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Ritgerð	 þessi	 ber	 nafnið	 ,,Að	 auka	 vægi	 ímyndunarleiks	 í	 námi	 ungra	 barna”	 og	 er	 hún	

lokaverkefni	 til	 fullnaðar	 B.Ed.	 gráðu	 í	 grunnskólakennarafræðum	 við	 menntavísindasvið	

Háskóla	Íslands.	

Verkefnið	er	tvískipt.	Í	fyrri	hlutanum	er	fræðileg	umfjöllun	um	helstu	áhrifavalda	og	

kennismiði	í	tengslum	við	samþættingu,	samfélagsfræði	og	leiklist	í	kennslu.	Fjallað	er	um	

samþættingu	námsgreina	og		gildi	þess	að	samþætta	námsgreinar,	kosti	þess	og	galla.	Eins	

verður	rædd	samþætting	leiklistar	og	samfélagsfræðigreina.	Fjallað	verður	um	skólastarf	á	

21.	öldinni	og	beint	sjónum	að	lífsleikni-	og	leiklistarkennslu.	Því	fylgir	fræðileg	umfjöllun	um	

nemendamiðað	nám,	valdeflingu	nemenda,	leik	í	skólastarfi	og	samvinnunám	nemenda.	Í	

seinni	hluta	ritgerðarinnar	verður	fjallað	um	kennsluaðferðina	Sérfræðingskápan	þar	sem	

hún	er	útskýrð	og	farið	yfir	framkvæmd	hennar.	Í	lokin	eru	kynntar	kennsluhugmyndir	sem	

hannaðar	er	af	höfundi	þessarar	ritgerðar.	Kennsluhugmyndirnar	mynda	heildstætt	

kennsluverkefni	sem	er	ætlað	nemendum	í	þriðja	bekk.		
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Inngangur	
	

Í	nútíma	þjóðfélagi	kallast	á	kröfur	um	meiri	fjölbreytni	í	námi	og	að	allir	nemendur		eigi	að	fá	

jafna	möguleika	til	náms.	Í	hinni	nýju	menntastefnu	Aðalnámskrár	grunnskóla	(2011)	er	lögð	

áhersla	 á	 sköpun	 en	 hún	 tilheyrir	 einum	 af	 grunnþáttum	menntunar	 og	 gefur	 von	 um	 að	

kennsluhættir	 verði	 sveigjanlegir	 og	 fjölbreyttir	 í	 framtíðinni.	Menntastefnan	 sem	birt	 er	 í		

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	reist	á	sex	grunnþáttum	menntunar	sem	er	ætlað	að	vera	

leiðarljós	í	öllu	skólastarfi	og	koma	fram	í	starfsháttum	skóla.	Innleiðing	grunnþáttanna	á	að	

stuðla	 að	 því	 að	 allir	 nemendur	 fái	 jöfn	 tækifæri	 til	 náms.	 Grunnþættirnir	 eiga	 að	 vera	

sjáanlegir	og	endurspeglast	í	öllu	skólastarfi	svo	sem	í	skólabrag,	vinnubrögðum	og	tjáskiptum.	

Þættirnir	 eiga	 að	 fléttast	 inn	 í	 skólastarf	 á	 öllum	 skólastigum	og	 þannig	 er	 leitast	 eftir	 að	

skólasamfélagið	 vakni	 hvað	 varðar	 aukna	 meðvitund	 um	 einstaklings	 –	 og	 samfélagslega	

ábyrgð	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	16-17).	 Í	 ljósi	þessa	hlýtur	að	vera	æskilegt	að	

huga	 að	 þeim	 kennsluháttum	 sem	 við	 lýði	 eru	 þar	 sem	 þeir	 eiga	 að	 styðja	 við	 nýju	

menntastefnuna.	

	 Leiklist	fellur	undir	listgreinar	samkvæmt	Aðalnámskrá	grunnskóla,	greinasvið	(2013)	

og	er	hún	náskyld	sköpun,	hún	gefur	 tækifæri	á	 litríkri	og	 forvitnilegri	námsleið	 fyrir	börn.	

Greinin	 gæti	 verið	 mjög	 heppileg	 kennsluaðferð	 þar	 sem	 kennari	 útdeilir	 námsefni	 til	

nemenda	sinna	á	líflega	vegu	og	kveikir	þannig	áhuga	þeirra.	„Maður	hættir	ekki	að	leika	sér	

þótt	 maður	 verði	 gamall,	 maður	 verður	 gamall	 þegar	 maður	 hættir	 að	 leika	 sér”.	 Þetta	

spakmæli	heyrði	ég	eitt	sinn	og	finnst	mér	það	eiga	vel	við	raunveruleikann.	Það	er	gaman	að	

leika	sér	og	að	mínu	mati	ætti	maðurinn	að	reyna	að	halda	í	leikinn	alla	ævi.	Sérstaklega	finnst	

mér	mikilvægt	að	við	hvetjum	börn	til	að	leika	sér	eins	lengi	og	hægt	er,	en	hugmyndina	að	

þessu	 verkefni	 fékk	 ég	 einmitt	 út	 frá	 þeirri	 hugsun.	 Ég	 hef	 bæði	 unnið	 sem	 starfsmaður	 í	

leikskóla	og	grunnskóla.	Ég	 starfaði	 fyrst	 í	 leikskóla	þar	 sem	uppistaðan	var	 leikur	og	börn	

lærðu	í	gegnum	leik.	Mér	brá	svolítið	þegar	ég	fór	að	vinna	á	yngsta	stigi	í	grunnskóla	og	sá	að	

lítið	sem	ekkert	var	um	 leik	og	nemendur	sátu	oftast	yfir	vinnubókum.	Það	er	áreiðanlega	

mikið	stökk	fyrir	börn	að	fara	frá	leikskóla	þar	sem	sköpunargleðin	og	leikurinn	ráða	ríkjum	

yfir	 í	að	þurfa	að	sitja	 í	sætinu	sínu,	hlusta	á	kennarann	leggja	 inn	námsefni	og	vinna	svo	 í	
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vinnubók	bróðurpart	námsins.	Þetta	er	auðvitað	ekki	algilt,	en	var	þannig	í	þeim	skóla	sem	ég	

vann	í.		

	 Markmiðið	með	verkefni	mínu	er	að	sýna	fram	á	marga	ólíka	möguleika	á	að	kenna	

námsefni	í	gegnum	leik,	en	leikur	er	náttúruleg	leið	barna	til	náms	og	þroska.	Leikir	geta	

verið	öflug	kennsluaðferð	til	að	hjálpa	nemendum	að	þjálfa	hópkennd	og	samskiptahæfni	og	

þjálfa	tjáningu	og	tal.	Auk	þess	sem	þeir	eru	gagnlegir	til	þess	að	örva	félagslega	færni	

nemenda	og	bjóða	einnig	upp	á	möguleika	til	að	samþætta	námsgreinar.		 	 	

	 Samþætting	er	ein	þeirra	leiða	sem	hægt	er	að	notast	við	þegar	ætlunin	er	að	flétta	

saman	ólíkar	greinar.	Samþætting	leiklistar	og	samfélagsfræði	gefur	kennurum	fjölbreytt	

tækifæri	til	að	beita	skapandi	kennslu	og	efla	ímyndunarafl	nemenda.	

Í	kafla	tvö	mun	ég	fjalla	um	orðið	samþætting	og	útskýra	hvað	í	henni	felst.	Einnig	verður	rætt	

um	gildi	samþættingar	og	tengsl	hennar	við	Aðalnámskrá	grunnskóla.		

Í	þriðja	kafla	verður	farið	stuttlega	yfir	kennsluhætti	á	21.öld	og	rætt	um	nemendamiðað	nám,	

valdeflingu	nemenda,	samvinnunám,	lífsleikni,	leik	í	skólastarfi	og	leiklist	í	skólastarfi.	

	 Í	fjórða	kafla	er	kynnt	kennsluefni,	heildstætt	verkefni,	sem	ég	hannaði	fyrir	

grunnskólabörn	á	yngsta	stigi,	þar	sem	notast	er	við	kennsluaðferð	leiklistar	

Sérfræðingskápan.	Í	upphafi	kaflans	er	Sérfræðingskápan	útskýrð	og	farið	í	helstu	

grunnþætti	kennsluaðferðarinnar	sem	þurfa	að	vera	til	staðar	í	kennslu.	Því	næst	er	

heildstæða	verkefninu	lýst	og	rætt	hvernig	kennsluskipulaginu	er	háttað.	Í	verkefninu	er		

samfélagsfræði	og	leiklist	samþætt.	Markmiðið	er	að	kenna	börnum	landafræði	í	gegnum	

leik	og	styðjast	í	leiðinni	við	þau	hæfniviðmið	úr	Aðalnámskrá	grunnskóla	sem	nemendur	

ættu	að	uppfylla	í	verkefninu.	Í	lokaorðum	er	greint	frá	gildi	verkefnisins	fyrir	skólastarf.	

	

2.	Samþætting	námsgreina	
	
Ef	litið	er	á	hvað	orðið	samþætting	merkir	samkvæmt	íslenskri	orðabók	þá	er	merking	
orðsins	samþætting:		

Sam|þætta	s	1	tengja,	flétta	saman	•	(afleidd	merking)	tengja	saman	>	samþætta	

námsgreinar	2	splæsa Sam|þætt|ing	–ar	KVK	•	samtenging,	samfléttun.	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 (Mörður	 Árnason,	 2002).

	 Ef	 orðið	er	 sett	 í	 samhengi	 við	 að	 samþætta	námsgreinar	þá	merkir	 það	að	 tengja	

saman	eða	flétta	saman	námsgreinar.	Orðið	virðist	einfalt	og	nokkurn	veginn	skýra	sig	sjálft	
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en	það	er	þó	ekki	svo	einfalt	þegar	litið	er	á	þætti	eins	og	hvernig	kennarar	ætla	að	tengja	

námsgreinar	saman,	hvaða	kennsluaðferðum	þeir	ætla	að	beita	og	hvernig	þeir	eiga	að	meta	

námsframvindu	nemenda.	Það	eru	til	margar	ólíkar	aðferðir	til	þess	að	leggja	fyrir	námsefni	

og	það	eru	ekki	allir	sammála	um	hvaða	aðferð	sé	best	og	hvaða	kenningu	ætti	að	fylgja	eftir	

til	 þess	 að	 ná	 sem	 bestum	 árangri	 í	 námsframvindu	 nemenda.	Mikilvægt	 er	 að	 átta	 sig	 á	

gagnsemi	 fjölbreyttra	 kennsluhátta	 og	 að	 þeir	 eiga	 að	 höfða	 til	 sem	 flestra	 nemenda.

	 Lilja	M	Jónsdóttir	skilgreinir	orðið	samþætting	í	meistararitgerð	sinni	á	þessa	vegu:		

Samþætting	viðfangsefna	er	leið	fyrir	kennarann	og	nemendur	að	sannreyna	í	skólastarfi	að	

veröldin	er	ekki	 samhengislaus	 (brotakennd),	heldur	er	hvor	öðru	háð.	 Í	 samþættingu	þarf	

þekkingu	og	leikni	frá	öllum	þekkingarsviðunum.	Samþættingin	krefst	samstarfs	kennara	og	

nemenda	 í	 leit	þeirra	að	 lausnum	á	því	hvað	á	að	gera	við	þekkinguna	og	hvernig	deila	má	

henni	með	öðrum.	Samþættingin	er	vegurinn	að	námsefnisgerð.	

	(Lilja	M	Jónsdóttir,	1995	bls.	51).		

Það	 segir	 sig	 sjálft	 að	 hugtakið	 samþætting	 í	 skólastarfi	 þýðir	 að	 það	 sé	 tenging	 á	 milli	

námsgreina.	Í	bókinni	Skapandi	skólastarf	er	hugtakið	einnig	skilgreint	en	þar	er	talað	um	að	

hugtökin	 samþætting	 og	 þemanám	 nái	 yfir	 sama	 hlutinn	 en	 höfundur	 notar	 hugtakið	

þemanám	í	bókinni.	Samþætt	nám	er	í	raun	og	veru	nám	sem	gætt	hefur	verið	ákveðnu	þema	

og	því	er	einnig	hægt	að	tala	um	það	sem	þemanám.	Í	þemanámi	öðlast	nemendur	reynslu		

gegnum	 athuganir	 og	 úrlausnarefni	 þar	 sem	 notuð	 eru	 heildstæð	 viðfangsefni.	 Kennarar	

öðlast	 aukið	 svigrúm	 til	 að	 skipuleggja	 skólastarfið	 í	 sameiningu	 og	 býður	 það	 upp	 á	 ný	

tækifæri	og	hlutverk	í	skólastofunni	(Lilja	M.	Jóndóttir,	1996,	bls.	9).	 	 	

	 Í	grunninn	er	samþætting	í	námi	þegar	tvær	eða	fleiri	námsgreinar	eru	fléttaðar	saman	

í	kennslu	með	ákveðið	markmið	í	huga.	Í	bókinni	Skólastofan	eftir	Ingvar	Sigurgeirsson	er	talað	

um	mikilvægi	 þess	 að	 tengja	 námið	 við	 raunveruleika	 nemenda	 til	 að	 virkja	 áhuga	 þeirra.	

Ingvar	 talar	 um	 hefðina	 sem	 skapast	 hefur	 í	 kringum	 samþættingu	 námsgreina	 þar	 sem	

ákveðið	viðfangsefni	er	leitt	saman	í	gegnum	ólíkar	fræðigreinar	og	skapar	þannig	eina	heild.	

Nemendur	fá	tækifæri	til	að	spreyta	sig	á	ólíkum	viðfangsefnum	sem	gefur	aukna	möguleika	

til	að	mæta	ólíkum	þörfum	nemenda	og	getu.	Þegar	verið	er	að	skipuleggja	samþætta	kennslu	

þarf	að	taka	tillit	til	námsmarkmiða,	áhuga	og	þroska	nemenda	og	aðstæður	að	hverju	sinni.	

Ákveðið	viðfangsefni	er	skoðað	frá	mörgum	sjónarnhornum	fremur	en	að	kenna	það	aðeins	í	
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gegnum	eina	námsgrein	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1981,	bls.	66-67).	

Segja	má	að	það	sé	kallað	samþætting	þegar	svið	ákveðinna	námsgreina	skarast	og	

fleiri	 en	ein	námsgrein	eru	 kenndar	 á	 sama	 tíma,	 eða	þegar	 val	 og	áhugi	nemenda	mótar	

táknræna	merkingu	 og	 viðfangsefni	 náms	 (Bamford,	 2009,	 bls.	 67–70;	 Lilja	M.	 Jónsdóttir,	

1996,	bls.	6–10;	Robinson,	2001,	bls.	3–5;	Svanborg	R.	Jónsdóttir,	2011,	bls.	22–28).		

Í	bókinni	Interdisciplianary	curriculum	–	Design	and	implementantion	segir	Heidi	Hayes	

Jakobs	frá	því	að	samþætting	námsgreina	hafi	verið	í	og	úr	umfjöllun	í	yfir	hálfa	öld,	en	að	

síðasta	áratuginn	hafi	áhugi	og	þörfin	fyrir	því	að	samþætta	námsefni	vaxið.	Hún	segir	að	það	

séu	 ýmsar	 ástæður	 fyrir	 því	 og	 sé	 það	m.a.	 aukin	 vitund,	 sundurslitin	 stundaskrá,	 þýðing	

námsefnis	og	einnig	sé	vöntun	á	sambandi	á	milli	fræðigreina.	Hún	segir	frá	því	að	þekking	sé	

vaxandi	á	öllum	námsviðum.	Kennarar	 tali	einnig	um	að	skóladagurinn	sé	sundurslitinn	og	

verði	þeir	að	gæta	að	því	að	námsefnið	hæfi	fjörtíu	mínútna	kennslustundum	í	stað	þess	að	

móta	kennslustundir	að	þörfum	nemenda	sinna	(Jacobs,	1989,	bls.	4-6).	 	 	

