	 er	 tekið	 á	 því	 hvernig	
einstaklingar	 koma	 fram	 við	 hvern	 annan	 og	 er	 hún	 mikilvægt	 félagslegt	
listform.	Þegar	leiklist	er	notuð	sem	kennsluaðferð	stuðlar	það	að	jákvæðari	
viðhorfum	nemenda	til	náms	þar	sem	leikur	og	lærdómur	blandast	saman	á	
skapandi	 hátt	 þar	 sem	 nemendur	 fá	 tækifæri	 til	 að	 nýta	 og	 efla	
ímyndunarafl	sitt	(Baldwin,	2004;	Vygotsky,	1978).	

Heimspekingurinn	 John	 Dewey	 (2000)	 vildi	 að	 barnið	 væri	 virkur	
þátttakandi	í	námi	sínu	og	að	skólasamfélagið	væri	í	raun	eins	og	smækkuð	
mynd	af	lifandi	samfélagi.	Hann	lagði	áherslu	á	samfélag	og	samvinnu,	sem	
sagt	 að	 kennarinn	 hjálpi	 nemendum	 að	 verða	 virkir	 þátttakendur	 innan	
skólans	en	einnig	í	samfélaginu	utan	skólastarfs.	Allt	sem	nemendur	læra	er	
í	tengslum	við	reynslu	nemenda	til	að	hjálpa	þeim	að	skilja	og	byggja	þannig	
á	 eldri	 þekkingu.	 Nemendur	 auka	 þannig	 við	 reynslu	 sína	 (Dewey,	 2000).	
Unnið	 er	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 með	 hæfni	 barna	 til	 að	 þroska	 og	 undirbúa	
nemendur	undir	það	samfélag	sem	þeir	munu	og	eru	að	taka	þátt	í	(Bowell	
og	Heap,	2013).	

4.2 Hugsmíðahyggja	

Frumkvöðlar	 í	 leiklist	 sækja	 hugmyndir	 sínar	 meðal	 annars	 til	 hugsmíða-
hyggju	(e.	cognitive	contructivism)	(Rannveig	Þorkelsdóttir,	2009).	Kenning-
in	um	hugsmíðahyggju	byggir	meðal	annars	á	því	að	ýtt	sé	undir	hæfileika	
fólks	 til	 að	 móta	 sínar	 eigin	 hugmyndir.	 Hugsmíðahyggja	 tók	 við	 af	 svo-
kölluðu	viðtökuviðhorfi,	en	það	gekk	út	á	það	að	nám	snerist	einungis	um	
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að	 taka	 við	 þekkingu.	 Hugsmíðahyggja	 leggur	 upp	 úr	 því	 að	 nemendur	
mynda	 sína	 eigin	 þekkingu	 út	 frá	 fyrri	 reynslu	 (Hafdís	 Guðjónsdóttir	 o.fl.,	
2005;	Hafþór	Guðjónsson,	2012).	

Hugmyndir	 hugsmíðahyggjunnar	 komu	 frá	 Immanuel	 Kant	 (1724–1804)	
en	þróuðust	síðan	áfram	hjá	sálfræðingnum	Jean	Piaget	í	upphafi	20.	aldar.	
Þeir	 töldu	 báðir	 að	manneskjan	 kæmi	 inn	 í	 heiminn,	 ekki	 eins	 og	 óskrifað	
blað	heldur	með	grunnþekkingu	á	ýmsum	hugtökum,	eins	og	til	dæmis	tíma	
og	 rúmi.	 Fyrsta	 kenning	 Piaget	 um	 vitsmunaþroska	 einstaklings	 varð	 til	 út	
frá	hugmyndum	um	innihald	þroska	og	að	einstaklingur	þroskist	í	ákveðnum	
þrepum	 þar	 sem	 eitt	 þrep	 kemur	 í	 kjölfar	 annars,	 þ.e.	 skynhreyfistig,	
foraðgerðarstig,	 hlutbundnar	 aðgerðir	 og	 formlegar	 aðgerðir	 (Hafþór	
Guðjónsson,	2012).	Það	þarf	að	huga	að	nemendum,	á	hvaða	stigi	þeir	eru	í	
þroska	og	mæta	þeim	einstaklingslega	eins	og	skóli	án	aðgreiningar	 leggur	
áherslu	 á	 og	 tengist	 það	 vel	 inn	 í	 hugmyndir	 sálfræðingsins	 Lev	 Vygotsky	
(1978)	 sem	 leit	 á	 nám	 sem	 félagslegt	 ferli.	 Hann	 lagði	 áherslu	 á	 það	 að	
byggja	 á	 reynslu	 nemenda	 í	 öllu	 námi	 og	 rannsakaði	 einnig	 hlutverk	
samskipta,	menningar	og	lausnaleitar	í	vitsmunaþroska,	þar	voru	þeir	Piaget	
sammála.		

Piget	 taldi	 að	 vitsmunaþroski	 nemenda	 styrktist	 þegar	 þeir	 fengju	 að	
gera	 sjálfir	 tilraunir	 og	 handfjatla	 hluti,	 því	 væri	 mikilvægt	 að	 hafa	 góð	
kennslugögn	 til	 staðar	 og	 gefa	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 spreyta	 sig	 í	
þekkingaröflun	 (Hafdís	 Guðjónsdóttir	 o.fl.,	 2005).	 Mikilvægt	 er	 að	 skilja	
þroska	 þeirra	 og	 reyna	 að	 finna	 út	 hvar	 nemendur	 eru	 staddir	 í	
þroskaferlinu	 og	 koma	 til	 móts	 við	 þá	 í	 námi	 (Vygotsky,	 1978).	 Vygotsky	
(1978)	lagði	einnig	áherslu	á	og	vildi	að	börn	lærðu	í	gegnum	ímyndunarleik	
því	þá	 takast	börn	á	við	eitthvert	vandamál	á	sama	tíma	og	þau	setja	sig	 í	
spor	 annarra	 og	 mynda	 sér	 ný	 viðhorf.	 Líkt	 og	 í	 kenningu	 um	
hugsmíðahyggju	 þar	 sem	 markmiðið	 er	 að	 nemendur	 læri	 með	 því	 að	
upplifa	sjálfir	og	mynda	sér	þekkingu	út	frá	reynslunni	(Hafdís	Guðjónsdóttir	
o.fl.,	2005;	Hafþór	Guðjónsson,	2012).	

Í	ljósi	þess	að	samfélagið	er	orðið	mjög	fjölmenningarlegt,	og	nemendur	
búa	 margir	 yfir	 mismunandi	 menningarbundinni	 þekkingu,	 þarf	 að	 hjálpa	
þeim	 að	 tengja	 hana	 við	 skólanámið	 og	 nýja	 þekkingu	 (Þuríður	
Jóhannsdóttir,	 2009).	 Dewey	 lagði	 áherslu	 á	 að	 byggja	 kennslu	 á	 því	
sjónarhorni	að	manneskjan	sé	ekki	einungis	þiggjandi	heldur	einnig	gerandi.	
Hugmyndafræði	hans	byggir	helst	að	því	að	nemendur	leiti	sér	reynslu	og	er	
þekkingarleit	mikilvæg.	Æskilegt	er	að	áhersla	sé	á	að	byggja	á	fyrri	þekkingu	
og	 vinna	 með	 reynslu	 nemenda	 og	 styrkleika	 (Dewey,	 2000).	 Nemendur	
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öðlast	þannig	nýja	 reynslu	út	 frá	aðstæðum	og	aðlaga	hana	að	þeirri	eldri	
(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005).	

Dewey	 (2000)	 vildi	 að	 nemendur	 lærðu	 upp	 á	 eigin	 spýtur,	 hann	 setti	
fram	 kenningu	 um	 að	 nám	 fælist	 í	 virkni	 (e.	 learning	 by	 doing)	 og	 að	
nemandinn	sé	gerandi	í	eigin	námi.	Nemendur	byggja	ofan	á	þá	reynslu	sem	
þeir	hafa	og	öðlast	þannig	nýja	þekkingu	og	færni.	Hann	vildi	að	námsefnið	
væri	 lagað	 að	 þeirra	 reynslusviði.	 Hann	 vildi	 þó	 ekki	 að	 námsgreinar	 yrðu	
teknar	út	heldur	 að	unnið	 væri	með	þær	á	 annan	og	afkastameiri	 hátt	 en	
áður	 hafði	 verið	 gert.	 Að	 nemendur	 fengju	 að	 upplifa	 námsefnið	 á	 sem	
nytsamlegastan	 hátt,	 að	 þeir	 sæju	 nytsemi	 í	 námi	 sínu	 fyrir	 framtíðina	 og	
lífið.	 Dewey	 hafði	 ekki	 mikla	 trú	 á	 utanbókarlærdómi	 og	 því	 að	 mata	
nemendur	á	þekkingu	heldur	vildi	hann	að	þeir	upplifðu	sjálfir,	kæmu	með	
hugmyndir	 að	 lausnum	 sjálfir	 og	 prófuðu	 sig	 áfram.	 Hann	 vildi	 að	 skólinn	
væri	 lifandi	 samfélag	 og	 kallaði	 það	 samfélagshverfa	 menntun	 (e.	
community-centered	education)	 samfélag	þar	 sem	barnið	 tæki	 virkan	þátt	
(Dewey,	2000).	

Eisner	(2002)	lagði	áherslu	á	að	veita	börnum	rými	innan	þeirra	verkefna	
sem	 þau	 stæðu	 frammi	 fyrir,	 rými	 til	 að	 takast	 á	 við	 verkefnin	 sjálf	 og	 fá	
tækifæri	 til	 að	hugsa	 lausnamiðað	og	 vaxa.	Hann	mælti	 til	 dæmis	með	að	
kennarar	myndu	 fylgjast	mjög	 vel	með	 nemendum	 sínum,	 að	 þeir	 þekktu	
nemendahópinn	sinn	það	vel	að	þeir	vissu	hvenær	vert	væri	að	blanda	sér	í	
umræður	ef	um	hópavinnu	væri	að	 ræða	eða	veita	upplýsingar	um	næstu	
skref	í	vinnunni.	Ef	kennari	hins	vegar	blandar	sér	of	fljótt	í	vinnu	nemenda,	
taldi	 Eisner	 að	það	gæti	 valdið	því	 að	þeir	 treysti	 á	 að	 kennarinn	dragi	 þá	
sífellt	að	landi	í	hinum	ýmsu	verkefnum.	

Með	 kenningum	hugsmíðahyggjunnar	 fóru	menn	 að	 átta	 sig	 á	 að	 börn	
geta	og	verða	að	fá	tækifæri	til	að	læra	í	hópum	til	að	ná	sem	mestu	úr	getu	
sinni.	 Þannig	 nýta	 þau	 þekkingu	 hvors	 annars	 til	 að	 byggja	 upp	 sína	 eigin	
þekkingu	og	vinna	verkefni	á	skapandi	hátt	(Fautley	og	Savage,	2007).	

4.3 Trú	á	eigin	getu	

Af	ofangreindu	má	því	ef	til	vill	færa	rök	fyrir	því	að	það	sé	árangursrík	leið	
að	nýta	leiklist	til	að	auka	trú	nemenda	á	eigin	getu	(e.	self	efficacy).	leiklist	
sé	áhrifarík	 leið	Þegar	nemendur	 trúa	á	 sjálfan	 sig	er	 líklegra	að	þeir	 leggi	
meira	 á	 sig	 og	haldi	 áfram	þrátt	 fyrir	 að	þeir	mæti	mótstraum	eða	 lendi	 í	
mistökum	og	erfiðleikum	(Bandura,	1997).	Börn	eru	gædd	þeim	hæfileika	að	
þora	 að	 taka	 áhættu	 og	 hafa	 rangt	 fyrir	 sér,	 jafnvel	 þó	 þau	 viti	 ekki	 hver	
útkoman	 verður.	 Það	 veldur	 því	 að	 hugmyndir	 barna	 eru	 oft	 skapandi	 og	
frumlegar	 (Robinson,	 2006).	 Margir	 fullorðnir	 eru	 haldnir	 þeirri	 trú	 að	
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hæfileiki	 sé	 eitthvað	 sem	 er	 meðfætt	 og	 að	 einungis	 sumir	 séu	 því	 af	
náttúrunnar	hendi	betri	í	að	skapa.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	það	eigi	
ekki	við	rök	að	styðjast,	en	þó	er	talið	að	þeir	sem	hafa	alist	upp	í	skapandi	
umhverfi	 séu	 betur	 undir	 það	 búnir	 að	 vera	 skapandi	 og	 sýna	 hæfileika	 á	
sviði	lista,	hvort	sem	það	er	í	dansi,	tónlist,	leiklist	eða	öðru	(Morris,	2012).	

Kennarinn	getur	verið	þátttakandi	á	sama	grunni	og	nemendur	og	byggt	
námið	á	samvinnu	og	sameiginlegri	reynslu.	Tilgangurinn	með	því	er	þá	að	
hvetja	nemendur,	fá	þá	til	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri,	rökstyðja	
mál	sitt	og	taka	afstöðu.	Það	er	einnig	mikilvægt	að	gefa	nemendum	tíma	til	
að	 hugsa	 og	 velta	 fyrir	 sér	 nýjum	 leiðum,	 hvað	 þeir	 myndu	 vilja	 gera	 og	
hvernig	hægt	er	að	vinna	hin	ýmsu	verkefni,	oft	þurfa	þeir	aðeins	lengri	tíma	
til	umhugsunar	en	kennarar	eru	vanir	að	veita	(Baldwin,	2004).	Ef	nemendur	
fá	 tíma	 til	 að	 íhuga	 svar	 sitt	 gætu	 ef	 til	 vill	 komið	 betur	 ígrundaðar	
hugmyndir	en	ef	þeir	flýta	sér	að	svara	eða	svara	bara	eins	og	þeir	halda	að	
kennarinn	 vilji	 heyra.	 Það	 getur	 verið	 gott	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 að	 skoða	
bæði	 jákvæðar	 og	 neikvæðar	 afleiðingar	 af	 hugmyndum	 sínum	 og	 þannig	
sjá	fleiri	sjónarhorn	út	frá	ákvörðunum	sínum.	Hugsa	sjálfir	og	með	félögum,	
leggja	fyrir	hugmyndir	og	vinna	úr	þeim	saman,	ræða	síðan	saman	eftir	að	
hugmyndirnar	 hafa	 verið	 útfærðar	 og	 sjá	 hvernig	 til	 tókst	 (Ingvar	
Sigurgeirsson,	 2016).	Með	 slíkri	 vinnu	má	 leiða	 líkur	 að	 því	 að	 nemendur	
öðlist	 sterkari	 sjálfsvitund	og	 heilbrigðari	 sjálfsmynd	þar	 sem	þeir	 læra	 að	
þekkja	sínar	skoðanir,	tilfinningar,	veiku	og	sterku	hliðar	ásamt	því	að	hafa	
trú	á	sjálfum	sér	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	1013).	

Það	er	gott	fyrir	nemendur	að	rifja	upp	hvernig	vinnan	gekk	þegar	unnin	
eru	verkefni	í	hóp.	Gagnlegt	er	fyrir	nemendur	að	velta	fyrir	sér	hvernig	þeir	
brugðust	 við	 þegar	 unnið	 var	 með	 vandamál	 og	 ákvarðanatöku	 í	
námsferlinu,	þannig	læra	þeir	af	vinnu	sinni	og	styrkjast,	bæði	í	sjálfsskoðun	
og	 samvinnu	 (Baldwin,	 2004).	 Eisner	 (2002)	 skrifaði	 um	 sköpun,	 nám,	
námskrár	og	listnám.	Hann	vildi	 leggja	áherslu	á	að	nemendur	uppgötvi	að	
ekki	 sé	 einungis	 eitt	 rétt	 svar	 heldur	margar	 leiðir	 sem	hægt	 er	 að	 fara.	 Í	
kennslu	er	leyfilegt	að	gera	mistök	en	það	sem	skiptir	máli	er	hvernig	unnið	
er	 úr	mistökunum	og	 að	 kenna	nemendum	að	 læra	 af	 þeim	og	byggja	 sig	
þannig	upp	þar	sem	að	mistök	eru	hluti	af	því	að	skapa	og	prófa	nýja	hluti	
(Craft	o.fl.,	2001).	Með	því	að	læra	af	mistökum	má	leiða	líkurnar	að	því	að	
það	auki	trú	þeirra	á	eigin	getu	því	nemendur	 læra	að	standa	með	sjálfum	
sér	og	vinna	áfram	þrátt	fyrir	hindranir.	

Þegar	 nemendur	 upplifa	 jákvæða	 tilfinningu	 við	 að	 prófa	 sig	 áfram	 og	
reyna	við	verkefni	styrkist	trú	þeirra	á	eigin	getu.	Einnig	ef	þeir	sjá	jafnaldra	
sína	takast	á	við	verkefni	og	leysa	þau.	Þegar	nemendur	eru	í	uppbyggilegu	
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umhverfi	 sem	 veitir	 þeim	 tækifæri	 og	 svigrúm	 til	 að	 vinna	 að	 verkefnum	
sem	 þeir	 hafa	 hæfni	 til	 að	 kljást	 við	 styrkjast	 þeir	 (Bandura,	 1997).	 Því	 er	
mikilvægt	að	umgjörðin	í	skólastarfi	einkennist	af	virðingu	og	vinnugleði.	Þá	
er	 einnig	 nauðsynlegt	 að	 nemendur	 finni	 fyrir	 því	 að	 efnið	 reyni	 á	 hæfni	
þeirra	 og	 getu	 og	 að	 þeir	 upplifi	 stress	 sem	 ýtir	 þeim	 áfram	 í	 að	 gera	 sitt	
besta	svo	þeir	auki	við	getu	sína.	Stress	í	of	miklu	mæli	dregur	úr	löngun	og	
ýtir	 undir	 kvíða,	 en	 í	 réttu	 mæli	 virkar	 það	 eins	 og	 bólusetning,	 styrkir	
einstaklinginn	 og	 gerir	 hann	 hæfari	 (Morris,	 2015).	 Eflir	 trú	 hans	 á	 eigin	
getu.	

4.4 Samvinnunám	

Aukin	áhersla	hefur	verið	lögð	á	samvinnunám	síðastliðin	ár.	Með	slíku	námi	
er	 ekki	 einungis	 átt	 við	 að	 láta	nemendur	 sitja	hlið	 við	hlið	og	hjálpast	 að	
heldur	er	áherslan	 lögð	á	að	 fara	út	 fyrir	hefðbundna	kennsluhætti	og	ýta	
undir	hæfileika	nemenda	 (Johnson	og	 Johnson,	2011;	Mclntyre,	 e.d.).	 Ekki	
er	nægilegt	fyrir	kennara	að	skipta	nemendum	niður	í	hópa	eða	pör	heldur	
þarf	 hann	 að	 kenna	 þeim	 samvirkni	 og	 að	 vinna	 saman,	 skipta	 milli	 sín	
verkefnum,	ræða	og	meta	skoðanir	hvers	annars	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	
2005;	Johnson	og	Johnson,	2011).	Það	ýtir	undir	sterkari	sjálfsmynd	sem	og	
að	 samskiptahæfni	 þeirra	 eykst	 er	 þeir	 hjálpast	 að	 við	 að	 ná	 settum	
markmiðum	(Mclntyre,	e.d.).		

Í	samvinnu	læra	nemendur	að	treysta	hver	á	annan	og	reyna	að	ná	sem	
bestum	 árangri.	 Þeir	 upplifa	 sigur	 og	 velgengni	 ekki	 sem	 tap	 fyrir	 hina	 og	
læra	að	sjá	að	meiri	líkur	eru	á	góðri	útkomu	hjá	sjálfum	sér	ef	allir	hjálpast	
að	og	hinir	nái	einnig	sínum	markmiðum	(Johnson	og	Johnson,	2011).		

Samvinnunám	byggir	 einnig	 á	 jákvæðri	 sálfræði,	 nemendur	 hjálpast	 að	
við	að	ná	markmiðunum	og	byggja	hvern	annan	upp.	Námið	er	ekki	keppni	
heldur	samvinna	og	nemendur	læra	að	heildin	er	sterkari	og	þeir	geta	gert	
mun	 meira	 ef	 allir	 vinna	 saman	 (Jurinović,	 2016)	 og	 fagna	 þegar	 öðrum	
gengur	 vel	 (Johnson	 og	 Johnson,	 2011).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	
nemendur	með	sérþarfir	eða	þurfa	á	 sérstökum	stuðningi	 að	halda	 í	námi	
styrkjast	 í	 samvinnunámi	 og	 það	 eykur	 sjálfstraust	 þeirra.	 Þeir	 nemendur	
sem	 hafa	 átt	 erfitt	með	 að	 haga	 sér	 vel	 fara	 frekar	 að	 líkja	 eftir	 jákvæðri	
hegðun	samnemenda	sinna	og	nemendur	kynnast	hver	öðrum	á	nýjan	hátt	
(Avcioglu,	2012).	 	 	
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Til	þess	að	gott	samvinnunám	eigi	sér	stað	í	skólastofu	hafa	Johnson	og	
Johnson	 (2011)	 tekið	 saman	 nokkra	 grundvallarþætti	 sem	 kennari	 þarf	 að	
huga	að:	

1. Jákvætt	sjálfstæði	(e.	positive	 independence).	Með	því	er	átt	við	að	
nemendur	 vinna	 allir	 saman	 í	 hóp	 en	 hver	 og	 einn	 hefur	 sínu	
hlutverki	 að	 gegna	 og	 allir	 átta	 sig	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 sinna	 sínu	
hlutverki	 svo	 hópurinn	 nái	 sem	 bestum	 árangri.	 Kennarinn	 felur	
hverjum	og	einum	nemanda	hlutverk	 innan	hópsins,	 t.d.	að	yfirfara	
verkefni,	einn	passar	upp	á	að	allir	séu	að	vinna	sín	verkefni,	annar	
að	 það	 sé	 góður	 andi	 í	 hópnum	og	 enn	 annar	 að	 tína	 til	 hluti	 sem	
hópurinn	þarf.	Þessum	hlutverkum	er	svo	skipt	 frá	degi	 til	dags	svo	
að	allir	fái	að	prófa	og	læra	mismunandi	færni.	

2. Tjáningarfrelsi	 (e.	promotive	interaction).	Það	að	nemendur	hjálpist	
að,	styðji	hvern	annan,	ræði	um	og	æfi	sig	í	að	tjá	skoðanir	sínar	og	
lausnir.	 Mikilvægt	 er	 að	 kennarinn	 muni	 eftir	 því	 að	 hægja	 á	 ef	
verkefni	 ganga	mjög	 hratt	 til	 að	 gefa	 nemendum	 tíma	 til	 að	 ræða	
saman	og	líta	yfir	það	sem	hefur	verið	gert.	

3. Eintaklingsábyrgð	 (e.	 individual	 accountability)	byggir	 á	því	 að	hver	
og	einn	nemandi	fái	endurgjöf	frá	kennaranum	þar	sem	farið	er	yfir	
stöðu	hans.	Þannig	vita	hópmeðlimirnir	hver	þarf	meiri	aðstoð	við	að	
ljúka	sínum	hluta	og	geta	aðstoðað	hvorn	annan	án	þess	að	einhver	
einn	geri	alla	vinnuna	og	einhverjir	komist	hjá	því	að	vinna.	

4. Félagsfærni	 (e.	 social	 skill)	 er	 sá	 þáttur	 sem	 fellur	 að	 því	 að	 kenna	
nemendum	 bæði	 að	 leiða	 hóp	 og	 fylgja,	 taka	 þátt	 í	 því	 að	 taka	
ákvarðanir,	treysta	hver	öðrum	og	hlusta.		

5. Hópvinnsla	(e.	group	processing)	felst	í	því	að	hópurinn	fái	tíma	í	lok	
dags	til	að	fara	yfir	það	hvernig	hefur	gengið	í	tímanum.	Hvort	það	sé	
eitthvað	sérstakt	sem	einhver	hópfélagi	gerði	og	gagnaðist	hópnum	
eða	hvort	einhver	gæti	 gert	eitthvað	betur	á	morgun.	Þannig	 ræða	
nemendur	saman	af	virðingu	og	hjálpa	hverjum	öðrum	að	gera	betur	
í	næsta	tíma.		

Það	að	nemendur	átti	sig	á	því	að	eina	leiðin	til	að	ná	árangri	er	að	nýta	
styrkleika	hvors	annars	og	hjálpast	að	við	að	finna	lausnir	og	leysa	verkefni	
þá	 styrkir	 það	 og	 bætir	 samvinnu	 og	 líðan	 þeirra	 innan	 hópsins.	 Árangur	
hvers	og	eins	nemanda	byggir	á	árangri	hópsins	og	öfugt,	árangur	hópsins	
treystir	á	árangur	hvers	og	eins	(Johnson	og	Johnson,	2011;	Jurinović,	2016).	



	

38	

Það	 er	 ekki	 einungis	 kennarinn	 eða	 þeir	 fullorðnu	 sem	 kenna	 nemendum	
heldur	geta	þeir	lært	af	hver	öðrum	í	samvinnu	og	hópastarfi	þar	sem	hæfni	
þeirra	og	geta	er	mismikil	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005).	

4.5 Samantekt	

Skólastarf	og	samfélag	eru	nátengd,	skóli	þarf	að	vera	tilbúinn	að	aðlagast	
samfélaginu	hverju	sinni.	Óvíst	er	eftir	hverju	vinnumarkaðurinn	leitar	eftir	
fimm	til	tíu	ár,	en	með	síbreytilegu	samfélagi	hefur	áherslan	farið	í	áttina	að	
því	 að	 útskrifa	 skapandi	 einstaklinga,	 sem	 eru	 óhræddir	 við	 að	 segja	 sína	
skoðun	og	 taka	áhættu.	Einstaklinga	sem	vinna	með	styrkleika	sína	og	eru	
góðir	í	samskiptum,	að	hlusta	á	aðra	og	hjálpa	þeim	að	finna	sína	styrkleika.	
Nemendur	þurfa	að	fá	tækifæri	út	skólagönguna	sína	til	að	læra	að	setja	sig	
í	spor	annarra.		

Kenningin	um	hugsmíðahyggju	byggir	á	því	að	ýtt	sé	undir	hæfileika	fólks	
til	 að	 móta	 sínar	 eigin	 hugmyndir.	 Að	 efla	 fólk	 í	 að	 mynda	 sínar	 eigin	
skoðanir	og	hugmyndir	út	frá	fyrri	reynslu.	Því	þarf	að	huga	að	nemendum,	
hvar	 þeir	 standa	 í	 þroska	 hverju	 sinni	 svo	 hægt	 sé	 að	 mæta	 þeim	
einstaklingslega.	Með	því	 að	hjálpa	nemendum	að	 finna	 sína	 styrkleika	og	
auka	sjálfsþekkingu	sína	er	hægt	að	efla	trú	þeirra	á	eigin	getu.	Nemendur	
læra	að	nýta	mistök	til	að	styrkja	sig	og	kynnast	sjálfum	sér	betur.	

Samvinnunám	hefur	 verið	 í	 skólaumræðunni	 síðastliðin	 ár	 en	 slíkt	 nám	
byggir	 á	 því	 að	 nemendur	 nýti	 styrkleika	 hvers	 annars	 við	 vinnu	 á	 ýmsum	
verkefnum,	 sem	 aftur	 ýtir	 undir	 hæfileika	 nemenda.	 Það	 byggir	 á	 því	 að	
samskiptahæfni	 nemenda	 aukist	 og	 þeir	 læri	 að	 treysta	 hver	 á	 annan,	
uppgötva	að	heildin	er	sterkari	en	einstaklingurinn	og	að	þeim	gangi	betur	
ef	allir	hjálpast	að.	
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5 Kennsluhættir	

Hér	 verður	 fjallað	 um	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir,	 öryggi	 og	 hlutverk	
kennara,	 skapandi	 skólastarf	 og	 leik	 og	 leiklist	 í	 kennslu.	 Rætt	 verður	 um	
fjölgreindarkenningu	Howard	Gardners,	hvaða	áhrif	hún	hefur	á	skólastarf,	
en	 Gardner	 telur	 að	 æskilegt	 sé	 að	 nota	 fjölbreyttar	 og	 skapandi	
kennsluaðferðir	 í	 skólastarfi.	 Að	 auki	 verður	 fjallað	 um	 starf	 kennarans,	
undirbúning	 hans,	 öryggi	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 hann	 geti	 tekið	 mið	 af	
þörfum	nemendahópsins.	Síðan	er	farið	í	hvað	einkennir	skapandi	skólastarf	
og	 gildi	 þess	 að	 skólastarf	 einkennist	 af	 skapandi	 og	 fjölbreyttum	
kennsluháttum.	Að	lokum	er	farið	nánar	í	leik	og	leiklist	í	námi.	

5.1 Fjölbreyttar	kennsluaðferðir	

Árið	1999	kom	út	 skýrsla	 sem	ber	heitið	All	our	 futures:	Creativity,	 culture	
and	education	og	var	tekin	saman	af	NACCCE	(National	Advisory	Committee	
on	 Creative	 and	 Cultural	 Education).	 Hún	 hafði	mikil	 áhrif	 á	 sýn	manna	 á	
kennslu	á	fjölbreyttan	og	skapandi	hátt	bæði	í	 list-	og	verkgreinum	sem	og	
samþætt	 öðrum	 bóknámsgreinum	 (NACCCE,	 1999).	 Þar	 sem	 umræða	 var	
farin	 af	 stað	 í	 menntaheiminum	 um	 gildi	 fjölbreyttra	 kennsluhátta	 var	
framkvæmd	 rannsókn	 á	 Íslandi	 sem	 heitir	 Starfshættir	 í	 grunnskólum.	 Þar	
var	 meðal	 annars	 rannsakað	 hvaða	 kennsluhætti	 og	 kennsluaðferðir	
kennarar	 nýta	 í	 kennslu.	 Niðurstöður	 úr	 20	 úrtaksskólum	 sýndu	 að	 73%	
kennara	 sögðust	 beita	 beinni	 kennslu	 með	 samræðum	 við	 nemendur.	 Þá	
var	næst	algengasta	kennsluaðferðin	fyrirlestrar	eða	útskýringar	kennara	frá	
töflu,	 en	 65%	 kennaranna	 sögðust	 beita	 þeirri	 aðferð	 daglega.	 Úr	 niður-
stöðum	 viðtalanna	 við	 kennarana	 kom	 fram	 að	 þeim	 þótti	 flestum	
mikilvægast	 að	 nýta	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir	 til	 að	 ná	 til	 sem	 flestra	
nemenda	og	gera	kennsluna	þannig	eins	einstaklingsmiðaða	og	hægt	var	en	
virtust	ekki	alltaf	ná	að	beita	 fjölbreyttum	kennsluaðferðum	sjálfir	 (Gerður	
G.	Óskarsdóttir	o.fl.,	2014).		

Kennsluaðferðir	á	öldum	áður	voru	oft	einhæfar,	nemendur	voru	óvirkir	
og	mataðir	á	upplýsingum	(Dewey,	2000),	námið	fólst	þá	helst	í	því	að	þjálfa	
nemendur	í	lestri,	skrift	og	reikningi	(Goleman,	2000).	Engin	ein	rétt	leið	er	
til	að	kenna	eða	læra	því	hver	og	einn	einstaklingur	er	mismunandi	og	lærir	
á	sinn	eigin	hátt	því	er	mikilvægt	að	taka	mið	af	einstaklingnum	og	byggja	á	
fjölbreytileikanum	í	skólastofunni	(Fautley	og	Savage,	2007).	Í	kjölfarið	hefur	
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í	nútímasamfélagi	verið	meiri	áhersla	lögð	á	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	
þátttöku	 nemenda	 (Jurinović,	2016).	 Platón	 skrifaði	 um	mikilvægi	 þess	 að	
hafa	nám	barna	skemmtilegt	og	beita	þau	ekki	þvingunum.	Hann	áttað	sig	á	
því	að	mestur	lærdómur	fer	fram	þegar	maður	nýtur	þess	að	læra	og	þegar	
notaðir	 eru	 fjölbreyttir	 kennsluhættir	 sem	 höfða	 til	 hvers	 og	 eins	 (Platón,	
1952).	

