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Útdráttur 

Þemanám er ekki ný „uppfinning“ í kennslu í grunnskólum en með sífelldum breytingum 

á markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla virðist sem þessi kennsluaðferð henti alltaf betur 

og betur til kennslu.  

Fyrri hluti verkefnisins er tileinkaður þemanámi almennt þar sem stiklað er á helstu 

atriðum laga um grunnskóla og Aðalnámskrár í tengslum við þemakennslu. Lögð er 

áhersla á að skoða vel þær kennsluaðferðir sem taldar eru henta best til þemanáms og 

farið er yfir helstu atriði tengd kennslunni.  

Í seinni hluta verkefnisins hef ég sett saman þemaverkefni þar sem lóan er í aðalhlutverki. 

Samþættar eru ólíkar námsgreinar svo sem íslenska, náttúrufræði, tónmennt, myndmennt 

og leikræn tjáning. Þemaverkefnið er ætlað 7. bekk grunnskóla en auðvelt er að aðlaga 

það nemendum á öllum aldri. 
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Inngangur  
Í vettvangsnámi mínu, vorið 2010, fékk ég það verkefni að aðstoða leiðsagnarkennarana 

mína við þemavinnu. Ég hafði aldrei áður komið að þess konar verkefni en hafði mjög 

gaman af. Nemendurnir voru í 7. bekk og bekkirnir voru tveir. Bekkjunum var blandað 

saman og síðan skipt í fjóra jafnstóra hópa. Þannig unnu nemendur síðan verkefnin sem 

lögð voru fyrir. Þemað voru fuglar í Grafarvogi og kennararnir höfðu útbúið fjölbreytt og 

áhugaverð verkefni. Verkefnin voru unnin í hefbundnum skólastofum, í smíðastofunni og 

utandyra. Kennarnir höfðu lagt á sig mikla vinnu fyrir þessa þemavinnu og krakkarnir 

voru virkilega áhugasamir.  

 Þetta verkefni vakti hjá mér mikinn áhuga á þemanámi. Möguleikarnir eru mjög 

miklir og fjölbreytnin getur því orðið nær óendanleg. Samþættar eru hinar ýmsu 

námsgreinar, hvort sem þær eru bóklegar, verklegar eða listgreinar. Hægt er að velja 

hvaða þema sem er og vinna með það á þann hátt sem þykir henta best hverju sinni. Í 

þessu tilviki voru fuglar teknir fyrir, eins og áður kemur fram, og varð það til þess að ég 

ákvað, í samráði við leiðbeinanda minn, að taka lóuna sérstaklega fyrir í mínu verkefni. 

 Þemaverkefnið er ætlað 7. bekk grunnskóla, en auðveldlega er hægt að þróa það 

og leggja fyrir hvaða aldur sem er. Nemendur í þessum bekk höfðu verið að lesa bókina  

Lífríkið á landi og lært þar um ýmislegt sem snertir náttúru Íslands og þar á meðal fugla. Í 

rauninni væri hægt að taka fyrir hvaða fugl sem er en heiðlóan er einn ástsælasti fugl 

okkar svo að hann varð fyrir valinu. Vinsældir lóunnar koma líklega aðallega vegna 

þeirrar almennu trúar að hún boði sumarið með hlýnandi veðri og bjartari dögum. 

Auðvelt er að ímynda sér þrá Íslendinga fyrr á öldum eftir birtu vorsins og sumrinu. 

Í þemaverkefninu eru samþættar hinar ýmsu námsgreinar: íslenska, tónmennt, 

myndmennt, leikræn tjáning og náttúrufræði og ættu því allir nemendur að finna eitthvað 

við sitt hæfi. 

Í fræðilegri umfjöllun minni um þemanám er litið í lög um grunnskóla og Aðalnámskrá 

grunnskóla og þar skoðað hversu mikið af markmiðum hægt er að vinna í skólum í 

gegnum þemánam. Ég útskýri helstu kennsluaðferðirnar og legg áherslu á þær sem henta 
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þemanáminu best. Að lokum fer ég yfir af hverju mér finnst að kennarar ættu að tileinka 

sér þemanám meira en þeir hafa áður gert við kennslu sína.  
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1.    Fræðileg umfjöllun 

1.1    Hvað segir í lögum um grunnskóla og  í  Aðalnámskrá? 

Aðalnámskrá grunnskóla byggist á lögum nr 66/1995 með þeim breytingum sem á þeim 

hafa orðið. Ný Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2007. Grunnskólum á Íslandi 

ber síðan að fara eftir þessari námskrá þegar farið er í að semja skólanámskrá fyrir hvern 

skóla fyrir sig. 

 Í 2. gr. laga um grunnskóla segir að hlutverk grunnskólans sé, í samvinnu við 

heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Skólinn skal temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og 

umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og skyldum einstaklingsins við 

samfélagið. Grunnskólinn skal haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda 

og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Auk þess skal hann 

veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og temja sér vinnubrögð sem stuðla að 

stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Lög nr 66/1995 

um grunnskóla).  

 Aðalnámskrá grunnskóla, sem eins og áður segir byggist á lögum um grunnskóla, 

segir að grunnskólanum beri að leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 

hæfni þeirra til heilbrigðs samstarfs og samkeppni við aðra. Einnig sé mikilvægt að 

nemendum lærist að þekkja og tjá eigin tilfinningar og kunni jafnframt að virða 

tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú, kynhneigð eða 

fötlun (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:9). Grunnskólinn á síðan að skila 

af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast sjálfstraust og öryggi. Þeir eiga að kunna 

að læra, hafa kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og 

kunna að tjá sig skýrt og skilmerkilega í töluðu og rituðu máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti. 2006:8).  