	 Breski	 leiklistarkennarinn	 Patrice	 Baldwin	 (2004)	 leggur	 áherslu	 á	 að	 það	 sé	

ákjósanlegt	 að	 samþætta	 námsgreinar	 með	 skapandi	 aðferðum.	 Hún	 telur	 samþættingu	

sköpunar,	 leiklistar	og	 leikja	veita	svigrúm	til	að	efla	 skapandi	hugsun	nemenda	og	þannig	

gefst	nemendum	tækifæri	á	að	leita	lausna	og	komast	að	sameiginlegri	niðurstöðu	sem	oft	

getur	reynst	nemendum	erfitt.		

	

	
2.1	Gildi	samþættingar	og	tengsl	hennar	við	Aðalnámskrá	grunnskóla	
	
Í	inngangskafla	Aðalnámskrár	grunnskóla	(2011)	er	fjallað	um	samþættingu	og	hvernig	það	sé	

ákvörðun	 hvers	 grunnskóla	 fyrir	 sig	 hvort	 að	 kennsla	 námsgreina	 fari	 fram	 aðgreind	 eða	

samþætt.	Það	sem	ber	að	hafa	í	huga	er	að	námið	verði	sem	heildstæðast	og	eru	hæfniviðmið	

fyrir	hvert	námsvið	og	hverja	námsgrein	höfð	til	hliðsjónar	og	skal	gæta	þess	að	nemendur	

hafi	möguleika	á	því	að	uppfylla	þau	á	fjölbreyttan	hátt.	Þar	er	einnig	talað	um	ólík	verkefni	

sem	bíða	nemenda	út	 í	samfélaginu,	sem	eru	hvorki	einangruð	né	sundurgreind,	og	því	sé	

mikilvægt	að	haga	kennslu	á	þann	hátt	að	verklag	og	námsaðferðir	séu	mismunandi.	Að	því	

sögðu	er	brýnt	að	leggja	áherslu	á	samþættingu	námsgreina	þar	sem	verkefnin	bjóða	upp	á	

fjölbreyttar	leiðir	til	úrlausnar	þar	sem	komið	er	inn	á	fleiri	en	eina	námsgrein.	Þannig	verður	
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námsefnið	merkingarbærara	fyrir	nemendur	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	9).	

	 Í	 Aðalnámskrá	 er	 einnig	 fjallað	 um	 hlutverk	 kennara,	 hversu	 margþætt	 það	 er	 og	

hvernig	 það	 er	 bæði	 kennslu-	 og	 uppeldisfræðilegt.	 Meginstarf	 kennarans	 er	 að	 hvetja	

nemendur	áfram	og	vekja	áhuga	þeirra	á	náminu	ásamt	því	að	viðhalda	honum.	Markmið	

kennarans	er	að	skapa	námsaðstæður	fyrir	nemendur	sem	eru	fjölbreyttar	og	frjóar	og	bjóða	

upp	á	margskonar	viðfangsefni.	Til	að	nemendur	öðlist	mismunandi	færni	verða	þeir	að	fá	að	

takast	á	við	ólík	viðfangsefni	sem	gera	þá	kröfu	til	nemenda	að	þeir	samþætti	leikni	sína	og	

þekkingu	við	daglegt	 líf,	áhugamál	og	samskipti	sem	þeir	eiga	við	annað	fólk	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2011,	bls.	31-36).	

2.2	Samþætting	samfélagsfræði	og	leiklistar	
	
Í	kafla	Aðalnámskrár	(2011)	sem	snýr	að	samfélagsfræði	er	sagt	frá	því	að	það	sé	hlutverk	

skólanna	að	uppfylla	markmið	samfélagsgreina,	bæði	með	kennslu	einstakra	námsþátta	og	

með	því	að	tengja	markmið	þeirra	saman	á	fjölbreyttan	hátt.	Meginmarkmið	

samfélagsgreinakennslu	er	að	gera	nemendur	færa	um	að	tjá	þekkingu	sína	og	viðhorf	með	

fjölbreyttum	hætti,	hvort	sem	það	er	skriflega	eða	munnlega,	með	leikrænni	tjáningu	eða	á	

myndrænan	hátt.	Einnig	er	fjallað	um	að	nemendur	eigi	að	vera	færir	um	að	setja	sig	í	spor	

annarra	og	geti	sýnt	umburðarlyndi	og	virðingu.	Bent	er	á	að	kennsluaðferðir	eins	og	leikræn	

tjáning	og	hlutverkaleikir	séu	hentugar	aðferðir	til	að	fá	nemendur	til	að	æfa	þá	eiginleika	og	

geta	þeir	á	þann	hátt	æft	sig	í	að	takast	á	við	ímyndaðar	aðstæður	þar	sem	samfélagsleg	

málefni	og	álitamál	eru	höfð	til	hliðsjónar	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	203-205).		

Leiklist	er	list	andartaksins,	kennslan	getur	aðstoðað	nemendur	við	að	takast	á	við	þá	

hluti	 sem	 ofarlega	 eru	 í	 samfélagi	 okkar	 hverju	 sinni.	 Með	 leiklist	 er	 hægt	 að	 skerpa	 á	

félagsvitund	 nemenda	 og	 virkja	 þátttöku	 þeirra	 í	 lýðræðissamfélagi.	 Leiklist	 er	 auk	 þess	

samþætt	listformi,	en	það	heyrir	undir	allar	þær	listgreinar	sem	til	eru.	Leiklist	í	námi	nýtist	

ágætlega	 til	 þess	 að	 auðga	 og	 efla	 nemendur	 í	 öðrum	 námsgreinum	 líkt	 og	 móðurmáli,	

samfélagsfræði,	 sögu	 og	 erlendum	 tungumálum	 og	 getur	 leiklist	 því	 gagnast	 vel	 til	

samþættingar	 við	 aðrar	námsgreinar	og	á	öðrum	námssviðum.	Auk	þess	 felur	 leiklist	 í	 sér	

fjöldann	allan	af	 leikjum	og	æfingum	sem	gætu	falið	 í	sér	kröfu	um	líkamlega	hreyfingu	og	

útrás	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	145-147).	 	 	 	 	
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Í	Aðalnámskrá	er	einnig	rætt	um	að	listir	og	handverk	séu	samofin	okkar	daglega	lífi	

og	sníði	það	á	margbreytilegan	hátt.	Á	sama	vegu	á	heildstæð	menntun	að	vefa	saman	listir	í	

verk-	og	bóknámi.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	listir	og	verkgreinar	ættu	ekki	að	eiga	stóran	þátt	í	

öllu	 skólastarfi,	 skólasamfélögum	 og	 nemendum	 til	 farsældar.	 Mikilvægt	 er	 að	

kennsluaðferðir	séu	mótaðar	af	virkni	og	sköpun	af	því	að	verkefni	nemandans	er	eiginlegur	

hlutur	og	er	unnin	út	frá	vinnubrögðum	hverrar	greinar.	Það	merkir	að	ekki	sé	nóg	að	lesa	sér	

til	 um	 eða	 hlusta	 á	 upplýsingar	 um	 tónlist,	 dans,	 leiklist,	 myndlist,	 matargerð,	 saum	 eða	

hönnun	 heldur	 þarf	 að	 stunda	 fagið.	 Meðal	 annars	 er	 hægt	 að	 ná	 þessu	 með	

samþættingarverkefnum	þar	sem	unnið	er	með	aðferðir	 list	og	verkgreina.	Þessháttar	nám	

dýpkar	 skilning,	 þekkingu	 og	 reynslu	 nemenda	 í	 fjölda	 námsgreina	 ásamt	 því	 að	 gefa	

nemendum	tækifæri	á	að	læra	á	myndræna	vegu	og	öðlast	aukinn	skilning	á	námefninu	og	

innihaldi	þess	 (Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	152-154).	Ef	skoðaðar	eru	 lýsingarnar	á	

námsgreinunum	hér	á	undan	og	hvernig	best	sé	að	kenna	nemendum	þessar	námsgreinar	er	

bent	á	að	gott	sé	að	samþætta	þær	við	aðrar	námsgreinar	og	að	mínu	mati	því	tilvalið	að	flétta	

leiklist	og	samfélagsfræðigreinarnar	saman.	 	 	

	 Í	skrifum	þeirra	Al	Hurwitz	og	Micahael	Day	(2001)	fjalla	þeir	um	samþættingu	lista	við	

aðrar	námsgreinar.	Þeir	segja	að	list	og	verkgreinar	geti	verið	verkfæri	kennarans	til	þess	að	

virkja	börn	í	námi	ásamt	því	að	nálgast	efni	frá	nýju	sjónarhorni.	Listsköpunin	eykur	tilfinningu	

barna	fyrir	umhverfi	þess	og	örvar	tilfinningalegu	reynslu	barnsins.	Það	má	líta	á	listsköpun	

barna	 sem	verkfæri	 sem	hefur	 verkun	 á	 barnið	 og	 hjálpar	 til	 við	 að	 styrkja	 sjálfstraust	 og	

persónulega	eiginleika	þess.	Listgreinar	geta	ýtt	undir	vitsmuna-	og	tilfinningaþroska	barna	og	

einnig	kennt	börnum	að	það	fáist	ekki	endilega	einföld	svör	við	mörgum	spurningum.	Þær	

kenna	börnum	að	öðruvísi	tákni	ekki	endilega	betra	eða	verra	heldur	einfaldlega	öðruvísi	og	

er	uppgötvun	og	upplifun	barnsins	í	forgrunni	(Hurwitz	og	Day,	2001,	bls.	20-64).		

Sara	Hauksdóttir	 nefnir	 í	meistararitgerð	 sinni	 að	gagnlegt	 sé	 að	 samþætta	 fög	 við	

leiklist,	 aðferðin	 veiti	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 leita	 lausna	 og	 komast	 að	 sameiginlegri	

niðurstöðu.	Hún	segir	frá	því	að	iðulega	sé	unnið	í	hópavinnu	og	að	búast	megi	við	því	að	með	

umræðu	og	samvinnu	nemanda	í	hópavinnu	þá	leiði	samvinnan	til	þess	að	skilningur	þeirra	

og	þekking	dýpki	á	viðfangsefninu	(Sara	Hauksdóttir,	2012,	bls.	21).	

3.	Kennsluhættir	á	21.	öld	
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Allt	þróast	með	tímanum	og	við	aðlögumst	samtímanum	og	þar	eru	skóli	og	skólastarf	ekki	

undanskilin	 en	 miklar	 breytingar	 urðu	 þar	 á	 í	 kringum	 aldamót	 20.	 aldar.	 Fræðslu-	 og	

skólaskylda	var	sett	í	lög	á	Norðurlöndum	og	varð	því	menntun	í		raun	fyrir	alla	og	þar	enginn	

undanskilinn	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2003,	bls.	8).	

Það	 sem	 einkenndi	 skóla	 og	 kennsluhætti	 alla	 20.	 öldina	 var	 að	 námið	 var	 mjög	

bókamiðað	og	upplýsingar	komu	fyrst	og	fremst	úr	bókum.	Í	yfirferð	fylgdi	kennarinn	bókinni	

og	bætti	við	hana	sínum	eigin	upplýsingum.	Það	helsta	sem	breyttist	á	fyrsta	áratug	21.	aldar	

var	 að	 sveigjanleiki	 varð	 á	 öllum	 sviðum	 kennsluhátta	 almennt,	 þar	 með	 talin	 notkun	

upplýsinga	og	efnis,	nýting	rýmis,	skipulag	vinnudagsins	og	skil	á	milli	skólastiga.	Tækni	hélt	

innreið	 sína	og	gegnir	mikilvægu	hlutverki	því	með	henni	er	hægt	að	nálgast	margs	konar	

annað	efni	en	bækur	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2003,	bls.	8-9).	

Að	mati	Gerðar	Óskarsdóttur	(2003)	skiptist	vinnudagur	nemenda	nú	í	mislangar	lotur	

sem	miðaðar	eru	út	frá	verkefnum	og	hópum.	Námið	er	orðið	einstaklingsmiðaðra	en	áður,	

þar	sem	nemandi	fylgdi	áður	fyrr	sama	bekknum	í	náminu	sínu,	 jafnvel	 í	mörg	ár,	en	 í	dag	

vinna	nemendur	oft	 saman	að	margskonar	þemabundnum	verkefnum	sem	þeir	 leysa	með	

ýmsum	 hætti.	 Fjölbreytileika	 er	 sýnd	 athygli	 og	 er	 nú	 viðurkennt	 að	 nemendur	 búi	 yfir	

ýmislegri	 færni,	hæfileikum	og	gáfum.	Nemendur	sem	eru	á	mismunandi	getustigi	og	með	

margbreytileg	áhugasvið	eru	settir	saman	í	hóp.	Það	er	talinn	kostur	að	nemendur	séu	ólíkir	á	

getusviði	því	þannig	geta	nemendur	hjálpast	að	við	að	bæta	hvorn	annan	upp.	Kennarar	vinna	

saman	og	deila	ábyrgð	jafnt	á	nemendur	og	námsgreinar.	Þeir	meta	nemendur	með	því	að	

skoða	 með	 gagnrýnum	 huga	 hvaða	 árangur	 nemenda	 og	 nota	 við	 það	 margvísleg	 gögn	

(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2003,	bls.	8-9).	

Enskukennarinn	Tisina	Palmer	(2015)	segir	í	grein	sinni	að	kennsla	á	21.	öldinni	hafi	

augljóslega	breyst,	að	í	fortíðinni	hefðum	við	ekki	geta	lært	á	þá	leið	sem	við	gerum	nú.	Nú	

er	möguleiki	á	að	læra	allt	allstaðar	með	allri	mögulegri	tækni	og	öllum	mögulegum	

námsaðferðum.	En	hvað	þýðir	það	fyrir	kennara	á	21.	öldinni?	Palmer	mælir	með	að	

kennarar	kynnist	allri	þeirri	tækni	sem	er	í	boði	á	tuttugustu	og	fyrstu	öldinni	og	nýti	sér	

hana	í	kennslu.	Hún	bendir	á	að	nemendur	séu	ólíkir,	með	ólíkan	persónuleika,	að	ein	aðferð	

henti	ekki	öllum	nemendum	og	því	sé	tilvalið	að	kennari	nýti	sér	tæknina	til	þess	að	höfða	til	

allra	nemenda.	Hún	bætir	við	að	öllum	sé	mögulegt	að	læra	á	tæknina	(Palmer,	2015).	

	 Í	meistararitgerð	Ingibjargar	Kr.	Ferdinandsdóttur	segir	hún	frá	því	að	í	samfélagi	þar	

sem	örar	breytingar	eigi	sér	stað	séu	 lagðar	áherslur	á	 fjölbreytileika	 fólksins	og	við	sjáum	
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hann	 í	 öllum	 bekkjum	 skólakerfisins	 í	 mismunandi	 myndum.	 Að	 nemendur	 komi	 úr	 ólíku	

fjölskyldumynstri	og	séu		af	mismunandi	uppruna	og	kyni	og	hafi	því	ólík	áhugmál	og	hæfileika,	

fjölbreytta	 reynslu	og	 viðhorf.	 Ingibjörg	 leggur	 áherslu	 á	 að	það	þurfi	 að	 taka	 tillit	 til	 allra	

þessara	þátta	í	kennslu	með	það	að	markmiði	að	aðlaga	nám	að	hverjum	og	einum	nemenda	

(Ingibjörg	Kr.	Ferdinandsdóttir,	2009,	bls.17-18).	

Í	fjölmenningarlegu	samfélagi	á	21.	öld,	er	uppbyggilegt	fyrir	nemendur	að	kennarar	

beiti	 fjölbreyttum	 kennsluháttum	 að	 mati	 kennarans	 Albert	 Banks	 (2005).	 Hann	 segir	 að	

fjölmenningarleg	 menntun	 sé	 menntastefna	 og	 ferlið	 í	 henni	 sé	 að	 breyta	 kerfi	

menntastofnana	með	það	að	leiðarljósi	að	betrumbæta	kennsluaðferðir	í	skólum.	Fyrrgreind	

menntastefna	 byggir	 enn	 fremur	 á	 hugmynd	 um	 samkennd,	 samstöðu,	 umburðarlyndi	 og	

virðingu	fyrir	einstaklingum	og	vinnur	markvisst	gegn	mismunun	og	fordómum	(Banks,	2005,	

bls.	242–	264).	

