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Þjálfun í samvinnu 
 

Samvinna við aðra í sérstaklega gerðu formi eykur líkurnar á samvinnu í framtíðinni 
og einnig tíðnina á öðrum tegundum af félagsjákvæðri hegðun. Til að styðja  þessa 
alhæfingu kynnum við í þessum kafla tvær aðferðir sem hafa verið notaðar til þess að 
hvetja til aukinnar samvinnu. Til þess að ná markmiðinu nota báðir aðilar, hvor á sinn 
hátt, athafnasemi sem krefst samvinnu. Þetta gildir um fyrstu aðferðina, að læra í 
samvinnu, skýrum við út söguna, hvatningu og megin markmiðið. Við berum hana 
saman við aðrar aðferðir fyrir kennslu, skýrum út hvernig við getum á raunhæfan hátt 
útfært og haft umræður um rannsóknir og greinir frá hvaða áhrif  samvinna hefur haft 
og líknandi, félagsjákvæðri hegðun. Leikir og íþróttir sem æfing í samvinnu er líka 
áhrifarík aðferð til þess að auka samvinnu. Það er hægt að sjá að leikir og íþróttir í 
vestrænum ríkjum sem eru samkeppnismiðaðir og eru ekki unnir í samvinnu. Þrátt 
fyrir það eru til leikir og venjulegar íþróttir þar sem það er mikilvægt að vinna saman, 
fólki finnst gaman að þeim og það getur haft áhrif á hegðun í jákvæða átt.  
 
 

Skilgreining á samvinnu 
 

Í fræðilegum kenningum og rannsóknum hefur hugtakið samvinna verið skilgreint á 
fjóra ólíka, en náskilda vegu. Slavin (1983) skrifar hjá sér: 
 

Hugtakið getur vísað til  hegðunar samvinnu eins og að vinna saman eða 
hjálpa öðrum. Það getur verið samvinnu hvetjandi samsetning..... þar sem 
hópur með tveimur eða fleirum er verðlaunaður, út frá því hvernig allir eru að 
standa sig. Samvinna vísar oft til samsetningar á verkefnum sem þarfnast 
samvinnu til að leysa, þar sem hópur með tveimur eða fleirum verða að vinna 
saman og geta fengið umbun (eða ekki) út frá því hvernig hópurinn hefur 
staðið sig.  Að lokum getur hugtakið þýtt ástæðuna fyrir samvinnu, árátta að 
vinna saman eða ekki út frá sjálfum sér í aðstæðum sem gefa einstaklingnum 
kost á að velja milli samvinnu, samkeppni eða einstaklingslegrar  hegðunar. 
(s.3) 

 
Þessar fjórar skilgreiningar fullkomna hvor aðra og hefur þýðingu fyrir PP:s 
samvinnuþjálfun. Við notum þekkingu í samvinnu og leikjum, þar sem 
vinnufyrirkomulag og samsetning eykur áhugann og samvinnu, til þess að auka 
möguleikana og komandi hvatningu til samvinnu. Til að gera þessa margþættu 
skilgreiningu tilbúna til notkunar leggjum við áherslu á samvinnuþýða hegðun, 
sérstaklega með tilliti til þeirra markmiða sem eru fyrir samvinnuþjálfunina. Þessi 
skýra áhersla á hegðun kemur heim og saman með þá almennu stefnu  PP:s á heildar 
aukningu á framkvæmdum. Mikilvægt markmið í samvinnuþjálfuninni er að auka 
samvinnuþýða hegðun, “ sem þýðir samvinna við aðra fyrir sameiginlegan hagnað” 
(Schofield, 1980, s.161) eða Sapon- Shevin (1986) sýna, að þátttakendurnir eigi að 
tileinka sér færniþætti sem krafist er fyrir samvinnu, til dæmis “að hlusta á aðra, að 
samræma sínar hreyfingar og kraft með öðrum börnum, og að nýta sér félagslega 
hegðun sem léttir og lengir samvinnuna við önnur börn í staðinn fyrir að hrekja þau á 



braut” (s. 281). Þetta eru bara nokkur dæmi um félagsjákvæða hegðun sem skilgreinir 
samvinnu og eftirfarandi verkefni. Þessi hegðun eru dæmi um æfingarmarkmið okkar. 
 
 

Lærdómur í samvinnu 
 

Lærdómur í samvinnu með öðrum ( samvinnu lærdómur) er bæði kennslulífsspeki og 
aðrar skildar kennsluaðferðir. Sama hvert innihaldið í efninu er snúa flestar af þessum 
aðferðum sér að blönduðum nemendahópum sem saman vinna að sameiginlegu 
verkefni ( þ.e. samsetning sem eflir samvinnu). Þrátt fyrir að aðferðirnar fyrir 
samvinnulærdóm séu flestar þróaðar  um 1970 hefur þessi lærdómur, eins og svo 
margt annað í samtíða námskenningum og – verklegu,eiga þær sinn andlega grunn að 
rekja til skrifa John Deweys (1916/1952; 1938/1966). Schmuck (1985) gefur góða 
mynd af þeim lífsspekilega grunni: 
 
 Dewey hélt því fram að til þess að manneskjur geti lært að lifa í samvinnu  

verða þær að hafa fengið þá reynslu í skólanum. Lífið í skólastofunni ætti að 
tákna lýðræðislegt ferli í smáheimi, og hópsamvinna er kjarni lýðræðisins. 
(s.2) 
 

Skilningur Deweys, og það sem að lokum varð hreyfingin í hvernig maður lærir 
samvinnu, fékk góðan stuðning og var notað hvarvetna á 3. áratugnum (til dæmis 
Kilpatrick, 1925). Á 4. áratugnum þegar samkeppnin var mikil töpuðu þeir fylgi en 
komu aftur og fengu raunvísindalegan stuðning gegnum Lewins (1943, 1947) og 
Deutschs (1951, 1957) og samstarfsmenn þeirra (og rannsóknahópa) á 5. og 6. 
áratugunum; og voru þessar aðferðir reyndar samhliða aðferðum fyrir lærdóm í 
samvinnu á 8. áratugnum;   Þessar aðferðir skýra í meginatriðum hvöt til samvinnu og 
uppbyggingar, sérstök verkefni; úthlutað eða skipt stjórnun; að vera hluti af 
blönduðum kynja hóp; jákvæð þörf hvors annars innan hópsins, ábyrgð hjá hverjum 
og einum, mjög sjálfstæðir hópar, ábyrgð einstakling; hátt hlutfall sjálfsstjórnar; jöfn 
tækifæri sem byggja á framförum miðað við viðkomandi, ekki aðra; og einnig 
samkeppni milli hópa. Hér á eftir er gerð grein fyrir þeim sjö aðferðum sem eru mest 
notaðar og sem hafa algjörlega verið metnar. 
 
  

STUDENT TEAMS – ACHIEVEMENT  DIVISION 
 

Í Slavins (1978) Student Teams – Achievement Division (STAD), eru sett saman 
náms lið með fjórum eða fimm einstaklingum . Í drauma aðstæðum speglar 
samsetningin á hverju liði sundurleitni stærri bekkja, eða samfélalgs.  (t.d., drengir og 
stúlkur; stór-, meðal- og illa standandi nemendur; nemendur af mismunandi uppruna)   
Kennararnir kynna reglulega nýtt efni sem þarf að læra.  Þar sem nemendur læra af 
hvorum öðrum, læra nemendurnir efnið saman, skiptast á spyrja hvort annað, ræða 
efnið sem hópur, eða nota aðrar sjálfvaldar aðferðir til að ráða við efnið.  Kennarar 
miðla til hvers liðs að námsefninu sé ekki lokið fyrr en allir í hópnum eru vissir um að 
þeir skilji efnið. Einkunum á prófum er umbreytt í hópaeinkunn. 
 

TEAMS-GAMES-TOURNAMENTS 



Hópakeppni (teams-games-tournament TGT) var þróað af DeVries og Slavin (1978) 
byggir á sömu hópagerð og fyrirlögn námsefnis og STAD. Hins vegar í stað þess að 
notast við próf þá taka nemendur þátt í keppni á milli liða þar sem þau sýna fram á að 
þau séu extra góð í ákveðnum greinum. Þessi keppni fer fram vikulega þar sem 
nemendur keppna við nemendur úr öðrum liðum sem eru samkeppnihæfir miðað við 
bakgrunn. Slavin (1983) lýsir þessu svona:  
 

Keppnin á sér stað við þriggja manna borð. Þannig að nemandi 
”fantasric four” liðinu sem vegnar vel í náminu keppir við nemanda 
úr “pirates” liðinu en sá nemandi er þá líka að standa sig vel í 
náminu og annan framúrskarandi nemanda úr “superstars” liðinu. 
Annað borð væri svo með meðal nemendur úr “pirates”, 
“masterminds”m og “chiefs” liðinu... Nemendurinir fá ekki að vita á 
hvaða borði bestu nemendurnir eru en þeim er sagt að keppnin sé 
alltaf jöfn. (bls. 26).    
 

Til þess að halda keppninni jafnri er breytt um verkefni í keppninni vikulega og að sá 
sem er hæðstur á sínu borði færist upp á það næsta og sá sem er lægstur á sínu borði 
fer á borðið fyrir neðan. Þar sem einkun hvers og eins byggist á framförum hans  þá 
hefur hann mikla möguleika á að skila miklu til heildarskorsins fyrir liðið sitt.  
  
 

TEAM ASSISTED INDIVIDUALLIZATION (TAI) 
   
Einstaklingsmiðað  stuðningur  liðis(TAI) var þróað af Salvin, Leavey og Madden 
(1982) til þess að nota í bekk sem er allt of sundurleitur til þess að hægt sé að kenna 
öllum sama efni og á sama hraða. Hingað til hefur TAI fyrst og fremst verið nota í 
stærðfræði. Þetta er eina samvinnukennsluaðferðin sem vinnur með einstaklings 
fyrirmæli, í staðin fyrir heildar þjálfun. Eins og STAD og TGT eru hópar með 3 – 4 
einstaklingum. Hver nemandi er greindur og niðurstöðurnar eru notaðar til þess að 
taka fram einstaklingsmiðaðan stærðfræðikúrs. Nemandinn vinnur eftir eigin getu, les 
leiðbeiningarnar, vinnur með seríu af færniþáttaeyðublöðum, fara í “próf”. Þessi 
vaxandi vinna fer fram í sjálfvöldum hópum með tveimur aðilum í hverjum. Aðilarnir 
skiptast á eyðublöðum og prófum og fara yfir hvor hjá öðrum. Með þessu 
fyrirkomulagi og samvinnu breytast próf niðurstöður nemendanna og fjöldi fullgerðra 
prófa á viku í stig fyrir liðið. Ef stigin sýna að einstaklingurinn er að bæta sig, fær 
hver nemandi viðurkenningu fyrir framfararir.  
 
