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InngangurInngangurInngangurInngangur 
Í hvert sinn sem kennari byrjar kennslu á nýju námsefni þarf hann ávallt að huga að þeim 

nemendahópi sem hann hefur og hvaða kennsluaðferð hann ætlar að nota til að geta náð til 

allra nemenda. Val kennara á kennsluaðferð og áhugi hans skipta höfuðmáli ef nám á að eiga 

sér stað. Til að gera námsefni áhugavert verður kennslan að vera spennandi og skapandi til að 

viðhalda áhuga nemenda á námsefninu. Kennarar verða því að þekkja fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og setja sér skýr markmið til að nám geti átt sér stað hjá nemendum. Það er 

því nauðsynlegt fyrir kennara að vera sveigjanlegur og tilbúinn að henda sér í djúpu laugina 

og þora að nýta sér nýjungar í kennslu og kennsluháttum.  

Í þrepamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 2007 í landafræði segir að  nemendur í 

6. bekk eigi að fá að kynnast Norðurlöndunum. Þeir eiga t.d. að kynnast legu þeirra, auk  

landslags, gróðurfars, veðurs, helstu atvinnuvega, framleiðslu, tungumála, lífskjara, trúar o.fl. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar. 2007:47). Markmiðið með þessari 

kennarahandbók um Norðurlöndin er að veita innsýn í  fjölbreyttar aðferðir við kennslu og 

vonandi geta kennarar nýtt þær hugmyndir sem hér koma fram. Leiklistarferlið er þverfaglegt 

og kennarar geta valið sjálfir hvað þeir nýta úr því og hvað ekki. Heildstæða kennsluferlið 

tengist m.a. íslensku, stærðfræði, leiklist og lífsleikni og auk þess er hugmyndabanki aftast þar 

sem er að finna fleiri hugmyndir til að gera verkefnið veigameira. Í fyrstu verður farið í 

hagnýt atriði varðandi upphaf kennslu ásamt útskýringum á þeim kennsluaðferðum leiklistar 

sem höfundar munu nota í verkefninu, en leiklist er stór þáttur í kennsluferlinu. 
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Gott að hafa í hugaGott að hafa í hugaGott að hafa í hugaGott að hafa í huga    

Lífið er ekki allt svart og hvítt og því verða nemendur að kynnast því  hvernig það er að leita 

lausna á fleiri en einn hátt. Sú leitaraðferð sem notuð er verður að taka mið af nemendum og 

þróa hjá þeim löngun til að læra meira um það efni sem verið er að kenna. Aðferðir leiklistar í 

kennslu stuðla að aukinni sjálfsþekkingu, sjálfsöryggi og samhyggð auk þess sem nemendur 

læra að setja sig í spor annarra og tjá tilfinningar sínar í gegnum leik í öruggu umhverfi. 

 

„Í leiklist er markvisst unnið að því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, 

sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og gefa þeim tækifæri á að afla sér 

þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Nemandi 

byggir á eigin reynslu og skilningur og nám á sér stað þegar hann tengir 

hana eigin reynsluheimi. Hlutverk kennara er að búa til aðstæður þar sem 

nemendur fá tækifæri til að skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir og annarra“  

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:6). 

 

Þar sem leiklist er stór hluti af þeim hugmyndum sem fram koma í kennarahandbókinni er 

gott að hafa nokkur lykilatriði í huga. Leiklistarkennsla gerir þær kröfur að kennari og 

nemendur starfi náið saman og að gagnkvæmt traust ríki. Vinna með leiklist byggir á 

samvinnu allra í bekknum, það á líka við um kennarann (Bowell og Heap. 2001:107). Það 

getur verið góð hugmynd þegar byrjað er á nýju verkefni sem stendur yfir í langan tíma að 

gera samning við nemendur. Með samningnum er verið að setja sömu ábyrgð á nemendur og 

kennara um að allir skili sínu til að útkoman verði sem best (Bowell og Heap. 2001:107). 

Samningurinn er gerður sameiginlega þ.e.a.s. bæði nemendur og kennari semja reglur sem 

allir þurfa að virða (hægt er að sjá sýnishorn af slíkum samningi í fylgiskjölum). Þetta er gert 

til að fyrirbyggja truflanir af ýmsu tagi ásamt því að nemendur læri að bera virðingu fyrir 

samnemendum sínum og kennara. Öruggt umhverfi er afar mikilvægt því ef nemendum líður 

ekki vel þá eru minni líkur á því að nám eigi sér stað. Með því að skapa öruggt umhverfi ná 

nemendur að lifa sig inn í ferlið og efla um leið sjálfstæða hugsun. Einnig læra þeir að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér, bekkjarfélögum, kennara og umhverfi sínu.  

Það heildstæða leikferli er höfundar hafa samið í tengslum við kennsluefnið um 

Norðurlönd krefst mikillar samvinnu nemenda og sjálfstæðra vinnubragða. Hver hópur ber 

ábyrgð á sinni vinnu og nauðsynlegt er að gera nemendum grein fyrir því strax í upphafi 
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ferlisins. Mikilvægt er að kennari útskýri fyrir nemendum þau markmiðið sem stefnt er að í 

kennsluferlinu  og segi þeim til hvers hann ætlast af þeim. Ef nemendur eru ekki vanir að nota 

leiklist er gott að útskýra fyrir þeim kennsluaðferðir leiklistar og útskýra hvað leiklist í 

kennslu stendur fyrir. Ef þetta er gert í upphafi eru minni líkur á því að truflun eigi sér stað 

meðan á leikferlinu stendur. Þegar búið er að fara í gegnum kennsluaðferðirnar með 

nemendum er ekkert eftir annað en að hefjast handa og leggja af stað í ferðalagið.   

 

„Sérstaða leikrænnar tjáningar er hlutverkaleikurinn og persónusköpunin. 

Nemendur læra að setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar 

aðstæður. Skilningur og nám á sér stað vegna þeirrar kröfu sem þessar 

aðstæður gera til þátttakenda. Með leikrænni tjáningu öðlast nemandinn 

aukinn sjálfsskilning og bætt sjálfsmat. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar 

auðvelda honum að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa 

sjálfstraust í daglegum samskiptum. Í leiklist og leikrænni tjáningu taka 

nemendur þátt í skipulagðri og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar. 2007:39). 

    

TáknTáknTáknTákn    

Oft bregður kennari sér í hlutverk í kennslustundum þar sem unnið er með leiklist (sjá bls.7 

kennari í hlutverki). Þegar kennari verður virkur þátttakandi í ferlinu getur hann haft áhrif á 

gang ferlisins og víkkað sjónarhorn nemenda. Það verður að vera skýrt hvenær kennari er í 

hlutverki að vinna í ímynduðum heimi ásamt nemendum og hvenær ekki. Í upphafi er best 

fyrir kennara að tilkynna nemendum að nú fari hann í hlutverk. Það er hægt að gera á 

eftirfarandi hátt: Kennari segir: „Nú fer ég fram og þegar ég kem inn aftur er ég í hlutverki og 

þá farið þið líka í hlutverk. Ég mun koma inn með eitthvað tákn sem er táknrænt fyrir persónu 

mína.”  