	

3.1	Nemendamiðað	nám	
	
Hugmyndin	á	bakvið	nemandamiðað	nám	er	sú	að	nemendur	hafi	sjálfir	áhrif	á	nám	sitt	og	

námsumhverfi.	 Fjölbreytt	 námsframboð	 og	 kennsluhættir	 eru	 samtvinnaðir	 með	

hugmyndinni	og	gæta	þarf	þess	að	allir	nemendur	hafi	möguleika	á	námi	við	sitt	hæfi.	Einnig	

er	áhersla	lögð	á	mikilvægi	samvinnu	og	lýðræðislegra	vinnubragða	(Reykjavíkurborg,	2015,	

bls.	4).			 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Nemendamiðað	nám	byggist	á	kenningum	hugsmíðahyggju	en	í	henni	er	litið	á	virka	

þátttöku	 sem	meginforsendu	þess	 að	nám	 fari	 fram.	Nemendur	efla	 sinn	eigin	 skilning	og	

þekkingu	 með	 virkri	 þátttöku	 í	 mótun	 námsins	 ásamt	 því	 að	 hafa	 áhrif	 á	 aðstæður	 og	

námsumhverfi.	Til	þess	að	geta	beitt	aðferðinni	rétt	er	mikilvægt	að	daglegt	starf	í	skólanum	

sé	 sveigjanlegt	 og	 hver	 og	 einn	nemandi	 geti	 stjórnað	 eigin	 aðstæðum,	 vinnubrögðum	og	

viðfangsefnum	(Land	og	fl.,	2006,	bls.	3-25).	

Í	 bókinni	 How	 to	 Differentiate	 Instruction	 in	 Mixed-ability	 Classrooms	 segir	 Carol	 Ann	

Tomlinson	(2001)	kennslufræðingur	frá	fjölbreyttum	aðferðum	í	kennslu	og	mikilvægi	þess	að	

koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 ólíkra	 einstaklinga	 í	 skólastofunni.	 Hún	 leggur	 áherslu	 á	 það	 að	

kennarinn	skipuleggi	nám	nemenda	sinna	út	frá	áhugasviðum	þeirra	og	byggi	þannig	brú	á	

milli	nemenda	og	námsefnisins.	Hún	fjallar	einnig	um	hvernig	nemendamiðuð	kennsla	hvetur	
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nemendur	 til	 að	 leggja	 harðar	 að	 sér.	 Að	 auki	 segir	 hún	 að	 þeir	 kennarar	 sem	 eru	 með	

nemendamiðaða	kennslu	geri	miklar	kröfur	til	nemenda	og	hvetji	þá	til	að	leggja	harðar	að	

sér.	Þessir	nemendur	ná	þá	oft	lengra	og	átta	sig	fremur	á	að	nám	felur	í	sér	áhættu,	mistök	

og	 persónulega	 sigra.	 Tomlinson	 leggur	 áherslu	 á	 að	 kennarar	 hafi	 það	 markmið	 að	 fá	

nemendur	til	þess	að	trúa	að	allir	geti	lært,	þeir	sjái	og	upplifi	að	þeir	uppskera	eins	og	þeir	sá	

og	að	velgengni	í	námi	sé	uppskera	vinnusemi	þeirra	og	dugnaðar	(Tomlinson,	2001,	bls.	8-

14).	

	3.2	Valdefling	nemenda	
	
Samkvæmt	íslenskri	nútímaorðabók	þá	hefur	orðið	valdefling	eftirfarandi	merkingu:	„Aukin	

færni	til	að	hafa	stjórn	á	lífi	sínu	og	aðstæðum,	einkum	í	starfi	og	einkalífi“	(Halldóra	Jónsdóttir	

og	 Þórdís	 Úlfarsdóttir,	 2020).	 Ef	 orðið	 er	 tengt	 við	 nemendur	 þá	má	 álykta	 að	 valdefling	

nemenda	merki	að	nemendur	fái	aukna	færni	til	þess	að	hafa	stjórn	á	námi	sínu.	

Aðalmarkmið	valdeflingar	er	sú	að	einstaklingur	upplifir	að	hann	hefur	sjálfur	völd	til	

þess	að	taka	ákvarðanir.	Hún	stuðlar	að	því	að	hann	fái	þá	tilfinningu	að	hann	skipti	miklu	máli	

og	upplifir	það	að	framlag	hans	sé	verðugt.	Valdefling	verður	þannig	til	að	auka	trú	einstaklings	

á	sjálfum	sér.	Hún	vinnur	á	móti	því	að	einstaklingur	upplifi	sig	hjálparlausan,	en	sá	þáttur	

hefur	verið	álitinn	ein	helsta	hindrun	bætts	árangurs	(Hardy	og	Leiba-O’Sullivan,	1998,	bls.	

456).	

Samkvæmt	 geðlæknunum	 Chamberlin	 og	 Schene	 (1997)	 felur	 valdefling	 í	 sér	

eftirfarandi	15	atriði:		

1.	Vald	til	ákvarðanatöku.		

2.	Aðgangur	að	úrræðum	og	upplýsingum.		

3.	Möguleiki	á	vali,	þá	helst	kemur	að	mikilvægum	þáttum	í	lífi	einstaklings.	

4.	Að	geta	sýnt	þrautseigju	og	ákveðni.		

5.	Að	einstaklingur	finni	hvernig	hann	getur	breytt	kjörum	sínum.	

6.	 Að	 einstaklingur	 lærir	 að	 hugsa	 á	 gagnrýninn	 hátt	 og	 finni	 að	 hann	 geti	 breytt	 sínum	

skilyrðingum,	 séð	 hluti	 og	málefni	 í	mismunandi	 ljósi,	 lært	 að	 tjá	 sig	með	 eigin	 rödd,	 geti	

endurskilgreint	hver	hann	er	og	lært	að	endurskilgreina	samband	sitt	við	stofnanabundið	vald.	

7.	Að	vera	meðvitaður	um	reiði	og	kunna	að	tjá	hana.		

8.	Að	upplifa	sig	sem	hluta	af	heild	eða	hópi	en	ekki	einmana.	
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9.	Að	þekkja	rétt	sinn	og	geta	skilið	hann.	

10.	Að	stuðla	að	einstaklings-	og	samfélagslegum	breytingum.	

11.	Að	læra	um	það	sem	vekur	áhuga.	

12.	Að	breyta	viðhorfi	annarra	til	getu	sinnar	og	hæfileikum	til	framkvæmda.		

13.	Að	koma	út	úr	skápnum.		

14.	Að	stuðla	að	persónulegum	vexti	og	breytingum	sem	einstaklingur	ákveður	sjálfur.		

15.	Að	bæta	sjálfsmynd	sína	og	sporna	gegn	fordómum.	

Valdefling	er	ferli	sem	hefur	margar	hliðar	og	kemur	inn	á	alla	ofantalda	þætti.	Einstaklingar	

geta	stuðst	við	þá	alla	eða	aðeins	þau	atriði	sem	henta	þeim	til	að	finna	fyrir	valdeflingu	á	

mismunandi	 sviðum	 lífs	 síns	 (Chamberlin	 og	 Schene,	 1997,	 bls.	 43-46).	 Valdeflandi	

hugmyndafræði	getur	stuðlað	að	breytingum	bæði	fyrir	einstaklinga	og	hópa.	Gagnlegt	gæti	

verið,	að	mínu	mati,	að	auka	valdeflandi	hugmyndafræði	í	grunnskólum	með	það	að	leiðarljósi	

að	auka	árangur	barna	í	námi	og	efla	starfsfólk	skólans.	

Hlutverk	kennarans	er	að	hanna	viðeigandi	aðbúnað	fyrir	nemendur	sína	til	þess	að	

þeir	fái	möguleika	til	að	túlka	hugmyndir	sínar	og	annarra,	þannig	getur	nemandi	m.a	þróað	

með	sér	valdeflingu	(Hákon	Sæberg	Björnsson	og	Ása	Helga	Rangarsdóttir,	2018).	

	Trú	á	eigin	getu	er	hugtak	sem	sálfræðingurinn	Albert	Bandura	setti	fram.	Í	því	felst	

álit	 sem	 einstaklingur	 hefur	 á	 hæfileikum	 sínum	 til	 að	 leysa	 tilsett	 verkefni.	 Sú	 trú	 sem	

einstaklingur	hefur	á	eigin	mátt	ákvarðar	hæfni	hans	til	þess	að	áforma	gjörðir	hans	og	setur	

hann	sér	stefnumark	samkvæmt	eigin	getu	(Bandura,	1977,	1997,	bls.	191-195).	Þar	má	taka	

fram	vilja	hans	til	þess	að	vinna	tiltekið	verkefni	og	hversu	tilbúinn	hann	er	til	að	leggja	hart	

að	sér	í	námi	og	hve	brátt	hann	bugast	(Hákon	Sæberg	Björnsson	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	

2018).	

	

3.3	Samvinnunám		
	
Samvinnunám	er	hugtak	sem	nær	yfir	ólíkar	kennsluaðferðir	sem	eiga	það	þó	sameiginlegt	að	

þörf	 er	 á	 hópavinnu	 við	 úrvinnslu	 verkefna.	 Það	 gefur	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 ná	

sameiginlegum	árangri	ásamt	því	að	kynnast	í	gegnum	vinnuna.	Samvinnunám	stuðlar	einnig	

að	betri	félagslegri	færni	nemenda	í	gegnum	samvinnu	og	samræður	(Johnson	og	Johnson,	

1990).	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	bæði	vitsmunalegan	og	félagslegan	ávinning	af	upplifun	

nemenda	af	samvinnu	við	aðra	(Gillies,	2007).	
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	 John	 Dewey	 var	 einn	 af	 fremstu	 talsmönnum	 samvinnunáms	 í	 upphafi	 20.	 aldar.	

Samkvæmt	hans	trú	er	maðurinn	félagsvera	og	því	er	nám	félagslegt	ferli.	Kenning	hans	um	

að	samskipti	barna	við	aðra	virki	sem	endurgjöf	á	gjörðum	þeirra	þótti	byltingarkennd	á	þeim	

tíma.	Hann	taldi	börn	geta	 lært	viðeigandi	 félagslega	hegðun	með	því	að	veita	nemendum	

möguleika	á	að	vinna	að	 sameiginlegum	markmiðum	og	 lausnum	 í	hópastarfi	og	væri	það	

hlutverk	kennarans	að	stjórna	hópastarfinu.	

	Náttúrulegur	áhugi	barna	á	 félagslegu	umhverfi	 sínu	ætti	því	að	vera	undirstaða	náms	og	

þannig	fengju	þau	tækifæri	á	að	efla	samskipti	og	samvinnu	í	gegnum	skólastarfið	(Dewey,	

1897/2010.	bls.	169).		

Í	 samvinnunámi	 er	 lykilatriðið	 að	 á	 milli	 nemenda	 ríki	 jákvæð	 samvirkni	 og	 að	

markmiðið	sé	að	allir	nái	takmarki	sínu.	Nemendur	vinna	að	því	að	ná	árangri	fyrir	sig	en	einnig	

hópinn	í	gegnum	samvinnuverkefni.	Þannig	vinna	þeir	saman	á	þann	hátt	að	allir	fá	sem	mest	

út	 úr	 náminu	 í	 tveggja	 til	 fimm	manna	hópum.	Allir	 nemendur	 í	 hópunum	verða	 að	 skilja	

verkefnið	og	ljúka	því	saman	eftir	leiðbeiningum	kennara	og	bera	þannig	sameiginlega	ábyrgð	

á	því	(Johnson	o.fl.,	1990).		

Ef	skoðaður	er	munurinn	á	hópastarfi	og	samvinnunámi	þá	er	ljóst	að	nokkur	munur	

er	 þar	 á.	 Samkvæmt	 lýsingum	 á	 hvorum	 þætti	 í	 handbókinni	 Skapandi	 skóli,	 er	 í	 báðum	

tilfellum	unnið	í	hóp	en	þó	á	mjög	ólíkan	hátt.	Ólíkt	hópavinnu	þá	er	samvinnunám	skipulagt	

þannig	að	verkefni	og	vinna	eru	skipulögð	fyrirfram	og	hópar	valdir	af	kostgæfni.	Í	hópastarfi	

er	einn	leiðtogi	sem	hefur	yfirumsjón	yfir	hópnum	en	samvinnunám	stuðlar	að	ábyrgð	hvers	

einstaklings.	Hópastarf	býður	frekar	uppá	samkeppni	á	milli	nemenda	á	meðan	samvinnunám	

stuðlar	 að	 jöfnum	 tækifærum	 fyrir	 alla	 (Sigrún	 Björk	 Cortes,	 Björgvin	 Ívar	 Guðbrandsson,	

Margrét	Hugadóttir	og	Torfi	Hjartarson,	2016).	

	 Í	 samvinnunámi	 er	 félagsfærni	 mikilvægur	 þáttur	 sem	 nemendur	 æfa	 með	 því	 að	

kynnast	og	treysta	hvort	öðru,	tjá	sig	á	skýran	hátt,	veita	hvort	öðru	stuðning	og	samþykki	og	

leysa	þá	ágreininga	sem	upp	koma	á	uppbyggilegan	hátt.	Í	rannsóknum	hefur	komið	fram	að	

félagsfærni	bætir	árangur	samvinnunáms	og	hjálpar	til	við	að	byggja	upp	jákvæðara	samband	

á	milli	nemenda	(Johnson	og	Johnson,	2003,	bls.	365).	
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3.4	Lífsleikni	
	
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	 WHO,	 skilgreinir	 lífsleikni	 sem	 færni	 til	 að	 aðlagast	

mismunandi	aðstæðum	á	jákvæðan	og	uppbyggilegan	hátt	og	að	einstaklingurinn	geti	tekist	

á	við	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	í	daglegu	lífi	til	hans	(Live	Skills	Education	in	Schools,	1997).	

Erla	Kristjánsdóttir	og	samstarfsmenn	hennar	(2004)	sömdu	handbók	um	lífsleikni	fyrir	

kennara	og	foreldra	þar	sem	fjallað	var	um	hvert	hlutverk,	tilgangur	og	markmið	lífsleikni	sem	

námsgrein	sé.	Hún	á	að	stuðla	að	alhliða	þroska	nemandans	til	þess	að	hann	sé	betur	í	stakk	

búinn	til	þess	að	takast	á	við	kröfur	og	áskoranir	daglegs	lífs.	Í	bókinni	er	tekið	skýrt	fram	að	

tilgangur	námsgreinarinnar	sé	að	gefa	nemandanum	færi	á	að	móta	skoðanir	sínar	og	forðast	

varhugaverða	áhrifavalda,	auk	þess	að	styrkja	samkennd,	hæfni	sína	til	þess	að	geta	sett	sig	í	

spor	annarra,	skilja	ólík	sjónarmið,	ásamt	því	að	bera	virðingu	fyrir	ólíkum	einstaklingum.	Þá	

er	 kennurum	bent	 sérstaklega	 á	 að	 lífsleikni	 geti	 verið	 vandasöm	og	 viðkvæm	námsgrein.	

Námsefnið	 sem	 tengist	 henni	 getur	 orðið	 mjög	 persónulegt	 og	 því	 nauðsynlegt	 að	 meta	

stöðugt	þarfir	og	getu	nemenda	og	námsandann	í	hópunum.	Einnig	er	nefnt	að	kröftugasta	

kennsluaðferðin	 feli	 í	 sér	 að	 kennari	 beiti	 sjálfum	 sér	 sem	 fyrirmynd,	 því	 sé	 framkoma	og	

háttalag	 lykilatriði	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 kenna	 lífsleikni	 (Erla	 Kristjánsdóttir,	 Jóhann	 Ingi	

Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004,	bls.	9,-12).	