 

Púsl 
 

Öfugt við einstaklingsmiðaða einkenni hjá TAI nýtist pússlið út í ystu æsar, sem er 
hannað af Aronson, Blaneys, Stephans, Sikes og Snapps (1978), það er að 
nemendurnir treysta innbyrðis hver á annan.  Það traust endurspeglast samt, sem er 
áhugavert, ekki í hvatningaskipulaggningu heldur í verkefnaskipulaggningu. 
Nemendunum er skipt í lið, sex í hverju, og efni sem á að fara í gegnum er skipt í 
fimm hluta.  Aronson et al. lýsir skólastofunni hjá fimmta bekk þar sem maður getur 
notað pússlið til þess að kanna ævisögu frægra Ameríkana. Kennarinn safnar saman 
fimm ævisögur sem lýsa a) forfeðrum persónunnar og komu þeirra til Ameríku b) 



barna og unglingsárum  persónunnar c) fyrstu fullorðinsárum, námi og vinnu d)  
miðaldra og mikilvægustu atburðum á því tímaskeiði og e) atburðir í samfélaginu í 
stórum dráttum á þeim tíma.  Hver liðsmaður fær það sem verkefni að lesa einn af 
hlutunum fimm og verða sérfræðingur í því. (maður valdi sex liðsmenn en fimm hluta 
ef einhver er veikur.) Liðsmenn úr hverju liði sem höfðu numið sömu hlutana, hittast 
svo í “sérfræðihóp” til þess að ræða sinn hluta.  Þegar þeir svo eru orðnir sérfræðingar 
bæði með eigin vinnu og í umræðunum, fara þeir aftur í sín lið til þess að kenna sínum 
liðsfélögum um það sem þeir vita, þetta gera allir í liðinu. Nemendurnir eru hvattir til 
þess að hlusta, sýna stuðning og áhuga fyrir skýrslum hvors annars. Þegar búið er að 
gefa skýrslurnar fá nemendurnir einstaklingsmiðaðar spurningar á hlutunum og fá 
síðan einkunn (ekki liðseinkunn). 
 

Púsl 2 
Í Slavins (1980) púslinu II vinna nemendurnir, eins og í STAD og TGT, í ólíkum 
hópum með fjórum eða fimm í hverjum hóp. Öfugt við púsl eitt, þar sem hver og einn 
liðsmaður bar ábyrgð á einum hlut, verða allir nemendur í púsli tvö að lesa sama kafla 
eða sögu. Svo er hverjum og einum nemenda gefið þema sem hann/hún á að verða 
sérfræðingur í. Þátttakendurnir úr hverjum hóp sem hafa fengið sama þema hittast, 
eins og í púsli eitt, í sérfræðihópa fyrir umræður og fara svo aftur í sína hópa og segja 
frá hvað þau hafa lært. Einstaklingsspurningar eru spurðar og stigin þegar 
einstaklingurinn hefur bætt sig eru talin og notuð til þess að fá fram heildarstig 
hópsins. Eins og í STAD og TGT er það tilkynnt í bekkjarblaðinu hvaða hópur hefur 
staðið sig best. 
 
 

Að læra saman 
 

Aðferðin “að læra saman” sem þróaðist af Johnson & Johnson, (1975), er sú aðferð 
sem beinist mest að hópnum. Nemendurnir vinna með verkefnablöð í ólíkum hópum 
með fjórum til fimm einstaklinum í hverjum. Hópurinn skilar inn sameiginlegum 
blöðum fyrir mat. Eins og kemur fram á nafni aðferðarinnar fá þátttakendurnir sem 
hópur síðan endurgjöf á því hversu vel þau “læra saman”. Einkunnirnar endurspegla 
sameiginlega hvatningarskipulagningu og byggir á meðal niðurstöður hvers einstaks 
þátttakenda.  
 

Group investigation 
 

Að læra í samvinnu, með rannsóknum í hóp ( Sharon & Sharon, 1976), er prógramm í 
sex þrepum sem nemendurnir búa sjálfir til og gera. Í ferlinu eru eftirfarandi þrep: 
 

1. Bera kennsl á efnið og skipta sjálf í tveggja til sex manna hópa. 
 

2. Undirbúningur á lærdómnum; þátttakendurnir velja spurningar sem þeir vilja 
vita meira um. 

 
3. Framkvæmdin  á rannsókninni (til dæmis að safna inn og dæma um 

upplýsingar, niðurstöður og svo framvegis). 
 



4. Að skrifa loka skýrslu, sem krefst þess að allir þátttakendurnir í hópnum vinni 
saman. 

 
5. Hópurinn kynnir loka skýrsluna fyrir bekknum. Það er hægt að gera í skriflegri 

skýrslu, sýningu eða með leikriti. 
 

6. Meta sjálfa sig í samvinnu við kennaran sinn.  
 
Venjulegar skólastofur í Bandaríkjunum eru mjög ólíkar því sem  við höfum verið að 
lýsa. Í staðinn fyrir að vinna saman að hópverðlaunum (sameiginleg verkefni og 
verðlauna aðferðir) eru flestir bekkir með einstaklings verkefni (nemendurnir vinna 
einir) eða samkeppnisskipulaggning (einkunnargjöf). Slavin (1983) gefur rétta lýsingu 
á raunverulegum aðstæðum í skólastofunni: 
 

Þegar við lítum á hvernig verkefnin eru skipulögð nota flestir kennarar 
sambland af fyrirlestrum, umræðum, einstaklings verkefnum, litlir ólíkir hópar 
sem eru í samvinnu með kennaranum og próf. Nemendurnir fá sjaldan að 
hjálpa hvor öðrum með verkefnin og eru ekki hvattir til þess að vinna saman. Í 
flestum skólum er samskipti milli nemenda skert nema í frímínútunum og í 
matsalnum. Næstum eina hvatningin er að fá sem hæðstu einkunnina og keppa 
þannig við næsta nemanda. (s.2) 

 
Þær sammannlegu afleiðingar af samvinnu, samkeppni, og einstaklings miðuðu 
aðferðunum eru mjög ólíkar. Johnson og Johnson (1975) hafa gert töflu (tafla 10.1)  
til að hjálpa við að flokka þessar afleiðingar. 
 
Hið venjulega skólastofuskipulag sem inniheldur einstaklingsmiðaða vinnu í 
samkeppni um verðlaun og viðurkenningu getur haft mjög neikvæð áhrif á þá 
nemendur sem ekki eru að standa sig sem PP tekur sérstaklega fyrir. Slavin (1985) 
segir í þessu sambandi að  
 

Fyrir  marga illa-stadda  nemendur, eru tilraunir til að reyna að koma þeim í 
hóp hinna bestu ekki líklegar til árangurs þar sem þau hafa þegar dregist svo 
aftur úr á liðnum árum.  Samkeppnin um bestu einkunnirnar í bekknum verður 
ekki jöfnuð.  Af því að þessir nemendur eiga svo litla möguleika að ná 
framgangi, geta þau frekar gefist upp eða skemmt fyrir öðrum. Maður getur 
varla ætlast til nokkurs annars....  ........ illa staddir nemendur  .. geta snúið sér 
að glæpum eða hætt í skóla til þess að styrkja sjálfa sig í skólasamfélagi sem 
þau upplifa sem óvininn. (s.6) 

 
Hluti af illa stöddum nemendunum tilheyra líka minnihluta hópum og það eru til 
margar rannsóknir sem sína að african american og nemendur með uppruna sinn frá 
Mexikó  virðast eiga einstaklega gott með að læra í samvinnu við aðra, kannski vegna 
þess að það liggur í náttúru þeirra með kultúr, hópmiðaðar reynslu (Beady & Salvin, 
1981; Lucker, Rosenfield, Sikes & Aronson, 1976; Slavin, 1977; Slavin & Oickle, 
1981). 

Lærdómur í samvinnu er þess vegna mikilvæg aðferð, og sérstaklega fyrir illa 
stödd ungmenni.  Ákvörðunin um hvernig hægt er að nota þessa aðferð, verður fyrst 
og fremst að byggjast á raunvísindalegum vísbendingum eins og hvort lærdómur í 
samvinnu auki samvinnu hegðun og aðra félagslega jákvæða hegðun. 



 
Endurmat á rannsóknunum 

 
Við byrjuðum kaflann á að því að halda því fram að þátttaka fyrir lærdóm í samvinnu 
eykur áhuga þátttakendanna til þess að vinna með öðrum. Þessi staðhæfing er studd 
heilshugar af raunvísindalegum vísbendingum.  Hertz-Lazarowitz, Sharan, og 
Steinberg (1980) komust að því að samvinnan og yfirfærsla á samvinnueinbeittri 
hegðun. 
 
Tafla 10.1 
Samvinnu                                 Samkeppni                            Einstaklingsmiðað 
 
Há áhrif                                      Meðal áhrif                                Engin áhrif 
Gagnkvæmur skilningur            Gagnkvæm andmæli                  Engin áhrif 
Öflug samskipti                          Engin eða misskilin                   Engin áhrif 
                                                        Samskipti 
 
Mikið traust                                 Lítið traust                                Engin áhrif 
 
Mjög mikið af gagnkvæmum      Lítið gagnkvæmi í                    Engin áhrif 
Áhrifum                                        áhrifum 
 
Mikill stuðningur og                    Lítill stuðningur                        Engin áhrif 
ásætti                                            og ásætti 
 
Mikið notað af visku                    Viska annarra nemenda            Engin áhrif 
annarra nemanda                           ekki notuð 
 
Mikil samvinna og                        Reynt að villa fyrir                   Engin áhrif 
hjálpast að                                      og eyðileggja 
 
Mikill tilfinningalegur                   bara áhugi hjá þeim                  Engin áhrif       
áhugi frá öllum                               sem eru að vinna 
 
Samrými af                                     lág samrýming á                       Engin áhrif 
Vinnuframlagi                                 vinnuframlagi 
 
Hægt að skipta                                Ekki hægt að skipta                  Engin áhrif 
verkefninu                                        verkefninu 
 
Hugsað á ýmsum stigum                  Engar ólíkar hugsanir              Engin áhrif 
 
Þátttakendurnir bera sig                  Allaf verið að bera sig              Engin áhrif 
ekki saman við hina                         saman við aðra 
 
 
 
 



Þegar bornir voru saman unglingar sem tóku þátt og viðmiðunarhópur kom það í ljós 
að unglingarnir voru samvinnuþýðir og með óeigingjarna hegðun, bæði á meðan á 
lærdómi stóð og þegar þau síðan skiptust niður í nýja hópa. Sharan, Raviv og Russel 
(1982) endurtóku rannsóknina og fengu sömu góðu niðurstöður við spurningum um 
yfirfærslu. 
 
Í þriðju rannsókninni fundu Hertz- Lazarowitz, Sapir og Sharan (1981) að börn sem 
tóku þátt í hópverkefni höfðu mikið minni þörf fyrir samkeppni en unglingar í 
samanburðarhópnum. Johnson, Johnson, Johnson og Anderson (1976), sem notuðu 
módelið “ að læra saman” gáfu skýrslu um aukna samvinnu hjá þátttakendunum í 
samanburði við þá nemendur sem lærðu í samkeppni eða einstaklings hópunum. Ryan 
og Weeler (1977) hafa sýnt sömu niðurstöður í sínum rannsóknum. 
 