Tákn eru afar nytsamleg fyrir kennara sem þurfa að bregða sér í mörg hlutverk. Tákn 

þurfa ekki að vera flókin og oft er nóg að vera með trefil, hatt, slæðu eða eitthvað smáræði. 

Kennari þarf einungis að gera nemendum ljóst frá upphafi hvaða persóna hefur hvaða tákn, til 

dæmis er amma ef til vill með slæðu, afi með hatt, læknirinn með gleraugu og svo framvegis. 

Táknrænir hlutir geta einnig haft verulegt gildi fyrir nemendur og hjálpað þeim að tengjast 

viðfangsefninu. Til dæmis gætu nemendur sem eru að byrja á verkefni um Svíþjóð  fengið 
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sem kveikju mynd af hljómsveitinni Abba. Annað dæmi um kveikju er lítil stytta af litlu 

hafmeyjunni þegar á að fara að fjalla um Danmörku. Oft geta táknrænir hlutir aðstoðað 

nemendur við að “lifa sig inn í” hlutverk eins og t.d. sálmabók fyrir prest, stafur fyrir gamlan 

mann o.s.frv.  

    

SpurningatækniSpurningatækniSpurningatækniSpurningatækni    

Góð spurningatækni er afar nytsamleg fyrir kennara t.d. þegar hann vill kanna þekkingu og 

hug nemenda, miðla námsefni eða leiða nemendur í ákveðna átt út frá vinnu þeirra. Kennari 

þarf því að gera sér grein fyrir því að spurningar geta verið mismunandi og tilgangurinn 

verður að vera skýr áður en þeim er varpað fram. Til eru opnar og lokaðar spurningar, 

leiðandi og stýrandi. Lokaðar spurningar eru spurningar sem krefjast einungis já eða nei svars 

og eru því stýrandi. Þegar talað er um opnar spurningar er átt við spurningar sem krefjast 

ígrundunar nemenda og sjálfstæðrar hugsunar þeirra.  

Dæmi um opnar spurningar 

Hvaða álit hafið þið á .....? 

Hvernig er best að.....? 

Hvað finnst ykkur um....? 

Hvers vegna eruð þið að.....?    

 

Opnar spurningar upplýsa meira um kunnáttu nemenda því þeir geta ekki svarað einungis með 

„já“ eða „nei“. Opnar spurningar eru leiðandi og henta vel í leiklistarkennslu því þær krefjast 

rökhugsunar og  þess að nemendur velti fyrir sér ýmsum málefnum.  

 

„Góðar spurningar eiga að vekja nemendur til umhugsunar og krefjast þess 

að þeir dragi eigin ályktanir eða tengi nýja þekkingu við það sem þeir vita 

fyrir. Í þessu sambandi varðar miklu að spurningarnar séu rökréttar og í 

eðlilegu framhaldi hver af annarri, þannig að ein leiði af annarri“ 

 (Ingvar Sigurgeirsson. 2006:24). 

 

Í leiklistarkennslu skiptir miklu máli að kennari spyrji opinna spurninga og vinni úr svörum 

nemenda sinna. Einnig er mikilvægt að kennari sé viðbúinn að taka við hvers konar svari frá 

nemendum og hlusti á hvað nemendur hafa að segja (Anna Jeppesen. 1994:38).   
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KveikjurKveikjurKveikjurKveikjur 

Megin viðfangsefni kennara á upphafsmínútum hverrar kennslustundar er að fanga athygli 

nemenda og leggja grunn að því að halda henni (Ingvar Sigurgeirsson. 2004:59). 

Undirbúningur kennara skiptir því höfuðmáli svo og þekking hans á námsefninu. Kennari þarf 

að nýta sér fjölbreyttar aðferðir og vera óhræddur við að prófa nýjungar. Til að gera verkefni 

spennandi og áhugaverð er gott að nota kveikjur í upphafi kennslu. Þær geta verið af ýmsum 

toga s.s. leikir, hugarflug, vettvangsferðir, þrautir, myndbönd, ljósmyndir, póstkort, tónlist 

o.fl. Kennari verður að ákveða kveikju sem hentar hverju sinni og því er gott að vera 

hugmyndaríkur og óhræddur við að nýta sér þá flóru kennsluaðferða sem til er. 

 

Útlistun á kennsluaðferðum leiklistarÚtlistun á kennsluaðferðum leiklistarÚtlistun á kennsluaðferðum leiklistarÚtlistun á kennsluaðferðum leiklistar    

Kennari í hlutverki    
Hlutverk kennara er að fá nemendur til að taka ábyrgð á þeirri vinnu sem fer fram og því sem 

þeir skapa. Það gerir hann með fjölbreyttum aðferðum og tækni og skapar spennu, árekstra og 

vandamál sem nemendur þurfa að takast á við. Allir þessir þættir stuðla að námi og auknum 

þroska nemandans. Þessi aðferð er kjörin til að vekja áhuga nemenda á námsefni. Hún byggist 

á því að kennari tekur sér hlutverk sem tengist námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson. 2005:20). 

Nemendur horfa oft á kennara sem tákn um vald eða valdastöðu. Með því að bregða sér í 

hlutverk getur kennarinn dregið úr þeim áhrifum sem staða hans hefur á vinnu nemenda. Þetta 

gefur nemendum tilfinningu fyrir því að þeir eigi meiri þátt í vinnu sinni og að þeir beri meiri 

ábyrgð á henni (Bowell og Heap. 2001:47).  

 Það getur verið gott fyrir nemendur ef kennari hjálpar þeim að komast af stað með 

því að koma inn sjálfur sem kennari í hlutverki. Kennari getur hoppað í og úr hlutverki með 

því að nota eitthvað ákveðið tákn fyrir ákveðið hlutverk. Með því að fara í hlutverk verður 

kennari virkur þátttakandi í ferlinu og getur haft áhrif á gang mála (Anna Jeppesen. 1994:31).  

Einnig getur hann sagt ýmislegt í hlutverki sem hann myndi annars ekki segja. Það verður að 

vera skýrt hvenær kennari er í hlutverki og hvenær ekki, hann getur jafnvel tilkynnt 

nemendum þegar hann er að fara í hlutverk: „ Núna ætla ég að fara aðeins afsíðis krakkar og 

þegar ég kem aftur þá verð ég kennari í hlutverki og þá farið þið líka í hlutverk” (Bowell og 

Heap. 2001:13). Hlutverk kennara er að hjálpa nemendum að taka virkan þátt í eigin námi, 

tengjast námsefninu betur og vinna úr því. Þarna er kennari að láta nemendur taka ábyrgð á 
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vinnu sinni með fjölbreyttum aðferðum og tækni. „Allir þessir þættir stuðla að námi og 

auknum þroska nemandans” (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:17). 

 

Kyrrmyndir 

Kyrrmyndir eru þægileg og einföld aðferð sem hægt er að nota með nemendum á öllum aldri. 