Bókin	 Fjölgreindir	 í	 skólastofunni	 (2001)	 byggir	 á	 fjölgreindarkenningu	
Howard	 Gardners	 þar	 sem	 farið	 er	 yfir	 mikilvægi	 þess	 að	 horfa	 á	
nemandann	 einan	 og	 sér	 en	 ekki	 allan	 hópinn,	 og	 beita	 fjölbreyttum	
kennsluaðferðum	til	að	ná	athygli	í	skólastofunni	því	hver	og	einn	nemandi	
er	missterkur	 í	 námi	og	þarf	 kennarinn	að	 læra	aðferðir	 til	 að	 taka	mið	af	
þeim	 öllum	 í	 kennslu	 sinni.	 Gardner	 talar	 um	 átta	 greindir	 sem	 hver	
einstaklingur	 hefur.	 Greindirnar	 átta	 eru	 málgreind,	 rök-	 og	 stærðfræði-
greind,	 rýmisgreind,	 líkams-	 og	 hreyfigreind,	 tónlistargreind,	 samskipta-
greind,	sjálfsþekkingargreind	og	umhverfisgreind.	Hver	og	einn	hefur	hæfni	í	
öllum	 greindunum	 en	 einstaka	 greindir	 standa	 framar	 öðrum	 og	 eru	 á	
þægindasviði	einstaklingsins.	Greindirnar	 starfa	allar	 saman	þar	 sem	engin	
greind	 stendur	 ein	 og	 sér	 (Armstrong,	 2001).	 Með	 því	 að	 leggja	 upp	 úr	
fjölbreyttu	 námi	 sem	 byggir	 á	 því	 að	 styrkja	 hæfileika	 hvers	 og	 eins	
nemanda	 verður	 skólaganga	 líkari	 lífsleikni	 og	 ánægjulegri	 fyrir	 nemendur	
(Goleman,	2000).	Mikilvægt	er	fyrir	nemendur	að	gera	sér	einnig	grein	fyrir	
því	að	það	er	eðlilegt	að	vera	ekki	jafn	fær	í	öllum	greindum	en	að	hægt	sé	
að	þjálfa	 sig	áfram	með	ýmsum	verkefnum	og	með	því	að	gefast	ekki	upp	
(Hafdís	 Guðjónsdóttir	 o.fl.,	 2005).	 Það	 er	 því	 ef	 til	 vill	 styrkur	 fyrir	
skólastarfið	 að	 nýta	 kennsluaðferðir	 sem	 stuðla	 að	 því	 að	 efla	 flestar	
greindirnar	 og	 beita	 þannig	 fjölbreyttum	 kennsluaðferðum	 (Anderson	 og	
Dunn,	2013).	

5.2 Öryggi	og	hlutverk	kennarans	

Miklu	 máli	 skiptir	 að	 kennari	 nái	 til	 nemenda	 sinna	 svo	 möguleikinn	 á	
farsælu	námi	eigi	sér	stað.	Til	að	nemendur	þori	að	taka	af	skarið	í	skapandi	
vinnu	eða	prófa	sig	áfram	á	nýjan	hátt	þarf	kennarinn	sjálfur	að	vera	viljugur	
að	sýna	nemendum	sínar	skapandi	hliðar.	Æskilegt	er	að	hann	geri	eitthvað	
nýtt	með	þeim	og	setja	fordæmi	fyrir	því	að	allir	geti	verið	skapandi,	jafnvel	
kennarinn.	Það	léttir	kennslustundirnar	og	hjálpar	til	við	að	byggja	upp	gott	
andrúmsloft	í	skólastofunni	(Fautley	og	Savage,	2007).		

Ingvar	 Sigurgeirsson	 (2013)	 tók	 saman,	 í	 bók	 sinni	 Litróf	 kennslu-
aðferðanna,	 kafla	 um	 fas,	 framkomu	 og	 verklag	 kennara	 og	 hvernig	 það	
hefur	 áhrif	 á	 gæði	 kennslu.	 Sem	dæmi	má	nefna	kennslulag	hvers	og	eins	
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kennara,	 hvernig	 hann	 ræðir	 við	 og	 setur	 nemendum	 fyrir	 ný	 verkefni,	
leggur	 fram	spurningar	og	 fleira.	Þá	kemur	hann	einnig	 inn	á	 raddbeitingu	
og	mikilvægi	 virkrar	 hlustunar.	Miklu	máli	 skiptir	 að	 kennarinn	 ræði	 beint	
við	nemendur,	noti	ekki	mikið	af	hikorðum,	 tali	 á	 skýran	og	 skemmtilegan	
hátt,	 noti	 svipbrigði	 og	 líkamstjáningu	 (e.	 body	 language).	 Með	 líkams-
tjáningu	á	Ingvar	við	að	kennarinn	nýti	handahreyfingar	og	bendingar	til	að	
leggja	áherslu	á	viss	orð	og	þegar	við	á.	

Að	 læra	 að	 vera	 kennari	 er	 ferli	 þar	 sem	 að	 nemendahóparnir	 og	
námsefnið	er	síbreytilegt.	Það	er	því	nauðsynlegt	að	kennarinn	haldi	áfram	
að	vera	opinn	fyrir	nýjum	leiðum	í	kennslu	og	þrói	aðferðir	sínar	áfram	með	
hverjum	hópi	sem	hann	fær	til	sín	(Fautley	og	Savage,	2007).	Hér	áður	fyrr	
gat	 verið	 erfitt	 og	 er	 jafnvel	 enn	 í	 dag	 fyrir	 suma	 kennara,	 að	 fara	 úr	
hlutverki	 þess	 sem	 hefur	 námsbækurnar	 fyrir	 framan	 sig	 og	 veit	
nákvæmlega	 hvernig	 kennslustundin	 mun	 fara	 fram	 í	 að	 segja	 við	 börnin	
,,jæja	 börn	 nú	 skulum	 við	 leita	 okkur	 að	 þekkingu	 saman”	 og	 gefa	 þeim	
tækifæri	til	að	leiða	sögurnar	og	lærdóminn	áfram	sjálf,	þó	með	stuðning	frá	
kennaranum	 (Lilja	 M.	 Jónsdóttir,	 2007).	 Það	 að	 líta	 fremur	 á	 sig	 sem	
leiðbeinenda	eða	þjálfara	fremur	en	alvitran	kennara	reynist	betri	leið	til	að	
ná	 til	 nemenda.	 Í	 kjölfar	 þess	 að	 veita	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 leita	
þekkingar	 í	sameiningu	og	með	aðstoð	kennarans	gefur	það	þeim	tækifæri	
til	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 eigin	 námi	 sem	 er	 sjálfsstyrkjandi	 (Tomlinson,	 2005).	
Það	 hefur	 aukist	 til	 muna	 í	 nútímasamfélagi	 að	 vinna	 á	 skapandi	 hátt	 og	
með	aukinni	meðvitund	um	hreyfingu	og	að	veita	nemendum	tækifæri	til	að	
taka	þátt	í	námi	sínu	(Killeen	o.fl.,	2003).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 það	 að	 kennarar	 grípa	 oft	 til	 þeirra	
kennsluaðferða	sem	þeir	þekkja	vel	og	 finnast	kunnuglegar	en	það	eru	oft	
aðferðirnar	 sem	kennarar	þeirra	notuðu	 í	 kennslu,	oftast	bein	kennsla	þar	
sem	kennarinn	miðlar	þekkingu	beint	 til	nemenda	uppi	á	 töflu	og	síðan	er	
farið	í	útfyllingarverkefni	í	námsbókum	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007).	Kennarar	
geta	 þannig	 nýtt	 kennslubækurnar	 til	 að	 hafa	 stjórn	 á	 nemendum,	 þeir	
beðnir	um	að	sitja	í	sætum	sínum	og	vinna	sjálfstætt,	þá	er	bannað	að	tala	
og	kennarinn	getur	gengið	á	milli	og	aðstoðað	hvern	og	einn.	Þannig	getur	
hann	 auðveldlega	 séð	 ef	 einhver	 á	 í	 vanda	 eða	 er	 að	 byrja	 að	 trufla	
samnemendur	sína	(Neelands,	2004).		

Eitt	 af	 því	 mikilvægasta	 áður	 en	 farið	 er	 af	 stað	 í	 kennslu	 er	 undir-
búningur	og	skipulag.	Því	betur	sem	kennarinn	er	undirbúinn	því	auðveldara	
er	að	að	vera	sveigjanlegur	og	 taka	nýjar	ákvarðanir	á	 staðnum.	Það	veitir	
kennara	öryggi	sem	smitast	til	nemenda	og	samband	kennara	og	nemenda	
styrkist	 (Woolland,	 2010).	 Einnig	 er	mikilvægt	 að	 kennar	 veiti	 nemendum	
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frelsi,	 frelsi	 til	 tjáningar	 og	 að	 vera	 þeir	 sjálfir.	 Við	 það	 upplifa	 þeir	 frekar	
öryggi	 og	 kennarinn	 kynnist	 þeim	 á	 sama	 tíma	 og	 hann	 gefur	 nemendum	
tækifæri	á	að	kynnast	sjálfum	sér	(Dewey,	2000).	

Það	 er	 kennarans	 að	 aðstoða	 nemendur	 að	 finna	 hæfileika	 sína	 til	 að	
byggja	 upp	 sjálfsmynd	 sína	 en	 nemendahópar	 samtímans	 eru	 virkilega	
fjölbreyttir.	 Nemendur	 koma	 úr	 mismunandi	 áttum,	 með	 margvíslegan	
bakgrunn,	trúarbrögð	eru	fjölmörg	og	gildi	og	viðhorf	hverrar	fjölskyldu	fyrir	
sig	kunna	að	vera	mismunandi.	Því	er	nauðsynlegt	fyrir	kennarann	að	horfa	
á	 það	 sem	 styrk	 fyrir	 nemendahópinn	 að	 hann	 sé	 fjölbreyttur.	 Það	 að	
nemendur	 komi	 úr	 mismunandi	 áttum	 með	 ólíkar	 skoðanir	 og	 viðhorf	
veldur	 því	 að	 allir	 hafa	 enn	 meira	 sem	 hægt	 er	 að	 leggja	 til	 málanna	
(Robinson,	2011).	Það	að	veita	nemendum	athygli,	sýna	þeim	að	þeir	skipta	
máli	og	að	þeir	geti	treyst	á	kennarann	sinn	er	góð	leið	til	að	ná	til	nemenda	
og	gerir	bekkjarstjórnunina	betri,	sem	leiðir	af	sér	öryggi	kennarans	 í	starfi	
þar	sem	hann	þekkir	nemendur	sína	betur,	veit	um	styrk	þeirra	og	veikleika	
(Tomlinson,	2014).	

5.3 Skapandi	skólastarf	

Margir	mismunandi	þættir	falla	undir	skapandi	skólastarf	en	í	þemaheftinu	
Sköpun:	 Ritröð	 um	 grunnþætti	 menntunar	 eru	 þeir	 nefndir.	 Það	 eru	 til	
dæmis	 sagt	 frá	 því	 að	 með	 skapandi	 kennslu	 sé	 stuðst	 við	 fjölbreyttar	
kennsluaðferðir	og	vinnubrögð	í	skólastarfinu	og	þannig	komið	til	móts	við	
sem	 flesta	 nemendur,	 einnig	 að	 nemendur	 fái	 tækifæri	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	
námsefnið,	 námsmat,	 skemmtanir	 og	 aðrar	 ákvarðanir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	
skólastarfið.	Þá	er	lögð	áhersla	að	ýta	undir	forvitni,	spurningar	og	að	virkja	
heilann	 í	margvíslegum	 heilabrotum.	 Að	 litið	 sé	 á	mistök	 sem	 tækifæri	 til	
lærdóms	 og	 að	 nemendur	 geti	 sjálfir	 tekið	 af	 skarið	 og	 þori	 að	 segja	 frá	
verkum	sínum	og	aðferðum	(Ingibjörg	Jóhannsdóttir	o.fl.,	2012).		

Í	NACCCE	skýrslunni	(1999)	sem	minnst	var	á	hér	að	framan	voru	teknir	
saman	tveir	þættir	til	að	lýsa	skapandi	kennslu,	þeir	eru	í	fyrsta	lagi	það	að	
hún	byggir	á	því	 að	kenna	á	 skapandi	hátt	 (e.	 teaching	 creatively),	þ.e.	 að	
kennarinn	nýti	sjálfur	skapandi	leiðir	til	að	koma	námsefninu	frá	sér.	Annar	
þátturinn	er	að	kenna	sköpun	(e.	teaching	for	creativity),	með	því	er	átt	við	
að	 fara	 leiðir	 í	 kennslu	 sem	 ýta	 undir	 ímyndunarafl	 og	 sköpunargáfu	
nemenda,	bæði	í	hugsun	og	verki	(Fautley	og	Savage,	2007;	NACCCE,	1999).	
Síðar	meir	bættu	Fautley	og	Savage	(2007)	við	þriðja	þættinum	en	hann	er	
skapandi	 lærdómur	 (e.	 creative	 learning),	 að	 nemendur	 taki	 þátt	 í	 og	 fari	
nýjar	leiðir,	þori	að	prófa	sig	áfram	á	sama	tíma	og	fyrri	reynsla	er	notuð.		
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Í	skapandi	skólastarfi	er	ýtt	undir	sjálfstæða	hugsun,	forvitni,	spurningar	
og	 nemendur	 eru	 hvattir	 til	 að	 leita	margvíslegra	 lausna	 og	 þess	 gætt	 að	
þeim	 líði	 vel.	 Þannig	 fá	 nemendur	 tækifæri	 til	 að	 hafa	 rödd	 og	 áhrif	 á	
skólastarfið,	 skipulag,	 vinnubrögð,	 námsefni	 og	 annað	 sem	 kemur	 að	
skólanum	(Rannveig	Gylfadóttir,	2013).	Með	skapandi	kennslu	er	átt	við	það	
að	 þróa	 huga	 nemenda	 til	 að	 taka	 eigin	 ákvarðanir	 og	 vera	 óhræddir	 við	
nýbreytni	 og	 að	 fara	 sínar	 leiðir	 (NACCCE,	 1999).	 Skapandi	 kennsla	 skiptir	
miklu	 máli,	 sérstaklega	 þar	 sem	 vinnustaðir	 leitast	 eftir	 skapandi	 fólki	 í	
auknu	 mæli	 og	 því	 nauðsynlegt	 að	 skólarnir	 ýti	 undir	 sköpunarkraft	
nemenda	 og	 stuðli	 að	 því	 að	 þeir	 hugsi	 út	 fyrir	 kassann	 (Craft,	 2008;	
NACCCE,	 1999;	Robinson,	 2011),	 þjálfist	 í	 gagnrýnni	hugsun	og	 frumkvæði	
svo	eitthvað	sé	nefnt	(Ingibjörg	Jóhannsdóttir	o.fl.,	2012).	Það	þarf	að	kenna	
nemendum	 að	 aðlaga	 sig	 að	 nýjum	 aðstæðum,	 vinna	 með	 öðrum	 og	 sjá	
tengsl	 milli	 ólíkra	 hluta	 segir	 Craft	 sem	 vill	 samfellu	 milli	 skólastarfs	 og	
atvinnulífs	 (Craft,	 2008).	 Skapandi	 kennsla	 byggir	 á	 jafnvægi	milli	 þess	 að	
hvetja	 nemendur	 til	 nýbreytni	 og	 að	 kenna	 þeim	 þekkingu	 og	 hæfni	
(NACCCE,	 1999).	 Hún	 undirbýr	 þannig	 nemendur	 í	 að	 taka	 þátt	 í	 að	móta	
framtíðina	og	taka	þátt	í	jafnréttissamfélagi.	Í	skólastarfi	er	þannig	unnið	að	
því	 að	 styrkja	 nemendur	 tilfinningalega,	 félagslega	 og	 andlega	 og	 það	 eru	
einmitt	þættir	sem	hægt	er	að	ýta	undir	í	skapandi	kennslu	(NACCCE,	1999).	

Allir	 fæðast	 skapandi	 listamenn	en	eini	vandinn	er	 sá	að	með	tímanum	
þroskumst	við	frá	því,	samfélagið	og	skólakerfið	á	það	til	að	leiða	mann	í	að	
velja	aðrar	en	 listrænar	 leiðir	til	að	komast	áfram	í	 lífinu	(Robinson,	2011).	
Nemendur	 þurfa	 oft	 að	 sitja	 kyrrir	 í	 sætum	 sínum	 til	 lengri	 tíma,	 fylgja	
ákveðnum	reglum	og	 læra	að	hafa	hemil	á	 ímyndunaraflinu	og	sköpuninni	
sem	er	á	fullu	í	huga	þeirra	(Robinson,	2011).	Með	skapandi	kennslu	festist	
námsefnið	 betur	 í	 minni	 og	 með	 því	 að	 notast	 við	 fjölbreyttar	 aðferðir	
leiklistar	 þá	 skerpist	 einbeiting	 nemenda	 og	 virkni	 í	 námi	 (Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010;	Wagner,	1976).	

Prófessorinn	 Ann	 Bamford	 (2006)	 leggur	 áherslu	 á	 nauðsyn	 þess	 að	
kennarar	 nýti	 skapandi	 kennslu	 og	 leiklist	 þar	 sem	 að	 það	 gagnist	
einstaklega	 vel	 þeim	 nemendum	 sem	 eiga	 erfitt	 með	 bóknám	 (Bamford,	
2006).	 Hópavinna	 getur	 þar	 komið	 að	 góðum	 notum,	 sérstaklega	 fyrir	
nemendur	 sem	 eiga	 við	 námserfiðleika	 að	 etja,	 eru	með	 þroskafrávik	 eða	
vantar	upp	á	félagsleg	tengsl	þar	sem	að	af	henni	læra	þeir	að	vinna	saman	
og	auka	þannig	félagsfærni	sína	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	
Þorkelsdóttir,	2010;	Avcioglu,	2012).		

Alla	tíð	hafa	börn	notað	leiki	og	og	ímyndunaraflið	til	að	koma	skapandi	
hugsun	frá	sér	og	læra	á	lífið	og	tilveruna.	Það	er	einmitt	í	þessum	ímyndaða	
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heimi	 sem	 þau	 búa	 sér	 til	 þar	 sem	 að	 lærdómur	 og	 nám	 fer	 fram	 (Anna	
Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004;	Craft	o.fl.,	2001).		

Ímyndunaraflið	er	hæfileikinn	til	að	sjá	eitthvað	fyrir	sér	í	huganum	en	til	
að	 teljast	 skapandi	 þarf	 einstaklingurinn	 að	 búa	 til	 eitthvað	 í	 hinum	
raunverulega	heimi,	gera	 listaverk,	 list,	bókmenntir,	myndir	o.fl.	þá	er	ekki	
nóg	 að	 ímynda	 sér	 hugmyndina	 heldur	 þarf	 að	 láta	 af	 henni	 verða	
(Robinson,	 2011).	 Ímyndunaraflið	 hjálpar	 okkur	 að	 þora	 að	 prófa	 okkur	
áfram	og	 ímynda	okkur	myndir	 í	huganum	í	öryggi	án	þeirra	hindrana	sem	
við	gætum	lent	í	við	það	að	framkvæma	hugmyndina	(Eisner,	2002).		

5.4 Leikur	og	leiklist	í	námi	

Margar	 rannsóknir	hafa	verið	 framkvæmdar	og	bækur	hafa	verið	 skrifaðar	
um	 mikilvægi	 þess	 að	 nemendur	 og	 ung	 börn	 fái	 tækifæri	 til	 að	 læra	 í	
gegnum	 leiklist	 þar	 sem	 það	 efli	 og	 þjálfi	 tjáningu,	 tilfinninganæmni,	
félagsvitund	og	fleira	á	sama	tíma	og	það	lífgar	upp	á	og	gerir	námið	líflegt	
og	skemmtilegt	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004;	Bamford,	
2006;	 Craft	 o.fl.,	 2001;	 Eisner,	 2002;	 Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013;	 Rannveig	
Björk	Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2016;	Robinson,	2011).	Í	leik	
fá	 börn	 tækifæri	 til	 að	 vinna	 áfram	 með	 það	 sem	 þau	 þekkja,	 kunna	 og	
byggja	ofan	á	þá	þekkingu	og	þróa	enn	frekar	skilning	sinn	á	viðfangsefninu,	
samfélaginu	og	sjálfum	sér	(Duncan	og	Lockwood,	2008).	Í	öllum	leik,	hvort	
sem	 um	 er	 að	 ræða	 skipulagðan	 leik	 með	 settum	 reglum	 eða	 leik	 í	
ímynduðum	aðstæðum,	er	unnið	eftir	samfélagslegum	reglum	og	þekkingu	
sem	 barnið	 þekkir	 fyrir.	 Barnið	 er	 oft	 að	 herma	 eftir	 raunverulegum	
aðstæðum,	í	samfélaginu	eru	oft	óskrifaðar	reglur	sem	fylgt	er	eftir	(Duncan	
og	Lockwood,	2008;	Vygotsky,	1978).	

Það	 getur	 verið	 styrkur	 í	 því	 að	 nýta	 áhuga	 og	 reynslu	 nemenda	 í	
hlutverkaleik	(e.	role-play),	til	dæmis	með	því	að	láta	þá	leika	verslunarferð.	
Þannig	 er	 hægt	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 stærðfræði	 og	 samskiptum	 á	 sama	
tíma	og	þeir	 læra	 leiklist.	 Það	 að	nýta	 leiklist	 í	 kennslu	 getur	 þannig	 verið	
styrkur	fyrir	aðrar	námsgreinar.	Þó	þarf	að	gæta	þess	að	missa	ekki	tökin	á	
náminu	sem	fer	 fram	hjá	nemendum,	hægja	á	 ferlinu	og	fara	yfir	það	sem	
nemendur	 eru	 að	 læra,	 ígrunda	 það	 nám	 sem	 fer	 fram	 (Morris,	 2015;	
Woolland,	2010).	Slíkt	er	hægt	að	gera	með	því	að	spyrja	spurninga	eins	og	
til	dæmis	 ,,Hver	ert	þú?	Af	hverju	valdir	þú	að	gera	þetta?	Hvað	ert	þú	að	
hugsa	 núna?	 Hvað	 finnst	 þér	 um	 þetta	 sem	 gerðist?”	 o.s.frv.	 Það	 dýpkar	
hugsunina	 á	 bak	 við	 leikinn	 sem	 fer	 fram	 og	 nemandinn	 nær	 að	 tengjast	
betur	 þeirri	 persónu	 sem	 hann	 leikur	 og	 hugsunarhætti	 hennar.	
Leiklistarnámið	getur	þannig	verið	mun	líflegra	en	hið	hefðbundna	bóknám	
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eins	 og	 komið	 var	 inn	 á	 hér	 að	 ofan	 þar	 sem	 kennarinn	 getur	 til	 dæmis	
beðið	 nemendur	 að	 fara	 út	 fyrir	 þægindarammann	 og	 fara	 í	 hlutverk	 bíls	
eða	 umferðaljóss	 þegar	 verið	 er	 að	 kenna	 þeim	 umferðareglur	 og	 um	
mengun	 í	 umferðinni,	 það	 gæti	 verið	 spennandi	 kostur	 fyrir	 nemendur	 að	
takast	á	við	það	(Bowell	og	Heap,	2013).	

Niðurstöður	 úr	 rannsókn	 Ásu	 Helgu	 og	 Rannveigar	 (2010)	 sýna	 að	
leiklistarkennsla	 geti	 gagnast	 nemendum	 sem	 glíma	 við	 námserfiðleika	
ásamt	því	að	hún	gangist	þeim	vel	sem	hafa	 íslensku	sem	annað	tungumál	
(Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2010).	 Fleiri	
rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 leiklist	 geti	 stutt	 við	 nemendur	 sem	 hafa	
íslensku	sem	annað	tungumál	því	þeir	fái	tækifæri	til	að	tjá	sig	og	nota	málið	
á	fjölbreyttan	hátt.	Tungumálið	er	notað	jafnt	og	þétt	í	verklegum	æfingum,	
leik	og	samskiptum	við	aðra	nemendur	sem	ýtir	undir	félagstengsl,	jákvæða	
upplifun	og	getur	aukið	orðaforða	barnanna	(Podionzy,	2000).		

Leiklistarkennsla	 fær	 nemendur	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 og	 verða	 hluti	 af	
námsefninu	og	námi	sínu.	Nemendur	eru	misjafnir	og	það	þarf	að	hlusta	á	
þarfir	 þeirra	 í	 námi,	 sumir	 eiga	 auðvelt	með	að	 vinna	 sjálfstætt,	 enn	 aðrir	
þrífast	 á	 samvinnu	 og	 í	 skapandi	 starfi.	 Þannig	 getur	 leiklistarkennsla,	 á	
sama	 hátt	 og	 aðrar	 list-	 og	 verkgreinar,	 verið	 frelsandi	 og	 spennandi	 fyrir	
suma	nemendur	þar	sem	þeir	fá	tækifæri	til	að	læra	nýja	hluti	og	vinna	ýmis	
verkefni	út	 frá	sjálfum	sér	og	á	annan	hátt	en	 í	hinu	hefðbundna	bóknámi	
(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2016).		

Leikur	er	nemendum	eðlislægur	og	nemendur	hafa	stundað	hann	frá	því	
þeir	 fóru	 að	 þroskast	 og	 mynda	 tengsl	 við	 aðra	 (Lillemyr,	 2009;	 Wagner,	
1976).	 Kennarinn	 sér	 með	 leik	 og	 leiklistaræfingum	 hvernig	 þeir	 vinna	
saman,	 hverjir	 eiga	 auðvelt	með	 að	 vinna	 í	 hópi	 og	 fyrir	 hverja	 það	 getur	
reynst	 erfitt.	 Þannig	 auðveldar	 það	 einnig	 hinum	almenna	bekkjarkennara	
að	kynnast	nemendum	sínum	betur	eftir	að	hafa	farið	í	gegnum	leiklist	með	
bekknum	sínum	og	styrkir	það	í	leiðinni	bekkjarheildina	(Baldwin,	2004).		

Í	 leiklistarkennslu	er	 til	dæmis	unnið	með	sjálfsmynd	og	ákvarðanatöku	
og	 þannig	 er	 hægt	 að	 nýta	 leiklist	 á	 jákvæðan	 hátt	 til	 að	 byggja	 upp	 og	
styrkja	börn	og	unglinga	(Nelson,	2011;	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2016).	
Það	er	hægt	að	vinna	fyrirbyggjandi	gegn	neikvæðri	hegðun	og	hjálpa	þeim	
að	taka	ákvarðanir	byggðar	á	þeirra	eigin	skoðunum	og	tilfinningum	en	ekki	
einungis	 út	 frá	 skoðunum	 vina	 og	 kunningja.	 Þannig	 er	 hægt	 að	 horfa	 á	
leiklist	sem	ákveðna	forvörn	þar	sem	hægt	er	að	kenna	nemendum	um	ýmis	
erfið	 mál	 og	 fá	 þeir	 tækifæri	 í	 öruggu	 umhverfi	 til	 að	 tjá	 sig.	 Á	 bak	 við	
ákveðna	 grímu	 sem	 veitir	 vörn,	 velta	 fyrir	 sér	 skoðunum	 sínum	 og	 því	 af	
hverju	þeir	taka	hinar	og	þessar	ákvarðanir.	Nemendur	læra	að	taka	tillit	til	
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náungans	 með	 því	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 annarra	 og	 lifa	 sig	 inn	 í	 ímyndaðar	
aðstæður	þar	sem	þeir	 læra	að	taka	 ígrundaðar	og	góðar	ákvarðanir	 í	stað	
þess	 að	 fylgja	 hópþrýstingi	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir,	
2004;	Nelson,	2011;	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2016).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 leiklist	 í	 skólastarfi	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	
námsframvindu	 þátttakenda	 og	 styrkir	 hópinn	 í	 félagslegu	 samhengi	 og	
einstaklingslega	 séð	 (Anderson	og	Dunn,	 2013).	Nemendur	 læra	 að	hlusta	
og	 sýna	 samnemendum	 sínum	 virðingu	 í	 leiklist	 og	 leiklistaræfingum.	 Þeir	
þurfa	 einnig	 að	 komast	 yfir	 feimni	 og	 því	 er	 nauðsynlegt	 að	 byggja	 upp	
traust	í	nemendahópnum	(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2016).		

5.5 Samantekt	

Farið	var	yfir	gildi	þess	að	nýta	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	 í	námi,	en	talið	
er	að	notkun	fjölbreyttra	kennsluaðferða	stuðli	að	einstaklingsmiðuðu	námi	
þar	 sem	nemendum	er	mætt	 þar	 sem	þeir	 eru	 staddir	 og	 því	æskilegt	 að	
nota	margar	ólíkar	aðferðir.		

Um	 aldamótin	 2000	 varð	 vitundarvakning	 á	 nauðsyn	 þess	 að	 nota	
skapandi	kennsluaðferðir.	Framkvæmd	var	umfangsmikil	rannsókn	á	Íslandi	
sem	heitir	Starfshættir	í	grunnskólum	og	kom	í	ljós	að	flestir	kennarar	beita	
beinni	 kennslu	 svo	 sem:	 samræðum	 við	 nemendur,	 fyrirlestrum	 og	
útskýringum	 kennara	 frá	 töflu.	 Þó	 töldu	 flestir	 kennaranna	 að	 mikilvægt	
væri	 að	 nýta	 fjölbreyttar	 aðferðir	 við	 kennslu	 svo	 kennslan	 væri	 eins	
einstaklingsmiðuð	og	auðið	væri	en	þeir	virtust	ekki	ná	því	sjálfir.	

Hver	 og	 einn	 nemandi	 er	 einstakur,	 samkvæmt	 fjölgreindakenningu	
Howard	 Gardners	 þarf	 að	 virkja	 hjá	 hverjum	 og	 einum	 nemenda	 greindir	
hans.	Þessar	greindir	eru	málgreind,	rök-	og	stærðfræðigreind,	rýmisgreind,	
líkams-	 og	 hreyfigreind,	 tónlistargreind,	 samskiptagreind,	 sjálfsþekkingar-
greind	og	umhverfisgreind.	Það	er	því	 styrkur	að	nýta	 leiklistarkennslu	þar	
sem	greindirnar	vinna	allar	saman	á	fjölbreyttan	hátt.	Þannig	að	til	dæmis	er	
hægt	að	rækta	umhverfisgreind	á	sama	tíma	og	ræktuð	er	tónlistargreind	ef	
tónmennt	er	færð	út	á	skólalóð	eða	í	náttúruna.		

