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Ágrip 

Verkefni þetta er unnið á vormisseri 2011 og er viðfangsefni þess Fjársjóðskistill Grindavíkur 

sem er  hugmyndabanki með verkefnum um Grindavík og nágrenni. Verkefnin eru 

kennsluhugmyndir sem miða að því að notaðar séu kennsluaðferðir leiklistar. 

Kistillinn hefur þann kost í för með sér að hægt er að bæta við hugmyndum sem kvikna við 

notkun hans. Með kistlinum fylgja verkefni og verklýsingar þannig að auðvelt er fyrir þann 

sem opnar kistilinn að nýta sér hann á þann hátt sem hann vill. Kistillinn miðast við að sem 

flestir nemendur á öllum stigum grunnskólans geti fengið að kynnast leiklist sem hluta af 

námi sínu.  

Markmið okkar með þessu verkefni er að reyna að setja fram fjölbreyttar og spennandi leiðir 

við  nálgun á námsefni og fara þannig  út fyrir það sem flokkast getur undir hefðbundnar 

kennsluaðferðir og kennsluhætti. Við teljum  mikilvægt að vekja nemendur  til umhugsunar 

um sögu síns heimabæjar með spennandi hætti og teljum við þessar aðferðir vera góða leið til 

þess. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 10 eininga lokaverkefni til B.ed. prófs á Menntavísindasviði, 

grunnskólafræðadeildar Háskóla Íslands.  Hún er unnin á vormisseri 2011 undir leiðsögn Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur aðjúnkts við Háskóla Íslands. 

Þetta verkefni var unnið í góðu samstarfi við marga aðila og þeim viljum við færa okkar bestu 

þakkir. Jóni Arasyni þökkum við fyrir ráðleggingar og smíði á kistlum undir verkefnin, Óla 

Má Guðmundssyni smiði hjá smíðaverkstæðinu Grindinni í Grindavík fyrir hönnun á 

brúðuleikhúsi, Benný Ósk Jökulsdóttur textílkennara við grunnskóla Grindavíkur þökkum við 

fyrir ráðleggingar við brúðugerð, strákunum í Fjölsmiðjunni í Grindavík fyrir að mála 

brúðuleikhúsið og fjölskyldum okkar fyrir að sýna okkur einstaka þolinmæði við gerð þessa 

verkefnis. Að lokum viljum við þakka Ásu Helgu Ragnarsdóttur leiðsagnakennara okkar, 

sérstaklega, fyrir góða leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni.  
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1. Inngangur  

Í þessu verkefni er markmiðið að sýna hvernig vinna má með brúðuleikhús í námi nemenda. 

Brúðuleikhús í skólastarfi er eitt af fjölmörgum kennslutækjum þar sem hægt er að beita 

aðferðum leiklistar til að miðla námsefni og kennslu  á skemmtilegan og fræðandi hátt. Við 

létum smíða fyrir okkur brúðuleikhús og kistill sem fylgir því. Þennan kistil köllum við  

Fjársjóðskistil Grindavíkur.  Þar leggjum við til verkefni sem við útfærum með aðferðum 

leiklistar að leiðarljósi þar sem vettvangurinn er brúðuleikhúsið. Verkefnin sem við leggjum 

til með brúðuleikhúsinu eru annars vegar tengd Saltfisksetrinu í Grindavík og hins vegar 

þjóðsögum er tengjast bænum. Markmiðið með kistlinum er að til verði verkefnabanki sem 

kennarar geta leitað í eftir kennsluhugmyndum og verkefnum en einnig bætt í hann þegar þeir 

fá nýjar  hugmyndir. Brúðuleikhúsið er hægt að nota sem kennslumiðil með flest öllu 

námsefni en ákváðum við þó að afmarka okkur og miða við það efni sem ofan greinir. 

Margir góðir kostir fylgja þátttöku nemenda í brúðuleikhúsi en þar hafa þeir kost á að læra að 

tileinka sér skapandi hugsun, efla ímyndunaraflið, dýpka skilning á námsefninu og að 

umgangast og vinna með öðrum. Með brúðu sem tæki er auðveldara fyrir nemendur að lifa sig 

inn í efnið, opna sig, tjá sig og setja sig í spor annarra þar sem hún gefur þeim ákveðið skjól.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 hefur verið lögð meiri áhersla á Leiklist í kennslu og að 

nemendur læri um nærsamfélag sitt. Við val okkar á þessu verkefni höfðum við þetta til 

hliðsjónar eins og fram kemur í öðrum kafla greinagerðarinnar. Í þriðja kaflanum fjöllum við 

almennt um verkefnið og viðfangsefni þess.   

Í framhaldi af því kemur fjórði kafli sem er fræðilegi hluti greinagerðarinnar. Þar fjöllum við 

um þau markmið sem Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 leggur upp með í tengslum við 

leiklist í námi. Einnig gerum við grein fyrir þeirri hugmyndafræði og kenningum sem við 

styðjumst við en þar er lögð áherslu á með hvaða hætti börn læra og hvaða eiginleikar í fari 

barna skipta mestu máli er kemur að þroska þeirra og námi. Markmið með fræðilega hlutanum 

er að sýna fram á tengingu okkar við þær kennsluaðferðir sem við kjósum að nota í tengslum 

við þetta verkefni.  

Fimmti kafli hefur að geyma þær kennsluaðferðir leiklistar sem við leggjum til að notaðar séu 

með þeim verkefnum sem ofan greinir. Viðeigandi kennsluaðferðir skipta máli ef kennara á 

að takast vel upp með að matreiða efnið á spennandi og skapandi hátt.  
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Kennsluaðferðir sem við leggjum mesta áherslu á hér flokkast undir hlutverkaleiki. Í þessum 

kafla komum við með tillögur að því hvernig hægt er að nota kennsluaðferðir með 

verkefnunum sem tengist annars vegar Saltfisksetrinu og hins vegar þjóðsögunum sem hægt 

er að finna í fylgiskjölum. 

Í sjötta kafla er gerð frekari grein fyrir brúðuleikhúsinu sjálfu. Í þeim kafla kemur fram 

hvernig brúðuleikhúsið er búið til og hvernig hægt er að setja upp einfalda leikmynd á stuttum 

tíma með því að láta nemendur endurnýta efni, hluti og annað tilfallandi. Ennfremur fylgir 

verklýsing af einfaldri brúðugerð með myndum sem hægt er að láta nemendur búa til án 

mikillar fyrirhafnar.  

Verkefnin sem við leggjum til með brúðuleikhúsinu, þjóðsögur úr Grindavík og 

Safnaverkefnið sem tengist Saltfisksetri Grindavíkur, eru útskýrð nánar í sjöunda kafla.  Það 

er hægt að nota hvaða þjóðsögur úr Grindavík sem er með brúðuleikhúsinu en við ákváðum 

að láta þrjár þjóðsögur fylgja með og hægt er að finna í fylgiskjölum. Safnaverkefnið er 

fjölbreytt og skemmtilegt og eru nánari útfærslur á því í þessum kafla. 

Í áttunda kafla fjöllum við um námsmat og leggjum við þar áherslu á að notað sé leiðsagna 

mat með þeim kennsluaðferðum sem við fjöllum um. Leiðsagnamat kemur vel heim og saman 

við áherslur í fræðilega hlutanum þar sem nemandinn er virkur þátttakandi í eigin námi og er 

námsmatið þar ekki undanskilið. Við leggjum til að notað sé leiðsagnamat með slíkum 

kennsluaðferðum og er hægt að finna matsblöð í fylgiskjölum bæði fyrir kennara og þá einnig 

sjálfsmatseyðublöð fyrir nemendur.  

Að síðustu eru svo lokaorð en með þessu verkefni vonumst við til þess að geta lagt okkar að 

mörkum til að auka fjölbreytileika í kennslu bæði fyrir kennara og nemendur.  
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2. Ástæða fyrir efnisvali   

Samkvæmt drögum að nýrri Aðalnámskrá er lögð áhersla á að skólar auki nám og tengingu 

nemenda við nærsamfélag sitt. Vægi leiklistar í kennslu hefur einnig fengið aukna áherslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:16). Með þetta að leiðarljósi ákváðum við að búa til efni sem 

nær yfir báða þessa þætti. Í Grindavík eru áhugaverðar sögur sem fylgja bænum eins og sagan 

um Tyrkjaránið,  þjóðsögur, ævintýri og safn sagna um saltfiskferli úr sjó til markaðar. Í 

kennaranámi okkar vorum við í einkar áhugaverðum áfanga sem hét Kennsla 

samfélagsgreina. Þar kynntumst við skapandi skólastarfi í tengslum við sögur og heilluðumst 

m.a af kennsluaðferðum leiklistar. Við lögðum upp með það í verkefninu að búa til 

brúðuleikhús og fjalla í leiðinni um Grindavík og sögur þar í kring. Markmið okkar er að 

nemendur í Grindavík geti kynnst sínu nærsamfélagi með skapandi aðferðum leiklistar.  

2.1. Samvinna 

Verkefnið var unnið í góðri samvinnu höfunda. Einnig komu ýmsir aðilar að verkefninu sem 

voru boðnir og búnir til að aðstoða okkur. Þar má fyrst má nefna nemendur í Fjölsmiðju við 

grunnskólann í Grindavík og kennara þeirra Jón Arason. Nemendur sem eru 14 strákar á 

aldrinum 15-16 ára máluðu brúðuleikhús sem er einn hluti verkefnisins. Smíðaverkstæðið 

Grindin í Grindavík var okkur góður stuðningur en þeir tóku þátt við að smíða brúðuleikhúsið. 

Grunnskóli Grindavíkur var okkur einnig vel innan handar en við fengum aðstöðu í textílstofu 

skólans og var Benný Ósk Jökulsdóttir kennari við skólann okkur innan handar við val á 

efnum við gerð skeiðabrúða .  

3. Almennt um verkefnið  

Í þessu verkefni er eitt af markmiðum að sýna hvernig vinna má með brúðuleikhús í námi 

nemenda. Brúðuleikhús í skólastarfi er eitt af fjölmörgum kennslutækjum þar sem hægt er að 

beita aðferðum leiklistar til að miðla námsefni og kennslu  á skemmtilegan og fræðandi hátt. 

Verkefnin sem fylgja með brúðuleikhúsinu fjalla almennt um  Grindavík og nærsamfélag þess 

en eitt af markmiðum Aðalnámsskrár grunnskóla er að nemendur fái innsýn í sögu þess 

samfélags sem þeir lifa og hrærast í.  

Aðalkennslutækið er brúðuleikhús en því fylgir kistill sem hefur að geyma hugmyndir að 

verkefnum en hann er einnig til þess gerður að hægt sé að bæta í hann hugmyndum.  
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Með þessu fylgir einnig poki sem í eru tillögur að leiktjöldum s.s. tjöld sem tákna vetur, 

sumar, nótt og einnig tillögur að einfaldri brúðu. Myndir af leiktjöldum og brúðu má sjá í 

kafla sex hér að neðan. Við leggjum áherslu á að þau efni sem notuð er í brúðu- og 

leiktjaldagerðinni séu einföld og endurnýjanleg. Verkefnin sem við leggjum til grundvallar og 

tengjast bæjarfélaginu er safnaverkefni og þjóðsögur.  

 

Grindavík er 2850 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð. Bærinn er vinsæll 

ferðamannastaður þar sem finna má Bláa lónið, Saltfisksetrið og aðra ferðatengda þjónustu. 

Aðalatvinnuvegur Grindvíkinga er fiskvinnsla og hefur það verið svo frá því um 1500 þegar 

hér voru smíðaðir bátar úr rekavið sem nóg var af við strendur bæjarins.  

