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Formáli 
Ágæti kennari, hér hefur þú í höndum kennsluleiðbeiningar með Ömmu Þuríði og 

þjóðsagnaferðinni sem er námsefni fyrir 3.- 4. bekk grunnskóla og er lokaverkefni 

mitt til B.ed. prófs við Háskólann á Akureyri. Í þessum leiðbeiningum má finna 

lýsingu á söguþræði námsefnisins, stutta umfjöllun um einstaklingsmiðun og 

þemanám auk hugmynda um önnur verkefni, kennsluaðferðir sem hægt væri að beita 

og jafnvel námsmatsaðferðir sem gætu hentað. 

 

Amma Þuríður og þjóðsagnaferðin er námsefni byggt á hugmyndinni um þemanám 

en hér eru námsgreinunum íslensku, samfélagsgreinum og grenndarkennslu þætt 

saman undir þemanu þjóðsögur. Þemanám er fjölþætt nálgun á efni og getur því 

einnig hentað vel við einstaklingsmiðun og er þetta námsefni hannað með það í huga 

að hægt sé að miða eftir megni, að þörfum nemenda. 

 

Hafir þú, sem kennari, nægilega gott hugmyndaflug eru góðar líkur á því að námsefni 

þetta verði að afar fróðlegu ævintýri í höndum þér og nemenda þinna. Því vona ég að 

þessar kennsluleiðbeiningar hjálpi til við að auðga yfirferð þessa námsefnis fyrir þér 

og nemendum þínum. 

 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 
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Um námsefnið 
Amma Þuríður og þjóðsagnaferðin er námsefni fyrir 3.-4. bekk grunnskóla og er 

hannað með það í huga að samþætta íslensku, samfélagsgreinar og grenndarkennslu 

undir þemanu þjóðsögur. Námsefnið er byggt á kenningum um félagslega 

hugsmíðahyggju í anda Vygotsky. Þannig er áhersla lögð á að kennarinn hjálpi 

nemendum að þróa með sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð á leið sinni að 

auknum vitsmunaþroska um leið og nemendur ættu að fá færi á að styrkja þær 

greindir sem ekki eru eins sterkar og aðrar með viðeigandi þjálfunaraðferðum. 

 

Lagt er upp með að námsefnið geti einnig nýst í einstaklingsmiðun en það er þó 

kennarans að útfæra það nánar í hverju tilviki. Þemanámið sem Amma Þuríður og 

þjóðsagnaferðin byggir í heild sinni á, er hins vegar góður grundvöllur fyrir 

einstaklingsmiðun þar sem að hægt er að útdeila verkefnum þannig að nemendur fái 

að njóta sín á því sviði sem þeir eru sterkastir en einnig þjálfa upp veikari 

greindarsvið þar sem greindir þeirra eru sterkastar en einnig þjálfa þær sem veikari 

eru. 

 

Námsefnið byggist á sögu af tveimur frændsystkinum á ferð um landið með ömmu 

sinni. Sagan er sögð í samfellu fyrir utan uppbrot með verkefnum á milli landshluta. 

Ekki er ætlast til að landshlutarnir séu teknir eftir hentugleikum því þá vantar einnig 

flæði og samhengi í söguna sjálfa, sem hefst á Vopnafirði og fer hringinn í kring um 

landið réttsælis. 

 

Námsefnið skiptist í fimm hluta, fjórir hlutar eru tengdir ákveðnum landsfjórðungum 

og í hverjum landsfjórðungi er unnið með eina tegund þjóðsagna, álfasögu, 

draugasögu, trölla- og óvætta sögu og sögu af mönnum og dýrum. Fimmti og seinasti 

hlutinn er síðan sögulokin, þegar börnin og amma koma aftur heim til sín. 
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Eins og áður segir hefst sagan fyrir austan og fer síðan hringinn í kringum landið og 

tengjast þjóðsagnaflokkarnir landshlutum í eftirfarandi röð: 

 

Austurland – Álfasögur 

Suðurland – Draugasögur 

Vesturland – Trölla- og óvættasögur 

Norðurland – sögur af mönnum og dýrum 

 

Milli þjóðsagnanna sem nýttar eru í námsefninu er minnst á ýmsar þjóðsögur og 

jafnvel staði sem hægt væri að fjalla um og auka þannig þekkingu nemenda á landinu 

og fleiri þjóðsögum um leið. 

Lýsing á söguþræðinum 

Námsefnið er saga tveggja frændsystkina sem leggja af stað í ferðalag hringinn í kring 

um landið með ömmu sinni og segir frá hvað börnin læra í ferðinni. Amma segir þeim 

ótal þjóðsögur og ræðir líka um ýmsa staði og náttúrufyrirbrigði. 

 

Sagan hefst á Austurlandis en bæði börnin og amma þeirra búa á Vopnafirði. Þau 

leggja síðan af stað í ferðalag og fyrsta næturstoppið er í Bakkagerði á Borgarfirði 

Eystri. Þar fá börnin að heyra um álfkonuna Snotru í Snotrunesi og einnig ræða þau 

svolítið um Dyrfjöll. Verkefnin með þessum fyrsta hluta tengjast meðal annars ferð 

þeirra frá Vopnafirði á Borgarfjörð, Dyrfjöllum og þjóðsögunni sem þau heyra. 

