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Ágrip 

Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er heildstæður námsþáttur fyrir 3.–5. bekk. 

Viðfangsefni námsþáttarins er íslenskir þjóðhættir. Námsþátturinn er unninn sem 

þemaverkefni og eru fimm námsgreinar, samfélagsfræði, íslenska, myndmennt, 

heimilisfræði, upplýsinga- og tæknimennt og tónmennt samþættar í viðfangsefninu, 

auk þess sem kennsluaðferðum leiklistar er beitt. Ýmis verkefni eru unnin í 

námsþættinum, s.s. ritunarverkefni sem krefjast þess að nemendur setji sig í hlutverk 

annarra, framsagnarverkefni, myndræn tjáning, vefverkefni, þjóðlög útsett og 

leikþættir samdir. Í námsþættinum er bókin Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti 

lesin og unnin vinnubók sem höfundur útbjó. 

Jafnframt fylgir námsþættinum fræðileg greinargerð þar sem kennslufræðilegar 

forsendur námsþáttarins er útlistaðar og hugtakið Leiklist sem kennsluaðferð útskýrt.  
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Inngangur 

Í gegnum nám mitt á menntavísindasviði hef ég lært um ýmsar stefnur og strauma, 

kennsluaðferðir og kenningar. Smám saman hefur skoðun mín mótast á því hvernig 

kennari ég ætli að vera, hvaða hugmyndafræði ég byggi á og hvernig mig langi að 

haga kennslu minni. Ef ég ætti að taka þessa þætti saman og lýsa því í einu orði sem 

ég vil hafa að leiðarljósi myndi lykilorðið vera fjölbreytileiki. Það að hafa val og að 

allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi eru útgangspunktar mínir sem verðandi 

kennara. Því hafa hugtökin samþætting og þemanám heillað mig mjög þar sem þar er 

verið að tengja námsgreinar saman, vinna með viðfangsefni á fjölbreyttan hátt og 

möguleikarnir á skapandi vinnu eru miklir.  

Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er heildstæður námsþáttur um íslenska 

þjóðhætti og greinargerð sem útskýrir kennslufræðilegar forsendur námsþáttarins.  

Í greinargerðinni eru kennslufræðihugtök sem liggja að baki námsþættinum 

skilgreind. Þetta eru jafnframt kennslufræðihugtök sem ég veit að ég mun hafa að 

leiðarljósi þegar í kennslu er komið. Þessi kennslufræðihugtök eru hugsmíðahyggja, 

einstaklingsmiðað nám, þemanám og leiklist sem kennsluaðferð. Öll þessi hugtök 

byggja á því að hafa fjölbreytileikann að leiðarljósi. Nemendur læra með því að 

upplifa hlutina, tengja við fyrri reynslu og með því að finna hvernig hentar þeim best 

að gera hlutina.  

Helsta ástæða þess að ég vildi gera námsþátt um íslenska þjóðhætti er að ég hef 

alltaf haft mikinn áhuga á menningararfi og sögu Íslendinga. Námsefnisgerð er 

krefjandi en jafnframt skemmtilegt vinna og taldi ég að með því að fara þá leið væri 

ég betur undirbúin fyrir frekari kennsluefnisgerð þegar í kennslu væri komið. 

Námsþátturinn Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er unninn sem þemanám og 

samþætting námsgreina er mikil. Fjölbreytileiki kennsluaðferða eru hafður að 

leiðarljósi, bæði við skipulag námsþáttarins sem og í verkefnum sem nemendur 

vinna. Þær námsgreinar sem samþættar eru í viðfangsefninu eru samfélagsfræði, 

íslenska, myndmennt, heimilisfræði, upplýsinga- og tæknimennt og tónmennt, auk 

þess sem kennsluaðferðum leiklistar er beitt á ýmsan hátt. Leitast er við að nemendur 

byggi ofan á þekkingu sína, sjái hvernig námsgreinarnar tengjast saman og að það ýti 

undir áhuga á frekari þekkingarleit. Námsþátturinn tekur á ýmsum færniþáttum 

nemenda og eru námsmarkmið hans sótt í marga hluta Aðalnámskrár grunnskóla. 
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Hluti námsþáttarins var prófaður í vettvangsnámi í Varmahlíðarskóla vorið 2010. 

Nemendur í 5. bekk prófuðu nokkra afmarkaða þætti námsþáttarins og héldu veglega 

lokasýningu. Vel tókst til og höfðu allir sem að komu að námsþættinum í það skiptið 

bæði gagn og gaman af.  

Það er einlæg von mín að nemendur læri í gegnum námsþáttinn, á fjölbreyttan og 

skemmtilegan hátt, hvernig þjóðhættir Íslendinga hafa mótast og gert okkur að því 

sem við erum. 
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1 Viðfangsefni námsþáttarins Horfumst við í augu sem 

grámyglur tvær 

Viðfangsefnið sem tekið er fyrir í námsþættinum Horfumst við í augu sem grámyglur 

tvær er íslenskir þjóðhættir. Unnið er út frá bókinni Komdu og skoðaðu íslenska 

þjóðhætti sem fjallar um hvernig lífsvenjur Íslendinga voru hér áður fyrr og hvernig 

þær hafa mótast í gegnum tíðina.  

1.1 Íslenskir þjóðhættir 

Ef hugtakinu þjóðhættir er flett upp í Íslenskri orðabók er skýringin þessi: „(fornir) 

siðir og venjur þjóðar“ (Íslensk orðabók 2007:1206). Skilgreiningin er ekki flóknari 

en þetta, en ljóst er að ótalmargt fellur undir það að vera íslenskir þjóðhættir. Formáli 

bókarinnar Íslenskir þjóðhættir, eftir Jónas Jónasson frá Hrafnagili, hefst með 

þessum orðum: „Íslendingar hafa stundum verið kallaðir söguþjóð, og eiga það heiti 

skilið“ (1945:V). Menningarsaga Íslendinga er til í rituðu máli og því hafa 

Íslendingar góðar heimildir um hvernig þjóðhættir þeirra hafa mótast í gegnum 

tíðina. Tilgangurinn með því að kenna nemendum um íslenska þjóðhætti er að 

nemendur: 

 „geri sér grein fyrir sérkennum íslensks samfélags, heimabyggðar sinnar jafnt 

sem þjóðfélagsins í heild  

 þekki einkenni íslenskrar menningar, breytingar sem orðið hafa á henni í 

gegnum aldirnar og áhrif sem aukin fjölmenning hefur í samtímanum 

 átti sig á ... hvernig samfélagið hefur haft áhrif á landið og auðlindir þess“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsfræði 2007:6). 

1.2 Stutt lýsing á námsþættinum 

Námsþátturinn Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er þannig uppsettur að fimm 

námsgreinar, samfélagsfræði, íslenska, myndmennt, heimilisfræði, upplýsinga- og 

tæknimennt og tónmennt, eru samþættar í þemavinnu og auk þess er aðferðum 

leiklistar töluvert beitt. Viðfangsefni námsþáttarins er íslenskir þjóðhættir. 

Námsþátturinn er miðaður við 3.–5. bekk og er unninn sem lota, sex til tíu 

kennslustundir á viku í þrjár vikur.  
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Bókin sem nemendur lesa og fylgja í vinnu sinni heitir Komdu og skoðaðu 

íslenska þjóðhætti eftir Sigrúnu Helgadóttur og Sólrúnu Harðardóttur (2009). 

Samhliða lestri bókarinnar vinna nemendur vinnubók sem tekur mið af bókinni (sjá 

viðauka 1). Vinnubókina nota nemendur bæði í skólanum sem og heima og hún tekur 

á ýmsum færniþáttum nemenda.  

Í upphafi er viðfangsefnið nálgast á þá leið að nemendur byrja á því að skrifa 

niður hvað þeim dettur í hug þegar þeir heyra hugtakið íslenskir þjóðhættir. Gott er 

að bæði nemendur og kennari geri sér grein fyrir í upphafi hversu mikil þekkingin er 

á viðfangsefninu. Í lokin er gaman að sjá hve miklu nemendur hafa bætt við 

þekkingu sína.  

Eins og áður sagði eru fimm námsgreinar samþættar í námsþættinum. Eftirfarandi 

verkefni eru ýmist í vinnubókinni eða sjálfstæð og byggja þá á samvinnu og/eða 

aðferðum leiklistar: 

 Verkefni tengd lesskilningi: Nemendur lesa bókina Komdu og skoðaðu 

íslenska þjóðhætti og svara spurningum í vinnubók um efni kaflanna. 

Markmiðið með því að svara spurningum um efnið er að nemendur festi 

efnið betur í minni og að þeir skilji betur það sem þeir lásu. 

 Fimm ritunarverkefni eru einnig í vinnubókinni: Nemendur skrifa 

útilegumannasögu eftir minni eða frásögn, nemendur semja draugasögu og 

nemendur skrifa sendibréf og dagbókarbrot í hlutverki einhvers annars.  

 Ritunarverkefnin eru jafnframt framsagnarverkefni. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er skýrt kveðið á um að nemendur þjálfist í að tjá sig og fái 

leiðbeiningar um framsögn og framburð (Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:9). Hver nemandi þarf að lesa upp þrjú ritunarverkefni og er 

nemendum gerð grein fyrir þessu áður en þeir hefjast handa við verkefnin. 

Allir nemendur lesa upp Dagbókarbrot II, en þeir fá sjálfir að velja hvaða 

tvö önnur verkefni þeir lesa upp. 

 Nemendur vinna verkefni í myndrænni tjáningu þar sem þeir útbúa sína 

eigin burstabæi. Í námsþættinum eru nefndar tvær leiðir að útfærslu þessa 

verkefnis. Annars vegar að nemendur útbúi klippimynd, hver fyrir sig, af 

burstabæ og umhverfi hans. Hins vegar að nemendur vinni saman að því 

að útbúa burstabæ í þrívídd (sjá myndir í viðauka 2). 
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 Í bókinni Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti eru matarvenjur 

Íslendinga fyrr á öldum útlistaðar og m.a. nefndar nokkrar gerðir af 

kaffibrauði. Nemendur fá það verkefni að baka eitthvað af þessu 

kaffibrauði í heimilisfræði, s.s. kleinur, flatbrauð, lummur eða vöfflur. 

 Nemendur leita sér upplýsinga um gamla muni og/eða merkisdaga á 

vefnum, og læra þannig jafnframt á leitarmöguleika Netsins, s.s. með því 

að nota vafrann google.is. Nemendur vinna í pörum, finna upplýsingar og 

myndir af gömlum munum eða merkisdögum og setja upp í word-skjal. 