Nemendur stilla sér upp eins og styttur í ákveðnum hlutverkum, oftast persónur sem tengjast 

námsefninu. Hægt er að segja nemendum að þeir eigi að frjósa í ákveðnum stellingum eins og 

þeir séu að sýna ljósmynd. Kennari ákveður hvað það er sem nemendur eiga að túlka og svo 

er það þeirra að búa til kyrrmyndina. Kennari getur síðan gengið á milli og spurt hver sé hvað 

og hvað þeir séu að gera. Mikilvægt er að kennari noti opnar spurningar til að fá sem besta 

útkomu. Þetta reynir á ímyndunarafl nemenda og samvinnu um hvernig best sé að þróa og 

túlka viðfangsefnið. Kyrrmyndir eru þægileg aðferð fyrir kennara því þær krefjast ekki mikils 

rýmis eða neinna leikmuna og eru því tilvaldar í kennslustofunni. 

 

Kastljós 

Einn nemandi er settur í kastljósið og beinist því öll athygli að honum. Kennari velur hvaða 

hlutverk nemandinn tekur sér, hvort sem það er persóna, staður eða hlutur og hinir 

nemendurnir fá að spyrja hann spjörunum úr. Kennari þarf þó að velja nemanda sem ræður 

við að vera í miðju athyglinnar og  hann pínir engann til að taka það að sér. „Þetta er einföld 

leið til að rifja upp eða festa ákveðin þekkingar- og skilningsatriði í minni nemenda og 

athuga hvað þeir muna eftir heimalestur” (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 

2004:28). Kennari getur einnig farið sjálfur í kastljósið og leyft nemendum að spyrja sig. 

Kennari getur gefið ákveðinn fjölda spurninga sem hver nemandi má spyrja eða heildarfjölda 

spurninga sem hópurinn fær í sameiningu, einnig getur kennari sett ákveðinn tímaramma. 

Þetta reynir á samvinnu nemenda við að ákveða vandlega að hverju skal spyrja (Baldwin. 

2004:113). 

 

Viðtöl 

Viðtöl eru paravinna. Oftast er annar nemandinn í hlutverki sem blaðamaður og hinn er 

persóna úr námsefninu. Þarna er athyglinni dreift á fleiri en einn einstakling og reynir meira á 

samhæfingu og samvinnu nemenda.  Kennari ræður hve margir spyrlar og viðmælendur eru 
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hverju sinni og þeir eru allir í hlutverki einhvers sem tengist því efni sem verið er að vinna 

með.  

 

Skrifað í hlutverki 

Nemendur eru settir í hlutverk einhvers sem kennari ákveður, oft persónu úr námsefninu,  og 

beðnir að skrifa bréf, dagbókarfærslu, erfðaskrá eða eitthvað álíka. Nemendur skrifa eins og 

þeir séu persónan úr námsefninu en ekki þeir sjálfir. Með því að láta nemendur skrifa sem 

einhver annar verður útkoman yfirleitt allt öðruvísi en þegar þeir skrifa sem þeir sjálfir. 

Nemendur þora frekar að skrifa eitthvað sem þeir hefðu annars ekki gert sem þeir sjálfir. Ef 

verið er að lesa Gunnlaugssögu væri t.d. hægt að láta nemendur skrifa ástarbréf til Gunnlaugs 

í hlutverki Helgu eða öfugt. Þessi aðferð gefur kennara ótal möguleika.    

 

Spuni 

Í spuna hafa nemendur frekar frjálsar hendur. Kennari setur þeim þó ákveðinn ramma sem 

þeir mega síðan vinna innan. Hér fá nemendur tækifæri til að túlka af fingrum fram og láta 

ljós sitt skína. Gott er að láta nemendur byrja og enda spuna á kyrrmynd svo áhorfendur sjái 

greinilega hvenær spuninn hefst og hvenær hann endar. „Spuni er hlutverkaleikur þar sem 

nemendur ráða töluverðu um framvinduna, þeir ákveða gjarnan hvar þeir eru, hverjir þeir 

eru og koma með hugmyndir að atburðarás. Þetta form vill verða losaralegt ef kennari hefur 

ekki hönd í bagga” (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:26). 

 

Örlagavefur 

Örlagavefurinn gengur út á að kanna hvað nemendur hafa lært um ákveðið námsefni eftir 

yfirferð þess. Nemendur standa í hring og kasta garnhnykli á milli sín. Kennari byrjar á að 

kasta hnyklinum til einhvers nemanda í hringnum, hann segir setningu eða orð sem tengist 

námsefninu, hvort sem það eru örlög einhverrar manneskju eða staðreyndir um eitthvað 

ákveðið efni. Kennari heldur eftir endanum á hnyklinum og svo gengur þetta koll af kolli 

allan hringinn. Nemendur kasta handahófskennt en ekki í röð þannig að garnið myndar 

hálfgerðan köngurlóarvef. Þegar kennari fær hnykilinn aftur er það undir honum komið hvort 

farinn sé annar hringur eða ekki. Nemendur leggja síðan vefinn á gólfið eða á stórt blað og 

geta skreytt hann að vild og hengt hann upp á vegg í skólastofunni (Anna Jeppesen og Ása 
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Helga Ragnarsdóttir. 2004:33). Einnig er hægt að skrifa skilaboð inn í vefinn þegar búið er að 

festa hann, skilaboð sem tengjast efninu sem verið er að fjalla um.   

 

Sérfræðingar  

Sérfræðingar eða „Mantle of the expert“ er ein af kennsluaðferðum leiklistar og heimspekileg 

leið til að læra það sem kannað er. Þessi aðferð var þróuð á sjöunda áratugnum af frumkvöðli 

í leiklistarkennslu sem nefnist Dorothy Heathcote. Aðferðin hefur haft umtalsverð áhrif á 

leiklistarkennslu og er í dag mikið notuð við kennslu í heimspeki (Baldwin. 2004:109).  

Kennari getur látið nemendur í hlutverk sérfræðinga á einhverju sviði sem tengist námsefninu. 

Þessi aðferð er mjög tengd aðferðinni kennari í hlutverki. Þarna eru það nemendur sem hafa 

þekkinguna og kennari er að leita svara hjá þeim. Kennari getur farið í hlutverk einhvers sem 

er að leita ráða eða upplýsinga um eitthvað og nemendur eru alltaf ávarpaðir sem sérfræðingar 

á meðan þeir eru í hlutverkum. Kennari biður nemendur um aðstoð og þeir þurfa að gerast 

sérfræðingar um efnið. „Aðferðin á sérlega vel við þegar unnið er út frá námsefni sem byggist 

á umræðum og þekkingarleit til lausnar á raunverulegum vandamálum” (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:27). Með því að gera nemendur að sérfræðingum er kennari að 

leggja á þá ábyrgð sem nemendur leitast við að standa undir. Nemendur leita sjálfir lausna og 

kynna niðurstöður sínar. 

 

Slúðurhringur 

Þegar notast á við slúðurhring er nauðsynlegt að nemendur geri sér grein fyrir tilgangi hans. 

Með honum fá nemendur tækifæri til að koma skoðunum sínum og vitneskju á framfæri. 

Nemendum er skipt í tvo til þrjá hópa og þeir sitja í hring. Kennari gefur hópunum 

umræðuefni sem þeir eiga að slúðra um. Gott getur verið að nota slúðurhring til að festa í 

minni og miðla upplýsingum um ákveðið efni á þægilegan hátt. Einn nemandi byrjar á að 

segja eitthvað, eins og t.d. „Hafiði þið heyrt hvað xxx gerði þegar hann var xxx?“ og síðan 

skiptast nemendur á að leggja inn í umræðurnar. Þarna geta komið fram upplýsingar sem ekki 

endilega allir vissu. Æfingin gefur möguleika á að vinna á fordómum og efla virðingu fyrir 

menningu annarra þjóða (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:34). 