 

Í öðrum hluta er í fyrstu farið hratt yfir sögu, en amma og krakkarnir keyra 

Austfirðina á einum degi og skoða ýmsa álfasteina og heyra fleiri þjóðsögur. Þau gista 

síðan í Skaftafelli í Öræfum og fræðast um þjóðgarðinn auk þess sem amma segir 

aðra sögu, sem ekki er greint ýtarlega frá. Daginn eftir stoppa þau hinsvegar við 

Hvammsnúp undir Eyjafjöllum og þar segir amma söguna af Flóðalabba við 

Hvammsnúp en það er draugasaga. Að auki er aðeins rætt um Eyjafjallajökul og 

lítillega um eldgos. Verkefnin snúast meðal annars um vegalengdir, að staðsetja staði 

á korti, skapandi ritun, teikningu og að finna draugasögu úr eigin nágrenni. 

 

Í þriðja hluta námsefnisins liggur leið ömmu og krakkanna alla leið frá Eyjafjöllum á 

Látrabjarg á Vestfjörðum, leið þeirra er lýst lauslega í kaflanum og minnst á nokkrar 
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þjóðsögur sem hægt væri að vinna út frá, þangað til þau koma að Látrabjargi. 

Aðalviðfangsefni kaflans er sagan um Óvættinn í Látrabjargi og snúast verkefnin um 

söguna, að staðsetja Látrabjarg á korti, skapandi ritun og fleira. 

 

Fjórði hluti námsefnisins segir frá ferð ömmu og krakkanna frá Látrabjargi og í 

Vatnsdal í Austur-Húnavatnssýslu. Sem fyrr er minnst á ýmis náttúrufyrirbrigði og 

þjóðsögur á leiðinni í Vatnsdal, þar sem sagan um Skíðastaðastúlkuna og hrafninn 

gerist. Sögunni og aðdraganda hennar fylgja síðan verkefni sem, sem fyrr, felast 

meðal annars í skapandi skrifum, að staðsetja söguna á korti.  

 

Auk þessara fjögurra hluta er svo einn hluti sem segir frá heimferð og heimkomu 

krakkanna á Vopnafjörð og frásögn um það hvernig þeim fannst ferðin. Á leiðinni 

heim er að sjálfsögðu minnst á fleiri þjóðsögur sem hægt er að vinna út frá og staði 

sem vert er að veita athygli. 

Þemanám 

Þemanám er ein leið til að samþætta námsgreinar og auka fjölbreytni í 

kennsluaðferðum. En fjölbreyttir kennsluhættir auka líkurnar á því að sem flestir 

nemendur fái kennslu við hæfi og möguleika á að láta ljós sitt skína á þeim sviðum 

sem þeir eru bestir á um leið og þeir geta eflt aðra færniþætti sem ekki eru jafn sterkir. 

 

Þemanám krefst notkunar fjölbreyttra kennsluaðferða þannig að nemendur fái 

tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhornum og auka þannig 

skilning sinn á efninu. Vinnubrögðin geta verið mismunandi og spanna sjálfstæða 

vinnu, skapandi vinnubrögð, hópastarf, ýmis konar lestur og fleira. Auk þess þroskar 

það ýmsa félagslega eiginleika, eins og samvinnu, sanngirni, virðingu og þess háttar 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). 

 

Þar sem þemavinna byggist oft á verkefnum þar sem mörgum námsgreinum er þætt 

saman snertir hún margar, ef ekki allar, greindir einstaklingsins, samkvæmt 

fjölgreindakenningu Gardners. En fjölgreindakenningin byggir á því að allir 

einstaklingar búi yfir átta mismunandi greindum sem þó séu missterkar hjá hverjum 

einstaklingi. Með þjálfun er hægt að auka færni á þeim og þróa hverja greind á 

viðhlítandi stig. Í vel skipulagðri þemavinnu fá allir nemendur færi á að spreyta sig á 
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því sviði sem þeir eru sterkastir en fá jafnframt tækifæri til að efla veikari sviðin. 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

15).  

 

Námsefni sem bæði býður upp á einstaklingsvinnu og samvinnu með öðrum getur því 

hentað vel þegar unnið er með slíkum hætti. Margir hafa kynnst þemanámi í gegnum 

hópavinnu en það er ekki eina aðferðin sem nota má til að nálgast þema. Þemanám 

býður upp á jafna möguleika til einstaklingsvinnu og hópa- eða parastarfs, ef það er 

skipulagt þannig (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 16).  

 

Einstaklingsmiðun 

Í skólasamfélagi dagsins í dag er gerð sífellt meiri krafa um einstaklingsmiðað nám og 

er námsefnið hannað með það að markmiði að kennari geti nýtt það á fjölbreyttan hátt 

til þess að ná til sem flestra einstaklinga. Aldís Yngvadóttir (2008) bendir á að 

einstaklingsmiðuð kennsla standi og falli með kennaranum og þó hér sé gerð tilraun 

til námsefnisgerðar sem henti sem flestum nemendum þá er það kennarans að útfæra 

það nánar til þess að hver og einn fái kennslu við hæfi. 