Skjalið er síðan prentað út og hengt upp á vegg í skólastofunni.   

 Nemendur læra þjóðlög, útsetja þau og flytja á lokasýningu. Verkefnið er 

unnið í hópum og við útsetningu á lögunum geta nemendur notað 

skólahljóðfæri, tölvuforrit, sungið í keðju eða í einföldum röddum ef lagið 

býður upp á þá möguleika.  

 Aðferðir leiklistar eru notaðar meðfram lestri bókarinnar Komdu og 

skoðaðu íslenska þjóðhætti. Nemendur setja sig í hlutverk ýmissa persóna, 

leika þær, túlka hugsanir þeirra, skrifa bréf og dagbækur í nafni þeirra og 

þurfa að sitja fyrir svörum. Jafnframt semja nemendur leikþætti í hópum. 

Í lok þemavinnunnar er haldin sýning fyrir foreldra og/eða aðra bekki skólans þar 

sem afraksturinn er sýndur. Vinnubækur nemenda eru til sýnis, útprentanir af 

vefverkefnum eru hengdar upp á vegg, burstabæir sem nemendur útbjuggu eru til 

sýnis, gestunum er boðið að smakka á veitingum sem nemendur útbjuggu, þjóðlögin 

sem nemendur útsettu eru flutt og sýning á leikþáttum nemenda fer fram.  

Markmið námsþáttarins eru margþætt og því er ljóst að námsmatið þarf að vera 

það líka. Við mat á námsþættinum er notast við símat, einstaklingsmat, jafningjamat 

og lokamat. Kennari metur vinnu nemenda á meðan á ferlinu stendur og einnig í lok 

námsþáttarins. Nemendur meta sína eigin vinnu með sjálfsmati og para- og 

hópavinnu með jafningjamati.   

1.3 Hverjum nýtist verkið 

Námsþátturinn Horfumst við í augu sem grámyglur tvær miðast við kennslu í 3.–5. 

bekk en auðvelt er að bæta við verkefnin þannig að þau séu meira krefjandi fyrir eldri 

bekki eða kippa út verkefnum fyrir yngri bekki. Bókin Komdu og skoðaðu íslenska 

þjóðhætti er sögð vera fyrir 3.–4. bekk en höfundur telur að námsþátturinn henti 5. 
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bekk einnig mjög vel. Námsþátturinn er skrifaður sem þemaverkefni og því er ljóst 

að ýmsir greinakennarar komi að vinnunni en höfundur miðar við að 

umsjónarkennari haldi utan um námsþáttinn. Samvinna kennara er þó gríðarlega 

mikilvæg til að skapa heildstæðan námsþátt. 
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2 Kennslufræðilegar forsendur 

Tilgangur námsþáttarins Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er fyrst og fremst 

að nemendur læri um þjóðararf Íslendinga á fjölbreyttan og áhugaverðan hátt. Telur 

höfundur að með því að nota samþættingu og fjölbreyttar kennsluaðferðir ættu allir 

nemendur að finna sig í námsþættinum, finna áhugahvöt til að læra meira og finna 

sínar leiðir í leit að lausnum. Þessar hugmyndir falla undir hugsmíðahyggju sem og 

einstaklingsmiðað nám. 

2.1 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja rekur rætur sínar til 19. og 20. aldar og byggir á því að samspil sé á 

milli náms og reynslu eða framkvæmdar. Hugsmíðahyggja byggir á hugmyndafræði 

Dewey, sem sagði að reynsla væri uppspretta menntunar, og Piaget, sem lagði 

áherslu á samspil einstaklings og umhverfis. „Í skólanum er nemandinn miðdepill í 

sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. Þegar nemandinn veltir fyrir sér innihaldi 

verksins öðlast hann reynslu, bregst við, ígrundar og notar síðar þessar aðstæður sem 

byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin skilnings og þekkingar“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:15–16). 

Þegar kennari byggir á hugsmíðahyggju þarf hann að skapa ákjósanlegt 

námsumhverfi sem vekur áhuga nemenda og eykur löngun þeirra til að vita meira. 

Nemendur fá tækifæri til að vinna sjálfstætt og fá að einhverju leyti að velja sér 

viðfangsefni eða þá leið sem þeir vilja fara til lausnar. Megináhersla hugsmíðahyggju 

er að nemendur séu virkir í námi sínu (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:16). Mikil áhersla er á nemandinn sé 

virkur í þekkingarleit sinni og sjái tilgang þess að læra um viðfangsefnið. Kennarinn 

er styður nemandann, hvetur hann áfram og leiðbeinir en leggur ábyrgð á náminu í 

hendur hans. Einnig leiðbeinir hann um fagmannleg vinnubrögð, skapar andrúmsloft 

þar sem nemendum líður vel og þora að tjá skoðanir sínar (Þuríður Jóhannsdóttir [án 

árs]).  

Í námsþættinum Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er hugsmíðahyggja höfð 

að leiðarljósi. Strax með kveikjunni, sem er útskýrð nánar í kafla 4.4, er verið að ýta 

undir áhuga nemenda á því að fá að vita meira um efnið og tengja það við fyrri 

þekkingu. Nemendunum ætti að vera sýnilegt hvernig byggist ofan á þekkinguna 



14 

 

þegar á námsþáttinn líður og fá að kynnast efninu á fjölbreyttan hátt. Með 

námsþættinum er einnig verið að leitast eftir því að nemendur fari sínar eigin leiðir í 

leit að lausnum og þjálfist í að vera sjálfstæðir í þekkingarleit sinni.   

2.2 Einstaklingsmiðað nám  

„Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja fyrst og fremst á rétti einstaklings til 

að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem best“ (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:23). Þegar kennari skipuleggur kennslu 

sína er hann öllu jöfnu að skipuleggja nám fyrir heilan bekk í einu. En 

nemendahóparnir eru fjölbreyttir og alltaf þarf að huga að hverjum og einum 

nemanda í hópnum, jafnvel þó meginviðfangsefnið sé það sama fyrir alla. Kennari 

þarf að muna að hver nemandi er einstakur og taka tillit til þeirra allra. Kennari þarf 

að hafa aflað sér upplýsinga um styrkleika hvers og eins nemanda og hafa þá í huga 

við skipulagningu náms. Til að koma til móts við þarfir allra nemenda þurfa kennarar 

að hafa fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:21–25). 

Í námsþættinum Horfumst við í augu sem grámyglur tvær er farin sú leið að taka 

fyrir eitt viðfangsefni í mörgum námsgreinum. Þannig ættu allir nemendur að finna 

eitthvað við sitt hæfi, auk þess sem verkefnin bjóða mörg hver upp á að nemandinn 

fari sína leið í leit að úrlausn eða útsetningu. Þannig er reynt að koma á móts við 

þarfir hvers og eins nemanda.  

2.3 Þemavinna 

Þegar kennari undirbýr kennslu sína þarf hann að huga að þeim kennsluaðferðum 

sem hann telur að gagnist best hverju sinni. Ótal kennsluaðferðir eru til og ekki er 

hægt að segja að einhver ein þeirra sé sú rétta. Það fer eftir þeim nemendahópi sem 

verið er að vinna með hverju sinni, hvaða námsgrein, hvaða markmið kennarinn 

hefur að leiðarljósi í það og það skiptið og svo má halda lengi áfram. Ein leið er að 

nota fleiri en eina kennsluaðferð og jafnvel kenna þvert á námsgreinar. Í því tilfelli 

væri hægt að vinna með þemanám.  

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna skilgreinir Ingvar Sigurgeirsson þemanám sem 

„umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar“ (1999:150). Unnið er 

með heildstætt viðfangsefni sem kennari ákveður hvað er hverju sinni og hver 
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markmið verkefnisins eru. Nemendur vinna ýmist sem einstaklingar eða í hópnum og 

fá tækifæri til að kafa djúpt í efnið. Þemanám er mjög fjölbreytt aðferð og fá 

nemendur að kynna sér viðfangsefnið frá mörgum hliðum (Lilja M. Jónsdóttir 

1996:9–10). 
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3 Leiklist sem kennsluaðferð 

Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og 

skilja sig og umhverfi sitt. Leikræn tjáning byggist á þessu náttúrulega 

ferli. Hún byggist á munnlegri og líkamlegri tjáningu, stuðlar að auknum 

orðaforða og hugtakaskilningi og eflir sjálfsvitund og félagsþroska 

nemenda. Leiklist/leikræn tjáning sækir næringu sína í lífið 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:39). 

Samkvæmt rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur má finna aðferðina, sem hér verður 

nefnd leiklist sem kennsluferð, allt aftur til miðrar síðustu aldar hér á Íslandi (Kristín 

Á. Ólafsdóttir 2007:2). Því má með sanni segja að aðferðin leiklist sem 

kennsluaðferð sé ekki ný af nálinni. Leiklist er ekki inni í viðmiðunarstundarskrá en 

það kemur skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla að leiklist eigi að samþætta öðrum 

námsgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:41).  

Með því að nota leiklist sem kennsluaðferð er markvisst verið 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“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:6). Þegar aðferðir 

leiklistar eru notaðar þurfa nemendur að setja sig í spor annarra, takast á við 

vandamál við ýmsar aðstæður, taka ákvarðanir og standa við þær. Til þess að geta 

þetta þarf nemandinn að byggja á reynslu sinni en tengja hana við nýfundna 

þekkingu og aukinn skilning. Þannig eykur nemandinn við þekkingu sína og reynslu 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:8).  

Tilgangur þess að nota leiklist í námsþættinum Horfumst við í augu sem 

grámyglur tvær er að nemendur átti sig á áþreifanlegan hátt á því hvernig líf fólks var 

hér fyrr á öldum. Þeir þurfa að setja sig í spor barna, til dæmis í verkefnunum 

Sendibréf, Dagbókarfærsla I og Dagbókarfærsla II, og virkilega huga að því hvernig 

börnin hugsuðu, hvernig þeim leið og hvernig lífi þeirra var háttað. Með því að nota 

námsefnið til að bæta við þekkingu sína og aðferðir leiklistar til að setja sig í spor 

annarra er nemandinn að tengja saman reynslu sína og nýja þekkingu. Verkefni sem 

byggja á leiklist bjóða auk þess upp á að nemendur fari sína leið í leit að úrlausnum 

og útsetningu. Þannig er reynt að koma á móts við hvern og einn nemanda. 
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Innan leiklistar eru ótal kennsluaðferðir. Allar eru þær góðar til síns brúks og 

henta vel í allri kennslu. Í bókinni Leiklist í kennslu eru margar góðar kennsluaðferðir 

nefndar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:24–36). Höfundur fór þá 

leið að velja úr fjórar kennsluaðferðir sem hann taldi að hentaði best þessum 

námsþætti með tilliti til þess að nemendur köfuðu djúpt í hlutverk persónanna, settu 

sig í þeirra hugarheim og tengdu við námsefnið. Þessar fjórar kennsluaðferðir eru 

útlistaðar hér: 

Spuni er stuttur leikþáttur sem ekki er æfður og ráða þátttakendur hver framvinda 

mála verður. Þátttakendur ræða sín á milli hvað muni gerast í spunanum og spila svo 

af fingrum fram (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:26). Kennari 

gefur nemendum upp viðfangsefnið, t.d. samskipti húsmóðurinnar og vinnukonunnar 

á meðan þær vinna úr mjólkinni. Í þessum spuna taka tveir nemendur þátt. Þeir 

ákveða hvor er hvað og hvernig atburðarásin er. 

