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Í Aðalnámskrá Grunnskóla- Íslensku (2007), er fjallað um hversu 

mikilvægt það er fyrir börn að fá þjálfun í framsögn og tjáningu. Þar segir 

einnig að: 

þjálfun í framsögn, upplestri og tjáningu á að skipa veglegan sess því 

hún styrkir sjálfsöryggi nemenda og stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd[...] 

samþætting íslensku og listgreina er líka til þess fallin að styrkja 

skapandi skólastarf og glæða námsáhuga og árangur með öðrum hætti 

en bóklegt nám gerir. (bls. 5) 

Undir sama kafla Aðalnámskrár er jafnframt fjallað um að 

sköpunarmáttur tungumálsins eigi að vera í öndvegi og að: 

Nemendur þurfi mörg tækifæri til að leika sér með orð og merkingu, 

semja alls kyns texta og tengja íslenskunám sitt leiklist, söng, dansi og 

tónlist. Það styrkir þá sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga og 

glæðir áhuga þeirra á námsgreininni. (bls 8). 

Þá segir í Aðalnámskránni (Samfélagsgreinar, 2007) að ein leið til að 

vekja áhuga nemenda á staðháttum mannfélagsins á mismunandi 

tímaskeiði sé notkun á ævintýrum og sögum. (bls 5). 
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                                 kennsluleiðbeiningar 

 

 

Aldurshópur: 6 til 16 ára 

Leikmannafjöldi: 7 eða fleiri 

Lýsing: Kassi sem inniheldur 4 plötur, 5 brúður, 4 aukahluti, útprentuð 

og plöstuð útgáfa af sögu um Búkollu sem Námsgagnastofnun gaf út á 

vefsiðunni sinni www.nams.is árið 2004. 

Markmið brúðuspilsins:  

 
‐ að þjálfa leikræna tjáningu og framsögn 
‐ að kynnast íslenskum þjóðsögum 
‐ að  þjálfa samhæfingu augna og handa einnig fínhreyfingar 
‐ að bæta hlustun  
‐ að þjálfa ímyndunarafl nemenda  
‐ að auka leik og sköpun inni í kennslustofu 
‐ að tengja saman námsgreinar  

 

Hvernig er spilið búið til? 

Brúðupilið inniheldur fjórar MDF plötur (MDF er samþjappaðar 

trjátrefjar í plötuformi, frekar létt og sterkt efni og þægilegt í 

meðhöndlun), fimm brúður, fjóra aukahluti, kassa úr furu og  sögutextinn 

prentaður og plastaður í a4.  Allskonar efni og tækni voru notuð við gerð 

spilsins t.d. pappamassi, þæfing og plöstun en aðal markmiðið var að hver 

hlutur í brúðuspilinu yrði léttur, auðveldur að nota og laga ef eitthvað 

kæmi fyrir. Þegar ég byrjaði að hanna brúðurnar og spilið hugsaði ég um 

þyngd hlutanna því þar sem þetta er ætlað börnum getur þyngd verið 

hindrun. Þetta var dálítið áhyggjuefni, þar sem ég þurfti að smíða 

traustan kassa utan um alla hlutina og mátti hann ekki vera of þungur. 

Þess vegna eru plöturnar úr MDF og brúðurnar úr pappamassa og plasti, 

léttir og sterkir hlutir sem þola álag og auðvelt að laga.   
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Hver brúða er með sinn eigin stíl, og gefur það börnunum tækifæri til að 

prófa mismunandi leiðir við meðhöndlun brúðanna. Karlsson er brúða í 

kramhúsi, búin til úr pappamassa, jersey efni og grillpinna. Hann er 

þyngstur af brúðunum. Eldri tröllskessan er úr gömlum ullarsokk, lopa og 

þæfðri ull, tróði og fóðri. Yngri tröllskessan var hönnuð í  Adobe 

Illustrator, prentuð, plöstuð og sett saman með vírhringjum, hún er 

stærsta brúðan.  Búkolla er búin til úr pappamassa, tróði, efni, vír og  

tveimur grillpinnum, sem gerir það að verkum að hægt er að hreyfa hana 

nánast eins og alvöru kú. Stóri bolinn er hannaður í Illustrator, prentaður, 

plastaður og settur saman með þrívíddar „scrapbooking“ lími. Fjallið var 

unnið á sama hátt og stóri bolinn, hellirinn er úr pappamassa á grind, 

kotið er úr pappamassa á kartoni. Eldurinn er úr þæfðri ull, klippt í formi 

eldsins og hangir á grillpinna með koparvír. Áin er úr 

konfektumbúðum,tættar plastaðar og, klipptar í formi öldu og sett saman 

á vír til að skapa hreyfingu og fest á þæfða ull.Allir aukahlutir festast við 

plöturnar með segulstáli. Plöturnar eru málaðar með vatnsmálningu og 

lakkaðar en grunnurinn er segulmálning. Kassinn er lakkaður og 

skreyttur með vatnsmálningu. Leið Karlssonar er merkt sérstaklega á 

plöturnar. Sagan um Búkollu er úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar sem er birt 

til prentunnar á vefsíðu námsgagnastofnunar www.nams.is/thjodsogur . 

Textinn og myndin sem skreytir kápuna  eru unnið í Adobe Illustrator. 

Bæklingurinn var prentaður og plastaður til að fylgja spilinu. 

Ég ráðlegg þeim sem í framtíðinni ætla að búa til samskonar spil að byrja 

á því að heimsækja trésmíðaverkstæði, málningabúðir,  blómabúðir, 

saumstofur og fá gefins það sem hent er og þiggja öll ráð sem hægt er að fá 

um uppbyggingu á svona spili.  Einnig að vera óhrædd við að útskýra hvað 

þið ætlið að gera og fá ráðleggingar um notkun efnisins og viðhald.   
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Leiðbeiningar:  

Kennari, leiðbeinandi, eða nemendur sem eru orðnir læsir lesa söguna í 

einu lagi. Leikmenn eru annaðhvort leikarar eða sviðsmenn. Leikarar 

leika hlutverkið sitt  sem eru meðal annars, Karlsson og tröllskessan  en 

sviðsmennirnir koma viðeigandi plötum og aukahlutum á réttan stað á 

réttum tímapunkti í sögunni. Aukahlutirnir eru: kotin, hellir/fjall, áin, 

eldurinn og plöturnar 4, á hverri plötu eru merktar staðsetningar fyrir 

aukahluti . 

 

Nokkur dæmi um notkun á brúðuspilinu:   

1. Plöturnar og aukahlutirnir mega vera notuð sem svið fyrir fleiri 

sögur eða leiki, einnig er hægt að nota þá sem bakgrunn þegar 

unnið er í hreyfimyndum í upplýsingartækni og myndmennt. 

2. Brúðurnar sem bjóða einna mest upp á skemmtilegan leik og túlkun 

eru gamla tröllskessan, Búkolla og strákurinn. Tilvalið er að nota 

þær við túlkun frumsamdra leikrita og sögu í tengslum við ýmis 

viðfangsefni. 

3. Í lífsleikni geta brúðurnar vakið umræðu og jafnvel tekið þátt. Til 

dæmis: hefur tröllskessan alltaf rangt fyrir sér?  

4. Búkolla og nautið geta vakið áhuga nemenda á húsdýrum og 

dýraríkinu á Íslandi. 

5. Karlsson getur útskýrt fyrir nemendum hvernig er að búa “eins og í 

gamla daga”!  

Brúðuspilið er ætlað að næra ímyndunarafl bæði nemenda og kennara, 

notkun þess er vonandi ótakmörkuð. 

 
 

 