 

Oft er námsefni hannað með meðalnemanda í huga, en það þýðir að bæði bráðgerir 

nemendur og þeir sem eiga við námsörðugleika að stríða fá ekki námsefni við hæfi en 

nauðsynleggt er að taka tillit til allrar nemendaflórunnar (Aldís Yngvadóttir, 2008). 

Því miður stangast það svolítið á við aðalnámskrá grunnskóla. Strax í inngangi 

aðalnámskrár er lögð áhersla á sveigjanleika í skipulagi kennslu svo að allir nemendur 

hafi færi á að fá nám við hæfi (almennur hluti, 2006, bls. 4). Það er því augljóst að 

taka verður mið af einstaklingsmiðun þegar kemur að skipulagningu kennslu og reynt 

er að taka tillit til þess í Ömmu Þuríði og þjóðsagnaferðinni.  

 

Til þess að taka mið af einstaklingsmiðun hefur þetta námsefni verið hannað með það 

í huga að grunnverkefnin ættu að duga fyrir flesta nemendur og síðan fær kennarinn 

nokkuð frjálsar hendur um val á aðferðum og nálgun á aukaefni til að dýpka skilning 

nemendanna. 
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Tenging við námskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er viðmið um hvaða árangri nemendur eiga að ná á ákveðnu 

tímabili og skiptist aðalnámskrá í einingar eftir námsgreinum. Hér á eftir eru tekin 

dæmi um þau markmið aðalnámskrár sem nemendur eiga að hafa náð við lok 4. 

bekkjar en þessi markmið voru notuð til hliðsjónar við gerð námsefnisins og má finna 

í aðalnámskrá grunnskóla, íslenska (2007) og samfélagsgreinar (2007).  

Við lok yfirferðar námsefnisins er ætlast til að nemandi: 

• hafi góðan og skýran framburð og hafi skilning á hvað góð framsögn er í 

mismunandi aðstæðum (Íslenska, 2007, bls. 12). 

• hafi fengið tækifæri til að semja og upplifa ýmis konar listrænt efni og geti 

sagt frá eftir minni (Íslenska, 2007, bls. 12 og Samfélagsgreinar, 2007, bls. 

13). 

• þekki til mismunandi tegunda texta og geti lagt mat á trúverðugleika hans 

(Íslenska, 2007, bls. 12). 

• hafi lært að meta íslenskan menningararf sem og menningu annarra. (Íslenska, 

2007, bls. 12). 

• hafi fengið þjálfun í að skrifa margvíslega texta (Íslenska, 2007, bls. 12). 

• hafi öðlast góðan orðaforða samhliða því að kynnast mismunandi textum og 

þjálfast í lestri og framsögn (Íslenska, 2007, bls. 12). 

• hafi öðlast gott vald á réttritun og kunni að beita greinarmerkjum (Íslenska, 

2007, bls. 12). 

• þekki til ýmis konar fróðleiks eins og þula, þjóðsagna og þekki einföld 

bókmenntahugtök, eins og söguþráð, persónur og boðskap (Íslenska, 2007, 

bls. 14 og Samfélagsgreinar, 2007, bls. 12 um þjóðsögur). 

• hafi upplifað, flutt og samið sögur, leikrit og ljóð á ýmsan hátt (Íslenska, 2007, 

bls. 14). 

• hafi fengið tækifæri til að skynja söguna á áþreifanlega hátt og fengið að 

upplifa hana í gegnum bókmenntir, kvikmyndir og þess háttar auk þess að hafa 

fengið færi á að endurskapa hana (Samfélagsgreinar, 2007, bls. 11). 

• þekki nærumhverfi sitt og skólans og geta vísað öðrum leið um svæðið auk 

þess að hafa lært að rata sjálfur (Samfélagsgreinar, 2007, bls. 11). 
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• hafi áttað sig á hvaða náttúruþættir móta umhverfið, þekkja staði, örnefni og 

kennileiti í umhverfi sínu og kunna skil á sögum og landafræðilegum 

hugtökum þeim tengdum (Samfélagsgreinar, 2007, bls. 11). 

• geti sagt frá þjóðháttum fyrri tíma og geta nefnt hvað sé líkt og ólíkt með 

nútímanum og fyrri tíð (Samfélagsgreinar, 2007, bls. 12). 

• geti notað kortabækur, hnattlíkön og annað slíkt til upplýsingaöflunar 

(Samfélagsgreinar, 2007, bls. 12). 

• skilji gildi bóka og internets við upplýsingaöflun og kunni að nýta sér þessi 

atriði, sem og bókasöfn við upplýsingaöflun (Samfélagsgreinar, 2007, bls. 13). 

 

Þessi markmið eru til viðmiðunar og gefa hugmyndir um hvaða áherslur hægt er að 

leggja við vinnu efnisins og gefa jafnvel hugmyndir um hvernig hægt er að nálgast 

það. 