 

1.2    Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða 
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Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu 

leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Fjölbreytni í 

kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar m.a. að þessum markmiðum 

(Aðalnámskrá, almennur hluti, 2006:15).  

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferð í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna, sem 

það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b:9). 

 Engin ein kennsluaðferð er betri en önnur og þær skipta hundruðum. Nemendur þurfa 

tilbreytingu í kennslu og hægt er að laga og móta kennsluaðferðirnar næstum óendanlega. 

Mikilvægt er að prófa kennsluaðferðirnar við mismunandi aðstæður, þreifa sig áfram og 

finna þannig hvað hentar hverjum best. Ólíkir nemendur þurfa mismunandi 

kennsluaðferðir. Sumum henta útskýringar meðan aðrir vilja handfjatla verkefnið og 

glíma við það upp á eigin spýtur.  

Kennarar þurfa að glöggva sig á því hvar styrkur nemenda þeirra liggur og laga verkefni 

og kennsluaðferðir að því. Ólíkar kennsluaðferðir auka líkur á því að sem flestir 

nemendur njóti góðs af kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:67).  

Ég hef ákveðið að nota sömu skiptingu á kennsluaðferðum og Ingvar Sigurgeirsson 

skrifar um í bókum sínum. Þar fara saman þær kennsluaðferðir sem hafa svipuð 

meginmarkmið og áherslur, eiga sér sameiginlega aðferðafræði og gera því svipaðar 

kröfur til kennara og nemenda (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:43). Þessir flokkar eru: 

1. Útlistunarkennsla 

2. Þulunám og þjálfunaræfingar 

3. Verklegar æfingar 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning 

6. Þrautalausnir 

7. Leitaraðferðir 

8. Hópvinnubrögð 
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9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Þemanám hefur verið sett undir flokk 9, Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Í þessum flokki 

eru gerðar miklar kröfur til sjálfstæðis og skapandi vinnubragða nemenda, hvort sem 

nemendur vinna einir eða í hópum. Nemendur vinna við að leysa stór og umfangsmikil 

verkefni sem þeir hafa að mestu valið sjálfir og kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:150).  

Þemavinna ætti að skipa mun stærri sess í námi á öllum skólastigum. Þar reynir á hinu 

ýmsu hæfileika og verkefnin eru mjög lærdómsrík. Þessi verkefni eru nemendum góður 

undirbúningur fyrir framtíðina, þar sem þau reyna á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, 

hugmyndaflug og sköpunargáfu. Allt eru þetta þættir sem nýtast bæði í starfi og einkalífi. 

Þemanám byggist að miklu leyti á hópvinnu og því langar mig einnig að leggja áherslu á 

8. flokk kennsluaðferðanna, hópvinnubrögð. Hópvinnubrögð eru samheiti yfir margar 

kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að vera falin hópum til lausnar á verkefnum 

en ekki einstaklingum (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:136). Mikilvægt markmið hópvinnu 

er að þjálfa nemendur í samvinnu, sem er góður undirbúningur fyrir störf í framtíðinni. Í 

hópum geta nemendur skipt með sér verkum og þátttakendur spreytt sig í hinum ýmsu 

hlutverkum. Nemendur læra að taka tillit til annarra og allir ættu að finna verkefni sem 

hæfir þeirra áhugasviði og hæfileikum. Einnig ættu nemendur að geta lært sitthvað hver 

af öðrum.  

Ingvar Sigurgeirsson hefur gert nokkrar rannsóknir á mismunandi aðferðum við hópstarf 

og samvinnunám og benda þær til þess að samvinnunámsaðferðir hafi mjög jákvæð áhrif 

á námsárangur, félagsleg samskipti og viðhorf. Þrátt fyrir mikla áherslu á hópvinnubrögð 

í námskrám, kennsluleiðbeiningum og handbókum fyrir kennara benda rannsóknir hans 

til þess að þær séu lítið notaðar í íslenskum skólum (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:137-

138).  

Flestir hljóta að vera sammála því að einhæfa kennslu ber að forðast. Fjölbreytni í 

kennsluaðferðum viðheldur áhuga nemenda og er einnig þýðingarmikil vegna þess að 

nemendum henta ólíkar leiðir í námi.  
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1.3    Hvers vegna þemanám? 

Ýmsar skilgreiningar eru á þemanámi þó svo að í meginatriðum séu þær mjög líkar. Ég 

hef kosið að nota sömu skilgreiningu og Lilja M. Jónsdóttir hefur eftir D. Waters og notar 

í bókinni Skapandi skólastarf. Þar segir: 

Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af 

mörkum, bæði sem einstaklingar og í hópum. Upplýsingum hefur verið 

safnað og þær flokkaðar, skráðar og þeim miðlað til annarra með ýmsum 

hætti. Bein reynsla sem fengin er með athugunum og glímu við ákveðin 

úrlausnarefni er sérstaklega mikilvæg. Markmið hvers þemaverkefnis um sig, 

bæði samenn og sértæk eru ákveðin af kennurunum (Lilja M. Jónsdóttir. 

1996:9). 

Þemanám er yfirleitt samþætting tveggja eða fleiri námsgreina. Íslenskan á yfirleitt 

stærstan þátt í öllum þemaverkefnum, þ.e. ef þau eru unnin á íslensku. Auk hennar er 

áhersla lögð á hinar ýmsu námsgreinar, allt eftir því hvernig verkefninu er hagað. Svona 

verkefni eru þónokkuð tímafrek og því er mikilvægt fyrir kennara að skipuleggja sig vel. 