Púslið hefur gefið mótsvarandi aukningu á samvinnuþrepi ekki bara í spurningu um 
opna samvinnu, ( Aronson et al., 1978), heldur líka þegar það gildir hvatningu til 
samvinnu í framtíðinni ( Blaney, Stephen, Rosenfield, Aronson & Sikes, 1977). 
Kagan, Zahn, Wodman, Scwarzwald og Tyrell (1985) sýndu fram á svipaða aukningu 
á samvinnu hegðun í venjulegum bekkjum, þar sem maður gerði samanburð á hegðun 
í venjulegum bekkjum. Á bæði milli og elsta stigi kom það í ljós að áhrifin voru mest 
á nemendum úr minnihlutahópum ( afríku- bandríkjamenn, mexíkanska 
bandaríkjamenn) en ekki nemendur úr meirihlutahópum ( hvítir).  
 
Þegar á heildina er litið er það ljóst, efnislega,  að þátttaka  í prógrammi fyrir lærdóm í 
samvinnu hefur jákvæð áhrif í  framtíðinni á samvinnu hegðun . Þar að auki kemur 
það í ljós að það hafi einnig frekari áhrif.   Slík þátttaka hefur einnig sýnt fram á að  
hafa líka áhrif á persónulega, félagsjákvæða vitsmunalega eiginleika.  Vermette(1998) 
hefur tekið saman niðurstöðurnar úr fleiri en 300 mötum af ólíkum aðferðum fyrir að 
læra í samvinnu og kemur í ljós samræmi í niðurstöðum þeirra.: 
 

1. Nemendur sýna aukna þolinmæði, hjálpsemir, og vinskap við einstaklinga af 
ólíkum kynþætti /þjóðerni eða af hinu kyninu. 

 
2. Skilningur og þolinmæði nemenda fyrir einstaklingum með fötlun  eykst. 

 
3. Nemendur sýna meira sjálfstraust. 

 
4. Nemendur tileinka sér efnið á betri hátt. 

 
5. Nemendur bæta sig í að takast á við vandamál og sýna bætt skipulag í 

vitsmunalegri rökleiðslu. 
 

6. Nemendur sýna aukinn skilning og muna og koma betur til skila  flóknu efni. 
 

7. Nemendur sýna að þeir eru öruggari með tölvutækni. 
 

8. Nemendur sýna aukinn lesskilning, stafsetningu, og framsetning máls þeirra er 
á hærra stigi 

 
Niðurstaða Vermette er sú: 
 



Þegar á heildina er litið þá sýna rannsóknir að lærdómur í samvinnu hefur 
mjög jákvæð áhrif á hvatningu, sjálfstrausti og afreks niðurstöður borið saman 
við venjulega einstaklingsmiðaða bekkjarkennslu. Þessi alhæfing er studd af  
13 ára rannsóknum úr grunnskólum og á við um nemendur af báðum kynjum, 
frá öllum þjóðernum og  af fötluðum einstaklingum. (s.60) 

 
 

 
Andstaða við að nota samvinnu lærdómu  

 
Aðferðir fyrir lærdóm í samvinnu hafa stuðning af ótrúlega jákvæðum 
rannsóknaniðurstöðum, en skólarnir eru í vafa og nýta sér þetta mjög lítið. Munurinn 
á mati á niðurstöðum og viðhorfi og notkun, er bæði merkilegur og flókinn. Kohn 
(1992), Male (1989) og Vermette (1998) hafa allir komist að sömu niðurstöðu og 
þykir þetta merkilegt. Kohn vill meina að mótþrói kennara gegn því  að læra í 
samvinnu sé út af því að aðferðirnar a) veiti kennurum  ekki eins mikla stjórn og 
hlutirnir verða ekki eins fyrirsjáanlegir b) krefst þess að kennarinn taki meira tillit til 
félagslegra- en venjulegra markmiða kennslunnar c) skorar á trú okkar á 
einstaklinginn og mótvilja okkar á hópverkefnum og d) skorar á trú okkar á 
samkeppni. Vermette bendir einnig á fleiri kennaravandamál: Er virkilega hægt að 
treysta því að nemendurnir séu að læra þegar maður skilur þá eftir eina með vinum? 
Þýðir það að sá tími sem maður eyðir í lærdóm í samvinnu að þá sé verið að eyða tíma 
duglegu nemendanna, þegar hægt er á framförum þeirra vegna þess að einhver í 
hópnum er ekki að koma með eitthvað nytsmlegt fyrir hópinn? Er lærdómur í 
samvinnu óhentug aðferð fyrir kennara sem eru innhverfir eða ekki eins gagnvirkir í 
sínum kennsluaðferðum eða persónugerð? 
 
Það hafa líka komið mótmæli frá foreldrum. Sumir vilja halda því fram að, lærdómur í 
samvinnu, sé tímasóun, bara enn ein aðferðin, bara húmpúkk og engin “alvöru” 
kennsluaðferð og ekki skattapeninganna virði. Með öðrum orðum “ Við borgum 
kennurunum til þess að kenna, ekki...” 
 
Kröfurnar á kennara eru miklar og virðast alltaf aukast, sérstaklega núna í “skólum 
með fullri þjónustu” ( Dryfoos, 1994).  Eldri, kennsluaðferðir eru þægilegar og 
nokkuð áhrifamiklar.  Samt sem áður eru sannanir um stuðning við bóklega og 
félagslega jákvæðar niðurstöður fyrir lærdóm í samvinnu eftirtektarverðar.  Við 
hvetjum kennara til að vera leiðbeinendur, gera tilraunir og, vonum við, að lokum 
verða tryggir notendur lærdóms í samvinnu.  
  
Til að draga úr andstöðu foreldra, leggjum við fram tvær leiðir.  Sú fyrsta er að átta 
sig snemma á að lærdómur í samvinnu – rökstuðningnum, aðferðinni, og 
væntanlegum niðurstöðum.  Bréfið til foreldra sem er kynnt í töflu 10.1, varðar 
fyrirmæli um félagslegar rannsóknir, er góð byrjun í rétta átt.  Seinni leiðin felur í sér 
tilraun kennaranna til að auka líkurnar á að samvinnu nálgun uppsker greinanlega 
nemendur bóklega og /eða félagslegar framfarir, sérstaklega snemma í notkun 
aðferðarinnar.  Bréfið heim er loforð um að draga úr mótstöðu; sannanlegur árangur 
nemanda er niðurstaða sem dregur úr mótstöðu. 
 
 



 
 
 

Mynd 10.1 
Bréf til foreldra um lærdóm í samvinnu 

 
Kæru foreldrar og forráðamenn! 
 
Núna í ár munum við nota nýa og áhugaverða aðferð í kennslunni í samfélagsfræði. 
Þessi aðferð er kölluð “lærdómur í samvinnu” og miðpunkturinn er sá að allir nemendur 
munu hafa gagn af að vinna saman í hópum í tímunum. Eins og þið vitið, taka margir 
nemendur skólans þátt í íþróttum og öðrum klúbbum eftir skóla þar sem þau læra 
mikilvægi samstöðu, virðingu, samkeppni og samvinnuna við aðra.  Í mörgum tilfellum 
hjálpar þátttaka í liðum eða – umhverfi einstaklingnum að læra meira um íþróttina eða 
klúbbinn, en þeim líkar betur við umhverfið og leggja meira á sig. Ég myndi vilja nota 
hópvinnu líka hérna í skólastofunni, til þess að hjálpa nemendunum að sjá að kostirnir 
gildi líka hérna. 
 
Aðferðin lærdómur í samvinnu hefur verið notuð með góðum árangri í ólíkum fögum og 
í ólíkum bekkjum, en ég tel að aðferðin sé mikilvæg þegar kemur að samfélagsfræði. 
Hér vil ég að nemendurnir læri um landið og arfinn, um sitt eigið líf og um vandamál og 
munstur samfélagsins. 
 
Þau þurfa líka að læra að hugsa á gagnrýnin og ábyrgan hátt, og þau verða að þróa hæfni 
í jafnræði og skilningi og læra að vera þakklát fyrir fjölbreytileika frá einstaklings aðferð 
yfir í  samvinnu lærdóm í hóp. 
 

1. Samsetning hópsins.  Nokkurn veginn einu sinni í mánuði, verður nemendum 
falið að setja saman þriggja til fjögurra manna hóp.  Þeir velja ekki sína eigin 
hópa, því að þegar við verðum fullorðin er okkur ætlað að vinna á árangursríkan 
hátt með ólíkum manneskjum.  Hér í skólanum valdi ég ekki samstarfsmenn 
mína eða nemendur og foreldra þeirra, samt sem áður verð ég að vinna með þeim 
á árangursríkann hátt.  Ég trúi því að þetta eigi við um þig í þínu daglega lífi líka.  
Við veljum sjaldnast um nágranna okkar, eða stækkun fjölskyldunnar, 
starfsfélaga; samtsemáður er ætlast til að við höfum áhrif á þá á árangursríkann 
hátt. 

 
Það sem meira máli skiptir, er að ástæða þess að nota hópavinnu daglega er ekki 
til að nemendur verði vinir allra í bekknum.  Það má þó þakka fyrir, að sú er þó 
oft niðurstaðan, en vinskapur er þó ekki eins mikilvægt markmið og eins og sá 
þroski að geta unnið með fólki með ólíkar væntingar og bakgrunn.  Nemendurnir 
læri að samþykkja hvort annað og hjálpa hvort öðru til að undirbúa sig sjálf fyrir 
svipuð hlutverk eins og framtíðar íbúar.   
 

2. Dagleg starfsemi.  Á hverjum degi í bekknum, verður að minnsta kosti  ein- 
hverjum tíma eitt í hópavinnu.  Í sumum tilfellum, munu hópar ljúka við 
vinnuplögg, skapa útskýrð verkefni, æfa hvort annað, eða gera æfingar próf.    
Meðan þessir þættir væru gerðir einstaklingslega, verða þeir afkastameiri þegar 
þeir eru unnir í hóp.  Jafnframt eru ný og spennandi starfsemi sem er bara hægt 
að gera í hóp.  Í þessum  kennslustundum, bera nemendur ábyrgð á að stjórna 



efninu, kenna öðrum það, eða að mæta hvort öðru í keppnislíkum leik.  (Tvö af 
þessum plönum eru kölluð Púsl og Hóp-leikja-keppni.)                       
Þar sem félagslegar rannsóknir fela einnig í sér umræður og greiningu á efni, 
vandamálum, og gildandi atburðum, er hver nemandi hvattur til að koma með 
sínar hugmyndir og skoðanir frá sínu sjónarhorni.  Færnin til að leysa vandamál í 
hópum er það sem nútíma viðskipti krefjast af starfsmönnum sínum; við munum 
einnig gera þetta þar sem við erum að þjálfa nemendurnar til að takast á við 
kröfur þess að verða fullorðinn.   
     Eins og þú sérð, þá erum við að undirbúa margar ólíkar leiðir starfseminnar, 
sumar stuttar og aðrar langar, sumar hefðbundnar skóla leiðir, aðrar ekki.  Við 
ætlum okkur að hagnýta hinar mörgu gerðir af félagsfærnum og hæfileikum sem 
einstaklingarnir í hópnum ráða yfir þannig að hver nemandi lærir nýja færni af 
hópfélaga og útvíkka þannig skilning sinn á mannlegri greind og getu.  Á þennan 
hátt mun hver nemandi öðlast þekkingu og mat/þakklæti á hæfileikum annarra. 
 