Hugmyndir að aukaverkefnum 
Námsefnið tekur fyrir fjórar þjóðsagnagerðir og fjóra landshluta í gegnum ferðalag 

frændsystkinananna og fylgja hverjum hluta verkefni sem tengjast þjóðsögunni í þeim 

hluta, ferðalaginu sjálfu og fleiru í gegnum kortaverkefni, spurningar og myndræna 

tjáningu svo eitthvað sé nefnt. Þó er mikilvægt að námsefnið einskorðist ekki við 

þessi verkefni heldur séu umræður og önnur verkefni einnig í hávegum höfð til að 

gæta að sem mestri fjölbreytni í kennsluháttum. Hér á eftir koma hugmyndir að 

öðrum verkefnum og nálgunum sem hægt væri að nýta sér við yfirferð námsefnisins. 

 

Í fyrsta hluta Ömmu Þuríðar og þjóðsagnaferðarinnar liggur leið ömmu Þuríðar og 

frændsystkinanna frá Vopnafirði á Borgarfjörð eystri. Krakkarnir verða mjög hissa 

þegar þau uppgötva að amma ætlar ekki að stoppa á venjulegum áningarstöðum 

heldur tekur króka. Til dæmis væri hægt að vekja upp umræður um hvað fólk gerir 

venjulega þegar það fer í frí, hverju er pakkað niður, hvar stoppar fólk venjulega og 

hvað er oftast gert. Eins má fá nemendur til að velta fyrir sér af hverju þetta er oftast 

svona og fá þá til að íhuga hvort og/eða afhverju það eru til staðlaðar hugmyndir um 

hvað gert er á ferðalögum. 
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Á leiðinni á Borgarfjörð eystri er einnig rætt um Dyrfjöll og lauslega um hvernig þau 

urðu til, út frá því er hægt að fjalla sérstaklega um landslag á Austurlandi eða fara út í 

almennar umræður og verkefni um örnefni. Til dæmis væri hægt að vinna verkefni 

þar sem nemendur þurfa að finna örnefni og skýringuna á þeim, þá er gott að hafa til 

reiðu lista yfir nokkur frekar augljós eða nálæg örnefni, til dæmis Barnafossar, af 

hverju heita þeir það? 

 

Þjóðsaga fyrsta hlutans er álfasaga og segir frá álfadrottningunni Snotru í Snotrunesi. 

Í tengslum við álfasögur mætti vinna verkefni með álfasögur í heimabyggð, álfasteina 

og álagabletti svo eitthvað sé nefnt. Þá eru umræður um boðskap álfasagna einnig 

mjög sniðugar en margar álfasögurnar segja frá hvernig maðurinn fer illa með 

umhverfi eða svíkur náttúruna á einhvern hátt og hefnist fyrir það. Því eru margar 

álfasögur með þann boðskap að við skulum fara vel með náttúruna okkar. 

 

Hægt er að nálgast þjóðsögur og það umhverfi sem þær gerast í á ótal vegu og þessar 

hugmyndir sem eru nefndar í tengslum við álfasöguna geta nýst við hinar sögurnar ef 

þær eru útfærðar í takt við viðfangsefnið. Þannig er hægt að finna örnefni tengd 

álfum, draugum, tröllum og vinna með á ýmsan hátt. 

 

Hægt er að nýta einhverja þjóðsöguna í leikritagerð, þar sem nemendur skrifa saman 

og setja upp leikrit, til dæmis fyrir foreldra og aðra gesti eða á árshátíð svo eitthvað sé 

nefnt. Leikritagerð og –uppsetning eykur fjölbreytni í kennsluháttum og getur gefið 

færi á að auka skilning margra nemenda á viðfangsefninu eftir hvar styrkleikar þeirra 

liggja. Þá eykur fjölbreytt nálgun áhuga nemenda á efninu ef rétt er að henni staðið. 

Því er ekki úr vegi að íhuga líka alls konar myndræn verkefni og jafnvel verklegar 

æfingar. 

 

Mögulegt er að hefja samstarf við kennara verkgreina til að auka fjölbreytnina og 

vinna verkefni eins og að elda graut og skoða og skafa skófirnar svo úr pottinum til að 

fá skilning á skófum. Þá væri hægt að búa til einhverja fínar blæjur í stíl við þær sem 

Snotra álfadrottning notar til að komast til álfaríkisins. Jafnvel væri hægt að búa til 

líkön af sögusviði sagnanna og búa til skriðufallið í Vatnsdal eða sauma tuskudraug 

sem kallaðist Flóðalabbi og margt þess háttar. Mikilvægt er að láta hugmyndaflugið 

ráða. 
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Vert er að minnast á að lögð er svolítil áhersla á umræður og samræður um námsefnið 

og viðfangsefni þess en það er í takt við kenningar Vygotsky um að efla 

vitsmunaþroska barna. Hér á eftir má finna kafla með hugmyndum að 

kennsluaðferðum þar sem tekin eru dæmi um umræðuaðferðir sem hægt er að nýta. 