Skilgreining	 Kristjáns	 Kristjánssonar	 (2002)	 á	 lífsleikni	 er	 að	 hún	 sé	 ræktun	 á	

persónulegri	 dyggð,	 athöfnum	 og	 tilfinningum	 og	 snúist	 hún	 um	 að	 efla	 siðvitund	 og	

siðferðisþroska.	Hann	segir	að	lífsleikni	skiptist	 í	tvo	flokka,	annars	vegar	beinaber	 lífsleikni	

sem	feli	í	sér	bæði	sameiginlega	dygðir	og	sameiginlegt	gildi	sem	séu	eftirsóknaverð	og	geti	

allir	verið	sammála	þar	um	og	hinsvegar	snúist	hún	um	holdtekna	lífsleikni	sem	feli	í	sér	tiltekin	

gildi	 sem	einungis	 eru	 samþykkt	 af	 tilteknum	hópum	eða	 á	 tilteknum	 stöðum.	Hann	 segir	

jafnframt	að	hugmyndafræðin	á	bak	við	 lífsleikni	 í	 íslensku	skólastarfi	sé	beinaber	 lífsleikni	

sem	meðal	annars	tengist	námi	um	tilfinningalega	og	félagslega	þætti	og	mannrækt	(Kristján	

Kristjánsson,	2002,	bls.	53	–60).	

	Þegar	 rýnt	 er	 í	 núgildandi	 Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 greinasvið	 (2013)	 þá	 sést	 að	

lífsleikni	fellur	undir	samfélagsgreinar,	hún	er	þar	ein	af	átta	greinum	samfélagsfræðinnar,	en	

áður	var	hún	sérstök	námsgrein.	Að	mínu	mati	er	það	afturför	því	ég	tel	að	mögulega	geti	

lífsleiknin	 gleymst	 í	 yfirfullum	 pakka	 samfélagsgreina.	 Það	 hlýtur	 að	 vera	 mikilvægt	 að	

nemendur	læri	alla	þá	þætti	sem	falla	undir	lífsleikni.	
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3.5	Leikur	í	skólastarfi		
	
Í	bókinni	Leikur	að	uppeldi	eftir	Valborgu	Sigurðardóttur	segir	hún	að	börn	læri	í	gegnum	leik.	

Leikurinn	gefur	þeim	innsýn	inn	í	líf	og	tilveru	þeirra	og	þannig	átti	börn	sig	á	veruleikanum.	

Börnum	hlotnist	eiginlegt	og	verðmætt	sjálfsnám	með	notkun	leiks	auk	þess	sem	þau	öðlast	

þekkingu	og	hæfni	samkvæmt	þroska.	Þau	vinna	úr	eigin	 reynslu	á	einstaklingsbundinn	og	

persónulegan	hátt	í	gegnum	leikinn.	Leikurinn	stuðlar	að	marghliða	þroska	barna	en	þá	er	átt	

við	 líkamsþroska,	 hreyfiþroska,	 vitsmunaþroska,	 tilfinningaþroska,	 félagsþroska	 og	

siðgæðisþroska,	 og	 fléttast	 þeir	 saman	 á	 margvíslegan	 hátt.	 Samkvæmt	 ofangreindu	 má	

vænta	þess	að	leikur	sé	mikilvægur	fyrir	bæði	náms-	og	þroskaleið	barnsins	þar	sem	það	er	í	

brennidepli	(Valborg	Sigurðardóttir,	1991,	bls.132-133).	

	 Börn	 geta	 aukið	 talnaskilning	 sinn	 í	 gegnum	 leik,	 bæði	 með	 því	 að	 byggja	 úr	 t.d	

einingakubbum	 eða	 annarskonar	 uppbyggjandi	 efniviði	 og	 geta	 þannig	 þroskað	 með	 sér	

skapandi	hugsun	í	gegnum	listir	og	þrautalausnir	ásamt	því	að	geta	eflt	þroska	sinn	í	félagslegri	

hæfni	 m.a	 með	 því	 að	 skiptast	 á	 og	 vera	 samvinnuþýð.	 Börn	 þroska	 einnig	 með	 sér	

samhæfingu	handa	og	augna	þegar	þau	byggja	úr	kubbum	ásamt	því	að	þroska	líkama	sinn	

bæði	með	gróf	og	fín	hreyfingum.	Að	auki	þroskast	flokkunarfærni	þeirra	og	talnaskilningur.	

Gera	má	ráð	fyrir	því	að	öll		þessi	atriðið	bendi	á	hversu	mikilvægur	leikur	er	í	lífi	barna,	þau	

byggja	upp	eigin	þekkingu	á	veröldinni	sem	þau	lifa	í	gegnum	leikinn	(	Hurwitz,	2003,	bls.	101-

102).		

Theresa	Casy	(2005)	mælir	sérstaklega	með	að	ung	börn	fái	tækifæri	til	að	rannsaka	veröldina	

og	seðja	forvitni	sína	með	því	að	rannsaka	umhverfið	sem	þau	búa	í	jafnt	inni	sem	úti.	Börn	

eiga	rétt	á	því	að	læra	í	gegnum	leik	(Casey,	2005,	bls.	5).	

	 Prófessorinn	 Jill	Englebrigh	Fox	 (2008)	 fjallar	um	 í	grein	sinni	Back	to	Basics	hversu	

mikilvægur	leikur	er	börnum	og	reynir	hún	að	skilgreina	leik.	Þar	segir	hún	að	það	sér	erfitt	að	

setja	eina	skilgreiningu	fram	um	leik	og	setur	fram	nokkrar	skilgreiningar.	Hún	telur	leikinn	

vera	athöfn	þar	sem	börn	taka	þátt	með	jákvæðni	og	tilteknu	kæruleysi.	Þá	segir	hún	einnig	

frá	þeirri	skilgreiningu	að	þegar	leikur	á	sér	stað	þá	geta	börn	æft	markvissa	hegðun	án	þess	

þó	að	þau	þurfi	að	taka	afleiðingunum,	líkt	og	t.d.	í	hlutverkaleik.	Jill	bætir	við	að	rannsóknir	

bendi	 til	 þess	 að	 börn	 læri	 best	 í	 því	 umhverfi	 sem	 býður	 upp	 á	 að	 börn	 geti	 rannsakað,	

uppgötvað	 og	 leikið	 sér.	 Henni	 finnst	 að	 leikur	 stýri	 almennum	 þroska	 barna	 og	 hann	 sé	
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mikilvægur	 hluti	 í	 bæði	 uppeldis-	 og	 skólastarfi.	 Einnig	 örvi	 hann	 málþroska,	 hugsun,	

sköpunargáfu,	ímyndunarafl	og	félagsfærni	barnsins.	Barnið	þroski	með	sér	þá	tilfinningu	að	

geta	 lært	 og	 að	 það	 geti	 verið	 skemmtilegt	 um	 leið	 og	 leikurinn	 hefur	 áhrif	 á	 orðforða,	

félagsfærni	og	hreyfiþroska	barnsins	(Fox,	2008).	

	 Ingvar	Sigurgeirsson	telur	að	leikur	örvi	sköpunargáfu	og	frjóa	hugsun	barna,	barnið	

prófi	þá	þekkingu	og	leikni	sem	það	hefur	öðlast.	Hann	mælir	með	leikjum	í	skólastofunni	og	

telur	þá	hafa	ótal	námskosti	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1981,	bls.	81).	

	

3.6	Leiklist	í	skólastarfi	
	
Fólk	á	það	til	að	tengja	hugtakið	leiklist	við	leikhússýningar	og	umstangið	í	kringum	þær	en	

það	er	miklu	meira	spunnið	í	hugtakið	en	þessi	eina	skilgreining	gefur	í	skyn.	Á	íslensku	er	

talað	um	enska	orðið	drama	sem	leikræna	tjáningu	en	orðið	á	uppruna	sinn	að	rekja	til	

grísku	og	merkir	athöfn	eða	verknaður.	Munurinn	á	leikrænni	tjáningu	og	leiklist	liggur	í	því	

að	í	leiklist	er	tilgangurinn	að	skapa	sýningu	þar	sem	áhorfendur	eru	til	staðar	en	með	

leikrænni	tjáningu	er	reynsla	þátttakandans	meginatriðið.	Bæði	hugtökin	byggja	samt	sem	

áður	á	þeirri	hugmynd	að	vera	fær	um	að	setja	sig	í	spor	annarra	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	

8-15).	Til	að	koma	í	veg	fyrir	misskilning	á	þessum	hugtökum	hafa	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	

og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	(2010)	komið	fram	með	þá	skilgreiningu	að	leiklist	í	námi	nái	

yfir	leikræna	tjáningu,	leiklist	í	kennslu	sem	og	leiklist	í	skólastarfi.		

	 Fram	kemur	í	bók	þeirra	Önnu	Jeppesen	og	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	(2004),	Leiklist	í	

kennslu	að	leiklist	sé	þverfagleg	grein	sem	ætluð	sé	til	að	auka	fjölbreytni	í	kennsluaðferðum	

og	samþætta	uppeldis-	og	menntamarkmið	grunnskólalaga.	Menntamarkmiðin	sem	sett	eru	

fram	í	2.	grein	grunnskólalaga	segja	til	um	að	grunnskóli	skuli	leitast	við	að	haga	störfum	sínum	

í	fyllsta	samræmi	við	stöðu	og	þarfir	nemenda	og	stuðla	að	alhliða	þroska,	velferð	og	menntun	

hvers	 og	 eins	 (Lög	 um	 grunnskóla	 nr.	 2/2008).	 Anna	 og	 Ása	 leggja	 áherslu	 á	 að	 hlutverk	

kennara	í	námsgreininni	sé	að	búa	til	aðstæður	þar	sem	nemendur	fá	tækifæri	til	að	skapa,	

túlka	 og	 tjá	 eigin	 hugmyndir	 og	 annarra.	 Höfuðáhersla	 í	 leiðsögn	 kennara	 er	 hvatning	 og	

jákvæð	gagnrýni	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	4).	

	 Að	mati	breska	leiklistarkennarans	Dorothy	Heathcote	(1994)	snýst	leiklist	um	að	efla	

ábyrgðarkennd,	 sjálfstæði,	 umburðarlyndi	 og	 frumkvæði	 nemenda	 og	 gefa	 þeim	 í	 leiðinni	

tækifæri	 til	 að	 nota	 frumlega	 hugsun	 til	 að	 afla	 sér	 þekkingar	 ásamt	 því	 að	 læra	 að	 beita	
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sjálfstæðum	vinnubrögðum.	Leikræn	reynsla	hefur	þá	sérstöðu	að	nemandinn	eykur	þekkingu	

sína	í	gegnum	leik	og	lærir	að	takast	á	við	vandamál	og	finna	leið	til	lausna	(Heathcote,	1994,	

bls.	90-92).	

	 Nemendur	takast	á	við	ýmis	verkefni	í	ímynduðum	heim	og	bregða	sér	í	hlutverk	sem	

hæfa	umhverfinu	hverju	sinni.	Nemendur	þurfa	að	lifa	sig	inn	í	aðstæðurnar	og	bera	ábyrgð	á	

þeim	ákvörðunum	sem	þeir	taka.	Nemendur	byggja	á	sinni	eigin	reynslu	og	skilningi	en	þeir	

öðlast	skilning	á	náminu	með	því	að	setja	sig	í	hlutverk	og	skoða	þætti	mannlegra	samskipta,	

taka	ákvarðanir	ásamt	því	að	draga	ályktanir	út	frá	sínum	eigin	þekkingar-	og	reynsluheimi	

(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	2).	

4.	Sérfræðingskápan	
	

Sérfræðingskápan	 (e.	 mantle	 of	 the	 expert)	 er	 kennsluaðferð	 sem	 heyrir	 undir	

leiklistarkennslu.	 Hugmyndafræðin	 kemur	 frá	 breska	 leiklistarkennaranum	 Dorothy	

Heathcote	en	hún	hefur	haft	mikil	áhrif	á	kennsluaðferðir	leiklistar	allt	frá	áttunda	áratugnum	

(Taylor,	 2016,	 bls.	 14).	 Hugmyndina	 að	 nafni	 aðferðarinnar	 fékk	 Heathcote	 út	 frá	 því	 að	

nemendur	fara	 í	hlutverk	sérfræðinga	 í	námi	sínu,	en	þá	kasta	þeir	yfir	sig	 ímyndaðri	kápu	

(e.mantle)	 sérfræðinga.	 Nemendur	 stunda	 námið	 í	 gegnum	 ímyndunarleik	 þar	 sem	 þeir	

bregða	sér,	eins	og	áður	sagði,	í	hlutverk	sérfræðinga	sem	keppast	við	að	nota	kunnáttu	sína	

til	 að	 leysa	 mikilvæg	 verkefni	 fyrir	 hönd	 ímyndaðra	 skjólstæðinga	 sinna	 (Ása	 Helga	

Ragnarsdóttir	 og	Hákon	 Sæberg	 Björnsson,	 2018).	 Heathcote	 hafði	 það	 takmark	 að	 skapa	

kennsluaðferð	sem	gæti	veitt	öllum	kennurum	tækifæri	á	að	nota	kennsluaðferðir	leiklistar	í	

námi	(Bolton,	2003).		

Leiklist	er	mikilvægur	hluti	af	Sérfræðingskápunni	þar	sem	kennarinn	sjálfur	leikur	oft	

hin	 ýmsu	 hlutverk	 til	 að	 miðla	 upplýsingum	 til	 nemenda	 sinna,	 koma	 á	 framfæri	 nýjum	

áskorunum	 og	 skapa	 spennu	 og	 eftirvæntingu	 sem	 hvetur	 nemendur	 áfram	 til	

þekkingaröflunar	(Aitken,	2013,	bls.	35).	

Í	 meistararitgerð	 Hákonar	 Sæbergs	 Björnssonar	 	 (2017)	 segir	 hann	 að	

Sérfræðingskápan	 gangi	 út	 á	 það	 að	 nemendur	 læri	 í	 hlutverki	 sérfræðinga	 á	 ákveðnum	

vettvangi.	 Nám	 nemenda	 fari	 fram	 í	 gegnum	 ímyndunarleik	 þar	 sem	 nemendur	 eru	

sérfræðingar	 og	 nota	 sína	 sérfræðikunnáttu	 til	 þess	 að	 leysa	 ýmiskonar	 verkefni	 í	 þágu	
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ímyndaðra	 skjólstæðinga.	 Kennarinn	 gegni	 því	 hlutverki	 að	 leiðbeina	 sérfræðingunum	 og	

heldur	ferlinu	gangandi.	

Tim	Taylor	segir	 í	bók	sinni	að	Sérfræðingskápan	 sér	 fræðandi	nálgun	sem	þarfnast	

leiklistar	 og	 rannsóknar	 til	 þess	 að	 búa	 til	 ímyndað	 samhengi	 fyrir	 nám.	 Kennarar	 vinni	 í	

samstarfi	 við	 nemendur	 sína	 til	 að	 búa	 til	 skáldskaparverk	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 fræðast	 um	

námsefni	 og	 til	 að	 þróa	 þekkingu,	 færni	 og	 skilning	 á	 fjölbreyttum	 sviðum.	 Markmið	

aðferðarinnar	 sé	 að	 kennari	 setji	 upp	 námskrá	 sem	bæði	 er	 spennandi	 og	 þýðingarmikil	 í	

námsferlinu	 þar	 sem	 allir	 nemendur	 eru	 við	 völd.	 Það	 væri	 þó	 ekki	 í	 þeim	 skilningi	 að	

nemendur	tækju	allar	ákvarðanir	varðandi	verkefnið	heldur	væri	það	samstarf	á	nálgun	þar	

sem	kennari	og	nemendur	vinna	 saman	að	því	að	byggja	upp	 samhengi	 leiksins	og	búa	 til	

markvissa	námsstarfsemi	(Taylor,	2016,	bls.	21).	