Kennarar	 þurfa	 að	 ná	 til	 nemenda	 sinna	 og	 byggja	 upp	 góðan	bekkjar-
anda	svo	nemendur	finni	að	þeir	séu	 í	öruggu	umhverfi.	Líkamstjáning,	 fas	
og	framkoma	skiptir	þar	miklu	máli	þegar	kemur	að	því	að	ná	tengslum	við	
nemendur.	Hlusta	á	þá	og	nota	handahreyfingar	og	bendingar	markvisst	til	
að	 leggja	 áherslu	 á	 viss	 orð.	 Nauðsynlegt	 er	 að	 mæta	 vel	 undirbúinn	 í	
kennslustundirnar	 svo	 hægt	 sé	 að	 vera	 sveigjanlegur	 og	 hlusta	 á	 og	 fylgja	
áhuga	nemendahópsins.	
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Með	því	að	kenna	á	skapandi	hátt	þjálfast	nemendur	í	skapandi	hugsun,	
læra	 að	 taka	 sjálfstæðar	 ákvarðanir,	 þjálfast	 í	 frumkvæði	 og	 að	 fara	 sínar	
eigin	 leiðir,	 með	 því	 að	 hugsa	 út	 fyrir	 kassann	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	
Námsefnið	festist	betur	í	minni	þegar	nýttar	eru	skapandi	leiðir	og	getur	slík	
hópavinna	 til	 dæmis	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 þá	 nemendur	 sem	 eiga	 við	
námserfiðleika	 að	 stríða.	 Vinnumarkaðurinn	 leitast	 meira	 og	 meira	 eftir	
skapandi	vinnuafli	og	því	myndar	fjölbreytt	og	skapandi	skólastarf	samfellu	
milli	skóla	og	atvinnulífs.		

Þar	sem	að	leikur	er	börnum	eðlislægur	er	við	hæfi	að	nýta	þann	styrk	í	
skólastarfi	 og	 vinna	 þannig	 áfram	 með	 áhuga	 og	 reynslu	 nemenda	 til	 að	
byggja	 ofan	 á.	 Þannig	 þróa	 nemendur	 áfram	 þekkingu	 sína	 og	 skilning	 á	
ýmsum	viðfangsefnum,	 samfélaginu	og	 sjálfum	sér.	Nemendur	 fá	 tækifæri	
til	 að	vera	hluti	 af	námsefninu	 í	 leiklistarkennslu	 sem	getur	verið	 frelsandi	
og	 spennandi	 því	 þeir	 læra	 að	 vinna	út	 frá	 sjálfum	 sér	 og	 treysta	 á	 sig	 og	
samnemendur	 sína.	 Í	 kjölfarið	með	 því	 að	 hlusta	 á	 og	 virða	 hvorn	 annan	
byggist	upp	traust	sem	hefur	jákvæð	áhrif	á	námsframvindu	nemenda.	
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6 Kennsluefni	

Þessi	 kafli	 er	 tvískiptur,	 í	 fyrri	 hluta	 kaflans	 verður	 farið	 yfir	
nemendavinnubókina,	 Lífið	 er	 leikur.	 Gerð	 er	 grein	 fyrir	 hverjum	 kafla	 í	
bókinni	 ásamt	 gildum	hennar,	markmiði	 náms,	 verkefnum	 sem	nemendur	
eiga	 að	 vinna	 og	 hver	 hugmyndin	 er	 á	 bak	 við	 gerð	 hennar.	 Einnig	 veltir	
höfundur	fyrir	sér	hvernig	hægt	er	að	nota	vinnubækurnar	og	hvernig	þær	
geta	stuðlað	að	námi	nemenda.	

Í	 seinni	 hluta	 kaflans	 er	 farið	 yfir	 kennarahandbók	 sem	 fylgir	 með	
nemendavinnubókinni.	Í	henni	kemur	fram	hvað	má	finna	í	nemendavinnu-
bókinni,	 hvernig	 nýta	 eigi	 verkefnin,	 aukaverkefni,	 aðferðir	 og	 annað	 sem	
huga	 þarf	 að	 áður	 en	 farið	 er	 af	 stað	 með	 nemendur	 í	 vinnu	 með	
nemendavinnubækurnar.		

6.1 Nemendavinnubókin:	Lífið	er	leikur	

Nemendavinnubókin	 er	 í	 fjórum	 köflum	 sem	 hver	 um	 sig	 byggir	 á	 þema.	
Fyrsti	 kaflinn	heitir	 Ég	 sjálf/ur	og	er	um	 líkamann,	hreyfingar,	núvitund	og	
að	 læra	 að	 vera	 maður	 sjálfur	 innan	 um	 aðra.	 Annar	 kaflinn	 ber	 nafnið	
Vinátta	og	inniheldur	mörg	verkefni,	leiki	og	æfingar	sem	þjálfa	nemendur	í	
vináttu	og	að	vera	góðir	við	hvern	annan.	Þriðji	heitir	Gleði	og	sorg	þar	sem	
farið	 er	 í	 gegnum	 ýmis	 áföll	 sem	 maður	 getur	 lent	 í	 á	 lífsleiðinni,	 ásamt	
æfingum	sem	taka	á	því	hvernig	best	sé	að	bregðast	við	áföllum	og	vinna	úr	
þeim.	Gleði	er	 fyrirferðamikil	 í	þessum	kafla,	nemendur	 læra	að	nýta	gleði	
og	leik	þegar	erfiðleikar	steðja	að.	Fjórði	kaflinn	nefnist	Fjölbreytileiki	þar	er	
farið	 inn	 á	 það	 hversu	 ríkt	 samfélagið	 okkar	 er	 af	 fólki	 með	margs	 konar	
hæfileika	og	hefðir.	Kennarahandbók	 fylgir	með	nemendavinnubókinni	þar	
sem	finna	má	 ítarlegar	útskýringar	á	kennsluaðferðunum	sem	notaðar	eru	
og	kynningu	á	ýmsum	leikjum,	verkefnum	og	hugtökum	ásamt	markmiðum	
með	vissum	verkefnum.		

Í	nemendavinnubókinni	eru	sögur	og	önnur	verkefni	sem	nemendur	eiga	
að	fylla	 inn	 í,	þeir	eru	beðnir	um	að	leika,	botna,	semja	framhaldssögur	og	
koma	sínum	hugmyndum	að,	á	sama	tíma	og	ímyndunarafl	og	samvinna	eru	
höfð	að	leiðarljósi.	Verkefnin	eru	misjöfn	sum	eru	unnin	sem	einstaklingar,	
önnur	 í	pörum,	minni	hópum	eða	allur	bekkurinn	 saman	 í	úti	 á	gólfi	 eða	 í	
hring.	 Útskýringar	 fylgja	 verkefnunum,	 en	 ef	 nemendur	 eru	 óöruggir	með	
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verkefnin	 er	 nauðsynlegt	 að	 kennarinn	 sé	 til	 staðar	 og	 styðji	 nemendur	
áfram	í	náminu.	

Nemendavinnubókinni	 er	 ætlað	 að	 auðvelda	 starfandi	 kennurum	
leiklistarkennslu	 í	 sínum	 skólum,	 hún	 er	 létt	 í	 meðförum	 og	 leiðbeiningar	
þannig	útbúnar	að	auðvelt	er	að	fara	eftir	þeim.	Hún	er	hönnuð	með	það	í	
huga	 að	 efla	 ímyndunarafl	 og	 hugarflug.	 Ef	 til	 vill	 bætast	 við	 fleiri	
kennsluhugmyndir	 hjá	 kennurum	 við	 lestur	 hennar,	 þá	 er	 hægt	 að	 bæta	
þeim	við	þær	sem	fyrir	eru.	Útskýringar	á	kennsluaðferðunum	sem	notaðar	
eru	við	leiklistarkennsluna	fylgja	í	upphafi	nemendavinnubókarinnar.	

6.1.1 	Ég	sjálf/ur:	Kafli	1	

Það	 tekur	 á	 að	 þroskast	 og	 að	 læra	 að	 lifa	 lífinu,	 markmiðið	 með	 fyrsta	
kaflanum	er	að	hjálpa	nemendum	sem	komnir	eru	í	4.	og	5.	bekk	á	miðstigi	
grunnskóla,	að	vera	sáttir	við	sig	eins	og	þeir	eru	og	ánægðir	í	eigin	líkama.	
Einnig	eru	nokkur	verkefni	í	nemendabókunum	þar	sem	nemendur	slaka	á	í	
amstri	dagsins.	Núvitund,	hamingja	og	tilfinningagreind	eru	hugtök	sem	lagt	
er	upp	með	 í	þessum	kafla.	Nemendur	eru	hvattir	 til	 að	 lifa	heilbrigðu	 lífi,	
njóta	lífsins	og	finna	hamingjuna	á	sama	tíma	og	þeir	vinna	í	sjálfsskoðun	og	
með	 núvitund.	 Morris	 (2012)	 hefur	 rannsakað	 og	 skrifað	 mikið	 um	
hamingju.	Hann	telur	að	ekki	sé	hægt	að	kenna	hamingju	en	þó	sé	hægt	að	
kenna	 fólki	 að	 vera	 hamingjusamt	 og	 að	 það	 sé	 einmitt	 vert	 að	 leggja	
áherslu	á	í	skólum.	Að	hamingjan	stafi	af	hugarfari	og	afstöðu	sem	einungis	
þurfi	að	þjálfa.	

Líðan	barna,	jafnt	sem	fullorðinna	hefur	áhrif	á	starf	þeirra	og	nám	og	því	
nauðsynlegt	að	nemendum	 líði	 vel	 í	 skólanum	þar	 sem	þeir	eyða	mörgum	
klukkustundum	á	viku.	Markmið	þessa	kafla	er	að	auka	vellíðan	en	í	því	felst	
að	hafa	 jákvæða	 sjálfsvitund	 sem	hefur	áhrif	 á	 samskipti	 við	aðra	og	eigin	
líðan.	 Sjálfsþekkingargreind	 og	 samskiptagreind	 eru	 að	 mati	 Gardners	
mikilvægustu	greindir	mannsins	og	því	nauðsynlegt	að	styrkja	þær	(Gardner,	
1993).	 Þessar	 greindir	 eru	 náskyldar	 hugtakinu	 tilfinningagreind	 sem	
Goleman	 (2000)	 skilgreindi	 sem	 færni	 til	 sjálfsvitundar	 og	 sjálfsstjórnunar	
ásamt	því	að	þekkja	tilfinningar	annarra	og	að	ráða	við	náin	sambönd	(Erla	
Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	Í	
tilfinningagreind	felst	einnig	vonin,	það	að	trúa	því	að	maður	hafi	viljastyrk	
og	 getu	 til	 að	 leysa	 ýmis	 vandamál	 og	 ná	 settum	markmiðum	 (Goleman,	
2000).	Hamingja	 felst	 í	því	 að	breyta	hugsunarvenjum	 til	hins	betra,	þjálfa	
sig	í	jákvæðum	viðhorfum	til	umheimisins	og	í	jákvæðri	sjálfsvitund	(Morris,	
2012).		
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Í	upphafi	kaflans	verður	farið	í	að	kenna	nemendum	um	vitund	og	það	að	
taka	eftir	 ýmsu	 í	þeirra	eigin	 fari,	en	einnig	veröldinni	 í	 kringum	þá	og	hjá	
öðru	fólki.	Síðan	er	nemendum	kennt	að	beita	inngripi,	hvað	gera	skuli	til	að	
lifa	heilbrigðu	og	hamingjusömu	lífi.	Þeir	 fara	til	dæmis	 í	hlutverk	kennara,	
læknis,	 ræstitæknis	 eða	 flugmanns,	 skoða	 hvernig	 þeir	 halda	 að	 sú	
manneskja	beri	sig,	gangi	og	líði.	Hvað	annað	fólk	segir	um	manneskjuna	og	
hvað	hún	segir	um	sjálfan	sig.	Einnig	fara	nemendur	í	verkefni	sem	tengjast	
íhugun.	 Þá	 læra	 þeir	 ýmsar	 líkams-	 og	 hugleiðsluæfingar,	 læra	 að	 sýna	
þakklæti	og	skoða	hvaða	áhrif	það	hefur	á	líkama	og	sál	(Morris,	2012).	

6.1.2 Vinátta:	Kafli	2	

Í	 öðrum	kafla	 er	 unnið	með	 sjálfstraust	 nemenda	og	hæfileika	 til	 að	 virða	
aðra,	 getu	 þeirra	 og	 kosti.	 Það	 bætir	 vináttu	 og	 andrúmsloft	 þegar	 ýtt	 er	
undir	 hæfileika	 og	 kosti	 hvers	 og	 eins	 í	 nemendahópnum	 (Erla	
Kristjánsdóttir	 o.fl.,	 2004).	 Kaflinn	 byggir	 á	 samvinnu	 og	 jákvæðum	 sam-
skiptum	 þar	 sem	 nemendur	 hjálpa	 hver	 öðrum	 að	 vinna	 að	 því	 að	 verða	
besta	útgáfan	af	sjálfum	sér.	Vonandi	hefur	fyrsti	kaflinn	stuðlað	að	sterkri	
sjálfsmynd	nemenda,	en	haldið	er	áfram	með	þá	vinnu	og	reynt	að	stuðla	að	
því	að	nemendur	 sýni	hver	öðrum	velvild	og	hjálpist	að	við	að	 láta	öðrum	
líða	vel.		

Flestir	hafa	neikvætt	viðhorf	 til	eineltis	og	nemendur	þekkja	 til	þess	og	
vilja	oft	koma	þolendum	til	hjálpar,	en	oft	skortir	þá	ráð.	Í	öðrum	kaflanum	
eru	verkefni	sem	tengjast	því	að	reyna	að	vinna	á	einelti	með	því	að	byggja	
upp	 vináttu	 og	 velvild	 í	 garð	 hvers	 annars.	 Einelti	 er	 langvarandi	 neikvæð	
hegðun,	 ofbeldi,	 líkamlegt	 eða	 andlegt	 þar	 sem	 einn	 eða	 fleiri	 níðast	 á	
einum.	Það	getur	verið	mjög	dulið	og	sá	sem	verður	fyrir	einelti	er	oft	mjög	
vansæll,	 sjálfstraustið	 fer	 minnkandi	 og	 sjálfsmyndin	 brenglast	 (Sharp	 og	
Smith,	2000).		

Það	er	mikilvægt	að	kennarar	grípi	strax	inn	í	ef	um	einelti	er	að	ræða	í	
bekk	og	sýni	að	þeir	hlusti	á	þá	sem	segja	frá	en	fari	ekki	í	afneitun	því	það	
gerir	 einungis	 illt	 verra	 og	 neikvæða	 hegðunin	 heldur	 áfram	 (Cunningham	
o.fl.,	2016).	Ef	kennari	sér,	eða	kemur	auga	á	einelti	sem	gæti	verið	að	eiga	
sér	 stað	 hjá	 nemendum	 er	 áríðandi	 að	 hann	 bregðist	 strax	 við	 og	 láti	
nemendur	 vita	 að	 slík	 hegðun	 sé	 ekki	 ákjósanleg.	 Ef	 nemendur	 sjá	 að	
kennarar	 bregðast	 ekki	 við	 og	 taki	 á	 neikvæðri	 hegðun	 þá	 gæti	 eineltið	
haldið	áfram.	Þeir	geta	því	byrjað	að	missa	trúna	á	því	að	það	skipti	máli	að	
segja	 frá,	 nema	 þeir	 finni	 að	 hlustað	 sé	 á	 þá	 og	 eitthvað	 gert	 í	málunum	
(Cunningham	o.fl.,	2016).	Að	snúa	einelti	yfir	 í	 vináttu	er	einn	verkþáttur	 í	
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kafla	tvö,	ásamt	því	að	fá	nemendur	til	að	huga	að	því	hvernig	þeir	vilja	að	
brugðist	sé	við	neikvæðri	hegðun	og	hvað	þeir	geti	gert	til	að	líða	vel	saman.	

6.1.3 Gleði	og	sorg:	Kafli	3	

Í	 leiklistarkennslu	 sem	 og	 námi	 almennt	 er	 mikilvægt	 að	 byggja	 á	 gleði.	
Mesti	 lærdómurinn	 fer	 fram	 þegar	 nemendur	 njóta	 sína	 og	 líður	 vel	
(Csikszentmihalyi,	 1996).	 Þriðji	 kaflinn	 leggur	 áherslu	 á	 gleði,	 að	 njóta	
augnabliksins	og	finna	gleðina	í	umhverfinu	og	fólkinu	í	kringum	sig.	

Mikilvægt	 er	 að	 nemendur	 finni	 fyrir	 gleði	 í	 námi	 sínu	 á	 sama	 tíma	 og	
þeir	læra	að	tileinka	sér	nýja	hæfni.	Það	að	lifa	góðu	lífi	og	vera	glaður	ætti	
að	vera	grunnurinn	í	námi	því	ef	nemendur	njóta	þess	að	læra	þá	vilja	þeir	
halda	áfram	og	öðlast	skilning	og	ástríðu	á	hinum	ýmsu	efnum	en	þróa	síður	
með	 sér	 stress,	 kvíða	 og	 leiða.	 Að	 hjálpa	 nemendum	 að	 þróa	 með	 sér	
hamingjusamt	 líf	 hjálpar	 þeim	 að	 byggja	 traust	 sambönd	 og	 verða	 góðir	
samfélagsþegnar.	Með	því	að	byggja	á	gleði	og	áhuga	nemenda	í	námi	eykst	
áhugahvöt	þeirra,	þeir	vilja	frekar	halda	áfram	að	læra	og	njóta	þess	betur	
að	tileinka	sér	nýja	hæfni	(Morris,	2015).		

Það	er	einnig	mikilvægt	að	kenna	nemendum	um	sorgina	og	hjálpa	þeim	
að	skilja	að	við	munum	öll	deyja	á	endanum,	það	er	hluti	af	 lífinu.	Gott	er	
fyrir	kennara	að	gera	sér	grein	 fyrir	hvar	nemendur	eru	staddir	 í	þroska.	Á	
yngri	árum	halda	og	trúa	mörg	börn	að	það	sé	hægt	að	sigra	dauðann	með	
ýmsum	töfrum	og	trúa	því	að	mögulega	séu	þau	ósigrandi.	Síðar	þegar	þau	
eru	orðin	um	9	til	10	ára,	fara	þau	að	skilja	að	dauðinn	er	óhjákvæmilegur	
og	 raunverulegur	 sem	 getur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 þau	 verða	 hrædd	 og	
óörugg	 (Page	 og	 Page,	 2003).	 Þá	 er	 farið	 í	 styrkinn	 sem	 það	 getur	 veitt	
manni	að	hafa	einhvern	með	sér	í	gegnum	sorg	og	áföll	þar	sem	það	getur	
veitt	manni	styrk	og	stuðning	á	erfiðum	tímum	í	gegnum	lífið.	Nemendur	fá	
tækifæri	til	að	þekkja	betur	sínar	eigin	tilfinningar	og	sjá	að	þeir	standa	ekki	
einir	 og	 að	 allir	 innan	 bekkjarins	 hafi	 fundið	 fyrir	 ýmsum	 tilfinningum,	 til	
dæmis	gleði	og	sorg.		

Að	 finna	 fyrir	 tilfinningum	 sínum	 er	 hluti	 af	 því	 að	 vera	 mennskur	 og	
mikilvægt	 að	 læra	 að	 þekkja	 þær,	 vera	 óhræddur	 við	 að	 viðurkenna	 að	
maður	finni	stundum	til	og	sé	sorgmæddur,	reiður	eða	leiður	en	ekki	ávallt	
glaður.	Að	segja	 frá	er	mikilvægt	því	nauðsynlegt	er	að	hafa	einhvern	sem	
styður	við	bakið	á	manni	þegar	sorg	ber	að	dyrum.		

6.1.4 Fjölbreytileikinn:	Kafli	4	

Skólakerfið	 í	dag	 leggur	upp	úr	þeirri	stefnu	að	hafa	skóla	án	aðgreiningar.	
Það	er	að	allir	nemendur	eiga	rétt	á	að	stunda	skyldunám	sitt	 í	almennum	
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grunnskóla	og	að	þar	eigi	að	 taka	 tillit	 til	mismunandi	þarfa	hvers	og	eins,	
sem	 og	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	 hver	 öðrum	 (Mennta-	 og	 menningar-
málaráðuneyti,	 2013).	Mikilvægt	 er	 fyrir	 alla	 að	 finna	 sig	 velkomna	 og	 að	
þeir	 fái	 tækifæri	 til	 að	 nýta	 hæfileika	 sína	 í	 skólanum.	 Ójöfnuður	 getur	
komið	upp	í	mannlegum	samskiptum	þar	á	meðal	í	skólanum,	sem	dæmi	má	
nefna	 að	 stundum	 er	 gert	 grín	 að	 framburði	 eða	 mállýsku	 nemenda	 eða	
starfsfólks	eða	þeim	finnst	ekki	vera	tekið	tillit	til	sín	á	einhvern	hátt	(Hanna	
Ragnarsdóttir,	 2010).	Markmiðið	með	 þessum	 kafla	 er	 að	 vinna	 að	 því	 að	
gefa	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 kynna	 áhugamál	 sín,	 hefðir	 og	menningu.	
Allar	fjölskyldur,	hvort	sem	það	eru	nemendur	sem	ólust	upp	á	 Íslandi	eða	
erlendis	hafa	sínar	hefðir	og	venjur	og	hver	og	einn	nemandi	er	einstakur	og	
með	sín	sérkenni,	mikilvægt	er	að	hlúa	að	öllum.	

6.2 Kennarahandbók	

Það	 er	 vissulega	 krefjandi	 verkefni	 fyrir	 kennara	 að	 taka	 að	 sér	
leiklistarkennslu	eða	að	kenna	 leiklist	 í	kennslustundum	sínum	ef	þeir	hafa	
ekki	fengið	grunn	eða	menntun	í	leiklistarkennslu	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007).	
John	O’Toole	nefnir	að	allir	almennir	kennarar	sem	vilja	kenna	leiklist	þurfa	
einungis	á	grunntækni	í	leiklist	og	sjálfstraust	að	halda	til	að	taka	að	sér	slíkt	
verkefni	 ásamt	 skilningi	 á	 því	 hvernig	 leiklist	 tengist	 þeirra	 námsgrein	 og	
hæfniviðmiðum	aðalnámskrár	(O’Toole,	2011).	

Woolland	 (2010)	 tilgreinir	 nokkrar	 af	 helstu	 ástæðunum	 sem	 kennarar	
hafa	notað	til	að	sannfæra	sig	að	taka	ekki	að	sér	leiklistarkennslu	þrátt	fyrir	
að	þeir	sjái	gildi	þess	að	kenna	nemendum	með	kennsluaðferðum	leiklistar.	
Þær	ástæður	eru:		

a) að	vera	ekki	góður	í	leiklist,		
b) vera	ekki	nægilega	skapandi,	
c) það	er	ekki	nægilega	mikið	rými	til	staðar,	
d) of	margt	annað	sem	þarf	að	kenna,	stundataflan	er	full	nú	þegar.		

Woolland	 (2010)	 bendir	 á	 að	 ekki	 sé	 nauðsynlegt	 að	 kennarar	 hafi	
formlega	menntun	 í	 leiklistarfræðum,	hlutverk	 kennara	 sé	 heldur	 að	 veita	
nemendum	næg	tækifæri	til	að	túlka,	skapa	og	tjá	hugmyndir	sínar	og	túlka	
hugmyndir	 annarra.	 Búa	 þannig	 til	 skapandi	 og	 öruggar	 aðstæður	 fyrir	
nemendur.	Áherslan	í	leiðsögn	kennara	er	hvatning	og	jákvæð	gagnrýni.		

Í	 upphafi	 kennarahandbókarinnar	 er	 farið	 í	 gildi	 þess	 að	 gera	 með	
nemendum	 svokallaðan	 samning,	 reglur	 sem	 nemendur	 og	 kennari	 vilja	
vinna	eftir	 í	sameiningu.	Þá	er	farið	yfir	námsmatsaðferðir	sem	nýttar	eru	í	
nemendavinnubókinni,	þær	eru	sjálfsmat	og	 jafningjamat,	ásamt	þeim	eru	
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gefnar	upp	fleiri	 leiðir	fyrir	kennara	til	að	meta	nám	nemanda.	Því	næst	er	
farið	 yfir	 kennsluaðferðirnar,	 en	 flestar	 aðferðirnar	 koma	 úr	 handbókinni	
Leiklist	í	kennslu	eftir	Önnu	Jeppesen	og	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur.	

Því	næst	kemur	kafli	um	fjölbreytta	upphitunarleiki,	honum	fylgir	nokkrir	
aukaleikir	 sem	 hægt	 er	 að	 nýta	 hvenær	 sem	 er	 yfir	 skóladaginn.	 Í	 síðasta	
kafla	er	 farið	yfir	nokkrar	 leiðir	 til	hópaskiptingar.	Þá	er	 farið	yfir	alla	 fjóra	
kafla	nemendavinnubókarinnar	og	gefnar	ýtarlegri	útskýringar	á	verkefnum	
og	undirbúningi	ásamt	viðbótum	við	ýmis	verkefni.	
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7 Lokaorð	

Heiti	 verkefnisins	 er	 Hvernig	 má	 nýta	 nemendavinnubækur	 í	 leiklist?	 Í	
þessari	 greinagerð	 hafa	 verið	 tekin	 saman	 skrif	 ýmissa	 fræðimanna	 um	
mikilvægi	þess	að	kenna	á	nemendamiðaðan	og	fjölbreyttan	hátt.	Markmið	
höfundar	 er	 að	 útbúa	 námsefni	 sem	 er	 nemendamiðað	 og	 ýtir	 undir	
sjálfsöryggi,	 gleði,	 vináttu	 og	 sjálfsþekkingu	 nemenda.	 Með	 það	 að	
leiðarljósi	hefur	verið	útbúin	nemendavinnubók	í	leiklist	fyrir	nemendur	í	4.	
og	5.	bekk	á	miðstigi	grunnskóla	sem	heitir	Lífið	er	leikur.	Hún	er	sett	fram	í	
fjórum	 köflum	 og	 hver	 þeirra	 leggur	 áherslu	 á	 að	 styrkja	 nemendur	 í	
mismunandi	 þáttum,	 það	 er:	 mannlegum,	 samfélagslegum	 og	 tilfinninga-
legum	þáttum.	

Ásamt	nemendavinnubókinni	fylgir	kennarahandbók,	 í	báðum	bókunum	
er	 reynt	 að	 hafa	 útskýringar	 einfaldar	 og	 hnitmiðaðar.	 Viðaukar,	 auka	
leiklistaræfingar,	 hópskiptingarleikir	 og	 mismunandi	 námsmatsaðferðir	 er	
einnig	 að	 finna	 í	 kennarahandbókinni.	 Með	 því	 að	 afhenda	 nemendum	
vinnubók	sem	er	þeirra	eign	er	von	mín	sú	að	eignarhald	þeirra	á	eigin	námi	
eflist	og	um	leið	öðlist	þeir	trú	á	eigin	getu.	Sú	trú	eykur	vonandi	áhuga	og	
virkni	nemandans. 

Leiklist	 kemur	 í	 fyrsta	 sinn	 inn	 sem	 sér	 faggrein	 í	 Aðalnámskrá	
grunnskóla	árið	2013	og	því	ber	að	fagna.	Vegna	þessara	breyttu	aðstæðna	
má	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 verði	 mjög	 í	 sviðsljósinu	 á	
komandi	 árum.	 Að	 skólar	 hlúi	 að	 leiklistarkennslu	 og	 sjái	 hana	 sem	
augljósan	 kost	 í	 námi	 barna.	 Það	 hlýtur	 að	 vera	 ávinningur	 að	 fá	 út	 í	
þjóðfélagið	einstaklinga	sem	kunna	að	vinna	saman,	geta	beitt	hugsun	sinni	
af	 innsæi	 og	 nýtt	 sköpunarkraft	 sinn,	 sjá	 viðfangsefni	 út	 frá	 mörgum	
sjónarhornum,	 eiga	 auðvelt	með	 að	 sýna	 samhygð	 og	 geta	 sett	 sig	 í	 spor	
annarra.		

Skólasamfélagið	og	 samfélagið	 í	 heild	 sinni	 hefur	 þróast	mikið	og	hratt	
síðastliðin	 ár	 og	 áratugi	 og	 mikil	 aukning	 hefur	 orðið	 á	 gæðum	 náms	 í	
kjölfarið.	 Mun	 meiri	 áhersla	 er	 orðin	 á	 það	 að	 útskrifa	 nemendur	 úr	
grunnskólum	sem	þora	að	taka	áhættur,	hugsa	út	fyrir	kassann	og	kunna	að	
nýta	sköpunarkraft	sinn,	en	það	eru	orðnar	hæfnikröfur	margra	fyrirtækja	í	
dag.	Ken	Robinson,	Anna	Craft,	Ann	Bamford,	Daniel	Goleman,	Elliot	Eisner	
og	fleiri	fræðimenn	leggja	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	kenna	nemendum	að	
nýta	sköpunargáfu	sína	og	vera	þeir	sjálfir.	Howard	Gardner	kom	fram	með	
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fjölgreindarkenningu	 um	 greindir	 barna	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 beita	
fjölbreyttum	 kennsluháttum	 til	 að	 ná	 betur	 til	 hvers	 og	 eins	 nemenda	 og	
gera	 námið	 einstaklingsmiðað.	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir,	 Rannveig	 Björk	
Þorkelsdóttir	og	Anna	Jeppesen,	eru	meðal	þeirra	sem	hafa	haft	mikil	áhrif	á	
þróun	námsefnis	leiklistar	og	skapandi	kennsluhátta	á	Íslandi.		

Til	að	áhrifarík	og	góð	kennsla	geti	farið	fram	þarf	að	ýta	undir	gleði	og	
áhugahvöt	 nemenda	 sem	 og	 traust.	 Mihalyi	 Csikszentmihalyi,	 Daniel	
Goleman	og	 Ian	Morris	eru	meðal	þeirra	fræðimanna	sem	hafa	skrifað	um	
tengsl	 og	mikilvægi	 þess	 að	 gera	 námsefnið	 áhugavert	 og	 spennandi	 fyrir	
nemendur	svo	þeir	falli	í	svokallað	flæðisástand.	En	flæði	er	hugtak	sem	lýsir	
því	þegar	einstaklingur	nýtur	þess	að	gera	það	sem	hann	er	að	gera	og	tími	
og	stund	virðast	 fljúga	hjá.	Bekkjarstjórn	þarf	einnig	að	vera	góð	og	vinnst	
hún	 með	 góðum	 og	 skilvirkum	 samskiptum	 kennara	 og	 nemenda.	 Með	
ýmsum	leiklistaræfingum	og	leikjum	er	hægt	að	byggja	upp	alla	þessa	þætti.	