 

Saltfisksetrið hefur að geyma áhugaverða sögu um þennan aðalatvinnuveg bæjarbúa ásamt því 

að fjalla um marga sögulega atburði. Safnið gefur góða lýsingu á því hvernig lífið var áður 

fyrr, hvernig aðbúnaður og aðstæður fólks voru, hvernig fiskurinn var unninn og ferlið var 

sem fiskurinn fór í gegnum áður en hann var seldur á markað erlendis (Grindavík, á.á.).  

 

Safnaverkefnið sem fylgir þessari greinagerð er gert með Saltfisksetrið í huga. Nemendur fá 

góðan fyrirlestur í gegnum safnið og þurfa svo að vinna ákveðin verkefni sem við útfærum  

frekar. Í safnaverkefninu má m.a finna vermannaleiki sem menn fóru í sem bjuggu á 

verbúðunum þegar ekki gaf á sjó. Sniðugt er að leyfa nemendum að reyna sig í þessum 

leikjum áður en farið er í gegnum safnið. Einnig eru verkefni þar sem nemendur þurfa að leita 

út frá ártölum, myndum, orðum og vísbendingum. Markmið okkar með þessu verkefnum er 

m.a. að nemendur öðlist bæði þekkingu á sögulegum atburðum og læri að tileinka sér ákveðin 

orðaforða sem þeir beita í framhaldinu þegar unnið er með kennsluaðferðir leiklistar. Safnið 

er í göngufæri frá grunnskólanum og því tilvalið að nota það sem hluta af verkefninu. 

 

Börn hafa mjög gaman að sögum af ýmsu tagi og eru þjóðsögur þar engin undantekning. 

Margar þjóðsögur hafa orðið til í gegnum árin í Grindavík og því tilvalið að nota þær sem 

viðfangsefni í verkefninu. Fyrir valinu urðu þrjár þjóðsögur sem fjalla um samskipti milli 

fólks, baráttu við náttúruöflin og huldufólk. Í verkefninu komum við með tillögur að því 

hvernig hægt er að útfæra þjóðsögurnar með tilliti til kennsluaðferðanna. Í fylgiskjölunum er 

að finna þær þjóðsögur sem við notuðumst við.  
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4. Fræðilegur hluti 

Það er mikilvægt að kennarar hafi góða og fræðilega þekkingu á mismunandi kenningum og 

hugmyndafræði  í náms- og uppeldisaðferðum þegar þeir skipuleggja nám nemenda.  

Ákvarðanir er varða kennslu eru teknar á mismunandi forsendum, faglegu innsæi og 

rökstuðningi þar sem fræðileg þekking og siðferði koma við sögu (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Kennslan þarf að byggja á þörfum 

hvers einstaklings. Kennarinn þarf því að hafa góðar upplýsingar um hæfileika, þekkingu og 

áhugasvið hvers nemenda ásamt því að hafa í huga vitsmuna-, hreyfi-, félags- og 

tilfinningaþroska og sterkar eða veikar eigindir nemandans.  

Kennarar þurfa því að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir til að koma til móts við 

mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika þeirra, mismunandi vinnubrögð og vinnuhraða 

ásamt því að hafa ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla í huga (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005).  

Menntun í dag krefst þess að kennari ígrundi vel starf sitt, sé vel að sér í fræðunum og hafi 

viljann til að þróa sig áfram á faglegan hátt.  

4.1. Aðalnámskrá grunnskóla – leiklist  

Þær áherslur sem hafa fengið meira vægi í dag snúa að sköpunargáfu, aðlögunarhæfni og betri 

samskiptahæfni einstaklingsins (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Leiklist er ein leið til þess að nálgast þessar nýju áherslur og kröfur og reynir á marga þætti 

mannlegrar hæfni. Nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná 

árangri. Í námi þurfa þeir tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, 

beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að túlka og meta upplýsingar. Þannig verða 

nemendur virkir í athugun, rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður haldbest og hugstæðast 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Leikræn tjáning kom fyrst fram í Aðalnámskrá grunnskóla 1976 en síðan þá hefur hún fengið 

meira vægi. Árið 1989 var lögð nokkur áhersla á þennan þátt en aðallega í formi fjölbreyttra 

vinnubragða og aukinni áherslu á samvinnu. Í lögum um grunnskóla frá því 1991 fékk leiklist 

ákveðinn sess með öðrum listgreinum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2005). Leiklist er þverfagleg 

grein sem ætlað er að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum og samþætta uppeldis- og 

menntunarmarkmið.  
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2. grein grunnskólalaga kveður á um að nemendum skuli veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft 

sinn, afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 

leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til 

samstarfs við aðra. Leikræn og listræn tjáning er tilgreind sérstaklega í 24. grein grunnskólalaga 

þar sem kveðið er á um hvaða áherslur eigi að leggja í Aðalnámskrá grunnskóla. Eins segir að 

námið eigi að nýtast nemendum í daglegu lífi og við frekara nám og starf (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er lögð áhersla á leiklist eða leikræna tjáningu sem 

þverfaglega grein, þar sem hægt er að beita henni inn í flestar greinar (Menntamálaráðuneytið, 

2006). 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2007 segir að allir grunnskólanemendur eigi að fá 

tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum 

sem byggjast á námsefni, verkefnum sem hafa það markmiði að byggja upp sjálfsmynd 

nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. 

Þar segir að: 

„Sérstaða leikrænnar tjáningar er hlutverkaleikur og persónusköpun. Nemendur læra að 

setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. Skilningur og nám á sér stað 

vegna þeirrar kröfu sem þessar aðstæður gera til þátttakenda. Með leikrænni tjáningu öðlast 

nemandinn aukinn sjálfsskilning og bætt sjálfsmat. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar 

auðvelda honum að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í 

daglegum samskiptum. Í leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur þátt í skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroskann“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2007). 

Leiklist/leikræn tjáning sækir efnivið í daglegt líf, félagsleg málefni, sögulega viðburði, 

goðsögur og ævintýri, hugmyndir, sambönd og afstöðu. Aðferðir greinarinnar má nota til að 

rannsaka mannleg samskipti jafnt sem hugmyndir eða rúmfræðileg (geómetrísk) form. 

Kennsluaðferðir af þessum toga eru notaðar með öðrum námsgreinum til að dýpka skilning 

nemenda á hinum ýmsu viðfangsefnum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Áherslur og markmið sem hafa fengið aukið vægi í Aðalnámskrá grunnskóla snúa eins og fyrr 

segir að sköpunargáfu, aðlögunar- og samskiptahæfni, má eflaust tengja þær við breyttar kröfur 

sem gerðar eru til einstaklingana í samfélaginu.  
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Leiklistin kemur til móts við þessar auknu kröfur og farið er að gefa henni meira rúm inn í 

Aðalnámskrá grunnskóla án þess þó að henni sé gefin ákveðinn tími í viðmiðunarstundarskrá. 

Hún er skilgreind þar sem þverfagleg grein og markmið sem gefin eru upp hafa þann kost að 

hægt er að beita henni í sem flestum greinum (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í mastersritgerð sinni Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum leggur  Kristín Á. 

Ólafsdóttir áherslu á fjögur markmið leikrænnar tjáningar og leiklistar í skólastarfi. 

Markmiðin snúa að persónulegum þroska nemanda þar sem lögð er áhersla á skynjun, næmi, 

tilfinningar, ímyndunarafl og hæfnina til að tjá sig og eiga samskipti við aðra. Einnig bendir 

hún á mikilvægi þess að nemandi læri að setja sig í spor annarra og skilji hvernig félagsleg 

tengsl eiga sér stað. Þá kemur hún inn á mikilvægi menningararfsins sem liggur í ýmsum 

leikbókmenntum og leiksýningum. Að síðustu nefnir hún það markmið að hægt er að nýta sér 

aðferðir leiklistar til að dýpka skilning nemenda í ýmsum námsgreinum (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007). 

Ýmsar kenningar og hugmyndafræði í kennslu og uppeldisfræðum hafa komið inn á þær 

áherslur og markmið sem lagt er upp með í Aðalnámskrá grunnskóla. Hugmyndasmiðir 

þessara kenninga eru frá mismunandi tímum og hafa ólíkar áherslur.  

Þeir eiga það þó sameiginlegt að þeir leggja áherslu á virkni barnsins og þátttöku í eigin námi 

og einnig á mikilvægi félagslegra samskipta og samvinnu í því samhengi.  

4.2. Fræðimenn og kenningar 

4.2.1. Hugsmíðahyggja 

Eitt af megineinkennum leiklistar í námi er að nemandinn er sinn eigin þekkingarsmiður sem er 

stöðugt að byggja sinn innri heim sem hjálpar honum síðan að skilja og rata í flóknum heimi 

veruleikans (Bruner, 1996). Frumkvöðlar og fræðimenn sem snúa að leiklist í kennslu sækja 

hugmyndir sínar m.a. til hugsmíðahyggju. Hugsmíðahyggjan á rætur sínar að rekja í rannsóknir 

Jean Piagets og samstarfsmanna hans, en þeir rannsökuðu hvernig félagsleg samskipti höfðu 

jákvæð áhrif á vitsmunaþroska einstaklingsins (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). 

Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að nemendur þrói eigin skilning á umhverfinu og byggi ofan 

á þá þekkingu sem fyrir er í stað þess að fá hugmyndir og svör frá kennurum sínum (Eggen og 

Kauchak, 2001).  
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Kennarinn sér um að nemendur afli sér þekkingar um eitthvað ákveðið efni með því að leiða 

umræður og aðstoða nemendur við að þróa skilning þeirra á viðfangsefninu sem um ræðir 

hverju sinni (Eggen og Kauchak, 2001). Verkefnin sem unnin eru í skólanum þurfa að vera í 

samhengi og samræmi við raunveruleg verkefni sem unnin eru utan veggja skólans. Nemendum 

er ætlað að takast á við flókna hluti í þeim heimi sem stendur utan skólans og skólaverkefnin 

ættu að taka mið af því (Þuríður Jóhannsdóttir, 2008).  

4.2.2. Jean Piaget 

 Kenningar Piaget leggja grunn að þeirri sýn hugsmíðahyggjunnar að þekking sé afstæð, að 

engin þekking sé algild heldur breytist hún og lagi sig að stað og stund. Þekkingu öðlist menn 

gegnum ferli sem byggist upp á huglægan hátt fremur er að hún sé uppgötvun raunveruleika.  

Þar með færist áherslan frá því hlutverki kennarans að stuðla að yfirfærslu tiltekinnar þekkingar 

yfir í það hlutverk nemandans að byggja upp þekkingu (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). 