Kennarar þurfa að ákveða tímamörk verkefnisins, hvort að unnið er í skorpu eða 

verkefninu dreift yfir lengra tímabil. Tíminn nýtist mun betur þegar unnið er í lengri 

lotum vegna þess að þá hafa nemendur meiri tíma og geta þjálfað sig í þeim 

vinnubrögðum sem þarf að nota við svona vinnu. Auk þess er hægt að vinna veigameiri 

verkefni yfir lengri tíma þar sem nemendur geta t.d. æft sig í að taka viðtöl, skrá heimildir 

og lesa upp fyrir stærri hópa (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:18).  

Ýmis félagsleg markmið er mögulegt að nálgast í gegnum þemanám. Nemendur þjálfast í 

samvinnu, samhjálp, sanngirni og ábyrgð. Einnig læra þeir að hlusta á skoðanir annarra, 

gagnrýna og taka gagnrýni. Einstaklingar eru mismunandi hverju sinni og nemendur 

þurfa að vera meðvitaðir um það að oft eru ólíkar kröfur gerðar til þeirra þótt þeir séu 

saman í hóp. Engir tveir eru eins en allir hafa eitthvað til málanna að leggja og geta lagt 

sitthvað af mörkum til vinnunnar. Þetta er eitt af mikilvægustu langtímamarkmiðum 

þemanáms (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:23). 
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Í þemanámi fær kennarinn tækifæri til þess að vinna meira með öðrum kennurum. Auk 

þess fær hann að takast á við annars konar hlutverk í skólastofunni, hann verður 

leiðbeinandi og ráðgjafi. Einnig á hann möguleika á að kynnast öðrum hliðum á 

nemendum sínum sem mögulega fá að blómstra í þessu fjölbreytta starfi.  

Eins og áður hefur komið fram krefst þemanám fjölbreyttra kennsluaðferða. Nemendur fá 

að taka virkan þátt í undirbúningi verkefnanna og kafa djúpt í efnið. Vinnubrögðin geta 

verið af ýmsum toga. Sem dæmi um þau má nefna sjálfstæða skipulagningu verkefna, 

leikræna tjáningu, skapandi ritun, umræður og þjálfun við að leita í heimildum. Einnig 

læra nemendur að nota margvíslegar aðferðir við úrvinnslu og skil.  

Því miður heyrast alltaf einhverjar gagnrýnisraddir og kvarta þá kennarar yfir því að 

þemanám taki of langan tíma, að því fylgi mikill hávaði, nemendur séu meira á ferðinni 

og að fleiri agavandamál skjóti upp kollinum (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:11). Það getur vel 

verið að nokkuð sé til í þessu en kennarinn á að geta haft stjórn á hlutunum ef allt er vel 

skipulagt. Það er síðan um að gera að njóta þess að fylgjast með nemendum sínum sem í 

langflestum tilvikum eru áhugasamir um verkefnið og hafa gaman af. Kennarar verða að 

geta lagt þennan hefbundna kennara til hliðar annað slagið, sest niður og lært af 

nemendum. Þeir hafa oft mikið til málanna að leggja og kennarar þurfa að leggja sig fram 

við að hlusta til þess að átta sig á því hverju nemendur eru að reyna að koma á framfæri. 

Með þessum hætti er góður möguleiki að sjá hvaða nemendur taka við stjórninni og 

hvaða hæfileikum hver nemandi býr yfir.    

2.    Þemaverkefni 

2.1    Heiðlóan 

Koma heiðlóunnar hefur orðið táknræn fyrir vorkomuna á Íslandi í aldanna rás. Með 

kvaki sínu og söng færir hún fólki fréttir um að vorið sé komið og sumarið ekki langt 

undan. Þessi lofaði fugl í skáldskap, þjóðtrú og hugum landsmanna er alfriðaður á Íslandi.  

Heiðlóa er algengur varpfugl á Íslandi. Á latínu heitir fuglinn Pluvialis apricaria. 

Ættkvíslarheitið (pluvialis) er komið af latneska orðinu pluvia, sem merkir regn.  
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Lóan, eins og hún er venjulega nefnd, er um 26-29 cm löng. Hún er meðalstór, fremur 

þéttvaxin og hálsstutt. Hún vegur u.þ.b. 200 gr. og vænghaf hennar er 67- 76 cm 

(Námsgagnastofnun. 2006).  

 Í bók Stefáns Aðalsteinssonar og Grétars Eiríkssonar, Fuglarnir okkar frá árinu 1985 

(bls. 21), er mjög nákvæm og falleg lýsing á útliti lóunnar. Þar segir:  

Á bakinu er hún dröfnótt á litinn. Dröfnurnar eru svartar, gular og hvítar. 

Stélið á lóunni er dökkt með gulum og gulhvítum þverrákum. Yfir auganu er 

ljós rák sem liggur niður eftir hálsinum og bringunni og aftur eftir bolnum 

rétt neðan við vængina á báðum hliðum. Neðan við þessa rönd er lóan að 

mestu svört á litinn. 

 Kvenfuglinn og karlfuglinn eru mjög líkir að lit.  

Heiðlóan er vaðfugl. Hún er háfætt og á auðvelt með að vaða í grunnu vatni. Helsta fæða 

hennar eru skordýr, s.s. ánamaðkar, mýflugur og sniglar, en á sumrin nærist hún einnig á 

jurtafæðu, m.a. á berjum (Hjálmar R. Bárðason. 1986:215).  

Hreiðurgerð hjá lóunni er ekki mikil. Hún gerir sér hreiður í móum eða melum. Það getur 

verið mjög erfitt að koma auga á lóu á hreiðri af því að hún er svo samlit umhverfinu. 

Varp lóunnar hefst síðari hluta maímánaðar. Oftast eru eggin 4, eins og hjá flestum 

vaðfuglum á Íslandi, og þau eru grágul eða mógul með mósvörtum dílum (Hjálmar R. 

Bárðarson. 1986:215). 