 

Hægt er að sjá nánari útskýringar á hverri aðferð fyrir sig, ásamt fleirum kennsluaðferðum í 

bókinni Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. 
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KennsluferliðKennsluferliðKennsluferliðKennsluferlið 

 

Kveikja - Opnunarleikur 

Nemendur standa í hring á gólfinu og halda hver um annan og kennari spyr hvort þeir kunni 

að segja „góðan daginn“ á fleiri tungumálum en íslensku. Einn nemandi byrjar og síðan er 

farið hringinn. Það er allt í lagi þó að sama tungumálið komi fyrir oftar en einu sinni, 

aðalatriðið er að allir séu með.  Þegar búið er að fara einn hring spyr kennari „ Hvernig bjóða 

Norðurlandabúar  góðan daginn?“  Nemendur finna út í sameiningu hvernig boðið er góðan 

dag á hinum Norðurlöndunum.  

 

Lottó (stærðfræðitengd kveikja) 

Líkurnar á að vinna í Lottó?  

Hér væri hægt að kenna nemendum um líkindi og fræða þá um hvers vegna það sé gott að 

gera sér grein fyrir þeim og gildi þeirra. Samkvæmt áfangamarkmiðum 7.bekkjar í stærðfræði 

eiga nemendur að þekkja ýmsar aðferðir til að vinna úr tölulegum gögnum og setja þær fram. 

Þeir eiga að gera sér grein fyrir merkingu líkindahugtaksins og geta metið líkur með tilraunum 

í einföldum tilvikum (Aðalnámskrá grunnskóla– stærðfræði. 2007:32). 

Kennari spyr nemendur: 

Hverjir spila Lottó? 

Hverjar eru líkurnar  á því að vinna í Lottói?   

Hafa einhverjir hér í bekknum unnið í Lottói?   

Hér skapast umræður um líkur og nemendum er gefið tækifæri til að koma sínum skoðunum á 

framfæri. Eftir umræður getur kennarinn sýnt nemendum hverjar líkurnar  eru í raun, en þær 

eru ekki miklar. Best er að leyfa nemendum að giska á líkurnar áður en farið er í útreikninga.  

Kennari kemur með eftirfarandi upplýsingar:  

Íslensk getspá er með 40 kúlur númeraðar frá 1 upp í 40. Það skiptir ekki máli í hvaða röð 

kúlurnar birtast.  Ef við hugsum okkur að það skipti máli í hvaða röð kúlurnar koma þá eru 

fyrst 40 möguleikar á hvaða kúla komi fyrst, næst 39 möguleikar (þar sem eitt númer er farið), 

því næst 38 möguleikar (þar sem tvö númer eru farin) o.s.frv. Heildarfjöldi möguleika er því:  

40 x 39 x 38 x 37 x 36 = 78.960.960 

Ef við hugsum nú að það skipti ekki máli í hvaða röð tölurnar birtast þá eru möguleikarnir á 

að raða fimm mismunandi kúlum í einhverja röð  5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 
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Þetta þýðir að ef það skiptir ekki máli í hvaða röð tölurnar koma verða möguleikarnir á fjölda 

útkoma í Lottóinu 78.960.960/120 = 658.008. Með öðrum orðum eru líkurnar á því að vera 

með allar tölurnar í lottó 1: 658.008  

Í lokin er hægt að láta nemendur reikna líkurnar á því að vinna í Víkingalottói, en þar eru 

fleiri tölur. Til að sjá hvort nemendur hafi náð aðferðinni er ágætt að láta tvo og tvo vinna 

saman við að finna líkurnar. Síðan væri gott að fá tillögur frá nemendum, hvaða líkur þeir 

reiknuðu og sjá hvort allir fengu sömu niðurstöðu. Gaman væri að festa aðferðina í minni 

nemenda með því að láta þá reikna líkur á einhverju sem þeir hafa áhuga á að kanna. 

 

Hópskipting 

Nú er komið að hópskiptingu og er það undir kennara komið að ákveða hvort hann skipi 

sjálfur í hópa með einhverri aðferð eða leyfi nemendum að velja í hópa. Hóparnir eru sjö eða 

átta en það fer eftir því hvort Ísland er tekið með inn í ferlið. Kennari þarf að hafa í huga 

hvernig nemendahópurinn er samsettur með tilliti til þess hverjir vinna best saman og hverjir 

geta alls ekki unnið saman (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:21).  Mikilvægt er að hóparnir séu 

getublandaðir svo allir nemendur fái að njóta sín og geti lagt sitt af mörkum. „Hver hópur 

verður að afmarka verkefni sitt, spyrja spurninga og leita svara við þeim, skipta með sér 

verkum, afla heimilda og vinna úr þeim og setja niðurstöður fram með þeim hætti að þær séu 

öðrum aðgengilegar. Í hópvinnu þarf að vinna saman að öllum þáttum og er gildi hennar 

fólgið í því“ (Ingvar Sigurgeirsson. 2004:75). 

 

Happdrættisvinningur 

Í fylgiskjölum er að finna  happdrættisvinninga þar sem hver vinningur hljóðar upp á vikuferð 

til einhvers af Norðurlöndunum. Þegar búið er að skipta í hópa segir kennari nemendum að 

hver hópur sé fjölskylda og nemendur megi ráða fjölskylduforminu. Nemendur þurfa því að 

skapa sína persónu innan fjölskyldunnar í samráði við hina í hópnum. Það felst meðal annars í 

því að gefa fjölskyldumeðlimum nafn, aldur, áhugamál, stöðu o.fl. Kennari útskýrir að hver 

fjölskylda hafi unnið vikuferð til eins af Norðurlöndunum. Hópurinn sem vinnur ferð til 

Noregs vinnur þá verkefnið sitt um Noreg og svo framvegis. Eftir að vinningarnir hafa verið 

dregnir út fara hóparnir í viðtal á útvarpsstöð þar sem kennari fer í hlutverk útvarpsmanns sem 

spyr  hvað nemendur vita um landið sem þeir eru að fara til. Nemendur fara í viðtal í hlutverki 

þess fjölskyldumeðlims sem þeir sköpuðu sér. Í þættinum gefst kennara  tækifæri til að spyrja 
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um þau atriði sem nemendur þurfa að vita. Þar fá nemendur einnig hugmynd um hvað það er 

sem þeir þurfa að komast að um landið sem þeir eiga að ferðast til.  

 

Spæjarabók  

Kennari úthlutar hverjum nemanda spæjarabók sem auðvelt er að útbúa. 