Piaget segir að þroski eigi sér stað í gegnum reynslu einstaklingsins, virkni og markmið 

menntunar sé þroski sem á sér stað í félagslegum samskiptum. Það færi því eftir samspili allra 

þátta vitræna þroskans hvernig einstaklingur nær að nýta hæfileika sína sem best (Piaget, 

1964/1968; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Skilningur og nám á sér stað þegar nemandinn setur sig í hlutverk þar sem hann byggir á sinni 

eigin reynslu en eykur þekkingu og reynslu á meðan hann er að takast á við vandamálin og 

finna lausnir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

4.2.3.  L.S.Vygotsky 

L.S.Vygotsky taldi eins og Piagets að leikir og leikathafnir barnsins væru mikilvægir í tengslum 

við vitsmuna- og félagsþroska barnsins. Leikurinn sé aðferð barnsins til að skilja og vinna úr 

eigin reynslu. Hugmyndir barnsins eru í mótun  og með leikjum sínum prófar barnið sig áfram 

og kannar hvernig þær reynast raun (Charles, 1981). Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn 

til að rannsaka, skipuleggja og skilja sig og umhverfi sitt. Hlutverkaleikurinn er börnunum 

eðlilegur, í honum læra þau að setja sig í spor annarra persóna við ákveðnar aðstæður og gera 

viðhorf og hegðun þeirra að sínum. Börnin eru í leik en þau eru jafnframt að leika (Vygotsky, 

1978). Góður og jákvæður vistmunaþroski á sér stað samkvæmt honum ef barnið lærir af hinum 

fullorðnu á réttan hátt með viðeigandi stuðningi,  röklegum samskiptum og stöðugum og 

innihaldsríkum samskiptum (Schaffer og Kipp, 2002).  
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Leiklistinn er framlenging leiksins sem barnið stundar í æsku til að læra á lífið með því að nota 

leikinn. Í leikræna ferlinu getur nemandinn prófað kenningar um heiminn og sjálfan sig 

áhættulaust. Með þetta að leiðarljósi er mikilvægt að hafa það í huga þegar kemur að menntun 

barns að sjá þeim fyrir verkefnum sem samræmast þroska þeirra þar sem þau fá viðeigandi 

stuðning. Verkefnin verða að vera þess eðlis að þau leiði af sér jákvæða hvatningu fyrir 

nemandann til að halda áfram að leita sér þekkingar. Til þess að þessi virkni sé sem best þurfa 

að vera réttar kennsluaðferðir og kennsluhættir (Schaffer og Kipp, 2002).  

4.2.4. George Herbert Mead 

Mead tók undir með Vygotsky og talaði um að félagslegt ferli ætti sér stað í samskiptum við 

aðra og þroskist þannig í samfélagi við aðra (Gestur Guðmundsson, 2008; Mead, 1934).  

Getan til að setja sig í spor annarra er hluti af því að greina á milli sjálfs síns og annarra sem 

þroskast fyrst í nærfjölskyldunni en síðan í leik barna. Hann greinir á milli leiks og regluleiks.  

Samkvæmt Mead er leikurinn meira frjáls þegar börn reyna að herma eftir öðrum líkt og 

Vygotsky segir í kenningu sinni og reyna sig í mismunandi hlutverkum. Með regluleikjum gildi 

hins vegar ákveðnar reglur sem allir eigi að fara eftir.  

Leikhegðun barna fer frá leik til regluleiks en í því ferli læra börn að lesa í viðbrögð annarra 

sem þau svo yfirfæra smám saman yfir á samfélagið og viðeigandi reglur sem fylgja hverju 

samfélagi og menningu þess (Gestur Guðmundsson, 2008; Mead,1934). Með þessu horfði Mead 

til þess hvernig einstaklingurinn þroskast og mótast í samfélagslegu samhengi og mótar um leið 

það sama samhengi.  

Þessar kenningar benda á að þroski eigi sér ekki stað í tómarúmi heldur í samskiptum við aðra. 

Það er því er mikilvægt að þeir sem koma að barninu séu góðir leiðbeinendur og verkefni sem 

tekist er á við hverju sinni séu viðeigandi. Hóp- og samvinna við aðra er mikilvægt til að skapa 

þennan sameiginlega skilning á ákveðnum grunnþáttum. Allir hafa eitthvað fram að færa í 

sínum hópi með einum eða öðrum hætti. Vygotsky hvatti einmitt til að nemendur aðstoðuðu 

hvern annan þannig að þeir sem minna geti gætu lært af þeim sem vissu meira og þannig myndu 

allir auka kunnáttu sína (Schaffer og Kipp, 2002). Þetta er það sem við leggjum upp með í 

verkefnum okkar að nemendur vinni saman að því að finna bestu lausnirnar. Þeir fái að 

uppgötva á sinn eigin hátt út frá eigin þekkingu og í gegnum samskipti við aðra. Geti sett sig í 

spor annarra og með aðferðum leiklistar að leiðarljósi.  
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Börn þurfa að fá aðstoð frá þeim sem hafa meiri þekkingu hvort sem er frá foreldrum, vinum, 

kennurum eða öðrum upp að viðeigandi marki þannig að þau læri sem mest af.    

4.2.5. John Dewey 

Dewey leggur áherslu á að nám sé virkt ferli, learning by doing, þar sem áhersla er einmitt lögð 

á að börn láti hugann ráða för, prófi sig áfram, geri mistök, læri af þeim og velti fyrir sér 

orsökum og afleiðingum í því samhengi (Gestur Guðmundsson, 2008). Líkt og Piaget og 

Vygotsky lagði hann áherslu á að menntun væri byggð á þeirri reynslu sem barnið kæmi með í 

skólann og að barnið læri af eigin reynslu, virkni og áhuga. Þekking og skilningur myndi síðan 

lærast í félagslegum samskiptum og samvinnu en ekki í ópersónulegu stöðugu staðreyndastagli 

og utanbókarlærdómi (Dewey, 1938/2000; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Hann lagði einnig áherslu á að nám væri ferli eða samfella þar sem einstaklingurinn færir 

reynslu sem hann verður fyrir og lærir á einum stað yfir í næsta kafla þannig að sú reynsla verði 

einnig hluti af þeirri næstu, þ.e. það verður til ákveðin tenging þátta sem myndar  heildarmynd 

af einhverskonar skilningi og uppgötvun.  

4.2.6. Howard Gardner 

Gardner leggur áherslu á mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta og kennsluaðferða. 

Fjölgreindarkenning hans byggir á því að greind mannsins samanstandi af átta greindum. Allar 

greindirnar starfa saman með ólíkum hætti og hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á 

hverju sviði. Einstaklingar læra á ólíkan hátt eftir því hvaða svið eru sterkust hjá þeim og 

bregðast því misjafnlega við kennsluaðferðum. Gardner leggur áherslu á að því fjölbreyttari 

sem kennsluaðferðir eru því árangursríkara verður skólastarfið. Hann telur að skólar hafi lagt of 

mikla áherslu á að nota kennsluaðferðir sem henti einungis þeim sem hafi sterka mál-, rök- og 

stærðfræðigreind (Gardner, 1993). Að nota leiklist sem aðferð í kennslu getur þroskað og örvað 

allar greindir á samþættandi hátt og býður nemendum með ólíkar þarfir upp á fjölbreytta nálgun 

á viðfangsefninu. Aðferðir leiklistar taka mið af og þróa svið ólíkra greinda. Það sem leiklist 

hefur umfram aðrar kennsluaðferðir er að innan hennar er að finna margar ólíkar aðferðir sem 

gera kennurum kleift að nálgast kennsluefnið á mismunandi hátt. Leiklist er kennsluaðferð sem 

á samþættandi hátt þróar greindirnar og með hjálp hennar geta kennarar komið til móts við ólíka 

nemendur (Baldwin, 2004).  
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Gardner segir það mikilvægt að kennarar temji sér að nálgast hvert viðfangsefni í kennslu með 

margvíslegum hætti, en með því eru auknar líkur að fleiri geti nýtt kennsluna betur og lært í 

leiðinni að takast á við mismunandi verkefni með mismunandi leiðum og sjái nýjar hliðar á 

viðfangsefnum sínum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Samkvæmt Gardner snýst greind um það að 

hafa hæfileika til  að leysa ýmis verkefni og sýna afrakstur hugmynda í góðu samspili og 

samhengi við umhverfið. 

Kennsluaðferðir leiklistar koma sérstaklega vel til móts við þennan þátt þar sem þær gefa 

möguleikann á því að þroska, örva  og þróa greindirnar á samþættandi hátt.  Leiklist í kennslu 

hefur einnig þann kost að innan hennar er hægt að finna margar mismunandi leiðir til að 

útfæra kennsluefnið hverju sinni og koma þannig meira til móts við hvern og einn (Baldwin, 

2004). 

Í verkefninu er reynt að fara inn á fleiri svæði greindar heldur en það hefðbundna bóknám og 

staðreyndarstagl sem virðist vera algengast og lögð er áhersla á kennsluaðferðir sem koma til 

móts við fleiri greindir. 

4.2.7. Dorothy Heathcote og Gavin Bolton 

Samkvæmt Dorothy Heathcote og Gavin Bolton er notkun leiklistar í kennslu ákveðið andsvar 

við þeirri staðreyndarþekkingu þar sem nemendur eru mataðir á því sem þeir eiga að kunna, 

lítið er gert úr því að nemendur leiti sjálfir svara og upplifi sjálfir þá reynslu sem felst í því að 

leysa hlutina eða afla sér þekkingar. Upplifun nemenda er meiri með þessum hætti þar sem 

þeir upplifa í gegnum leikinn annars konar lærdóm heldur en hinn hefðbundna og þar reynir 

einnig á aðra þætti þar sem hver og einn er virkur í námi sínu (Baldwin, 2004). Með leiklist 

geta nemendur prófað sig áfram í ólíkum aðstæðum og sem allt aðrar manneskjur. Leiklist 

ætti þannig ekki að vera endilega sem ákveðin námsgrein heldur sem aðferð í kennslu sem 

væri hægt að beita þverfaglega á allar greinar (Anna Jeppesen, 1994; Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2007). Aðferðir leiklistarinnar gera það að verkum að nemendur eiga auðveldara með að 

skilja efnið sem verið er að fjalla um hverju sinni (Heathcote, 2000). Nemandi byggir upp 

þekkingu á eigin reynslu og eykur við þekkingu á meðan hann er að takast á við þau 

viðfangsefni eða vandamál sem eru fyrir hendi. Lögð er áhersla í því samhengi á að nemendur 

byggi á eigin reynslu en geri sér jafnframt grein fyrir þeirri ábyrgð sem eitthvað ákveðið 

hlutverk gerir til þeirra á meðan hann finnur lausnir (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004).  



Háskóli Íslands    
Menntavísindasvið                                                                                                                           
Lokaverkefni til B.ed. prófs  

19 
 

 

Heathcote (1984) telur að eitt það mikilvægasta í leiklist í kennslu sé að kennarinn hafi í huga 

markmið kennslunnar og hvaða efni hann er að fjalla um. Heathcote og Bolton álíta að leiklist 

í kennslu geti nýst í öllu skólastarfi og það eigi að vera á færi allra kennara að notfæra sér 

aðferðina í skólastarfi (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009).  

Samantekt 

Þeir fræðimenn og kenningar sem fjallað er um hér að ofan hafa allir ákveðna sýn á það 

hvernig börn þroskast, læra og leggja því til grundvallar ákveðnar kenningar og hugmyndir. 

Dewey og Mead leggja báðir áherslu á að félagsleg samskipti byggi upp þekkingu og skilning 

á sjálfum sér. Piaget leggur áherslu á að einstaklingur öðlist þekkingu í efnis og 

félagsheiminum með því að móta og endurmóta stöðugt þekkingu sína í virku samspili við 

umhverfið.  

Vygotsky tengir áhrif menningu á vistmunalega þætti og leggur þar áherslu á gildi skoðana, 

færni og hefðir félagahópsins sem yfirfærist frá einni kynslóð til þeirrar næstu.  

Gardner vill meina að greind sé fjölþátta og að allir búi yfir margskonar greindum og er 

samskiptagreindin þar talin mikilvæg. Heathcote og Bolton leggja áherslu á  að nemendur séu  

virkir í námi sínu og upplifi þá reynslu sem felst í því að afla sér þekkingar sjálfir. Hægt er að 

túlka og greina ákveðna sameiginlega þætti sem einkenna kenningar þeirra og hugmyndafræði 

sem falla vel að þeim áherslum sem Aðalnámskrá grunnskólana leggur upp með í markmiðum 

sínum er varða leiklist og reyndar fleiri greinar. Áherslan á samvinnu er nokkuð áberandi í 

öllum kenningunum. Einnig er lögð áhersla á félagslegan þroska, umburðarlyndi, skilning á 

umhverfinu og að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi og þroska og byggi ofan á þá 

þekkingu sem þeir hafa fyrir.  