Lóan er einkvænisfugl og hjónakornin eru mjög samhent í búskapnum. Þau liggja til 

skiptist á eggjunum og hvetja ungana sína strax til þess að bjarga sér sjálfir. Ef hætta 

steðjar að leika foreldrarnir ótrúlegan látbragðsleik og þykjast vera vængbrotnir til þess 

að draga athyglina frá hreiðrinu (Edda Eiríksdóttir o.fl. 1994:58).  

Heiðlóan er farfugl á Íslandi og fer úr landi í september og október. Þá hópa lóurnar sig 

saman, oft á nýslegnum túnum, í leit að æti áður en þær leggja af stað til heitari landa 

(Edda Eiríksdóttir o.fl. 1994:58). Heimkynni hennar eru á Bretlandseyjum og á 

meginlandi Vestur-Evrópu.  
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2.2    Þjóðtrú og þjóðsögur 

Þjóðtrú í tengslum við lóuna hefur verið algeng á Íslandi síðan land byggðist. Í þjóðtrúnni 

er talið að heiðlóan sé veðurglögg og megi af athöfnum hennar ráða í veðrabrigði á 

landinu (Hjálmar R. Bárðarson. 1986:216).  

Sumir trúðu því að ef farfuglar kæmu snemma boðaði það gott vor. Talsvert breytilegt 

var þó hvort menn fögnuðu lóunni þegar hún kom til Íslands og virðist þetta nokkuð hafa 

farið eftir landshlutum. Á sunnan- og vestanverðu landinu töldu margir að hún væri lítill 

spámaður, jafnvel ills viti ef hún kæmi mjög snemma, en norðan- og austanlands var 

henni fagnað sem vorboða. Sagt var að þegar lóan syngi „dýrðin“ mætti vænta góðs. 

Svipaða sögu segir Jón Árnason þjóðsagnasafnari. Hann segir að kveði lóan fyrst á vorin 

dýrrin, dýrrin, viti það á gott, en heyri maður til hennar óhú, óhú sé verra framundan 

(Námsgagnastofnun. 2006). 

Ekki boðaði það alltaf gott ef lóur hópuðu sig. Í lagi var ef það gerðist í móum eða 

aurum, slíkt merkti góða tíð framundan, en ef lóur flykktust í slægju eða á tún var það 

yfirleitt fyrirboði um hið gagnstæða (Námsgagnastofnun. 2006). 

 

Í bókinni Fuglarnir okkar, sem áður hefur verið nefnd hérna, eru sagðar þrjár þjóðsögur 

um lóuna. Hérna eru þær hafðar orðréttar upp úr bókinni og munu nemendur nota þær við 

vinnu að þemaverkefninu. 

Kristur og leirfuglarnir 

Lóan var ekki meðal þeirra fugla sem skapaðir voru í öndverðu, og er þessi saga um 

uppruna hennar. 

Þegar Kristur var barn, lék hann sér eins og önnur börn, og eitt sinn hafði hann það sér til 

gamans að búa til fugla úr leir. Þetta var á helgidegi. Þá bar að Sadúsea nokkurn. Hann 

ávítaði drenginn harðlega fyrir þetta því að það væri helgidagsbrot, og ætlaði síðan að 

brjóta allar leirmyndirnar. Þá brá Kristur hönd yfir þær, og um leið lifnuðu allir fuglarnir, 
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hófu sig á loft og sungu hástöfum: „Dýrðin, dýrðin!“ (Stefán Aðalsteinsson og Grétar 

Eiríksson. 1985:22) 

Vetrardvali lóunnar 

Lengi var það algeng trú hér á landi að lóurnar flýðu ekki landið þegar hausthret steðjuðu 

að, heldur legðust þær þá í dvala og svæfu allt til vors. Eru til sögur um að þær hafi 

fundist sofandi í klettagjótum og hellum, en vaknað ef þær voru bornar inn í hús. Sagt er 

að þær sofi með ungan birkikvist eða víðikvist í nefinu, sumir segja laufblað, og sé þetta 

tekið úr nefi þeirra, geti þær ekki vaknað aftur (Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson. 

1985:22). 

Fuglarnir í hellinum 

Sumir fullyrða að lóur og spörfuglar leiti í hella og kúri í leynum eins og í dái til þess 

tíma sem guð hefur ákveðið, en fljúgi þá þaðan út hópum saman sem vaktar frá dauðum. 

Sagt er að bóndi nokkur, sem var á ferð, hafi orðið þessa áskynja. Hann lagði í 

háskammdeginu land undir fót og kom allt í einu að helli einum stórum sem af 

einhverjum ástæðum vakti forvitni hans. Varð honum litið inn og sá þá þúsundir dauðra 

fugla, og var hellirinn allur fullur af þeim. Rak hann í fyrstu í rogastans, en áttaði sig þó 

og tók einn fuglinn upp og þuklaði á honum til að ganga úr skugga um, hvort hér væru í 

raun og veru dauðir fuglar. Þegar hann varð einskis lífsmarks var, lagði hann fuglinn aftur 

niður á sama stað. Næsta vor var maður þessi á ferð á sama stað og minntist þá þess sem 

hann hafði séð um veturinn. Fýsti hann þá að vita hversu væri nú háttað um fugla þessa 

og lagði lykkju á leið sína að hellinum að gamni sínu. Er inn kom í hellinn, fann hann 

aðeins fugl þann er hann hafði áður þuklað á, steindauðan og rotnandi, og dró af því þá 

ályktun að hinir hefðu flogið burt (Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson. 1985:23). 

 

2.3    Ljóð um lóuna 

Íslensk skáld hafa á liðnum öldum lofað heiðlóuna í kvæðum sínum, og má því kalla hana 

skáldafugl á Íslandi (Hjálmar R. Bárðarson. 1986:216). 
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Í þemaverkefnið hef ég valið tíu ljóð eftir íslenska höfunda þar sem lóan er í 

aðalhlutverki. Ég gef hérna dæmi um þrjú þeirra en hin sjö munu fylgja með í viðauka.  