Það þarf forsíðu, sem nemendur geta skreytt að vild, og nokkrar auðar 

blaðsíður inn í spæjarabókina. Hugmyndin á bak við spæjarabókina er 

að nemendur skrifi hjá sér allar þær hugmyndir sem kvikna hjá þeim í 

sambandi við löndin sín. Ef þeir fá hugmyndir frá öðrum hópum þá 

punkta þeir þær einnig hjá sér. Nemendur eiga alltaf að hafa 

spæjarabókina með sér því hugmyndir geta líka kviknað heima eða hvar sem er. Með því að 

nota spæjarabók læra nemendur að skrá niður hugmyndir og vinna úr þeim. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla – lífsleikni er talað um að nemendur eigi að „læra að sýna frumkvæði í að rækta 

sköpunargáfu sína og aðlögunarhæfni í margbreytilegum verkefnum innan og utan skóla“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleikni. 2007:7).  Þegar nemendur eru með spæjarabókina á sér 

getur það aukið meðvitund þeirra um að vera vakandi fyrir upplýsingum úr umhverfi sínu 

bæði innan og utan skóla. Oft gleymist það sem okkur dettur í hug ef við skrifum það ekki 

strax hjá okkur og þetta ætti að fyrirbyggja að skemmtilegar uppgötvanir nemenda gleymist. 

 

Kennari í hlutverki útvarpsmanns  

Mikilvægt er að skapa rétta stemningu svo að nemendur fái á tilfinninguna að þeir séu að 

koma í útvarpsþátt. Hægt er að raða nokkrum stólum sem snúa að áhorfendum og það getur 

verið útvarpsverið. Skemmtilegt er ef kennari er búinn að útbúa hljóðnema. Auðvelt er að 

setja álpappír utan um sleif, písk eða eitthvað annað sem hentar. Kennari kemur sér fyrir á 

einum stólnum og kynnir. 

Kennari; Góðan daginn hlustendur góðir,  þið eruð að hlusta á þáttinn „út og suður“ og ég 

heiti xxxxx og mun vera með ykkur í dag...... Það verður rosa gaman hjá okkur ... hingað 

munu koma góðir gestir sem voru svo heppnir að vinna viku ferð til xxxxxx  þvílík lukka 

hehehehehe. Við skulum bjóða fjölskylduna xxxxx velkomna í settið. 

Nemendur koma og setjast í hljóðverið sem fjölskylda á leið til Norðurlanda. Kennari tekur 

viðtal við hverja fjölskyldu fyrir sig og spyr fjölskyldumeðlimina hvort og hvað þeir vita um 

landið sem þeir eru að fara til. Með spurningunum gefur kennari nemendum hugmynd um 
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hvað það er sem þeir þurfi að komast að í ferlinu sem er að hefjast, ásamt því að komast að 

því hvað þeir vita nú þegar.  

 

Upplýsingaöflun – nemendur gerðir að sérfræðingum 

Eftir að allir hóparnir hafa farið í viðtal getur vinnan hafist. Hér reynir á skipulagningu, 

verkaskiptingu og samvinnu nemenda. Þeir fá bækur um Norðurlöndin, uppflettirit, landa-

bréfabækur, aðgang að veraldavefnum og ýmislegt fleira sem þeir geta nýtt sér við 

upplýsingaöflun. Nemendur þurfa sjálfir að skipuleggja ferðirnar sínar að öllu leyti að 

undanskyldu fluginu. Kennari þarf að gera nemendum grein fyrir því að þeir verði að halda 

einhvers konar ferðadagbók. Hún á að  innihalda allar þær upplýsingar sem þeir afla sér auk 

lýsingar á fjölskyldunni sem er að ferðast saman (sjá nánari útskýringu hér á eftir).  

Það sem nemendur þurfa að skipuleggja er: 

� Hvar ætla þeir að gista?  

� Hvert ætla þeir að fara? 

� Hvað ætla þeir að skoða? 

� Hvar ætla þeir að borða? 

� Hvernig komast þeir milli staða? 

� Tímaskipulag, hvað fer mikill tími í ferðir, afþreyingu og þess háttar? 

� Einnig þurfa nemendur að setja fram kostnaðaráætlun með heildarkostnaði í 

íslenskum krónum og í gjaldmiðli viðkomandi lands.  

 

Nemendur þurfa að vita ýmsar staðreyndir um landið sem þeir fara til eins og; 

� Þekkja fána landsins 

� Hvað er landið stórt? 

� Hve margir búa þar? 

� Hver er þjóðhátíðardagur landsins? 

� Hvernig er stjórn landsins (konungsstjórn, forseti)? 

� Hvernig loftslag er í landinu? 

� Hvaða tungumál er talað/eru töluð þar? 

� Hvað heitir höfuðborgin? 

� Hver er aðalatvinnuvegurinn? 

� Hvernig er gróðurfar? 



15 

 

� Þekkja einhverja þjóðhetju/heimsfræga  persónu frá viðkomandi landi 

� Kannast við helstu kennileiti eða þekkta staði 

� Hvað er skemmtilegt að gera þar/ hvað býður landið upp á sem afþreyingu fyrir 

ferðamenn og aðra? 

� Að hvaða löndum á það landamæri? 

 

Við búum yfir mikilli tækni í dag og hægt er að finna ótrúlegustu hluti á veraldarvefnum. Þar 

er hægt að finna gistingu, skoða matseðla á veitingahúsum, skoða verðskrár skemmtigarða og 

margt fleira. Með aðstoð kennara geta nemendur fengið ágæta hugmynd um heildarkostnað 

ferðarinnar og skipulagt hana vel. Þarna væri tilvalið að fá upplýsingatæknikennara í lið með 

sér til að kenna nemendum hvernig best sé að leita að þessum upplýsingum á veraldarvefnum. 

Þegar nemendur hafa fundið sér gistingu, matsölustaði og afþreyingu þurfa þeir að 

útbúa ferða- og kostnaðaráætlun sem þeir setja inn í ferðadagbækur sínar. Kennari biður 

nemendur að setja kostnaðaráætlun upp í íslenskum krónum og síðan gjaldmiðli þess lands 

sem þeir fara til. Kostnaðaráætlunina á að setja upp í töflu eða myndriti. Ferðaáætlunin á síðan 

að vera sett upp þannig að nemendur finni út hversu langt er milli staða og þeir útbúa töflu 

sem segir til um vegalengdir milli staða og síðan heildarfjölda kílómetra sem farnir verða í 

ferðinni. Með þessu erum við að styðjast við áfangamarkmið 7. bekkjar í Aðalnámskrá 

grunnskóla – stærðfræði, en þar segir að nemendur eigi að geta leyst verkefni sem snerta 

fjármál heimilanna, beitt stærðfræði við kortalestur, metið ferðakostnað og fært viðfangsefni 

úr daglegu lífi í stærðfræðilegan búning (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði. 2007:25). Nú 

ætti heildarkostnaður ferðar að vera tilbúinn og ferðaáætlun og nemendur  geta  hafist handa 

við staðreyndaöflun.  

 

Ferðadagbók 

Ferðadagbókin er hugsuð sem upplýsingabanki sem nemendur eru að vinna í gegnum allt 

ferlið. Fremst í henni þarf að vera lýsing á fjölskyldu hópsins (nafn, aldur, kyn, staða, 

áhugamál). Hver fjölskyldumeðlimur þarf að skrifa erfðaskrá áður en haldið er út fyrir 

landsteinanna ef eitthvað skyldi koma fyrir í ferðinni. Nemendur skrifa í hlutverki þess 

fjölskyldumeðlims sem þeir völdu sér. Erfðaskráin á að koma  inn í ferðadagbókina á eftir 

persónulýsingum. Ferðadagbókin þarf að innihalda allar staðreyndir um landið sem nemendur 

komust að ásamt myndum (í einhverju formi) úr ferðinni og þeim stöðum sem þeir fóru til. 
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Nemendur mega setja allt sem þeim fannst áhugavert inn í bókina og segja hvað þeim fannst 

standa upp úr í ferð sinni til landsins. Í raun er ferðadagbókin hugsuð sem dagbók fjölskyldu 

þar sem hver dagur er tekinn fyrir, hvað var gert og hvað var skoðað. 