Þær kennsluaðferðir sem lagðar eru til grundvallar í verkefninu eru m.a. valdar með þessar 

kenningar að leiðarljósi ásamt því að koma til móts við markmið Aðalnámskrá grunnskóla.   

5. Kennsluaðferðir   

Aðferðir sem notaður verða í verkefninu tengjast allar aðferðum leiklistar.Val kennara á 

kennsluaðferð skiptir miklu máli eigi honum að takast að gera námsefnið spennandi og 

skapandi. 
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Því er mikilvægt að kennarar þekki fjölbreyttar kennsluaðferðir og setji sér skýr markmið til 

að nám geti átt sér stað. Kennarar þurfa að vera tilbúnir til að prófa sig áfram til að geta 

tileinkað sér nýjungar í kennslu og kennsluháttum.  

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna bendir Ingvar Sigurgeirsson á að það sé nauðsynlegt að 

kennarar geri sér grein fyrir ólíku eðli kennsluaðferðanna og að markmið þeirra eru misjöfn. 

Kennarar eru misjafnir eins og þeir eru margir og markast því kennsluaðferðin sem kennari 

beitir hverju sinni af honum. Ingvar fjallar einnig um kosti leikrænnar aðferðar þar sem að 

hægt er að beita henni við nánast hvaða námsgrein sem er, þar sem innan hennar eru margar 

stefnur og straumar og mismunandi áherslur. Kennarar sem beita leikrænum kennsluaðferðum 

með góðum árangri gera nemendur að virkari þátttakendum í eigin námi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Ingvar nefnir nokkrar kennsluaðferðir í bók sinni um leikræna tjáningu 

sem hafa allar mismunandi áherslu en það er þó ekki ætlun okkar að telja þær upp hér.   

Í bókinni Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur er að finna góðar 

lýsingar á því hvernig hægt er að nota leiklist í kennslu og fjöldann allan af kennsluhugmyndum 

auk kennsluleiðbeininga.  

Í bókinni segir m.a. 

„Leiklist er kennslutæki þar sem markvisst er unnið að sjálfstæði nemenda, frumkvæði, 

umburðarlyndi þeirra og ábyrgðarkenndin efld. Þar fá þau að afla sér þekkingar sem ýtir 

undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð“ (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Hlutverk kennara  er að búa til aðstæður þar sem nemendur fá tækifæri til að skapa, túlka og tjá 

eigin hugmyndir og annarra.  

Þegar kennsluaðferðir leiklistar eru notaðar mætir kennarinn nemandanum þar sem hann er 

staddur í þroskanum. En leikir gegna miklu hlutverki í þroska barna og er aðferð fyrir 

nemandann til að skilja og vinna úr eigin reynslu. Nemendur sem stunda nám í gegnum leiklist 

uppgötva hluti vegna eigin reynslu og byggja ofan á það sem fyrir er. Í leiknum lifa nemendur 

sig inn í ákveðnar aðstæður og byggja upp ákveðið ferli og samskipti milli persóna. Leiklist í 

kennslu byggir á hinu náttúrulega ferli leiksins. Hún byggir á líkamlegri og munnlegri tjáningu 

og stuðlar því að auknum orðaforða og hugtakaskilningi auk þess sem hún eflir sjálfsvitund og 

félagsþroska.  
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Viðfangsefni sem notað er í leiklist hverju sinni getur komið inn á margt. Nemendur vinna 

markvisst með tungumálið þar sem þeir þurfa að segja frá og túlka eigin reynslu og annarra 

þannig að nýtt sjónarhorn og þekking verða til. Í leiklistinni fær ímyndunarafl og sköpunarhæfni 

að njóta sín. Með aðferð leiklistarinnar í kennslu getur kennarinn náð settum markmiðum til að 

koma til móts við flest greindarsvið. Leiklistina má flokka í tvær gerðir eftir því hvernig 

nemandinn nálgast viðfangsefnið. Annars vegar lifa nemendur sig beint inn í ákveðið 

viðfangsefni og skoða málefnin innan frá með því að setja sig í spor annarra. Hins vegar verða 

nemendur sérfræðingar á afmörkuðu sviði (Anna Jeppesen og Ása Ragna Helgadóttir, 2004). 

Með brúðuleikhúsinu gefast möguleikar fyrir kennara til að búa til góðar og skemmtilegar 

aðstæður fyrir nemendur þar sem þeir geta beitt aðferðum leiklistarinnar. Brúðuleikhúsið er 

með þeim hætti að kennarar geta beitt hvaða aðferðum sem þeim þykir henta best hverju sinni, 

jafnvel samþætt þær með tilliti til viðfangsefnis Markmiðið er að geta í leiðinni náð þeim 

áherslum sem lagðar eru til grundvallar í Aðalnámskrá grunnskóla í listgreinahlutanum.  

Þær kennsluaðferðir sem leitast er  við að nota í brúðuleikhúsinu eru útlistaðar hér fyrir neðan. 

Kennsluaðferðirnar taka mið af bókinni Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur. Hér fyrir neðan sýnum við einnig hvernig hægt er að tengja kennsluaðferðirnar 

við þjóðsögurnar og safnaverkefnið.  

Í kennsluaðferðunum sem við tiltökum hér að neðan gerum við ráð fyrir að nemendur noti 

brúður og útbúi einfaldar leikmyndir í samhengi við hvert verkefni.  

5.1. Hlutverkaleikir  

Hlutverkaleikir flokkast undir innlifunaraðferðir sem taldar eru mikilvægar í þroskaferli barna. 

Barnið vinnur úr eigin reynsluheimi með því að setja sig í spor annarra. Þau hlutverk sem 

barnið notar til þess eru bæði byggð á þeirra eigin reynslu og því sem það kynnist í 

hlutverkaleikjum sem koma inn á tilfinningar annarra og ýmissa þátta í samfélagi. Aðferð af 

þessu tagi endurspeglar viðhorf barnsins til samfélagsins og hvaða kröfur samfélagið gerir til 

þess. Skilningur og nám á sér stað þegar barnið tengir þær aðstæður og upplifanir sem það  

verður fyrir í hlutverkaleiknum við raunverulegar aðstæður (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). Þeir hlutverkaleikir sem eiga sérstaklega við okkar viðfangsefni eru: 

paravinna, skrifað í hlutverki, persónusköpun, dýpkun á hlutverkum, spuni og sérfræðingar.  
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Allar þessar kennsluaðferðir er hægt að nota í brúðuleikhúsinu með einum eða öðrum hætti allt 

eftir efni og eðli viðfangsefnisins hverju sinni. Hér fyrir neðan munum við sýna tengsl verkefna 

og kennsluaðferða. 

5.1.1. Paravinna  

Paravinna er eitt þekktasta form hlutverkaleikja og er einföld leið til að kynna nemendum hvað 

felst í hlutverkaleikjum, þar sem kennari raðar nemendum saman í hlutverk og velur þeim 

aðstæður og viðfangsefni sem nemendur vinna út frá (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Á Saltfisksetrinu kynnast nemendur ferð fisks frá vinnslu til markaðar. Nemendur eiga að 

vinna, í pörum, með samskipti sem eiga sér stað á milli þess sem selur fiskinn og þess sem 

kaupir hann. Hér eiga nemendur að reyna að ímynda sér hvað fer fram á milli þessara tveggja 

manna þar sem annar aðilinn er að reyna að fá fiskinn fyrir lítinn pening á meðan hinn aðilinn er 

að reyna að fá sem mest fyrir hann.  

Nemendur vinna tveir saman  þar sem annar er sölumaður og hinn er kaupandi. Hvert par fær 

ákveðinn tíma til að búa til samtal milli þessara manna. Nemendur búa einnig til einfaldar 

brúður til að tákna sínar persónur (sjá verklýsingar á brúðugerð í kafla 6.3). Nemendur sýna 

síðan hinum úr bekknum og notast við brúðuleikhús.  

5.1.2. Skrifað í hlutverki  

Nemendur skrifa í hlutverki annað hvort út frá því viðfangsefni sem kennari leggur upp með 

eða eftir því sem við á í hverju verkefni. Nemendur í brúðuleikhúsinu myndu skrifa fyrir sína 

persónu út frá námsefninu sem lagt er fyrir. Með þessu geta nemendur reynt að setja sig í spor 

annarra og verður því útkoman með allt öðrum hætti heldur en þeir væru að skrifa um sjálfan 

sig þar sem þeir þora fremur að skrifa eitthvað sem þeir annars hefðu ekki gert sjálfir í sögunni 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Hér vinna nemendur með þjóðsöguna Krýs 

og Herdís sem fjallar um ákveðnar deilur milli tveggja kvenna sem endar með dauða þeirra 

beggja. Kennari skiptir bekknum upp í tvo hópa og les söguna fyrir nemendur. Hóparnir eiga að 

endurskrifa endinn með það að leiðarljósi að leysa deilur kvenanna á farsælan hátt. Nemendur 

velja einn úr hvorum hópi til að fara með hlutverk persóna þar sem þeir leika bæði upprunalega 

endinn á sögunni og þann nýskrifaða.   
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5.1.3. Persónusköpun 

Þetta er aðferð sem stuðlar að dýpkun á skilningi. Nemendur lifa sig inn í atburðarrás og taka 

afstöðu til þess sem er að gerast. Kennari fær svo nemendur til að taka að sér hlutverk í 

frásögninni. Hér er hægt að vinna með safnaverkefnið þar sem nemendur fá leiðsögn í 

gegnum safnið og kynnt er fyrir þeim sú atburðarrás sem á sér stað frá vinnslu til markaðar. 

Nemendur velja sér hlutverk í frásögninni og skapa persónur einsog þeir telja að einkenni 

almennt persónur í sögunni frá þessum tíma hvað varðar líf, starf, útlit, fas, framkomu, 

klæðaburð og persónuleika. Nemendur setja sig í spor persónunnar og sýna samnemendum 

sínum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

5.1.4. Dýpkun á hlutverki 

Dýpkun á persónuleika er góð aðferð til að fá nemendur til að lifa sig inn í viðfangsefnið. 

Þegar þeir eiga að skapa persónu sem á að takast á við ýmsar mikilvægar ákvarðanir getur 

verið ástæða til að aðstoða þá við að gera persónuna raunverulega og gefa henni bakgrunn.  

Nemendur geta hér jafnvel sett sig í spor manneskju sem kemur frá öðrum menningarheimi 

eða þarf að takast á við einhver vandamál sem koma upp í lífi hennar. Með þessu hafa 

nemendur kost á því að víkka út sjóndeildarhring sinn (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). Hér setja nemendur sig í hlutverk þeirrar persónu sem þeir hafa valið sér 

út frá ferðinni á Saltfisksetrið þar sem þeir fengu að kynnast ferlinu frá vinnslu til markaður 

og persónum og atburðum því tengdu. Þeir gefa persónunni bakgrunn, kyn, aldur og nafn. Þeir 

ákveða hvaða þekkingu persónan býr yfir t.d. hvað hún gerir, áhugamál o.s.frv. Allir 

nemendur útfæra sína persónu á þann hátt að þeir geti túlkað hana fyrir samnemendum sínum 

með tilliti til atburða í frásögninni eða sögunni. Kennari lætur nemendur sitja fyrir framan 

brúðuleikhúsið og sá sem er í hlutverki hverju sinni er fyrir innan og fer í hlutverk sinnar 

persónu. Nemendur sem sitja fyrir framan brúðuleikhúsið spyrja persónuna spjörunum úr líkt 

og hún væri persóna komin úr fortíðinni. 