Að setja einhvern í kastljósið fer þannig fram að einn nemandi kemur fyrir framan 

hópinn og bregður sér í hlutverk einhverrar persónu. Hinir nemendurnir spyrja nú 

persónuna spjörunum úr um allt sem þeir vilja vita sem viðkemur þessari persónu. Sá 

sem situr fyrir svörum þarf að halda sér í hlutverki og svara út frá lífi persónunnar 

sem hann er að túlka. Hér þarf kennarinn að passa sig að velja nemenda í kastljósið 

sem þolir að allri athyglinni sé beint að honum (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2004:28). 

Í innri röddum taka fjórir nemendur þátt. Tveir sitja á móti hvor öðrum en hinir 

standa fyrir aftan þá. Þeir sem sitja í stólunum eru settir í hlutverk persóna og eiga að 

ræða saman. Þeir sem fyrir aftan stólana standa túlka hugsanir þessara persóna. Þarna 

er verið að kenna nemendum að oft er annað sagt en hugsað (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:32). 

Viðtal felst í því, eins og nafnið gefur til kynna, að tekið er viðtal við nemanda 

sem er í hlutverki einhvers annars. Einn nemandi er valinn sem spyrill og tekur 

viðtal. Hægt er að taka viðtal við fleiri en eina persónu í einu (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:29). 
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4 Horfumst við í augu sem grámyglur tvær 

4.1 Skipulag námsþáttarins 

Námsþátturinn er þannig uppsettur að fimm námsgreinar, samfélagsfræði, íslenska, 

myndmennt, heimilisfræði, upplýsinga- og tæknimennt og tónmennt, eru samþættar í 

þemavinnu og auk þess er aðferðum leiklistar töluvert beitt. Viðfangsefni 

námsþáttarins er íslenskir þjóðhættir. Námsþátturinn er miðaður við 3.–5. bekk og er 

unninn sem lota, sex til tíu kennslustundir á viku í þrjár vikur.  

Bókin sem nemendur lesa og fylgja í vinnu sinni heitir Komdu og skoðaðu 

íslenska þjóðhætti eftir Sigrúnu Helgadóttur og Sólrúnu Harðardóttur (2009). 

Jafnframt er vinnubók unnin samhliða lestri bókarinnar sem og ýmiss konar verkefni. 

Í lok þemavinnunnar er haldin sýning fyrir foreldra og/eða aðra bekki skólans, þar 

sem afraksturinn er sýndur. 

Eftir kveikjuna, sem er útskýrð nánar hér á eftir, fá nemendur í hendur vinnubók 

(sjá viðauka 1). Vinnubókina fá nemendur alla í einu og þeir fylgjast að við úrvinnslu 

hennar. Vinnubókin tekur á lesskilningi, ritun og framsögn, en auk þessa vinna 

nemendur önnur verkefni, s.s. myndræna túlkun, bakstur í heimilisfræði, 

upplýsingaleit á vefnum, leiklistarverkefni og útsetningu á þjóðlögum. Vinnubókin 

sem og önnur verkefni eru nánar útskýrð í köflum 4.4–4.12.  

4.1.1 Markmið 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna, almenna hlutanum, er m.a. fjallað um þau markmið 

sem lúta ekki beint að námslega hluta skólastarfsins, heldur hinni félagslegu hlið, 

sjálfstæði nemenda og almennum vinnubrögðum bæði skóla og nemenda (2006:8–

15). Út frá þeirri umfjöllun eru eftirfarandi markmið höfð að leiðarljósi í 

námsþættinum: 

 Að nemendur læri að vinna í hóp og læri samvinnu. 

 Að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og verði sjálfstæðir í 

vinnubrögðum. 

 Að nemendur geti sett sig í spor annarra.   

 Að gefa nemendum tækifæri á að sjá að allar námsgreinar tengjast á einhvern 

hátt, og þar með auka víðsýni nemenda. 
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Markmiðin sem snúa beint að efni námsþáttarins eru eftirfarandi: 

 Að nemendur læri um íslenska þjóðhætti á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. 

 Að nemendur átti sig á hvernig lífið var fyrr á öldum, s.s. hvernig var hið 

daglega líf, húsnæði, klæðaburður, matur, samgöngur, tól og tæki o.s.frv. 

Þau markmið sem lúta beint að námsgreinunum eru sótt hingað og þangað í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þar má nefna að nemendur: þjálfist í að tala fyrir framan 

hóp, geti skrifað margvíslega texta, geti nýtt sér þekkingu um matarvenjur Íslendinga 

í gegnum tíðina, geti nýtt sér leitaraðferðir við að afla sér upplýsinga og geti útsett 

lög á einfaldan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla – heimilisfræði, íslenska, listgreinar, 

samfélagsfræði, upplýsinga- og tæknimennt 2007).  

4.2 Að vinna í hóp – samvinna 

Þemavinna getur verið góð leið til að þjálfa nemendur að vinna í hóp eða pörum. 

Kennarinn þarf að ákveða, þegar hann skipuleggur námsþáttinn, hvort nemendur 

muni eingöngu vinna í hópum eða blanda saman einstaklings-, hóp- og paravinnu. 

Þegar nemendur vinna í hóp eða pörum læra þeir að taka tillit hver til annars og læra 

hver af öðrum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:136).  

Hægt er að skipta nemendum í hópa eftir mörgum leiðum og misjafnt er hvaða 

leið hentar best hverju sinni. Kennari getur valið í hópa, leyft nemendum að draga sig 

saman, leyft nemendum að velja sig saman o.s.frv. Sú leið sem valin er í 

hópskiptingu þarf að fara eftir verkefni hverju sinni.  

Í námsþættinum Horfumst við í augu sem grámyglur tvær vinna nemendur í 

pörum við upplýsingaleit á vefnum og í tveimur verkefnum í vinnubókinni. 

Kennarinn velur hvernig pörin eru samsett í upplýsingaleitarverkefninu og leitast við 

að hafa pörin nokkuð jöfn, þ.e. að það séu námslega sterkir einstaklingar í hverju 

pari. Í paraverkefnunum í vinnubókinni fá nemendur annars vegar að velja sér félaga 

og hins vegar að draga sig saman. 

Í námsþættinum vinna nemendur einnig í hópum, þegar þeir baka í heimilisfræði, 

þegar þeir útsetja þjóðlögin og þegar þeir semja leikþættina. Í þessum verkefnum 

velur kennarinn hvernig hóparnir eru t.d. eftir því hvaða þætti hann vill styrkja í 

samskiptum innan bekkjarins. 
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4.3 Námsmat 

Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og 

hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum 

markmiðum. Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem 

hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur 

fram (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:16). 

Kennari þarf að hafa gert nemendum grein fyrir því hvernig námsmatið fer fram og 

hvaða þætti kennarinn mun meta áður en vinna nemenda hefst (Lilja M. Jónsdóttir 

1996:49). 

Markmið námsþáttarins eru margvísleg og því er ljóst að námsmatið þarf að vera 

fjölbreytt. Þær aðferðir sem henta best við mat á námsþættinum eru símat kennara, 

sjálfsmat nemenda, jafningjamat og lokamat. 

Símat kennara fer fram í gegnum allt ferlið. Ef margir kennarar koma að 

námsþættinum þurfa þeir allir að taka þátt í símatinu. Kennarar útbúa matslista sem 

þeir hafa í huga þegar þeir fylgjast með vinnu nemenda í gegnum ferlið. Símat 

námsþáttarins Horfumst við í augu sem grámyglur tvær má sjá í viðhengi 3. 

Nemandi metur vinnu sína á gagnrýninn hátt með sjálfsmati. Sjálfsmat er hægt að 

vinna bæði á meðan námsþættinum stendur eða í lok hans (Þóra Björk Jónsdóttir 

2008:49). Í námsþættinum Horfumst við í augu sem grámyglur tvær munu nemendur 

meta vinnu sína oft í gegnum ferlið. Þeir munu meta vinnu sína eftir að vinnubók er 

lokið, eftir að verkefninu í myndrænni tjáningu er lokið, eftir vinnu sína í 

heimilisfræði, eftir að hafa lokið vefverkefnum, eftir að hafa útsett þjóðlögin og eftir 

að námsþættinum sjálfum er lokið. Sjálfsmat nemenda sem fylgir námsþættinum má 

sjá í viðhengi 4. 

Þar sem nokkuð er um para- og hópavinnu í námsþættinum er nauðsynlegt að nota 

jafningjamat. Mikilvægt er að allir í hópnum hafi tækifæri til að meta bæði vinnu 

hópsins sem og vinnu einstaklinga innan hópsins (Lilja M. Jónsdóttir 1996:52). 

Jafningjamatið sem fylgir námsþættinum má sjá í viðhengi 5. 

Í lok námsþáttar fer fram lokamat til að meta námsárangur nemenda. Lokamat 

námsþáttarins fer annars vegar fram á lokasýningunni þar sem kennari leggur mat á 

flutning nemenda bæði í leikþáttunum og á þjóðlögunum. Hins vegar er vinnubókin 

metin sérstaklega í lokin. Farið er yfir hvort nemendur hafi gert öll verkefni og hvort 
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nemendur hafi vandað sig við gerð vinnubókarinnar. Ritunarverkefnin eru metin 

sérstaklega út frá innihaldi þeirra og uppsetningu. Framsagnarverkefnin eru einnig 

metin sérstaklega, en matsblað fyrir þau má sjá í viðhengi 6. 

Í lokin fer kennarinn yfir öll námsmatsblöðin og út frá þeim skrifar hann umsögn 

fyrir hvern og einn nemanda. 