       3.  Umsagnir.  Nemendur fá ekki hóps umsagnir eða taka hóp próf í öllum verk- 
            efnum.  Eins og sumir fullorðnir semja um laun sín, og sumir hafa félög (þ.e.  
            verkalýðsfélög) sem semja fyrir þá, notum við margvíslegar gerðir af umsagna     
            kerfum.  Ég vil að nemendur skilji mismunandi umbunar kerfi og láta þau    
            meta hvert þeirra. 
            Það verða hópa-umsagna verkefni, en mesta vinnan fer fram hér í skólanum 
            Svo við getum fylgst með framförum.  Ég vil vera viss um að hver nemandi sé  
            hvattur til að leggja sitt af mörkum og  ábyrgð.  Að gera vinnuna hér í  
            skólanum hjálpar einnig við að allir hóparnir standi jafnfætis; það væri 
            ekki réttlætanlegt gagnvart nemendum ef einungis nokkrir hópar væru 
            virkir utan skóla eða ef einn aðili í hóp sæti uppi með alla vinnuna.  Lýð- 
            ræðislegt kerfi blómstrar þegar allir þegnar taka alvarlega skildur sínar. 
 

4. Reglur fyrir hópaavinnu. Þar sem svo miklum tíma verður varið í hópavinnu 
Verða nemendurnir beðnir um að hjálpa við að setja fram reglurnar sem þeir  
munu vinna eftir.  Þessi framkvæmd, er, samkvæm lýðræðislegum meginreglum 
sem kallast “samþykki þess sem stjórnar”.   
Að sjálfsögðu hafa kennarar og foreldrar einnig eitthvað að segja um þessar 
sjálfstjórnuðu æfingar.  Þetta er svipað kerfinu um “hindrun og jafnvægi.”  Við 
munum fljótlega senda heim lista yfir framsettar reglur nemandanna og biðja 
ykkur að ræða þær við barnið ykkar.  Þessi könnun á reglum, stjórnun og 
skoðunum mun hjálpa nemendunum að skilja og meta sjónarmið á 
lýðræðislegum arfi þeirra. 
Að lokum, langar mig að bæta við að ég er mjög spenntur fyrir þessari nýju 
aðferð og hlakka til umræðu ykkar um þetta bréf við börn ykkar.  Við höfum 
miklar væntingar um að þetta gangi eins vel hér og það hefur gert annar staðar.  
Nemendur hafa lært meira, verið umburðarlyndari hver við annan, og verið 
ánægðari með sjálf sig á meðan á verkefninu stendur.  Kröfur framtíðarinnar í 
samfélaginu um að vera vel að sér, áreiðanlegur, sveigjanlegur, umburðarlyndur, 
og samstarfsfús eru sannarlega hafnar og  mjög samþykktar; með þessu nýja 
kerfi, læra nemendur þessa eiginleika í skólastofunni, einnig við íþróttaiðkun og í 
tómstundum eftir skóla. 
 
Með alúð, 

 



 
        

 

 
Leikir og spil sem passa fyrir samvinnu 

 
Alveg frá því að prógrammið byrjaði 1988 hefur PP  verið notað fyrir unglinga sem 
ekki hafa staðið sig í skóla, ofvirka, hlédræga, afbrota, óbata ofbeldi og sem hafa sýnt 
ónóga félagsjákvæða hegðun. Spurningin er hvort litið er á námsskrár út frá þessum 
nemendum og þeirra þörfum. “aðgengilegar boðleiðir.” (Hunt, 1971) 
 
Margir unglingar í fyrr nefndum hópum mætti lýsa nákvæmlega, með tilliti til 
hagstæðra aðgengilegra boðleiða, sem aðgerð til að átta sig og nánast án orða.  Þau 
eiga ekki erfiðar með að tjá sig en aðrir unglingar, en velja oftar að tjá sig með 
hreyfanlegri hegðun. Nýting á íþróttaathöfnum og spilum sem styðja markmið okkar 
og kenna samvinnuþýða hegðun, með því að koma á móts við þessar boðleiðir 
ungmennanna. Fyrir utan þessa aðferð “lærdóm í samvinnu” sem farið var yfir hér á 
undan, viljum við líka prófa þessa  samvinnu í íþróttum, spilum og leikjum sem 
heillvænlega leið til þess að auka samvinnuhegðun hjá unglingum sem sýna þrálátan 
skort á félagsjákvæðni.  
 
Íþróttir og spil sem auka samvinnu eru athafnir þar sem formin, reglurnar og efnið 
sem er notað sýnir skýrt að það eigi að komast hjá því að nota samkeppniseinbeitt 
aðferð en leggur áherslu á samvinnu heimspeki í  staðin (það vill segja að vinna með 
öðrum er öllum í hag). Þær athafnir sem taldar eru upp í töflu 10.2 eru dæmi um 
hvernig hægt er að nota aðferðina. 
 
Terry Orlick (1978), sem hægt er að segja sé upphafsmaðurinn fyrir hreyfinguna fyrir 
samvinnueinbeittu íþróttir og spil, kemur á framfæri anda hennar og áætlun: 
 
 Aðal mismunurinn ( í samanburði við samkeppniseinbeitt spil) er að í 
samvinnueinbeittu spili eru allir í samvinnu... allir vinna... og engin tapar. Börnin spili 
við önnur börn ekki á móti þeim. Spilin koma í veg fyrir hræðslu fyrir því að þeim 
mistakist eða hafi þá tilfinningu. Spilin staðfesta einnig trú barnsins á sjálfu sér sem 
samþykktu og mikilvægri persónu. Í flestum spilum.... er þessi staðfesting látin ráðast 
eða svo er það bara sá sem vinnur sem fær hana. Í samvinnueinbeittu spili er 
staðfestingin innbyggð í sjálft spilið. (s.304)  
 

Tafla 10.2 



Samvinnueinbeitt spil 
1. Allir sem vilja spila fá að vera með. 

 
2. Enginn er skilinn útundan. 

 
3. Allir spila jafn lengi, með því að það eru fleiri spil í gangi á sama tíma og 
þátttakendunum er skipt út. 

 
4. Allir hafa sömu möguleika á að spila á öllum stöðum í liðinu. 

 
5. Þátttakendurnir keppa við sjálfa sig, ekki á móti hvor öðrum. 

 
6. Áherslan liggur í því að bæta sjálfan sig. 

 
7. Engin mörk eru talin, engin stig eru gefin, engar niðurstöður skrifaðar niður. 

Ef niðurstöður eru skrifaðar niður, er það gert fyrir alla þátttakendur. 
 

8. Ytri umbun (verðlaun, bikarar) er ekki talað hátt um. 
 

9. Þátttakendurnir eru hvattir til þess að hjálpa hver öðrum að ná markmiðinu. 
 

10. Ýtt er undir samvinnufærniþættir ( til dæmis að allir verða að hafa komið við 
boltann áður en maður getur skotið). 

 
11. Spil með mörgum boltum og mörgum mörkum eru notuð. 

 
12. Fyrirliðum er skipt út fyrir hvern nýjan leik. 

 
13. Einstaklings refsing er ekki leyfð, til þess að minnka neikvæða athygli. 

 
14. Að reyna að meiða einhvern viljandi er refsað með útilokun.  

 
Orlick bendir líka á að: 
 

Að það reynir á þolinmæðina að nota þessa aðferð, sérstaklega ef 
þátttakandinn hefur aldrei  spilað á þennan hátt. Með mátulegum kröfum, góðu 
eftirliti, endurtekinni þjálfun og með það sem þátttakandinn kemur með af 
boðleiðum til breytinga, koma leikirnir til með að verða jákvæðari. (s. 4) 

 
Það er sammerkt með markmiðum okkar að ýta undir samvinnuæfingu sem hluta af 
PP, Orlick leggur áherslu á þann hátt hvernig samvinnueinbeitt spil auka líkurnar á 
áframhaldandi samvinnuhegðun: 

 
Samvinna er hægt að tengja við boðskipti, samheldni, traust og þróun 
jákvæðra færniþátti fyrir félagsleg samskipti við aðra.  Með því að taka þátt í 
samvinnuathöfnum lærir barnið að deila með sér og hafa samúð með öðrum, 
að taka tillit til tilfinninga annarra og að sækjast eftir því að komast að 
samkomulagi. (s. 6-7) 

 



Raunveruleg skoðun Orlicks (1978) fær stuðning af raunvísindalegum staðhæfingum. 
Samvinnueinbeitingar leikir auka virkilega samvinnuna og bæta félagsjákvæða 
færniþætti sem passa saman.  Bryant og Crockenberg (1974) ásamt Ryan og Wheeler 
(1977) hafa hvor um sig sýnt fram á hversu þýðingamikið  samvinnu leikir hafa til 
þess að styrkja þessa þætti í samvinnu svo sem gagnkvæma virðingu, umhyggju fyrir 
og tilfinningu fyrir ábyrgð á öðrum nemendum ásamt gagnkvæmri samúð.  Hhulten 
(1974); DeVries, Muse og Wells (1971) og einnig Spilerman (1971) hafa sýnt fram á 
árangur með því að nota samvinnu leiki til þess að þróa andrúmsloft milli jafningja 
sem samlaga námsáhuga með hvatningu frá jafningjum.  Í rannsókn sem DeViras, 
Edwards og Wells (1974) gerðu efldu samvinnu leikir mismunandi hugsun hjá 
þátttakendunum, á þeim tíma sem fóru í verkefnin, forgangsraða nemendur í 
samvinnu gegn  samkeppnis verkefni, og nemendur trúa að jafningjar hafi áhuga á 
árangri manns í námi.  Cook (1969) og DeVries og Edwards (1973) nýttu einnig með 
árangri sammvinnu leiki til að auka samvinnu hegðun milli kynþátta hópa.  Að lokum, 
er mat Jacovino´s (1980) á samvinnu leikjum, sem sýndu að  mælanlega aukningu í 
samvinnu hegðun á úrtaki á fullorðnu fólki með lágt-sjálfsmat mjög svo líkt þeim sem 
PP er ætluð fyrir.   
 