5.1.5. Spuni 

Nemendur hafa kost á því að leika af fingrum fram og hafa nokkuð frjálsar hendur. Þeir notast 

við fjölbreyttar hugmyndir, frásagnir og atriði úr námsefni þar sem kennari setur þó ákveðinn 

ramma sem þeir þurfa að vinna innan.  
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Nemendur geta notað sitt eigið hugmyndaflug þegar þeir útsetja verkefnið sitt með því að nota 

t.d. stutta þætti, búa til leikþátt eða annað sem þeir sýna svo samnemendum sínum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  Hér er tilvalið að nota þjóðsöguna Hafmeyjan í 

Grindavík. Kennari skiptir nemendum í hópa. Hver hópur vinnur að eigin útgáfu af sögunni 

þó innan þess ramma sem sögusvið og söguefni nær til. Nemendur í hverjum hóp skipta sér 

upp í hlutverk og spinnur hver og einn út frá sínu hlutverki. Nemendur búa til brúður og hafa 

nokkuð frjálsar hendur með það hvernig þeir túlka sína persónu hvað varðar útlitseinkenni. 

Hver hópur býr til einfalda leikmynd sem hæfir þeirra spuna. Þegar nemendur hafa komið sér 

saman um útfærsluna flytja þeir leikþátt sinn í brúðuleikhúsinu. 

5.1.6. Sérfræðingar 

Þessi aðferð á vel við þegar unnið er út frá einhverju ákveðnu námsefni sem byggist á 

umræðum og leitarlausnum á raunverulegum vandamálum og viðfangsefnum. Hér er byggt á 

því að nemendur séu sérfræðingar fremur en að þeir eigi að byggja á persónusköpun.  

Þeir  hafa nokkuð frjálsar hendur með það hvernig þeir vilja koma efninu á framfæri þó innan 

þess ramma sem kennari setur. Þegar kennari notar þessa aðferð verður það til þess að 

nemendur dýpka skilning sinn á viðfangsefninu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004). 

Hér gæti safnaverkefnið átt vel við þar sem nemendur fara í hlutverk sérfræðinga og leita 

lausna. Nemendum er skipt upp í sérfræðingahópa og vinna nokkur verkefni (sjá kafla 7.3). 

Verkefnin eru þess eðlis að nemendur leita út frá ártölum, myndum,vísbendingum og orðum. 

Hver hópur velur einn sérfræðing sem kynnir niðurstöður hópsins og notar hann 

brúðuleikhúsið sem kynningar vettvang. Nemendur eiga að kynna sér sérstaklega hvað tengist 

þeim ártölum sem þeir fá í sinn hlut og nota þann orðaforða sem tilgreindur er í verkefninu.   

5.2. Sögur og frásagnir  

Sögur geta verið öflug kennsluleið. Góðar sögur hafa áhrif á nemendur og þeir læra ýmislegt 

af þeim. Sögur hafa þann kost að þær innihalda allt milli himins og jarðar og því hægt að nota 

þær í flestum tilfellum í kennslu í hvaða grein sem er (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004).    
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Best er að velja sögur sem kennari veit að tengjast á einhvern hátt nemendunum sjálfum en 

það skapar oft umræður úr þeirra eigin lífi og ná þeir þá að tengja sig betur við sitt daglega líf 

og því líklegra að það festi viðfangsefnið betur í huga nemenda. Einnig er gott að nota sögur 

sem gefa hugmyndaflugi nemenda lausan tauminn þar sem þeir uppgötva sjálfir að saga getur 

haft mörg sjónarhorn, t.d. eins og þjóðsögur og sögur úr samfélaginu. 

5.2.1. Sögur endursagðar 

Kennari, eða jafnvel nemandi, getur sagt nemendum sögur sem þeir eiga síðan að endursegja 

með einhverjum hætti eftir sínu höfði. Hægt er að skipta nemendum í hópa þar sem hver 

hópur kemur með sína útfærslu og túlkun á sögunni  eða jafnvel að hver hópur fær einn hluta 

úr sögunni og sýnir síðan sína endursögn eftir þeirri tímaröð sem sagan er sögð í. Hér eru 

hlutverkaleikir notaðir til að koma aðalatriðum sögunnar til skila (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

Kennari skiptir nemendum upp í fjóra hópa og les þjóðsöguna Gengið á ræningjahól.  Hver 

hópur þarf að endursegja söguna með leikræni tjáningu út frá þeim persónum sem segir frá í 

sögunni. 

5.2.2. Söguleikur 

Hér velur kennari eða nemendur eina sögu, allir nemendur taka þátt í að túlka söguna. Allt er 

leyfilegt í uppsetningu hennar. Kennari tekur út þau atriði sem  eiga að komast til skila. 

Hvenær sagan gerist, hvar gerist hún, hvert er aðalatriðið í sögunni og hver er boðskapur 

hennar. Sögumaður spilar stórt hlutverk. Persónurnar skipta miklu máli í hverri sögu og þurfa 

nemendur að finna út einkenni hverrar persónu, hvaða hlutverk hún hefur í sögunni og 

hverjum tengist hún.. Einnig er mikilvægt að hver persóna hafi sín einkenni og tákn, þannig 

að áhorfendur geri sér alltaf grein fyrir því hvaða persónu er verið að túlka hverju sinni. Að 

hugsa um þessa þætti og koma þeim til skila ætti að dýpka skilning nemenda á persónum, 

aðstæðum þeirra og hjálpa við sköpun þeirra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004). Kennari les þjóðsöguna Hafmeyjan í Grindavík og ræðir við nemendur um þau atriði 

sem skipta máli og þurfa að koma fram í túlkun á sögunni og það sem varðar persónurnar 

innan hennar.  
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Nemendum er skipt í hópa. Þeir ákveða sín á milli hvaða hlutverk þeir vilja taka að sér og 

útfæra þau atriði sem skipta máli fyrir sína persónu hvort sem það eru persónueinkenni eða 

hlutir. Hóparnir koma allir með sína útfærslu á leikritinu sem þeir sýna svo samnemendum 

sínum. Þegar hver hópur hefur sýnt sitt atriði ræðir bekkurinn saman um það hvort að atriðin 

hafi komist til skila og hvort að boðskapur sögunnar hafi skilað sér.  

Samantekt  

Þær kennsluaðferðir sem nefndar eru hér að ofan koma allar á einn eða annað hátt inn á 

verkefnið okkar. Við hverja kennsluaðferð sem við nefnum komum við með tillögur að 

tengingu við safnaverkefnið og þjóðsögurnar. Í rauninni er hægt að nota flestar aðferðirnar við 

hvert verkefni. Kennarar geta þó lagt misjafna áherslu á þá aðferð sem þeim þykir henta 

hverju sinni þar sem hver og ein hefur ólíkt eðli og markmið. Mikilvægt er að kennari finni út 

hvaða aðferðir henta honum best þannig að honum takist að gera viðfangsefnið skapandi og 

spennandi.  

Undirbúningur kennara skiptir miklu máli og þekking á námsefninu svo vel takist til. Kennari 

þarf að þekkja vel til nemenda sinna, þroska þeirra, þekkingu og getu til að koma til móts við 

nemendur þar sem þeir eru staddir og fá þeim verkefni við hæfi. Aðstæður þurfa  að vera með 

þeim hætti að nemandanum líði vel og honum finnist hann vera öruggur. 

Leiklist sem kennslu aðferð gefur nemandanum færi á að vera virkur þátttakandi í eigin námi 

þar sem lögð er áhersla á sjálfstæði, frumkvæði, umburðarlyndi, frumleika og ábyrgðarkennd 

efld. Þessar áherslur koma allar heim og saman við þann kenningargrunn sem við byggjum 

verkefnið okkar á ásamt markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

Brúðuleikhúsinu fylgir að auki kistill sem við köllum Fjarsjóðskistil Grindavíkur þar sem 

kennarar geta bætt við verkefnum og hugmyndum og geta þá sagt frá þeim kennsluaðferðum 

leiklistar sem þeir beita.  

6. Fjársjóðskistill 

Hér fyrir neðan fjöllum við sérstaklega um brúðuleikhúsið, gerð þess og markmið og notkun. 

Einnig eru ágætis verklýsingar hvernig megi búa til brúður og leiktjöld með einföldum hætti. 

Til frekari glöggvunar fylgja myndir bæði með brúðuleikhúsinu og brúðugerðinni.  
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6.1. Brúðuleikhús 

Brúðuleikhús getur verið af öllum stærðum og gerðum. Brúðuleikhúsið sem hér um ræðir 

miðar að því að það sé einfalt í notkun og auðvelt sé að færa það á milli staða. Viðurinn sem 

var valinn heitir Mdf og er mjög léttur en sterkur. Brúðuleikhúsið samanstendur af þremur 

flekum og eru hjarir á milli þeirra til að hægt sé að leggja þá saman til geymslu. Fyrst eru 

smíðaðir rammar úr Mdf við og er Mdf viður límdur ofan á rammana. Hliðarflekarnir eru 50 

cm á breidd og 130 cm á hæðina og tengjast þeir aðalflekanum með hjörum sem eru 100 cm á 

lengd og eru þeir settir á hvora hlið. Aðalflekinn er 100 cm á lengd og 130 cm á hæðina. Á 

honum er op að framan sem er 50 cm á breiddina og eru 20 cm að ofan og niður að opinu og 

60 cm neðan og upp að opi.  

Leikhúsið lítur þannig út:  

Hér má sjá rammana sem brúðuleikhúsið 

samanstendur af. Flekarnir voru límdir á þá og 

hliðarnar settar saman með hjörum.  

 

 

 

  

Að framan lítur leikhúsið svona út. 
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Leiktjöld eru þarfaþing þegar setja á upp leiksýningu. Hægt er að nýta nánast hvað sem er 

fyrir leiktjöld t.d. garðyfirbreiðsluefni sem í þessu tilfelli er notuð sem vetur. 

 

 

Hér sjáum við útfærslu af sumri. Þetta er 

flísteppi með hekluðum blómum og fiðrildum til 

að lífga meira upp á leiktjaldið.  

 

 

 

 

 

Hér sjáum við útfærslu á leiktjaldi þar sem sólin 

skín  á himni. Himininn er gamalt stórt 

handklæði og sólin er búin til úr gömlum bol 

sem saumaður er í handklæðið með gulu garni. 
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Á þessari mynd sjáum við útfærslu á leiktjaldi  er 

sama handklæðið notað en búið er að setja grátt 

flísteppi yfir sólina sem táknar nú tunglið. 

 

  

 

 

Þetta eru nokkrar útfærslu á leiktjöldum og dæmi um hvernig er hægt að endurnýta það sem 

til er í skólanum eða heima fyrir með auðveldum hætti.  

 

Á þessum tveimur myndum sjáum við 

kistlana sem Jón Arason smíðaði fyrir 

verkefnið. Á fyrri myndinni má sjá kistilinn 

sem hefur að geyma greinagerðina um 

verkefnið. Á loki kistilsins er bæjarmerki 

Grindavíkur, Geithafurinn, ásamt 

upphafsstöfum höfunda.  

Seinni kistillinn geymir brúður og fylgja 

honum leiktjöld í þar til gerðum poka. Á loki 

hans má sjá merki Grunnskóla Grindavíkur. 

Þetta merki táknar börn, virðingu, vináttu og 

sjávaröldur. Auk þess er bæjarfélaginu skipt 

upp í fjögur hverfi og hefur hvert þeirra sinn 

lit (blár, grænn, rauður og appelsínugulur) og 

er það einnig tenging við merkið.  
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6.2. Markmið með brúðuleikhúsi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 segir að allir nemendur í eigi að fá tækifæri til að vinna 

með aðferðum leiklistar. Með brúðuleikhúsi læra nemendur ákveðna félagsfærni og að vinna 

með öðrum að fjölbreyttum verkefnum. það eykur færni nemenda í að setja sig í spor annarra 

og tjá tilfinningar sínar, efla ímyndunarafl og stuðla að skapandi hugsun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:102-104). Leiklist í kennslu stuðlar einnig að auknu sjálfstæði, 

ábyrgðarkennd og umburðarlyndi nemenda. Aðferðin býður þannig upp á að nemendur setji 

sig í allskonar hlutverk s.s. ímyndaðan heim þar sem þeir geta prófað sig áfram með allskyns 

viðfangsefni (Menntamálaráðuneytið, 2007:39). Þeir fá tækifæri til að nálgast viðfangsefnið á 

lifandi hátt og er hægt að beita þessari kennsluaðferð í mörgum námsgreinum í grunnskóla. 