Það	er	von	mín	að	þetta	verkefni	muni	ýta	undir	aukna	notkun	leiklistar	í	
skólastarfi,	 að	 fleiri	 kennarar	 treysti	 sér	 til	 að	 taka	 hana	 að	 sér	 og	 kenna	
samhliða	 almennri	 bekkjarkennslu.	 Nemendavinnubækur	 í	 leiklist	 eru	 því	
vonandi	góð	viðbót	í	flóru	leiklistarbóka.	
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Viðauki	A:	Nemendavinnubókin	Lífið	er	leikur	

	





 Höfundur:	Hulda	Guðlaugsdóttir	
Myndir:	Hildur	Hanna	Ingólfsdóttir	

	



	
	

1	

Til	nemenda:	
Þessi	bók	er	fyrir	þig	og	er	þín	eign.	Verkefnin	vinnur	þú	
sjálfur	eða	í	samstarfi	við	samnemendur.		
Sérstök	áhersla	er	lögð	á	að	verkefnin	í	bókinni	hafi	tengingu	
við	raunveruleikann.	Reynt	er	að	hafa	viðfangsefnin	þannig	
að	þú		heillist	af	þeim	og	getir	sökkt	þér	niður	í	þau.	Sum	
verkefnin	eru	samvinnuverkefni,	sem	kalla	á	stuðning	og	
samstarf	jafningja	þinna	í	bekknum,	slíkt	hópastarf	getur	
verið		ákaflega	ánægjulegt.		
Þú	og	hinir	nemendurnir	eruð	að	vinna		í	þessari	bók	til	að	
hafa	gaman	og	læra	í	sameiningu.	Allar	hugmyndir	eru	góðar	
hugmyndir,	engar	hugmyndir	eru	skrítnar.	Í	þessari	bók	eru	
oft	notaðar	kennsluaðferðir	leiklistar	og	í	leiklist	er	allt	
leyfilegt,	svo	lengi	sem	þið	virðið	hvort	annað,	hlustið	og	
njótið.	
Það	eru	fjögur	þemu	í	nemendavinnubókinni	þinni	og	heita	
kaflarnir	eftir	þeim.	Þau	eru	Ég	sjálf/ur,	Vinátta,	Gleði	og	sorg	
og	Fjölbreytileikinn.		
Í	lok	hvers	kafla	er	blaðsíða	fyrir	námsmat,	ykkur	er	ætlað	að	
fylla	inn	í	það	eftir	bestu	getu,		klippa	það	út	og	afhenda	
kennara.		Njóttu	þessarar	vinnubókar!	
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Hver	á	bókina?		
	
Nafn:	______________________________________________________________	
	
Bekkur:	___________________________________________________________	
	
Heimilisfang:	_____________________________________________________	
	
Símanúmer:	______________________________________________________	
	
	
	
	
Myndirnar	í	kassanum	hér	fyrir	neðan	munu	vera	fyrir	ofan	
verkefnin	í	bókinni.	Þær	gefa	til	kynna	hvernig	á	að	vinna	
verkefnin,	ýmist	sem	einstaklingar,	í	hópi,	allir	saman	úti	á	
gólfi	eða	í	hring.	
	
	
	
				O		 	 =	allir	út	á	gólf,	mynda	hring	
			[A]			 =	allir	út	á	gólf		
   . 			 =	einstaklingsvinna	
  n 		 =	paravinna	
  k  =	hópavinna	
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Samningagerð	með	kennara	
	
Í	nemendavinnubókinni	þinni	eru	kennsluaðferðir	leiklistar	
oft	notaðar.	Eðli	leiklistar	kallar	á	hópavinnu,	líflegar	
umræður,	sköpun	nemenda	og	leit	að	lausnum.	Þess	vegna	
er	mikilvægt	að	komast	að	samkomulagi	um	vinnuferli	sem	
felur	í	sér	traust.	Samningur	um	skyldur	og	ábyrgð	getur	
verið	góð	lausn,	þá	vita	allir	aðilar	hvers	er	vænst	af	þeim.	
Nú	skulið	þið	sem	heild	gera	samning	ykkar	á	milli	um	það	
hvernig	hegðun	þarf	að	vera	í	leiklistartímum.	Kennari	ykkar	
fer	í	þetta	með	ykkur	ef	þið	viljið,	en	þið	getið	einnig	valið	
einn	bekkjarfélaga	til	að	skrifa	tillögur	ykkar	upp	á	töflu.		
Þegar	þið	eruð	orðin	sátt	um	innihald	samningsins	er	hann	
samþykktur.		
	
Skrifið	samninginn	hér:	
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Kennsluaðferðir	
Í	nemendavinnubókinni	verða	notaðar	fjölbreyttar	

leiðir	til	þess	að	læra	um,	kanna	og	skoða	ólíkar	

persónur.	Þú	munt	semja	sögur	um	þessar	persónur,	

velta	fyrir	þér	lífi	þeirra	og	aðstæðum.	Margs	konar	

leiðir	verða	notaðar	til	að	nálgast	viðfangsefnið,	margar	

þeirra	tengjast	leiklist	því	er	ekki	úr	vegi	að	kynna	fyrir	

þér	og	hinum	kennsluaðferðir	leiklistar.	

	
Kyrrmyndir	
Kyrrmynd	er	þegar	hópur		af	nemendum	býr	til	mynd	af	

einhverjum	atburði	með	því	að	raða	sér	upp,	fara	í	stellingar	

og	ákveða	hvernig	hver	og	ein	persóna	á	að	vera.	Það	er	til	

dæmis	hægt	að	gera	eftir	að	lesin	hefur	verið	saga,	þá	getur	

hópurinn	útbúið	eins	og	ljósmynd	

úr	sögunni,	eins	konar	vaxmynd.	Í	

kyrrmynd	er	ekki	talað	og	allir	

verða	að	vera	grafkyrrir	á	meðan	

kyrrmyndin	er	sýnd.		

Á	eftir	kyrrmynd	er	hægt	að	

spinna	atriði	til	dæmis	hvað	mun	

gerast	næst	o.s.frv.	Það	vekur	

myndina	til	lífsins	og	glæðir	

persónurnar	enn	meira	lífi.	

	
Spuni	
Atriði	er	leikið	á	staðnum	án	þess	að	hafa	undirbúið	

nákvæmlega	hvað	hver	og	einn	á	að	segja	eða	gera.	Ef	til	vill	

er	gefin	upp	staðsetning	og	nemendur	ákveða	síðan	gjarnan	

hvar	þeir	eru,	hverjir	þeir	eru	og	koma	með	hugmyndir	að	

atburðarás.	Oft	er	spuni	notaður	til	að	klára	sögur	eða	

endurgera	sögu.			

Í	spuna	er	gott	að	byggja	á	H-unum	þremur:	

Hver	gerir	hvað?	

Hvar	gerist	atburðurinn?	

Hvað	er	að	gerast?	
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Innri	raddir	
Í	daglegu	lífi		felur	maður	stundum	sínar	raunverulegu	
tilfinningar	og	segir	ekki	það	sem	maður	er	að	meina,	það	
gildir	einnig	þegar	persónur	eru	leiknar.	Innri	raddir	eru	oft	
hugsanir	sem	persónan	á	í	erfiðleikum	með	að	túlka	og	
dýpkar	þessi	æfing	skilning	hópsins	á	hugsunum	og	líðan	
persónunnar.	
Í	þessari	æfingu	taka	fjórir	nemendur	þátt.	Tveir	setjast	á	
stóla	andspænis	hvor	öðrum,	hinir	standa	fyrir	aftan	þá.	Þeir	
sem	sitja	tala	saman	en	hinir	túlka	hugsanir	þeirra.	Þeir	sem	
túlka	hugsanirnar	heyra	ekki	í	hvor	öðrum.	Þeir	sem	sitja	
eiga	að	tala	saman	í	þeim	aðstæðum	sem	þeim	eru	gefnar	en	

hinir	sem	standa	eiga	að	tala	í	
hlutverki	innri	radda	þeirra	
sem	sitja	Þessi	aðferð	getur	
verið	áhrifarík	til	þess	að	efla	
skilning	nemenda	á	
raunverulegri	líðan	
persónunnar	og	þeirri	
togstreitu	sem	á	sér	stað	í	
huga	hennar.		

	
Kastljós	
Einn	nemandi	er	fenginn	í	hlutverki	einhverrar	persónu,	sem	
verið	er	að	vinna	með,	hann	fær	sér	sæti	fyrir	framan	hópinn	
(í	svokallað	kastljós).	Nemendur	og	kennari	fá	þá	tækifæri	til	
að	spyrja	hann	spjörunum	úr	varðandi	það	hvað	hann	hefur	
verið	að	gera	eða	hvernig	honum	
líður,	nemandinn	er	ávallt	í	hlutverki	
þeirrar	persónu	sem	situr	í	
kastljósinu.	Þannig	fá	nemendur	að	
setja	sig	betur	inn	í	hugarheim	þeirrar	
persónu	sem	verið	er	að	leika	og	
heimurinn	í	kringum	og	bak	við	
persónuna	er	málaður	lit.	
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Slúðurhringur	
Slúðurhringur	 er	 góð	 leið	 til	 að	 velta	 fyrir	 sér	mismunandi	
sjónarhornum.	Það	eru	alltaf	 tvær	hliðar	á	öllum	málum	og	
slúðurhringur	getur	verið	áhugaverð	tækni	til	að	takast	á	við	
slík	álitamál.	
Hópnum	er	skipt,	í	tvennt,		hvor	hópurinn	um	sig	fær	tíma	til	
að	ræða	sín	á	milli,	slúðra.	Hóparnir	hlusta	síðan	á	hvor	aðra.	
Eftir	æfinguna	eru	umræður	um	það	sem	kom	fram.		
	
Samviskugöng	
Nemendahópnum	er	skipt	í	tvo	hópa	sem	standa	á	móti	hvor	
öðrum.	Líkt	og	sjá	má	á	meðfylgjandi	mynd.	Þeir	mynda	tvær	
raðir	þannig	að	það	myndast	göng	á	milli.	Nemandi	eða	
kennari	er	valinn	til	að	ganga	í	gegnum	göngin.	Hann	er		í	
hlutverki	einhverrar	persónu	sem	verið	er	að	vinna	með.	
Önnur	röðin	er	eins	og	góð	samviska	persónunnar	en	hin	
röðin	er	slæm	samviska	hennar.	Nemandinn	eða	kennarinn	
gengur	í	gegnum	göngin	um	leið	og	hann	hlustar	á	
röksemdarfærslur	hinna	nemendanna.	Hver	og	einn	segir	
eina	setningu	við	nemanann	um	leið	og	hann	gengur	í	
gegnum	samviskugöngin.	Þegar	nemandinn	er	kominn	í	
gegnum	göngin	tekur	hann	ákvörðun	út	frá	því	sem	sagt	er,	
þannig	aðstoðar	hópurinn	persónuna	við	að	mynda	sér	
skoðun	á	erfiðu	málefni.	Mikilvægt	er	að	ræða	síðan	saman	
um	efnið.		
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Upphitunarleikir	
Þessir	leikir	eru	notaðir	áður	en	byrjað	er	verkefnunum	
í	bókinni.	Þið	notið	leikina	til	skiptis,	en	byrjið	á	því	að	
nýta	leikina	sem	fylgja	hverjum	kafla	fyrir	sig	þar	sem	

að	þeir	byggja	á	efni	kaflans.		
 
n 	Spegilmyndin:	Kafli	1	
	
Komið	saman	í	pör	og	standið	á	móti	hvort	öðru.	
Veljið	hvor	byrjar	að	vera	A	og	hvor	byrjar	að	vera	B.	
A	byrjar	á	því	að	hreyfa	sig,	vandar	hreyfingar	sínar	og	hefur	
þær	hægar	og	augljósar.	B	fylgir	öllu	því	sem	A	gerir	og	er	
þannig	eins	og	spegilmynd	af	A.	Eftir	
nokkrar	mínútur	þá	skiptið	þið	og	B	
ræður	núna	hreyfingunum	og	A	fylgir	á	
eftir	og	er	núna	eins	og	spegilmynd	B.	
Gott	er	að	nýta	tímavaka	ef	hann	er	til	í	
skólastofunni,	mínútuvísinn	á	klukkunni	
eða	skeiðklukkuna	í	farsíma.			
Hvor	um	sig	fær	tvær	mínútur	í	verkefnið.		
	
n 	1-2-3:	Kafli	1	
	
Komið	saman	í	pör	og	standið	á	móti	hvort	öðru.	
Þú	og	félagi	þinn	ætlið	að	telja	saman.	A	byrjar	á	að	segja	
einn,	næst	segir	B	tveir	og	A	segir	þrír,	B	segir	þá	einn,	A,	
tveir	o.s.frv.	Þannig	að	þið	teljið	bara	alltaf	upp	að	þremur	og	
skiptist	ávallt	á.		
Þegar	þið	hafið	náð	tökum	á	að	telja	saman	skulið	þið	breyta	
leiknum,	í	stað	þess	að	segja	tveir	ætlið	þið	að	hoppa.	
Hægt	er	að	bæta	síðan	við	og	gera	leikinn	enn	flóknari,	að	
klappa	í	staðinn	fyrir	þrjá	og	snúa	sér	i	hring	í	stað	þess	að	
segja	einn.		
Bætið	við	hægt	og	rólega	og	ekki	flýta	ykkur	of	mikið,	munið	
að	vanda	ykkur	svo	þið	náið	þessu.		
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O	Zip,	zap,	boing:	Kafli	2	
	
Þú	og	samnemendur	standið	í	hring	á	gólfinu.	Ákveðið	er	
hver	skal	hefja	leikinn	og	kemur	sá	af	stað	hreyfingu	með	
hendinni	til	vinstri	og	lætur	orðið	„ZIP“	fylgja.		Sá	sem	tekur	
við	hreyfingunni	sendir	hana	áfram	í	sömu	átt	og	Zip-ið	
ferðast	þannig	allan	hringinn.	Zip-ið	þarf	þó	ekki	endilega	að	
vera	sent	í	sömu	átt.	Ef	þú	til	dæmis	færð	Zip-ið	sent	til	þín	
frá	nemanda	við	hlið	þér	þá	getur	þú	snúið	þér	að	honum	og	
sagt	hátt	og	snjallt	„BOING“	sem	verður	til	þess	að	Zip-ið	
snýr	við	og	þarf	að	ganga	í	hina	áttina.	
Þú	geturðu	einnig	valið	að	segja	,,Zap”	og	sent	það	á	einhvern	
í	hringnum.	Þá	tekur	þú	skref	inn	í	hringinn,	nærð	
augnsambandi	við	einhvern,	beinir	höndum	að	honum	og	
klappar	um	leið	og	þú	segir	„ZAP“.	Þá	er	sá	kominn	með	Zip-
ið	til	sín	og	sendir	það	áfram	til	hægri	eða	vinstri.	Takmarkið	
er	að	senda	Zip-ið	eins	hratt	og	hægt	er.	Gæta	verður	þess	að	
segja	ávallt	viðeigandi	orð	og	gera	rétta	hreyfingu.	Ef	einhver	
ruglast	þarf	að	hefja	leikinn	að	nýju.	
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n 	Upp/hliðar/hliðar:	Kafli	2	
	
Komið	saman	í	pör	og	standið	á	móti	hvort	öðru.	
Þið	hafið	um	þrjár	hreyfingar	að	velja	og	á	milli	hverrar	
hreyfingar	sláið	þið	höndunum	á	lærin	ykkar.	Fyrsta	
hreyfingin	sem	þið	getið	valið	er	að	setja	báðar	hendur	upp	í	
loft,	önnur	að	setja	þær	báðar	samhliða	til	hægri	og	þriðja	að	
setja	þær	samhliða	til	vinstri.		
Markmiðið	er	að	vinna	saman,	fylgjast	með	og	vera	í	sama	
takti	og	félagi	þinn.	Ef	að	þið	veljið	sömu	hreyfinguna	af	
hreyfingunum	þremur,	sláið	þið	höndunum	á	lærin	og	gefið	
hvor	öðru	high	10,	sláið	báðum	höndum	saman.		
Sláið	aftur	á	læri	og	haldið	áfram.	
	
	
O	Nafn	og	hreyfing	með	tilfinningu:	Kafli	3	
	
Í	þessum	leik	standið	þið	í	hring.	Skiptist	á	að	stíga	skref	inn	
í	hringinn	og	segja	nafnið	ykkar	ásamt	einhverri	hreyfingu,	
t.d.	,,ég	heiti	Hulda	(geri	apahreyfingu)”	þá	svara	allir	á	sama	
tíma	,,hæ	Hulda	(gera	apahreyfingu).”		
Þegar	allir	hafa	kynnt	sig	er	farinn	annar	hringur	og	núna	
veljið	þið	sjálf	einhverja	tilfinningu	sem	þið	ætlið	að	kynna	
ykkur	með.	Þá	segið	þið	t.d.	,,ég	heiti	Hulda	og	ég	er	
sorgmædd”	þá	verða	allir	sorgmæddir.	Næsti	segir	,,ég	heiti	
Jón	og	er	hræddur”	þá	verða	allir	hræddir	o.s.frv.		
- sorgmædd/ur	
- glöð/glaður	
- hrædd/ur	
- spennt/ur	
- smeik/ur	
- hress	
- hissa	
- vonsvikin/n	
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O	Ég	er	einstök/einstakur	af	því	að...:	Kafli	4	
	
Takið	með	ykkur	stóla	og	myndið	hring	á	gólfinu.	Einn	
nemandi	er	í	miðju	hringsins.	Sá	sem	er	í	miðjunni	byrjar	á	
því	að	segja	,,ég	er	sérstök/sérstakur	af	því	að....”	(einhver	
staðreynd	úr	lífi	hans	eða	eitthvað	sem	hann	hefur	gert).		
Þá	eiga	allir	sem	hafa	einnig	gert	það	eða	tengja	við	
staðreyndina	hans/hennar	að	standa	á	fætur	og	finna	sér	
nýjan	stól	eins	hratt	og	þeir	geta,	sá	sem	var	í	miðjunni	
reynir	að	ná	stól	af	einhverjum	sem	stóð	upp	og	ef	það	tekst	
stendur	einhver	nýr	í	miðjunni	og	á	núna	að	segja	staðreynd	
frá	sjálfum	sér.	Ef	þið	viljið	gera	leikinn	erfiðari	getið	þið	
bætt	við	þeirri	reglu	að	í	hvert	sinn	sem	að	stóllinn	þér	á	
hægri	hlið	er	laus	verðurðu	að	setjast	í	hann	og	þannig	
heldur	hringurinn	alltaf	áfram	þar	til	allir	hafa	sest.	Þetta	
gerir	leikinn	enn	meira	spennandi	og	krefjandi	og	þurfið	þið	
að	vera	vel	vakandi	og	athugul	í	þessari	viðbót.	
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Ég sjálf/ur 
Kafli	1		

	
Allir	eru	einstakir,	bæði	menn	og	dýr.	Hugsaðu	þér,	það	er	
ekki	til	neinn	sem	er	eins	og	þú.	Þú	ert	alveg	einstakur	eða	
einstök!	
Í	þessum	kafla	er	ætlunin	að	skoða	hvað	það	er	sem	gerir	
hvert	og	eitt	okkar	einstakt.	Hvað	einkennir	okkur	og	fólkið	í	
kringum	okkur?	
	
Hver	er	ég?	
	
Augnlitur:	
	
Hárlitur:	
	
Uppáhaldsmatur:	
	
Draumaáfangastaður:	
	
Besti	árstíminn:	
	
Afmælisdagur:	
	
	
	
Hvað	er	það	sem	gerir	mig	sérstaka/n?	
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. Stadus	
	
Gangið	um	rýmið,	passið	ykkur	að	snerta	ekki	neinn	annan	
en	reynið	að	fylla	ávallt	upp	í	rýmið.	Byrjið	að	ganga	á	
venjulegum	hraða.	Síðan	er	hraðinn	aukinn	eða	það	er	hægt	
á	honum.	Í	leiknum	er	unnið	með	stöður	í	þjóðfélaginu	sem	
geta	verið	bæði	háar	og	lágar.	Manneskja	í	hárri	stöðu	er	
sjálfsörugg	og	lætur	það	sem	öðrum	finnst	ekki	slá	sig	út	af	
laginu.	Hún	ber	virðingu	fyrir	sjálfri	sér	og	öðrum	og	gerir	
ekki	lítið	úr	öðru	fólki.	Manneskja	í	lágri	stöðu	er	aftur	á	
móti	með	veika	sjálfsmynd	oft	með	minnimáttarkennd	
gagnvart	umhverfinu	og	öðrum	manneskjum.	Í	þessum	leik	
kallar	kennarinn	upp	tölur,	háar	tölur	eða	lágar.	Ef	hún	er	lág	
þá	reynið	þið	að	líkja	eftir	manneskju	með	veika	sjálfsmynd,	
en	ef	talan	er	há	þá	líkið	þið	eftir	manneskju	sem	er	
sjálfsörugg.	Kennari	kallar	upp	mismuandi	tölur	og	þið	
breytið	um	persónur	eftir	því	hvort	talan	er	há	eða	lág.	Gott	
er	að	ræða	saman	að	leik	loknum	um	líkamstjáningu	og	
svipbrigði	í	þessari	æfingu,	hvernig	er	hægt	að	túlka	
persónur	á	mismunandi	hátt.	
	
	
. Þindaröndun		
 
Leggstu	niður	með	bakið	í	gólfið.	Lokaðu	augunum	og	
andaðu	djúpt	að	þér	í	gegnum	nefið.	Þú	finnur	hvernig	
kviðurinn	lyftist	upp	í	andadrættinum.	Andaðu	síðan	rólega	
frá	þér	út	um	munninn.	Endurtakið	öndunina	fimm	sinnum.		
Dragðu	því	næst	að	þér	andann	og	og	haltu	niðri	í	þér	
andanum	þar	til	þú	finnur	að	náttúrulegt	er	að	anda	frá	þér	
og	losa	loftið	úr	kviðnum.		
Þetta	er	góð	æfing	til	að	slaka	á	og	ígrunda,	einnig	getur	
verið	gott	að	setja	bók	neðst	á	kviðinn	og	finna	hvernig	hún	
lyftist	upp	í	hverri	öndun,	þá	finnur	þú	að	þú	andar	alveg	
niður	í	þind.	
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. Hvað	sé	ég,	heyri,	lykta,	finn	og	bragða	
	
Nú	ert	þú	beðin/n	um	að	setjast	niður	hvar	sem	þú	vilt	í	
rýminu,	hafðu	nemendavinnubókina	með	þér.	Verkefnið	
kallar	á	að	allir	nemendur	hafi	algjöra	þögn.	Þegar	þögn	er	
komin	á	veltu	þá	fyrir	þér	hvaða	hljóð	þú	heyrir	í	kringum	
þig.	Er	umferðahljóð	úti?	Eru	börn	að	leik?	Heyrirðu	
andardrátt	hinna?	Finnurðu	einhverja	lykt?	Er	ef	til	vill	
málningarlykt	nálægt?	Er	hádegismatur	í	nánd?	Hvað	með	
snertingu,	finnur	þú	hve	gólfið	er	kalt	og	finnur	þú	form	
húsgagnanna	og	finnur	þú	hvernig	þyngdaraflið	heldur	þér	
niðri.	Hvað	sérðu	í	kringum	þig?		
Nú	skaltu	teikna	eða	skrifa	inn	í	rammana	hér	fyrir	neðan	
allt	sem	þú	heyrðir,	sást,	snertir,	lyktaðir,	bragðaðir.	
	

	
Ég	heyri...	

	
Ég	lykta...	

	
Ég	sé...	

	
Ég	bragða...	

	
Ég	snerti...	

	
Ég	veit...	
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[A]	Atvinna	
	
Prófið	núna	að	ganga	um	rýmið	eins	og	fólkið	á	myndunum.	
Hvernig	ganga	þau?	Hafa	þau	lága	eða	háa	stöðu?	Skoðið	
myndirnar	vandlega	áður	en	lagt	er	af	stað.		
Gangið	til	skiptis	eins	og	hver	og	ein	manneskja	á	
myndunum.	
	
. Veljið	eina	mynd	og	veltið	henni	fyrir	ykkur.	Hvaða	vini	á	
þessi	persóna?	Hver	er	fjölskylda	hennar?	Hvað	finnst	henni	
skemmtilegt	að	gera?	
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. Persónugreining	
	
Veljið	núna	eina	af	persónunum	á	myndinni	og	veltið	henni	
nánar	fyrir	ykkur,	hver	er	þetta?	Fyllið	út	persónugreiningu	
um	manneskjuna	sem	þið	hafið	valið.	Sjá	meðfylgjandi	mynd.	
	

Aðrar	persónur	segja:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Segir	um	sjálfan	sig:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tilfinningar:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Útlit:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Gerir:	
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[A]		Kastljós		
	
Nú	er	komið	að	því	að	þið	fáið	að	hitta	einhverja	af	
persónunum	sem	þið	kynntust	í	síðasta	verkefni.	Unnið	er	
með	kennsluaðferðina	kastljós	þar	sem	nemendur	fá	
tækifæri	á	að	vera	í	hlutverki	sem	einhver	af	þessum	
persónum.	Þú	getur	til	dæmis	boðið	þig	fram	ef	þig	langar	að	
kynnast	persónu	betur.	Einnig	er	hægt	að	draga	um	hver	fer	
í	kastljósið	með	því	að	setja	nöfn	nemenda	í	hatt	og	draga.		
Nemandi	fær	sér	sæti	fyrir	framan	bekkinn	sem	persónan	
sem	hann	valdi		og	hópurinn	fær	tækifæri	til	að	kynnast	
þeirri	persónu	betur	með	spurningum.		
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Froskakeppni	
	
	
	
Einu	sinni	var	hópur	af	froskum	sem	ákvað	að	fara	í	keppni	
hver	væri	fyrstur	upp	á	hæsta	turninn	í	bænum.	Það	var	
hópur	áhorfenda	sem	kom	að	fylgjast	með	þeim,	en	ekki	til	
að	styðja	þá	heldur	vegna	þess	að	þeir	trúðu	ekki	að	þeir	
gætu	komist	á	toppinn.	Áhorfendurnir	púuðu	og	kölluðu	,,þið	
komist	aldrei	upp	á	topp”	,,þið	eruð	svo	litlir	þið	getið	þetta	
ekki”	,,hættið	bara	þið	eruð	hvort	eð	er	svo	litlir	og	lélegir.”	
	
Orð	áhorfenda	fóru	að	hafa	áhrif	á	froskana	og	einn	af	öðrum	
fóru	froskarnir	að	falla	úr	leik.	Þeir	vildu	halda	áfram	en	
hættu	að	hafa	trú	á	sjálfum	sér	og	gáfust	upp.	Það	var	þó	
einn	froskur	sem	hélt	áfram	og	á	endanum	komst	hann	alla	
leið.	Hinir	froskarnir	og	áhorfendurnir	fylgdust	hissa	með	
honum	og	froskarnir	biðu	spenntir	eftir	því	að	geta	spurt	
hann	hvernig	hann	hefði	eiginlega	farið	að	þessu.		
	
Þegar	hann	kom	niður	og	þeir	fóru	að	yrða	á	hann	þá	svaraði	
hann	þeim	ekki.	Þá	komust	þeir		að	því	að	hann	var	
heyrnalaus	og	heyrði	því	ekki	í	öllum	sem	höfðu	ekki	trú	á	
getu	hans.	Hann	trúði	bara	á	sjálfan	sig	og	hélt	ótrauður	
áfram.	
	
 	
   
. Hvað	finnst	mér	ég	geta	lært	af	froskinum	sigursæla?: 
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k Kyrrmynd	
	
Núna	vinnið	þið	saman	í	fjögurra	manna	hópum.	Hver	hópur	
útbýr	þrjár	kyrrmyndir,	eina	af	því	sem	gerðist	áður	en	
keppnin	fór	af	stað,	eina	sem	gerist	í	miðri	keppni	og	eina	af	
því	sem	gerðist	eftir	keppnina.		
Eftir	að	hóparnir	hafa	ákveðið	kyrrmyndirnar	þá	skulið	þið	
sýna	hvor	öðrum	ykkar	kyrrmyndir	í	tímaröð	og	stoppa	í	
nokkrar	sekúndur	í	hverri	mynd.		
Þegar	allir	hóparnir	hafa	sýnt	sínar	myndir	væntanlega	með	
mismunandi	lokamynd	þá	vinnið	þið	áfram	saman	í	
hópunum	og	búið	til		spuna	út	frá	myndunum	og	haldið	
áfram	nokkur	augnablik	eftir	keppnina	sjálfa	svo	hægt	sé	að	
sjá	hvað	gerðist	eftir	að	kapphlaupinu	upp	turninn	lauk.	
	
	
k 	Spuni		
	
Hóparnir	vinna	saman	út	frá	kyrrmyndunum.	Þið	semjið	
spuna		sem	gerist	nokkrum	mínútum	fyrir	hverja	kyrrmynd	
fyrir	sig.	Hver	hópur	fær	10	mínútur	til	að	æfa	sig	og	sýna	
svo	hver	öðrum.		
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. Viðtal	
	

Nú	færð	þú	tækifæri	til	að	taka	einn	af	eftirtöldum	í	viðtal,	

sigurvegarann	(froskinn	sem	komst	upp	á	topp),	einn	af	

froskunum	sem	duttu	úr	keppni	eða	áhorfanda.	Hvaða	

spurningum	myndir	þú	vilja	fá	svör	við,	skrifaðu	

spurningarnar	hér	fyrir	neðan:	
	

Spurningar	sem	ég	vil	spyrja	___________________________________:	

	

1.	

	

2.	

	

3.	

	

Hverjir	fleiri	eru	á	svæðinu:	

	

	

	

	

	
O	Slúðurhringur	
	
Nú	skulið	þið	mynda	tvo	

hringi.	Annar	hringurinn	er	

hópur	af	froskum	sem	

duttu	úr	keppni	en	hinn	

hringurinn	eru	áhorfendurnir.		

Í	hvorum	hóp	fyrir	sig	eigið	þið	að	ræða	saman,	hvað	gerðist,	

hvernig	náði	froskurinn	að	sigra	og	af	hverju	gáfust	allir	upp,	

velta	þessu	aðeins	fyrir	ykkur.	Annar	hópurinn	byrjar	að	

ræða	saman	og	fær	um	5	mínútur	og	síðan	fær	hinn	

hópurinn	að	ræða	saman,	einnig	í	5	mínútur.	Hópurinn	sem	

er	ekki	að	tala	hlustar	og	fylgist	með.	
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Hóparnir	slúðra	um	keppnina.	Til	dæmis	gæti	hópurinn	af	
froskunum	sem	duttu	úr	keppni	rætt	hvort	froskurinn	
sigursæli	hafi	ekki	bara	verið	að	svindla?	Af	hverju	
heyrnarlaus	froskur	sé	að	tala	þátt	í	svona	keppni.	Þekkir	
einhver	af	ykkur	sigurvegarann	vel?		
Hópur		áhorfenda	getur	rætt		hversu	vel	tókst	til	hjá	
froskinum	sigursæla,	að	hafa	komist	alla	leið	á	toppinn	þrátt	
fyrir	heyrnaleysið.	Hvernig	sigurinn	mun	fara	með	hann,	
verður	hann	meira	metinn	innan	hópsins?	Er	hann	ef	til	vill	
orðinn	hrokafullur?	Hvernig	haldið	þið	að	hann	muni	taka	
því	að	hafa	unnið?	
	
k Innri	raddir		
	
Nú	vinnið	þið	saman	fjögur	í	
hóp,	tveir	fá	sér	sæti	andspænis	
hvor	öðrum	og	tveir	standa	fyrir	
aftan	hvorn	stól	fyrir	sig,	einnig	
andspænis	hvor	öðrum.		
Þeir	sem	sitja	í	stólunum	eiga	að	ræða	saman	um	keppnina.	
Einn	hópur	vinnur	í	einu	og	hinir	fylgjast	með.		
Þeir	tveir	sem	sitja	ekki	í	stólunum	en	standa	fyrir	aftan	þá	
eiga	að	túlka	hugsanir	þeirra	sem	sitja.	Stundum	í	daglegu	lífi	
segir	maður	ekki	allt	sem	maður	hugsar	eða	meinar,	felur	
raunverulegar	tilfinningar	þá	getur	þessi	æfing	verið	
árangursrík.	Munið	að	þeir	sem	sitja	heyra	ekki	innri	
hugsanir	hinna.		
Umræðuefnið	gæti	til	dæmis	verið:	
Sigurvegarinn	og	sá	fyrsti	sem	hætti		keppni	
Áhorfandi	og	sigurvegarinn	
Turninn	sjálfur	og	sigurvegarinn	
Mamma	sigurvegarans	og	sá	fyrsti	sem	hætti	keppni	
eða	hvaða	samsetning	sem	þér	dettur	í	hug.	
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Aldrei	-	Stundum	-	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
	

Námsmat	
	
Nú	er	komið	að	því	að	meta	vinnuna	sem	þið	hafið	unnið.	
Lesið	og	fyllið	inn	í	á	matið	samviskusamlega.	Skilið	svo	til	
kennara.	