4.4 Kveikja  

Við upphafs hvers vinnuferlis þarf að huga að því hvernig verkefnið skal kynnt fyrir 

nemendum. Í daglegu tali er talað um þessa upphafskynningu sem kveikju, eitthvað 

sem kveikir áhuga nemenda. „Kveikjan þjónar margvíslegum tilgangi. Henni er 

ætlað að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu, örva hugmyndaflug þeirra, draga 

fram þekkingu á viðfangsefninu, eða allt þetta“ (Lilja M. Jónsdóttir 1996:27). 

Kennarinn þarf að hafa í huga hvernig hann kynnir verkefnið fyrir nemendunum 

þannig að þeir hrífist með og séu tilbúnir í næstu skref, að auka við þekkingu sína.  

Kveikjan að námsþættinum fer þannig fram: Kennarinn hefur undirbúið stofuna 

þegar nemendur koma inn. Hann slekkur ljósið, dregur fyrir gluggana og kveikir á 

nokkrum kertum, en ekki mjög mörgum þar sem nokkuð dimmt á að vera í stofunni. 

Borðunum hefur verið raðað upp þannig að þau myndi skeifu, en kennaraborðið er í 

miðjunni. Á kennaraborðið hafa verið lagðir nokkrir gamlir munir s.s. trog, askur og 

kambar. Rímur sem eru kveðnar á geisladiskinum Silfurplötur Iðunnar eru spilaðar 

lágt undir (2004). Inn í þetta andrúmsloft ganga nemendur og fá sér sæti við borðin 

sín. Kennarinn kynnir fyrir nemendum að nú sé þemanám að fara af stað, og spyr 

nemendur hvort þeir geti ímyndað sér hvert viðfangsefnið er. Nemendur ættu nokkuð 

fljótt að hitta á rétta svarið. Kennari stjórnar umræðum um uppástungur nemenda, 

spyr hvað þeir viti um lífið hér áður fyrr, hvort þeir þekki einhvern sem bjó í torfbæ 

o.s.frv. Hér þarf kennarinn að spila úr svörum nemenda og snúa þannig umræðunum 

í átt að hugtakinu þjóðhættir.  

4.5 Vinnubókin og efni tengt henni 

Eftir kveikjuna dreifir kennarinn vinnubókinni (sjá viðhengi 1) til nemenda og biður 

þá um merkja þær. Því næst eru nemendur beðnir um að fletta upp á blaðsíðu tvö og 

svara spurningunni: Hvað dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir hugtakið þjóðhættir? 

Mikilvægt er að kennari taki fram að hver og einn svari spurningunni fyrir sig og að 
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ekkert svar sé rangt. Ef nemendur eiga í erfiðleikum með að fá hugmyndir reynir 

kennari að leiða þá af stað með því að benda t.d. á umræðurnar þar á undan. Gæti 

hugtakið tengst því sem við vorum að tala um? Kennarinn biður svo hvern og einn 

nemanda um að lesa upp það sem hann skrifaði við þessa spurningu. Gott er að skrifa 

það jafnóðum niður á flettitöflu. Þegar allir hafa lesið upp það sem þeir skrifuðu er 

hugtakið þjóðhættir skilgreint og nemendur beðnir um að velta fyrir sér hvort allt 

sem þeir skrifuðu falli undir þessa skilgreiningu. Hugtakið og merking þess verður að 

vera nemendum alveg ljós og því er mikilvægt að gefa sér góðan tíma í útskýringar 

og umræður. Það sem skrifað er á flettitöfluna er svo geymt þar til í lok námsþáttar, 

en gaman er að sjá hvort nemendur geti ekki talið upp fleiri atriði þá (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:94–95). Nemendum er því næst sagt að taka vinnubókina með 

sér heim því á blaðsíðu tvö er spurning sem nemendur eiga að fá hjálp við að svara 

frá foreldrum eða afa og ömmu. Jafnframt biður kennari nemendur um að teikna og 

lita framan á vinnubókina sína mynd heima sem þeim finnst vera lýsandi fyrir 

hugtakið íslenskir þjóðhættir. 

Bókin Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti er kynnt fyrir nemendum (Sigrún 

Helgadóttir og Sólrún Harðardóttir 2009). Á blaðsíðum fjögur og fimm er sýnt 

hvernig árinu var skipt upp áður fyrr og gömlu mánaðaheitin sýnd í eins konar blómi. 

Þessar blaðsíður eru lesnar með nemendum og ræddar fram og til baka. Þarna kemur 

fram að mánuðirnir fóru eftir tunglgangi og byrjuðu því ekki og enduðu á sama stað í 

dagatalinu og mánuðirnir sem við þekkjum nú. Eftir umræður biður kennarinn 

nemendur að fylla inn í mánaðarblómið á blaðsíðu þrjú í vinnubókinni. Þar er búið að 

setja inn mánuðina sem við þekkjum nú, og gömlu mánaðaheitin þurfa að hitta á 

réttan stað.  

Ef tími og tækifæri gefst til er gaman að koma með dagatal og fá nemendur til að 

finna út hvenær mánuðurinn hófst, miðað við það ár sem er þá stundina. Í bókinni 

koma fram upplýsingar sem leiða að þessu, s.s. „Þorri hófst á bóndadegi sem er 

föstudagur í 13. viku vetrar eða 19.–25. janúar“ (Sigrún Helgadóttir og Sólrún 

Harðardóttir 2009:4). En einnig getur kennari farið þá leið að gefa nemendum upp 

þessar dagsetningar til að auðvelda áframhaldandi vinnu. Hægt er að sjá hvenær 

gömlu mánuðirnir hófust á hverju ári fyrir sig í almanaki og á sumum dagatölum. 

Þegar það er komið á sinn stað finna nemendur út hvenær þeir eiga afmæli miðað við 

gömlu mánaðarheitin og færa það inn á blaðið. Ekki er víst að þeir nemendur sem t.d. 
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eiga afmæli í apríl eigi allir afmæli í sama mánuði miðað við gömlu mánaðaheitin. 

Kennarinn ræðir einnig við nemendur um að ekki sé víst að þeir eigi afmæli í sama 

mánuði milli ára þar sem mánuðirnir byrja ekki á sama mánaðardegi öll árin, heldur 

fylgja tunglgangi. Nemendur setja einnig inn afmælisdaga foreldra og systkina. Hægt 

er að ljósrita mánaðarblómið á litað spjald, stækka það og hengja upp á vegg. 

Nemendur og kennari færa svo inn afmælisdagana sína á það spjald líka.  

4.5.1 Að skilja það sem við lesum 

Nauðsynlegt er að kenna nemendum lesskilning sem þátt í lestrarkennslu alveg frá 

upphafi. „Börn verða að vera fær um að skilja merkingu orða, samhengi í texta og að 

draga ályktanir út frá lestextanum. Þetta reynir mikið á orðaforða, málfræðiþekkingu, 

málskilning og hæfni til að nota málið í mismunandi samhengi“ (Steinunn 

Torfadóttir 2007–8).  

Meðfram lestri bókarinnar Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti er vinnubókin 

unnin. Eftir hverja þrjá kafla svara nemendur spurningablöðum í vinnubókinni sem 

taka á efni kaflanna. Markmiðið með þessum spurningablöðum er að nemendur festi 

efnið betur í minni og að nemendur skilji betur hvað þeir voru að lesa. Með því að 

svara spurningum úr efninu þarf nemandinn að leiða hugann að því sem hann las, 

greina hvað skipti máli og æfa sig í að svara á sinn hátt en ekki taka beint upp úr 

textanum. Spurningablöð á blaðsíðu fjögur og ellefu eru einstaklingsverkefni þar sem 

hver nemandi fyrir sig svarar spurningunum. Spurningarblöð á blaðsíðu sjö og níu 

vinna nemendum í pörum. Við að skipta nemendum í pör eru farnar tvær leiðir, 

annars vegar að nemendur draga sig saman og hins vegar að nemendur fá að velja sér 

félaga. Á þeim spurningablöðum sem nemendur vinna saman er beðið um að nafn 

félaga komi fram. Nemendur vinna öll spurningablöðin í skólanum.  

4.5.2 Fimm ritunarverkefni 

Í meðfylgjandi vinnubók eru fimm ritunarverkefni; Útilegumannasaga, Sendibréf, 

Dagbókarbrot I, Draugasaga og Dagbókarbrot II. Með ritunarverkefnunum eru 

nemendur að æfa sig í að vanda skrift sína og að setja texta upp. Einnig þurfa 

nemendur að huga að því að textinn hafi innihald og að verkefnið sé skipulega unnið 

en ekki vaðið úr einu í annað. Smám saman æfast nemendur í þessum færniþáttum 

með aukinni æfingu. 
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Ritunarverkefnin eru unnin heima en innlögn þeirra fer fram í skólanum. Eftir að 

kennari hefur lagt verkefnið inn, útskýrt það sem þarf að útskýra í hverju og einu og 

sagt nemendum hvað kennari leggur sérstaka áherslu á, fá nemendur að spyrja um 

allt sem óljóst er. Höfundur þekkir af eigin raun að stundum hljóma verkefni flókin 

en eru það svo ekki. Ef nemendur eru óvanir þessari gerð af ritunarverkefnum þarf 

eflaust að ræða verkefnin vel og vandlega og hjálpa nemendum af stað ef þeir óska 

þess. Þegar nemendur klára fyrsta ritunarverkefnið þarf kennari að lesa yfir verkefnið 

og gefa nemendum endurgjöf á hvað betur mætti fara og hvað þeir þurfa að hafa 

sérstaklega í huga fyrir næsta verkefni. Það sama gerir hann fyrir öll hin 

ritunarverkefnin. Ritunarverkefnin eru nánar útskýrð hér, en hvernig nemendur setja 

sig í spor einhvers annars er nánar útskýrt í kafla 4.9 Leiklist. 

Fyrsta ritunarverkefnið er Útilegumannasaga en þar rifja nemendur upp 

útilegumannasögu ef þeir kunna einhverja, annars spyrja þeir foreldra sína eða ömmu 

og afa hvort þau geti sagt frá. Verkefnið er því í raun endursögn. Það sem kennari 

leggur sérstaka áherslu á í þessu verkefni er að nemendur vandi skrift sína.  

Annað ritunarverkefnið er Sendibréf. Verkefnið felst í því að nemendur setja sig í 

hlutverk barns á 19. öld sem skrifar pabba sínum bréf, en pabbinn er á sjónum. 