Viv	Aitken	(2013)	setur	fram	tíu	þætti	sem	hún	telur	kjarna	verkefnisins	en	þeir	segja	

til	 um	 skipulagningu	 og	 notkun	Sérfræðingskápunar.	Kjarnaþættirnir	 hafa	 það	 hlutverk	 að	

hjálpa	 kennurum	 að	 átta	 sig	 betur	 á	 hugmyndafræðinni	 sem	 liggur	 á	 bak	 við	 aðferðina.	

Kjarnaþættirnir	tíu	eru	eftirfarandi:	

1. Ímyndunarheimur	(e.	fictional	context)	

2. Fyrirtækið	(e.	the	enterprise)	

3. Rammi	(e.	frame)	

4. Verkefni	(e.	commission)	

5. 	Skjólstæðingur	(e.	client)	

6. 	Skipulagning	náms	(e.	framing	the	curriculum)	

7. Valdatilfærsla	(e.	power	reposition)	

8. Leiklist	(e.	drama)	

9. Spenna	(e.	tension)	

10. Ígrundun	(e.	reflection)	

	

Allir	 þessir	 kjarnaþættir	 teljast	 mjög	 mikilvægir	 til	 þess	 að	 geta	 búið	 til	 heildstætt,	

áhugavert	og	spennandi	ferli	(Atkin,	2013,	bls.	40-41).	

Sá	 þáttur	 sem	 er	mikilvægastur	 í	 notkun	 Sérfræðingskápunnar	 er	 að	 námið	 fer	 fram	 í	

hlutverki	í	ímyndunarheimi.	Þau	verkefni	sem	fylgja	leiknum,	og	nemendur	taka	að	sér,	leysa	

þau	 í	hlutverki	 í	 ímyndunarheimi.	Því	er	mikilvægt	að	 fá	alla	nemendur	 til	að	samþykja	að	

vinna	undir	þeim	áhrifum	sem	þar	skapast.	Innan	ímyndunarheimsins	skapast	öruggt	umhverfi	
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fyrir	 nemendur	 þar	 sem	 þeir	 geta	 upplifað	 að	 athafnir	 þeirra	 hafi	 ekki	 raunverulegar	

afleiðingar.	 Vinnan	 í	 ímyndunarheiminum	 eykur	 fjölbreytni	 í	 verkefnaúrlausnum	 þar	 sem	

hvorki	fjármagn	né	tími	getur	hindrað	framgang	leiksins.	Þó	svo	að	nemendur	vinni	í	hlutverki	

í	ímyndunarheimi	eru	þeir	á	sama	tíma	meðvitaðir	um	raunheiminn	þar	sem	nemendur	þurfa	

að	yfirfæra	þekkingu	og	reynslu	sína	úr	eigin	lífi	yfir	í	leikinn	og	öfugt.	Með	þessum	hætti	er	

reynt	að	leitast	við	að	gera	námið	bæði	skemmtilegt	en	einnig	alvarlegt	(Aitken,	2013,	bls.	40).

	 Nemendur	skella	sér	í	hlutverk	sérfræðinga	í	eigin	fyrirtæki	innan	ímyndunarheimsins.	

Fyrirtækið	er	þó	ekki	endilega	hefðbundið	markaðsfyrirtæki	sem	vinnur	að	því	að	styrkjast	

fjárhagslega.	 Hér	 gæti	 verið	 um	 að	 ræða	 fyrirtæki	 í	 þeirri	 merkingu	 að	 það	 sé	 samfélag,	

stofnun	eða	hópur	sem	vinnur	saman	að	ákveðnu	markmiði.	Markmið	fyrirtækisins	er	að	auka	

samvinnu	nemenda	með	því	að	skapa	þeim	sameiginlega	hagsmuni,	gildi,	viðhorf	og	afstöðu	

gagnvart	nám	sínu	(Aitken,	2013,	bls	41).	 	 	 	 	 	 	

	 Þegar	búið	er	að	stofna	fyrirtækið	þá	annarsvegar	birtist	skjólstæðingurinn	sjálfur	með	

upplýsingar	eða	bréf	berst	til	sérfræðinganna	(frá	skjólstæðingi)	sem	bæði	þarf	að	tengjast	

störfum	 fyrirtækisins	 og	 krefjast	 sérfræðiþekkingar	 nemenda	 til	 úrlausnar.	 Næst	 þurfa	

nemendur	 að	 samþykja	 að	 takast	 á	 við	 verkefnið,	 það	 veitir	 þeim	 sameiginlegt	

langtímamarkmið	og	eykur	innri	áhugahvöt	þeirra	(Aitken,	2013,	bls.	42-43).	

	 Mikilvægt	er	að	setja	skýran	ramma	utan	um	hlutverk	nemenda	þegar	fyrirtæki	þeirra	

hefur	verið	stofnað,	þannig	að	þeir	séu	meðvitaðir	um	sérfræðiþekkingu	sína	ásamt	því	að	

þeim	sé	ljóst	hvert	hlutverk	þeirra	er	sem	sérfræðingar.	Með	þessum	hætti	er	leitast	við	að	

auka	trú	nemenda	á	fyrirtækinu	og	virðingu	þeirra	gagnvart	starfi	þeirra	innan	þess.	Gagnlegt	

er	fyrir	kennarann	að	gæta	þess	að	setja	skýran	ramma	á	eigið	hlutverk	fyrir	nemendur.	Öll	

þau	hlutverk	sem	eru	innan	verkefnisins	bæði	kennarans	og	nemendanna	verða	að	hafa	slíkan	

ramma	(Aitken,	2013,	bls.	43-44).	 	 	 	 	 	 	

	 Samkvæmt	 Taylor	 er	 skjólstæðingurinn	 skáldskaparpersónan	 sem	 gefur	 fyrirtæki	

nemenda	tilgang,	merkingu	og	stefnu.	Tilgangur	hlutverksins	er	að	setja	kröfur,	háa	staðla,	

mat	á	gæði	starfa	sinna	og	geta	veitt	endurgjöf.	Til	þess	að	fullnægja	kröfum	skjólstæðingsins	

þurfa	nemendur	að	vinna	saman,	leysa	vandamál,	sýna	góðan	afrakstur	og	framkvæma	það	

verkefni	 sem	 skjólstæðingur	 biður	 um.	 Allt	 þetta	 er	 hannað	 af	 kennaranum	 með	 kröfur	

hæfniviðmiða	til	hliðsjónar.	Með	þessu	getur	kennarinn	notað	hlutverk	skjólstæðingsins	 til	

þess	 að	 stýra,	 skora	 á	 og	 styðja	 nemendur	 sína	 eftir	 því	 sem	 þeir	 kanna	 námsefnið	með	

skáldskap	sínum	(	Taylor,	2016,	bls.	23).	 	 	 	 	 	
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	 Kennari	skipuleggur	síðan	kennslu	sína	út	frá	verkefninu	sem	skjólstæðingurinn	hefur	

lagt	 fyrir	 nemendur.	 Hann	 verður	 að	 gæta	 að	 því	 að	 verkefnin	 sem	 nemendur	 eiga	 að	

framkvæma	 hæfi	 bæði	 markmiðum	 fyrirtækisins	 og	 hæfniviðmiðum	 Aðalnámskrár.	

Nemendur	öðlast	hvatningu	til	náms	af	því	að	þeir	eru	að	vinna	að	markmiðum	fyrirtækisins,	

en	þeir	þurfa	einnig	að	geta	tengt	námið	sínum	eigin	raunveruleika.	Verkefni	sem	unnið	er	í	

anda	 Sérfræðingskápunnar	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 vinna	 nemenda	 verður	 að	 eins	 konar	

þemanámi	þar	sem	óhjákvæmilegt	er	að	samþætta	námsgreinar	(Aitken,	2013,	bls.	45-46).	

	 Oft	 eru	 notaðar	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 með	 nemendum	 þar	 sem	 ímyndunarafl	

nemenda	fær	að	njóta	sín	um	leið	og	þeir	takast	á	við	verkefnið.	Þrátt	fyrir	að	nemendur	vinna	

í	hlutverkum	sérfræðinga	er	ekki	ætlast	til	þess	að	þeir	móti	sér	nýjan	persónuleika,	heldur	

séu	þeir	í	grunninn	„þeir	sjálfir“.	Sú	viðbót	sem	ímyndunarleikurinn	veitir	þeim	er	þekking	og	

reynsla	 af	 störfum	 sérfræðinga	 á	 þeirra	 sviði.	 Fyrirkomulag	 fyrirtækisins	 gerir	 þá	 kröfu	 að	

kennarinn	nálgist	nemendur	í	hlutverki	sem	fróða	og	sómasamlega	starfsmenn.	Oft	leiðir	það	

til	valdatilfærslu	á	milli	nemenda	og	kennara,	að	auknu	jafnræði.	Valdatilfærsla	líkt	og	þessi	

getur	 stuðlað	 að	 miklum	 breytingum	 á	 samskiptum	 nemenda	 bæði	 gagnvart	 kennara	 og	

samnemendum,	sem	bæði	verða	fagmannlegri	og	formlegri	(Aitken,	2013,	bls.	47-48).		

	 Spenna	er	mikilvægt	atriði	til	að	viðhalda	áhuga	nemenda	og	hvetja	þá	til	að	afla	sér	

þekkingar,	en	notkun	leiklistar	kallar	oft	á	spennu.	Hún	getur	verið	af	ólíkum	toga	og	mismikil	

eftir	því	sem	hentar	hverju	sinni.	Þegar	kennari	tilkynnir	nemendum	að	skjólstæðingur	fylgist	

náið	með	þeim	í	störfum,	leiðir	það	gjarnan	til	þess	að	spennan	eykst	en	kapphlaup	þeirra	við	

tímann	þegar	hættuástand	blasir	við	getur	skapað	einstaklega	mikla	spennu	(Aitken,	2013,	

bls.	51-52).	 	

	 Að	 lokum	 kemur	 Aitken	 (2013)	 inn	 á	 hversu	 mikilvæg	 ígrundun	 er	 í	

Sérfræðingskápunni.	Hún	segir	að	til	þess	að	námið	skili	sem	bestum	árangri	þurfi	nemendur	

að	ígrunda	alla	þá	þætti	verkefnisins	sem	þeir	tóku	sér	fyrir	hendur	og	þurfa	þeir	að	tengja	þá	

við	þeirra	eigið	líf	í	raunveruleikanum.	Með	því	að	nemendur	stíga	út	úr	hlutverkinu	þá	geta	

þeir	skoðað	það	sem	komið	hefur	 fram	frá	öðru	sjónarhorni,	 lagt	mat	á	námið	og	gert	sér	

betur	 grein	 fyrir	 bæði	 hvað	 þeir	 læra	 og	 hvernig.	 Á	 þennan	 hátt	 festa	 nemendur	 betur	

námsefnið	í	minni,	læra	að	beita	öguðum	vinnubrögðum,	efla	sjálfsþekkingargreind	sína	og	

trú	sína	á	eigin	get		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Í	grein	þeirra	Hákonar	Sæbergs	Björnssonar	og	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	fjalla	þau	um	

starfendarannsókn	með	íslenskum	skólabörnum	í	2.	bekk	þar	sem	notuð	var	kennsluaðferðin	
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Sérfræðingskápan	með	nemendum.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	bentu	til	aukinna	afkasta	

námslega	 hjá	 nemendum.	 Samkennarar	 rannsakanda	 töldu	 sig	 einnig	 geta	 greint	 að	

nemendur	lögðu	sig	meira	fram	við	námið	og	námsgleði	var	mikil	í	þeim	verkefnum	sem	unnin	

voru	innan	leiksins,	og	þá	sérstaklega	hjá	nemendum	sem	áttu	við	námsörðugleika	að	stríða	

(Hákon	Sæberg	Björnsson	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2018).	

	

4.1	Hæfniviðmið	
	
Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 felur	 hæfni	 í	 sér	 marga	 þætti	 en	 fyrst	 og	 fremst	 að	

nemandi	 geti	 nýtt	 sér	 það	 sem	 hann	 lærir	 í	 gegnum	 námið.	 Nemandinn	 tileinkar	 sér	

margskonar	hæfni	á	skólagöngu	sinni	og	til	ná	henni	verður	hann	m.a.	að	geta	sýnt	ábyrgð,	

virðingu,	 víðsýni	 og	 þekkingu	 á	 eigin	 getu.	 Hann	 verður	 að	 geta	 verið	 sjálfstæður	 í	

vinnubrögðum	 og	 skiptir	 sjálfstraust	 einnig	miklu	máli.	 Hæfni	 byggist	 á	 gagnrýnni	 hugsun	

ásamt	 faglegri	 ígrundun	 og	 setur	 kröfur	 á	 nemandann	 um	 að	 vera	 skapandi	 og	 virkur	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	39).	

	 Hæfniviðmið	tengjast	grunnþáttunum	sem	lagðir	eru	fyrir	í	Aðalnámskrá	grunnskóla,	

en	hæfniviðmiðin	eru	skrifuð	fyrir	hverja	og	eina	námsgrein.	Síðan	er	valið	viðeigandi	

námsefni,	kennsluaðferðir	og	matsaðferðir	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	

		
Hæfniviðmið	verkefnisins	eru	eftirfarandi:	

Að	nemendur:	

• efli	sjálfbærni,	kunni	skil	á	ákveðnum	auðlindum	Íslands,	kynnist	kortalæsi	og	

upplýsingalæsi.	

• sýni	ábyrgð	og	samhyggð.		

• geti	tjáð	sig	og	ígrundað.	

• sýni	hvort	öðru	umburðarlyndi	og	efli	félagsfærni.	

• kunni	skil	á	hugtökunum	réttlæti,	umhyggja,	velferð	og	vinátta.	

• eflist	í	sköpun	og	leik	og	sýni	getu	til	að	taka	virkan	þátt	í	leikrænu	ferli	í	hópi.	

• geti	sýnt	skólasystkinum	tillitssemi	og	notað	einfalda	leikmuni	og	sviðsbúnað	til	að	

styðja	við	sköpun	sína.	
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• geti	sett	sig	í	spor	annarra	í	leikrænu	ferli/hlutverkaleik,	tekið	þátt	í	viðtali	sem	

ákveðin	persóna	og	beitt	einföldu	formi	leiklistar.	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011	bls.145-146	/196-201).	

	
4.2	Lýsing	á	kennsluverkefni	
	
Í	kaflanum	er	að	finna	kennsluefni	sem	miðast	við	nemendur	í	þriðja	bekk	grunnskóla.	Í	

verkefninu	er	kennsluaðferð	leiklistar	Sérfræðingskápan	notuð,	en	ég	hannaði	

kennsluverkefni	með	aðferðina	að	leiðarljósi.	

Við	 hönnun	 kennsluefnisins	 reyndi	 ég	 að	 passa	 upp	 á	 að	 koma	 inná	 alla	 þá	 þætti	 sem	

kennsluaðferðin	krefst,	þ.e.	að	kjarnaþættirnir	væru	allir	inni	í	verkefninu.	Ég	gerði	ráð	fyrir	í	

kennsluáætlun	að	ímyndunarleikurinn	tæki	um	það	bil	fjórar	vikur	og	að	kenndar	væru	tvær	

kennslustundir	 á	 dag	 eða	 um	 80	 mínútur	 í	 heildina.	 Þar	 sem	 allt	 getur	 gerst	 innan	

ímyndunarleiks	þá	spila	ég	það	eftir	eyranu	hversu	langt	er	hægt	að	komast	hverju	sinni.	Ekki	

er	hægt	að	tímasetja	leikinn,	einungis	er	reynt	að	áætla	hversu	langt	er	hægt	að	komast	hverju	

sinni,	en	allt	fer	það	eftir	því	hversu	áhugasamir	nemendur	eru	og	hversu	fljótir	þeir	eru	að	

leysa	þau	verkefni	sem	lögð	verða	fyrir.	