Það getur auðveldað nemendum sem eru feimnir eða eiga erfitt með að standa fyrir framan 

aðra og tala að tjá sig í gegnum brúður. Nota má brúðuleikhús með svipuðum hætti og 

leikþætti. Það gerir kennsluna skemmtilegri og auðveldar samþættingu námsgreina.  

Í brúðuleikhúsi má blanda saman gömlu og nýju, rímuðu og órímuðu, akrýl og olíu, myndlist, 

tónlist, leiklist og dansi til að túlka á sem fjölbreyttasta hátt. Hægt er að nota nánast hvað sem 

er til að skapa þá stemmingu sem þarf til að koma leikverki til skila. Leikmyndir byggjast á  

hugmyndaflugi nemenda og hvað þeim dettur í hug að nota. Má t.d.nefna flísteppi, garð- og 

borðdúka, garn, gömul föt, málningu, liti  og margt fleira. Í lýsingum á leiktjöldum hér að 

ofan var gengið í geymsluna og séð hvað var til þar sem mætti endurnýta og gefa nýtt líf í 

leikhúsinu. Fyrir valinu urðu flísteppi, bolir, garn, handklæði og spraylitir fyrir hár, þessar 

leikmyndir urðu til á stuttum tíma og með litlum tilkostnaði. Klippa, líma, spreyja og hekla 

tók eina kvöldstund og þá urðu þessar leikmyndir til sem við sjáum hér að neðan, það eina 

sem skipti máli er að njóta sín og leyfa sköpunargáfunni að leika lausum hala.   

Í verkefninu hér að neðan eru verklýsingar hvernig hægt er að búa til brúður en þó geta 

kennarar látið nemendur búa til brúður með þeim hætti sem þeim þykir heppilegast hverju 

sinni.  

Með brúðuleikhúsinu fylgja einnig efnisbútar sem hægt er að nota sem grunn að leikmynd og 

má sjá myndir að þeim hér fyrir ofan. Markmiðið er að nemendur geti útbúið leikmynd á 

skömmum tíma og endurnýtt efni og hluti sem þeir hafa greiðan aðgang að.  
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6.3. Brúðugerð 

Það er hægt að nota margar gerðir af brúðum við leikhúsið. Hér er tillaga að gerð skeiðabrúða 

ásamt myndum og verklýsingu, en einnig er hægt að nota trésleifar eða annað sem fellur til.  

Skeiðabrúður eru einfaldar að gerð og auðvelt að nálgast efnivið í þær. Það sem þarf til eru 

mat- og teskeiðar, tússlitir, lím, efnisbútar og lopagarn fyrir hár. Nemendur á yngsta stigi geta 

gert þessar brúður með aðstoð kennara. Myndirnar sem eru hér fyrir neðan sýna hvernig 

nemendur geta á einfaldan hátt búið til brúður. Ákveðið var að notast við liti til að tákna 

persónurnar. Pabbinn fær blá klæði, mamman fær klæði með doppum og litla barnið sem er 

stelpa fær rauð klæði.  

Hér fyrir neðan koma myndir af skeiðabrúðugerð. 

 

Það er hægt að nota matskeiðar til að tákna fullorðna og 

teskeiðar til að tákna börn. 

Hér sjáum við pabba, mömmu og barn. Teskeiðin í þessu 

tilfelli er með löngu skafti til að það sé auðveldara að 

halda á henni við sýningar. 

 

 

 

 

Til að sýna þetta betur settum við skeiðarnar á hvolf á 

efnisbúta. Pabbinn fær bláa efnið, mamman doppótta 

efnið og barnið það rauða.   
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Til að efnið haldist á skeiðinni þarf að setja lím á það líkt 

og kemur fram á myndinni.  

 

 

 

 

 

 

 

Krumpa þarf efnið saman og halda því á skeiðinni á meðan 

límið er að þorn og hnýta því  síðan saman um 

skeiðahálsinn með bandi til að halda því betur saman.  

Þá er brúðan komin í klæði. Muna þarf að setja klæðin á 

skeiðina með kúpta hlutann niður, eins og sýnt er á 

myndinni. 

 

 

 

Valinn var svartur lopi fyrir hárið á pabbanum, og klippt 

niður í sjö litlar ræmur. Þegar verið er að klippa lopann 

niður er gott að mæla fyrst hversu langt hárið á að vera 

áður en byrjað er að klippa til að vera ekki að henda góðu 

efni.  

Setjið límið á skeiðina að ofanverðu þar sem hárið á að 

vera og takið lopann og þrýstið honum létt niður á 

límröndina þar til að hann er nokkuð fastur. 
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Nú er pabbinn kominn með hár og á þá bara eftir að setja 

á hann andlit.  

 

 

 

 

 

 

Það er gott að byrja á því að móta augabrúnir og síðan 

augasteina, þá nef og að lokum munninn. Það sést ekki 

vel á myndinni en augasteinarnir eru bláir. Hér sjáum við 

pabbann og er hann kominn með fallegt andlit. 

Hægt er að vinna með endurtaka þetta ferli á hinum 

skeiðunum. 

 

7. Verkefni í Fjarsjóðskistli 

Verkefnin sem við leggjum til með brúðuleikhúsinu byggja á annars vegar á safnaverkefni 

sem unnið er út frá Saltfisksetrinu í Grindavík og hins vegar þjóðsögum sem tengjast 

bæjarfélaginu og nærsamfélagi þess. 

7.1. Þjóðsögur úr Grindavík  

Margar þjóðsögur eru tengdar við Grindavík. Valdar voru þrjár sem notaðar eru í þessu 

verkefni en hægt er að nálgast  í fylgiskjölum. Fyrst ber að nefna þjóðsöguna Gengið á 

Ræningjahól en hún fjallar um mann að nafni Guðmundur og samskipti hans við huldufólk. Í 

sögunni koma fyrir tvær persónur, Guðmundur og Jón herbergisfélagi hans og birtast nokkrar 

aðrar persónur í aukahlutverkum.  

Tilvalið væri fyrir nemendur að vinna með þennan tíma, en sagan gerist á 13. – 18.  öld, t.d. 

með því að kanna hvernig húsakostir voru á þessum tíma, þá geta þeir átt auðveldara með að 

setja sig í spor fólksins sem kemur fyrir í sögunni.  



Háskóli Íslands    
Menntavísindasvið                                                                                                                           
Lokaverkefni til B.ed. prófs  

34 
 

 

Þjóðsagan Hafmeyjan í Grindavík fjallar um fiskiveiðar á opnum bátum og samskipti 

sjómanna við hafmeyju sem reynir að lokka þá niður í undirdjúpin. Vinna má með þess sögu á 

margan hátt m.a. með því að kanna hvernig bátakostur var á þessum tíma og hvernig menn 

unnu með fiskinn. 

Þjóðsagan Krýs og Herdís fjallar um konur sem lenda í deilum. Sniðugt væri að láta 

nemendur vinna með þessa sögu með það að leiðarljósi að leysa ágreiningsmál og tengja 

söguna á þann hátt við nemendur sjálfa. Þjóðsögunar má nálgast í fylgiskjölum.  

7.1.2. Markmið með þjóðsögum 

Markmiðið með þjóðsögunum er að nemendur kynnist sögum úr sínu grenndarsamfélagi. 

Kennari notar þær kennsluaðferðir leiklistar sem fjallað er um hér að ofan. Með því læra 

nemendur ýmsar námsleiðir sem henta hverju og einum og komið er  jafnframt til móts við 

markmið Aðalnámsskrá grunnskóla.  

7.2. Safnaverkefni 

Aðalatvinnuvegur Grindvíkinga er fiskvinnsla. Bærinn hefur byggst upp út frá sjávarútvegi.  

Í bænum er safn sem heitir Saltfisksetrið og hefur að geyma góða sögu um þennan 

aðalatvinnuveg bæjarbúa. Mikilvægt er fyrir nemendur að kynnast sögu eigin bæjarfélags. 

Safnið er í göngufæri frá grunnskólanum og því tilvalið að heimsækja það. Safnið gefur góða 

lýsingu á því hvernig lífið var hér áður fyrr, hvernig fiskurinn var unninn, hvernig aðbúnaður 

fólks var og þær aðstæður sem það bjó við og því ferli sem fiskurinn fór í gegnum áður en 

hann var seldur á markaði erlendis. 

Verkefnið er tvískipt. Annars vegar er það fyrir nemendur sem dvelja eingöngu um tvær 

stundir á safninu og afla sér upplýsinga á staðnum en vinna svo úr því þegar heim kemur (þ.e.  

í skólanum). Hins vegar er það fyrir nemendur sem dvelja hluta úr degi á safninu og vinna úr 

upplýsingunum þar. 

7.2.1. Markmið með safnaverkefni  

Markmið verkefnisins er að nemendur kynnist sögu og atvinnuháttum bæjarins. Verkefnin 

henta vel fyrir nemendur á mið- og unglingastigi.  

Það hlýtur að vera mikilvægt að nemendur öðlist fræðslu bæði með því að upplifa sjónrænt og 

auðvitað með því að afla sér upplýsinga sjálfir um þessa þætti.  
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7.2.2.  Kveikja fyrir safnaverkefni  

Í  upphafi væri ef til vill gott að vera með þankahríð um saltfisk eða bacalao eins og hann 

heitir á portúgölsku og sjá hvað nemendur vita um saltfisk og tengsl hans við Portúgal. 

Bacalao er orð sem mjög margir hafa heyrt og þekkja í Grindavík og það væri fróðlegt að sjá 

og heyra hvað nemendur hafa að segja um þetta orð ef það væri bara notað eitt og sér þ.e.ekki 

að tengja það við saltfisk.   

Í þessum tímum væri tilvalið að hafa tónlist, og þá helst sjómannalög til þess að leyfa 

nemendum að kynnast þeim þannig að þeir fái góða og skemmtilega tilfinningu fyrir þeim 

tíma sem fjallað verður um í framhaldinu.  

Þátturinn Óskalög sjómanna var gríðarlega vinsæll meðal allra landsmanna. Í þessum þætti 

gátu sjómenn sent fjölskyldum sínum kveðjur og öfugt.  

Kennari gæti til dæmis útbúið óskalagaþátt sjómanna með nemendum sínum og notað til þess 

upptökuforritið Audacity. 

 

7.2.3. Nemendur dvelja hluta úr degi á safni 

Fyrsti tími: Nemendur koma á safnið og fá fræðandi og skemmtilega leiðsögn um safnið frá 

safnstjóra. Þegar safnstjóri hefur gengið með nemendum um safnið fá þeir að skoða sig um í 

smá stund. Mikilvægt er þó að brýnt sé fyrir nemendum að ekki megi snerta hluti eða færa úr 

stað og að þeir sýni safninu viðeigandi virðingu. 

Annar tími: Nemendur fá að kynnast vermannaleikjum. Leikirnir eru kynntir hér að neðan í 

kafla 5.3.5. Nemendur setjast allir í hring á gólfinu og fá þeir allir að spreyta sig, nokkrir í 

einu, í miðjum hringnum. 