Nemendur fá uppgefið í verkefnalýsingunni að tímabilið sé Harpa en þá var túnvinna 

í hámarki. Kennari þarf að sýna nemendum hvernig uppsetning á bréfi er og gott væri 

ef kennari gæti komið með bréf og sýnt nemendum það. Verkefnið er þannig uppsett 

í vinnubókinni að nemendum ætti að vera ljóst hvernig uppsetning bréfsins á að vera. 

Efst er stutt lína til hægri þar sem nemendur skrifa stað og dagsetningu. Því næst er 

stutt lína til vinstri þar sem á að koma ávarp. Því næst skrifa nemendur innihald 

bréfsins en neðst eru tvær stuttar línur fyrir miðju þar sem fyrst kemur kveðja og svo 

undirskrift barnsins. Kennarinn leggur áherslu á eins og áður að nemendur vandi 

skrift sína og setji textann upp eins og sérstaklega var farið í. Einnig ræðir kennari 

sérstaklega um að þegar nemendur skrifa frá eigin brjósti þurfa þeir að passa að vaða 

ekki úr einu í annað. Taka má dæmi af sendibréfinu, þá geti nemandinn fyrst skrifað 

út frá barninu, hvað það er að starfa og hvernig því líður, því næst skrifað spurningar 

til pabbans, hvernig honum gangi og hvenær hann komi heim og síðast almennt um 

heimilið, hvað fólk er að starfa o.s.frv. Mikilvægt er að minna nemendur á að orðalag 

hefur breyst mikið í gegnum tíðina. Orð eins og ókei, hæ og bæ eru tiltölulega ný í 

málinu og voru því ekki notuð á þessum tíma.  
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Þriðja ritunarverkefnið er Dagbókarbrot I. Í verkefnalýsingunni fær nemandinn 

það verkefni að skrifa dagbókarbrot í hlutverki barns sem situr yfir ánum. Jafnframt 

koma fram spurningarnar Hvernig líður þér og hvernig líða dagarnir hjá þér? Í 

innlögn á þessu verkefni minnir kennari nemendur á að setja efnið skipulega upp, rétt 

eins og í Sendibréfinu. Nemendur klári að skrifa um einn þátt áður en þeir fara í að 

skrifa um annan. Hægt er að sýna nemendum dagbókarbrot í bók t.d í. Dagbók Berts 

(Jacobsson, Anders 1991).  

Fjórða ritunarverkefnið er Draugasaga. Þar fá nemendur það verkefni að semja 

draugasögu sem gerist um hávetur í dimmum torfbæ. Áður en kennari leggur 

verkefnið inn les hann draugasögu fyrir nemendur. Margar góðar draugasögur eru 

t.d. í bókinni Trunt, trunt og tröllin: íslenskar þjóðsögur og ævintýri (2009). Því næst 

útskýrir kennarinn byggingu á draugasögunni: Fyrst er kynning á persónunum, á 

hvaða tíma sagan gerist og hvar hún gerist. Næst kemur að vandamálinu, draugurinn 

kemur til sögunnar og spenna skapast. Í lokin er svo leyst úr vandamálinu og sagan 

endar. Kennari getur vísað í byggingu á draugasögunni sem hann las fyrir nemendur. 

Fimmta og síðasta ritunarverkefnið er Dagbókarbrot II. Á undan því verkefni í 

vinnubókinni eru tvær blaðsíður, númer 12 og 13, en þeim er ætlað að æfa nemendur 

í persónusköpun. Blaðsíða 12 heitir Bærinn minn. Þar ímynda nemendur sér að þeir 

séu upp á 19. öld. Þeir þurfa að hugsa sér hvernig bærinn sem þeir búa í lítur út og 

hvernig umhverfi hans er og teikna mynd af því á blaðsíðu 12. Þeir þurfa einnig að 

nefna bæinn sinn og segja frá því hverjir búa á bænum. Á blaðsíðu 13, sem ber 

yfirheitið Persónan mín, halda nemendur áfram með persónusköpunina. Þar þurfa 

þeir að gera grein fyrir hvaða persóna þeir eru, þ.e. á 19. öld. Þeir þurfa að nefna 

hana, segja hvort hún er fullorðin eða barn, hvað hún starfar og hver áhugamál 

hennar eru. Einnig teikna þeir persónuna. Því næst er að hefjast handa við 

ritunarverkefnið sem er unnið út frá persónunni sem þeir hafa skapað. Þetta 

ritunarverkefni er unnið þegar búið er að lesa alla kafla í bókinni Komdu og skoðaðu 

íslenska þjóðhætti. Dagbókarbrot II er það ritunarverkefni sem nemendur hafa hvað 

frjálsastar hendur við. Þeir ráða hver persónan er, hvort hún er fullorðin eða barn, 

kvenmaður eða karlmaður o.s.frv. Einnig ráða nemendur í hvaða mánuði 

dagbókarbrotið er skrifað, en þar sem nemendur hafa lært um alla gömlu mánuðina 

og hvað fólk starfaði í hverjum mánuði fyrir sig ættu þeir að geta skrifað um það sem 

þeim fannst áhugaverðast og skemmtilegast. Innlögn á Dagbókarbroti II er í raun sú 
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sama og í Dagbókarbroti I. Uppsetning á verkefninu er sú sama en meginbreytingin 

er sú að nemendur fá frjálsar hendur til hugmyndasköpunar.  

4.5.3 Að tjá sig frammi fyrir hópi 

Nauðsynlegt er að nemendur læri að tjá sig skýrt og áheyrilega. Lagt er 

til að byrjað sé strax í fyrsta bekk að hvetja nemendur til að tjá sig 

frammi fyrir bekkjarfélögum sínum, segja sögur og taka þátt í 

samræðum. Áhersla er lögð á að þeir læri að lesa upphátt með skýrum 

framburði og viðunandi lestrarhraða og öðlist hæfni til að halda athygli 

áheyrenda. Ekki er síður mikilvægt að nemendur túlki texta með 

leikrænni tjáningu og söng. Gert er ráð fyrir slíkri þjálfun allan 

grunnskólann (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 2007:13). 

Þegar verið er að æfa framsögn hjá svo ungum börnum telur höfundur að best sé að 

fara þá leið að nemendur lesi upp ritunarverkefnin sem þeir sömdu sjálfir. Áður en 

nemendur vinna ritunarverkefnin er þeim gert það ljóst að þeir muni þurfa að flytja 

verkefni fyrir bekkinn og því ætti það ekki að koma þeim á óvart. Kennari hvetur 

jafnframt nemendur til að æfa sig að lesa frásögnina upp heima. 

Nemendur fá í upphafi að vita að þrjú ritunarverkefni eigi að lesa upp. 

Dagbókarbrot II lesa allir nemendur upp. Hin tvö verkefnin sem á að lesa upp fá 

nemendur að velja sjálfir. Fyrstu tvö ritunarverkefnin í vinnubókinni eru unnin í 

fyrstu viku. Framsagnarhlutinn byrjar því ekki fyrr en í annarri viku svo nemendur 

séu vel undirbúnir fyrir upplesturinn.   

Kennari býður þeim nemendum sem eru óstyrkir að lesa upp verkefnin, s.s. eru 

ekki orðnir nægilega læsir eða finnst erfitt að lesa fyrir hópinn, að æfa sig sérstaklega 

fyrir upplesturinn. Rík áhersla er lögð á, hjá þeim eins og öðrum, að æfa sig fyrst að 

lesa upp heima, en jafnframt fá þeir tækifæri til að æfa sig í einrúmi með 

kennaranum. Þannig æfa nemendur textann vel, öryggi þeirra eykst og þeim líður 

betur á meðan þeir lesa. 

4.6 Myndræn tjáning 

Í tengslum við myndræna tjáningu er hægt að fara margar leiðir með þetta 

viðfangsefni. Hér verða nefndar tvær leiðir. Önnur leiðin er að nemendur búi til 

klippimynd af torfbæ, hver sínum torfbæ. Þannig geta nemendur ráðið því hvernig 
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torfbær hvers og eins er og hvernig umhverfið er í kringum hann. Þarna telur 

höfundur að mikilvægt sé að nemendur fái frjálsar hendur. Einhverjir vilja kannski 

fara þá leið að það sjáist inn í torfbæinn, aðrir sýna torfbæinn að utan og misjafnt er 

hvaða árstíma nemendur velja sér. Ekki þyrfti að festa sig við að nota eingöngu 

pappír. Hægt væri að nota efnisbúta, blóm, gras og laufblöð. 

Hin leiðin sem nefnd er hér var prófuð í vettvangsnámi höfundar í 

Varmahlíðarskóla. Þá var farin sú leið að búa til torfbæ úr þremur aflöngum 

pappakössum, þannig að hægt var að horfa ofan í bæinn. Kassarnir voru málaðir, 

þiljaðir af til að sýna herbergisskipan, rúm voru búin til og sett í baðstofuna og 

hjónaherbergið, útbúnar hlóðir, amboð o.s.frv. Bærinn var settur á stórt borð sem 

hafði verið dúklagt með grænu flísefni. Nemendur komu með plastdýr að heiman, 

heysátur voru útbúnar úr þæfðri ull og ruðningar gerðir úr pappahólkum settir í 

kringum bæinn til að skapa landslag. Allt þetta var unnið undir dyggri stjórn Írisar 

Olgu Lúðvíksdóttur, myndmenntakennara í Varmahlíðarskóla. Myndir af torfbænum 

eru í viðauka 2. 

4.7 Lummur, vöfflur, kleinur, kakó – heimilisfræði 

Í tengslum við heimilisfræði gætu nemendur útbúið kaffibrauð eða annað slíkt sem 

nemendur hafa lært að hafi verið neytt í gegnum tíðina. Hægt væri að fá uppástungur 

frá nemendum eða ákveða eitthvað sem umsjónarkennari og heimilisfræðikennari 

treysta hópnum í. Til dæmis væri hægt að baka flatkökur og setja hangikjöt ofan á, 

steikja lummur, baka vöfflur eða steikja kleinur. Ef farin er sú leið að steikja kleinur 

þá þarf heimilisfræðikennari að meta hvort hann treysti nemendum í að útbúa deigið. 