Samfélagsfræði	 og	 leiklist	 eru	 samþætt	 í	 þessu	 verkefni.	 Nemendum	 er	 kennd	

landafræði	með	því	að	flétta	fróðleik	um	jökla,	vötn	og	áttir	á	korti	inn	í	verkefnið.	Einnig	koma	

fyrir	þjóðsagnarpersónur	eins	og	álfar,	tröll	og	Lagarfljótsormurinn.	Við	kennsluna	eru	notaðar	

ýmsar	 leiklistaraðferðir	 en	 Sérfræðingskápan	 er	 í	 raun	 heildstætt	 leikverk	 (nemendur	 í	

hlutverki)	sem	nemendur	spinna	út	frá	verkefninu.	Í	verkefninu	eru	notaðir	ýmsir	leikmunir	

eins	og	búningar,	hirslur,	áttavitar,	landakort	og	fleira.	Miðað	er	við	að	leikurinn	eigi	sér	stað	

utandyra,	en	þó	er	hægt	að	útfæra	hann	innandyra	ef	aðstæður	breytast.	

Þegar	Sérfræðingskápan	er	notuð	þá	gegnir	kennari	annars	vegar	hlutverki	leiðbeinanda	

sem	heldur	ferlinu	gangandi	með	ýmsum	leiðum	og	hins	vegar	hlutverki	skipuleggjanda	sem	

sér	til	þess	að	verkefnin	sem	nemendur	leysa	í	leiknum	byggi	á	markmiðum	námskrár	og	

gangi	þvert	á	námsgreinar	(Hákon	Sæberg	Björnsson,	2016).	Í	Sérfræðingskápunni	taka	

kennarar	oft	að	sér	hlutverk	og	koma	inn	í	hlutverki	sem	persónur	er	tengjast	vinnu	

nemenda.	Alltaf	eru	það	samt	nemendur	sem	eru	sérfræðingarnir	og	vinna	verkefnin.	

Fyrsta	kennslustundin	er	skipulögð	með	það	fyrir	augum	að	fá	nemendur	til	að	samþykja	að	

vinna	í	ímynduðum	heimi.	Þeim	er	tjáð	að	nú	fái	þeir	að	taka	þátt	í	leik	þar	sem	þeir	fara	í	
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hlutverk.	Gagnlegt	er	að	hafa	alltaf	sama	háttinn	á	þegar	nemendur	fara	úr	sínum	

raunverulega	heimi	í	þann	ímyndaða.	Ég	ákvað	að	láta	nemendur	loka	augum	og	hafa	þögn	

og	ávarpa	þá	síðan	sem	sérfræðinga	og	þá	mega	þeir	opna	augun.	Það	sama	var	gert	þegar	

farið	var	úr	ímyndunarheimi.		

Í	lok	hvers	ímyndunarleiks	fer	fram	ígrundun	nemenda	þar	sem	dregið	er	saman	hvað	var	

gert	og	hvað	þeir	lærðu.	Nemendur	vinna	þá	saman	í	minni	hópum,	hver	hópur	fær	karton	

til	þess	að	skrifa	niður	á	eða	teikna	myndir	af	öllu	því	sem	þeir	muna	frá	leiknum,	hvert	þeir	

fóru,	hvað	sáu	þeir,	hvern	hittu	þeir	og	svo	framvegis.	Að	því	loknu	kynnir	hver	hópur	fyrir	

sig,	fyrir	framan	allan	bekkinn,	niðurstöður	sínar		og	segir	frá	því	sem	þeir	skrifuðu	eða	

teiknuðu.	Ígrundunin	er	gerð	í	lok	leiksins	í	ímyndaða	heiminum.	Þá	er	dregið	saman	hvað	

nemendur	lærðu	í	leiknum	hverju	sinni.	Það	getur	verið	gert	á	ýmsa	vegu.	T.d.	geta	

nemendur	farið	í	minni	hópa	og	rætt	sín	á	milli	hvað	kom	fram	og	kynna	svo	fyrir	

samnemendum	sínum	hvað	þeir	lærðu.	Þarna	getur	kennari	í	hlutverki	og	eins	nemendur	

spurt	spurninga	og	svarað.	Nemendur	geta	skilað	ígrundun	sinni	á	ýmsa	vegu	þeir	geta	

meðal	annars	leikið,	teiknað,	skrifað	eða	flutt	ígrundun	sína	munnlega	allt	eftir	því	hvað	

hentar	hverjum	og	einum.	

	

4.3	Framkvæmd	
	

Í	upphafi	kynnir	kennari	kennsluaðferðina	Sérfræðingskápuna	fyrir	nemendum,	hvað	

felst	í	henni	og	hvernig	hún	virkar.	Kennari	spyr	hvort	að	nemendur	séu	tilbúnir	til	þess	að	fara	

í	ýmis	hlutverk	og	vinna	verkefni	í	ímyndunarheimi,	hvort	þeir	vilji	taka	þátt	og	séu	tilbúnir	að	

vinna	í	verkefninu	saman	allir	sem	heild.	Þegar	nemendur	hafa	samþykkt	það	þá	segir	kennari	

nemendum	að	hann	muni	alltaf	láta	þá	vita	hvenær	þeir	fara	yfir	í	ímyndunarheiminn	og	úr	

honum	aftur	svo	þeir	geti	greint	á	milli	(Hákon	Sæberg	Björnsson,	2016).	 	 	

	 Því	næst	segir	kennari	við	nemendur	að	nú	skuli	þeir	loka	augum	og	þegar	þeir	opna	

þau	aftur	þá	eru	þeir	komnir	í	ímyndunarheiminn.	Nemendur	loka	augum	og	kennari	fer	fram	

því	nú	mun	hann	koma	inn	í	sínu	fyrsta	hlutverki	sem	Bretlandsdrottning.	Þegar	drottningin	

gengur	 inn	 í	 stofuna	 segir	 hún	 nemendum	 að	 opna	 augun.	 Hún	 kynnir	 sig	 sem	 Elísabetu	

Bretlandsdrottningu	og	segist	vera	komin	alla	leið	frá	Bretlandi	til	að	biðja	sérfræðingana	um	

aðstoð	(hún	er	skjólstæðingur).	Hún	byrjar	á	að	spyrja	nemendur	hvað	þeir	vita	um	Bretland	
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og	 leyfir	 þeim	 einnig	 að	 spyrja	 sig	 spurninga.	 Því	 næst	 segir	 hún	 nemendum	 (hér	

sérfræðingum)	að	hún	sé	í	vanda.	Hún	segir	frá:	

	

„Ég	varð	fyrir	því	að	gullkórónu	minni	var	rænt	af	íslenskum	manni	að	nafni	Gullólfur	en	hann	

gengur	undir	nafninu	Gulli	gullþjófur	þar	sem	hann	stundar	gullþjófnað	um	allan	heim.	Fregnir	

herma	að	hann	hafi	komið	til	Íslands	með	gullkórónuna	og	hann	neitar	að	tala	við	mig	og	mína	

menn,	 svo	 kæru	 sérfræðingar	 þið	 eruð	 mín	 eina	 von.	 Þið	 verðið	 að	 hjálpa	 mér	 og	 ná	

gullkórónunni	af	honum.	Þetta	er	mér	hjartans	mál	þar	sem	konunglegur	dansleikur	verður	

haldinn	eftir	sex	vikur	og	ég	kemst	ekki	á	dansleikinn	nema	með	kórónuna	mín..	Þarna	verður	

konungsfólk	 frá	 ýmsum	 ríkjum	 heimsins	 og	 þurfa	 þau	 öll	 að	 bera	 kórónu	 sína	 til	 að	 fá	

inngöngu.	Það	er	samt	eitt	gott,	mér	hefur	tekist	að	komast	yfir	símanúmer	Gulla	gullþjófs	og	

nú	er	komið	að	ykkur	kæru	sérfræðingar.	Viljið	þið	ekki	vera	svo	vænir	að	hafa	samband	við	

hann	og	reyna	að	tala	hann	til.	Ég	get	alveg	hjálpað	ykkur	við	að	að	semja	skilaboð	sem	þið	

sendið	síðan	Gulla.	Hvað	segið	þið	sérfræðingar	viljið	þið	hjálpa	mér”?	

	

Nemendur	eru	væntanlega	 strax	 til	 í	 að	hjálpa	og	þegar	búið	er	að	 fara	 í	 gegnum	hvernig	

skilaboð	eru	send	og	hvernig	þau	skulu	vera	orðuð	þá	eru	skilaboðin	send	(kennari	er	tilbúinn	

með	símanúmer	og	síma).	Gulli	gullþjófur	svarar	þeim	um	hæl	og	segist	vera	tilbúinn	að	hitta	

nemendur	en	drottningin	megi	ekki	vera	viðstödd	á	meðan.	Þegar	nemendur	hafa	fengið	svar	

þakkar	drottningin	þeim	fyrir	og	segist	bíða	spennt	eftir	að	heyra	frá	þeim.	Síðan	kveður	hún	

og	 yfirgefur	 herbergið.	 Kennarinn	 stígur	 út	 fyrir	 stofuna,	 hendir	 sér	 í	 gervi	 Gulla	 gullþjófs	

(búningarnir	þurfa	ekki	að	vera	flóknir,	gætu	þess	vegna	verið	hárkolla	og	gleraugu)	og	stígur	

aftur	inn	í	stofuna.	Gulli	gullþjófur	er	nú	mættur	og	spyr	hvað	nemendur	vilji	sér.	Hann	neitar	

að	láta	þá	fá	kórónuna	en	segist	svo	ætla	aðeins	að	hugsa	sig	um.	Eftir	augnabliks	umhugsun	

samþykir	hann	að	láta	nemendur	fá	kórónuna	ef	þeir	geti	náð	henni	sjálfir.	Gulli	segir:		

	

„Ég	 elska	 þrautir	 og	 vísbendingar	 og	 nú	 þurfið	 þið	 sem	 þykist	 vera	 sérfræðingar	 að	 leysa	

allskonar	 þrautir	 og	 ferðast	 vítt	 og	 breitt	 um	 Ísland	 til	 að	 finna	 kórónuna.	 Ég	 hef	 falið	

vísbendingar	víðsvegar	um	Ísland	og	þið	sérfræðingar	þurfi	að	finna	þær.	Nú	skuluð	þið	hugsa	

ykkur	vel	um	hvort	þið	viljið	vinna	verkið.	Ég	ætla	aðeins	að	fá	mér	kaffisopa	á	meðan”.		
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Þegar	Gulli	kemur	til	baka	spyr	hann	hvort	sérfræðingarnir	séu	tilbúnir	að	taka	að	sér	verkið	

eða	hvort	þeir	séu	of	hræddir.	Ef	nemendur	samþykkja	þá	réttir	hann	þeim	áttavita	og	kort	af	

Íslandi	 sem	 sýnir	 hvernig	 landshlutarnir	 skiptast	 niður.	 Hann	 segir	 þeim	 að	 nota	 þessi	

hjálpargögn	við	 leitina	og	ef	þeir	 lenda	 í	vandræðum	geti	þeir	 leitað	á	náðir	 internetsins.	 Í	

kjölfarið	réttir	hann	þeim	miða	með	fyrstu	vísbendingunni:	

	

Þessi	 staður	er	stór	og	hvítur	staðsettur	á	suðausturhluta	 landsins	hann	er	stærsti	 jökull	

landsins.	Hver	 er	 jökullinn?	Ykkur	gæti	 orðið	 kalt	 verið	 vel	 klædd.	Varið	 ykkur	 því	 undir	

jöklinum	 er	 eldvirkni	 svo	 það	 gæti	 komið	 eldgos.	 Ef	 þið	 finnið	 fyrir	 jarðskjálfta	 þá	 gæti	

jökullinn	verið	að	fara	að	gjósa	þá	skuluð	þið	renna	ykkur	eins	hratt	og	þið	getið	niður.		

Leitið	að	gulum	kistli	þarna,	í	honum	er	næsta	vísbending	en	engan	æsing	þið	viljið	ekki	að	

jökullinn	fari	að	gjósa	við	lætin	í	ykkur.	

	

Því	næst	hleypur	Gulli	gullþjófur	út	úr	skólastofunni.	

	

	 Nemendur	skoða	kortið	og	finna	jökul	í	suðaustri	sem	er	stór.	Þegar	þeir	hafa	komist	

að	því	að	jökulinn	er	Vatnajökull	fara	nemendur	út	á	skólalóð	og	finna	í	hvaða	átt	suðaustur	

er	með	hjálp	áttavitans.	Þeir	ganga	 í	þá	átt	og	kennarinn	tekur	fullan	þátt	 í	 leiknum.	Hann	

hjálpar	til	ef	þess	þarf.	Nemendur	ganga	í	suðaustur	þar	til	kennarinn	segir	þeim	að	þeir	séu	

örugglega	að	nálgast	Vatnajökul	og	því	þurfi	þeir	að	hvísla	til	að	vekja	ekki	eldstöðina.	Þeir	

ganga	aðeins	áfram	og	þar	finna	þeir	lítinn	gulan	kistil.	Nemendur	opna	kistilinn	og	þar	finna	

þeir	lykil	og	bréf	með	næstu	vísbendingu	sem	hljóðar	svona:	

	

	Þessi	staður	er	einnig	jökull	og	er	á	suðurhluta	landsins.	Hann	stendur	á	milli	tveggja	jökla	

þeirra	Langjökuls	til	vesturs	og	Vatnajökuls	til	austurs.	Hann	er	þriðji	stærsti	jökull	landsins.	

Hver	er	jökullinn?	Ekki	halda	að	ég	ætli	að	gera	ykkur	auðvelt	fyrir	að	ná	vísbendingunni!	

Þarna	verða	 leiserar	sem	þið	þurfið	að	komast	undan	og	ef	þið	 rjúfið	 leiserröndina	mun	

vísbendingin	vera	læst,	föst	að	eilífu!	Þið	getið	notað	ykkar	eigin	tækni	til	þess	að	forðast	

leiserinn.	Passið	lykilinn	sem	er	í	þessum	kistli	því	hann	gengur	að	lásnum	sem	er	á	brúnu	

kistunni	sem	næsta	vísbending	verður	í.	
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	 Nú	þurfa	nemendur	að	vinna	saman	að	því	að	finna	út	úr	vísbendingunni,	þeir	notast	

við	kortið	og	jafnvel	internetið.	Þegar	þeir	hafa	fundið	út	að	staðurinn	er	Hofsjökull	þá	halda	

þeir	af	stað	á	ný.	Þá	geta	þeir	athugað	hvort	þeir	stefni	ekki	örugglega	í	suður	út	frá	áttavita,	

hér	getur	ýmislegt	gerst	og	spinna	nemendur	alveg	eins	og	þeir		vilja	á	leiðinni.	Hvernig	þeir	

síðan	vara	sig	á	leisernum	er	alveg	í	þeirra	höndum,	vilja	þeir	skríða,	hoppa,	fara	í	kollhnís,	

handahlaup	eða	nota	aðra	aðferð	til	þess	að	komast	fram	hjá	leisernum,	það	fer	allt	eftir	því	

hvaða	aðferð	þeir	koma	sér	saman	um.	Þegar	nemendur	finna	kistuna	opna	þeir	hana	með	

lyklinum	og	þá	kemur	fram	næsta	vísbending.	Hún	hljóðar	svona:		

	

Þessi	er	sagður	næst	stærsti	jökull	landsins	og	er	hann	einnig	fyrir	sunnan	eins	og	hinir	tveir.	

Undir	honum	er	talið	að	séu	tvær	eldstöðvar	svo	hann	getur	gosið.	Næstu	vísbendingu	finnið	

þið	hjá	tröllkalli	sem	ég	þekki.	Hundurinn	hans	passar	vel	upp	á	vísbendinguna	en	ef	þið	

viljið	ekki	vekja	hann	verðið	þið	að	syngja	á	leiðinni.	Annars	eigið	þið	á	hættu	að	vera	bitin	

í	rassinn!		

	

Nemendur	finna	í	sameiningu	út	frá	þeim	gögnum	sem	þeir	hafa	hver	staðurinn	er.	