Ljóðin eru mörg hver mjög ólík og lóan er ekki alltaf jafn vinsæl. Ljóðin eru skrifuð á 

hinum ýmsu tímabilum og spannar sá tími rúm hundrað ár. Nokkur þessara ljóða eru 

nútímaljóð og höfundarnir eru á mismunandi aldri þegar þeir gefa þau út.  

 

Lóan er komin 

Lóan er komin að kveða burt snjóinn, 

að kveða burt leiðindin; það getur hún. 

Hún hefir sagt mér að senn komi spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefir sagt mér til syndanna minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót. 

Hún hefir sagt mér að vakna og vinna 

og vonglaður taka nú sumrinu mót. 

                                      (Páll Ólafsson 1984:64). 

                                         

Heylóarvísa (Einnig kallað Heiðlóarkvæði) 

Snemma lóan litla í  

lofti bláu „dirrindí“ 

undir sólu syngur: 

„Lofið gæsku gjafarans - 
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 grænar eru sveitir lands, 

fagur himinhringur. 

 

Ég á bú í berjamó, 

börnin smá í kyrrð og ró 

heima í hreiðri bíða; 

mata ég þau af móðurtryggð, 

maðkinn tíni þrátt um byggð 

eða flugu fríða.“ 

 

Lóan heima úr lofti flaug, 

(ljómaði sól um himinbaug, 

blómi grær á grundu) 

til að annast unga smá –  

alla étið hafði þá 

hrafn fyrir hálfri stundu! 

               (Jónas Hallgrímsson 1997:68). 

 

Lóan er að fara 

Lóan er komin 

And so what! 
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Er það nú eitthvað til að redda málunum? 

Þessi dirrindí farfugl 

sem syngur að vori 

telur okkur trú um að allt verði betra 

með hækkandi sól 

svíkur okkur svo að hausti  

þegar á bjátar og skammdegið leggst yfir á ný. 

 

Skiptir litum og fjölgar sér 

Safnar kröftum 

Til að fara 

Farin, búin, bless 

Svo kallar maður þetta vini sína 

 

Vorboðinn ljúfi 

vertu bara heima hjá þér 

Hættu að koma og vekja með mér vonir 

Um að bráðum komi betri tíð 

 

Lóan er ekki að koma 

Lóan er að fara.  
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                 (Guðmundur Pálsson. 2010). 

 

2.4    Yfirmarkmið verkefnisins og námsmat 

Í þessu þemaverkefni eru samþættar ýmsar ólíkar námsgreinar. Íslenskan skipar þar 

stóran sess. Verkefnið er unnið á íslensku og allar heimildir og upplýsingar eru á 

móðurmálinu. Lesnar eru þrjár þjóðsögur og örlítið rýnt í þær. Auk þess les hver hópur 

tvö ljóð á íslensku og gerir verkefni tengd þeim.  

Náttúrufræðin kemur einnig mikið við sögu við vinnu að verkefninu. Lífshættir lóunnar 

eur þá skoðaðir á margvíslegan hátt. 

Listgreinar eru mikilvægar í verkefninu. Myndmennt er notuð þegar nemendur túlka með 

teikningu hvað þeir hafa verið að lesa. Leiklistin fær einnig að njóta sín þegar nemendur 

setja upp lítinn leikþátt í einum hluta verkefninsins. Að lokum er það síðan tónmennt sem 

nýtist sérstaklega við eitt verkefnið. Þar fá nemendur að syngja og spila á hljóðfæri. 

Það er líklega aldrei hægt að gera öllum til geðs en vonandi geta sem flestir fundið 

eitthvað við sitt hæfi við vinnu að þessu þemaverkefni. Reynt er að hafa verkefnin sem 

fjölbreyttust þannig að allir geti lagt sitt af mörkum til hópsins. Kennarar eiga að setja 

þær kröfur á nemendur að þeir geri alltaf sitt besta, vinni verkefnin snyrtilega og vel og 

vandi til verka. 

Þemaverkefnið er hugsað fyrir 7. bekk þó að alltaf sé hægt að sníða það að öðrum 

aldursflokkum.  

Gert er ráð fyrir að í einum bekk séu 20 nemendur. Bekknum yrði skipt þannig niður að 

kennarinn gæfi nemendum tækifæri á að para sig saman. Síðan dregur hann saman tvö 

pör í hóp. Þannig yrðu til fimm hópar með fjóra nemendur í hverjum hóp. Með þessum 

hætti fá nemendur að vinna með einhverjum sem þeir óska sérstaklega eftir, ásamt því að 

vinna með einhverjum öðrum. Þegar ákveðið hefur verið hverjir eru saman í hóp þá 

stendur sú niðurstaða. Verkefnin eru fjögur í þessu þemaverkefni og áætlað er að gefa 
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nemendum 5 virka skóladaga til þess að ljúka við þau öll. Að vikunni lokinni verður 

haldið bekkjarkvöld og sýning fyrir foreldra á verkum nemendanna.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, alennum hluta, stendur þetta um markmið: 

Skýr markmið eru grundvallarþáttur skólastarfs. Markmið eru leiðarvísir í 

öllu skólastarfi og forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu. Þau stýra 

kennslunni og námsmatinu og eru grundvöllur mats á gæðum skólastarfs 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:11). 

Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla þá eru markmiðin leiðarvísir í gegnum starfið. 