Í það heila má segja að samvinnu leikir, líkt og samvinnu nám, að hafi sýnt að það 
uppsker áreiðanlega og raunverulega samvinnu-aukningu og skyld félagsleg áhrif 
bæði á grunn og miðstigi nemenda.  Meðfylgjandi safn af viðbótar verkefnum, sem er 
raðað eftir aldurs hópum, mun hjálpa þjálfurum að ávinna sér þessa niðurstöðu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auka æfingar fyrir þjálfun í samvinnu 
 
 

Aldur: þriggja til sjö ára 
 

Æfing 10.1 
Tapað/fundið 

Þetta er afbrigði af feluleik en spennan flyst frá þeim sem “stendur” í leiknum. 
Venjulega er það að sá sem er að leita verður að finna alla og síðan að ná að fara aftur 
í hreiðrið á undan þeim og klukka, annars verður hann/hún að vera hann aftur. Í okkar 
útgáfu á sá sem “er hann” að halda fyrir augun og telja nógu lengi til þess að hin geta 
falið sig. Hann kallar svo “ tilbúin eða ekki, núna kem ég og tek ykkur” og fer svo á 
stað og reynir að finna þá sem eru faldir. Þegar hann er búin að finna einhvern þá 
hlaupa báðir aftur í hreiðrið og klukka. Síðan fara þau saman og reyna að finna annan 
sem er búin að fela sig. Þegar þau eru búin að finna þann þriðja hlaupa þau öll í 
hreiðrið og klukka og fara svo að finna fleiri. Leikurinn heldur áfram þar til búið er að 
finna alla. Sú persóna sem hefur falið sig best er sá sem “er hann” næst.  
 
 

Æfing 10.2 
Þrautakóngur 

 
Snöggar þrautir til þess að fá hópinn til að slappa af og hafa gaman saman. Þú byrjar á 
því að gera þraut, til dæmis að labba beint og hafa eitthvað ofan á höfðinu, hinir eiga 
svo að gera alveg eins. Allir fá að prufa, allir labba á eftir hvor öðrum. Við látum ekki 
einn og einn gera þetta og láta þá standa í sviðsljósinu. Önnur þraut getur verið að 
skoppa bolta með fótunum liggjandi á bakinu og svo framvegis (Deacove, 1990). 
 
 

Æfing 10.3 
Nafnakallinn í kassanum 

 
Börnin sitja í hring. Eitt barn til dæmis Silla byrjar á því að standa upp og kynna sig 
og á svo að kynna fjögur börn sem sitja vinstra megin við hana. Byrjar á barninu 
lengst í burtu. Um leið og hún segir nafnið á barninu þá á það að standa upp snöggt og 
setjast niður. Síðan stendur barnið sem er hægra megin við Sillu upp, kynnir sjálfa sig 
og þau fjögur sem eru vinstra megin við hana. Þegar allir hafa kynnt sig þá hafa allir 
lært nöfnin og hvort annað betur og hlægja meira. Þegar við erum með yngri börn 
getum við haft færri börn sem þau þurfa að kynna eða kannski bara tvö ( Harrison, 
1975). 
 
 

Æfing 10.4 
Olnbogi/nef 

 
Börnin sitja í hring. Fyrirliðin byrjar á því að snúa sér að barninu sem situr hægra 
megin og segir: “Þetta er olnboginn minn” á sama tíma sem hún bendir á nefið á sér. 
Barnið svarar þá: “ þetta er nefið mitt” og bendir á olnbogann. Þetta barn snýr sér svo 
að persónu sem situr hægra megin við það, bendir á til dæmis augað og segir eitthvað 



allt annað. Hitt barnið á þá að svara akkúrat öfugt. Þessi leikur á að vera svolítið 
hraður svo að hann verði ekki leiðinlegur. Æfingin er góð fyrir litla hópa (Harrison 
1975). 
 
 

Æfing 10.5 
Músíkölsk hné 

 
Þetta er öðruvísi útgáfa á leiknum “ Allt hafið er úfið” allir eru í hring. Allir horfa í 
sömu átt og standa þétt saman, með hendurnar utan um miðjuna á þeim sem stendur 
fyrir framan. Þegar músíkin byrjar labba allir áfram. Þegar músíkin stoppar setjast 
allir á hnéð á næsta manni fyrir aftan. Ef að öllum tekst þetta án þess að nokkur detti, 
vinnur hópurinn. Ef einhver dettur, vinnur þyngdaraflið. Það er best að hafa að 
minnsta kosti 10 þátttakendur sem eru af svipaðri stærð ( stórt barn myndi eiga í 
erfiðleikum að setjast á hné sex ára barns!) (Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.6 
Klappleikur 

 
Eitt barn fer út úr herberginu. Hin ákveða hvaða hlut þau eiga að fela sem sá sem er 
úti á að finna, eða eitthvað sem hann eða hún á að gera. Barnið kemur svo inn aftur og 
leitar eftir hlutnum á meðan hópurinn klappar saman höndunum. Hópurinn hjálpar til 
með því að klappa hærra og hærra þegar barnið nálgast hlutinn eða það sem það á að 
gera. Ef barnið aftur á móti fer lengra frá hlutnum eða því sem það á að gera það 
klappar hópurinn lægra.  
 
 Breyting: Það er líka hægt að senda tvö börn út og koma svo aftur til baka og eiga að 
hjálpast að. Þau kannski hafa fengið það hlutverk að faðmast, standa á móti hvort öðru 
með hendurnar á öxlum hvors annars, sitja með bökin móti hvort öðru og svo 
framvegis (Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.7 
Flækjan  

 
Tvö börn fara út og hin standa í hring og eiga að flækja sig eins og að þau geta án þess 
að sleppa höndum. Hin koma svo inn aftur og eiga að reyna að leysa úr flækjunni. 
(Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.8 
Bak á móti baki  

 
Pör sitja með bökin á móti hvort öðru. Ef tala þátttakenda er oddatala, fær sá sem ekki 
er með neinn að syngja eða segja sögu ( eða spila á eitthvað auðvelt hljóðfæri til 
dæmis trommu), meðan hinir labba um herbergið, allan tímann með bökin saman 
 ( þau geta krækt saman handleggjunum ef þau vilja). Þegar söngurinn eða sagan 
stoppar eiga allir að reyna að finna nýjan félaga. Sá sem er auka verður sá sem syngur 



eða segir sögu og leikurinn er endurtekinn. Ef tala þátttakenda er jöfn þá er einn af 
þátttakendunum “kallari” og tekur þátt á sama tíma. 
 
Breyting: í hvert sinn sem músíkin stoppar getur sá sem stjórnar músíkinni snöggt 
kalla að þátttakendurnir eiga að halda saman einhverjum öðrum kroppshlutum til 
dæmis hausunum eða stóru tánum ( Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.9 
Kláða nafna leikurinn 

 
Fyrsta persónan segir “Ég heiti Jóhanna og mig klæjar hér” ( og klórar sér í höfðinu). 
Næsta persóna segir “ Hún heitir Jóhanna og henni klæjar hér og klórar Jóhönnu á 
höfðinu. Þessi persóna heldur svo áfram og segir ég heiti Baldur og mig klæjar hér og 
klórar sér einhverstaðar. Þriðja persónan segir hann heitir Baldur og honum klæjar hér 
og klórar honum. Svona heldur leikurinn áfram þar til allir eru búnir. Góður 
nafnaleikur (Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.10 
Látið grettuna ganga 

 
Þegar allir eru sestir í hring snýr sér einn leikmaður á móti þeim sem situr við hlið 
hans, starir beint í augun og gerir skemmtilega grettu. Hinn sýnir svo grettuna næsta 
manni og verður grettan að ganga hringinn. Á sama tíma hefur sá sem gerði fyrstur 
grettuna snúið sér að persónunni sem situr hinum megin við hann og gert nýja grettu 
sem á að ganga í hina áttina. Það er haldið áfram þangað til að gretturnar eru komnar 
tilbaka til persónunnar sem fann upp á þeim, eða þangað til að fólk getur ekki haldið 
áfram fyrir hlátri (Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.11 
Fullt af snjómanneskjum 

 
Hefur þú einhvern tímann hugsað út í það hvernig snjókarlinum líði þar sem hann 
stendur aleinn? Við skulum gefa honum nokkra vini, og fjölskyldu. Markmiðið er að 
gera fullt af snjóköllum – heilt þorp með snjófólki! Gerið snjómömmur og snjópabba 
og snjóbörn. Gleymið ekki að fara í hlý föt. 
 
Tilbreyting: Reynið að gera stærsta snjóbolta í heiminum. Hérna þurfa börnin að 
hjálpast að til þess að hjálpast að við að rúlla boltanum þegar hann er orðin risa stór. 
 
 

Æfing 10.12 
Sameiginlegar veggmálningar 

 
Þetta þarf: Risa stór pappír, fingramálning og plakatlit. Tveir eða fleiri geta málað 
eina mynd saman en það er betra ef margir hjálpast að við að mála veggjamálverk. 
Útvegið risastórt pappír og byrja að mála. Það þarf ekki neinn að vera listmálari.  



Tilbreyting: Reynið að fá þátttakendurna til þess að nota fæturna þegar þau mála. Allir 
fara úr sokkunum og byrja svo að mála. 
 
 

Æfing 10.13 
Feluleikur í samvinnu 

 
Þetta er öfugur feluleikur. Í staðin fyrir að einn þátttakendi leiti að hinum, leita allir að 
einum sem hefur falið sig. Allir nema einn loka augunum og telja upp að hundrað. Á 
meðan felur þátttakendinn sig á stað sem er nógu stór fyrir allan hópinn. (það getur 
orðið þröng en það gerir ekkert til). Síðan leita allir að þessum eina sem faldi sig. 
Hver og einn sem finnur hann á svo að fela sig á sama stað, án þess að hinir taki eftir 
því. Að lokum þegar allir eru komnir á sama staðinn er leikurinn búin. (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.14 
Að setja rófuna á asna 

 
Í þessum sígilda leik sem alltaf er vinsæll í veislum, eru það mistökin sem persónan 
gerir sem er með bundið fyrir augun, sem áhorfendurnir hafa gaman að. En í þessum 
leik vinna allir saman og leiðbeina þeim sem er með bundið fyrir augun. Markmiðið 
er að setja asnarófuna á réttan stað. Áhorfendurnir hrópa “lítið lengra til hægri!” “nei, 
nei í hina áttina!” og svo framvegis og með því að vinna saman vinna líka allir 
(Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.15 
Strengjabrúðan  

 
Einn þátttakandi er strengjabrúða og liggur á gólfinu og getur ekki hreyft sig. Þá 
kemur sá sem stjórnar strengjabrúðinni og gefur dúkkunni líf með þykistu þráðum. 
Stjórnandinn dregur í strengina og dúkkan bregst við í hvert skipti. Látið alla fá að 
vera með og vera annað hvort dúkkan eða stjórnandinn (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.16 
Píp, píp 

 
Í dag læra næstum allir unglingar að keyra bíl, en í þessum leik geta líka litlu börnin 
keyrt. Þátttakendurnir velja sér einn til þess að vera með. Annar á að vera bíllinn og 
hinn er bílstjórinn. “Bílarnir” leggjast niður á alla fjóra og “bílstjórarnir” setjast inn! 
Síðan er ekið af stað og það er eilíft flautandi. (Ef bílstjórinn er of þungur getur hann 
staðið upp og labbað með bílnum.) 
 
 

 
 
 
 



Æfing 10.17 
Að syngja saman 

 
Söngur er sungin af hóp sem á sama tíma gera líka smá hlutverkaleik um það sem 
sungið er. Ef við tökum sem dæmi sönginn Adam átti syni sjö og fleiri (Orlick, 1978). 
 