 

Veggspjald  

Eftir upplýsingaöflun þurfa nemendur að útbúa veggspjald af landinu með ákveðnum 

upplýsingum sem  kennari fer fram á, svo sem stærð, íbúafjölda, tungumáli, kennileitum og 

fleiru, en síðan hafa nemendur frjálsar hendur um lokaútfærslu og heildarútlit veggspjaldsins. 

Upplýsingar sem æskilegt er að komi fram á veggspjaldinu eru: 

� Landið litað eftir gróðurfari 

� Stærð landsins í hlutfalli við hin Norðurlöndin, sett upp í skífuriti 

� Íbúafjöldi í prósentutölu miðað við hin Norðurlöndin, sett upp í súluriti 

� Hve stórt hlutfall íbúa á heima í höfuðborginni, sett upp í stöplariti 

� Fáni landsins  

� Kennileiti 

� Staðsetning höfuðborgar og þekktra staða 

 

Kennari getur bætt við listann ef hann vill að fleiri upplýsingar komi fram. Þegar veggspjaldið 

er tilbúið eiga nemendur að flytja kynningu um landið. Með þessu nálgast höfundar markmið 

úr Aðalnámskrá grunnskóla - íslensku, en þar segir að í lok 7. bekkjar eigi nemendur að geta 

tjáð sig skýrt og áheyrilega auk þess að geta flutt laust og bundið mál upphátt með viðeigandi 

áherslum og túlkun. Þeir eiga að geta haldið athygli áheyrenda og geta endursagt það sem þeir 

hafa lesið eða heyrt (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska. 2007:15).  Vonandi öðlast nemendur 

góða yfirsýn yfir Norðurlöndin og um leið gætu kviknað hugmyndir hjá þeim þegar þeir horfa 

og hlusta á aðra tala um löndin sín, sem dæmi má nefna að ef einn hópurinn talar um 

þjóðarrétt landsins, tónlist eða kvikmyndir þá gætu þessar hugmyndir kveikt áhuga annarra 

hópa til að kanna þessi mál í sínu landi. Þessar hugmyndir geta nemendur punktað hjá sér í 

spæjarabók sína.  

 

Spurningar  

Á meðan hóparnir kynna veggspjöld sín þurfa nemendur að taka vel eftir því hver og einn 

nemandi þarf að semja tíu spurningar út frá öllum kynningunum (hér kemur spæjarabókin að 
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góðum notum). Það er undir kennara komið hvort hann lætur ákveðna nemendur semja 

spurningar um ákveðin lönd til að spurningarnar verði hlutfallslega jafnar úr öllum 

kynningunum eða hvort hann velur annan kost. Kennari getur einnig ráðið hversu margar 

spurningar hann vill að nemendur semji úr hverri kynningu. Með því að láta nemendur semja 

spurningar úr efninu er kennari að hjálpa nemendum við að festa upplýsingar betur í minni. 

Þeir þurfa að kunna að hlusta, taka eftir og geta nýtt sér upplýsingar á töluðu máli 

(Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska. 2007:16). Þar sem verkefnið er hópskipt er þetta tilvalið 

tækifæri til að fræða hópana um löndin sem hinir eru að vinna með. Kennari fær síðan allar 

spurningarnar til að vinna úr og nota í spurningakeppni seinna í ferlinu.      

 

Kastljós 

Hvert land fyrir sig er sett í kastljósið og spurt um allt mögulegt sem tengist landinu (sjá 

útskýringu á kennsluaðferðinni hér að framan). Þarna reynir á minni nemenda og athygli og 

þetta er tilvalið tækifæri til að fræðast um hin löndin. Hóparnir ákveða, með aðstoð kennara, 

hvaða fjölskyldumeðlim þeir senda í kastljósið. Kennari ræður hvenær hann stoppar og velur 

annan í kastljósið. Kennari þarf þó að gefa nemendum tíma til að komast í gang því það getur 

tekið smá tíma að komast á skrið. Kennari getur einnig komið með spurningar til að beina 

nemendum á rétta braut ef umræður fara langt frá því efni sem verið er að fjalla um. 

 

Kyrrmyndir 

Nemendur eiga að búa til nokkrar kyrrmyndir sem verða eins og skyggnulýsing af ferðinni 

þeirra. Þessar myndir verða eins og ljósmyndir sem teknar voru í ferðinni og þurfa að vera í 

tímaröð. Nemendur eiga að gera 3-5 myndir (það er undir kennara komið að ákveða hve 

margar myndir hann vill, en ekki er gott að hafa þær of margar). Það þarf  alltaf að vera einn 

nemandi sem ekki er með á myndinni því hann á að segja frá henni, hvar hún var tekin og 

hvað er að gerast á henni. Nemendur ráða hvort myndirnar eru af persónum, stöðum eða 

hlutum sem þeir tákna með látbragði. Þarna reynir á jafna verkaskiptingu, samvinnu og 

hugmyndaflug. Kennari gefur nemendum ákveðinn tíma sem þeir hafa til að útbúa 

kyrrmyndirnar og sýna þær.  
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Spuni 

Eftir að nemendur hafa sýnt kyrrmyndir sínar eiga þeir að velja eina af kyrrmyndunum sem 

þeir síðan útbúa spuna út frá. Þetta auðveldar útfærsluna á spunanum því þarna eru nemendur 

komnir með ramma sem þeir vinna út frá. Nemendur þurfa að búa til spuna um það sem 

gerðist áður en myndin var tekin og hvað gerðist eftir að hún var tekin. Spuninn á  að vera 

tvær til þrjár mínútur og innihalda samræður. Allir í hópnum þurfa að taka þátt og er það 

nemenda að vinna saman að útfærslunni. Kennari getur gengið á milli og fylgst með vinnunni 

og hjálpað til ef þess er þörf.    

 

Skrifað í hlutverki 

Nemendur skrifa texta í hlutverki þess fjölskyldumeðlims sem þeir eru. Kennari  ræður hvort 

hann lætur nemendur velja hverjum þeir skrifa eða hvort hann setur fyrir ákveðna persónu, 

eins og t.d. ömmu, afa, kærasta, vin, gæludýr o.s.frv. Nemendur lesa bréfin sín í hlutverki 

fyrir allan bekkinn. Bréfið gæti síðan farið í flöskuskeyti sem nemendur kasta til hafs en 

einnig er hægt að hafa póstkort eða sendibréf.  

 

Spurningakeppni 

Kennari fékk töluvert magn spurninga frá nemendum eftir kynningarnar á löndunum. Þessar 

spurningar notar kennari til að útbúa spurningalista sem notaður verður í spurningakeppni á 

milli hópanna. Þarna reynir á hve vel allir tóku eftir þegar verið var að kynna veggspjöldin. 

Hóparnir sitja saman eins og lið í spurningakeppni og hver hópur fær blöð og tússpenna. 