Þannig er hægt að ræða um þau gildi sem voru almenn í gamla daga og hvernig þau 

eru frábrugðin gildum dagsins í dag. Hægt er að ræða um viðureignir fólks við 

yfirnáttúruleg öfl og hvort hægt sé að samsama þessar viðureignir við eitthvað í lífi 

dagsins í dag. 

 

Þá væri einnig hægt að notast við upplýsingatækni til að þjálfa upplýsingaöflun og 

þess háttar og leyfa nemendum að finna myndir og upplýsingar um álfa, drauga og 

tröll, til dæmis.  

 

Séu þessar hugmyndir nýttar og jafnvel aðrar ferskari og betur viðeigandi á hverjum 

stað má leiða að því líkur að fjölbreytni í kennsluháttum aukist og að námið sé 

jafnframt betur miðað að þörfum bekkjarins sem og hvers einstaklings fyrir sig. 

Aðalatriðið er að hafa einstaklingsmiðun að markmiði í fjölbreyttum kennsluháttum 

og nálgun á viðfangsefnið og muna eftir að námsefnið er hannað með það sjónarmið 

að vera grunnur að samþættingu faga og gefa kost á einstaklingsmiðun. Þetta er þó allt 

í höndum kennarans. 

Hugmyndir að kennsluaðferðum 
Fjölbreytni í kennsluaðferðum er mikilvægur kostur og því gefur námsefnið kost á 

fjölbreyttari kennsluaðferðum en vinnubókarvinnu eins og sjá má hér að framan. Þó 

verður það að vera að mestu í höndum kennarans að breyta til og nýta námsefnið með 

fjölbreyttari hætti. Námsefnið sjálft byggist að mestu á vinnubókarkennslu, þar sem 

unnin eru verkefni í kjölfar sögu. Verkefnin bjóða meðal annars upp á skriflega 

tjáningu, þar sem nemendur fá að skrifa frjálst tengt ákveðnu þema. Hér fylgir útlistun 

á nokkrum kennsluaðferðum sem geta nýst vel við kennslu námsefnisins Ömmu 

Þuríðar og þjóðsagnaferðarinnar. 
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Endurtekningaræfingar ganga út á það að nemendur leysa viðstöðulaust ákveðin 

verkefni, oft eru þessar æfingar reyndar munnlegar þar sem kennari gefur dæmi og 

nemendur endurtaka eða svara um hæl. Þessar æfingar eru oft notaðar í 

tungumálakennslu og jafnvel í stærðfræði eins og til dæmis til að læra 

margföldunartöfluna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 72). Dæmi um þessa aðferð 

má finna í námsefninu, þar sem nemendur eru reglulega beðnir um að segja til um 

hvaða flokki þjóðsagna ákveðin saga tilheyrir. En það er gert til þess að þeir geri sér 

grein fyrir innihaldsmuni sagnanna. 

 

Vinnubókarkennsla, er eins konar þungamiðja í námsefninu Amma Þuríður og 

þjóðsagnaferðin og við fyrstu sýn mætti ætla að ekki væri ætlast til neins annars af 

nemendum en að vinna hefðbundna vinnubókarvinnu. En þessi kennsluaðferð gengur 

út á það að nemendur vinna verkefni í vinnubækur. Oft eru vinnubókaræfingar 

þægilegri viðureignar heldur en skriflegar æfingar í stílabækur fyrir nemendur, þar 

sem þeir þurfa minna að velta fyrir sér hvernig best er að setja fram úrlausnir og svör. 

Vinnubækur eru einnig þægileg mælieining fyrir kennara til að sjá hvernig nemendum 

miðar í náminu. Þessi aðferð hefur reyndar þann galla að oft komast nemendur upp 

með að vinna verkefnin án þess að skilja almennilega hvers ætlast er til af þeim eða 

án þess að hafa fullan skilning á verkefninu. Mikilvægt er að kennarar sem nýta sér 

vinnubókarkennslu gangi vel úr skugga um að nemendur skilji verkefnin og geti leyst 

þau sjálfir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 73-74).  

 

Verkefni námsefnisins eru vinnubókarverkefni og má líta á þau sem grunnverkefni 

tengd efninu en það má segja að það sé svo kennarans að nálgast þau á dýpri og 

fjölbreyttari hátt eftir því hvernig tími og efni leyfa. 

 

Skrifleg tjáning byggist á ritunarverkefnum af ýmsu tagi og má innan þessa flokks 

kennsluaðferða finna ritunarverkefni af ýmsum gerðum, svo sem ritgerðir, sögugerð, 

ljóðagerð og leikritun auk dagbóka, fréttaskrifa og þess háttar (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 107). Með skriflegri tjáningu er hægt að þjálfa margt, meðal annars, 

rithönd, stafsetningu og málfar en einnig er hægt að hjálpa nemendum að auðga 

ímyndunarafl sitt og hugmyndaflug auk þess að þjálfa mismunandi ritstíla. Í 

námsefninu má finna nokkur verkefni sem byggja á þessari kennsluaðferð, til dæmis 

eru nemendur beðnir um að skrifa eigin draugasögu í einu verkefninu. 
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Myndræn tjáning og myndsköpun eru verkefni sem byggjast á myndrænum 

útfærslum, eins og nafnið gefur til kynna. Þarna er oft um að ræða verkefni þar sem 

nemendum er ætlað að túlka ákveðin viðfangsefni á myndrænan hátt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 106-107). Sem dæmi um myndræn verkefni í Ömmu Þuríði 

og þjóðsagnaferðinni má nefna að nemendur eru beðnir um að teikna eitt atriðið í 

fyrstu þjóðsögu efnisins. 