	
 
. Sjálfsmat	
	
Það	er	mikilvægt	fyrir	hvern	nemanda	að	vera	meðvitaður	
um	gengi	sitt	og	líðan	í	skólanum	og	innan	hópsins.	Nú	ertu	
beðinn	um	að	svara	þessum	spurningum	hér	að	neðan	með	
því	að	merkja	X	við	það	sem	þér	finnst	passa	og	velta	því	
fyrir	þér	hvort	það	sé	eitthvað	sem	þú	hefðir	getað	gert	
betur	eða	öðruvísi	þegar	þú	vannst	með	samnemendum	
þínum	eða	í	einstaklingsvinnu.	
	
Mér	finnst	best	að	vinna	ein/einn	
Ég	er	dugleg/ur	að	koma	með	hugmyndir	í	hópavinnu	
Ég	hlusta	vel	á	samnemendur	mína	og	kennarann	
Ég	virði	og	fylgi	samningnum	sem	við	gerðum	í	upphafi	
	
	
Hugleiðingar:	
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k Jafningjamat		
	
Mikilvægt	er	að	allir	í	hópnum	leggi	sitt	af	mörkum	við	að	
gera	sitt	besta	í	tengslum	við	samvinnu.	Hópavinna	gengur	
ekki	nema	allir	fái	tækifæri	til	að	nýta	hæfileika	sína.	Nú	
skaltu	hugsa	til	baka	hvernig	samvinnan	í	hópaverkefnum	
sem	þú	hefur	verið	í	hefur	gengið,	hvað	gekk	einstaklega	vel	
og	hvort	eitthvað	hefði	mátt	framkvæma	öðruvísi.	
	
	
Allir	í	hópnum	gerðu	sitt	besta	
Það	hlustuðu	allir	vel	á	hver	annan	
Við	skiptum	verkefnum	jafnt	á	milli	okkar	
Þetta	voru	skemmtileg	verkefni	
	
	
Er	eitthvað	sem	gekk	mjög	vel	í	hópavinnunni,	hvað?	
	
	
	
Hér	hakar	þú	við	já	eða	nei:	
	
Ég	hefði	getað	staðið	mig	betur	í	hópavinnunni:	
Ég	gerði	mun	meira	en	flestir	í	hópastarfinu:	
Ég	vil	fá	að	tala	í	einrúmi	við	kennarann:	
	
Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Aldrei	–	Stundum	–	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	

	

Já					–				Nei	
______								______									
______								______									
______								______									
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Vinátta 	
Kafli	2	

	
	
Að	eiga	góða	vini	og	að	vera	góður	vinur	er	eitt	af	því	
dýrmætasta	sem	til	er.	Vinir	lenda	oft	í	ævintýrum	saman,	
þeir	standa	saman	í	gegnum	súrt	og	sætt.	Það	að	vera	vinur	
krefst	þess	að	hlusta	á	og	vera	tilbúinn	að	vera	til	staðar	fyrir	
hina	því	maður	treystir	því	að	þeir	séu	til	staðar	þegar	þörf	
er	á.		
	
Gullna	reglan	,,komdu	fram	við	aðra	eins	og	þú	vilt	að	komið	
sé	fram	við	þig”	sýnir	okkur	að	frá	örófi	alda	hafa	menn	lagt	
mikið	upp	úr	því	að	vera	góðir	við	hvern	annan.	
	
Í	þessum	kafla	er	ætlunin	að	hugsa	betur	út	í	það	hvað	felst	í	
því	að	vera	góður	vinur.	Hvað	er	góð	vinátta?	Hverjir	eru	
góðir	vinir?	Hvað	er	það	sem	einkennir	góða	vini	og	hvernig	
getum	við	glatt	hvert	annað	með	nærveru	og	hlýju.	
	
	
O	Ég	heiti	
	
Leggist	á	gólfið	í	hring.	Veljið	einn	nemanda	til	að	hefja	
leikinn.	Sá	sem	byrjar	stendur	upp	og	segir	,,Ég	heiti	
___________	og	mér	finnst	gaman	að	________”	Þá	standa	þeir	
upp	sem	finnst	það	einnig	skemmtilegt	standa	og	segja	,,mér	
finnst	________	líka	skemmtilegt”		
	
Þið	getið	einnig	bætt	við	hring	þar	sem	sagður	er	uppáhalds	
maturinn	ykkar.	Í	þessum	leik	kynnist	þið	betur	og	sjáið	
hverjir	hafa	svipuð	eða	sömu	áhugamál	og	þið	sjálf.
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[A]	Góðan	dag	
	
Nemendur	velja	einhvern	úr	hópnum	til	að	fara	fram	og	bíða	
frammi	þar	til	kallað	er	á	hann.	Síðan	veljið	þið	einn	
einstakling	sem	mun	segja	,,góðan	dag”	þegar	viðkomandi	
kemur	inn	aftur.	Þegar	þið	eruð	tilbúin	fer	einhver	fram	og	
leiðir	þann	inn	sem	beið	frammi.	Sá	verður	að	hafa	lokuð	
augun	svo	hann	sjái	ekki	hvar	nemendur	sitja.		
Síðan	segir	sá	sem	var	valinn	til	að	segja	góðan	dag	,,Góðan	
dag	______	(nafnið	á	þeim	sem	var	valinn)”	.	Sá	sem	er	með	
lokuð	augun	reynir	að	þekkja	röddina	og	svarar	,,góðan	dag	
______	(nafnið	á	þeim	sem	hann	heldur	að	það	sé).	
Ef	hann	getur	ekki	rétt	nafn	endurtekur	
hann	og	segir	annað	nafn	,,Góðan	dag	
________”	þá	fær	hann	annað	tækifæri	til	að	
heyra	röddina.	
Veljið	um	þrjá	til	viðbótar	sem	loka	augum	
og	þrjá	til	að	segja	,,Góðan	dag.”	Passið	ykkur	
að	velja	alltaf	einhverja	nýja	sem	hafa	hvorki	
prófað	að	giska	eða	segja	,,góðan	dag”.	
	
[A]	Gleðjum	hvert	annað	
	
Hengið	blað	á	bakið	á	ykkur	öllum,	eða	límið	með	límbandi.	
Því	næst	gangið	þið	öll	um	rýmið	og	skrifið	eitthvað	jákvætt	
eða	fallegt	um	hina	á	blað	þeirra.	Eitthvað	sem	þér	finnst	
einkenna	þá,	skrifið	hjá	öllum.	
Eftir	að	allir	hafa	lokið	við	að	skrifa	þá	fáið	þið	ykkur	sæti	í	
hring	á	gólfinu.		
Hver	og	einn	nemandi	fær	nokkrar	mínútur	til	að	skoða	sitt	
blað	og	velur	síðan	einn	hlut	til	að	segja	upphátt	um	sig.	
Ég	heiti	______	og	er	____________.	
Umræða	eftir	verkefnið	er	mikilvæg	þar	sem	rætt	er	um	
jákvætt	viðmót	og	mikilvægi	þess	að	hrósa	öðrum.	
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O	Merking	orða	
	
Myndið	hring	standandi	á	gólfinu.	Einn	byrjar	og	sendir	
orðið	,,nei”	áfram	til	næstu	manneskju,	hún	segir	það	sama	
við	næstu	og	koll	af	kolli	þar	til	orðið	er	komið	heilan	hring.	
Síðan	fer	orðið	annan	hring	en	þá	breytið	þið	tónfallinu	og	
notið	mismunandi	áherslur.	Einn	segir	ef	til	vill	nei	með	
háum	rómi,	mjög	glaður,	næsti	segir	það	lágt	og	
sorgmæddur,	annar	mjög	hratt	o.s.frv.	
Prófið	að	fara	annan	hring	og	segja	þá	aðeins	orðið	já.	Síðan	
er	hægt	að	fara	annan	hring	og	segja	þá	,,hvað	segirðu	gott?”	
eða	orðið,,frábært”	og	ef	ykkur	dettur	annað	orð	í	hug	getið	
þið	prófað	að	senda	það	hringinn.	
 

	
Eins	og	þið	tókuð	eftir	í	leiknum	merking	orða	er	hægt	að	
segja	eitt	en	meina	allt	annað.	Einhver	getur	til	dæmis	verið	
mjög	leiður	en	sagt	að	allt	sé	í	lagi,	þá	er	mikilvægt	að	reyna	
að	finna	út	hvað	sé	að	og	hvort	hægt	sé	að	hjálpa.	Það	er	jafn	
nauðsynlegt	að	segja	frá	þegar	manni	líður	illa	og	að	vera	til	
staðar	fyrir	þann	sem	líður	ekki	nógu	vel.		
	
	
	
O		Spuni	
	
Nú	ætlið	þið	að	prófa	að	eiga	samræður	einungis	með	því	að	
segja	bara	eitt	orð,	en	með	mismunandi	blæbrigðum.	Tveir	
og	tveir	ræða	saman	í	einu.	Takið	eftir	því	hvernig	merking	
orða	breytist	eftir	líkamsbeitingu	og		svipbrigðum.	Byrjið	á	
því	að	segja	alltaf	bara	,,já”	en	síðan	getið	þið	prófað	að	nota	
einhver	önnur	orð.	
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n 		Spuni	–	framhald		
	
Nú	vinnið	þið	í	pörum	og	dreyfið	ykkur	um	rýmið.	Prófið	að	
byrja	að	ræða	saman	líkt	og	áðan	einungis	með	einu	orði.	Því	
næst	bætið	þið	við	líkamstjáningu	eftir	því	hvort	þið	veljið	
að	vera	með	háa	stöðu	eða	lága	stöðu	í	verkefninu.	Þegar	
líður	á	samræðurnar	eruð	þið	beðin	um	að	breyta	stöðu	
ykkar	yfir	í	háa	stöðu	ef	þið	voruð	með	lága	og	öfugt.		
Munið	að	nota	einungis	orðið	sem	þið	ákveðið	í	sameiningu	
þegar	þið	talið	saman.	
	
	
O	Umræða	
	
Nemendur	setjast	í	hring	og	ræða	verkefnið.	Hvernig	gekk	að	
láta	stöðu	breytast	í	samræðunum	og	hvernig	áttuðu	þið	
ykkur	á	því	að	nú	væri	staða	ykkar	að	breytast?		
Var	eitthvað	sérstakt	atvik	sem	olli	þvi	eða	funduð	þið	það	
gerast	smám	saman?	
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[A]	Dýraríkið	
	
	
Ef	ég	væri	dýr,	hvaða	dýr	væri	ég?	______________________________	
	
	
Veljið	ykkur	eitt	dýr,	og	segja	engum	frá.	Gangið	um	rýmið.	
Best	er	að	ganga	venjulega	fyrst,	ekki	of	hratt	og	ekki	of	
hægt.	Eftir	smástund,	þegar	kennarinn	segir	til	áttu	að	ganga	
eins	og	dýrið	sem	þú	valdir	þér.	Gengur	það	á	fjórum	fótum,	

tveimur,	fer	það	hratt	eða	hægt?			
- Hvað	ef	dýrið	ykkar	er	hrætt,	
hvernig	gengur	það	
þá?	

- En	þegar	það	er	
sorgmætt?	

- Núna	er	það	glatt.	
- Prófið	að	vera	
feimin.	

	
	
	

. Hvernig	fannst	þér	að	prófa	að	vera	dýr?	
Heldur	þú	að	dýr	upplifi	tilfinningar	eins	og	við?	
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k 	Dýrasamkoma		
	
Vinnið	í	fjögurra	manna	hópum.	Þið	eruð	öll	dýrin	sem	þið	
völduð	ykkur	áðan.	Öll	dýrin	tala	mannamál	í	þessari	æfingu	
og	eru	að	fara	í	langt	ferðalag	saman	þar	sem	þau	sitja	saman	
í	bíl	í	sex	klukkustundir.	Hvernig	líður	ykkur	með	það?	
Eru	þið	öll	góðir	vinir,	eða	eru	dýr	meðal	ykkar	sem	vilja	
ráða	yfir	öllum,	eða	eru	skordýr	í	bílnum	og	þið	ef	til	vill	
hrædd	við	þau?	Hvað	er	um	að	vera	í	huga	ykkar?	
	
Æfingin	er	lík	kennsluaðferðinni	innri	raddir.	Tveir	fá	sér	
sæti	andspænis	hvor	öðrum,	þeir	eru	í	hlutverkum	dýranna	
sinna.	Aðrir	tveir	standa	fyrir	aftan	stólana	þeirra	og	eru	
innri	hugsanir	þeirra.	Þeir	sem	sitja	heyra	ekki	í	
hugsununum	heldur	reyna	að	eiga	eðlilegar	samræður	á	
meðan	hugsanirnar	tala	á	sama	tíma	ofan	í	samræðurnar.	
Þannig	er	það	að	við	hugsum	oft	um	eitthvað	annað	en	við	
erum	að	tala	og	í	þessu	verkefni	fáum	við	að	skyggnast	nánar	
inn	í	hug	dýranna.		
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Nú	eru	dýrin	alveg	að	fara	að	leggja	af	stað	í	langferðina.	
Ræðið	saman	í	hópunum	hvað	þið	getið	gert	til	að	gera	
ferðina	bærilega	og	hverju	þarf	að	huga	að.	Punktið	niður	
helstu	niðurstöður:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
k Bílferðin	
	
Þá	er	komið	að	bílferðinni	
sjálfri.	Stillið	upp	stólum	
líkt	og	í	bíl.	Semjið	stuttan	
leikþátt	þar	sem	hver	og	
einn	fær	að	segja	nokkrar	
setningar.		
Æfið	í	um	10	mínútur	og	
þegar	verkin	eru	tilbúin	
þá	sýnið	þið	hinum.	Hugið	
vel	að	vináttu	dýranna	í	
þessari	löngu	ferð.		
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Sigrúnu	í	5.	J.	fannst	mjög	gaman	að	spila	fótbolta	í	
frímínútunum	og	taka	þátt	í	snúsnú	eða	öðrum	leikjum	sem	
bekkjarfélagarnir	vildu	fara	í.	Síðan	kom	ný	stelpa	í	bekkinn,	
Katrín,	það	hafði	alltaf	verið	jafnt	í	liðin	þegar	þau	spiluðu	
fótbolta	en	núna,	vegna	þess	að	Katrín	vildi	vera	með	að	
spila	voru	liðin	orðin	ójöfn.	Þá	þurftu	þau	alltaf	að	hafa	einn	
á	bekknum(vera	útaf)	í	smástund	og	henni	og	hinum	
bekkjarfélögunum	fannst	þetta	ósanngjarnt.		
Gat	Katrín	ekki	bara	sleppt	því	að	vera	með	og	farið	að	róla	
eða	gert	eitthvað	annað.	Sigrún	tók	svo	eftir	því	að	í	einum	
frímínútunum	þegar	þau	höfðu	ákveðið	að	fara	í	snúsnú	var	
Katrín	bara	að	rölta	um	leikvöllinn	ein,	hún	virtist	vera	
svolítið	leið	en	Sigrún	var	ekki	viss	og	vissi	heldur	ekki	hvort	
hún	ætti	að	tala	við	hana,	hvað	hún	ætti	að	segja	eða	gera.		
	
	
	
k 	Ræðið	saman	í	fjögra	manna	hópum	eftirfarandi	
spurningarog	skrifið	niður	helstu	niðurstöðurnar	ykkar:	
	
Hvernig	haldiði	að	Katrínu	hafi	liðið?	
	
	
	
Af	hverju	var	Sigrún	óviss	hvað	hún	ætti	að	gera?	
	
	
	
Hvað	finnst	ykkur	að	Sigrún	hafi	átt	að	gera?	
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[A]	Samviskugöng	
	
Búið	til	tvær	samhliða	raðir	sem	standa	á	móti	hvor	annarri	
og	mynda	einskonar	göng.	Veljið	nemanda	til	að	ganga	í	
gegnum	göngin.	Þið	ætlið	að	hjálpa	honum	að	taka	erfiða		
ákvörðun.	Þeir	sem	mynda	göngin	eru	annað	hvort	í	
hlutverki	samvisku	þess	sem	gengur	í	gegn	eða	einhvers	sem	
hugsar	vel	eða	illa	til	persónunnar.			
Þið	skiptist	þið	á	að	koma	með	ykkar	skoðanir,	hver	og	einn	
nemandi	segir	eina	setningu	í	einu,	en	setningarnar	eiga	að	
auðvelda	þeim	sem	gengur	í	gegnum	göngin	að	taka	
ákvörðun.	Sá	hinn	sami	hlustar	á	allar	skoðanir	og	tekur	
ákvörðun	út	frá	þeim	þegar	hann	er	komin	í	gegnum	
samviskugöngin.	
Fyrsti	nemandinn	sem	gengur	í	gegnum	göngin	er	í	hlutverki	
sem	Katrín.		
Hún	þarf	að	taka	þá	erfiðu	ákvörðun	hvort	hún	eigi	að	þora	
að	spyrja	hina	hvort	hún	megi	vera	með	í	snúsnú.	Hún	er	
hrædd	um	að	þau	taki	ekki	vel	í	það	því	hún	hefur	fengið	svo	
neikvætt	viðmót	síðan	hún	byrjaði	í	bekknum.		
Önnur	hliðin	vill	að	hún	fari	til	hópsins	og	spyrji	hvort	hún	
megi	vera	með,	hin	hliðin	vill	það	ekki.		
	
Næsti	nemandi	sem	gengur	
göngin	getur	verið	Sigrún	
og	þið	ætlið	að	hjálpa	
henni	að	ákveða	hvað	hún	
eigi	að	gera.	Hvort	hún	
eigi	að	fara	og	tala	við	
Katrínu,	sjá	hvort	hún	vilji	
vera	með	í	snúsnú.	Eða	
hvort	hún	eigi	að	láta	sem	
hún	taki	ekki	eftir	því	að	
henni	líði	illa	og	halda	
áfram	með	hópnum	að	
skemmta	sér	í	snúsnú.		
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	k 	Fundur	
	 	
Skiptið	ykkur	í	fjögurra	manna	hópa,	ef	það	er	ekki	jafnt	og	
einn	hópurinn	hefur	fimm	í	hóp	þá	bætist	annar	skórinn	
hennar	Katrínar	við.		
Þið	farið	í	hlutverk	snúsnú	bandsins,	fótboltans,	rólunnar	og	
útidyrahurðarinnar	á	skólanum	en	þau	hafa	tekið	eftir	því	
hvernig	nemendur	í	5.	J.	tóku	á	móti	Katrínu	þegar	hún	
byrjaði	í	skólanum.	
Í	kjölfarið	hafa	þau	ákveðið	að	halda	neyðarfund	og	þurfa	að	
ræða	mörg	mikilvæg	málefni.	Hver	hópur	fær	eitt	málefni	til	
að	ræða.		
1. Hvað	hægt	sé	að	gera	til	að	bæta	bekkjarandann?	
2. Hvað	þau	geti	gert	til	að	láta	Katrínu	líða	vel.	
3. Hvernig	hægt	er	að	styrkja	Sigrúnu	í	að	stíga	fram	og	
taka	sjálfstæðar	ákvarðanir.	

	
Útbúið	stuttan	leikþátt.	Í	leikþættinum	eigið	þið	að	komast	
að	einhverri	niðurstöðu	varðandi	það	málefni	sem	þið	fáið	
úthlutað,	og	sýna/segja	hvernig	ætlið	þið	að	ná	að	koma	því	
til	skila	til	5.	J?	
	
Sýnið	nú	hinum	í	bekknum	ykkar	spuna	og	ræðið	
mismunandi	lausnir.	
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Aldrei	-	Stundum	-	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
	

Námsmat	
	
Nú	er	komið	að	því	að	meta	vinnuna	sem	þið	hafið	unnið.	
Lesið	og	fyllið	inn	í	á	matið	samviskusamlega.	Skilið	svo	til	
kennara.	

	
 
. Sjálfsmat	
	
Það	er	mikilvægt	fyrir	hvern	nemanda	að	vera	meðvitaður	
um	gengi	sitt	og	líðan	í	skólanum	og	innan	hópsins.	Nú	ertu	
beðinn	um	að	svara	þessum	spurningum	hér	að	neðan	með	
því	að	merkja	X	við	það	sem	þér	finnst	passa	og	velta	því	
fyrir	þér	hvort	það	sé	eitthvað	sem	þú	hefðir	getað	gert	
betur	eða	öðruvísi	þegar	þú	vannst	með	samnemendum	
þínum	eða	í	einstaklingsvinnu.	
	
Mér	finnst	best	að	vinna	ein/einn	
Ég	er	dugleg/ur	að	koma	með	hugmyndir	í	hópavinnu	
Ég	hlusta	vel	á	samnemendur	mína	og	kennarann	
Ég	virði	og	fylgi	samningnum	sem	við	gerðum	í	upphafi	
	
	
Hugleiðingar:	
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k Jafningjamat		
	
Mikilvægt	er	að	allir	í	hópnum	leggi	sitt	af	mörkum	við	að	
gera	sitt	besta	í	tengslum	við	samvinnu.	Hópavinna	gengur	
ekki	nema	allir	fái	tækifæri	til	að	nýta	hæfileika	sína.	Nú	
skaltu	hugsa	til	baka	hvernig	samvinnan	í	hópaverkefnum	
sem	þú	hefur	verið	í	hefur	gengið,	hvað	gekk	einstaklega	vel	
og	hvort	eitthvað	hefði	mátt	framkvæma	öðruvísi.	
	
	
Allir	í	hópnum	gerðu	sitt	besta	
Það	hlustuðu	allir	vel	á	hver	annan	
Við	skiptum	verkefnum	jafnt	á	milli	okkar	
Þetta	voru	skemmtileg	verkefni	
	
	
Er	eitthvað	sem	gekk	mjög	vel	í	hópavinnunni,	hvað?	
	
	
	
Hér	hakar	þú	við	já	eða	nei:	
	
Ég	hefði	getað	staðið	mig	betur	í	hópavinnunni:	
Ég	gerði	mun	meira	en	flestir	í	hópastarfinu:	
Ég	vil	fá	að	tala	í	einrúmi	við	kennarann:	
	
Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aldrei	–	Stundum	–	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	

	

Já					–				Nei	
______								______									
______								______									
______								______									



	
	

35	

 
 
 

Gleði og sorg 	
Kafli	3	

	
	
	
Allir	ganga	í	gegnum	erfiða	sem	og	góða	tíma.	Það	sem	
mestu	máli	skiptir	þegar	erfiðleikar	steðja	að	er	að	hafa	
einhverja	góða	með	sér	sem	maður	getur	treyst	og	talað	við,	
fjölskylduna,	vini	eða	aðra	nákomna.		
Einnig	er	mikilvægt	að	þekkja	tilfinningarnar	sínar	og	geta	
áttað	sig	á	því	hvernig	manni	líður.		Það	er	ekki	síður	
mikilvægt	að	átta	sig	á	því	ef	að	einhverjum	öðrum	líður	illa	
og	þarf	á	stuðning	að	halda	og	vera	þá	til	staðar	fyrir	þá.	
	
Æfingarnar	og	verkefnin	í	kaflanum	eru	ætlaðar	fyrir	þig	til	
að	kynnast	hinum	fjölbreyttu	tilfinningum	sem	fylgja	því	að	
vera	manneskja.	Þær	eru	hluti	af	því	sem	gerir	hvern	og	einn	
einstakan	þar	sem	að	ekki	bregðast	allir	á	sama	hátt	við	
mismunandi	hlutum	og	aðstæðum.		
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. 	Gleðiaugnablik	
	
Hugsaðu	til	baka,	hvenær	upplifðir	þú	síðast	sælutilfinningu	
eða	gleði.	Gæti	það	verið	þegar	þú	náðir	að	skora	mark	í	
fótboltaleik	með	liðinu	þínu,	sýndir	dans	á	danssýningu,	
varst	úti	að	leika	með	vinunum,	last	góða	bók	heima	eða	
eitthvað	annað	sem	þér	dettur	í	hug.	
	
Skrifaðu	hérna	niður	minningu	þína	frá	þessari	stundu:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

n 		Ræðið	núna	saman	tvö	
til	þrjú,	segið	hvort	öðru	frá	
því	augnabliki	sem	þið	
völduð	ykkur	að	skrifa	um.	
Af	hverju	þið	völduð	þetta	
atvik	og	hvað	það	var	sem	
gerði	það	einstaklega	mikið	
gleðiaugnablik.	
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n 	Kyrrmynd	
	
Vinnið	nú	saman	fjögur	í	hóp.	Veljið	einhverja	gleði-	eða	
sorgarstund	í	sameiningu	og	undirbúið	kyrrmynd	af	því	
atviki.	Þið	fáið	nokkrar	
mínútur	til	þess.		
Kyrrmynd	er	svolítið	eins	
og	ef	þið	ímyndið	ykkur	
að	það	sé	tekin	ljósmynd	
af	atburðinum,	hvar	eru	
allir	á	myndinni,	hvað	er	
að	gerast?	Þegar	ykkar	
hópur	er	búin	að	ákveða	
sína	kyrrmynd	og	æfa	
hana	skulið	þið	fá	ykkur	
sæti.	
	
O		Hver	gerir	hvað?	
	
Myndið	nú	hring	og	skiptist	á	að	sýna	hinum	hópunum	ykkar	
kyrrmynd.	Samnemendur	velta	fyrir	sér	hvaða	atburð	verið	
er	að	sýna.	Kennarinn	getur	gengið	á	milli	og	spurt	
nemendur	spurninga,	til	dæmis	hver	þeir	eru,	hvað	þeir	eru	
að	hugsa	og	hvað	þá	dreymi	um.			
 
n 	Gleði-	eða	sorgarspuni 
 

Nú	eigið	þið	í	sömu	hópum	og	áðan	að	ákveða	hvað	gerist	
fyrir	og	eftir	kyrrmyndina	sem	þið	voru	að	sýna.		
Þið	búið	til	spuna	um	myndina,	nokkru	áður	en	kyrrmyndin	
gerist,	hverjir	eru	þarna,		hver	gerir	hvað	og		komið	með	
hugmyndir	að	atburðarás.	Þetta	gerið	þið	einnig	eftir	
kyrrmyndina.	Hver	og	einn	þarf	að	segja	að	minnsta	kosti		1-
2	setningar	fyrir	og	eftir	kyrrmyndina.	
Fáið	ykkur	sæti	og	sýnið	svo	hinum	hópunum,	einn	hópur	í	
einu.	
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Sigurjón	var	að	keppa	á	fótboltamóti	með	sínu	liði.	Staðan	
var	2:2	og	einungis	nokkrar	mínútur	eftir.	Hann	var	
markvörður	og	liðið	hans	var	í	vörn.	Mótspilararnir	voru	að	
reyna	að	skora	og	allir	treystu	á	að	Sigurjón	myndi	ná	að	
verja,	ef	hann	næði	því	ekki	myndi	hitt	liðið	vinna.	Það	vildi	
Sigurjón	alls	ekki	og	var	tilbúinn.	Skotið	kom	á	fullri	ferð	en	
hann	náði	ekki	að	verja	og	boltinn	skaust	beint	í	markið.	
	
	
	
n 	Ræðið	saman	í	nýjum	hópum	og	skrifið	helstu	
niðurstöður	niður:	
	
Hvernig	haldið	þið	að	Sigurjóni	hafi	liðið?	
	
	
	
	
	
Hvernig	haldið	þið	að	hinir	liðsfélagarnir	hafi	brugðist	við?		
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n 	Liðsfélagaspuni	
	
Spinnið	nú	upp	atriði	í	tengslum	við	fótboltaleikinn,	í	sömu	
hópum	og	voru	í	umræðunum	hér	á	undan.	Spuna	af	því	
þegar	liðið	hans	Sigurjóns	er	að	koma	saman	eftir	leikinn.	
Eru	þeir	uppbyggjandi	og	reyna	að	hressa	hvorn	annan	við?	
Er	neikvæðni	í	loftinu?	Kenna	þeir	hvor	öðrum	um	að	hafa	

tapað	leiknum	eða	hvað	er	að	gerast?		
Áður	en	þið	hefjist	handa	er	gott	að	ákveða	
hver	leikur	Sigurjón	og	ef	þjálfarinn	er	með	í	
spunanum	þá	þarf	að	ákveða	hver	leikur	hann. 
 

. Svipirnir	
	
Skoðaðu	myndirnar	hér	að	neðan	og	æfðu	þig	í	mismunandi	
svipbrigðum.	Hugsaðu	út	í	það	hvaða	vöðva	þú	þarft	að	nota	
til	að	framkalla	þennan	svip,	ertu	með	opinn	munn,	lokuð	
augu,	krepptar	varir	eða	útþandar	nasir,	hvernig	líður	þér?	
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O	Svipurinn	minn	
	
Þegar	þið	eruð	búin	að	skoða	öll	svipbrigðin	þá	velur	hver	og	
einn	nemandi	eitt	af	þeim	til	þess	aða	vinna	með	í	þessu	
verkefni.	Nemendur	standa	í	hring	og	einn	á	fætur	öðrum	
sýnir	hinum	svipbrigðið	það	sem	hann	valdi.	Hinir	giska	á	
hvernig	þér	líður	Ef	einhver	annar	hefur	valið	sama	
svipbrigði		gefur	hann	þeim	sem	var	með	það	sama,,high	5”	
og	fer	hann	síðan	aftur	á	sinn	stað	í	hringnum	og	velur	sér	
nýtt	svipbrigði.		

		
Elliheimilið	

	
	
Það	voru	tvær	10	ára	gamlar	vinkonur	sem	heimsóttu	
reglulega	elliheimilið	í	götunni.	Þær	fengu	að	hjálpa	til,	spila	
og	ræða	við	heimilisfólkið.		
Þær	áttu	orðið	nokkra	góða	vini,	einn	af	eldri	mönnunum	fór	
alltaf	með	þeim	í	göngutúr	og	dró	þær	áfram	á	
línuskautunum.	Það	var	gaman	að	vera	með	gamla	
manninum.	Dag	einn	fóru	þær	í	heimsókn	eftir	skólann	en	
þegar	þær	mættu	þá	komu	þær	ekki	auga	á	gamla	manninn.	
Spurðu	eftir	honum	og	fengu	að	vita	að	hann	hefði	látist	
síðastliðinn	mánudag.	
	