Nemendur þurfa að þekkja markmiðin til þess að geta áttað sig betur á því til hvers sé 

ætlast af þeim. Markmiðin með þessu þemaverkefni eru margskonar. Þau eru: 

 Að samþætta námsgreinar og kynna fyrir nemendum möguleikana sem námið 

hefur upp á að bjóða 

 Að nemendur fái að kynnast hinum ýmsu kennsluaðferðum 

 Að nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum jafnt sem samvinnu 

 Að nemendur læri að hafa frumkvæði og þori að miðla hugmyndum sínum til 

annarra 

 Að nemendur styrkist félagslega og læri að virða skoðanir annarra 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla stendur þetta um 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). 

Námsmat þarf að vera leiðbeinandi, kennarinn á að gefa nemendum sínum ábendingar 

um stöðu þeirra og veita þeim mikla hvatningu. Meta skal framfarirnar, hversu mikinn 
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skilning nemandi virðist hafa á verkefninu og leikni nemandans við vinnu á meðan á 

henni stendur.  

Matið á þessu verkefni verður í grófum dráttum fjórþætt:  

1. Í fyrsta lagi metur kennarinn hópinn sem heild. Hann fylgist með hópnum og tekur 

eftir þáttum eins og t.d. samvinnu, umræðum og skipulagshæfni. Kennarinn hlustar 

eftir hugmyndum nemenda, því hvernig aðrir taka í þær og hvernig úr þeim er 

unnið.  

2. Í öðru lagi eiga hóparnir að meta sig sjálfir. Þannig mat getur verið erfitt fyrir 

nemendur en er einnig, að mínu mati, mjög mikilvægt. Þá hafa nemendur tækifæri 

á að skoða vinnu sína og framlag og heyra auk þess skoðanir annarra á því. 

Nemendur svara þá sameiginlega spurningum af matsblaði. Það hefur að geyma 

atriði eins og t.d. hvernig þeim finnst að hópvinnan hafi gengið, hvernig samvinnan 

var, hvað hafi verið skemmtilegt, hvað var erfitt og að lokum hvaða einkunn þeim 

finnist þau eiga skilið. Nemendum ber að rökstyðja svör sín vel. 

3. Í þriðja lagi er það síðan mat kennarans á niðurstöðum þemaverkefnisins í heild 

sinni. Þá leggur kennarinn áherslu á það hvort að nemendur hafi vandað sig við 

verk sín og hvort að hugmyndir þeirra hafi verið frumlegar og aðgengilegar.  

4. Í fjórða lagi er það síðan einstaklingsmatið sem er símat. Kennarinn hefur fylgst 

með hópunum og tekið eftir vinnuframlagi hvers og eins. Einstaklingar eru metnir 

svipað og hóparnir, litið verður eftir frumkvæði, skipulagshæfni og vandvirkni. 

Einnig verður metin hæfni einstaklingsins til þess að vinna með öðrum. Hvort hann 

geti hlustað á hugmyndir annarra og fylgt þeim eftir og auk þess tekið gagnrýni 

þeirra. 

 

2.5    Verkefni 1 

2.5.1    Verklag og úrvinnsla 
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Nemendur fá blað sem búið er að teikna á einn stóran hring, sem á að tákna hreiður 

lóunnar, og nokkra litla, sem líta út eins og egg (sjá í viðauka). Þeir klippa hringinn út og 

10 egg.  

Síðan eiga nemendur að fara á bókasafnið og leita sér að upplýsingum um lóuna. Þeir 

nota til þess bækur, tímarit og internetið. Næst vinna nemendur úr heimildunum og finna 

þar allar helstu staðreyndir um lóuna, útlit hennar, hátterni og náttúru hennar. Þessar 

upplýsingar nota nemendur síðan til þess að finna lykilorð og setja þau, til að byrja með, 

upp í form hugarkorts.  

Næst eiga nemendur að vanda sig við að teikna mynd af lóunni og lita hana þannig að 

hún sé sem raunverulegust. Einnig á að lita eggin í sömu litum og egg lóunnar eru í raun 

og veru og skrifa síðan lykilorðin inn í þau. Eggin eru því næst klippt út og þau límd á 

hringinn (hreiðrið). Efst á hringnum á að skrifa heiðlóa. Til þess að festa fuglinn inn í 

hreiðrið þarf að klippa nokkrar ræmur af pappír og líma á hann og á hringinn og tengja 

þannig fuglinn og hreiðrið saman. Að lokum er sett band efst á hreiðrið og það látið 

hanga til sýnis í bekkjarstofunni. 

 

2.5.2  Markmið 

Í verkefni 1 er lóan rannsökuð út frá augum náttúrufræðinnar. Markmiðin með þessu 

verkefni eru: 

 Að þjálfa nemendur í upplýsingaöflun í bókum, tímaritum og af internetinu. 

 Að þjálfa nemendur í heimildavinnu 

 Að þjálfa nemendur í að finna lykilorð í texta 

 Að þjálfa nemendur í vinnu með hugarkort 

 

2.5.3  Námsmat 

Lögð verður áhersla á að nemendur leggi metnað sinn og vinnu verkefnið. Mikilvægt er 

að þeir vandi til verka og leiti sér heimilda á fleiri en einum stað. Auk þessa fylgist 
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kennarinn grannt með verkaskiptingunni í hópnum, hvort að allir leggi sitt af mörkum til 

verkefnisins.   

 

2.6     Verkefni 2 

2.6.1    Verklag og úrvinnsla 

Nemendur fá texta til að lesa yfir. Á þeim er sagt frá þjóðtrú Íslendinga í tengslum við 

lóuna og þrjár íslenskar þjóðsögur (sbr. bls. 13-14). Eftir að hafa skoðað þessa texta og 

velt þeim vel fyrir sér eiga nemendur að skrifa útdrátt úr sögunum og segja frá því sem 

þeim þótti merkilegast í tengslum við þjóðtrúna. Því næst fá nemendur sér stórt blað og á 

það eiga þau að safna sögunum sínum og myndum sem tákna sýn þeirra á textann. 