Þegar	þeir	hafa	fundið	út	að	staðurinn	er	Langjökull	þurfa	þeir	að	ákveða	hvaða	lag	þeir	geta	

sungið	svo	að	hundurinn	vakni	ekki.	Þetta	verður	auðvitað	að	vera	vögguvísa!	Þarna	skellir	

kennari	sér	í	hlutverk	tröllkarls,	kennari	hefur	fengið	annan	kennara	til	þess	að	leika	hundinn	

sem	passar	upp	á	kassann	þar	sem	næsta	vísbending	er.	Þegar	nemendur	hafa	svæft	hundinn	

þá	birtist	tröllkarlinn	með	lykil	af	kassanum	þar	sem	næsta	vísbending	liggur.	Nemendur	opna	

kassann	og	næsta	vísbending	hljóðar	svona:	

	

Nú	þurfið	þið	ekki	að	leita	mjög	langt	en	undir	Langjökli	liggur	vatn	en	þar	á	einnig	Hvítá	

upptök	sín		og	dregur	vatnið	nafn	sitt	af	henni.	Vatnið	er	mjög	jökullitað.	Hvað	heitir	vatnið?	

Í	vatninu	finnið	þið	flösku	og	í	henni	er	næsta	vísbending.	Við	vatnið	býr	álfur	sem	útskýrir	

næstu	vísbendingu	fyrir	ykkur.	

	

	 Nú	finna	nemendur	út	með	hjálpargögnum	að	vatnið	heitir	Hvítárvatn	og	leggja	þeir	

af	stað	þangað.	Kennarinn	spinnur	á	leiðinni	og	býr	til	þrautir	fyrir	nemendur,	allt	til	þess	að	

skapa	spennu	og	viðhalda	áhuga	nemenda.	Þegar	nemendur	koma	að	staðnum	koma	þeir	

auga	á	flöskuna	og	álfinn.	Álfurinn	(kennarinn	getur	fengið	einhvern	annan	starfsmann	til	að	
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leika)	sækir	flöskuna	fyrir	sérfræðingana,	en	ekki	nema	að	þeir	geti	farið	í	þrautakóng	með	sér	

fyrst	og	síðan	les	hann	upp	næstu	vísbendingu:	

	

Nú	farið	þið	vestur	á	Snæfellsnes	en	þar	er	annar	jökull,	hvað	heitir	hann?	Undir	honum	er	

einnig	virk	eldstöð	svo	ekki	gleyma	að	hafa	ekki	of	mikinn	hávaða	þið	viljið	nú	ekki	vekja	

upp	eldvirknina.	Uppi	á	jöklinum	mun	bíða	ykkar	bakpoki	með	næstu	vísbendingu.		

	

Eftir	að	álfurinn	les	upp	bréfið	segir	hann:	

	„Breytið	ykkur	reglulega	í	myndastyttur	því	í	fjallinu	eru	tröll	sem	ekki	sjá	ykkur	nema	bara	

við	hreyfingu	svo	ef	þið	eruð	duglegir	að	breyta	ykkur	í	myndastyttur	þá	ætti	ykkur	að	vera	

óhætt”.		

Því	næst	lætur	álfurinn	nemendur	hafa	ímyndaðan	sleða	svo	þeir	geti	rennt	sér	niður	

allan	Snæfellsjökul.	

	 Nemendur	koma	nú	saman	og	finna	út	hvaða	jökul	er	átt	við.	Því	næst	leggja	þeir	af	

stað	í	næsta	ferðalag.	Nú	verða	nemendur	að	nota	hugmyndaflugið	og	breyta	sér	í	hinar	ýmsu	

myndastyttur	 á	 leið	 sinni	 svo	 tröllin	 sjái	 þá	 ekki.	 Ef	 þeir	 eru	 duglegir	 að	 halda	 sér	 í	

myndastyttuhlutverki	 þá	 komast	 þeir	 á	 leiðarenda	 óséðir.	 Þegar	 nemendur	 komast	 á	

leiðarenda	 finna	 þeir	 bakpokann	 og	 opna	 hann	 til	 þess	 að	 finna	 bréfið	 með	 næstu	

vísbendingu:	

	

Nú	farið	þið	á	Vestfirði	og	finnið	eina	jökulinn	sem	er	staðsettur	þar.	Hver	er	jökullinn?	Farið	

varlega	ég	hef	heyrt	að	það	sé	fullt	af	tröllum	staðsett	á	Vestfjörðum	og	þið	viljið	nú	ekki	

verða	að	tröllafóðri.	Þið	munuð	átta	ykkur	um	leið	hvar	þið	finnið	vísbendinguna	þegar	á	

jökulinn	er	komið.	

	

	Þegar	 hér	 er	 komið	 sögu	 hefur	 sérfræðingunum	 borist	 bréf	 frá	 drottningunni	 í	

umslaginu	er	fullt	af	glimmeri	og	í	bréfinu	stendur:	

„	Sælir	sérfræðingar.	Nú	veit	ég	að	þið	hafið	ferðast	um	fjöll	og	firði,	um	allt	land.	Ég	

veit	að	þar	leynast	ýmsar	hættulegar	verur,	því	ákvað	ég	að	senda	ykkur	þetta	töfraglimmer	

en	það	gerir	ykkur	ósýnileg.	Þið	getið	notað	það	þegar	ykkur	finnst	þið	í	hættu	stödd.	Þið	eruð	

að	standa	ykkur	frábærlega,	takk	kærlega	fyrir”.	
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Nemendur	fara	á	kortið	og	finna	Vestfirði	og	jökulinn.	Þegar	þeir	hafa	áttað	sig	á	að	

jökullinn	er	Drangajökull,	leggja	þeir	í	hann.	Þeir	þurfa	að	vara	sig	á	hættum,	eru	jafnvel	tröll	

á	 ferð?	Nú	gæti	verið	gott	að	nota	glimmerið	 frá	Elísabetu	drottningu.	Þegar	á	 toppinn	er	

komið	birtist	Gulli	gullþjófur	í	eigin	persónu.	Hann	segir:	

	„Jæja	sérfræðingar,	þið	eruð	hvergi	nærri	búnir,	en	færist	þó	nær	kórónunni.	Nú	farið	þið	á	

Norðausturland	í	Mývatnsveit,	en	hún	liggur	utan	um	vatn.	Þarna	ættuð	þið	að	sjá	mikið	af	

fuglum	því	þessi	staður	er	þekktastur	fyrir	fjölskrúðugt	fuglalíf.	Þið	ættuð	að	sjá	út	í	vatninu	

um	40	 litlar	eyjar	þannig	að	ef	þið	sjáið	eyjar	og	 fullt	af	 fuglum	þá	vitið	þið	að	þið	eruð	á	

réttum	slóðum.	Hvað	heitir	vatnið?	Ég	mæli	með	því	að	þið	hafið	hjálma	á	höfði	og	prik	til	þess	

að	fuglarnir	goggi	ekki	í	hausinn	á	ykkur!	Finnið	hvítt	x	þar	er	næsta	vísbending.“	

	

	 Nemendur	fara	nú	á	kortið	og	átta	sig	á	að	vatnið	er	Mývatn.	Þeir	setja	upp	ósýnilega	

hjálma	og	hafa	með	sér	ósýnilegt	prik	ef	fuglarnir	skyldu	gera	árás.	Kennari	hefur	komið	fyrir	

hvítu	X	á	jörðinni	og	þar	bíður	þeirra	næsta	bréf	með	vísbendingu	sem	segir:	

	

Nú	farið	þið	á	Austurland	og	leitið	þar	að	stóru	vatni	en	nú	þurfið	þið	að	passa	ykkur	því	í	

vatninu	býr	ormur	sem	er	risastór	og	er	kallaður	Lagarfljótsormur.	Þið	þurfið	að	vaða	sirka		

30	skref	út	í	vatnið	frá	bænum	Egilstöðum	og	þar	sjáið	þið	gult	grjót.	Undir	því	fel	ég	næstu	

vísbendingu,	en	ég	vara	ykkur	við,	ormurinn	étur	krakka	eins	og	ykkur.	Eina	aðferðin	til	þess	

að	ormurinn	sjái	ykkur	ekki	er	að	verða	ósýnileg.		

Nú	 eru	 nemendur	 heppnir	 að	 þeir	 fengu	 sendingu	 með	 töfraglimmerinu	 frá	 Elísabetu	

drottningu	sem	þeir	geta	notað	til	að	vaða	í	vatnið	óséðir.	

	

Nú	hefst	leitin	að	staðnum,	hvert	halda	nemendur	næst?	Þegar	þeir	hafa	fundið	út	að	

staðurinn	er	Lagarfljót	hefst	langt	ferðalag.	Þeir	þurfa	að	ákveða	hver	ætlar	að	vaða	út	í	vatnið	

og	 jafnvel	 fórna	 sér	 fyrir	 hina	 til	 þess	 að	 ná	 næstu	 vísbendingu.	Gætu	þeir	 kannski	 notað	

glimmerið	frá	drottningunni,	ætli	það	virki	í	vatni?	Þegar	nemendur	er	komnir	á	áfangastað	

fer	einn	nemandi	út	í	og	þar	sjá	þeir	glitta	í	gulan	stein	sem	kennari	hefur	komið	fyrir,	ætli	

skrefin	séu	30?	Einn	nemandi	veður	út	í	á	meðan	hinir	krakkarnir	telja	skrefin	að	steininum.	

Því	næst	kemur	nemandinn	með	bréfið	með	vísbendingunni	og	í	því	stendur:	
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Nú	farið	þið	á	Suðausturland,	þetta	verður	síðasti	staðurinn	sem	þið	farið	á	í	þessari	leit.	

Takist	ykkur	að	komast	á	leiðarenda	fáið	þið	kórónuna.	Staðurinn	sem	þið	eigið	að	finna	er	

stöðuvatn.	Það	liggur	við	Skaftárjökul	og	vatnið	dregur	nafn	sitt	af	lengd	sinni.	Vatnið	er	

meðal	tærustu	vatna	á	Íslandi.	Því	miður	er	hákarl	í	vatninu	svo	það	er	eins	gott	að	þið	farið	

varlega,	þetta	er	mannætuhákarl.	Það	eina	sem	þið	getið	gert	til	að	hann	nái	ykkur	ekki	er	

að	syngja	og	dansa.	Við	það	fer	hann	sjálfur	að	dansa	og	þannig	getið	þið	vaðið	út	í	vatnið	

og	sótt	kórónuna.	Ef	ykkur	mistekst	étur	hann	kórónuna	og	jafnvel	eitt	ykkar.	 	

	

	 Nú	fara	nemendur	í	að	finna	út	hvert	skal	haldið	og	hvert	vatnið	er.	Þegar	nemendur	

hafa	fundið	út	að	vatnið	er	Langisjór	hefst	ferðalagið.	Þegar	þangað	er	komið	verða	þeir	að	

syngja	og	dansa	af	öllum	lífs	og	sálar	kröftum	svo	hákarlinn	nái	ekki	þeim	nemanda	sem	veður	

út	í.	Kórónan	er	í	miðju	vatninu.	Þegar	að	nemendur	hafa	náð	kórónunni	mætir	Gulli	gullþjófur	

(kennarinn	í	hlutverki)	hann	er	ekki	glaður	að	sjá.	Hann	segir:		

	

„Ég	trúi	ekki	að	ykkur	hafi	tekist	þetta	(hann	stappar	niður	fótunum	af	bræði).	Ég	gerði	þetta	

eins	erfitt	og	ég	gat	og	notaði	allskonar	klækjabrögð	en	samt	tókst	ykkur	þetta!	Það	hefur	

engum	tekist	að	ná	af	mér	gulli	áður.	Þið	hljótið	að	vera	sérfræðingar	 í	að	 finna	 lausnir	á	

verkefnum”.	

Í	því	hleypur	hann	í	burtu	hálf	skælandi.	

	

Nú	 fer	 leiknum	að	 ljúka.	 Þegar	 nemendur	 koma	 til	 baka	 í	 stofuna	 stendur	 Elísabet	

Bretlandsdrottning	þar	sjálf	og	tekur	á	móti	nemendum.	Hún	gleðst	við	að	sjá	þá	og	þakkar	

þeim	fyrir	vel	unnin	störf.	Hún	rifjar	upp	með	nemendum	(ígrundar)	þau	ferðalög	sem	þeir	

fóru	í	,	hvaða	jökla	þeir	klifu,	hvaða	vatn	þeir	fundu,	hvaða	persónur	þeir	hittu	og	allt	það	sem	

nemendur	höfðu	gengið	í	gegnum	allar	þessar	vikur.	Hún	hrósar	þeim	fyrir	dugnaðinn	og	fyrir	

að	gefast	aldrei	upp.	Nemendur	færa	henni	kórónu	sína	og	hún	nánast	grætur	af	gleði.	Að	

lokum	segir	drottning:	

„Ég	mun	ávallt	mæla	með	ykkur	sem	sérfræðingum	ef	ég	verð	spurð	um	slíka.	Þið	eruð	

ótrúlega	klárir	í	að	leysa	úr	vísbendingum”.		

Drottningin	þakkar	enn	og	aftur	fyrir	sig	og	kveður.	Nú	þegar	leiknum	er	lokið	biður	

kennari	nemendur	um	að	loka	augum	og	segir	þeim	að	þegar	þeir	opna	þau	aftur	séu	þeir	

komnir	aftur	í	raunverulega	heiminn.	
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4.4	Námsmat	
	
Samkvæmt	Ingvari	Sigurgeirssyni	(1998)	er	mikilvægt	að	meta	nemendur	eftir	að	námsefni	

hefur	verið	tekið	fyrir	og	er	Sérfræðingskápan	engin	undantekning.	Erfitt	er	að	hafa	formlegt	

mat	á	námsárangri	í	leiklist	þar	sem	oft	er	um	hópvinnu	að	ræða	og	ekki	alltaf	hægt	að	fylgjast	

með	hverjum	og	einum	Það	er	einnig	verið	að	fjalla	um	huglæga	þætti	sem	erfitt	er	að	mæla	

(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004).	Ekki	er	vitað	þegar	lagt	er	af	stað	í	svona	

leikrænt	ferðalag	hvernig	það	muni	enda,	hvort	nemendur	komast	á	áfangastað.	Leiða	má	að	

því	líkum	að	leiklistarferlið	kalli	á	fjölbreyttar	námsmatsaðferðir	þar	sem	mörg	hæfniviðmið	

liggja	undir.			

Símat	getur	verið	hentugt	þegar	meta	á	vinnuferli	í	leiklist.	Að	mati	Önnu	Jeppesen	og	

Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	(2004)	er	æskilegt	að	kennari	fylgist	með	nemendum	jafnt	og	þétt	

og	skrái	hjá	sér	athugasemdir	og	meti	ferlið.		

Í	heildstæða	verkefninu	hér	að	ofan	yrðu	nemendur	metnir	á	þann	hátt	að	kennari	

fylgist	með	nemendum	í	leik	þeirra.	Kennari	skrái	hjá	sér	hvernig	nemendur	vinna	og	hvernig	

þeir	standa	sig	í	verkefninu.	Þá	gæti	dagbók	kennara	komið	að	góðum	notum	þar	sem	hann	

skráir	niður	hvað	nemendur	gera	vel	og	einnig	það	sem	þeir	virðast	ekki	hafa	tök	á.	Æskilegt	

er	að	kennari	fylgist	náið	með	og	skrái	hjá	sér	þá	ígrundun	sem	nemendur	gera	í	lok	hverrar	

kennslustundar	í	 leiknum.	Kennari	spyr	nemendur	gjarnan	út	í	 leikinn	og	skráir	hjá	sér	svör	

nemenda,	það	gerir	honum	mögulegt	að	fylgjast	með	því	hvort	nemendur	séu	í	raun	og	veru	

að	læra	þá	hluti	sem	vonast	var	eftir	að	þeir	lærðu	með	verkefninu.	

Í	 símati	 kennarans	 má	 meta	 samskiptafærni,	 samvinnu,	 virðingu,	 ábyrgð,	

hugmyndaflug	nemenda,	listina	að	hlusta,	að	taka	frumkvæði,	hjálpsemi	við	aðra	og	jákvæðni	

(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004.	Bls.	62).	Allt	eru	þetta	þættir	sem	kennari	

vonast	eftir	að	nemandi	tileinki	sér	í	leiknum.		