 

Leikræn tjáning, eða það að nálgast námsefnið á leikrænan hátt, er ein aðferðin sem 

hægt er að beita í nálgun við títtnefnt námsefni. Einn stærsti kosturinn við leikræna 

tjáningu er að nemendur eru virkir og þeim gefst færi á að nálgast efnið á lifandi hátt. 

Þessi kennsluaðferð hentar meðal annars mjög vel til að efla sköpunargáfu nemenda 

og auka skilning þeirra á mismunandi aðstæðum og æfa þá í að setja sig í spor 

annarra. Þá má ætla að hún skerpi athyglisgáfu og styrki samhæfingu hreyfingar og 

skynjunar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 102). Ýmis fleiri markmið má uppfylla 

með leikrænni tjáningu en síðast en ekki síst má nefna að oftast finnst nemendum 

þetta skemmtileg tilbreyting. Þessi aðferð er ekki sett fram í námsefninu sjálfu en 

ýmsir möguleikar eru á að gefa nemendum færi á að setja upp leikrit, hvort sem það er 

beint upp úr þjóðsögunum eða öðru sem tengist námsefninu. 

 

Efnis- og heimildakönnun byggist í raun á því að nemandi fær það verkefni að leita 

upplýsinga fyrir eitthvert verkefni, valkvætt eða skyldu. Þegar kemur að þessari 

aðferð gildir einu hvort henni er beitt innan eins ákveðins fags eða sem hluta af 

þverfaglegu þemaverkefni. Viðfangsefni af þessu tagi ættu jafnvel að skipa stærri sess 

í skólastarfi en þau gera í raun, en efnis- og heimildakönnun þjálfar nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun, að auki þurfa nemendur að rýna í 

heimildir og íhuga gildi þeirra. Í nútíma samfélagi er upplýsingaöflun og gagnrýnin 

hugsun mikilvægur þáttur af lífinu og því er vel hægt að undirstrika mikilvægi þess að 

þjálfa þessa þætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 131-134). Sem dæmi um verkefni 

sem nýta má efnis- og heimildakönnun í eru orðabókarverkefnin eftir hverja sögu sem 

og vegalengdar verkefni, svo eitthvað sé nefnt. 

 

Umræðu- og spurnaraðferðir eru í raun fjöldi aðferða sem byggjast á því að kennarinn 

spyr spurninga eða beitir öðrum aðferðum til að koma af stað umræðum um tiltekið 

viðfangsefni. Þetta er hægt að gera með ýmis markmið í huga, til dæmis að efla áhuga 
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nemenda, fá þá til að skiptast á skoðunum, vega og meta ákveðið viðfangsefni og 

komast að niðurstöðu. Þá eru þessar aðferðir kjörnar til að fá nemendur til að bera 

saman ýmsa hluti, fyrirbæri eða viðburði svo eitthvað sé nefnt. Þessar aðferðir eru 

mjög mikilvægar til að þjálfa nemendur í mannlegum samskiptum, það er, að tjá sig, 

hlusta á aðra og rökræða auk þess að þjálfa þá í að virða almennar samskiptareglur. 

Mikilvægt er að kennarinn sé við stjórnvölinn þó svo að nemendurnir séu þeir sem 

eigi að spreyta sig (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 92). Þessar aðferðir eiga sér ekki 

sérstakan stað í áðurnefndu námsefni en hugmyndin er sú að kennarinn nýti 

umræðuaðferðir til að ýta undir gagnrýna hugsun nemenda og gefa þeim færi til að 

læra hver af öðrum sem og af kennaranum og geti þannig nálgast efnið á fjölbreyttan 

og krefjandi hátt. Þannig er mælt með því að kennari taki svolítinn tíma í að ræða með 

nemendum um gildi þjóðsagna almennt, um tengdar sögur í eigin nágrenni og jafnvel 

um mótun kennileita, svo eitthvað sé nefnt. 

 

Lesið, spurt og spjallað er ein tegund samræðuaðferðar og gæti nýst vel í tengslum við 

Ömmu Þuríði og þjóðsagnaferðina. Aðferðin byggist á því að nemendur lesa til 

skiptis og kennarinn stöðvar stundum lesturinn, spyr spurninga úr efninu eða opnar 

fyrir umræður út frá efninu. Þessa aðferð er hægt að útfæra á mismunandi hátt og 

getur þótt mjög skemmtileg meðal yngri nemenda grunnskóla (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 78).  