Kennari er spyrill (tilvalið að nota tákn) og þurfa nemendur að skrifa svörin á blað og svo eiga 

allir að sýna svörin á sama tíma. Kennari skrifar öll löndin upp á töflu og þeir hópar sem svara 

rétt fá stig. Nemendur koma sér saman um rétt svar og hér reynir því mikið á samvinnu. 

Tíminn sem nemendur fá til að svara getur verið 15 til 45 sekúndur. 

 

Útvarpsþáttur 

Fjölskyldurnar eru komnar heim úr ferðalaginu og það er kominn tími til að mæta aftur í 

viðtal á útvarpsstöðina. Kennari fer aftur í hlutverk útvarpsmanns og hóparnir koma í 

hlutverkum fjölskyldunnar í viðtal. Hér gefst kennara tækifæri til að spyrja einstaka nemendur 

um hvað þeir hafi lært ásamt því að athuga hvort þeir hafi lært eitthvað um hin Norðurlöndin. 

Þátturinn verður með svipuðu sniði og útvarpsþátturinn í upphafi ferlisins. Kennara gefst 
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einnig tækifæri til að spyrja hvernig nemendum leið á meðan á ferlinu stóð, hvað var 

skemmtilegast, erfiðast og hvað kom þeim mest á óvart.  

 

Örlagavefur 

Í lokin er tilvalið að láta nemendur rifja upp  staðreyndir. Allir standa í hring og kennari byrjar 

á örlagavefnum (sjá skýringu í útlistun kennsluaðferða hér að ofan). Að nota örlagavefinn er 

góð leið til að festa staðreyndir enn betur í minni nemenda og góður undirbúningur fyrir próf. 

Gaman er að líma vefinn á maskínupappír, skreyta hann og hengja upp á vegg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokahóf 

Útfærsla lokahófs getur verið margs konar og tilvalið er að fá nemendur til að koma með 

hugmyndir að því. Upplagt getur verið að bjóða foreldrum að koma og taka þátt. Einnig væri 

hægt að bjóða öðrum bekk eða kennurum úr skólanum til að taka þátt í lokahófinu. 

Í lokahófinu eru verkefni nemenda til sýnis og hver hópur heldur stutta kynningu um 

það sem þeir hafa lært. Ferðadagbækur nemenda verða einnig til sýnis og gaman væri að láta 

nemendur sýna stuttan spuna sem tengist atviki úr ferðadagbókinni, það má vera sami spuni 

og nemendur sýndu með kyrrmyndunum. Nemendur geta verið búnir að útbúa veitingar með 

aðstoð foreldra sinna eða heimilisfræðikennara. Ef þeir eiga einhverja minjagripi frá 

Norðurlöndunum, sama hvort það sé frá þeirra landi eða einhverju öðru, mega þeir koma með 

þá. Áhugavert væri ef nemendur gætu komið með þjóðarrétti frá löndunum eins og 

spægipylsu frá Danmörku, kavíar eða brúnost frá Noregi, skerpukjöt frá Færeyjum, hákarl eða 

harðfisk frá Íslandi o.s.frv.  

Önnur hugmynd  gæti verið sú að hóparnir settu upp  ferðaskrifstofu og nemendur 

lékju starfsmenn hennar sem kynna löndin sín á sem áhugaverðastan hátt og reyna að fá fólk 

til að kaupa ferð þangað (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:64-70). Nemendur gætu verið með tónlist 
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frá landinu, þjóðbúninga, verk eftir einhverja listamenn eða rithöfunda og fleira sem þeim 

dettur í hug. Það má einnig blanda þessu öllu saman og er það undir hverjum kennara komið 

með hvaða hætti hann hefur lokahófið.  

 

Námsmat 

Oft getur verið erfitt að meta námsárangur þegar unnið er í heildstæðu ferli  leiklistar og þegar 

um hópvinnu er að ræða. Kennari verður því að nýta sér margvíslegar leiðir við að meta vinnu 

nemenda.  

 

„Þar sem markmiðin eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná 

þeim, er augljóst að matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar. Þær verða 

að hæfa markmiðum og endurspegla áherslur í kennslu. Þess er enginn 

kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu með prófum og öðrum 

formlegum aðferðum. Mörg markmið eru þess eðlis að einungis óformlegum 

aðferðum verður viðkomið”  

(Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti. 2007:16-17).  

 

Ferlið yrði metið með símati kennara, en þá metur hann nemendur jafnt og þétt í gegn um  

ferlið og punktar hjá sér hvernig nemendur vinna og haga sér (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:88). Einnig munu nemendur meta með 

sjálfsmati og jafningjamati. Hægt er að sjá í fylgiskjölum sýnishorn af kennaramati, 

jafningjamati og sjálfsmati. Jafningjamat myndi fara fram eftir að veggspjöld yrðu kynnt. Þá 

myndu hóparnir meta hvorn annan og kynningarnar, sjálfsmatið væri síðan í lok ferlis. 

Bækurnar Fagleg kennsla í fyrirrúmi og Að mörgu að hyggja innihalda hugmyndir að 

fjölbreyttu námsmati sem kennarar geta nýtt sér ef þeir vilja. 
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LokaorðLokaorðLokaorðLokaorð    
Væri ekki óskandi að grunnskólaárin væru öllum minnisstæð sem skemmtilegur, skapandi og 

uppbyggilegur tími? Það er von höfunda að með þessu heildstæða kennsluferli gefi þeir 

nemendum kost á að takast á við fjölbreytt verkefni og það stuðli að ánægjulegum minningum 

úr námi þeirra.    

 

„Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu 

leiðirnar til að ná markmiðum Aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem 

stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og 

eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum einstakra 

nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti. 2006:15). 

 

Með þessi orð að leiðarljósi vilja höfundar leggja hönd á plóginn til að bæta við það 

kennsluefni sem til er um Norðurlöndin. Eins og fram kemur í rannsókn sem Ingvar 

Sigurgeirsson, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands gerði, virðast kennarar veigra 

sér við að brjóta upp hefðbundna kennslu vegna hræðslu við að missa stjórn á nemendum. „Ef 

kennslubækur kveða á um að nota eigi óhefðbundnar aðferðir í kennslu, t.d. tilraunir o.fl er 

því oft sleppt“ (Ingvar Sigurgeirsson. 1992:132). Reynsla höfunda er sú að ef nemendur fá 

tækifæri til að taka þátt í eigin námi með því að leita lausna og uppgötva er útkoman yfirleitt 

ánægjuleg. Það er óþarfi að hræðast nýjar kennsluaðferðir og nauðsynlegt er að brjóta kennslu 

upp til þess að hún verði áhugaverð og krefjandi fyrir nemendur. Höfundar vilja því hvetja 

kennara til að prófa sig áfram í útfærslu á kennsluefni og vera óhræddir við nýjungar.  

Kennslubókin er ekki tæmandi en með skýrum markmiðum geta kennarar ákveðið hvernig  

haga skuli kennslu og útfærslu hennar.  
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Hugmyndabanki Hugmyndabanki Hugmyndabanki Hugmyndabanki um stækkun verkefnisum stækkun verkefnisum stækkun verkefnisum stækkun verkefnis 

Lottó 

Hægt væri að láta nemendur búa til súlurit eða önnur rit um lottóið eða láta þá kanna eitthvað 

annað sem þeim finnst áhugavert að skoða líkur á og bera saman. Með því læra nemendur að 

lesa í gögn og túlka þau. 