5.	Lokaorð	
	

Áherslur	 í	 námi	 undanfarna	 áratugi	 hafa	 tekið	 gagngerðum	 breytingum.	 Lögð	 hefur	 verið	

aukin	áhersla	á	að	hver	og	einn	nemandi	fái	að	njóta	sín	í	skólakerfinu	og	geti	stundað	það	

nám	sem	gerir	honum	kleift	að	njóta	sín	sem	best.	Vakning	hefur	orðið	í	því	að	skólar	veita	nú	

nemendum	ekki	einungis	nám	sem	byggist	eingöngu	á	bóknámi,	heldur	ekki	síður	á	námi	sem	
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inniheldur	fjölbreytta	kennsluhætti	og	kallar	á	mismunandi,	ólíkar	kennsluaðferðir	sem	koma	

til	móts	við	ólíkar	þarfir	nemenda.	Mikilvægt	er	að	hver	og	einn	nemandi		fái	tækifæri	til	þess	

að	leyfa	hæfileikum	sínum	og	áhugamálum	að	blómstra.		

Ég	 tel	 að	 leiklist	 sé	 mikilvægur	 þáttur	 í	 námi	 barna.	 Hann	 er	 ein	 helsta	 náms-	 og	

þroskaleið	þeirra	þar	sem	þau	fá	tækifæri	til	þess	að	öðlast	reynslu	og	þekkingu.	Þess	vegna	

tel	ég	mikilvægt	að	skólar	hugi	að	því	að	innleiða	leiklist	enn	betur	inn	í	nám	barna	til	þess	að	

þau	fari	ekki	á	mis	við	þann	lærdóm	sem	þau	geta	öðlast	með	henni.	Þegar	kennsluaðferðir	

leiklistar	 eru	 notaðar	 fá	 nemendur	 tækifæri	 til	 að	 skapa,	 tjá	 og	 túlka	 eigin	 hugmyndir	 og	

annarra.	 	Unnið	er	markvisst	að	því	að	efla	 frumkvæði	nemenda	og	áræðni.	Börn	búa	yfir	

hæfni	til	að	leika	sér,	setja	sig	í	spor	annarra	og	lifa	sig	inn	í	 ímyndaðar	aðstæður,	 jafnvel	 í	

ímynduðum	heimi.	Aðferðin	snýst	um	það	að	nemendur	læra	í	gegnum	leik.	

Samþættingu	námsgreina	 tel	 ég	mikilvæga	 vegna	þess	 að	hægt	er	 að	 flétta	 saman	

margar	námsgreinar	í	eitt	verkefni.	Kennsluhættir	21.	aldar	kalla	á	það	að	nýtt	sé	öll	sú	tækni	

sem	 fyrir	 hendi	 er,	 að	 samið	 sé	 námsefni	 sem	 henti	 öllum	 nemendum	 og	 notaðar	 séu	

kennsluaðferðir	sem	henta	fyrir	ólíkan	nemendahóp.	Ég	tel	einnig	æskilegt	að	nám	nemenda	

sé	 eins	 nemendamiðað	 og	 kostur	 er	 á	 og	 að	 nemendur	 hafi	 sjálfir	 áhrif	 á	 nám	 sitt	 og	

námsumhverfi.	Ég	heillaðist	af	kennsluaðferðinni	Sérfræðingskápan	vegna	möguleikanna	sem	

mér	finnst	hún	hafa	upp	á	að	bjóða.	Nemendur	eru	í	forgrunni,	námið	er	miðað	að	þeim,	þeir	

eru	sérfræðingar.	

	 Aðferðin	kallar	á	valdeflingu	nemenda,	þeir	öðlast	aukna	færni	í	að	hafa	stjórn	á	námi	

sínu,	 þeir	 ráða	 ferðinni	 og	 það	mætti	 segja	 að	 þeir	 hefðu	 völdin	 á	meðan	 á	 námi	 þeirra	

stendur,	kennarinn	er	á	hliðarlínunni.			

	 Í	 Sérfræðingskápunni	 vinna	 nemendur	 oftast	 í	 hópi,	 samvinna	 þeirra	 er	 ákaflega	

mikilvæg.	 Samvinnunám	 hentar	 vel	 í	 tengslum	 við	 kennsluaðferðina,	 nemendur	 þurfa	 að	

vinna	saman	og	treysta		á	hvorn	annan,	þeir	vinna	saman	sem	ein	heild	með	sama	markmið.		

	 Leiklist	 er	 sá	 þáttur	 sem	hvað	mest	 kemur	 fram	 í	Sérfræðingskápunni,	 leikurinn	 er	

spuni	 nemenda	 allan	 tímann	 í	 ímynduðum	 heimi.	 Nemendur	 takast	 á	 við	 mismunandi	

hlutverk,	þeir	lifa	sig	inn	í	aðstæður	og	bera	ábyrgð	á	þeim	ákvörðunum	sem	þeir	taka.	Þeir	

byggja	á	eigin	reynslu	og	skilningur	og	nám	á	sér	stað	þegar	nemandinn	tengir	hana	við	eigin	

reynsluheim.		

	 Það	 er	 von	 mín	 og	 trú	 að	 í	 framtíðinni	 komi	 kennarar	 til	 með	 að	 nota	

Sérfræðingskápuna	meira	í	kennslu	og	með	verkefni	mínu	vildi	ég	sýna	fram	á	hvað	aðferðin	
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Sérfræðingskápan	 hefur	 uppá	 að	 bjóða,	 möguleikarnir	 eru	 óteljandi.	 Það	 hlýtur	 að	 vera	

æskilegt	að	auka	þekkingu	á	kennsluaðferðinni,	þróa	hana	áfram	og	þar	með	auka	notkun	

leiksins	í	skólum.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 37 

Heimildaskrá	
.	

Aitken,	V.	(2013).	Dorothy	Heathcote’s	Mantle	of	the	Expert	Approach	to	Teaching	and

	 Learning:	A	Brief	Introduction.	Sótt	af

	 https://www.researchgate.net/publication/283299624_Dorothy_Heathcote's	

	 _Mantle_of_the_Expert_approach_to_teaching_and_learning_A_brief_intro

duction/lin	 k/5631d3		5008ae0530378d35da/download	

Anna	Jeppesen.	(1994).	Mál	og	túlkun.	Reykjavík:	Námsgagnastofnun.	

Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir.	(2004).	Leiklist	í	kennslu.	Handbók	fyrir	kennara

	 .	Reykjavík:	Námsgagnastofnun.	

Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir.	(2010).	Skapandi	nám	í	gegnum	

	 leiklist.	Ráðstefnurit	Netlu	–	Menntakvika	2010.	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	

	 Sótt		af	http://netla.khi.is/menntakvika2010/006.pdf	

Baldwin,	P.	(2004).	With	drama	in	mind:	Real	learning	in	imagined	worlds.	Stafford:	Network	

	 Educational	Press.	

Bamford,	A.	(2009).	Arts	and	cultural	education	in	Iceland.	Reykjavík:	Menntamálaráðuneytið.		

Bandura,	A.	(1997).	Self-efficacy:	The	exercise	of	control.	New	York,	NY:	W.	H.	Freeman	and	

	 Company.	

Bandura,	A.	(1977).	Social	learning	theory.	Englewood	Cliffs,	NJ:	Prentice	Hall.	

Banks,	J.	A.	(2005).	Approaches	to	multicultural	curriculum	reform.	New	York:	John	Wiley	&

	 Sons,	Inc	

Bolton,	G.	(2003).	Dorothy	Heathcote's	Story:	the	biography	of	a	remarkable	drama	teacher.								

	 London:	Trentham	Books.		

Casey,	T.	(2005).	Inlusive	play-	practical	Strategies	for	workin	with	children	aged	3-8.	

	 London:	Paul	Chapman	Publishing.	

Chamberlin,	J.	og	Schene,	A.	H.	(1997).	A	working	definition	of	empowerment.	Psychiatric	

	 Rehabilitation	Journal.	sótt	af	http://polkcountypbsn.org/wp-								

	 content/uploads/2012/10/Working-definition-of-empowerment.pdf	

Dewey,	J.	(2010).	Sannfæring	mín	um	menntun	(Gunnar	Ragnarsson	þýddi).		



 38 

	 Reykjavík:	Háskólaútgáfan	(frumútgáfa	1897).	

Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson.	(2004).		 	

	 	Sjálfstraust,	sjálfsagi	og	samkennd.	Handbók	fyrir	kennara	og	foreldra.		

	 Reykjavík:	Námsgagnastofnun.		

Fox,	J.	(2008).	Back-to-Basics:	Play	in	Early	Childhood.	Sótt	af	

	 http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=2

	 40	

Gerður	G.	Óskarsdóttir.	(2003).	Skóastarf	á	nýrri	öld.	Sótt	af	

	 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/skolastarf_a_nyr

	 ri_old1.pdf	

	

Gillies,	R.	M.	(2007).	Cooperative	learning,	integrating	theory	and	practice.	Los	Angeles:	

	 Sage.	

Halldóra	Jónsdóttir	og	Þórdís	Úlfarsdóttir.	(2020,	febrúar).	Íslensk	nútímamálsorðabók.	sótt	

	 af	http://islenskordabok.arnastofnun.is/	

	

Hardy,	C.	og			Sullivan,	O.	(1998).	Implications	for	Research	and	Practice.	Sótt	af	

http://www.sagepublications.com	

Hákon	Sæberg	Björnsson.	(2016).	„Dagurinn	líður	ótrúlega	hratt	og	ég	er	alltaf	komin	strax	

	 heim“:	Starfendarannsókn	á	notkun	kennsluaðferðarinnar	sérfræðingskápan	þar	sem	

	 nám	nemenda	fer	fram	í	hlutverki	(óútgefin	meistararitgerð).	Sótt	af	

	 http://hdl.handle.net/1946/28511		

Hákon	Sæberg	Björnsson	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir.	(2018,	31.	desember)	

	 Sérfræðingskápan	–	nám	í	hlutverki:	Rannsókn	á	notkun	kennsluaðferða	leiklistar	í	

	 skólastarfi	með	ungum	börnum.	Sótt	af	

	 http://netla.hi.is/serrit/2018/bokmenntir_listir_menntun/04.pdf	

Heathcote,	D.,		Bolton.	(1994)	G.	Drama	for	learning:	Dorothy	Heathcote’s	Mantle	of	the	

Expert		approach	to	education.	Portsmouth:	Heinemann	press.	

Hurwitz,	A.og		Day,	M.	(2001).	Children	and	their	art,	methods	for	the	elementary	school	(7.	

	 útgáfa).	Belmont.	USA:	Wadworth	Group/Thomson	Learning.		



 39 

Hurtwitz,	S.	(2003).		To	be	successful-	Let	them	play!.	Sótt	af	

	 https://knilt.arcc.albany.edu/images/9/91/To_Be_Successful-Let_Them_Play.pdf	

Ingibjörg	Kr.	Ferdinandsdóttir.	(2009).	Fjölmenningarlegar	kennsluaðferðir	og	námsumhverfi	

	 á	21.	öld	(óbirt	meistararitgerð).	Sótt	af	

	 https://skemman.is/bitstream/1946/4003/2/handbok_5juni_pdf_fixed.pdf	

Ingvar	Sigurgeirsson.	1998.	Litróf	kennsluaðferðanna.	Reykjavík	:Bóksala	kennaranema	

Ingvar	Sigurgeirsson.	(1981).	Skólastofan.	Reykjavík:	Ritröð	Kennaraháskóla	Íslands	og		

	 Iðunnar.	

Jacobs,	H.	(1989).	Interdisciplinary	Curriculum	–	Design	and	implementation.	 	 	

Association	for	Supervision	and	Curriculum	Development.	Sótt	af	

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316506.pdf	

Johnson,	D.	W.og		Johnson,	R.	T.	(1990).	Cooperative	learning	and	achievement.	New	York:				

	 Preager	Publishers.	

Johnson,	D.W.,	Johnson,	R.	T.	og	Holubec,	E.	J.	(1990).	Circles	of	learning.	Cooperation	in	the	

	 classroom.	Edina	Minnesota:	Interaction	Book	Company.		

Johnson	D.	W.	og	Johnson	F.	P.	(2003).	Joining	together,	group	theory	and	group	skills	(8.			

	 útgáfa).	Englewood	Hills:	Pearson	Education.	

Kristján	Kristjánsson.	(2002).	Mannkostir.	Reykjavík:	Háskólaútgáfan.		

Land,	S.,	Hannafin,	M.	J.	og	Oliver,	K.	(2012).	Student-centered	learning	environments	

	 	Foundations,	assumptions	and	design	(2.	útgáfa).	New	York	og	London:	Routledge.	

Lilja	M.	Jónsdóttir.	(1995).	Integrating	the	curriculum:	A	story	of	three	teachers.	Sótt	af	
	 https://pdfs.semanticscholar.org/c9f0/e7b007ebed2c2b34514a94b470c58ac0afdc.p
	 df	
Lilja	M.	Jónsdóttir.	(1996).	Skapandi	skólastarf.	Reykjavík:	Námsgagnastofnun.	

Lög	um	grunnskóla	nr.	2/2008		

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2013).	Aðalnámskrá	grunnskóla:	Almennur	

	 hluti	2011:	Greinasvið	2013.	Reykjavík:	Höfundur.	

Mörður	Árnason.	(2002).	Íslensk	orðabók.	Reykjavík:	Edda.	

Palmer,	T.	(2015,	20.	júní).	15	Characteristics	of	a	21st-Century	Teacher.	Sótt	af	

	 https://www.edutopia.org/discussion/15-characteristics-21st-century-teacher	

Reykjavíkurborg,	Skóla-	og	frístundasvið.	(2015).	Nemendamiðað	skólastarf	–	Skýrsla	

starfshóps.	Reykjavík:	Höfundur.	



 40 

Robinson,	K.	(2001).	Out	of	our	minds:	Learning	to	be	creative.	Oxford:	Capstone	.New	York:	

	 John	Wiley.		

Sara	Hauksdóttir.	(2012).	Náttúran	sem	leiksvið.	Samþætting	sköpunar,	listar	og	útináms	

	 (óbirt	meistararitgerð).	Sótt	af	

	 https://skemman.is/bitstream/1946/13114/1/sara%20hauksdottir_natturan%20sem

	 %20leiksvid.pdf	

	

Sigrún	Björk	Cortes,	Björgvin	Ívar	Guðbrandsson,	Margrét	Hugadóttir	og	Torfi	Hjartarson.	

	 (2016).	Skapandi	skóli:	handbók	um	fjölbreytta	kennsluhætti	og	stafræna	miðlun.	

	 Sótta	af	

	 https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/files/assets/common/downloa

	 ds/p	 ublicati	on.pdf	

Svanborg	 R.	 Jónsdóttir.	 (2004).	 Nýsköpun	 í	 grunnskóla-	 Skapandi	 skóli	 í	 tengslum	 við	

	 raunveruleikann.	 Netla	 -	 Veftímarit	 um	 uppeldi	 og	 menntun.	 Sótt	 af	

	 http://netla.khi.is/greinar/2004/002/index.htm		

Taylor,	T.	(2016).	A	beginner’s	guide	to	mantle	of	the	expert:	A	transformative	approach	to	

education.	Norwich,	UK:	Singular	Publishing.	

Tomlinson,	C.A.	(2014).	The	differentiated	classroom:	Responding	to	the	needs	of	all	learners							

	 (2.	útgáfa).	Alexandria:	ASCD.	

Valborg	Sigurðardóttir.	(1991).	Leikur	og	leikuppeldi.	Menntamálaráðuneytið.	Reykjavík.	

World	Health	Organization.	(1997).	Life	skills	education	for	children	and	adolescents	in	

Schools.	Sótt	sótt	af	

	 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/59117/WHO_MNH_PSF_93.7B_R

	 ev.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y	

	