Nemendur hafa nokkuð frjálsar hendur með uppsetninguna og útlitið og um að gera að 

koma með nýstárlegar og góðar hugmyndir. Áfram er þó mikilvægt að vinnubrögðin séu 

vönduð. Að lokum er afrakstur vinnunnar hengdur upp á vegg í skólastofunni til sýnis 

fyrir samnemendur og aðra. 

 

2.6.2    Markmið 

Markmiðin með verkefni 2 eru: 

 Að þjálfa ritun með því að vinna með þjóðsögurnar og gera úr þeim útdrætti 

 Að kynnast gamalli þjóðtrú og mikilvægi lóunnar fyrir landsmenn fyrr á öldum 

 Að setja textana í myndrænt form 

 Að þjálfa frjóa og skapandi hugsun nemenda 

 

2.6.3    Námsmat 

Matinu fyrir þetta verkefni verður þannig háttað að kennarinn byrjar á því að fara yfir 

útdrættina sem nemendur hafa skrifað. Mikilvægt er að nemendur hafi tekið saman 

aðalatriði textanna og myndað nýjan með eigin orðum. Textinn þarf að vera vel læsilegur 
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og skýr. Myndirnar á stóra blaðinu eiga að endurspegla útdráttinn og vera lýsandi fyrir 

inninhald textans. Litið er eftir vandvirkni nemenda, hugmyndaflugi og samvinnu.  

 

2.7    Verkefni 3 

2.7.1    Verklag og úrvinnsla 

Kennarinn hefur fundið til tíu ljóð um lóuna eftir íslenska höfunda (sbr. bls. 14-18 og 

viðauka). Hóparnir draga sér tvö ljóð af þessum tíu og lesa þau vandlega. Innihald 

ljóðanna er mjög fjölbreytt, eins og áður segir, ljóðin skrifuð á mismunandi tímum og 

höfundarnir á ólíkum aldri. Eftir að hafa kynnt sér ljóðin eiga nemendur að velja það ljóð 

sem höfðar betur til þeirra og setja upp lítið leikrit sem endurspeglar sýn þeirra á ljóðinu. 

Mikilvægt er að allir í hópnum fái hlutverk og allir taki þátt. Nemendur fá síðan tækifæri 

á að sýna samnemendum sínum og kennara verkið áður en þau flytja það fyrir foreldra á 

bekkjarkvöldinu. 

 

2.7.2    Markmið 

Hinar sértæku aðferðir leiklistar og leikrænnar tjáningar auðvelda nemendum 

að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í 

daglegum samskiptum. Í þeirri grein taka nemendur þátt í skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar. 2007:39). 

Markmiðin með þessu verkefni eru: 

 Að þjálfa nemendur í að vinna með ljóð og njóta þeirra 

 Að kynna fyrir nemendum möguleika námsins með því að túlka ljóðið á þennan 

hátt 

 Að þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar 

 Að þjálfa nemendur til að taka frumkvæði og bregðast við eigin hugmyndum og 

annarra 

 Að nemendur læri að taka tillit til skoðana annarra 
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2.7.3  Námsmat 

Erfitt getur verið að meta svona vinnu en hana þarf að meta líkt og annað. Meta skal 

leikræna tjáningu nemenda, þ.e. framkomu þeirra og framsögn og hæfni nemenda til 

túlkunnar. Endurspeglar leikritið það sem segir í ljóðinu? Eru allir í hópnum að leggja sitt 

af mörkum til verksins? Einnig verður framkoma áheyranda metin. Þá metur kennarinn 

hlustun nemenda á aðra nemendur þegar þeir flytja sín verk. Eru nemendur svo fegnir að 

hafa lokið sínu leikverki að þeir halda ekki athygli við að fylgjast með hinum? Eru 

nemendur að sýna félögum sínum þá tillitsemi að hlusta með athygli?Alla þessa þætti 

þarf að setja saman í eina einkunn. 

 

2.8    Verkefni 4 

2.8.1    Verklag og úrvinnsla 

Tónmenntarnámsgreinin hefur margþætt tengsl við allar greinar því tónlist er 

samofin flestu því sem menn taka sér fyrir hendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar. 2007:23). 

Þetta verkefni vinna hóparnir fimm allir saman. Notaður verður einn dagur í vikunni þar 

sem þetta verkefni er alveg tekið fyrir og æft. Nemendur velja tvo nemanda úr hverjum 

hóp til þess að leika á hljóðfæri, hinir tveir syngja í kórnum. Sungnar verða vísurnar 

Heylóarvísa eftir Jónas Hallgrímsson og Lóan er komin eftir Pál Ólafsson. Lögin við 

vísurnar eru hvoru tveggja erlend þjóðlög. Lagið við Heylóarvísu er þýskt og lagið við 

Lóan er komin er bandarískt. Í lok vikunnar verður þetta atriði síðan sýnt foreldrunum á 

bekkjarkvöldinu. 

 

2.8.2    Markmið  

Tónlist hefur á öllum tímum í öllum samfélögum verið samofin lífi og starfi manna. 

Markmiðin með þessu verkefni eru: 
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 Að kynnast betur tveim ljóðum um lóuna 

 Að syngja og spila öll saman og njóta tónlistarinnar 

 Að þjálfa söng 

 Að þjálfa tónheyrn nemenda og bæta samhljóminn í hópnum 

 

2.8.3    Námsmat 

Þetta verkefni verður metið á tvo vegu, annars vegar verður nemandinn metinn sem 

einstaklingur og hinsvegar sem hluti af hóp. Á sýningarkvöldinu verður horft til þess 

hvernig hópurinn stendur sig. Í einstaklingsmatinu verður metin virkni og framkoma 

hvers og eins, þann dag sem æfingarnar standa yfir. 
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Niðurlag 

Við vinnu að þessu verkefni hefur áhugi minn fyrir þemanámi aukist enn meir. Þessi 

kennsluaðferð virðist vera of lítið notuð í skólum þrátt fyrir að henta nemendum í lang 

flestum tilvikum mjög vel. Nemendur fá að leyfa hæfileikum sínum að blómstra og nýta 

hugmyndir sínar mun meira en í hefbundnu skólastarfi.  