Annars geta nemendur fengið deigið tilbúið, lært að snúa kleinur og 

heimilisfræðikennari sjái svo um að steikja þær. Höfundur telur að það sé ekki 

vogandi að hleypa svo ungum börnum í jafn heita feiti og þarf til þegar verið er að 

steikja kleinur. Það sem nemendur útbúa með heimilisfræðikennaranum verður á 

boðstólum í lokasýningunni þar sem foreldrum og/eða öðrum bekkjum er boðið.  
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4.8 Upplýsingaleit – vefverkefni 

Í tengslum við upplýsinga- og tæknimennt er nemendum kennt að 

vinna með vefleit, t.d. google-vafrann. Kennarinn notar sýnikennslu 

þegar hann leggur verkefnið fyrir og sýnir á skjávarpa hvernig 

nemendur eiga að fara að (Ingvar Sigurgeirsson 1999:59). Hann 

opnar google.is og sýnir nemendum möguleikana sem þeir þurfa 

fyrir þetta verkefni, þ.e. hvernig þeir leita að mynd annars vegar og 

upplýsingum hins vegar. Einnig sýnir hann nemendum, eða rifjar 

upp með þeim ef þeir hafa unnið svipuð verkefni áður, hvernig 

mynd er vistuð í word-skjal og texti skrifaður í kringum hana. 

Því næst skiptir kennarinn nemendunum upp í pör. Kennarinn 

gefur pörunum upp að þau eigi að leita upplýsinga á google.is um 

tiltekið áhald eða gamlan hátíðisdag. Hugmyndir að viðfangsefnum 

eru í lista hér til hliðar. Þennan lista er hægt að klippa niður og hvert 

par getur dregið sér miða með orði. Áhaldið eða hátíðisdagurinn er 

sleginn inn í leitarstrenginn og nemendur þurfa svo að vinna úr 

upplýsingunum sem þeir fá. Nemendur opna word-skjal og skrifa 

inn lýsingu á viðfangsefninu, til hvers það er notað og hvernig ef um 

áhald er að ræða. Ef verið er að leita að hátíðisdegi er leitað að því 

hvað dagurinn merkti hér áður fyrr, hvernig haldið var upp á hann 

og hvort einhver hjátrú tengdist honum. Því næst finna pörin myndir af áhöldunum 

eða myndir sem tengjast hátíðisdeginum. Oft getur verið erfitt að finna myndir 

tengdar hátíðisdögum og þá er hægt að fara þá leið að teikna myndir. Frágangur þarf 

að vera góður, myndin vel staðsett og textinn í samhengi. Að lokum er afraksturinn 

prentaður út og hengdur upp á vegg í skólastofunni. Mikilvægt er að nemendur séu 

sem sjálfstæðastir í upplýsingaleit sinni og fari sínar leiðir en kennarinn er að 

sjálfsögðu boðinn og búinn að aðstoða ef aðstoðar er þörf.  

4.9 Þjóðararfur Íslendinga – þjóðlög 

Íslendingar hafa haldið vel utan um menningararf sinn þegar kemur að þjóðlögum og 

segja má að þau endurspegli sögu þjóðarinnar að einhverju leyti. Mikið er til af 

kvæðum og rímum sem vísa í gamla tíma og tilvalið er að tengja þau í námsþáttinn. 

Nemendur læra eitthvað af þessum kvæðum og útsetja í tónmennt. 

Askur 

Beitarhús 

Bóndadagur 

Fráfærur 

Hestasteinn 

Hlóðir 

Kambar (að kemba ull) 

Konudagur 

Krossmessa 

Lýsislampi/ar 

Rokkur 

Sauðskinnskór 

Spónn/spænir 

Strokkur 

(bullustrokkur) 

Sumardagurinn fyrsti 

Torfbær 

Tólgarkerti 

Trog 

Viðarkol 
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Nemendunum er sett fyrir að læra ljóð eða kvæði heima. Kennarinn kynnir 

kvæðið fyrir þeim, fær þá til að hugsa um hvað það er og útskýrir ef það flækist fyrir 

þeim. Kvæðið er sungið með nemendum svo þeir fái að kynnast laginu við það ef 

þeir þekkja það ekki nú þegar. Í tónmenntatímum útsetja svo nemendur lögin á sinn 

hátt. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluta, eiga nemendur í 3.–5. 

bekk að geta spilað þrástef eða annan léttan undirleik með söng, samið einfaldan 

undirleik og geta unnið með óhefðbundna hljóðgjafa og búið til tónverk á þá 

(2007:28–31). Höfundur sér fyrir að útsetning nemenda gæti verið á ýmsan hátt, s.s. 

skólahljóðfæri notuð sem undirspil, taktur útbúinn í tölvu, skrifaður á disk og síðan 

spilaður undir söngnum og lagið sungið í keðjusöng eða einföldum röddum ef lagið 

býður upp á slíkt. Skemmtilegt væri að skipta nemendum í hópa og fá mismunandi 

útsetningar. Útsetningar á lögunum eru svo fluttar á sýningunni í lok námsþáttar. 

Sem dæmi um kvæði sem tilvalið er að vinna með í þessu þema má nefna 

Þorraþræl, Fyrr var oft í koti kátt, Sofðu unga ástin mín og Móðir mín í kví kví. 

4.10 Leiklist 

Í vinnubókinni sem fylgir námsþættinum eru þrjú ritunarverkefni sem tengjast 

leiklist. Þessi ritunarverkefni krefjast þess að nemendur skrifi í hlutverki persónu sem 

þeir búa sér til sjálfir. Með því að vinna svona verkefni þjálfast nemendur í að setja 

sig í spor annarra, nota ímyndunaraflið auk þess að nýta nýfengna þekkingu sína og 

festa hana þar með betur. Mikilvægt er að kennarinn ræði við nemendur um 

verkefnið áður en þeir byrja að skrifa. Þannig hjálpar kennarinn nemendunum að 

setja sig í spor annarra. Einnig er gott að minna nemendur á að þeir eru að setja sig í 

spor fólks sem var uppi fyrir löngu síðan og margt breyst síðan þá, s.s. orðalag.  

Fyrsta ritunarverkefni sem krefst þess að nemendur skrifi í hlutverki er verkefnið 

Sendibréf þar sem barn skrifar bréf til pabba síns sem er á sjó fjarri heimilinu. Í 

verkefninu þurfa nemendur að setja sig í spor barnsins. Fyrir það fyrsta þurfa 

nemendur að ákveða hvort barnið er drengur eða stúlka. Því næst þurfa þau að hugsa 

sér hvernig því líður, ætli það sakni pabba síns? Eða er ekki gott samband á milli 

barnsins og pabbans? Er meira að gera hjá barninu þegar pabbinn er að heima eða 

ekki? Hver sér um að úthluta verkum þegar pabbinn er að heiman? Með því að ræða 

verkefnið og varpa fram nokkrum spurningum, ekki endilega þessum þó, hjálpar 
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kennarinn nemendunum að setja sig í spor barnsins og kemur þeim þannig af stað að 

skrifa.  

Hin tvö ritunarverkefnin sem krefjast þess að nemendur setji sig í spor annarra eru 

Dagbókarbrot I og Dagbókarbrot II. Í verkefninu Dagbókarbrot I eru fyrirmælin að 

nemandinn eigi að skrifa dagbók í hlutverki barns sem þarf að sitja yfir ánum langt 

frá bænum, allan liðlangan daginn. Í þessu verkefni getur nemandinn spurt sig 

svipaðra spurninga og þegar hann skrifaði sendibréfið. Ertu drengur eða stúlka? 

Hvernig líður þér? Finnst þér gaman að sitja yfir ánum? Ertu hræddur, ef svo er, við 

hvað, o.s.frv. 

Í verkefninu Dagbókarbrot II er dýpra farið í persónusköpun áður en hafist er 

handa við að skrifa dagbókina. Nemendur vinna blaðsíður 12 og 13 í vinnubókinni 

áður en þeir hefjast handa við ritunina sjálfa, en verkefnin þar krefjast þess að 

nemendur geri fulla grein fyrir persónunni sem þeir túlka sem og bænum og 

umhverfi persónunnar. Í þessu verkefni fá nemendur heldur ekki fyrirfram ákveðinn 

árstíma að skrifa um. Þegar kemur að þessu verkefni eru nemendur búnir að lesa alla 

bókina og ættu að hafa viðað að sér ýmsum fróðleik og því er það þeirra val hvaða 

árstíma þeir velja og hver persónan þeirra er nákvæmlega.  

Önnur leiklistartengd verkefni fara fram meðfram lestri bókarinnar Komdu og 

skoðaðu íslenska þjóðhætti. Jafnóðum og bókin er lesin er skemmtilegt að velta því 

fyrir sér hvernig störfin fóru fram. Hvernig töluðu húsmóðirin og vinnukonan saman 

á meðan þær unnu úr mjólkinni? Hvernig var samskiptum barna og fullorðinna 

hagað? Þessum spurningum er skemmtilegt að velta fyrir sér og ræða, en einnig er 

hægt að fara þá leið að beita kennsluaðferðum leiklistar. Í kaflanum Leiklist sem 

kennsluaðferð var gerð grein fyrir fjórum kennsluaðferðum leiklistar sem verða 

notaðar í námsþættinum. Hér verður farið yfir átta verkefni í þessum 

kennsluaðferðum. Ekki er gert ráð fyrir að allir nemendur vinni öll verkefnin, heldur 

er markmiðið að hver nemandi fái að taka þátt í a.m.k. einu til tveimur af þessum 

verkefnum. Þeir sem ekki taka þátt hverju sinni eru áhorfendur. 

Spuni I, unnið eftir lestur á kaflanum Harpa. Kennari velur fimm nemendur sem 

fá það verkefni að sýna spuna um hvernig borið var á túnin. Í kaflanum kemur fram 

að krakkar muldu hrossataðið og klárur voru  notaðar. Skítnum var svo sópað upp í 

trog og dreift með höndunum á túnin. Það voru einkum konur og börn sem sinntu 

þessu starfi (Sigrún Helgadóttir og Sólrún Harðardóttir 2009:6). En það kemur hvergi 
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fram hvernig samskipti fólksins voru á meðan vinnunni stóð. Nemendur þurfa að 

setja sig í spor þessa fólks, sýna hvernig það starfaði og hvernig samskipti þeirra 

voru á meðan. Fannst þeim gaman að þessu? Var þetta erfitt? Nemendurnir ráða 

framvindunni. Þeir nemendur sem taka þátt í þessum spuna fá einnig það verkefni að 

á einhverjum tímapunkti þarf eitthvað óvænt að gerast, eitthvað sem skapar spennu. 

Nemendurnir mega sjálfir ráða hvað það er. Sem dæmi um óvænt atvik sem skapar 

spennu getur verið að nautið sleppur úr fjósinu og gerir sig líklegt til að ráðast á 

börnin – hvað gera þau? 