 
 

Æfing 10.18 
Para leikfimi 

 
Leikfimin er að  “draga upp hvern annan” “styðja við hvorn annan” “vinda úr 
tuskunni” og svo framvegis. Æfingin felur í sér að börnin, tvö og tvö eiga að með  
sameiginlegum hreyfingum og í samvinnu standa upp, hreyfa sig, fara í vissar 
stellingar og gera vissar athafnir (Orlick, 1978). 
 
 

 
Æfing 10.19 
“Símon segir” 

 
Tvö lið byrja á sama tíma, með sitthvorn fyrirliðan. Ef einn þátttakandinn fer eftir því 
sem fyrirliðinn segir “gerðu svona”, en hann hefur ekki sagt “Símon segir” þá fer 
þátttakandinn yfir í hitt liðið og vera með þar. Það er enginn útilokaður heldur halda 
allir áfram að vera með og fara á milli liða (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.20 
Leyndarmálaskilaboðin 

 
Börnin sitja í hring og láta skilaboð ganga með því að hvísla að næsta manni eins 
fljótt og hægt er. Sá sem er síðastur segir skilaboðin upphátt, til þess að sjá hvort það 
sé líkt því sem sagt var í byrjun ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.21 
Á tá milli blómana 

 
Börnin mála blómabeð og blóm á stórt blað og eiga svo í röð tipla á tám milli 
blómana ( Orlick,1978). 
 
 

Æfing 10.22 
Skipta um skó 

 
Öll börnin fara úr einum skó og leggja þá í einn haug. Síðan tekur hver og einn upp 
skó einhvers annars. Síðan setjast þau í hring og eiga að reyna að finna eigandann af 
skónum sem þau halda á og skila honum ( Orlick, 1978). 
 



Æfing 10.23 
Snjóstormur  

 
Tvö börn hafa villst í sjóstorminum. Annað þeirra er með bundið fyrir augun, og hitt 
barnið á að leiða það gegnum storminn ( það vill segja gegnum hindranir). Það getur 
verið að fara í gegnum sjógöng ( Húlahringur), skríða undir stóran ísjaka ( bekkur), 
labba yfir ísilagða á ( motta) og svo framvegis. Barnið getur líka átt að leiða flugmann 
sem á að lenda í þoku og svo framvegis. Þegar þau eru komin í örugga höfn geta þau 
skipt um hlutverk ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.24 
Bóndabærinn 

 
Allir eiga að velja sér eitthvert dýranafn eða dýramynd úr hatti ( til dæmis kú, úlf eða 
orm). Síðan dreifa þau sér um herbergið. Síðan er bundið fyrir augun á þeim og þau 
eiga síðan að finna annan sem er með sama dýr með því að láta heyrast í sér (Orlick, 
1978). 
 
 

Æfing 10.25 
Að halda blöðrum á lofti 

 
Tvö og tvö eiga börnin að halda blöðrum á lofti á milli sín með því að til skiptis ýta á 
þær ( með höndunum, vatnsbyssu eða með því að blása á þær). Þau fá stig fyrir hvert 
skipti sem þau koma þeim frá sér. Þetta er góður leikur ef maður vill kenna þeim hvað 
sameiginleg stig þýða ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.26 
Kílómeterlangur þráður 

 
Börnin fá hnykil og eitt af þeim byrjar á því að binda um miðjuna á sér og réttir svo 
hnykilinn til næsta barns og svona gengur það koll af kolli. Þegar allir eru “bundnir” 
saman þá eiga þau að leysa sig aftur í öfugri röð ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.27 
Fljúgandi mottan 

 
Hópur af börnum um það bil sjö börn skiptast á um að fljúga á leikfimismottu. Sá sem 
situr á mottunni ræður hvernig hann situr, hvert hann flýgur og hversu hratt. (Orlick, 
1978). 
 
 

 
 
 
 



Æfing 10.28 
Frosnir baunapokar (Hjálpaðu vinum þínum) 

 
Börnin fá sitt hvorn baunapokann og labba um með hann í höndunum um 
leikfimisalinn. Þau geta gengið eins og þau vilja og á ólíkan hátt: hægt, hoppandi, 
venjulega, hratt og svo framvegis. Sá sem missir pokann sinn verður að standa alveg 
kyrr þangað til annað barna tekur upp pokann og leggur hann á hans/hennar höfuð 
þangað til hún/hann hefur þiðnað þá má hann/hún hreyfa sig aftur ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.29 
Hjól af vagni 

 
Sjö barna hópur stendur í hring, og haldast í hendur. Hjólið fer svo að snúast í hring 
og á sama tíma að flytja sig um leikfimissalinn. Tvö eða þrjú börn, koma við vegginn 
á leið sinni um leikfimissalinn. Þegar hraðinn eykst verður leikurinn skemmtilegri  
( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.30 
Tjú- tjú- lestin 

 
Tvö eða fleiri börn standa í röð með hendurnar á öxlum eða um miðjuna á næsta 
manni fyrir framan. Síðan eiga þau að hreyfa sig áfram eins og lestarvagnar, upp og 
niður brekkur og beygja sig þegar þau fara í gegnum göng og svo framvegis ( Orlick, 
1978). 
 
 

Æfing 10.31 
Fótaleikurinn 

 
Börnin eru í pörum og liggja á gólfinu með fæturna saman. Þau eiga svo að rúlla sér 
yfir gólfið án þess að samband fóta þeirra rofni ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.32 
Poki litla fólksins 

 
Gerið stóran poka úr lökum eða pokum og látið átta til tíu börn fara inn í hann. Þau 
eiga svo í sameiningu flytja pokann með því að rúlla, skríða eða hoppa ( Orlick,1978). 
 
 

Æfing 10.33 
Ormurinn langi 

 
Börnin liggja á maganum í langri röð hvert á eftir öðru og halda um fótleggi þess sem 
er fyrir framan þau. “ormurinn” fer svo á stað yfir fjöll og hóla, gegnum göt og svo 
framvegis ( Olick, 1978). 
 



Æfing 10.34 
Stóra skjaldbakan 

 
Sjö eða átta börn standa á höndum og fótum undir stóru “skjaldbökuskali” (til dæmis 
leikfimismottu og teppi) og reyna að hreyfa skjaldbökuna í eina átt. Eldri börn geta 
reynt að láta skjaldbökuna klifra yfir hindranir ( til dæmis bekk) án þess að missa 
skalið (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.35 
Sameiginlegar tölur, bókstafir og form 

 
Börnin fá hópverkefni. Þau eiga tvö eða fleiri að skapa bókstafi, tölur eða form með 
líkömunum. Allir í hópnum verða að taka þátt. Önnur útgáfa getur verið að allir í 
bekknum eiga að byggja upp eitt orð til dæmis líkamstjáning ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.36 
Félagar 

 
Börnin hoppa, valhoppa hvert fyrir sig. Síðan hrópar maður “félagi”! Börnin leita þá 
að félaga og standa grafkyrr, og haldast í hendur. Annar er spegill fyrri hinn ( og apar 
eftir), síðan skiptir maður um. Þegar það er búið hoppa allir um salinn aftur, og þegar 
kallað er “félagi” eiga þau að finna sér nýjan félaga ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.37 
Húlahringir fyrir alla 

 
Tvö börn standa inni í hringnum og þegar músíkin þagnar eiga tvö pör til að koma inn 
í hringinn með sína hringi og eiga svo að hoppa um salinn á meðan tónlistin er í 
gangi. Þegar hún þagnar eiga næstu tvö pör að koma inn í hringinn með sína hringi. 
Það eru yfirleitt svona átta börn sem fá pláss inni í hringjunum ( Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.38 
Músíkölsk faðmlög 

 
Músíkin spilar og börnin hoppa um kring. Þegar músíkin þagnar faðmar hvert barn 
annað barn. Næst þegar músíkin þagnar faðmast þrjú og svo framvegis “öll börnin 
klemma sig saman í svakastórt músíkalskt faðmlag” ( Orlick, 1978). 
 
 

 
 
 
 
 



Æfing 10.39 
Labbandi vatnsglasið 

 
Allir standa í hring og halda á plastglasi með tönnunum. Hjá einni persónu er glasið 
fullt af vatni. Sá byrjar að hella vatninu yfir í glasið hjá næsta manni, án þess að nota 
hendurnar, og þetta heldur áfram allan hringinn. Þetta er skemmtilegur útileikur á 
góðum sumardegi ( Orlick, 1978). 
 
 

8-12 ára 
 

Æfing 10.40 
Sameiginleg keila 

 
Hérna höfum við bara breytt venjulegri keilu í leik þar sem þátttakendurnir spila 
saman en ekki á móti hvor öðrum. Stiginn eru reiknuð saman. Þið getið fundið upp 
önnur afbrigði til dæmis að kasta með bundið fyrir augun eða kasta með vitlausri 
hönd. Á þennan hátt má leiða brennidepilinn frá stigunum og bara haft gaman í 
staðinn ( Deacove, 1990). 
 
 

Æfing 10.41 
Sameiginlegt biljard  

 
Allir sem kunna venjulegt biljard geta verið með í þessu. Hver spilari fær að skjóta 
þangað til hann/hún ekki hittir kúlu, þá tekur næsti spilari við. Í þessum leik reynir 
spilarinn sem er á undan að kúlurnar liggi vel við þeim sem kemur á eftir öfugt við 
venjulegt biljard. Þátttakendurnir geta sett sér markmið og þegar því er náð hafa allir 
unnið. Þetta er góð æfing fyrir þá sem eru ekki svo vanir að spila biljard án þess að 
þeir þurfi að vera stressaðir ( Deacove, 1990). 
 
 

Æfing 10.42 
Nýr körfubolti 

 
Í þessu samvinnu formi af gömlu uppáhaldi, reynum við að eyða út ríkjandi “stóri 
maðurinn” sem er svo oft til staðar í körfuboltaleik.  Þess vegna hefur þessi útgáfa 
leiksins ólíkar reglur: 
 
Ekki drippla boltanum; það verður að senda hann. 
 
Allir leikmenn verða að snerta boltann áður en reynt er að skjóta.  Á þennan hátt taka 
allir þátt og enginn stendur hjá og horfir út í loftið. 
 
Enginn skýtur fyrir utan línu – þetta gerir leikinn hópa-miðaðri. 
 
Stundum telja leikendur fjölda sendinga sín á milli frá einum til annars.   
 
Breytileiki felur í sér eftirfarandi: 



 
1. Myndastyttur:  Þessi leikur hjálpar liðinu með sókn og dregur úr áherslum á 

líkamlega snertinu.  Þegar sóknin tekur boltann upp  og yfir hálfann völlinn, 
frís vörnin hvar sem þeir eru.  Þá sendir sóknarliðið boltann á hvern mann og 
reynir að skora.  Vörnin getur snúist á einum fæti til að reyna að verjast skoti.  
Vörnin getur einungis haldið áfram þegar þeir fá boltann aftur eða þegar 
sóknin hefur skorað körfu. 