Upplýsingaöflun 

Ferðakostnaður: Nemendur þurfa að taka tillit til þess hvers konar fjölskylda er að ferðast 

saman. Er hún rík, fátæk, barnmörg, eða jafnvel með fatlaðan einstakling með í för?  Einstæð 

móðir með tvö börn getur ekki gert sömu hluti og rík hjón með ekkert eða eitt barn. Þarna 

þurfa nemendur einnig að reikna út heildarkostnað á hvern fjölskyldumeðlim og er útfærslan á 

því undir kennara komin. 

Ferðaáætlun: Nemendur skoða vegalengdir milli staða í kílómetrum. Þeir verða að kanna 

hvort þeir hafa  hugsað ferðina nógu skipulega út frá vegalengdum, tíma, áttum og kostnaði. 

Að auki væri hægt að kynna nemendur fyrir öðrum mælieiningum t.d. mílum eða fetum og 

láta nemendur umreikna vegalengdir út frá því.  

Kennileiti: Nemendur búa til kennileiti frá hverju landi úr pappír. Þetta er hægt að gera á 

marga vegu og gaman væri að fá aðra kennara í lið með sér. Ef nemendur eru í smíði, textil 

eða myndmennt er hægt að fá aðstoð kennara þeirra greina við útfærslu á verkefninu. Einnig 

væri hægt að búa til persónurnar í fjölskyldunni hjá kennileitinu. 

Veggspjald 

Kennari getur látið nemendur búa til löndin úr maskínupappír, í réttum hlutföllum. Þetta 

skapar sjónrænan skilning á stærðarhlutföllum Norðurlandanna, tengt íbúafjölda, t.d. er 

Grænland stærst með fæsta íbúa o.s.frv.  

Kyrrmynd 

Kennari tekur ljósmynd af hverri kyrrmynd og nemendur útbúa veggspjöld með lýsingum á 

hverri mynd fyrir sig. 

Spuni 

Það er alltaf ánægjulegt að fá að horfa á upptökur af sjálfum sér og bekkjarfélögum og því er 

tilvalið að taka spunann upp á myndband og sýna í lokahófi. 

Spurningakeppni 

Hægt er að útfæra spurningakeppnina eins og spilið Gettu betur þ.e.a.s. hraðaspurningar, 

bjölluspurningar, vísbendingaspurningar, myndaspurningar o.fl.  
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Tillögur að kennslubókumTillögur að kennslubókumTillögur að kennslubókumTillögur að kennslubókum    

Höfundar hafa verið að skoða ýmsar bækur til stuðnings við hugmyndavinnu þessa ferlis. 

Bækur þessar hafa verið notaðar við Norðurlandakennslu á Íslandi. Allt þetta efni getur 

hjálpað kennurum og nemendum í upplýsingaöflun í heildstæða ferlinu.  

Norðurlönd eftir Tryggva Jakobson. 

Við Norðurlandabúar, Danmörk eftir Ole B. Clausen. 

Við Norðurlandabúar, Svíþjóð eftir Ingu Lísu Rosén. 

Við Norðurlandabúar, Noregur eftir Jens Chr. Amundsen. 

Við Norðurlandabúar, Finnland eftir Lindt Satu Aejenne og Paivi Vehmas.  

Við Norðurlandabúar, Grænland, Færeyjar og Ísland eftir Jón Inga Esdagaard, Pál Ólafsson 

og Cörlu Rosing Olsen. 

 

Einnig skoðuðu höfundar ýmsar aðrar bækur sem gætu komið að góðum notum fyrir kennara 

þegar unnið er með leiklist. Þessar bækur eru leiðbeinandi fyrir kennara og auðvelda yfirferð. 

Í þeim gætu kennarar fengið fleiri hugmyndir á útfærslu heildstæða ferlisins og það er vel þess 

virði að skoða þessar bækur: 

Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. 

Mál og túlkun  eftir Önnu Jeppesen. 

Skapandi skólastarf eftir Lilju M. Jónsdóttur. 

Unjournaling eftir Dawn Diprince og Cheryl Miller Thurston. 

With Drama in mind eftir Patrice Baldwin. 

Planning process Drama eftir Pamelu Bowell og Brian S. Heap. 

Story works eftir David Booth og Bob Barton. 

Acting cool eftir Chris Gustafson. 

Teaching integrated arts in the primary school eftir Ann Bloomfield. 

Teaching outside the box eftir Louann Johnson. 
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Happdrættisvinningur 

Handhafi þessa miða fær flug fram og 

 tilbaka fyrir alla fjölskylduna til 

 

 

Gildir vikuna______til________20__ 

Happdrættisvinningur 

Handhafi þessa miða fær flug fram og 

 tilbaka fyrir alla fjölskylduna til 

 

 

Gildir vikuna______til________20__ 
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Kennaramat- hópmat 

 

Hópur:_____________________ 

 

Samvinna: 

Hvernig gekk  samvinna  innan hópsins? 

 

Skiptu nemendur með sér ábyrgð? 

 

Hlustuðu nemendur hver á annan? 

 

Efnistök: 

Frumleiki 

 

Hæfni  

 

Hugmyndir 

 

Uppbygging 

 

Flutningur/túlkun: 

Framkoma 
 
Áhugi 
 
Öryggi 
 
Annað 
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Kennaramat- einstaklingsmat 
 

Nafn nemanda:________________________ 

 

Samvinna: 

Hvernig vann nemandinn í hópnum? 

 

Tók nemandinn þátt í ákvörðunum? 

 

Hlustaði nemandinn á aðra? 

 

Tók nemandinn frumkvæði?? 

 

 

 

Futningur/túlkun: 

Framkoma 

 

Hugmyndir 

 

Hæfni  

 

Áhugi 

 

Öryggi 
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Kennaramat- einstaklingsmat  

Nafn nemanda:________________________ 

Sýndi nemandi áhuga á efninu? 

 

 

Hlustaði nemandi á aðra? 

 

 

Tók nemandi þátt í umræðum? 

 

 

Kom nemandi með eigin hugmyndir? 

 

 

Fór nemandi eftir fyrirmælum? 

 

 

Tók nemandi virkan þátt í að vinna verkefnin? 

 

 

Sýndi nemandi sjálfstæð vinnubrögð? 
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Sjálfsmat nemenda 

 

Mér fannst gaman að vinna þetta verkefni?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Ég lærði eitthvað nýtt_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Mér gekk vel að vinna í hóp____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Ég er ánægð/ur með minn þátt í verkefninu________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Ég man það sem ég lærði_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lagði ég mitt af mörkum?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 Mér fannst skemmtilegast að___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Það sem kom mér mest á óvart  
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Eitthvað sem ég vil segja að lokum? 
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Jafningjamat 

 

Var hópurinn skýrmæltur? 

 

 

 

Komu fram allar helstu upplýsingar um landið? 

 

 

 

Var verkaskipting jöfn? 

 

 

 

Var hópurinn samstilltur? 

 

 

 

 

 

Einkunn ____________ 

 

 

 

 