Eins og kemur glögglega í ljós í þessu verkefni þá ætti ekki að vera erfitt að útbúa svona 

þemaverkefni og möguleikarnir eru óendanlegir. Hægt er að samþætta ólíkar námsgreinar 

og vinna að ýmis konar marmkiðum. Af reynslu minni og annarra veit ég að gott skipulag 

er forsenda þess að þemavinna sé markviss og nýtist vel. 

Félagslegi þátturinn og lærdómurinn af því að vinna með öðrum er ómetanlegur og nýtist 

nemendum í hvaða starfi sem er í framtíðinni. 

 

 

 

. 
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Viðauki/Fylgiskjöl 

 

Ljóðin 

Vorhugur 

Er lóan syngur lífið fer á stjá, 

er lá í dvala um kaldan dimman vetur, 

brjóstin ungu belgja sig af þrá, 

sem bíður þess að makast hver sem getur. 

                                      (Einar Sigfússon. 2010). 

 

Fugl óféti 

Berðu fuglunum boð frá mér, 

um að þeim sé hollara að forða sér. 

 

Blístrandi eins og fífl, út í heiminn, 

Svo ef ég nálgast, þá þykist hann feiminn. 

 

Vaðfugla væl og urrandi vargar, 

ropandi rjúpur og stelkur sem gargar. 
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Já komiði fuglar og vekið mig í fríi 

ég skal gefa ykkur gjöf 

og hún er úr blýi. 

 

Dragúldinn vaknaður, segi ekki orð 

Pýri augun, 

og í huganum föndra við huxana morð. 

 

Svefninn átti að vera mitt afrek í alla nótt. 

 

Ég bið ekki um annað en á meðan sé hljótt. 

 

Loðinn svanur syngjandi um ekki neitt, 

það skyldi engan undra þó það geti mann reitt. 

 

Hvítmjúkir maðkar skulu fá ykkur í nesti! 

já, þannig vildi ég helst fara 

með þessa óboðnu gesti. 

 

\"lóan er komin\" 
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já voða gaman!!!! 

 

Það væri í lagi, 

ef hún héldi sér saman. 

 

Jæja svona fór þá um svefninn í þetta sinn, 

helli mjólk saman við kaffið, 

Þeim verður þó allavega ekki boðið inn 

                                             (zaper. 2010) 

 

Íslenska vorið 

Ég heyrði lífsins létta kvak 

ljúfan söng og vængjablak 

mér fannst sem vetur væri á bak 

og vor í blænum óma. 

- Morgunstund, og ilmur af beði blóma. 

 

Sá ég lóu lofti í 

leika við gaukinn, dirrindí 

í föruneyti fríða því 

ég fann líka stelk og spóa, 
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og kríur tvær, 

- en um kvöldið var farið að snjóa. 

 

Upp frá því kvað við annan brag 

það andaðist vorið næsta dag 

hún söng ekki meir sitt ljúflingslag 

lóan í draumnum mínum. 

En lagðist í snjóinn  

og dó þar Drottni sínum. 

 

Drottinn gaf og Drottinn tók 

í daganna sögu hann kafla jók 

já, gamalli lummu úr lífsins bók 

og lógaði í snatri þeim neista 

sem áræddi á íslenska vorið að treysta. 

                                         (Hannes Sigurðsson. 2010). 

 

Lóan 

Flýgur lóan hátt og lágt, 

um lund í skógi grænum. 

Flögrar stundum frekar hátt. 
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Föst í himin blænum. 

                        (Brimdís Klara Runólfsdóttir. 2010). 

                                                          

Ein ákveðin lóa 

Hann er kirkjugarðsvörður 

Hann kvíslar í trúnaði 

Ein ákveðin lóa 

syngur betur á einu leiði en öðrum 

 

Sumt er þess eðlis að allur heimurinn liði 

fyrir tortyggni sem léki um það 

líkt og vindur um hálfsprottið gras 

 

Við ræðum þetta langa stund 

Að endingu erum við sammála 

og segjum aldrei neinum 

hver hvíli svona vel 

                                  (Vésteinn Lúðvíksson). 

(Vésteinn Lúðvíksson. 2006:16). 

 

Lóa 
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Ég lengi lengi syng 

um lítið sortulyng. 

Því sár er sjónarmissir 

er snjórinn á það kyssir. 

 

Um sjóinn hraða hvel 

og kafa djúpt og vel. 

Þar sem lúða í leyni 

liggur undir steini. 

 

En valur vomir hér 

á veiðunum hann sér. 

Pínu litla lóu, 

í trýninu á tóu. 

 

Hún aldrei þýddist þann 

sem þanda brjóstið vann. 

En syngur dirrendí 

drauma heimi í. 

         (Stefán Finnsson. 2010) 
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Vorið kom 

Með draumblá augu 

innihaldsríkan kvið 

gengur hún brosandi 

um rúmfatalagerinn 

milli flísteppa, sokka og gardína 

 

hún lóa litla lipurtá 

safnar stráum 

stráum, fjöðrum og flísteppum 

flísteppum í hreiðrið 

 

vorið kom með henni lóu 

lóu litlu lipurtá 

           (Fiðurflétta. 2010). 
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Hreiðrið 
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