Þriðji tími : Nemendur fara í leitarleik sem snýr bæði að ártali, myndum, orðum og lýsingum. 

Fjórði tími: Nemendur sitja eða standa og fara í örlagavefinn. Kennarinn byrjar á því að kasta 

hnykli til nemanda og segir einhverja staðreynd úr námsefninu og nemandinn gerir það sama  

og kastar svo hnyklinum áfram og þannig koll af kolli allan hringinn.   

Hægt er að festa vefinn upp á vegg í stofunni, þá geta nemendur rifjað upp það sem þeir lærðu 

um námsefnið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:33). 
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Nemendur dvelja hluta úr degi á safni 

 

Leita út frá ártali:  

Nemendur leita að upplýsingum út frá ártali sem gefið er upp og eiga þeir að skrifa um hvað 

þetta ártal fjallar í viðeigandi hólf.  

 

1360  

 

1593  

 

1767  

 

1772  

 

1776  

 

1870   

 

1900  

  

1915  

 

1920  

 

1910-30  
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Leitað út frá myndum: 

Nemendur leita að viðkomandi hlutum út frá myndum sem þeir fá  á spjaldi og skrifa svo á 

sama spjald hvað hluturinn heitir og hvernig hann var notaður. 
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Vísbendingarspurningar: 

Nemendur leita að hlut út frá lýsingu á honum og skrifa nafnið á blaðið. 

 

Ljósbrún,  með saltfiska og tekur á móti þér.    

  

Tré, járn, segl, gluggar, hurð og ljós.  

 

Skuplur, kar, fiskur, vatn, skrúbbar og úti.  

 

Rammi, kóróna og saltfiskur.  

 

Peysa, brók, skór og saltfiskur.  

 

Grjót, járn og mosi.  

 

Hyrna, skupla, svunta og vettlingar.  

 

Gúmmí, skinn og reimar.  

 

Norður, suður, austur og vestur.  

 

Ávextir, vigt, saltfiskur og kona.  
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Orðaleit 

Nemendur leita út frá orði og skrifa setninguna sem orðið stendur í og eða skýra út hvað orðið 

þýðir.  

 

Verstöðvar  

 

Nýfundnalandsaðferð  

 

Happasæll  

 

Skútuöld  

 

Skuttogaraöld   

 

Skrælingi    

 

Sólþurrkun    

 

Reitaskór    

 

Iðnbylting   

 

Bacalao   

 

 

 

 



Háskóli Íslands    
Menntavísindasvið                                                                                                                           
Lokaverkefni til B.ed. prófs  

41 
 

 

7.2.4. Vermannaleikir 

Í gamla daga þegar ekki gaf á sjó fóru menn sem bjuggu í verbúðunum í svo kallaða 

vermannaleiki sér til dægrastyttingar og ánægju. Upplagt er að fara með nemendur í nokkra 

slíka góða og gamla leiki áður en þeir fara í gegnum safnið. Eftirfarandi leikir eru fengnir úr 

bókinni Vermannaleikir sem Pétur Jónsson tók saman.  

1. Að rífa ræfil upp úr svelli 

Leikmaður leggst endilangur á jörðina og leggur einhvern hlut þar sem hann hefur höfuðið. 

Rís síðan upp í sömu sporum og áður. Síðan setur hann vinstri hendi aftur fyrir bak en mjakar 

sér áfram á hægri hendi þar til hann nær hlutnum með munninum og stendur síðan upp með 

hann aftur. Ekki má koma við jörðu nema með fótum og hægri hendi og ekki stíga úr 

sporunum. Ef það mistekst er ræfillinn jafnfastur í svellinu og hann var  

áður. 

 

 

 

 

2. Að reisa horgemling 

Þegar reistur er horgemlingur þá setjast leikmenn flötum beinum, setja hægri hendi undir 

vinstra hné og grípa í eyrnasnepil á hægra eyra. Með vinstri hendi er haldið í buxnastrenginn 

að aftan. Síðan reyna menn að standa upp án þess að missa tökin. Þetta er alls ekki auðvelt, en 

sagt er að þeir sem ekki geta reist horgemling hafi fallið úr hor. 

 

3. Að sækja smjör í strokkinn 

Þessi leikur felst í því að tveir menn mynda nokkurs konar strokk. Þeir standa hvor á móti 

öðrum og leggja hendur á axlir hins. Klútur er síðan settur á jörðina á milli þeirra. Síðan 

skríður leikmaðurinn ofan í strokkinn, yfir hendur mannanna og niður og tekur smjörið 

(klútinn) upp með munninum. Aðalkúnstin er fólgin í að koma sér sömu leið úr strokknum 

aftur. Ef það tekst ekki var sagt að hann hefði kafnað í strokknum. 
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4. Að stökkva yfir sauðalegg 

Að stökkva yfir sauðalegg er einfaldur leikur en alls ekki eins auðveldur og menn gætu 

ímyndað sér. Sauðaleggur er lagður á jörðina fyrir framan tærnar á keppanda. Hann á síðan að 

halda um tærnar á meðan hann stekkur jafnfætis yfir sauðalegginn, bæði áfram og afturábak. 

8. Námsmat 

Það er nauðsynlegt í upphafi að gera nemendum grein fyrir því hvernig námsmati er háttað, 

þar sem það eflir vitund nemenda um eigið nám. Leiðsagnamat þarf að leggja grunn að vitund 

um eigin námstíl og byggja upp námstækni nemenda. Að gera nemendur meðvitaða um eigið 

nám og markmið ásamt sjálfsmati eru grunnatriði í leiðsagnamati.  

Slíkt námsmat hentar mjög vel með því verkefni sem við leggjum upp með og kemur heim og 

saman við þær áherslur að nemandinn sé virkur þátttakandi í eigin námi. Eins og kemur fram í 

fræðilega hlutanum verkefnisins. Þau matsblöð sem liggja til grundvallar í þessu verkefni má 

sjá í fylgiskjölum.  

9. Lokaorð  

Í þessari greinagerð höfum við fjallað um mikilvægi leiklistar í kennslu og hvernig hægt er að 

útfæra hana. Við byggðum á hugmyndafræði og kenningum sem hafa ákveðna sýn á það 

hvernig börn þroskast og læra með því að vera virkir og ábyrgir þátttakendur í eigin námi. 

Einnig fjölluðum við um ákveðnar kennsluaðferðir í leiklist og tengdum þær við þau verkefni 

sem eru í greinagerðinni. Hugarheimur barna er bæði fjölskrúðugur og margbreytilegur og 

koma börn  inn í skólann með mismunandi bakrunn og þekkingu. Það er mikilvægt að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennsluhætti til að koma til móts við hvern og einn þar sem 

hann er staddur í sínum þroskaferli og aðstoða hann við að byggja ofan á þann grunn. 

Tækifærin sem leiklist í kennslu hefur upp á bjóða eru mikilvægur hlekkur í þessu samhengi. 

Brúðuleikhúsið og verkefnin sem við leggjum til grundvallar  eru bara ein hugmynd af 

mörgum þar sem hægt er að útfæra leiklist í kennslu.   

Það er okkar von að kennarar geti nýtt brúðuleikhúsið sem mest í kennslu sinni og sjái með 

því meiri möguleika en ella á að útfæra námsefnið á sem fjölbreyttasta hátt. Einnig bindum 

við vonir okkar við að það kveiki nýjar hugmyndir að verkefnum hjá kennurum sem þeir bæta 

við í Fjarsjóðskistilinn í framtíðinni þannig að til verði góður hugmyndabanki. 
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11. Fylgiskjöl  

Þjóðsögur úr Grindavík  

Gengið í Ræningjahól 

Rétt fyrir aldamótin 1900 bjó í Krýsuvík 18 ára gamall piltur er Guðmundur hét, var hann þar 

vinnumaður ásamt fjórum öðrum. Tuttugu manns voru á heimilinu, kátt fólk og skemmtilegt. 

Vorið 1898 stundaði Guðmundur veiðar í berginu, náði fugli og eggjum, hann fór á morgnana 

niður á berg og var þar allan daginn fram á kvöld. 

Í þá tíð var Krýsuvík stórbýli, túnið afar stórt og hæðótt svo að ekki sást yfir það allt frá 

bænum. Í túninu var hæð sem hét Ræningjahóll, þegar komið var sunnan í hól þennan sást 

ekki heim að bænum. 

Venja var í þá daga að tveir sváfu saman í rúmi og svaf Guðmundur hjá einum 

vinnumanninum sem hét Jón Ívarsson, rúmið þeirra var inni við gluggann og svaf Guðmundur 

fyrir ofan Jón. 

Þá dreymdi Guðmund að honum þótti maður koma inn gólfið inn að rúmi þeirra, mann 

þennan hafði hann ekki séð áður; var hann á að giska um þrítugt og meðalmaður á hæð.  

Hann var á stuttbuxum og skóm úr íslensku skinni, og í svartri prjónapeysu, með prjónahúfu á 

höfðinu eins og alpahúfa í laginu. Honum fannst hann heilsa og biðja hann að koma með sér 

heim til sín. Honum fannst þá hann fara fram fyrir Jón og klæða sig í flýti og ganga með 

manninum út og að Ræningjahól,  þegar þeir voru þangað komnir voru þeir allt í einu komnir 

að bæ sem Guðmundur hafði aldrei fyrr séð því að hann bjóst við að sjá þar aðeins slétt tún. 

Þessi bær var með tveim húsum, hlið við hlið og gengið þversum inn í bæinn um hleðsluna. 

Þegar þeir komu inn í fremra bæinn voru gömul hjón þar fyrir sem sátu á rúmum sínum og sitt 

barnið hjá hvoru, voru þau að gefa börnunum að borða skyr eða graut úr tréskálum.  

Þeir héldu inn í innra bæinn, þar inni var kona mannsins. Guðmundi virtist hún vanfær og að 

því  komin að ala barn. 

Rúmstæði var á gólfinu sem var brotið og bað maðurinn Guðmund að gera við það  um leið 

og hann fékk honum verkfæri. Guðmundur fór að fást við þetta eins og hann væri vanur 

smiður. Þegar hann hafði lokið viðgerðinni, lét konan föt í rúmið en maðurinn hafði orð á því 

við Guðmund að hann gæti ekki borgað honum þetta núna, en hann skyldi minnast hans síðar. 

Guðmundur hélt því næst heim og fylgdi maðurinn honum inn að rúmi, þar kvaddi hann og 

fór.  
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Þennan morgun svaf Guðmundur fram að fótaferðartíma, klæddist og hélt til veiða niður á 

berg. Þegar hann var kominn suður með túngarðinum, var honum litið upp að Ræningjahól og 

þá mundi hann drauminn um nóttina. Hann hugsaði svo sem að þetta væri allt tóm vitleysa, 

þarna gæti enginn bær verið og svo hvarf þessi draumur alveg úr minni hans.  

Hann var allan daginn frammi á bergi og veiddi með mesta móti þennan dag. Þegar hann kom 

heim um kvöldið var fólkið að borða kvöldverð, margt við sama borð og hann. 

Jón spyr hvað hann hefði verið að gera út um nóttina. 

„Ég fór ekkert út“, varð honum að orði. 

Þá svaraði Jón: „Jú, ég sá þig klæðast og þú varst lengi úti“. 

„Það getur ekki verið“, svaraði Guðmundur. 

Rétt í þessu kom húsbóndinn inn, heyrði samtal þeirra og segir: „Jú, ég var úti og var að reka 

fé úr túninu um klukkan tvö og ég sá þig koma sunnan frá Ræningjahól og fara inn í bæinn“. 

Guðmundi þótti þetta nokkuð skrýtið en minntist þá draumsins og sagði fólkinu drauminn. En 

aldrei dreymdi hann manninn í Ræningjahól síðan. 