 

Þessi listi er alls ekki tæmandi og þó svo að námsefnið styðji ákveðnar 

kennsluaðferðir og stingi jafnvel upp á öðrum er hins vegar mælst til þess að kennarar 

ígrundi sjálfir hvaða aðferðir henti best og fari jafnvel ótroðnar slóðir í nýtingu 

námsefnisins og vali á námsmati en í næsta kafla verður fjallað aðeins um námsmat 

sem hægt væri að nýta með Ömmu Þuríði og þjóðsagnaferðinni. 
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Hugmyndir um námsmat 
Það er mikilvægur hluti af undirbúningi kennslu að íhuga hvernig meta á námið sem 

framundan er og hvort þau markmið sem sett eru náist (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 

bls. 86). Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að kennarar fylgist vandlega með 

hvernig nemendum gangi að ná markmiðum settum af aðalnámskrá og skólanámskrá. 

Þar er einnig áréttað að megin tilgangur námsmats sé að afla upplýsinga sem hjálpa 

nemendum við námið og jafnframt hvetja þá til dáða (almennur hluti, 2006, bls. 16).  

 

Þetta mat á framförum og árangri nemenda getur verið erfitt viðfangs, ef aðeins á að 

meta þekkingu á staðreyndum er það auðveldara en annars. En í skólastarfi dagsins í 

dag snýst nám um miklu meira en þekkingu á staðreyndum og nauðsynlegt er að allir 

hlutaðeigandi fái sem yfirgripsmesta vitneskju um árangur og framfarir (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 83). 

 

Þegar skipuleggja á námsmat er því nauðsynlegt að hafa í huga hvernig safna á 

upplýsingum um hvort og hvernig árangur náist, meðal annars verður að huga að 

hvernig safna á upplýsingum á meðan á kennslu stendur og hvað á að byggja á 

niðurstöðum og úrlausnum nemenda á verkefnum, auk þess sem vert er að meta 

frammistöðu þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 86). 

 

Mikilvægt er að velja námsmatsaðferðir í takt við þær kennsluaðferðir sem á að nota, 

þær verða að hæfa markmiðunum og endurspegla áherslur. Þá er mjög mikilvægt að 

hafa í huga að námsmat á ekki einvörðungu að fara fram með prófum og öðrum 

formlegum aðferðum heldur verður einnig að beita óformlegri aðferðum til þess að fá 

jafna og þétta mynd af árangri nemenda (almennur hluti, 2006, bls. 17). 

 

Ein námsmatsaðferð sem gæti hentað vel með námsefninu er símat, en þar er 

námsárangur nemenda metinn jafnt og þétt yfir námstímabilið. Ein útfærsluaðferð 

símats er að kennari meti verkefni nemenda um leið og þeir vinna þau og gefi þeim 

leiðbeiningar um hvað sé gott og hvað mætti betur fara. Sé símat vel framkvæmt getur 

það verið mjög leiðbeinandi og hjálpandi fyrir bæði kennara og nemenda til að ná 
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settum markmiðum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005, bls. 87-88).  

 

Innan símatsins má finna nokkrar gerðir námsmats sem geta farið vel í mati með 

Ömmu Þuríði og þjóðsagnaferðinni, sem dæmi um það má nefna verkmöppu sem í 

eru settar heimildir um nám nemenda, meðal annars teikningar, sögur, ljóð, ritgerðir, 

glósur og fleira. Verkmappa er einskonar heimildasafn um nám nemenda og hefur 

gjarnan að geyma umsagnir nemenda um verkefnin eða aðrar skólatengdar 

hugleiðingar. Sniðugt er að hafa nemendur með í ráðum um hvað fer í þessa möppu 

og hvernig viðmið eru notuð við matið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 87-88). 

 

Próf eru líklega ein algengasta námsmatsaðferðin til að kanna árangur nemenda. Þau 

geta verið skrifleg, munnleg eða verkleg könnun á ákveðinni þekkingu eða færni. 

Oftast þurfa nemendur að búa yfir ákveðinni þekkingu eða færni til þess að ná prófi. 

Til eru mismunandi gerðir af prófum, oftast eru þau tekin í skólanum en jafnvel heima 

líka, mismunandi reglur um tímamörk og hjálpargögn gilda (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 91). Próf gefa þó ekki 

nægilega góða mynd af öllum gerðum framfara heldur aðeins þeim sem tengjast 

námsefninu og markmiðum námsins. Próf geta ekki metið félagslega þætti eða annars 

konar þróun nemenda. 

 

Viðhorfakannanir eru notaðar til þess að kanna hug nemenda til skólans, ákveðinna 

viðfangsefna og margra annarra atriða sem tengjast skólagöngu nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 93). En 

hægt er að vinna með viðhorfakannanir til þess að bæta og þróa kennslu og nám 

nemenda í átt að þeirra áhugasviði, svo eitthvað sé nefnt. Sniðugt væri að gera 

viðhorfskönnun meðal nemenda eftir að þetta námsefni hefur verið kennt, til þess að 

sjá hvort nýta eigi það á sama hátt og var gert eða hvort þeim finnist að breyta megi 

áherslunum. Þannig getur viðhorfakönnun hjálpað kennurum að skipuleggja kennslu 

næsta skiptis með þessu námsefni. 