2. Stinga í:  Í þessari útgáfu, reynir einn leikmaður skot.  Ef það heppnast, reyna 
allir hinir leikmennirnir hver eftir öðrum að skjóta eins.  Ef öllum tekst að 
skjóta, fær liðið í sameiningu “S” fyrsta stafinn í að “Stinga í”.  Þá reynir 
annar leikmaður öðruvísi skot.  Allir leikmenn halda áfram að skjóta þar til 
þeir hafa náð stöfunum í “Stinga í”.  (Deacove, 1990) 

 
 
 

Æfing 10.43 
Samvinnu leið 

 
Enginn getur dottið út; heldur er sjónum beint að hraðasta samvinnu tíma.  Tímar 
einstaklinga er bætt við eða meðaltal.  Stundum eru þátttakendur valdir af handahófi 
saman; hver hleypur hálfa leið, og meðaltal er tekið af sameiginlegur tíma þeirra.  
Hægt er að nota sama kerfi á stökk, köst, liftur, hindranir, o.s.frv. (Deacove, 1990) 

 
 

Æfing 10.44 
Þriggja-hliða fótbolti 

 
Þrjú mörk eru sett eins og þríhyrningur.  Sömu reglur gilda nema hvað liðin hreyfast 
milli markanna sem þau skjóta á en markmenn eru í sama marki allann tímann.  Hvert 
lið ver eitt mark en má skjóta í tvö.  Það má nota nokkra bolta; mörk eru ekki talin. 
(Deacove, 1990) 
 
 

Æfing 10.45 
Stoppið! 

 
Setjið upp röð af tin könnum eða öðru óbrjótanlegum hlutum ofan á kössum.  Dragið línu um 
3 metrum frá.  Raðið upp þátttakendum og afhendið þeim 15 mjúka bolta, gúmí bolta, eða 
tennis bolta.  Segið þeim að þau eigi að fella allar könnurnar til að stoppa leikinn.  Þau geta 
skipts á eða haldið áfram eins og þau vilja.  Ef þau klára alla 15 boltana og enn standa könnur 
uppi, þá verða þau að byrja aftur og stilla upp könnunum. (Deacove, 1990) 

 
 Æfing 10.46 

Froskar í tjörn 
 
 

Tilbrigði við tónlistar stóla ef þú hefur ekki stóla en hefur litlar mottur eða dagblöð.  
Settu litlar mottur eða “lilju blöð” á gólfið í miðju stofunnar.  Motturnar eiga að vera 



nálægt hver annarri en ekki að snertast.  Hafðu helmingi fleiri mottur en þátttakendur.  
Þegar músíkin er spiluð eiga þátttakendur/froskarnir að hoppa um stofuna.  Þegar 
músíkin hættir verða þátttakendur/froskarnir að stökkva á mottu.  Músíkin heldur ekki 
áfram fyrr en allir eru öruggir.  Svona er haldið áfram og þegar músíkin er stoppuð 
næst er motta tekin í burtu og svo koll af kolli þar til froskarnir eru í verulegum vanda.  
Stundum er hægt að sjá hvort þeir komist allir á eina mottu. (Deacove, 1990) 
 

 
Æfing 10.47 

Haldið á boltanum 
 

Notið körfubolta eða blakbolta.  Það þarf tvo sópa eða prik eða grein.  Mældu út 
vegalengd sem er ögrandi fyrir hópinn sem er að spila.  Því eldri sem börnin eru því 
lengri er vegalengdin.  Þetta er auðvelt í leikfimissal.  Veldu pör.  Pörin setja boltann 
á prikin og halda því uppi.  Þeir þurfa að bera það að alla vegalengdina án þess að 
boltinn detti niður.  Þetta kallar á samvinnu milli einstaklinganna.  Það má einnig 
reyna þetta með þremur.   
 

 
 
 

Æfing 10.48 
Hnútar 

 
 

Tólf manneskjur eru öxl í öxl í hring.  Allir setja hendurnar inn í hringinn og grípa í 
aðrar hendur.  Hópurinn reynir svo og leysa hnútinn (Harrison, 1975). 
 
 

Æfing 10.49 
Tannstönglar 

 
Efni:   

Tannstöngla (um þúsund stykki fyrir 20 nemendur) 
 
Framkvæmd: 

1. Látið nemendurnar vinna sem pör í fyrsta sinn sem þið eruð með þennan 
leik.  Látið hvert par fá um 50 tannstöngla. 

2. Verkefnið fyrir börnin er að búa til eitthvað úr tannstönglunum.  Allt er 
samþykkt- hönnun, mynd, listaverk- hvað sem þeim dettur í hug.  Eina 
reglan er að hver nemandi fái tækifæri til að ákveða hver sköpunin verður 
og að allir taki þátt í að búa það til. 

3. Eftir 15 mínútur eða svo, eiga allir að hætta.  Gefið nemendum tækifæri á 
að rölta um og skoða hvert hjá öðru. 

4. Endurtakið þetta nokkrum sinnum.  Í hvert sinn fjölgið þið í hópunum. 
 
Umræður 
 Hvernig ákváðuð þið hvað hægt væri að búa til? 
 



Hvaða vandamál rákust þið á í ákvarðanatökunni? Hvernig leystuð þið þau 
vandamál? 
 
Hvaða vandamál rákust þið á með efnið?  Hvernig leystuð þið þau? 
 
Ef nemendur nota hvítt lím til að festa tannstönglana við spjöld, getur 
sköpunin orðið varanleg (Kreidler, 1984). 
 
 
 

Æfing 10.51 
Togað í kyrrð 

 
Allir sitja í hring, inn í hringnum er þykkur kaðall við fætur þeirra.  Endar kaðalsins 
eru bundnir saman.  Allir taka í kaðalinn á sama tíma og toga sig á fætur (Orlick, 
1978). 
 

Æfing 10.52 
Allir öðru megin 

 
Eitt lið spilar.  Markmiðið er að hreyfa liðið yfir á hina hliðina á neti eins oft og 
mögulegt.  Hver leikmaður slær blöðru til annars leikmanns og skýst þá undir netið 
yfir á hina hliðina.  Síðasti leikmaðurinn skýtur blöðrunni yfir netið og skýst þá undir.  
Þetta er síðan endurtekið. (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.53 
Saman-Loft Bolti (Sameinginleg blak  mörk) 

 
Leikurinn er venjulegur blakbolti með auka stig þegar einhver slær boltann eða slær 
hann yfir netið.  Þetta getur verið spilað “allir snerta” en þar þurfa allir leikmenn að 
snerta boltann áður en honum er skotið yfir netið.  Þú getur einnig notað tvo bolta eða 
verið með ótakmarkaða snertingu á hvora hlið (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.54 
Sameiginlegur lakabolti 

 
Tvö lið nota lök til að kasta blakbolta yfir blaknet.  Í hvert skipti sem liðin grípa 
boltann fá þau sameiginleg stig.  Hver liðsmeðlimur tekur þátt í hverju kasti.  Hægt er 
að nota mismunandi stærð af boltum, lök eða jafnvel handklæði (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.55 
Ferðast um stiga 

 



Nokkur ungmenni breiða úr sér meðfram báðar hliðar af sterkbyggðum stiga, bekk 
eða planka og lifta honum upp lágrétt fyrir neðan mitti.  Annar endinn er lækkaður 
svo ferðamaðurinn geti klifrað upp á hann.  Stiginn settur aftur í lágrétta stöðu svo 
ferðamaðurinn getið ferðast um stigann (Orlick, 1978).   
 
 
 
  

Æfing 10.56 
Mannlegur stuðningur 

 
Tveir eða fleira halda uppi lágréttri slá meðan einn gerir uppsetur, armlyftur, eða 
hengur á hnjánum.  Skiptst er á að halda á slánni og framkvæma (Orlick, 1978).   
 
 

 
 

Æfing 10.57 
Uppröðun eftir afmælisdögum-án orða 

 
Leikmenn eru beðnir um að raða sér upp samkvæmt afmælisdögum og mánuði  án 
þess að tala (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.58 
Skipt um lið brennibolti 

 
Þessi leikur er leikinn eins og venjulegur brennibolti, nema ef leikmaður er skotinn 
niður, á hann að skipta yfir til hins liðsins og halda áfram að leika þar (Orlick, 1978). 
 
 
 

Æfing 10.59 
Ágiskun vinnur 

 
Hver hlaupari giskar á hvað það tekur hann langan tíma að hlaupa ákveðna vegalengd.  
Sá sem sigrar er sá sem kemst næst ágiskuninni.  Önnur leið til að vinna, er að dæma 
hversu miklar framfarir eru í ágiskunum (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.60 
Trjábola rúlla 

 
 
Nokkrir leikmenn liggja hlið við hlið á maganum eins og trjábolir,  leikmaður liggur á 
maganum lóðrétt á hina.  Allir trjábolirnir byrja að rúlla í sömu áttina, og taka staka 



leikmannin með sér.  Að lokum,  þegar leikmaðurinn hefur komist yfir þann síðasta 
verður hann að trjábol og næsti leggur af stað og svo koll af kolli (Orlick, 1978).  

 
 

 Æfing 10.61 
Turn 

 
Börn vinna saman og byggja turn úr baunapokum, eða öðru efni.  Þetta getur verið 
liður í leik þar sem stjórnandi kallar “TURN”, og hvert barn grípur poka og fer með 
hann í mitt herbergið þar sem verið er að byggja turn (Orlick, 1978). 
 
 

 
 Æfing 10.62 

Að skipta vatnsmelónu 
 

Þessi leikur felur í sér boðhlaup með vatnsmelónu, tveir og tveir saman.  Í lokin er 
melónan borðuð (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.63 
Vinahringur 

 
Hvert barn beygir sig niður á hné í þröngan hring, öxl í öxl.  Einn í miðjunni gerir sig 
stífan og lætur sig detta í einhverja átt í hringnum og þá er honum ýtt mjúklega í aðra 
átt (Orlick, 1978). 
 

Æfing 10.64 
Langt, langt, langt Stökk 

 
Eitt barn stekkur, næsta barn fer á staðinn sem hann lendir og stekkur þaðan.  Hægt er 
að reyna að bæta stökklengd hópsins (Orlick, 1978). 
 

Æfing 10.65 
Engin takmörk á músíkstólnum 

 
Stólar eru teknir úr umferð þegar músík er stoppuð, en allir fá að halda áfram í 
leiknum með því að deila stól.  Í lokin geta öll 20 börnin lent á sama stólnum (Orlick, 
1978). 
 

Æfing 10.66 
Strand bolta jafnvægi 

 
Tvö börn hafa tvo eða fleiri bolta á milli sín.  Þau nota ekki hendur, en geta notað 
maga, höfuð t.d. (Orlick, 1978). 



 
 Æfing 10.67 
Standið upp 

 
Hópurinn sytur í hring með bakið í miðjuna og handleggir kræktir saman.  Síðan 
reyna þau að standa upp (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.68 
Konungar fjallsins 

 
Reynið að gera snjóbolta sem er nógu stór fyrir alla til að klifra upp á(Orlick, 1978). 
 