Hafmeyjan í Grindavík 

Það var nálægt 1705 er séra Sigurður Eyjólfsson var prestur á Stað í Grindavík, að skip sem 

hann  átti lét úr vörum til fiskveiða á svokölluðu Þórkötlumiði.  

Ormur hét stýrimaðurinn er réði næst formanninum og var hann  forsöngvari í kirkjukórnum 

að Stað. Þeir gengur vel að fiska, en svo sjá þeir allt í einu hvar skýst upp úr sjónum 

kvenmaður með vel greitt og slegið hár. Logn var og sléttur sjór og sjá þeir að þetta er 

hafmeyja. Hún sest þegar á marflötinn og horfir að skipi. 

„Sjáið piltar! Hún er að hagræða sér til söngs“, segir formaður, „en illt er að fara strax frá 

góðum fiski til lands, hvað segið þið, piltar“? 

Stýrimaðurinn svarar: „Öllu er óhætt meðan hún þegir“. 

Drógu menn nú af kappi fiskinn. En þá hóf markvendi þetta sönginn og reri sér yndislega en 

söngur hennar hreif skipverja með því seiðandi töframagni að þeir urðu allir að hætta að 

draga. Dofnaði þegar yfir flestum smám saman uns allir voru fallnir í svefndvala nema Ormur 

forsöngvari. 

Hann tók það til ráðs að syngja líka og byrjaði á einu laginu eftir annað og söng hafmeyjan 

hvert lag til enda með honum. Þetta gekk lengi dags. Fór Ormi þá ekki að lítast á gamanið því 

nú var hann loks að þrotum kominn með lögin sem hann kunni.  

En þá hugkvæmdist honum að syngja Pater noster. Byrjaði hann þá á því. Þá þagnaði 

hafmeyjan loksins, brá upp annarri hendinni og seig þráðbeint niður í sjóinn. 
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Ormur kallaði þá til skipverja og bað þá heim róa, sagði að nú væri hafmeyjan fagra loksins 

unnin og sigin í sæ. Höfðu þeir þá verið búnir að sofa lengi og allir þeir sem þá voru á sjó 

voru komnir í land fyrir löngu og búnir að setja skip sín í naust. Skipverjar tóku þá til ára og 

réru hratt í land.  

Þökkuðu þeir Ormi lífgjöf sína og lofuðu hann fyrir þrótt hans, kunnáttu og dirfsku. Varð 

hann frægur fyrir þennan söng. Klerkur hélt þakkaræðu til hans fyrir mannbjörg þessa. 

 

Krýs og Herdís 

Krýsuvík er austastur bær í Gullbringusýslu með sjávarsíðunni, en Herdísarvík er vestastur 

bær í Árnessýslu. Þetta eru næstu bæir sinn hvoru megin við sýslumótin; hvort tveggja er 

landnámsjörð og svo að ráða sem sín konan hafi gefið hvorri nafn er þar bjuggu lengi, og hét 

sú Krýs er byggði Krýsuvík, en Herdís sú er setti bú í Herdísarvík.  

Jarðir þessar hafa alla tíð verið taldar með bestu bólstöðum hér á landi og er það ekki að 

undra, því báðum fylgir útræði, fuglaberg mikið og trjáreki nógur. Á landi áttu báðar jarðirnar 

veiðivötn ágæt: Krýsuvík mörg í suður og austur frá bænum þar sem hann er nú, en 

Herdísarvík litla tjörn eina í heimatúni milli sjós og bæjar. Rétt hjá veiðivötnunum átti 

Krýsuvík starengi mikið og fagurt. Herdísarvík átti aftur á móti ekkert engi, en beitiland svo 

miklu betra fyrir sauði en Krýsuvík að nálega tekur aldrei fyrir haga í Herdísarvíkurhrauni; er 

þar bæði skjólasamt af fjallshlíð þeirri er gengur með endilangri norðurbrún hraunsins og 

kölluð er Geitahlíð og skógur mikill. Þótt fjarskalöng bæjarleið, hér um bil hálf 

þingmannaleið, sé milli þessara bæja voru þær Krýs og Herdís grannkonur og var nábúakytrur  

megn á milli þeirra; því hvor öfundaði aðra af landgæðum þeim er hin þóttist ekki hafa, Krýs 

Herdísi af beitilandinu, en Herdís Krýs aftur af enginu. Svo hafði lengi gengið að hvor veitti 

annarri þungar búsifjar; rak Krýs sauðfénað sinn í land Herdísar, en Herdís vildi aftur ná í 

engið, og beittust svo þessu á víxl með því landamerki virðast annaðhvort hafa verið óglögg 

eða engin í það mund.  

Þegar þær grannkonurnar eltust meir fóru þær síður að hafa fylgi á framkvæmdum til að 

ásælast hvor aðra, en ekki var skap þeirra að minna eða vægara fyrir það. Bar þá svo við 

einhverju sinni að Herdís hafði gengið út í hraun og síðan út með Geitahlíð svo sem leið 

liggur út í Krýsuvík. En utarlega undir hlíðinni ganga úr henni hæðir nokkrar fram að 

hrauninu og eru þær kallaðar Eldborgir. Yfir þessar hæðir liggur vegurinn. Þann sama dag er 

Herdís tókst þessa göngu á hendur fór og Krýs að heiman.  

 

http://bokasafn.reykjanesbaer.is/default.aspx?cat_id=200
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Í suður frá Krýsuvík er slétt melgata; er hún nokkuð langur skeiðsprettur suður undir hornið á 

Geitahlíð, en þegar komið er fyrir það horn blasa Eldborgir við sunnar með hlíðinni og er 

allskammt þangað undan hlíðarhorninu.  

Nú segir ekki af ferðum þeirra grannkvennanna fyrr en Krýs kemur þar á götunni sem hún 

liggur yfir hina nyrstu Eldborgina, þá kemur Herdís í flasið á henni að sunnan. Þegar þær 

hittust varð fátt af kveðjum, en því fleira af illyrðum á milli þeirra er hvor um sig þóttist eiga 

land það er þær stóðu á. Ekki er þess að vísu getið hvernig hvorri um sig hafi farist orð, en svo 

lauk að hvor hést við aðra vegna landadeildarinnar. Lagði þá Krýs það á Herdísi að allur ætur 

silungur skyldi hverfa úr veiðitjörn hennar, en verða aftur full af loðsilungi, sumir segja 

öfugugga. En Herdís lagði það aftur á Krýs að allur silungur í veiðivötnum hennar skyldi 

verða að hornsílum. Enn lagði Krýs það á Herdísarvík að þaðan skyldi týnast tvær eða þrjár 

skipshafnir. Herdís mælti aftur það um fyrir Krýsuvík að starengið þar skyldi smásökkva á 

hverjum 20 árum, en koma upp á jafnlöngum tíma. Eftir þessi ummæli sprungu þær báðar þar 

sem þær stóðu og eru þær dysjaðar báðar til vinstri handar við götuna þegar riðið er út í 

Krýsuvík norðan til á Eldborginni nyrstu, og sér dysirnar þar enn; dys Krýsar er það sem nær 

er Krýsuvík, en Herdísar hitt sem fjær er. Meðan þær voru að mæla hvor um fyrir annarri kom 

að þeim smalinn úr Krýsuvík, en svo brá honum við heitingar þeirra að hann féll þegar dauður 

niður og er hann dysjaður hægra megin við götuna þar upp undan sem þeirra dys er niður 

undan svo ekki skilur nema gatan ein. Dys þeirra grannkvenna eru enn kallaðar Krýs og 

Herdís og þar með eru þau kölluð sýsluskil Gullbringusýslu og Árnessýslu, svo eru þau og 

talin landamerki milli Krýsuvíkur og Herdísarvíkur.  

En af ummælum þeirra er það að segja að í veiðivötnum Krýsuvíkur hefur enginn silungur 

fengist svo menn viti nokkurn tíma síðan, en fullt er þar af hornsílum, og í Herdísarvíkurtjörn 

hefur ekki heldur orðið silungs var; en loðsilungar ætla menn þar hafi verið þótt ekki sé þess 

getið að neinn hafi af því bana beðið. Aftur var það einn vetur eftir þetta er sjómenn gengur til 

sjávar snemma morguns frá Herdísarvík, en skemmst leið er að ganga til sjávar þaðan yfir 

tjörnina þegar hún liggur, að þeir fórust allir í tjörninni ofan um hestís, og segja menn þeir 

hafi verið 24 að tölu. Um starengið í Krýsuvík er það enn í dag sannreynt að það lækkar smátt 

og smátt fram við tjörnina er það liggur að svo að hún gengur hærra upp eftir því uns hún er 

komin yfir allt engið eftir 20 ár, en þá fjarar tjörnin aftur smásaman svo engið kemur æ betur 

upp uns það er orðið jafngott og áður að öðrum 20 árum liðnum.  
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Sjálfsmat 

Hópvinna 

Nafn:_________________________________________________________ 

 

 alltaf oftast stundum Aldrei 

Vinn ég vel með öðrum?     

Er ég tilbúin/n að vinna með öllum í 

hópnum? 

    

Hjálpa ég öðrum við að taka þátt í 

vinnunni? 

    

Vinn ég alltaf með þeim sama innan 

hópsins? 

    

Get ég verið ósammála öðrum án þess að 

rífast? 

    

Fer ég í fýlu ef mér mislíkar?     

Get ég tekið gagnrýni og ráðgjöf 

hópfélaga minna? 

    

Spyr ég hópfélaga mína þegar ég er ekki 

viss? 
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Mat kennarans                                                                                

Nemandinn sem einstaklingur 

Nafn:____________________________________________________ 

Dags:___________________________ 

Heiti verkefnis:_____________________________________________ 

 

 alltaf oftast stundum Aldrei 

Vinnur af áhuga og samviskusemi 

 

    

Hefur hugmyndaflug og nýtir það 

 

    

Skipuleggur vinnuna 

 

    

Vinnur sjálfstætt og fer eftir 

leiðbeiningum 

    

Tekur sjálfstæðar ákvarðanir 

 

    

Lætur ekki deigan síga og lýkur 

verkefnum 

    

Þorir að taka áhættu 

 

    

Góður frágangur á verkefnum 
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Mat kennarans                                                                               

Nöfn_________________________________________ 

Dags:______________________ 

Heiti verkefnis: ___________________________________________________ 

 

Efnisþættir 

 

 

 

Einkunn 5 

Við getum þetta ekki 

enn 

Einkunn 7 

Við erum á góðri leið 

Einkunn 9 

Við getum þetta vel 

Framsetning 

 

 

 

Vinna hefði mátt 

vera vandaðri og 

markvissari, ekki 

nægilega lýsandi. 

Vönduð vinna, 

nokkuð myndrænt og 

lýsandi fyrir 

verkefnið. 

Mjög vönduð vinna, 

frumlegt, myndrænt 

og vel lýsandi fyrir 

verkefnið. 

Innihald  

 

 

 

Fáum þáttum gert 

skil. Heimildir 

ónákvæmar. 

Flestum þáttum gerð 

skil. Heimildir 

nokkuð vel og rétt 

nýttar.  

Öllum þáttum gerð 

vel skil. Heimildir 

vel og rétt nýttar. 

Flutningur  

 

 

 

Er óskýr og 

óskipulagður, dregur 

úr áhuga á efninu. 

Nokkuð skýrt og 

áheyrilegur, vekur 

áhuga á efninu. 

Mjög skýrt og 

áheyrilegur, vekur 

mikinn áhuga á 

efninu. 

Samvinna  

 

 

 

Samvinna stundum 

góð. 

Samvinna oftast góð. Samvinna mjög góð, 

gagnkvæm virðing 

og allir aðilar leggja 

jafnt að mörkum. 

Einkunn 

 

   

 