 
 
 
 
k Afturhvarf	
	
Ræðið	núna	saman	í	4	manna	hópunum:	
Hver	var	þessi	maður?	
Hvar	var	fjölskyldan	hans?	
Afhverju	var	hann	svona	góður?	
Hver	voru	helstu	áhugamál	hans?	
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k Kyrrmynd	
	
Nú	skulið	þið	búa	til	kyrrmynd	í	sömu	hópum	og	í	fyrra	
verkefni.	Hver	hópur	býr	til	kyrrmynd	af	því	þegar	maðurinn	
var	ungur.	Eru	fleiri	með	á	myndinni,		hverjir	eru	það?	Er	
hann	með	vinum	sínum	eða	fjölskyldu?	Hvað	eru	þau	að	
gera?	
Þið	fáið	um	5-10	mínútur	til	að	
ákveða	kyrrmyndina,	nýtið	
tímavaka	í	stofunni	til	að	taka	
tímann,	skeiðklukku	eða	annað.	
Sýnið	svo	hinum	hópunum	ykkar	
kyrrmynd.	
	
k Fjársjóður	í	poka	
	
Veljið	einn	úr	hópnum	ykkar,	sá	hinn	sami	fær	það	hlutverk	
að	draga	hlut	úr	poka.	Þessir	hlutir	tengjast	allir	annaðhvort	
stelpunum	eða	gamla	manninum.	Skoðið	hlutinn	sem	þið	
dróguð	og	búið	til	í	sameiningu	stutta	sögu	um	það	sem	þessi	
hlutur	sá	og	upplifði	í	gegnum	tíðina.	
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

42	

. Spegillinn	
	
Lesið	ljóðið	hér	að	neðan	og	skoðið	myndina,	veltið	fyrir	
ykkur	hver	átti	þennan	spegil	og	horfði	á	hverjum	degi	í	
hann.	Hvað	getur	spegillinn	sagt	okkur	um	eigandann?	Hvar	
var	spegillinn	geymdur	og	hvað	sá	og	upplifði	spegillinn?	
	
Ég	sýni	allt	sem	sést,	
hef	hangið	hér	í	óratíð,	
séð	fleiri	hluti	en	flest.	
Veislur	og	í	einrúmi.	
Hver	sem	þú	ert,	
ég	endurspegla	þig,	
í	gleði	sem	og	sorg,	
mun	halda	áfram	að	sjá	um	
ókomna	tíð.	
	
	
k Hver	var	eigandinn?	
	
Ræðið	nú	með	tveimur	til	þremur	öðrum	nemendum	um	
ljóðið,	heyrið	þeirra	hugmyndir	og	segið	þeim	frá	ykkar	
upplifun	af	ljóðinu.	
Setjið	hér	niður	fjóra	hluti	sem	þið	teljið	ykkur	vita	um	
eiganda	spegilsins:	
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k 	Afturhvarf	
	
Nú	skulið	þið	í	sömu	hópum	og	hér	að	ofan	útbúa	tvær	
kyrrmyndir.	Eina	mynd	af	einhverjum	gleðitíðindum	sem	
hafa	sést	speglast	í	speglinum,	til	dæmis	einhver	veisla,	
hátíð,	eða	önnur	gleði	sem	þið	getið	ímyndað	ykkur	að	hafi	
átt	sér	stað	fyrir	framan	spegilinn.	
Hin	kyrrmyndin	á	svo	að	vera	af	einhverjum	sorgaratburði,	
sorg	eða	leiða	sem	sést	hefur	speglast	í	speglinum.	
	
. Hugleiðingar	spegilsins	

	
Nú	er	komið	að	því	að	setja	sig	í	hlutverk	
spegilsins	sjálfs.	Þú	hefur	fengið	að	sjá	
nokkrar	upplifanir	sem	spegillinn	sá	og	ert	
kominn	með	hugmynd	að	því	hvernig	eigandi	
spegilsins	var/er.	Gaman	getur	verið	að	líta	
til	upphafs	þess	tíma	þegar	spegillinn	fór	í	
hendurnar	á	eiganda	sínum.	Skrifaðu	í	
hlutverki	spegilsins	upplifun	hans	frá	þeim	
merka	degi.	Fór	spegillinn	strax	upp	á	vegg?	
Var	hann	lagður	til	hliðar	og	gleymdur	í	
langan	tíma?	Voru	mörg	börn	á	heimilinu	þar	
sem	spegillinn	var?	Var	gleði		ríkjandi	eða	var	

sorg	á	heimilinu?	Var	spegillinn	ef	til	vill	erfðagripur	sem	
gekk	milli	eiganda	ættlið	eftir	ættlið?		
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Aldrei	-	Stundum	-	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
	

Námsmat	
	
Nú	er	komið	að	því	að	meta	vinnuna	sem	þið	hafið	unnið.	
Lesið	og	fyllið	inn	í	á	matið	samviskusamlega.	Skilið	svo	til	
kennara.	

	
 
. Sjálfsmat	
	
Það	er	mikilvægt	fyrir	hvern	nemanda	að	vera	meðvitaður	
um	gengi	sitt	og	líðan	í	skólanum	og	innan	hópsins.	Nú	ertu	
beðinn	um	að	svara	þessum	spurningum	hér	að	neðan	með	
því	að	merkja	X	við	það	sem	þér	finnst	passa	og	velta	því	
fyrir	þér	hvort	það	sé	eitthvað	sem	þú	hefðir	getað	gert	
betur	eða	öðruvísi	þegar	þú	vannst	með	samnemendum	
þínum	eða	í	einstaklingsvinnu.	
	
Mér	finnst	best	að	vinna	ein/einn	
Ég	er	dugleg/ur	að	koma	með	hugmyndir	í	hópavinnu	
Ég	hlusta	vel	á	samnemendur	mína	og	kennarann	
Ég	virði	og	fylgi	samningnum	sem	við	gerðum	í	upphafi	
	
	
Hugleiðingar:	
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k Jafningjamat		
	
Mikilvægt	er	að	allir	í	hópnum	leggi	sitt	af	mörkum	við	að	
gera	sitt	besta	í	tengslum	við	samvinnu.	Hópavinna	gengur	
ekki	nema	allir	fái	tækifæri	til	að	nýta	hæfileika	sína.	Nú	
skaltu	hugsa	til	baka	hvernig	samvinnan	í	hópaverkefnum	
sem	þú	hefur	verið	í	hefur	gengið,	hvað	gekk	einstaklega	vel	
og	hvort	eitthvað	hefði	mátt	framkvæma	öðruvísi.	
	
	
Allir	í	hópnum	gerðu	sitt	besta	
Það	hlustuðu	allir	vel	á	hver	annan	
Við	skiptum	verkefnum	jafnt	á	milli	okkar	
Þetta	voru	skemmtileg	verkefni	
	
	
Er	eitthvað	sem	gekk	mjög	vel	í	hópavinnunni,	hvað?	
	
	
	
Hér	hakar	þú	við	já	eða	nei:	
	
Ég	hefði	getað	staðið	mig	betur	í	hópavinnunni:	
Ég	gerði	mun	meira	en	flestir	í	hópastarfinu:	
Ég	vil	fá	að	tala	í	einrúmi	við	kennarann:	
	
Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Aldrei	–	Stundum	–	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	

	

Já					–				Nei	
______								______									
______								______									
______								______									
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Fjölbreyti-
leikinn 	

Kafli	4	
	

Fjölbreytt	fólk	
Í	heiminum	í	dag	er	fjölbreytileikinn	ráðandi.	Það	hafa	allir	
sín	sérkenni	og	við	verðum	að	virða	hvort	annað	fyrir	það	
hvernig	hver	og	einn	er.	Sumir	eru	hávaxnir	aðrir	lágvaxnir,	
sumir	hafa	sítt	hár,	aðrir	hafa	ekkert	hár.	Einhverjir	hafa	
skegg	á	meðan	að	öðrum	vex	ekki	skegg,	sumir	eru	mjóir,	
aðrir	massaðir	og	enn	aðrir	þybbnir	eða	feitir,	sumir	dökkir	
á	hörund	en	aðrir	ljósir.	Einnig	höfum	við	öll	mismunandi	
áhugamál,	drauma	og	væntingar.	
	
Hver	vilt	þú	að	séu	þín	sérkenni?	
	
	
	
	
	
Átt	þú	þér	einhverja	drauma	og	væntingar?	
	
	
	
	
	
Hvað	finnst	þér	skemmtilegt	að	gera?	
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. 		Brúðugerð	
	
Fáið	efni	hjá	kennaranum	ykkar	og	búið	til	
ykkar	eigin	brúður.	Hver	og	ein	brúða	hefur	
sína	eiginleika,	einhver	getur	til	dæmis	verið	

stór,	önnur	smá.	Ein	með	hatt,	
önnur	í	kjól,	ein	brún,	bleik	eða	
hvernig	sem	þér	dettur	í	huga	að	
hanna	þína	brúðu.	
	
Þegar	brúðugerð	er	lokið	hanna	nemendur	
sviðsmyndina.	Þeir	búa	til	sviðið	þar	sem	
brúðuleikurinn	sem	æfður	er	í	næsta	verkefni	
mun	fara	fram.	

	
k 	Brúðuleikhús	
	
Nú	komið	þið	saman	fjögur	í	hóp	og	búið	til	lítið	atriði	sem	
brúðurnar	ykkar	eru	persónur	í.	Veljið	hvar	atriðið	á	að	
gerast,	ef	til	vill	á	veitingastað,	í	skólastofu,	úti	á	leikvelli,	í	
matarbúð,	í	kirkju	eða	hvar	sem	ykkur	
dettur	í	hug.		
Hver	og	einn	fær	að	minnsta	kosti	
tvær	setningar	í	spunanum,	æfið	
ykkur	vel	og	sýnið	síðan	
samnemendum	ykkar	afraksturinn.		
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Bingó	
. 	Nemendur	hann	bingó		
Skrifið	staðreyndir	um	ykkur	í	hvern	og	einn	reit	hér	fyrir	
neðan.	Dæmi:	,,ég	á	tvær	systur”	í	öðrum	,,ég	æfi	golf”	,,mér	
finnst	gaman	að	syngja”	,,mér	finnst	stærðfræði	skemmtileg”	
,,ég	elska	leiklist”	,,ég	er	með	græn	augu”	
[A]		Þegar	allir	eru	búin	að	fylla	út	í	reitina	sína	þurfið	þið	að	
ákveða	hvað	þarf	til	að	fá	bingó,	er	það		ein	röð,	L	eða		alla	
reitina.	Gott	getur	verið	að	byrja	á	því	að	fá	bingó	eftir	eina	
röð,	síðan	L	og	að	lokum	allt	spjaldið,	en	þið	þurfið	að	ákveða	
það	í	sameiningu.	
Því	næst	ganga	nemendur	um	rými	og	spyrja	samnemendur	
um	staðreyndir,	t.d.	,,áttu	tvær	systur?”	ef	svo	er	skrifar	
manneskjan	inn	í	rammann	hjá	þér	nafnið	sitt	og	þú/þið	
haldið	áfram	að	safna	nöfnum.	
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n 	Fjölskyldan	mín	
	
Nemendur	taka	viðtöl	í	þessu	verkefni.	Komið	saman	í	pör	
og	veljið	hvor	ykkar	byrjar	sem	fréttamaður	og	hvor	er	
viðmælandi.		
Fréttamaðurinn	fær	sér	svo	sæti	fyrir	framan	viðmælendann	
og	byrjar	að	spyrja	hann	spurninga,	hann	vill	komast	að	því	
hvað	einkennir	hans	fjölskyldulíf.	Hvaða	hefðir	fjölskylda	
viðmælendans	er	vön	að	hafa,	t.d.	á	páskunum,	um	sumar,	á	
jólunum,	á	afmælum	eða	um	helgar.		
Er	viðmælandi	alltaf	með	sunnudagsmat?	Hefur	hann	alltaf	
pítsu	og	horfir	á	mynd	á	föstudögum?		
Markmið	fréttamannsins	er	að	komast	að	því	hverjar	hefðir	
og	venjur	viðmælendans	eru.	Fréttamaðurinn	punktar	hjá	
sér	hvað	viðmælandinn	segir.	
Síðan	skiptið	þið	um	hlutverk	og	viðmælandinn	fær	að	vera	
fréttamaður.	
	
	
Hefðir	og	venjur	viðmælendans:	
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[A]	Kynning	
	
Nú	er	komið	að	því	að	fréttamennirnir	
velja	eina	af	þeim	hefðum	sem	þeir	
komust	að	hjá	viðmælenda	sínum,	kynna	
viðmælandann	fyrst	og	segja	síðan	frá	
hefðinni.	Þeir	sem	voru	fyrst	fréttamenn	
byrja	á	að	kynna	og	kynningin	fer	í	hring	
um	stofuna.	Síðan	kynna	hinir.	
	
	
k 	Hátíð/athöfn	
	
Komið	í	fjögra	manna	hópa	og	útbúið	kyrrmynd	af	einni	af	
neðaltalinni	hátíð.		Þegar	þið	hafið	ákveðið	hvernig	
kyrrmyndin	ykkar	á	að	vera,	sýnið	þið	hinum	hópunum.	
Reynið	að	halda	því	leyndu	hvaða	hátíð	þið	eruð	að	vinna	
með	því	í	lokin	munu	hinir	giska	á	hvað	þið	völduð	ykkur.	
	
Afmæli	
Brúðkaup	
Nafnaveisla/Skírn	
Ferming/Borgarleg	athöfn	
Jólin	
__________________	
__________________		
	
Þegar	þið	skoðið	kyrrmynd	hinna	hópanna	megið	þið	spyrja	
einstaka	persónur	í	myndinni	hvað	þær	séu	að	gera,	hvað	
þær	séu	að	hugsa	o.s.frv.	Þannig	fáið	þið	betri	innsýn	inn	í	
myndina	og	getið	þannig	giskað	á	það	hvaða	hátíð	þær	eru	
að	sýna.	
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Aldrei	-	Stundum	-	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
	

Námsmat	
	
Nú	er	komið	að	því	að	meta	vinnuna	sem	þið	hafið	unnið.	
Lesið	og	fyllið	inn	í	á	matið	samviskusamlega.	Skilið	svo	til	
kennara.	

	
 
. Sjálfsmat	
	
Það	er	mikilvægt	fyrir	hvern	nemanda	að	vera	meðvitaður	
um	gengi	sitt	og	líðan	í	skólanum	og	innan	hópsins.	Nú	ertu	
beðinn	um	að	svara	þessum	spurningum	hér	að	neðan	með	
því	að	merkja	X	við	það	sem	þér	finnst	passa	og	velta	því	
fyrir	þér	hvort	það	sé	eitthvað	sem	þú	hefðir	getað	gert	
betur	eða	öðruvísi	þegar	þú	vannst	með	samnemendum	
þínum	eða	í	einstaklingsvinnu.	
	
Mér	finnst	best	að	vinna	ein/einn	
Ég	er	dugleg/ur	að	koma	með	hugmyndir	í	hópavinnu	
Ég	hlusta	vel	á	samnemendur	mína	og	kennarann	
Ég	virði	og	fylgi	samningnum	sem	við	gerðum	í	upphafi	
	
	
Hugleiðingar:	
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k Jafningjamat		
	
Mikilvægt	er	að	allir	í	hópnum	leggi	sitt	af	mörkum	við	að	
gera	sitt	besta	í	tengslum	við	samvinnu.	Hópavinna	gengur	
ekki	nema	allir	fái	tækifæri	til	að	nýta	hæfileika	sína.	Nú	
skaltu	hugsa	til	baka	hvernig	samvinnan	í	hópaverkefnum	
sem	þú	hefur	verið	í	hefur	gengið,	hvað	gekk	einstaklega	vel	
og	hvort	eitthvað	hefði	mátt	framkvæma	öðruvísi.	
	
	
Allir	í	hópnum	gerðu	sitt	besta	
Það	hlustuðu	allir	vel	á	hver	annan	
Við	skiptum	verkefnum	jafnt	á	milli	okkar	
Þetta	voru	skemmtileg	verkefni	
	
	
Er	eitthvað	sem	gekk	mjög	vel	í	hópavinnunni,	hvað?	
	
	
	
Hér	hakar	þú	við	já	eða	nei:	
	
Ég	hefði	getað	staðið	mig	betur	í	hópavinnunni:	
Ég	gerði	mun	meira	en	flestir	í	hópastarfinu:	
Ég	vil	fá	að	tala	í	einrúmi	við	kennarann:	
	
Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Aldrei	–	Stundum	–	Alltaf	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	
______								______								______	

	

Já					–				Nei	
______								______									
______								______									
______								______									
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Heimildir		
	
Hér	fyrir	neðan	koma	ýmsar	góðar	bækur	sem	höfundur	leit	
til	við	gerð	þessarar	vinnubókar.	Í	gegnum	tíðina	hefur	
höfundur	farið	á	ýmis	leiklistarnámskeið	og	unnið	í	
sumarbúðum	og	starfi	með	börnum	frá	13	ára	aldri	og	því	
lært	marga	leiki,	hann	hefur	breytt	sumum	og	búið	til	nýja	
allt	eftir	viðfangsefninu.	Við	undirbúning	vinnubókarinnar	
tók	höfundur	eftir	því	að	erfitt	var	að	finna	heimildir	fyrir	
leikjum	þar	sem	að	margir	hafa	sett	svipaða	leiki	í	bækur	og	
á	heimasíður	undir	nafninu	sínu.	Flestir	leikjanna	er	þó	að	
finna	á	leikjavefnum.		
	
Anna	Jeppesen.	(1994).	Mál	og	túlkun:	Handbók	kennara.	Reykjavík:	
	 Námsgagnastofnun.			
Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir.	(2004).	Leiklist	í	kennslu.	Reykjavík:	
	 Námsgagnastofnun.		
Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir.	(2012).	Hagnýt	leiklist:	
	 handbók	kennara.	Kópavogi:	Námsgagnastofnun.	
Janus	Guðlaugsson.	(2001).	Líf	og	leikur	2.	Reykjavík:	Námsgagnastofnun.	
Lilja	M.	Jónsdóttir.	(2007).	Skapandi	skólastarf.	Reykjavík:	
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Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir.	(2004).	Leiklist	í	kennslu:	vefefni.	
	 Sótt	af	https://vefir.mms.is/leiklist_a_vef/	
	
Aðrar	áhugaverðar	bækur	sem	geta	nýst	vel	í	leiklistarkennslu		
Ackroyd,	J.	og	Boulton,	J.	(2001).	Drama	Lessons	for	Five	to	Eleven-Year-Olds.	
	 London.	David	Fulton	Publishers.	
Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2013).	Lykilhæfni.	Aðalnámskrá	
	 grunnskóla.	Almennur	hluti	2011.	Greinasvið	2013.	Reykjavík:	höfundur.	
Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2013).	List-	og	verkgreinar.	Aðalnámskrá	
	 grunnskóla.	Almennur	hluti	2011.	Greinasvið	2013.	Reykjavík:	höfundur.	
Andersen,	C.	(2004).	Learning	in	“as-if	”	worlds:	Cognition	in	drama	in	education.	
	 Theory	into	Practice,	43(4),	281–286.	
	 https://doi.org/10.1207/s15430421tip4304_6	
Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir.	(2010).	Skapandi	nám	í	
	 gegnum	leiklist.	Ráðstefnurit	Netlu	–	Menntakvika	2010.	Sótt	af	
	 http://netla.khi.is/menntakvika2010/006.pdf	
Ása	Helga	Ragnarsdóttir		og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir.	(2013).	Can	drama,	
	 through	Icelandic	tales,	increase	children’s	vocabulary?	In	Rannveig	Björk	
	 Þorkelsdóttir	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	(ritstjórar).	Eart-Air-Water-Fire	
	 (bls.	13-35).	Reykjavík:	FLISS	og	Háskóli	Íslands.	
Baldwin,	P.	(2007).	With	drama	in	mind:	Real	learning	in	imagined	worlds.	
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Kennarahandbók	
Kennarahandbók	 þessi	 er	 stuðningur	 við	 nemendavinnubókina	 Lífið	 er	 leikur	
sem	 er	 nemendavinnubók	 fyrir	 nemendur	 í	 4.-5.	 bekk	 grunnskóla.	 Vinnubókin	
var	 gerð	 sem	 hluti	 af	 M.Ed.	 lokaverkefni	 höfundar	 af	 Mennavísindasviði,	 júní	
2019,	leiðbeinandinn	var	Ása	Helga	Ragnarsdóttir.	

Nemendur	 vinna	 sjálfsætt	 í	 vinnubókinni	 en	 einstaka	 verkefni	 hefjast	 á	
útskýringum	 kennara.	 Bókin	 er	 skrifuð	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 auðvelda	
starfandi	 kennurum	 að	 taka	 að	 sér	 leiklistarkennslu	 með	 nemendahópi,	 hér	
koma	 fyrir	 þau	 markmið	 sem	 höfundur	 vill	 vinna	 að	 út	 frá	 lykilhæfni	 í	
Aðalnámskrá	grunnskóla	2013.		

Í	upphafi	vinnubókar	eru	skilaboð	til	nemenda	þar	sem	útskýrt	er	að	vinnubókin	
sé	þeirra	eign	og	að	markmiðið	með	henni	sé	að	þeir	njóti	þess	að	læra	leiklist	og	
leiklistaræfingar	 í	 sameiningu,	nauðsyn	þess	 að	hlusta	 á	 samnemendur	 sína	og	
virða	 þá.	 Síðan	 koma	 útskýringar	 á	 því	 hvernig	 verkefnin	 eigi	 að	 vera	 unnin,	
hvort	þau	séu	unnin	einstaklingslega,	í	hópi,	allir	nemendur	saman	úti	á	gólfi	eða	
í	hring.	

Æskilegt	er	að	nemendur	vinni	sjálfstætt	í	vinnubók	sinni,	en	þó	þarf	kennarinn	
stundum	 að	 hefja	 kennsluna	 á	 því	 að	 leggja	 línurnar	 og	 útskýra	 hvernig	
nemendur	 geta	 unnið	 sjálfstætt	 í	 framhaldinu.	 Það	 getur	 verið	 gagnlegt	 ef	
kennari	 er	 til	 staðar	 þegar	 nemendur	 vinna	 í	 sinni	 vinnubók,	 hann	 getur	
aðstoðað	og	útskýrt	eftir	því	sem	við	á.	Ýmis	verkefni	og	sögur	eru	tengd	saman	
en	önnur	eru	sjálfstæð.	
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1.	Samningur	með	nemendum	
Áður	en	farið	er	af	stað	með	nemendahóp	í	vinnu	í	 leiklistarvinnubókinni	getur	
verið	gott	að	komast	að	samkomulagi	um	ábyrgð	og	skyldur	bæði	nemenda	og	
kennara.	Mörg	af	verkefnum	leiklistar	byggja	á	hópavinnu	og	því	nauðsynlegt	að	
allir	 viti	 hvers	 er	 búist	 við	 af	 þeim.	 Með	 slíkum	 samning	 er	 hægt	 að	 koma	 á	
gagnkvæmu	 trausti	 milli	 nemenda	 og	 kennara.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 nýta	
samninginn	 til	 að	 líta	 til	 baka	 á	 hann	 ef	 upp	 koma	 erfiðleikar	 þar	 sem	 að	 allir	
höfðu	 í	 upphafi	 samþykkt	 að	 fylgja	 honum	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	2004).	Næsta	síða	er	fyrir	nemendur	að	skrifa	samninginn	niður,	
hugmyndir	um	innihald	samningsins	koma	frá	nemendum	
	
Dæmi	um	slíkan	samning	er	til	dæmis:	
	 Hlustum	af	athygli	á	hvert	annað	þegar	komið	er	með	hugmyndir.	
	 Njótum	þess	að	vinna	saman	og	verum	jákvæð.	
	 Tökum	virkan	þátt.	
	 Virðum	hvert	annað.	
	 Sýnum	umhyggju	og	tillitsemi.	
	
Að	 skrifa	 niður	 samninginn	 á	 stórt	 veggspjald	 og	 hafa	 hann	 sýnilegan	 í	
skólastofunni	 er	 góður	kostur.	Nemendur	geta	 alltaf	 séð	hann	og	auðvelt	 er	 að	
vísa	í	hann.	

	



	

5	

2.	Námsmat	
	
Ýmsar	 leiðir	eru	 til	 að	meta	vinnu	nemenda	en	mikilvægt	er	að	kennarinn	geri	
grein	 fyrir	 þeim	 aðferðum	 sem	mun	 vera	 nýttar	 og	 þeim	 viðmiðum	 sem	 hann	
býst	við	að	nemendur	 fylgi.	Hann	þarf	því	að	ákveða	 fyrirfram	hvað	og	hvernig	
hann	 muni	 meta	 vinnuna	 (Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	
Þorkelsdóttir,	 2012;	 Lilja	 M.	 Jónsdóttir,	 2007).	 Námsmat	 veitir	 nemendum,	
foreldrum	þeirra	og	kennurum	betri	sýn	á	stöðu	nemenda,	námsgengi	og	matið	
þarf	 að	 vera	 fjölbreytt	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	 fjölbreyttar	 námsaðferðir	 og	
margbreytilegan	 nemendahóp	 (Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	
Þorkelsdóttir,	2012).	
Í	 lok	 hvers	 kafla	munu	nemendur	 fylla	 út	 einstaklingsmat	 ásamt	 jafningjamati.	
Einnig	verður	rætt	um	eina	af	mörgum	leiðum	sem	kennarinn	getur	nýtt	til	að	fá	
nemendur	til	að	sinna	vinnu	sinni	á	sem	skilvirkastan	mátann,	símat.	

Sjálfsmat	
Nemendur	 meta	 stöðu	 sína	 og	 gengi	 sjálfir,	 fara	 yfir	 ferlið	 og	 þurfa	 að	 vera	
raunsæir	á	vinnu	sína	og	skilning.	Þeir	horfa	til	baka	á	það	hvað	gekk	vel	og	hvað	
hefði	betur	mátt	 fara	ásamt	því	að	skoða	hvað	þeim	finnst	þeir	hafa	 lært.	Þetta	
aðstoðar	 þá	 við	 að	 skilja	 betur	 hvað	 þeir	 þurfa	 að	 gera	 til	 að	 standa	 sig	 betur	
ásamt	því	 að	þeir	 styrkjast	 í	 námi	 (Anna	 Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	
2004).	

Jafningjamat	
Mikilvægt	er	að	allir	leggi	sitt	af	mörkum,	sérstaklega	í	hópavinnu.	Það	er	því	gott	
að	hafa	reglulega	jafningjamat	þar	sem	nemendur	meta	hvort	þeir	séu	að	leggja	
sitt	af	mörkum	og	fá	tækifæri	til	að	ræða	við	kennarann	sé	eitthvað	um	að	vera	
sem	 þeir	 eru	 ósáttir	 við.	 Eins	 ef	 einhver	 nemandi	 er	 ekki	 að	 leggja	 fram	
vinnuframlag	 og	 það	 bitnar	 á	 hópnum	 eða	 skapar	 pirring	 og	 óróleika	 (Lilja	M.	
Jónsdóttir,	 2007).	 Þá	 er	mikilvægt	 að	meta	 gengi	 hópsins	 í	 heild	 og	 hversu	 vel	
þeim	 fannst	 verkefnið	 ganga	 til	 að	 fá	 heildarsýn	 (Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	
Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2012).	 Í	 jafningjamati	 eftir	 hvern	 kafla	 er	 boðið	
upp	á	fund	með	kennara	þar	sem	nemandi	fær	tækifæri	á	að	ræða	í	einrúmi	við	
kennarann.		

Símat	-	kennaramat	
Í	upphafi	vinnu	með	nemendum	í	vinnubókunum	getur	verið	gott	að	láta	þá	vita	
af	 því	 að	 í	 gegnum	 vinnuna	 mun	 kennarinn	 fylgjast	 með	 samvinnu,	 virkni	 og	
gengi	 nemenda	 jafnt	 og	 þétt	 og	 skrá	 hjá	 sér	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	2004).	Einnig	er	mikilvægt	að	minna	á	námsmatið	reglulega	yfir	
ferlið,	ekki	einungis	í	byrjun	heldur	einnig	í	miðju	ferlinu	og	undir	lokin	(Lilja	M.	
Jónsdóttir,	 2007).	 Kennarinn	 ræður	 hvort	 hann	 nýti	 einnig	 símat	 eða	 einungs	
námsmatið	sem	gefið	er	upp	í	vinnubókinni.	
Með	símati	getur	kennarinn	valið	hvað	hann	vill	fylgjast	með	hjá	nemendum	og	
merkt	við	í	hverjum	tíma.	Þá	er	hægt	að	merkja	við	hæfnina	sem	kennarinn	vill	
ná	á	auka	nafnalista	og	haka	við	þar	eða	skrá	á	hann.	
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3.	Kennsluaðferðir	
	
Í	vinnubókinni	eru	nýttar	fjölbreyttar	mismunandi	kennsluaðferðir	og	leikir	sem	
höfundur	hefur	lært	í	tímans	rás.	Helstu	kennsluaðferðirnar	sem	höfundur	nýtti	
og	aðlagaði	að	verkefnum	eða	byggði	á	 í	gegnum	vinnubókina	koma	úr	bókinni	
Leiklist	í	kennslu	eftir	Önnu	Jeppesen	og	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	(2004).		
Leikina	hefur	höfundur	lært	í	gegnum	tíðina	og	aðlagaði	þá	ýmist	að	verkefnum	
bókarinnar	eða	hefur	búið	til	nýja.	Erfitt	þótti	að	finna	heimildir	fyrir	leikjunum	
þar	sem	margir	hafa	notað	svipaða	leiki	og	sett	þá	undir	sitt	nafn	annað	hvort	í	
bækur	eða	á	heimasíður	en	marga	þeirra	er	að	finna	á	leikjavefnum	sem	hefur	að	
geyma	 fjölmarga	 mismunandi	 leiki	 og	 er	 vefurinn	 samvinnuverkefni	 ýmissa	
kennara	og	kennaraefna.	
	
Kyrrmyndir	
Kyrrmynd	 er	 þegar	 hópurinn	 býr	 til	 mynd	 af	 einhverjum	
atburði	með	því	að	 raða	sér	upp,	 fara	 í	 stellingar	og	ákveða	
hvernig	hver	og	ein	persóna	á	að	vera.	Það	er	til	dæmis	hægt	
að	 gera	 eftir	 að	 lesin	 hefur	 verið	 saga,	 þá	 getur	 hópurinn	
útbúið	 eins	 og	 ljósmynd	 úr	 sögunni,	 eins	 konar	 vaxmynd.	 Í	
kyrrmynd	 er	 ekki	 talað	 og	 allir	 verða	 að	 vera	 grafkyrrir	 á	
meðan	kyrrmyndin	er	sýnd.		
Á	eftir	kyrrmynd	er	hægt	að	spinna	atriði,	til	dæmis	hvað	mun	gerast	næst	o.s.frv.	
Það	vekur	myndina	til	lífsins	og	glæðir	persónurnar	enn	meira	lífi.	
	
Spuni	
Atriði	er	 leikið	á	staðnum	án	þess	að	hafa	undirbúið	nákvæmlega	hvað	hver	og	
einn	á	að	segja	eða	gera.	Ef	til	vill	er	gefin	upp	staðsetning	og	nemendur	ákveða	
síðan	 gjarnan	 hvar	 þeir	 eru,	 hverjir	 þeir	 eru	 og	 koma	 með	 hugmyndir	 að	
atburðarás.	Spuni	getur	verið	gagnlegur	til	að	klára	sögur	eða	endurgera	sögu.		
Í	spuna	er	gott	að	byggja	á	H-unum	þremur:	
Hver	gerir	hvað?	
Hvar	gerist	atburðurinn?	
Hvað	er	að	gerast?	
	