Æfing 10.69 
Bill og bílstjóri 

 
Leikmenn para sig.  Annar (bilstjórinn) stendur beint fyrir aftan hinn (bílinn) með 
hendur á öxlum.  Bilinn er með opin augu í fyrstu, en lokar þeim svo.  Bílstjórinn 
setur í gang, stoppar, með því að nota snerti merki.  Parið hreyfist í gegnum og 
kringum hluti.  Hægt er að stækka upp í strætó (lengri bíl), þar sem merkið er gefið af 
aftasta manni til þess fremsta (Orlick, 1978). 
 

Æfing 10.70 
Að taka á móti endurgjöf 

 
Einn einstaklingur gengur á milli tveggja lína sem aðrir mynda, stoppar, lítur á annan, 
sem verður að segja eða gera eitthvað til að láta hinum líða vel – kinka, faðma, segja 
“Mér líkar við þig”, brosa, o.s.frv. (Orlick, 1978). 
 
 

Æfing 10.71 
Samruni 

 
Snýst um að mynda og endurmynda hópa með hraði.  Stjórnandi hringir bjöllu og 
kallar upp fjölbreytt skipulag hópa (t.d. 3 + 1, stafurinn H, eða allir í sama lit) 
(Weinstein &Goodman, 1980). 
 
 

Æfing 10.72 
Ímyndaður boltaleikur 

 
Börnin eru í hring.  Þau kasta og grípa ímyndaðan bolta, sem þegar leikurinn þróast, 
getur breyst af kastaranum í bauna poka, vatnsmelónu, lifandi kjúkling, o.s.frv. 
(Weinstein &Goodman, 1980). 
 
 



Fullorðnir 
__________________________________________________________ 
 

Æfing 10.73 
Blakað upp 
 

Tveir hópar sitthvorumegin við blak-net reyna að halda boltanum eins lengi á lofti og 
mögulegt.  Reyna að komast í 100.  Byrjað með uppgjöf frá endalínu eins og 
vanalega.  Boltinn verður að fara yfir netið frá enni hlið til annarrar, eins og 
venjulega.  Þrjú blök hjá hvorri hlið eru leifð.  Sá síðasti sem er með boltann áður en 
hann fer í gólfið, þarf að gefa upp í nýja tilraun.  Verið með stigavörð sem telur 
skotin. 
Við getum þyngt leikinn með því að segja að tvö skot þurfi að fara til hliðar og svo 
næsta yfir netið.  Eða við notum bara hnefa til að skjóta með.  Eða bara höfuðið.  Bara 
vinstri hendi með þá hægri í vasanum eða fyrir aftan bak.  Þú kemur með tillögur 
(Deacove, 1990). 
 

Æfing 10.74 
Ruglið 

 
Þessi leikur er afbrigði af músík-stól nema að markmiðið er að sjá til þess að enginn 
detti úr.  Menningarlegur þjálfun fær okkur til að hafa áhyggjur af að komast 
framfyrir í músík-stól samfélaginu, og allan tímann erum við með áhyggjur af þeim 
sem fá ekki stól.  Það væri þæginlegt ef við hefðum þjóðfélag þar sem allir fengju 
stól. 
Leikurinn gengur vel með 10-15 leikmenn, en fleiri eða færri geta leikið, það fer eftir 
því hvað er notað sem stóll.  Þú getur notað stól, trédrumb, planka eða kassa, tré, 
hringur dreginn á jörðina, o.s.frv. 
Merkið 4 horn stofunnar, norður, suður, austur og vestur.  Þú getur líka notað númer 
eða önnur nöfn, eins og þú vilt(Deacove, 1990).   
 
 

Æfing 10.75 
Körfubolta aðlögun 

 
Notið léttari bolta, stærri körfur, lægri körfur, minni völl, eða færið kast línuna nær 
(Deacove, 1990). 
 
 
 

Æfing 10.76 
Slá minna út hafnarbolti 

 
Í þessari útfærslu er ekki kastað; kastari kastar úr kyrrstöðu eða slær strærri bolta.  
Kastarinn sveiflar þar til hann hittir sanngjarnann bolta.  Önnur aðlögun er 
eftirfarnadi: 
 



1. Allar hafnir skipta máli.  Í hvert skipti sem leikmaður nær nýrri höfn, fær liðið 
stig. 

2. Allir kastarar hlaupa – hópur eða allt liðið hleypur þegar þeir hitta í boltann.  
Stórar hafnir eru notaðar.  Því fleiri sem komast í höfn, því fleiri stig. 

3. Allt svæðið snerti – Hver verður að koma við boltann eftir að þeir hitta hann 
svo þeir geti stoppað hlauparann.  Það má færa hafnirnar fjær hvor annarri, og 
það má fjölga boltum í leiknum (Deacove, 1990). 

 
Æfing 10.77 

Slóð, spjót, setja skot 
 

Haldið er utan um stig hvers einstaklings fyrir hlaup eða kastaða vegalengd.  Besta 
tilraun viðkomandi eftir 6 prufur er fengið meðaltal af ásamt annara liðsfélaga.   
Stig hópsins er þá sameiginlegt meðaltal (Deacove, 1990). 

 
 

Æfing 10.78 
Kast samstarfsverkefni, billiard, skeifur, keila, bogfimi 

 
Notið sameiginlega stigagjöf (Deacove, 1990). 
 
 

Æfing 10.79 
Umborð í Maíblóminu 

 
Þessi leikur gefur tækifæri á að æfa samstöðu. 
 

1. Skoðið hvað samstaða þýðir.  Látið bekkinn vinna í þriggja til fjögurra manna 
hópum.  Útskýrið að hver hópur hafi tækifæri til að fara um borð í 
Maíblóminu og heimsækja Nýja Heiminn.  Vegna smæðar Maíblómsins getur 
hver hópur einungis haft með sér 10 hluti, og það verða að vera hlutir sem 
voru til 1620. 

2. Hóparnir ættu að þróa lista í samvinnu yfir þá 10 hluti sem þeir vildu taka með 
sér til Nýja Heimsins.  Látið hópana lesa upp listana sína og ræða þau 
vandamál sem upp komu.   

 
Umræður 
 Hvaða hlut voru allir sammála um? 

Hvaða viðmið notuðuð þið til að velja hluti? (oft er það engin viðmið) 
Hvaða hluti var erfitt að komast að niðurstöðu um? 
Hvernig leistuð þið ágreiningsefni? 
mótun þessarar upplifunar getur verið lagað að mörgum mismunandi 
ýminduðum vettvangi (t.d., eyðiey, ný plánetu nýlenda, björgunarbátur; 
Kreidler, 1984). 
 
 

  
Æfing 10.80 



Fótbolti með bundið fyrir augun 
 

Leikmenn úr hvoru liði para sig.  Annar í hverju liði er með bundið fyrir augun og er 
sá eini sem má snerta boltann.  Hinn gefur munnleg fyrirmæli og má ekki snerta 
boltann. Það eru engir markverðir og tveir boltar.  Eftir nokkur mörk skipta leikmenn 
um hlutverk (Orlick, 1978). 
 

Æfing 10.81 
Nýtt blak 

 
1. Víxlaður bolti – Leikmenn víxlast frá einni hlið til annarrar, ekki bara innan 

liða. 
2. Blak – blakbolti – Lið getur skorað frá einu upp í þrjú stig, allt frá því hversu 

oft leikmenn hitta  boltann áður en hann fyrir yfir netið. 
3. Óendanlegur bolti – Notist við venjulegar blak reglur, en stigin fara eftir því 

hversu oft boltinn fyrir yfir netið  hja báðum liðum sameiginlega (Orlick, 
1978). 

 
Æfing 10.82 
tunglganga 

 
Þessi æfing líkir eftir því hvernig það er að vera í þynnra þyngdarafli.  Þrír standa hlið 
við hlið og sá í miðjunni er með hendur á mjöðmum.  Þeir til hliðanna halda um úlnlið 
og olnboga hans. Telja upp að tremur, og sá í miðjunni hoppar með hjálp hinna 
(Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.83 
Mannlet stökk 

 
Tvær manneskjur eru 2 fet frá hvor annarri, og snúa hvor að annarri, lófar út í brjósts 
hæð.  Leikmenn halla sér fram samtímis og láta hendurnar mætast til að hindra fall 
saman.  Síðan spirna þau frá and koma sér í upphaflega stöðu þar til þau ná takti 
(Weinstein & Goodman, 1980). 
 
 
 

Æfing 10.84 
Jafnvægislaus 

 
 

Tvær manneskjur standa andspænis hvor annarri, grípa í hendur eða úlnlið.  Þær halla 
sér afturábak þar til þau missa jafnvægi þannig að ef hinn væri ekki að veita stuðning 
myndu þau detta.  Leikendur hreyfa sig frá, jafnvægi, ójafnvægi (Weinstein & 
Goodman, 1980). 
 
 



Æfing 10.85 
Brussel spírur 

 
Þetta er leikur með merkimiða þar sem, ef A merkir B, eru bæði A og B “það”, þá 
merkja þeir C, sem kemur í halarófuna o.s.frv. þar til allir eru merktir.  Leikurinn 
getur svo breyst í Líma Baunir sem er sá sami bara hægari (Weinstein & Goodman, 
1980). 
 

Æfing 10.86 
Að fljóta á sjónum 

 
Einn leikmaður slakar á afturábak í fangið á tveimur félögum, sem stiðja 
viðkomandi og rugga honum fram og aftur eins og ölduhreyfing  
(Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.87 
Að láta sig detta beinn afturábak 

 
Leikmaður A hallar sér afturábak á niðurbeygðan B um leið og leikmaður C og D 
styðja A (Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.88 
Kolkrabba nudd 

 
Fjórir nudda þann fimmta (nudda, sla varlega, stjúka) (Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.89 
Að dansa bak í bak 

 
Leikmenn finna félaga, tengja hendur bak í bak, og dansa.  Skipt er um félaga í miðju 
lagi (Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.90 
Yfirmaður, ég kemst ekki í vinnuna í dag 

 
Leikmenn para sig saman.  Par nr. Eitt byrjar á setningu (t.d. “yfirmaður, ég kemst 
ekki í vinnuna í dag”) Hvert par til skiptis bæta við einu orði eða fleirum við 
upprunalegu setninguna.  Setningurnar má útvíkka með því að gefa upp lasleika í 
stafrófsröð (Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.91 
Gagnkvæm frásögn 

 
Einn einstaklingur byrjar að segja sögu; og svo taka aðrir við (byrja á “ég var 
viðstadur”) Saga hópsins/ýmyndun (Weinstein & Goodman, 1980). 



 
Æfing 10.92 

Stoppa og byrja 
 

Allir vafra um.  Hver sem er getur kallað “Stopp” og allir frjósa.  Þá getur hver sem er 
kallað “Byrja” og allir halda áfram að ganga.  Þessi athöfn innleiðir tilfinningu fyrir 
aga þátttakenda (Weinstein & Goodman, 1980). 
 

Æfing 10.93 
Snerta blátt 

 
Svipað og stoppa og byrja nema þátttakendur kalla “Snerta blátt” eða “Snerta höfuð”.  
Þátttakendur skipta svo yfir með “Ganga”.  Gefur tilfinningu fyrir aga (Weinstein & 
Goodman, 1980). 
 
 