Spuni II, unnið eftir lestur á kaflanum Heyannir. Kennari velur fjóra nemendur 

sem fá það verkefni að sýna spuna um hvernig heyskapur fór fram. Eins og áður ráða 

nemendur framvindunni og hvaða persónur þeir túlka. Dæmi um óvænt atvik sem 

skapar spennu í þessum spuna getur verið að lítið eigi eftir að taka saman og flytja 

heim af heyi en fólkið sjái stór, svört rigningarský nálgast. Hvað er best að gera í 

stöðunni? 

Kastljós I, unnið eftir lestur á kaflanum Skerpla. Einn nemandi er valinn til að 

setjast á stól fyrir framan hina. Höfundur áréttar að þarna þarf kennari að velja 

nemenda sem þolir að allri athygli sé beint að honum á meðan á verkefninu stendur. 

Nemandanum er sagt að bregða sér í hlutverk barns sem þarf að vaka yfir túnunum 

um nætur og passa að engar skepnur komi í túnið þar sem eftir á að slá það. Hinir 

nemendurnir spyrja nú barnið spjörunum úr. Sá sem er í kastljósinu þarf að halda sér 

í hlutverki barnsins og svara eins og hann telur að barnið myndi svara. Stundum þarf 

kennarinn að ríða á vaðið og spyrja fyrstu spurninganna. Spurningarnar geta verið á 

borð við: Hvað heitirðu? Hvað ertu gamall/gömul? Hvernig líður þér að vera alein/n 

að nóttu til að vaka yfir túninu? 

Kastljós II, unnið eftir lestur á kaflanum Einmánuður. Eins og áður er einn 

nemandi valinn til að koma í kastljósið. Hann bregður sér í hlutverk vinnukonu sem 

er að skipta um vist á krossmessu. Sem dæmi um spurningar sem kennari gæti spurt 

má nefna: Kvíðir þú fyrir vistaskiptunum? Ertu ánægð með að fara frá núverandi 

húsbændum? Af hverju skiptirðu um vist? 

Innri raddir I, unnið eftir lestur á kaflanum Sólmánuður. Kennarinn velur fjóra 

nemendur í verkefnið. Tveir sitja á stólum hvor á móti öðrum og hinir tveir standa 

hvor fyrir aftan sinn stólinn. Þeir sem sitja í stólunum eru annars vegar smalinn sem 

situr yfir ánum langt frá bænum og hins vegar húsbóndinn. Þeir sem standa fyrir 
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aftan stólana túlka svo hugsanir þessara persóna. Umræðuefnið sem kennari gefur 

nemendunum er að smalinn kom of seint með kindurnar á stekkinn og húsbóndinn 

sem er mjög strangur þarf að taka á því. Nemendur spinna umræðurnar í hlutverkum 

sínum og þeir sem fyrir aftan stólana standa segja það sem þeir telja að persónan 

hugsi þótt hún segi annað. 

Innri raddir II, unnið eftir lestur á kaflanum Góa. Kennarinn velur fjóra nemendur 

í verkefnið. Tveir sitja á stólum hvor á móti öðrum og setja sig í hlutverk barns og 

prestsins sem húsvitjar og fer yfir kunnáttu barnanna. Þeir sem fyrir aftan stólana 

standa túlka hugsanir þeirra. Umræðuefnið sem kennarinn gefur nemendunum er í 

raun bara að presturinn er að fara yfir kunnáttu barnsins. Kann barnið allt sem 

presturinn spyr um, reynir það að leiða spurningarnar í aðra átt eða er það kannski 

bara feimið og svarar litlu? Útfærslur á persónunum eru í höndum nemenda.  

Viðtal I, unnið eftir lestur á kaflanum Jólasveinar og aðrar vættir. Kennari velur 

tvo nemendur sem bregða sér í hlutverk blaðamanns sem tekur viðtal við 

jólasveininn Kertasníki. Blaðamaðurinn og Kertasníkir setjast við borð fyrir framan 

hina nemendurna og þar fer viðtalið fram. Til að efla persónusköpun getur 

blaðamaðurinn verið með eitthvað í höndunum, s.s fjarstýringu sem þjónaði hlutverki 

diktafóns því blaðaviðtöl eru gjarnan tekin upp á þann hátt. Efni viðtalsins er hvort 

Kertasníkir sé eins slæmur og af er látið, og ef svo er, af hverju er hann svona 

vondur? Er það eitthvað í uppeldinu, vill hann vera vondur o.s.frv. Blaðamaðurinn 

þarf að haga spurningum sínum eftir svörum Kertasníkis. 

Viðtal II, unnið eftir lestur á kaflanum Tvímánuður. Kennari velur tvo nemendur 

sem bregða sér í hlutverk útvarpsmanns og útilegumanns. Útvarpsmaðurinn og 

útilegumaðurinn setjast við borð fyrir framan hina nemendurna og þar fer viðtalið 

fram. Til að efla persónusköpun gætu bæði útvarpsmaðurinn og útilegumaðurinn 

verið með heyrnartól á eyrunum eins og útvarpsmenn eru með. Efni viðtalsins er af 

hverju útilegumaðurinn flúði til fjalla. Gerði hann eitthvað af sér? Hvernig líður 

honum? Hvernig gengur honum að afla sér matar? 

4.10.1 Leiksýning fyrir lokasýningu 

Í lok námsþáttarins er haldin sýning fyrir foreldra og/eða aðra bekki skólans. Fyrir þá 

sýningu semja nemendur leikþætti. Kennari skiptir nemendum í nokkra hópa en 

fimm til sex nemendur eru í hóp. Hver hópur fær úthlutað árstíð til að vinna með. 
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Bókinni er skipt í kafla eftir mánuðum og tilvalið er að hver hópur fái einn, tvo eða 

jafnvel þrjá mánuði til að vinna með. Ágætt er að miða við að hver mánuður komi 

aðeins einu sinni fyrir og því fer það eftir því hversu margir hóparnir eru hversu 

marga mánuði hver hópur fær. Eftir að hópskipting og árstíð er komin á hreint byrja 

nemendur á leikritun. Kennari leggur inn hvernig leikþættir eru uppsettir: Almenna 

reglan er sú að í upphafi sé kynning, því næst gerist eitthvað óvænt sem skapar 

spennu og að lokum er vandinn eða spennan leyst. Árétta skal fyrir nemendum að 

skrifa ekki leikþáttinn upp orð fyrir orð heldur aðeins hvað gerist í leikritinu. Samtöl 

og annað slíkt skal spila af fingrum fram svo nemendur festist ekki um of í að læra 

heilu rullurnar utan að. Á meðan nemendur eru að skrifa leikþættina er ágætt að 

benda þeim á að hafa bókina við höndina til að minna sig á hvað var um að vera 

þennan tiltekna mánuð. Eftir að nemendur hafa skrifað upp atburðarásina er 

hlutverkum skipt niður og þurfa hóparnir að ákveða og ræða hver leikur hvaða 

persónu. Mikilvægt er að allir séu sáttir og að hóparnir komist að samkomulagi en 

kennarinn þarf að vera til taks að hjálpa nemendum að ná saman ef þess þarf. Að 

lokum er leikþátturinn æfður og fínpússaður. Þessi vinna ætti að vera nemendanna 

frá upphafi til enda en að sjálfsögðu er kennarinn til staðar og aðstoðar ef nemendur 

óska eftir því. Á lokasýningunni mæta svo nemendur í klæðnaði sem lýsir þeirri 

persónu sem þeir eru í leikþættinum, t.d. geta karlmennirnir í leikritinu verið í 

ullarsokkum, svörtum eða brúnum buxum, lopapeysu og með pottlok og konurnar í 

síðu pilsi með svuntu og sjal. Kennarinn þarf að vera tilbúinn að aðstoða nemendur 

með þennan klæðnað ef þeir geta ekki útvegað sér hann sjálfir. Hlutverk kennarans í 

þessari vinnu er fyrst og fremst að vera til staðar fyrir nemendur, hjálpa með öll 

vafamál, leysa ágreining sem getur komið upp í hópavinnu og útvega klæðnað og/eða 

muni sem nemendur gæti vantað. 

4.11 Samþætting fleiri námsgreina 

Ef vilji er fyrir hendi væri hægt að hafa fleiri námsgreinar með í þemanáminu um 

íslenska þjóðhætti. Það væri hægt að kenna nemendum að prjóna og þæfa í 

textílmennt, fara í gamla leiki í íþróttum og smíða gamla muni í smíðum, s.s. trog. 

Allt þarf þetta þó að miða að aldri og getu nemenda.  

Höfundur mælir með því, ef tími gefst til á meðan nemendur borða nesti eða ef 

um aðra frjálsa tíma er að ræða, að kennari lesi fyrir nemendur bókina Sossa 
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sólskinsbarn eftir Magneu frá Kleifum (1999). Sagan gerist upp úr 1900 og er 

aðalsöguhetjan, Sossa, átta ára. Bókin lýsir vel hvernig það var að vera barn á 

þessum tíma og ættu nemendur að geta sett sig í spor Sossu og áttað sig enn betur á 

því hvernig lífið var hér áður fyrr. 

4.12 Lokasýning 

Í lok þemavinnunnar er haldin sýning fyrir foreldra og/eða aðra bekki skólans, þar 

sem afrakstur nemenda er sýndur. Vinnubækur nemenda eru til sýnis, útprentanir af 

vefverkefnum eru hengdar upp á vegg, burstabæir sem nemendur útbjuggu eru til 

sýnis, gestunum er boðið að smakka á veitingum sem nemendur útbjuggu, þjóðlögin 

sem nemendur útsettu eru flutt og sýning á leikþáttum nemenda fer fram. Miðað er 

við að sýningin taki rúma kennslustund en þar sem margt er að skoða er gott að gefa 

sér rúman tíma. Því er gott að miða við tvær kennslustundir. 

Þekking nemenda vex jafnt og þétt í gegnum námsþáttinn og með því að 

skipuleggja lokasýningu fer einnig mikið nám fram. Nemendur vita að allt ferlið í 

gegn miðar að þessari lokasýningu og því sem þar verður. Það ýtir undir áhuga þeirra 

að vita að vinnan miðar að því að þeir bjóði fólki að koma og sjá hvað þeir hafa verið 

að vinna að. Allir leggja sitt að mörkum og vinna að sameiginlegu markmiði: að 

skipuleggja sýninguna. „Nemendur fá á áþreifanlegan hátt að upplifa viðurkenningu 

fyrir vel unnið verk. Jákvæð viðbrögð áhorfenda, þ.e. samnemenda, kennara, gesta 

og ekki síst foreldra sjá til þess“ (Lilja M. Jónsdóttir 1996:49). 
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Lokaorð 

Markmið mitt með þessu lokaverkefni var að útbúa heildstæðan og aðgengilegan 

námsþátt um íslenska þjóðhætti. Námsþáttinn byggði ég á hugmyndafræði 

hugsmíðahyggju, einstaklingsmiðaðs náms, þemanáms og leiklistar sem 

kennsluaðferðar. Öll þessi kennslufræðilegu hugtök stuðla á því að nemendur læri á 

fjölbreyttan hátt um viðfangsefnið, verði sjálfstæðari og fari sínar eigin leiðir í að 

auka við þekkingu sína. 