Innri	raddir		
Í	daglegu	lífi	 felur	maður	stundum	sínar	raunverulegu	tilfinningar	og	segir	ekki	
það	sem	maður	er	að	meina,	það	gildir	einnig	þegar	persónur	eru	leiknar.	Innri	
raddir	 eru	 oft	 hugsanir	 sem	 persónan	 á	 í	 erfiðleikum	með	 að	 túlka	 og	 dýpkar	
þessi	æfing	skilning	hópsins	á	hugsunum	og	líðan	persónunnar.	
Í	þessari	æfingu	taka	fjórir	nemendur	þátt.	Tveir	setjast	á	stóla	andspænis	hvor	
öðrum,	 hinir	 standa	 fyrir	 aftan	 þá.	 Þeir	 sem	 sitja	 tala	 saman	 en	 hinir	 túlka	
hugsanir	þeirra.	Þeir	 sem	túlka	hugsanirnar	heyra	ekki	 í	hvor	öðrum.	Þeir	 sem	
sitja	 eiga	 að	 tala	 saman	 í	 þeim	 aðstæðum	 sem	 þeim	 eru	 gefnar	 en	 hinir	 sem	
standa	 eiga	 að	 tala	 í	 hlutverki	 innri	 radda	 þeirra	 sem	 sitja	 Þessi	 aðferð	 getur	
verið	 áhrifarík	 til	 þess	 að	 efla	 skilning	 nemenda	 á	 raunverulegri	 líðan	
persónunnar	og	þeirri	togstreitu	sem	á	sér	stað	í	huga	hennar.		
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Kastljós	
Einn	 nemandi	 er	 fenginn	 í	 hlutverki	
einhverrar	 persónu	 sem	 verið	 er	 að	 vinna	
með,	hann	fær	sér	sæti	fyrir	framan	hópinn	(í	
svokallað	 kastljós).	 Nemendur	 og	 kennari	 fá	
þá	 tækifæri	 til	 að	 spyrja	hann	 spjörunum	úr	
varðandi	 það	hvað	hann	hefur	 verið	 að	 gera	
eða	 hvernig	 honum	 líður,	 nemandinn	 er	
ávallt	 í	hlutverki	þeirrar	persónu	sem	situr	 í	
kastljósinu.	 Þannig	 fá	 nemendur	 að	 setja	 sig	
betur	 inn	 í	 hugarheim	 þeirrar	 persónu	 sem	
þeir	leika	og	heimurinn	í	kringum	og	bak	við	
persónuna	er	málaður	lit.	
	
Slúðurhringir	
Slúðurhringur	 er	 góð	 leið	 til	 að	 velta	 fyrir	 sér	mismunandi	 sjónarhornum.	 Það	
eru	 alltaf	 tvær	 hliðar	 á	 öllum	málum	 og	 slúðurhringur	 getur	 verið	 áhugaverð	
tækni	til	að	takast	á	við	slík	álitamál.	
Hópnum	er	skipt,	í	tvennt,	hvor	hópurinn	um	sig	fær	tíma	til	að	ræða	sín	á	milli,	
slúðra.	Hóparnir	hlusta	síðan	á	hvor	aðra.	Eftir	æfinguna	eru	umræður	um	það	
sem	kom	fram.		
	
Samviskugöng	
Nemendahópnum	er	skipt	í	tvo	hópa	sem	standa	á	móti	hvor	öðrum.	Líkt	og	sjá	
má	á	meðfylgjandi	mynd.	Þeir	mynda	tvær	raðir	þannig	að	það	myndast	göng	á	
milli.	 Nemandi	 eða	 kennari	 er	 valinn	 til	 að	 ganga	 í	 gegnum	 göngin.	 Hann	 er	 í	
hlutverki	einhverrar	persónu	sem	verið	er	að	vinna	með.	Önnur	röðin	er	eins	og	
góð	samviska	persónunnar	en	hin	 röðin	er	 slæm	samviska	hennar.	Nemandinn	
eða	 kennarinn	 gengur	 í	 gegnum	 göngin	 um	 leið	 og	 hann	 hlustar	 á	 röksemdar-
færslur	hinna	nemendanna.	Hver	og	einn	segir	eina	setningu	við	nemanann	um	
leið	 og	 hann	 gengur	 í	 gegnum	 samviskugöngin.	 Þegar	 nemandinn	 er	 kominn	 í	
gegnum	 göngin	 tekur	 hann	 ákvörðun	 út	 frá	 því	 sem	 sagt	 er,	 þannig	 aðstoðar	
hópurinn	persónuna	við	að	mynda	sér	skoðun	á	erfiðu	málefni.	Mikilvægt	er	að	
ræða	síðan	saman	um	efnið.		
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4.	Upphitunarleikir	
	
Í	 upphafi	 vinnubókar	 eru	 upphitunar-
leikir	 og	 æfingar	 fyrir	 nemendur	 sem	
tengjast	hver	um	sig	mismunandi	köflum.		
Gott	er	að	kennarinn	taki	þátt	og	útskýri,	
sé	 síðan	 á	 staðnum	 tilbúinn	 að	 aðstoða	
þegar	 nemendur	 fara	 í	 æfingar	 og	 leiki	
sjálfir.		
	
Spegilmyndin:	Kafli	1	
Fyrsti	 leikurinn	 er	 paraleikur	 og	 kallast	
spegilmynd.	Markmiðið	með	honum	er	að	
auka	 einbeitingu	 nemenda,	 líkamsvitund	
sem	 og	 að	 hann	 vinnur	 á	 því	 að	 auka	
rýmisgreind	nemenda.		
Nemendur	 fylgja	 hreyfingum	 hvors	
annars	 til	 skiptis,	 öllu	 máli	 skiptir	 að	
vanda	 til	 verka	 og	 hafa	 hverja	 hreyfingu	
mjög	hæga	og	skýra.	
	
1-2-3:	Kafli	1	
Þessi	 leikur	 er	 paraverkefni	 til	 að	 auka	
einbeitingu	 nemenda	 og	 kveikja	 áhuga	
þeirra.	 Markmiðið	 er	 ekki	 hver	 kemst	
hraðast,	 en	með	 aukinni	æfingu	 og	 góðri	
einbeitingu	ná	sum	pör	að	fara	mjög	hratt.	
Það	þarf	þó	að	vekja	athygli	nemenda	að	
þetta	er	ekki	keppni	og	að	taka	þátt	er	það	
sem	 skiptir	 máli.	 Þessi	 leikur	 byggir	 á	
samvinnu.	
Viðbót:	 Hægt	 er	 að	 leyfa	 nemendum	 að	
búa	 til	 aðrar	 hreyfingar	 í	 staðinn	 fyrir	
snúning,	 hopp	 og	 klapp.	 Það	 getur	 t.d.	
verið	 að	 setjast	 niður,	 gefa	 hvor	 öðrum	
high-5,	 blikka,	 taka	 armbeyju	 eða	 hvað	
sem	ykkur	dettur	í	hug.		
	
Zip,	zap,	boing:	Kafli	2	
Markmið	 leiksins	 er	 að	 auka	 einbeitingu	
nemenda	 og	 að	 þjálfa	 þá	 í	 skýrum	 og	
vönduðum	 hreyfingum.	 Þátttaka	 í	 leik	
sem	 þessum	 eykur	 gleði	 og	 vináttu	 í	
hópnum	 og	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 tengsl	
nemenda.		
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Upp/hliðar/hliðar:	Kafli	2	
Þessi	leikur	byggir	einnig	á	einbeitingu	og	
samvinnu	 tveggja	 nemenda.	 Það	 þarf	 að	
passa	 að	 hafa	 hreyfingarnar	 skýrar	 og	
vinna	saman	í	takti.	
	
Nafn	og	hreyfing	með	tilfinningum:	
Kafli	3	
Markmiðið	með	þessum	 leik	 er	 að	hjálpa	
nemendum	 að	 skilja	 tilfinningar	 sínar	 og	
annarra	betur.	Einnig	fá	nemendur	æfingu	
í	 að	 standa	 frammi	 fyrir	 samnemendum	
og	 tjá	 sig,	 aðrir	 nemendur	 munu	 fylgja,	
gera	sömu	hreyfingu,	hljóð	og	tilfinningu,	
samkennd	eykst.	
	
Ég	er	einstök/einstakur	af	því	að...:	
Kafli	4	
Þessi	 leikur	 er	 tilvalinn	 til	 að	 nemendur	
læri	 meira	 um	 samnemendur	 sína.	
Nemendur	 sitja	 á	 stólum	 í	 hring.	 Einn	
nemandi	stendur	í	miðju	hringsins	og	þarf	
að	 segja	 eitthvað	 sem	 hann	 er	 einstakur	
fyrir.	Til	dæmis	,,ég	er	einstök	af	því	að	ég	
hef	 farið	 til	 Hawaii”.	 Ef	 einhverjir	 aðrir	
hafa	 farið	 þangað	 eiga	 þeir	 að	 standa	 á	
fætur	og	finna	sér	stól	sem	er	auður.	Þá	á	
sá	sem	stóð	í	miðjunni	að	reyna	að	ná	sæti	
frá	 einhverjum	 öðrum.	 Einnig	 gætu	 þeir	
sagt	 ,,ég	 er	 einstök	 af	 því	 að	 mér	 finnst	
gaman	 að	dansa/í	 fótbolta/gott	 að	borða	
o.s.frv.”	
Þannig	finna	þeir	fleiri	hluti	sem	þeir	eiga	
sameiginlega	 með	 samnemendum	 sínum	
og	getur	það	stuðlað	að	betri	bekkjaranda	
og	samheldni.	
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3.1	Aukaleikir	
	
Hér	eru	nokkrir	upphitunarleikir	sem	hægt	er	að	nýta	þegar	kennari	vill	brjóta	
upp	kennslustund,	vill	skerpa	einbeitingu	eða	verðlauna	nemendur.		
	
Bibbedí	Babbedí	Bú		
Bibbedí	babbedí	bú	er	skemmtilegur	einbeitingaleikur	til	að	hefja	kennslustund	á	
Nemendur	 standa	 í	 hring	 og	 einn	 nemandi	 er	 valinn	 til	 að	 byrja	 leikinn,	 hann	
stendur	í	miðjunni.	
Nemandinn	 í	 miðjunni	 bendir	 á	 einhvern	 og	 segir	 ,,bibbedí	 babbedí	 bú”	 og	 ef	
hann	nær	að	klára	setninguna	áður	en	sá	sem	hann	bendir	á	segir	,,bú”	þá	skipta	
þeir	um	stað.	Ef	sá	sem	hann	bendir	á	nær	að	segja	,,bú”	áður	en	þessi	í	miðjunni	
klára	sína	setningu	þá	þarf	hann	að	vera	lengur	í	miðjunni	og	benda	á	einhvern	
annan.	Síðan	er	hægt	að	bæta	við	að	ef	sá	sem	stendur	í	miðjunni	segir	 ,,bú”	og	
bendir	á	einhvern	og	sá	sem	hann	bendir	á	hreyfir	sig	eða	segir	eitthvað	þá	skipta	
þeir	um	stað.	
	
Fiskitorfan	
Allir	standa	í	hóp,	öxl	í	öxl.	Ef	um	er	að	ræða	mjög	marga	nemendur	getur	verið	
gott	að	skipta	þeim	í	tvo	hópa.	
Hópurinn	 fylgir	 hreyfingum	 þess	 sem	 stendur	 fremst,	 líkt	 og	 fiskitorfa.	
Nauðsynlegt	 er	 að	 hreyfa	 sig	 hægt	 svo	 allir	 geti	 fylgt	með,	 einnig	 því	 þeir	 sem	
standa	aftast	sjá	ekki	 fremsta	mann	og	 fylgja	þeim	hreyfingum	sem	þeir	sjá	hjá	
næstu	manneskju.	 Hópurinn	 reynir	 að	 hreyfa	 sig	 á	 sama	 tíma.	 Ef	 að	 hópurinn	
snýst	 í	 einhverja	 aðra	 átt	 breytist	 stjórnandinn	þar	 sem	að	það	 er	 kominn	nýr	
nemandi	sem	er	fremstur.	Þannig	skiptast	nemendur	á	að	stjórna.	
Þetta	 er	 góður	 leikur	 til	 að	 virkja	 athygli	 nemenda	 og	 samvinnu,	 þeir	 þurfa	 að	
vinna	mjög	vel	saman	og	einbeita	sér.	
	
Kórstjórinn	
Nemendum	er	skipt	í	tvo	hópa	sem	standa	á	móti	hvor	öðrum.	Valinn	er	einn	út	
hvorum	 hóp	 til	 að	 byrja	 á	 því	 að	 vera	 kórstjóri	 og	 standa	 þeir	 fyrir	 framan	
hópana	til	móts	við	hvorn	annan.	Skipt	er	um	kórstjóra	eftir	nokkur	skipti.	
Annar	kórstjórinn	byrjar	og	gerir	 einhverja	hreyfingu	með	hljóði,	 síðan	hermir	
hópurinn	hans	eftir	honum	í	sama	takti.	Hinn	kórstjórinn	svarar	með	einhverri	
hreyfingu	og	hljóði	og	hópurinn	hans	fylgir	á	eftir.	Þannig	verður	nokkurs	konar	
samtal	milli	hópanna.		
	
Nafnaeltingaleikur	
Leikurinn	 virkar	 eins	 og	 eltingaleikur	 en	 nemendur	 mega	 ekki	 hlaupa	 heldur	
einungis	ganga	rösklega.	Önnur	breyting	er	sú	að	hægt	er	að	bjarga	sér	ef	verið	er	
að	reyna	að	klukka	mann.	Það	er	gert	með	því	að	kalla	upp	nafnið	á	einhverjum	
öðrum	(ekki	nafnið	á	þeim	sem	er	að	reyna	að	klukka),	samstundis	hættir	sá	sem	
var	að	reyna	að	klukka	og	sá	sem	á	nafnið	sem	kallað	var	upp	byrjar	að	reyna	að	
klukka	einhvern.	
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Sót		
Leikurinn	er	eins	og	venjulegur	eltingaleikur	nema	að	í	hvert	sinn	sem	einhver	er	
klukkaður	 þarf	 sá	 hinn	 sami	 að	 halda	 um	 líkamshluta	 þann	 sem	 hann	 var	
klukkaður	á.	Sá	hinn	sami	reynir	síðan	að	klukka	næsta.	Ef	til	dæmis	einhver	er	
klukkaður	á	hægri	öxl	þá	er	sagt	við	hann	,,sót”	og	þá	þarf	sá	sem	var	klukkaður	
að	halda	um	hægri	öxlina	þar	til	hann	nær	að	klukka	annan	og	segja	,,sót”.	
	
Telja	saman	upp	í	10	
Þessi	 leikur	 gengur	 út	 á	 samheldni	 hópsins,	 einbeitingu	 og	 hlustun.	Nemendur	
liggja	 í	hring	á	gólfinu	með	höfuðið	 inn	 í	hringinn,	eða	standa	með	 lokuð	augu.	
Höfundi	 hefur	 reynst	 betur	 að	 láta	 nemendur	 liggja	 í	 hring	 svo	 einbeitingin	
haldist	betur.	
Í	 upphafi	 leiksins	 er	 þögn,	 síðan	 þegar	 einhverjum	 finnst	 hann	 geta	 byrjað	 þá	
segir	 hann	 ,,einn”	 síðan	 kemur	 mögulega	 aftur	 þögn	 í	 smá	 stund	 þar	 til	
einhverjum	 öðrum	 finnst	 hann	 eiga	 að	 segja	 ,,tveir”.	 Það	 er	 alveg	 óákveðið	 í	
hvaða	röð	hver	segir	hvað	en	ef	einhverjir	segja	sömu	tölu	þá	þarf	að	byrja	upp	á	
nýtt.	Hér	er	unnið	með	samvinnu	og	samstillingu	hópsins,	
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4.	Hópskiptingarleikir	og	aðferðir	
	
Mörg	 af	 verkefnunum	 í	 vinnubókinni	 krefjast	 þess	 að	nemendur	 vinni	 saman	 í	
litlum	hópum	eða	pörum.	Hér	koma	nokkrar	hugmyndir	að	 leiðum	til	að	skipta	
nemendum	 í	 hópa.	 Það	 getur	 verið	 farsælt	 að	 nota	 ekki	 alltaf	 sömu	 aðferðina	
heldur	nýta	þær	 til	 skiptis.	Gagnlegt	 er	 að	 skipta	oft	um	hópa,	bæði	 til	 þess	 að	
nemendur	 séu	 ekki	 alltaf	 að	 vinna	með	 sömu	nemendum,	 en	 einnig	 til	 þess	 að	
skerpa	liðsheildina.	
	
Mólíkúl	
Nemendur	 ganga	 um	 rýmið.	 Kennari	 kallar	 upp	 til	 dæmis	 tölu	 og	 þá	 eiga	
nemendur	að	mynda	hópa	sem	samanstanda	af	þeirri	tölu.	Gott	er	að	gera	þetta	
nokkrum	sinnum	og	enda	á	þeirri	tölu	sem	kennari	vill	hafa	á	hópunum.	Þannig	
vita	nemendur	ekki	hvenær	hann	muni	stöðva	leikinn	og	geta	því	ekki	parað	sig	
sjálfir	 í	hóp.	Hann	getur	einnig	kallað	upp	dýr	eins	og	til	dæmis	 ,,býflugur”,	eða	
,,apar”.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 fá	 nemendur	 til	 að	 ganga	 eins	 og	 ballerínur,	
slökkviliðsmenn,	geimfarar	o.s.frv.		
	
Stafrófið	
Nemendur	raða	sér	 í	beina	röð	á	gólfinu.	Sá	sem	er	 fyrstur	 í	 stafrófinu	stendur	
lengst	 til	 hægri	 og	 sá	 sem	 er	 síðastur	 í	 stafrófinu	 lengst	 til	 vinstri.	 Nemendur	
mega	ekki	tala	og	verða	því	að	nýta	líkamshreyfingar.	Einnig	er	bannað	að	toga	
eða	ýta	 í	aðra	og	því	getur	þetta	reynst	erfitt	en	nemendum	tekst	þetta	ávallt	á	
endanum.	Þegar	nemendur	telja	að	röðin	sé	komin	fer	kennarinn	yfir	hana	með	
þeim	og	 lagar	 ef	 einhver	 er	 ekki	 staddur	 á	 réttum	 stað.	 Síðan	 getur	 kennarinn	
skipt	í	hópa.	Með	því	að	telja	1-2-3-4,	og	láta	alla	sem	eru	númer	1	vera	saman	í	
hóp	o.s.frv.	eða	taka	fyrstu	4	saman	í	hóp	svo	næstu	4,	eða	ef	það	á	að	vera	stór	
hópur	 skipta	 línunni	 í	 tvennt.	Það	 fer	eftir	því	hvað	hentar	best	 fyrir	verkefnið	
sem	er	í	vændum.		
	
Afmælisdagurinn	minn	
Virkar	 alveg	 eins	 og	 stafrófið	 nema	 sá	 sem	á	 afmæli	 fyrst	 á	 árinu	 fer	 lengst	 til	
hægri	 og	 sá	 sem	 á	 afmæli	 síðast	 á	 árinu	 lengst	 til	 vinstri.	 Þetta	 getur	 reynst	
nemendum	erfiðara	 en	 stafrófið	 því	 þeir	 eru	 vanir	 að	 heyra	 nöfnin	 lesin	 upp	 í	
stafrófsröð	en	ekki	afmælisdagana.	Það	verður	því	að	vera	mat	kennarans	hvort	
hann	hafi	viðbótina	að	banna	tal	og	snertingar	eða	ekki.	
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Kafli	1:	Ég	sjálf/ur	
	
Blaðsíður	11-12	
	
Fyrsti	 kaflinn	 er	 ætlaður	 til	 að	 styrkja	
sjálfsvitund	 nemenda,	 aðstoða	 þá	 við	 að	
lifa	 í	 núinu,	 vera	 meðvitaðir	 um	 að	 vera	
þeir	sjálfir	og	trúa	á	sjálfan	sig.	Markmiðið	
er	 að	 nemendur	 geti	 gert	 sér	 grein	 fyrir	
styrkleikum	 sínum	og	 læri	 að	 nýta	 þá	 og	
þannig	byggja	upp	sterkari	sjálfsmynd.	
Nemendur	byrja	 á	 því	 að	 svara	nokkrum	
almennum	 spurningum	um	 sjálfan	 sig	 og	
þurfa	 síðan	 að	 kafa	dýpra	og	hugsa	hvað	
það	 sé	 sem	 einkennir	 þá	 og	 gerir	 þá	
einstaka.	 Nemendur	 þjálfast	 einnig	 í	
öndun	og	sjálfsstyrkingu.	
	
Staða	
Æfingunni	 er	ætlað	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	
því	 að	 vera	 meðvitaðir	 um	 stöðu	 sína,	
orku,	 og	 hreyfingamunstur.	 Tilfinningar	
eru	 nátengdar	 líkamstjáningu	 og	 skoðað	
er	 mismunandi	 túlkunar-	 og	 tjáningar-
form.		
	
Þindaröndun	
Markmið	 þindaröndunar	 er	 að	 fá	
nemendur	 til	 að	 anda	 djúpt	 og	 slaka	 á	 í	
amstri	dagsins.		
Þessa	 æfingu	 er	 hægt	 að	 fara	 með	
nemendur	 í	 reglulega	 yfir	 vikuna.	 Einnig	
er	 hægt	 að	 fá	 nemendur	 til	 að	 leggjast	
fram	 á	 borðið	 og	 draga	 djúpt	 andann,	 til	
dæmis	 fimm	sinnum.	Þá	ná	þeir	oft	góðri	
slökun.	
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Blaðsíða	13-14	
	
Hvað	sé	ég,	heyri,	lykta,	finn	og	bragða	
Markmið	þessarar	æfingar	er	að	fá	nemendur	til	að	staldra	við	og	vera	í	núinu	ef	
svo	mætti	segja.	Hlusta	og	finna	fyrir	umhverfinu	og	því	sem	er	í	gangi	í	kringum	
þá.	Fá	þá	til	að	einbeita	sér	að	öndun,	líkamanum	og	hvar	þeir	eru	í	augnablikinu.	
	
Atvinna	
Markmiðið	 með	 þessu	 verkefni	 er	 að	 nemendur	 skoði	 myndir	 sem	 eru	 í	
vinnubókinni	og	æfi	sig	í	að	skapa	leikpersónur	og	viðhalda	henni	í	stutta	stund.	
Nemandinn	finni	hvernig	persónan	ber	sig	og	notar	líkamann.	Er	manneskjan	að	
ganga	hratt,	eða	hægt?	Það	getur	verið	gott	fyrir	kennarann	að	kalla	út	yfir	rýmið	
spurningar	á	meðan	nemendur	eru	að	ganga	til	að	fá	þá	til	að	velta	þeim	fyrir	sér,	
spurningar	eins	og	,,hvernig	er	manneskjan	þín	að	ganga,	ertu	bein/n	í	baki,	eða	
boginn,	stífur	 í	hreyfingum,	mjúkur,	gengurðu	hratt	eða	hægt?”	o.fl.	 sem	kemur	
upp	í	hugann.		

Næsti	hluti	vinnur	að	því	að	nemendur	öðlist	innsýn	og	skilning	á	lífi	annarra.	Að	
til	 dæmis	 kennarinn,	 læknirinn,	 afgreiðsludaman	 eða	maðurinn	 eiga	 öll	 sitt	 líf,	
sína	vini	og	fjölskyldu,	áhugamál,	vonir	og	drauma.		

Að	nemendur	öðlist	einnig	sjálfstraust	til	að	trúa	að	þau	geti	orðið	hvað	sem	þau	
vilja	og	að	allir	geti	elt	drauma	sína.		
	

	



	

16	

Blaðsíður	15-16		
	
Persónugreining	
Nemendur	 vinna	 einstaklinglega	 að	
þessu	verkefni,	þeir	eiga	að	velja	sér	
eina	 persónu	 og	 fylla	 út	 persónu-
greiningu.	 Það	 er	 gert	 með	 það	 að	
markmiði	 að	 nemendur	 átta	 sig	 á	
líðan	 annarra	 og	 læri	 að	 setja	 sig	 í	
spor	 þeirra,	 sýni	 öðrum	 tillitssemi	
og	umhyggju.		
Síðan	er	hægt	að	fara	í	umræðu	með	
nemendum	 og	 fá	 þá	 til	 að	 hugsa	 út	
frá	göngulagi	persónunnar,	hvort	og	
hvernig	 manneskja	 beri	 sig	 og	 svo	
framvegis.	Er	þessi	persóna	með	háa	
stöðu	 í	 lífinu	 eða	 með	 lága	 stöðu?	
Hverng	er	hægt	að	sjá	það?	
	

	
Kastljós	
Í	þessu	verkefni	fá	nemendur	að	kynnast	
persónum	samnemenda	sinna	og	setja	sig	
í	 spor	 sinnar	 eigin	 persónu.	 Markmið	
verkefnisins	er	að	nemendur	geti	skapað	
skýra	 leikpersónu	 og	 haldið	 henni	 í	
stuttan	 tíma,	 notað	 viðeigandi	 radd-	 og	
líkamsbeitingu.	 Gott	 er	 fyrir	 kennarann	
að	hafa	skál	eða	hatt	til	takst	svo	hægt	sé	
að	 draga	 nöfn	 þeirra	 sem	 fá	 síðan	 að	
setjast	í	kastljósið.	
Nemandinn	 sem	 situr	 í	 kastljósinu	 er	 nú	
spurður	spjörunum	úr	af	samnemendum.	
Hann	 er	 í	 hlutverki	 sem	 persónan	 sem	
hann	valdi.	Kennarinn	getur	einnig	spurt	
spurninga,	stundum	þarf	þess	til	að	koma	
spurningaflóðinu	í	gang.	
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Blaðsíður	17-18	
	
Nemendur	lesa	sögu	um	froska	sem	fara	í	
kappahlaup	 upp	 á	 hæsta	 turn	 bæjarins.	
Markmið	 og	 lærdómurinn	 sem	 draga	má	
frá	 sögunni	 er	 að	 treysta	 á	 sjálfan	 sig	 og	
hafa	trú	á	sér.	Hlusta	ekki	á	neikvæðni	frá	
öðrum	né	sjálfum	sér	og	nota	jákvæð	orð	
byggð	 á	 von	 og	 bjartsýni.	 Þó	 að	 enginn	
trúi	 á	mann	 þá	 er	 sterkast	 að	 hafa	 trú	 á	
sjálfan	 sig	 og	 ótrúlegir	 hlutir	 geta	 gerst.	
Einnig	að	læra	mikilvægi	þess	að	eiga	góð	
samskipti	 við	 aðra,	 hlusta	 og	 gæta	
orðabragðs,	sýna	kurteisi.	
Nemendur	fá	tækifæri	til	að	velta	því	fyrir	
sér	 hvað	 þeim	 finnst	 þeir	 geta	 lært	 af	
sigursæla	frosknum	og	yfirfært	á	sitt	líf.	
	
Kyrrmynd	
Með	kyrrmynd	er	hægt	að	fá	nemendur	til	
að	setja	sig	betur	í	spor	persóna	úr	þeirri	
sögu	 sem	 verið	 er	 að	 vinna	 með.	 Þeir	
þurfa	 að	 huga	 að	 því	 hvernig	 viðbrögð	
þeirra	 eru	 við	 hinu	 og	 þessu	 og	 gera	 sér	
grein	 fyrir	 hvað	um	er	 að	 vera.	Markmið	
verkefnisins	er	að	nemendur	læri	að	nýta	
sér	 hugmyndir	 annarra	 og	 leggja	 fram	
hugmyndir	 við	 undirbúning	 leikþáttar.	
Þegar	 nemendur	 eru	 í	 kyrrmynd	 getur	
kennarinn	 gengið	 á	 milli	 persónana	 og	
spurt	 þær	 spurninga,	 þannig	 fær	 hann	
meira	að	vita	um	þær	persónur	sem	verið	
er	 að	 sýna	 í	 kyrrmyndinni.	 Hann	 getur	
fengið	 upplýsingar	 um	 hvað	 þær	 eru	 að	
gera,	 hvað	 þær	 eru	 að	 hugsa,	 hvað	 þær	
dreymir	um.	
	
Spuni	
Í	 spuna	 vakna	 kyrrmyndir	 til	 lífs,	
nemendur	 spinna	 upp	 atriði	 úr	 sögunni	
og	 fá	 tækifæri	 til	að	tjá	það	sem	þeir	 telji	
að	hafi	gerst	og	muni	gerast.	Markmið	er	
að	 nemendur	 læri	 að	 beita	 fleiri	 en	 einu	
formi	 leiklistar	 þar	 sem	 þeir	 breyta	 hér	
kyrrmyndinni	 í	 spuna.	 Nýta	 þannig	 tvö	
form	leiklistar.	
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Blaðsíður	19-20	
	
Viðtal	
Markmið	er	að	nemendur	læri	að	velja	skynsamar	og	góðar	spurningar	til	þess	að	
fá	sem	bestar	upplýsingar	og	hugsi	eins	og	fréttamenn.		
	
Slúðurhringur	
Nemendur	læra	að	sjá	að	tvær	hliðar	eru	á	öllum	málum.	Æfi	sig	í	að	ræða	saman	
á	 málefnalegum	 nótum	 og	 heyri	 hvað	 aðrir	 eru	 að	 velta	 fyrir	 sér.	 Markmið	
verkefnisins	er	að	nemendur	læri	að	hlusta	á	og	meta	skoðanir	annara,	geti	unnið	
með	öðrum	og	lagt	sitt	af	mörkum	í	samstarfi.	
	
Innri	raddir	
Markmið	 þessarar	æfingar	 er	 að	 fá	 fram	 hugsanir	 og	 tilfinningar	 persónunnar	
sem	 túlkuð	 er,	 innri	 rödd	 hennar.	 Að	 nemandi	 geti	 tekið	 tillit	 til	 annarra	 í	
hópavinnu,	skapað	leikþætti	í	félagi	með	öðrum	og	læri	að	tjá	hugsanir	sínar	og	
tilfinningar.	
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Kafli	2:	Vinátta		
	
Blaðsíður	23-24	
	
Markmið	 annars	 kafla	 er	 að	 gera	
nemendur	meðvitaða	um	mikilvægi	góðra	
vina	 og	 þess	 að	 vera	 góðir	 við	 hvern	
annan.	Hvað	þeir	geti	gert	 til	að	bæta	sig	
sem	vinir	og	hvað	einkennir	góða	vini	og	
sanna	vináttu,	læri	að	taka	tillit	til	annarra	
í	hópavinnu	og	sýna	kurteisi	og	umhyggju.	
	
Ég	heiti	
Léttur	 leikur,	 svipaður	 upphitunar-
leiknum	 sem	 fylgir	 kafla	 4	 (Ég	 er	
einstök/einstakur	 af	 því	 að...).	 Í	 þessum	
leik	 liggja	 allir	 nemendur	 á	 gólfinu	 og	
skiptast	 á	 að	 standa	 á	 fætur	 og	 segja	 frá	
því	 sem	þeim	þykir	 skemmtilegt	 að	 gera.	
Markmiðið	 með	 leiknum	 er	 að	 auka	
sjálfstraust	 nemenda	 og	 bæta	 bekkjar-
andann.	
	
Góðan	dag	
Markmið	þessa	leiks	er	að	nemendur	læri	
að	hlusta	á	hvern	annan	af	 athygli.	Þekki	
hvert	 annað	og	 skemmti	 sér.	Útskýringar	
á	leiknum	má	sjá	hér	til	hliðar.	
	