 

Ein aðferðin til að virkja nemendur til náms og starfs er síðan sjálfsmat, en það leggur 

áherslu á virka þátttöku nemenda og ábyrgð þeirra. Þetta er hægt að gera með 

dagbókum eða leiðarbókum, viðtölum eða jafnvel matsblöðum sem nemendur þurfa 
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að fylla út. Sjálfsmat getur leitt af sér að nemendur skilji frekar til hvers er ætlast af 

þeim í náminu og sjái hversu mikla ábyrgð þeir bera á eigin frammistöðu. Þá getur 

sjálfsmat hjálpað þeim að gera sér grein fyrir veikum og sterkum hliðum og kennt 

þeim að taka ábyrga afstöðu og því má ætla að þessi námsmatsaðferð hafi mikið 

uppeldisgildi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 91). Þó er spurning um að hafa 

varann á þegar sjálfsmat er skipulagt og gefa ekki nemendum of mikið sjálfsmatsvald 

til að byrja með, á meðan þeir eru að læra á ábyrgðina sem því fylgir að geta metið 

eigin frammistöðu. 

 

Heilt yfir eru námsmatshugmyndir mínar með þessu námsefni símat og jafnvel safn í 

verkmöppu, ef gerð eru verkefni utan bókarinnar. Þá finnst mér mjög sniðugt að nýta 

viðhorfakönnun til að sjá hvaða kennsluaðferðum og áherslum mætti breyta á milli 

ára/þeirra skipta sem námsefnið er kennt auk þess sem sjálfsmat gefur nemendum færi 

á að tjá sig um þeirra eigin framfarir og eykur jafnframt ábyrgðarkennd þeirra. Það er 

þó þannig að það er kennarans, sem kennir námsefnið að velja námsmat út frá þeim 

kennsluaðferðum sem hann velur að nýta sér. Þannig hefur kennarinn frjálsar hendur 

um val á kennslu- og matsaðferðum, en getur jafnframt nýtt sér þær hugmyndir sem 

finna má hér. 

Ábendingar  
Við úrlausnir verkefna um vegalengdir í Ömmu Þuríði og þjóðsagnaferðinni er annað 

hvort hægt að hjálpa nemendum að reikna út vegalengdirnar, þar sem kvarðinn er 

gefinn upp á hverju korti, eða finna upplýsingar um vegalengdir á Internetinu. Á 

síðunni http://www.lmi.is/frodleikur/vegalengdir-a-islandi/ er að finna töflu með 

vegalengdum á milli staða á Íslandi, þar er hægt að finna upplýsingar um vegalengdir 

á milli tveggja staða og oft þarf að reikna saman tvær vegalengdir til að fá að vita 

heildar vegalengdir. Þá má finna upplýsingar um vegalengdir á heimasíðu 

Vegagerðarinnar, http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/ en þar er hægt að 

setja inn brottfararstað og velja komustað og fá þannig upplýsingar um vegalengd 

eftir því hvaða leið er farin, þessi síða er því aðeins ýtarlegri en á vef Landmælinga 

Íslands. 

 
Margar spurningar í verkefnunum ganga út á það að nemendur dragi ályktanir út frá 

því sem þeir hafa lesið. Þá getur kennarinn valið hvort hann dragi ályktun sem hægt er 
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að deila með nemendum eða hvort hann hjálpi nemendum að draga þessar ályktanir 

sjálfir. Það er hægt að gera með því spyrja spurninga eins og: af hverju heldur þú að 

hann hafi gert þetta? og þess háttar opnar spurningar. 

 
Hugsanlega gæti verið gott að hjálpa nemendum af stað með sum verkefnin í Ömmu 

Þuríði og þjóðsagnaferðinni, til dæmis að skrifa eigin þjóðsögur eða að skrifa nýjan 

endi á þjóðsögur sem fjallað er um. Kennari verður að meta það sjálfur hvernig best er 

að hjálpa nemendum með slík verkefni en nauðsynlegt er að hjálpa þeim að virkja 

ímyndunaraflið og kenna þeim að nýta það í sögugerð, ef þeir eiga í einhverjum 

vanda. 

 

Að lokum 
Þessar kennsluleiðbeiningar eru til viðmiðunar um hvernig hægt er að nýta Ömmu 

Þuríði og þjóðsagnaferðina til að leiða nemendur áfram í náminu og hjálpa þeim að 

þroska vitsmuni sína og vitundir. Verkefnin í bókinni segja sig að mestu leiti sjálf en 

hér má finna hugmyndir um fjölbreyttari nálganir á þau viðfangsefni sem tekin eru 

fyrir. 

 

Það er lykilatriði að opna hugann og gera sér far um að auka fjölbreytnina og miða 

efnið að einstaklingnum í gegnum þetta þema. Hugmyndirnar hér eru ekki bindandi 

heldur má nýta þær eftir efnum og aðstæðum eða prófa aðrar leiðir ef þær henta betur. 
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