Námsþátturinn kemur að ýmsum færniþáttum nemenda og eru markmiðin 

margvísleg. Hann þjálfar fjölbreytt vinnubrögð sem nemendur þurfa að ná tökum á 

smám saman og gott er að byrja að þjálfa með ungum nemendum. Sem dæmi má 

nefna að það er mjög mikilvægt að geta komið fram fyrir framan hóp og talað, bæði 

þegar í eldri bekki er komið sem og í daglegu lífi. Framsagnar- og leiklistarverkefni 

námsþáttarins þjálfa þessa þætti, ásamt fleiri verkefnum þáttarins. Einnig tel ég 

mikilvægt að nemendur læri um menningararf Íslendinga og þjóðhætti þar sem 

Íslendingasögur eru lesnar á eldri stigum grunnskólanna. Með því að taka fyrir 

viðfangsefnið íslenskir þjóðhættir hafa nemendur skapað sér grunn til að byggja ofan 

á. 
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Viðauki 1 

 

Horfumst við í augu sem grámyglur tvær 

Vinnubók um íslenska þjóðhætti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn: _________________________________________ 



2 

 

Íslenskir þjóðhættir 

 

 

Hvað dettur þér fyrst í hug þú heyrir hugtakið þjóðhættir? ___________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Hvað geta foreldrar þínir eða afi og amma sagt þér um íslenska 

þjóðhætti? _______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Mánaðarblóm 



4 

 

Harpa – Skerpla – Sólmánuður 

 

Í hvað notuðu menn hrossatað og kúaskán? _______________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju önnuðust kvenmenn og börn túnvinnuna á sumum stöðum? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvaða verðlaun fengu þeir sem sáu fyrsta ánamaðkinn að vori og/eða 

fyrstu sóleyjuna? ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju ætli skítahnausarnir hafi verið reistir upp á rönd? __________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju mátti eldurinn í hlóðunum aldrei slokkna? ________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju þurfti að vaka yfir túnunum á Skerplu? __________________ 

__________________________________________________________ 
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Hvað voru fráfærur? _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju þurfti að sitja yfir ánum? _____________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvað er keyta? ______________________________________________ 

 

Hefurðu heyrt eða kanntu einhverja útilegumannasögu? Kannski kunna 

mamma þín og pabbi eða amma og afi einhverja sögu sem þau geta sagt 

þér. Skrifaðu niður eina útilegumannasögu hér: ____________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Sendibréf 

Þú ert barn á 19. öld og tímabilið er Harpa. Pabbi þinn er á sjónum, og 

þú þarft því að sjá um túnvinnuna ásamt því fólki sem er á heimilinu. Þú 

sendir pabba þínum bréf og segir honum frá því sem þú ert að gera og 

hvernig gengur. Mundu að þegar þú skrifar sendibréf kemur 

dagsetningin efst, þar fyrir neðan er ávarp, síðan efni bréfsins og síðast 

kveðja. Vandaðu málfar og mundu að fólk á 19. öld talaði og skrifaði 

ekki alltaf eins og við gerum í dag, það sagði t.d. ekki ókei, eða hæ og 

bæ. 

______________ 

_________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________ 

_______________________________ 



7 

 

Heyannir – Tvímánuður – Haustmánuður 

Þessum spurningum skaltu svara með félaga þínum. Mundu að þið 

verðið að hjálpast að við að finna svörin við spurningunum.  

Nafn vinnufélaga míns: _______________________________________ 
 

Af hverju var tveimur böggum komið fyrir á baki hests þegar verið var 

að flytja heyið heim? ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvernig var heyinu skýlt fyrir veðri og vindum? ___________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvað eru töðugjöld? _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Af hverju þurfti að fara með ær og stundum kýr í sel langt frá bæ? _____ 

__________________________________________________________ 

 

Hvernig var smjör búið til? _______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

  Mynd 1 

Úr hverju voru húsin gerð? ____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Dagbókarbrot I 

Þú ert barn sem þarf að sitja yfir ánum langt frá bænum, allan liðlangan 

daginn. Skrifaðu nú dagbókarbrot í hlutverki þessa barns. Hvernig líður 

þér? Hvernig líða dagarnir hjá þér? 

 

Ég heiti: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Gormánuður – Ýlir –  Mörsugur 

Þessum spurningum skaltu svara með félaga þínum. Mundu að þið 

verðið að hjálpast að við að finna svörin við spurningunum.  

Nafn vinnufélaga míns: _______________________________________ 
 

Hvernig geymdist maturinn án þess að skemmast? __________________ 

__________________________________________________________ 

 

Nefndu nokkur dæmi um mat sem var borðaður á þessum tíma? _______ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Hvað er spónn? _____________________________________________ 

 

Hverju var verið að fagna á jólunum (hin fornu jól)? ________________ 

__________________________________________________________ 

 

Úr hverju voru kertin? ________________________________________ 

 

Hvernig ætli fólk hafi vitað hvernig tímanum leið þegar sólin skein ekki 

nema örfáa klukkutíma á dag? Geta foreldrar þínir eða amma þín og afi 

hjálpað þér með þessa spurningu? _______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Draugasaga 

Semdu nú draugasögu sem gerist um hávetur í dimmum torfbæ. 

Skrifaðu efst nafnið á sögunni.  

 

 ______________________________________               Mynd 2 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________         
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Þorri – Góa – Einmánuður  

 

Hvernig stytti fólk sér stundir á löngum vetrarkvöldum? _____________ 

__________________________________________________________ 

  

Hvað voru verbúðir? __________________ 

___________________________________ 

____________________________________                         Mynd 3 

 

Hvað var fyrsta verk sem var unnið á hverjum morgni? ______________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvernig var fylgst með því að börn fengju góða uppfræðslu? _________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Hvenær höfðu vinnuhjú vistaskipti? _____________________________ 

 

Hvernig fékk vinnufólkið greitt fyrir vinnu sína? ___________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Bærinn minn 

 

Bærinn minn heitir: __________________________________________ 

Þar búa: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Teikning af bænum mínum 
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Persónan mín 

 

Ég heiti: ___________________________________________________ 

Aldur: ____________________________________________________ 

Helstu störf: ________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Áhugamál: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Teikning af persónunni minni 
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Dagbókarbrot II 

Skrifaðu nú dagbókarbrot í hlutverki persónunnar sem þú bjóst þér til. 

Hvernig er dagur í hennar/hans lífi? Passaðu að haga störfum eftir því 

hvaða árstíð er. 

 

Ég heiti: ___________________________________________________ 

Mánuður: __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Viðauki 2 

Myndir 

Höfundur prófaði hluta af námsþættinum í vettvangsnámi í Varmahlíðarskóla í 

febrúar 2010. Hér má sjá myndir af sýningu nemenda í 5. bekk. 

 

Mánaðarblómið var stækkað í 

ljósritunarvél og límt á litaðan 

pappír. Kennari skrifaði mánaða-

heitin inn á blómið og nemendur 

skrifuðu hjá afmælismánuðinum 

sínum nafnið sitt og fæðingardag. Í 

kringum blómið hengdu nemendur 

upp vefverkefnin sín. 

 

 

Myndir af leikþáttum nemenda. 

Nemendur kynntu leikþættina sjálf, 

hver og einn kynnti sjálfan sig og 

hvaða persónu hann lék í 

leikþættinum. 

 

 

 

 

Leikþættina sömdu nemendur sjálfir.  



2 

 

 

 

 

Nemendur útbjuggu torfbæ úr þremur 

aflöngum kössum, máluðu hann og 

bjuggu til herbergi. Rúm voru útbúin 

sem og hlóðir, amboð, tunnur og 

fleira. Einnig voru útbúnar persónur 

úr pappa. 

 

 

 

 

Nemendur bjuggu til heysátur úr 

þæfðri ull og stungu nokkrum stráum 

í. Nemendur komu með leikfangadýr 

að heiman, úbjuggu klyfbera og 

límdu bagga úr þæfðri ull á 

klyfberann. 

 

 

 

Eins og áður sagði komu nemendur 

með plastdýr að heiman og stilltu upp 

í kringum bæinn. Grænt flísefni var 

sett undir bæinn og sýndi 

gróðursældina á jörðinni. 
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Viðauki 3 

Símat 

 

Nafn nemanda: ______________________________________________________ 

 

 

   

Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Vinnur af áhuga 
        

Vinnur skipulega 
        

Vinnur sjálfstætt en fer einnig eftir 
leiðbeiningum         

Heldur sig við efnið 
        

Tekur virkan þátt 
        

Sýnir skapandi vinnubrögð 
      

 
Leggur sig fram 
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Viðauki 4 

Sjálfsmat 

 

Mér fannst verkefnið skemmtilegt    

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Mér gekk vel að vinna verkefnið    

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Ég lærði nýja hluti  _____________ 

_____________________________ 

 

 

 

Ég er ánægð/ur með mitt framlag  

     til verkefnisins ________________ 

     ____________________________ 

 

Mér fannst skemmtilegast að ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Mér fannst erfiðast að __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Eitthvað að lokum? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Viðauki 5 

Jafningjamat 

Hópur: ______________________________________________________________ 

 

    Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

           

Gekk hópnum vel að vinna saman?         

Var verkaskipting jöfn?         

Höfðu allir nóg að gera?         

           

 

 

Hvað var skemmtilegast og hvers vegna? ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Hvað var erfiðast og hvers vegna? ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Eitthvað að lokum? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Viðauki 6 

 

      Mat á framsögn       

           

Nafn nemanda: __________________________________     

           

     Mjög gott Gott Í lagi Má betur fara 

           

Framburður skýr og leshraði góður: _____________________________________ 

           

Líkamsstaða: _______________________________________________________ 

           

Tengsl við áhorfendur: _______________________________________________ 

           

Það sem að þú mátt hafa í huga fyrir næsta framsagnarverkefni: ____________ 

           

                  

  

                  

  
 

 Mundu að æfingin skapar meistarann  

 

 

 

 