Gleðjum	hvert	annað	
Markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 hvetja	
nemendur	 til	 að	 gleðja	 hvern	 annan.	 Að	
sjá	hið	 góða	og	 jákvæða	 í	 náunganum	og	
vera	 jákvæð	 og	 góð	 við	 hvert	 annað.	
Einnig	þjálfast	nemendur	í	að	standa	með	
því	 sem	 að	 þeir	 eru	 góðir	 í,	 segja	 það	
upphátt	 og	 efla	 vonandi	 þannig	 trú	 á	
sjálfan	sig.	
Það	 er	 hætta	 á	 að	 einhverjir	 nemendur	
reyni	 að	 vera	 illkvittnir	 í	 þessu	 verkefni	
og	skrifa	ljóta	hluti	á	bak	annarra,	því	þarf	
kennarinn	að	fylgjast	vel	með	og	grípa	inn	
í	og	stöðva	það	ef	svo	ber	undir.	
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Blaðsíður	25-26	
	
Merking	orða	
Markmiðið	með	þessu	verkefni	er,	 líkt	og	
kemur	fram	í	bláa	kassanum	á	sömu	síðu,	
að	 fá	 nemendur	 til	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	
merking	 orða	 er	mismunandi	 og	 hægt	 er	
að	 segja	 orð	 á	 óteljandi	 hátt	 allt	 eftir	 því	
hvað	viðkomandi	vill	segja.	Að	nemendur	
geti	 einnig	 lært	 að	 tjá	 sig	 skýrt	 og	
áheyrilega.		
	
Spuni	
Í	þessari	æfingu	eiga	nemendur	samræðu	
einungis	 með	 einu	 orði.	 Markmið	
æfingarinnar	 er	 að	 æfa	 nemendur	 í	 að	
þjálfa	 blæbrigði	 raddar	 og	 öðlast	
þekkingu	 á	 merkingu	 orða.	 Að	 merking	
orða	 getur	 breyst	 eftir	 svipbrigðum	 og	
líkamsbeitingu	hverju	sinni.		
	
Spuni	–	framhald	
Markmið	 æfingarinnar	 er	 að	 nemendur	
geti	 lært	 að	 skapa	 persónur	 með	 öðrum	
og	 notað	 viðeigandi	 radd-	 og	 líkams-
beitingu	við	uppsetningu	leikþáttar.	
Einnig	 að	 nemendur	 geri	 sér	 ljóst	 að	
líkamsbeiting	 og	 svipbrigði	 getur	 haft	
áhrif	á	dagleg	líf	þeirra.	Nemendur	íhuga,	í	
pörum,	mun	 á	 fólki	með	 gott	 sjálfstraust	
og	þeirra	sem	eru	óöryggir	og	draga	þann	
mun	 fram	 í	 leik	 sínum,	 þeir	 vinna	 einnig	
með	háa	og	 lága	stöðu	en	og	var	þjálfað	 í	
verkefni	fyrr	í	kaflanum.		
	
Umræða	
Kennari	 stýrir	 umræðu	um	hversu	ólíkar	
manneskjur	 geta	 verið.	 Hann	 fær	 nem-
endur	 til	 að	 íhuga	 þær	 persónur	 sem	
unnið	 hefur	 verið	 með	 og	 biður	 þá	 að	
velta	 fyrir	 sér	 að	 hvaða	 leyti	 þær	 eru	
ólíkar.		
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Blaðsíður	27-28	
	
Dýraríkið	
Nemendur	ganga	um	gólf	og	þegar	kennari	kallar	upp	ákeðna	tegunda	af	dýri	þá	
herma	 þeir	 eftir	 dýrinu.	 Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 nemendur	 geti	 viðhaldið	
persónu	 í	 stuttan	 tíma.	 Þeir	 eru	 beðnir	 um	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 dýrsins,	 hvernig	
líður	 því,	 gengur	 og	 hvernig	 það	 hagi	 sér	 við	 ákveðnar	 aðstæður.	 Gott	 er	 að	
minna	þá	á	að	hugsa	ekki	um	það	hvað	hinir	eru	að	gera	heldur	einbeita	sér	að	
sjálfum	 sér.	 Kennarinn	 kallar	 upp	mismunandi	 aðstæður	 sem	dýrið	 lendir	 í	 og	
nemendur	reyna	að	setja	sig	í	spor	dýrsins.	Hér	koma	fleiri	hugmyndir	sem	hægt	
er	að	fá	nemendur	til	að	leika:	

- ganga	eins	og	þú	værir	þetta	tiltekna	dýr	á	tunglinu.	
- eins	og	dýrið	sé	í	gipsi	á	öðrum	fæti.	
- eins	og	dýrið	sé	að	fara	í	gegnum	skóg.	
- eins	og	dýrið	sé	að	ganga	í	gegnum	drullupoll.	
- eins	og	dýrið	sé	að	læðast.	

	
Dýrasamkoma	
Þessi	 æfing	 er	 unnin	 í	 innri	 röddum.	 Markmiðið	 er	 að	 nemendur	 átti	 sig	 á	
mismunandi	túlkunum	og	geti	lært	að	hlusta	á	og	skilja	skoðanir	annarra.	Einnig	
að	þeir	skilji	betur	dýrið	sem	þeir	hafa	valið	sér,	hugsanir	þess,	langanir	og	þarfir.	
Geti	tekið	tillit	til	annarra	í	hópavinnu	og	sýnt	fram	á	að	þeir	hafi	tök	á	fleiri	en	
einum	leikstíl	í	sköpun,	geta	túlkað	persónu	og	viðhaldið	henni	í	stutta	stund.	
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Blaðsíður	29-30	
	
Bílferðin	
Þetta	 verkefni	 er	 tvískipt.	 Nemendum	 er	
skipt	i	hópa.	Nemendur	byrja	á	því	að	æfa	
sjálfir	 hver	 hópur	 í	 sínu	 horni,	 þeir	 raða	
stólum	upp	eins	og	 í	bíl	og	 leika	bílferð	 í	
spuna.	 Eftir	 nokkrar	 mínútur	 af	 æfingu	
sýna	 nemendur	 hvor	 öðrum	 og	 þjálfast	
þannig	 í	 að	 leggja	 sitt	 af	mörkum	 í	hópa-
starfi	og	framkomu.		
Gott	getur	verið	að	hafa	umræðu	eftir	 að	
hver	 hópur	 hefur	 sýnt.	 Hvernig	 fannst	
ykkur	 ganga?	 Var	 eitthvað	 sem	 ykkur	
fannst	 erfitt	 við	 að	 gera	 þetta	 verkefni?	
Hvaða	dýr	tók	stjórnina?	Var	dýr	sem	var	
undirgefnara	 en	 önnur?	 Hvað	 var	
athyglisvert	 í	 spunanum?	 Kennari	 getur	
þannig	leitt	áfram	umræður	um	verkefnið	
og	 fengið	 nemendur	 til	 að	 meta	
árangurinn.	
	
Einelti	
Nemendur	 lesa	 litla	 sögu	 sem	 tengist	
einelti	 og	 næstu	 verkefnum	 á	 eftir.	 Það	
getur	 verið	 gott	 að	 gefa	 nemendum	 tíma	
til	að	lesa	söguna	sjálfir	í	hljóði	þannig	að	
þeir	 átti	 sig	 vel	 á	 innihaldi	 sögunnar.	
Markmiðið	með	sögunni	er	að	nemendur	
þjálfist	í	að	túlka	og	leggja	mat	á	texta,	að	
þeir	geti	nýtt	sér	efni	úr	ýmsum	áttum	við	
að	 skapa	 skýrar	 leikpersónur,	 söguþræði	
og	framvindu.	
	

	

	



	

23	

Blaðsíður	31-32	
	
Samviskugöng	
Markmið	þessa	verkefnis	er	að	nemendur	geti	tekið	sjálfstæða	ákvörðun	byggða	
á	þeim	rökum	og	upplýsingum	sem	þeir	hafa	hlustað	á.	Nemendur	setja	sig	í	spor	
einstaka	persóna	úr	sögunni	sem	þeir	 lásu	á	undan	um	nýju	stúlkuna	sem	vildi	
taka	 þátt	 í	 leiknum	 með	 bekkjarfélögunum.	 Nemendur	 skiptast	 á	 að	 ganga	 í	
gegnum	samviskugöng,	en	þá	mynda	þeir	raðir	sem	standa	á	móti	hvor	annarri,	
önnur	hliðin	er	góð	samviska	viðkomandi	og	hin	slæm.	Á	meðan	að	nemandinn	
gengur	í	gegnum	göngin	er	hann	í	hlutverki	einhvers	úr	sögunni	og	þarf	að	taka	
ákvörðun	byggða	á	skoðunum	og	hugsunum	sem	koma	úr	göngunum	og	þannig	
þjálfast	nemendur	í	ákvarðanatöku.	
	
Fundur	
Markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 nemendur	 geti	 átt	 góð	 samskipti,	 læri	 að	 virða	
hvert	annað,	hlusta	og	sýnt	viðeigandi	kurteisi.	Leiti	lausna	og	nýti	þekkingu	sína	
og	 reynslu	 að	 vera	 vinir	 og	 sýna	 umhyggju.	 Að	 þeir	 geti	 viðhaldið	 persónu	 í	
stuttum	leikþætti	með	viðeigandi	radd-	og	líkamsbeitingu,	leggi	fram	hugmyndir	
og	nýti	hugmyndir	jafningja	við	leik.	
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Kafli	3:	Gleði	og	sorg		
	
Blaðsíður	35-36	
	
Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	vináttu,	unnið	er	með	verkefni	sem	eru	til	þess	gerð	
að	nemendur	átti	sig	á	mikilvægi	góðra	vina	og	þess	að	standa	með	öðrum	bæði	í	
gleði	 og	 sorg.	 Markmiðið	 með	 þessum	 kafla	 er	 að	 nemendur	 átti	 sig	 á	
margvíslegum	 tilfinningum	og	hvernig	 áhrif	 þær	 geta	haft	 á	hugsun	og	hegðun	
þeirra.	 Einnig	 stuðla	 verkefni	 nemenda	 að	 því	 að	 þeir	 þekki	 og	 skilji	 sínar	
tilfinningar,	 en	 ef	 nemandi	 býr	 yfir	 sjálfsþekkingu	 leiðir	 það	 til	 þess	 að	 hann	
hefur	meira	sjálfstraust,	betra	sjálfsmat	og	meiri	líkur	eru	en	ella	á	því	að	honum	
vegni	vel	í	lífinu.	
	
Gleðiaugnablik	
Nemendur	 deila	 sinni	 minningu	 með	 tveimur	 öðrum	 nemendum.	 Markmið	
verkefnisins	 er	 meðal	 annars	 að	 nemendur	 geti	 tjáð	 hugsanir	 sínar	 og	
tilfinningar.	Ef	verkefnið	fer	hægt	af	stað	getur	kennari	sagt	nemendum	frá	atviki	
sem	hann	man	eftir	þar	sem	hann	var	glaður	eða	sorgmæddur.		
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Blaðsíður	37-38	
Kyrrmynd	
Markmið	verkefnisins	er	að	nýta	og	hlusta	
á	 hugmyndir	 samnemenda	 við	 undir-
búning	á	leikrænu	ferli.	Einnig	að	læra	að	
nýta	 fleiri	 form	 leiklistar,	 og	 halda	
leikpersónu	 í	 stutta	 stund.	 Nemendur	
velja	 gleði-	 eða	 sorgarstund	 og	 gera	
kyrrmynd	 af	 henni.	 Þeir	 þurfa	 að	 ákveða	
hvaða	 persónur	 þeir	 eru	 í	 kyrrmyndinni,	
hvers	vegna	henni	líði	eins	og	henni	líður	
og	setja	sig	þannig	í	spor	hennar.	
	
Hver	gerir	hvað?	
Nú	 er	 komið	 að	 því	 að	 sýna	 kyrr-
myndirnar.	 Hér	 skiptast	 hóparnir	 á	 að	
sýna	 og	markmiðið	 er	 að	 nemendur	 taki	
tillit	til	hvors	annars	og	fái	tækifæri	til	að	
setja	 sig	 almennilega	 í	 spor	 þeirra	 sem	
eru	í	kyrrmyndinni	þar	sem	að	þau	þurfa	
að	 svara	 spurningum	 um	 sjálfan	 sig	 og	
hvað	 sem	 samnemendum	 þeirra	 dettur	 í	
hug	að	spyrja	um.	
	
Gleði-	eða	sorgarspuni	
Hér	er	nemendum	gefinn	tími	til	að	vinna	
saman	 með	 kyrrmyndina	 úr	 fyrra	 verk-
efni.	Þeir	eru	beðnir	um	að	búa	 til	 spuna	
nokkrum	 mínútum	 áður	 en	 kyrrmyndin	
gerist	 og	 nokkrum	 eftir.	 Hér	 fær	
ímyndunarafl	 nemenda	 að	 njóta	 sín	 og	
nemendur	 öðlast	 betri	 skilning	 á	
persónum	 sínum	 og	 annarra.	 Markmiðið	
er	 að	 nemendur	 nýti	 sér	 hugmyndir	
jafningja,	 læri	 að	 flytja	 leiktexta	 í	 hlut-
verki	fyrir	framan	áhorfendur	og	taki	tillit	
til	hvors	annars	í	hópavinnu.	
	
Fótbolti	
Nemendur	 lesa	 sjálfir	 dæmisöguna	 neðst	
á	 bls.	 38.	 Í	 sögunni	 segir	 frá	 fótboltaleik,	
skyggnst	 er	 inn	 í	 huga	 markvarðarins	 í	
liðinu.	 Hann	 var	 stressaður	 um	 að	
mistakast	 því	 hann	 vildi	 ekki	 eyðileggja	
fyrir	 félögum	 sínum.	 Gott	 er	 að	 efna	 til	
umræðna	eftir	að	dæmisagan	hefur	verið	
lesin	 en	 næstu	 verkefni	 á	 eftir	 eru	 út	 frá	
henni.	
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Blaðsíða	39	
	
Ræðið	saman	
Í	 hópum	 ræða	 nemendur	 saman	 um	

fótboltasöguna	 á	 blaðsíðu	 39	 og	 setja	

niður	 svör	 sín.	 Markmið	 verkefnisins	

er	 að	 þeir	 setji	 sig	 í	 spor	 Sigurjóns	

markvarðarins	og	hugi	að	því	hvernig	

liðið	brást	við.	Þeir	gera	sér	grein	fyrir	

eigin	 hlutverki	 í	 samstarfi	 og	

mikilvægi	þess	að	styðja	hvern	annan.	

	
Liðsfélagaspuni	
Nemendur	 vinna	 í	 hópum,	 þeir	 skapa	

spuna	 í	 kringum	 fótboltaleik,	 þeir	

ákveða	 sjálfir	 sín	 hlutverk.	 Ef	 ósætti	

verður	 milli	 þess	 hver	 eigi	 að	 leika	

hvern	getur	verið	gott	að	draga	í	hópa.	

Í	 lokin	 eru	 spunarnir	 sýndir	 hver	 á	

eftir	 öðrum	 og	 rökrætt	 um	 innihald	

þeirra.	 Nemendur	 þjálfast	 í	 því	 að	 tjá	

hugsanir	sínar,	sýna	leikþætti,	setja	sig	

í	spor	persóna	og	halda	því	hlutverki	í	

stutta	stund.	

	
Svipirnir	
Þessi	æfing	er	einstaklingsverkefni,	en	hér	skoða	nemendur	hin	ýmsu	svipbrigði.	

Nemendur	eru	beðnir	um	að	huga	að	því	hvernig	þeim	 líður	þegar	þeir	mynda	

þessi	svipbrigði	og	hvaða	vöðva	þeir	eru	að	nota.		

	
Blaðsíða	40	

	
Svipurinn	minn	
Nemendur	 standa	 í	 hring	 og	 hver	 og	 einn	 sýnir	 eitt	 ákveðið	 svipbrigði.	

Samnemendur	 eiga	 að	 giska	 á	 hvert	 svipbrigðið	 er.	 Ef	 einhver	 hefur	 valið	 það	

sama	og	 sýnt	 er	 fer	hann	að	þeim	nemanda	og	gefur	honum	 ,,fimmu”	 (high-5).	

Nemendur	þurfa	 því	 að	 fylgjast	 vel	með	og	muna	 sitt	 svipbrigði	 svo	þeir	missi	

ekki	 af	 tækifærinu	 til	 að	gefa	einhverjum	 ,,fimmu”	ef	 svo	ber	undir.	Markmiðið	

með	æfingunni	er	meðal	annars	að	þjálfa	einbeitingu.	

	
Elliheimilið	
Nemendur	 vinna	með	 sögu.	 Sagan	 inniheldur	 bæði	 gleði	 og	 sorg	 og	 nemendur	

upplifa	 að	 það	 er	 hluti	 af	 lífinu	 að	 deyja.	 Umræða	 er	 mikilvæg	 eftir	 lestur	

sögunnar.	Sumir	nemenda	gætu	hafa	átt	dýr	sem	lést	og	vilja	segja	frá	því,	aðrir	

segja	frá	ömmu	sinni	eða	afa	eða	öðrum	ættingja.		
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Blaðsíður	40-41	
Afturhvarf	
Hér	 fá	nemendur	 tækifæri	 til	að	rökræða	
um	manninn	 í	 sögunni	 og	 velta	 fyrir	 sér	
lífi	 hans.	 Kennari	 getur	 komið	með	 fleiri	
hugmyndir	 að	 umræðuspurningum	 ef	
vantar	 og	 eftir	 að	 hóparnir	 hafa	 fengið	
tækifæri	 til	 að	 ræða	 saman	 getur	 verið	
gott	að	fá	nokkra	punkta	frá	hverjum	hópi	
fyrir	 sig.	 Einn	 úr	 hópnum	 eða	 allur	
hópurinn	 kynnir	 að	 hvaða	 niðurstöðum	
þeir	 komust	 um	 manninn	 og	 útskýra	
hvernig	 persóna	 hann	 er.	 Þannig	 heyra	
nemendurnir	 skoðanir	hinna	hópanna	og	
getur	verið	 áhugavert	 að	 sjá	hversu	 líkar	
eða	 ólíkar	 þær	 verða.	 Markmið	 verk-
efnisins	er	að	nemendur	virði	hugmyndir	
hvers	 annars	 og	 sýni	 frumkvæði,	 geti	
skapað	leikpersónu	og	undirbúið	baksögu	
á	hana.	
	
Kyrrmyndir	
Hér	er	komið	að	því	að	skoða	nánar	barn-
æsku	gamla	mannsins	og	nemendur	gera	
kyrrmynd	sem	þeir	 sýna	 svo	hinum	hóp-
unum.	Markmiðið	er	að	nemendur	læri	að	
beita	fleiri	en	einu	formi	leiklistar,	setji	sig	
í	hlutverk	persónu	og	geti	haldið	henni	á	
meðan	leikþáttur	er.	
	
Fjársjóður	í	poka	
Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 nemendur	
læri	 að	 nýta	 sér	 efni	 úr	 ýmsum	áttum	 til	
að	skapa	leikþætti	með	skýrum	persónum	
og	söguþræði.	
Kennarinn	 mætir	 með	 poka	 af	 allskonar	
hlutum	sem	gætu	hafa	verið	 í	eigu	gamla	
mannsins.	Það	er	til	dæmis	úr,	gömul	gler-
augu,	 penni,	 kaffibolli,	 veski	 eða	 tann-
stöngull.	 Það	 getur	 verið	 gott	 að	 hafa	
einhvern	 snjáðan	 poka	 sem	 lítur	
ævintýralega	 út	 svo	 upplifunin	 að	 draga	
úr	pokanum	verði	 áhugaverðari.	Hægt	er	
að	segja	nemendum	að	pokinn	hafi	verið	í	
eigu	 gamla	 mannsins.	 Einn	 úr	 hverjum	
hópi	 dregur	 hlut	 úr	 pokanum,	 nemendur	
skrifa	 síðan	 sögu	 um	 hvernig	 hluturinn	
tengdist	lífi	hans.	
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Blaðsíða	42	
	
Spegillinn	
Nemendur	 vinna	 áfram	 í	 sömu	 hópum.	
Nemendur	eiga	nú	að	 ímynda	sér	að	þeir	
séu	 spegill.	 Hann	 getur	 hafa	 séð	 mjög	
marga	mismunandi	hluti	og	fer	það	alveg	
eftir	nemendunum	að	ákveða	hvað	þeirra	
spegill	 sá	 og	 upplifði.	 Markmiðið	 með	
þessu	verkefni	er	því	að	geta	lesið	texta	og	
skoðað	hvernig	höfundur	skrifaði	hann	og	
geta	nýtt	í	sinni	eigin	ritun.	
Sem	dæmi	gæti	einhver	nemandi	ímyndað	
sér	 að	 spegillinn	 hefði	 verið	 í	 anddyri	 á	
risastóru	 einbýlishúsi	 á	 18.	 öld	 í	
Bretlandi.	 Tekið	 var	 á	 móti	 mörgum	
gestum	á	leið	á	ball	eða	í	matarboð.		
Annar	 gæti	 séð	 spegilinn	 fyrir	 sér	 inni	 í	
herbergi	 unglingsstúlku	 árið	 1990	 þar	
sem	hún	var	að	hafa	 sig	 til	 fyrir	ball,	 eða	
var	 í	 ástarsorg,	 komst	 inn	 í	 háskóla,	
skrifaði	á	tölvu	sína,	eða	hlustaði	á	tónlist.	
	
Hver	var	eigandinn?	
Markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 rýna	 í	
textann	og	myndina	af	speglinum	á	sömu	
blaðsíðu.	Læra	að	tjá	hugmyndir	sínar	og	
upplifanir	með	öðrum.	
Nemendur	ræða	saman	um	sínar	upplifanir	af	ljóðinu	í	verkefninu	á	undan	og	sjá	
hvort	 að	 þeir	 finni	 eitthvað	 sameiginlegt	 við	 eigendur	 spegilsins	 og	 skrifa	 það	
niður.	
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Blaðsíða	43	

	
Afturhvarf	
Nemendur	vinna	áfram	í	sömu	hópum	og	áður.	Markmið	verkefnisins	er	að	þjálfa	

nemendur	 í	 að	 nýta	 hugmyndir	 jafningja	 sem	 og	 leggja	 fram	 sínar	 eigin	

hugmyndir	í	skapandi	vinnu.	Læri	að	beita	fleiri	en	einu	formi	leiklistar,	en	þeir	

mynda	 tvær	 kyrrmyndir,	 aðra	 af	 sorglegum	 atburði	 sem	 spegillinn	 úr	

ljóðaverkefni	hér	að	framan,	og	hina	af	gleðiatviki.		

	
Hugleiðingar	spegilsins	
Í	 þessu	 verkefni	 setja	 nemendur	 sig	 í	 hlutverk	 spegilsins	 og	 skrifa	

dagbókarfærslu	 sem	 spegillinn.	 Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 nemendur	 geti	

skrifað	 læsilega	og	af	öryggi,	 skipulega	og	orðað	 frásagnir	og	 texta	á	þann	hátt	

sem	hæfir	tilefni.		
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Kafli	4:	Fjölbreytileikinn	
	
Blaðsíður	46-47	
	
Fjölbreytt	fólk	
Í	 þessum	 kafla	 er	 verið	 að	 vinna	 með	
verkefni	 er	 tengjast	 fjölbreytileika.	 Lögð	
er	 áhersla	 á	 að	 nemendur	 beri	 virðingu	
fyrir	 fjölbreytileika	 og	 mismunandi	
þörfum,	 hæfileikum	 og	 einkennum	 hvers	
annars.	 Markmið	 kaflans	 er	 því	 að	 gera	
sér	 grein	 fyrir	 margbreytileikanum	 í	
fjölskyldumynstri	 sem	 og	 hefðum,	 trú	 og	
lífsviðburðum.	Hægt	er	að	fara	aftur	í	einn	
af	upphafsleikjunum;		
,,ég	er	einstök/einstakur	af	því	að...”		
	
Spurningar	
Hér	 svara	 nemendum	 spurningum	 út	 frá	
sjálfum	 sér.	 Markmið	 verkefnisins	 er	 að	
nemendur	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 sínum	
styrkleikum	 og	 markmiðum	 svo	 hægt	 sé	
að	 vinna	 markvissara	 að	 þeim.	 Kynnist	
sjálfum	sér	betur	og	byggji	upp	sterkari	sjálfsmynd.	
	
Brúðugerð	
Í	þessu	verkefni	eiga	nemendur	að	búa	til	
sína	eigin	brúðu.	Gott	getur	verið	að	vinna	
þetta	 verkefni	 í	 samvinnu	 við	 textíl-
kennara	 skólans.	 Kennari	 safnar	 saman	
efni	 fyrir	 brúðugerðina,	 efni	 með	 alls-
konar	mynstri,	 einlitt,	 silki,	 bómullarefni,	
rússkinn	 eða	 annað.	 Einnig	 þarf	 að	 hafa	
við	 höndina	 nálar	 og	 tvinna,	 heftara,	
skæri,	borða	og	spítur	til	að	setja	inn	í	og	
halda	brúðunum	uppi.	
Brúðurnar	 eru	 gerðar	með	 því	 að	 klippa	
efnið	út	og	festa	saman	í	hliðunum.	Hægt	
er	einfaldlega	að	sauma	eftir	hliðunum	og	
stinga	 spítunni	 inn	 í	 botninn.	Einnig	 geta	
nemendur	 notað	 hendur	 til	 að	 gefa	
brúðunni	meira	líf.		
Ef	ákveðið	er	að	loka	brúðunni	með	borða	
er	hægt	að	klippa	göt	meðfram	hliðinni	og	
þræða	borðann	í	gegnum	þau.	
Hægt	að	sauma	augu	og	andlit	á	brúðuna	
eða	nota	tússliti.	
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Best	er	að	finna	sem	mest	til	fyrir	nemendur	svo	þeir	geti	leyft	hugmyndafluginu	
að	ráða	för.	
Þá	er	einnig	mjög	gott	að	búa	til	eina	brúðu	fyrirfram	svo	nemendur	sjái	dæmi	
um	það	hvað	þeir	eiga	að	fara	að	gera.	
	
Brúðuleikhús	
Nemendur	 útbúa	 sviðsmynd.	 Þeir	 ákveða	 saman	 hvernig	 þeir	 vilja	 hafa	
sviðsmyndina.	 Það	 sama	 á	 við	 um	hana	og	 brúðugerðina	 að	 kennarinn	þarf	 að	
hafa	til	lak	eða	annað	efni	fyrir	nemendur	til	að	búa	til	umhverfið.	Nemendur	búa	
svo	til	senur,	um	fjórir	í	hóp,	og	leika	með	brúðunum.	Markmið	þessa	verkefnis	
er	að	nýta	sér	hugmyndir	hópfélaga,	geti	flutt	leiktexta	í	hlutverki	sem	og	að	nýta	
sér	efni	úr	ýmsum	áttum	við	að	skapa	leikþætti.	
	
Blaðsíða	48	
	
Bingó	
Í	 þessu	 verkefni	 kynnast	 nemendur	
staðreyndum	 um	 samnemendur	
sína.	 Hvað	 eiga	 þeir	 sameiginlegt	
með	hinum?	
Nemendur	 eru	 beðnir	 um	 að	 skrifa	
staðreyndir	 um	 sjálfan	 sig	 í	 hvern	
reit,	 nauðsynlegt	 er	 að	 gefa	 þeim	
nægan	 tíma	 til	 að	 hugsa	 og	 ákveða	
hvað	þeir	velja	að	skrifa.	
Þegar	 allir	 hafa	 klárað	 fara	 þeir	 af	
stað,	allir	í	einu	og	rölta	um	stofuna,	
velja	 síðan	 einhvern	 nemanda	 og	
spyrja	hvort	hann	tengi	við	einhvern	
vissan	 reit,	 t.d.	 ef	 það	 stæði	 ég	 hef	
farið	til	Spánar	þá	 getur	nemandinn	
spurt	 ,,hefurðu	 farið	 til	 Spánar?”.	 Ef	
sá	 sem	 var	 spurður	 hefur	 farið	 til	
Spánar	 skrifar	 hann	 upphafsstafi	
sína	 í	 reitinn	 hjá	 þeim	 sem	 spurði.	
Svo	 getur	 hann	 spurt	 á	 móti	 og	
þannig	 gengur	 leikurinn/keppnin	
þar	til	einhver	hefur	fengið	bingó.	
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Blaðsíður	49-50	
	
Fjölskyldan	mín	
Hér	 munu	 nemendur	 vinna	 í	 pörum	 og	
skiptast	 á	 að	 setja	 sig	 í	 hlutverk	
fréttamana	 sem	 vilja	 komast	 að	 hefðum	
og	 venjum	 viðmælendans.	 Þegar	 farið	 er	
af	stað	 í	þessa	æfingu	getur	verið	gott	að	
kennarinn	 segi	 nemendum	 fyrst	 frá	
nokkrum	 hefðum	 sem	 hann	 og	 hans	
fjölskylda	hefur	myndað	sér.	Best	væri	að	
hafa	 þær	 fjölbreyttar	 svo	 nemendur	 átti	
sig	 betur	 á	 því	 hversu	 fjölbreyttar	 hefðir	
og	venjur	geta	verið.		
Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 nemendur	
geti	 skapað	 sér	 skýra	 persónu	 (frétta-
maðurinn)	og	haldið	henni	í	leikþætti	með	
öðrum,	geti	sýnt	fram	á	að	þeir	hafi	tök	á	
fleiri	 en	 einum	 leikstíl	 og	 geti	 rætt	
viðfangsefni	 sem	 snerta	 hefðir,	 trú,	
lífsviðhorf	o.fl	af	kurteisi	og	tillitssemi.	
	
Kynning	
Hér	er	komið	að	því	 að	nemendur	kynna	
niðurstöður	 sínar	 sem	 fréttamenn	 úr	
fyrra	 verkefni.	 Markmið	 verkefnisins	 er	
að	 þeir	 geti	 sagt	 frá	 upplýsingunum	 sem	
þeir	 fengu	 á	 fordómalausan	 hátt,	 halda	
hlutverki	 sem	 fréttamenn	 og	 þjálfist	 í	 að	
nýta	viðeigandi	radd-	og	líkamsbeitingu.		
	
Hátíð/athöfn	
Nemendur	 vinna	 í	 fjögra	 manna	 hópum.	
Þeir	velja	sér	hátíð	til	að	sýna	í	kyrrmynd.	
Síðan	 sýna	 hóparnir	 hvor	 öðrum	 og	
samnemendur	 giska	 á	 hvaða	 hátíð	 er	
verið	 að	 sýna.	 Gagnlegt	 getur	 verið	 að	
ræða	um	kyrrmyndina,	hvað	var	verið	að	
sýna,	 hvað	 gætu	 persónurnar	 verið	 að	
gera,	hugsa	o.s.frv.	
Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 nemendur	
geri	 sér	 grein	 fyrir	 margvíslegum	 hlut-
verkum	 innan	 fjölskyldna	 og	 marg-
breytileika	 þeirra,	 geti	 haldið	 þeirri	
leikpersónu	sem	þeir	hafa	valið	sér.		
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Heimildir	
Hér	 fyrir	 neðan	 koma	 ýmsar	 góðar	 bækur	 sem	 höfundur	 leit	 til	 við	 gerð	
vinnubókarinnar	 og	 kennarahandbókarinnar.	 Í	 gegnum	 tíðina	 hefur	 höfundur	
farið	á	ýmis	leiklistarnámskeið	og	unnið	í	sumarbúðum	og	starfi	með	börnum	frá	
13	ára	aldri	og	því	lært	marga	leiki,	hann	hefur	breytt	sumum	og	búið	til	nýja	allt	
eftir	viðfangsefninu.	Við	undirbúning	vinnubókarinnar	tók	höfundur	eftir	því	að	
erfitt	 var	 að	 finna	 heimildir	 fyrir	 leikjum	 þar	 sem	 að	margir	 hafa	 sett	 svipaða	
leiki	í	bækur	og	á	heimasíður	undir	nafninu	sínu.	Flestir	leikjanna	er	þó	að	finna	
á	leikjavefnum.		
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