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TIL KENNARA
Hvernig nýtist Knúsbókin í kennslu?
Knúsbókinni er ætlað að efla skilning barna á eigin tilfinningum og annarra og hjálpa
þeim að færa þessar tilfinningar í orð. Hún er sjálfstætt framhald Brosbókarinnar sem
tilnefnd var til Íslensku bókmenntaverðlaunanna 2013. Þessar bækur voru upphaflega ekki hugsaðar sem kennslubækur en þar sem þær falla vel að einum grunnþætti
menntunar sem skilgreindur er í aðalnámskrá grunnskólanna, heilbrigði og velferð,
þótti við hæfi að kynna þær fyrir kennurum í leik- og grunnskóla og auka þannig
möguleika þeirra á námsefnisvali. Andleg vellíðan er ekki síður mikilvæg en líkamleg
og félagsleg vellíðan. Skólunum ber samkvæmt aðalnámskránni að hlúa markvisst að
þroska og heilbrigði nemenda sinna með fjölbreyttum hætti. Til að gefa hugmyndir
að því hvernig nálgast megi efnið hafa hér verið settar fram spurningar og verkefni
fyrir kennara til að styðjast við í kennslu samhliða lestri bókarinnar.

Um kennsluefnið
Jóna Valborg Árnadóttir, höfundur hugmyndar og texta Knúsbókarinnar, setur
kennsluefnið saman en hún er með M.Paed gráðu í íslensku og kennslufræði og MS
gráðu í mannauðsstjórnun. Jóna hefur haldgóða reynslu af því að semja námsefni og
kenna nemendum á ýmsum aldri íslensku, lífsleikni og leiklist. Kennsluefnið er hugsað
sem hugmyndabanki sem hægt er að velja úr og byggja upp á fjölbreyttan hátt, allt
eftir því hvað hentar hverjum kennara og hópum. Það er nógu viðamikið svo hægt
sé að nota það í þemavinnu en það er líka hnitmiðað og má nota í eitt til þrjú skipti.
Efninu er ætlað að hvetja til samræðna og því mikilvægt að nægur tími gefist til þess
og að hlustað sé á börnin. Gengið er út frá því að allir taki þátt og miðast kennsluaðferðirnar við það. Notast er við umræðu- og spurnaraðferðir, hópvinnuverkefni, ritun
og leikræna tjáningu. Með leikrænni tjáningu öðlast nemendur þjálfun í því að hlusta
og bregðast við orðum annarra og athöfnum; með öðrum orðum að vinna saman.

Markmið
Meginmarkmiðið með Knúsbókinni er, ásamt því að fá nemendur til að tjá sig, að efla
ímyndunarafl og skerpa athyglisgáfu, fá nemendur til að setja sig í spor annarra og
stuðla að samkennd og samvinnu. Myndskreytingar Elsu Nielsen gegna þar veigamiklu hlutverki, því þær vísa oftar en ekki út fyrir sjálfan textann og geta skapað
önnur hugrenningartengsl. Þess vegna þarf að staldra við myndirnar þegar ástæða
þykir til og ef börnin kalla eftir því.

Stuðningur við túlkun
Í Knúsbókinni birtast tveir ólíkir heimar, annars vegar heimur raunveruleikans og hins
vegar fantasíuheimur barns. Mamma túlkar reglur, boð og bönn, hraðann og sambandsleysið, jafnframt ótta, en amma er tákn frelsisins, nærverunnar og óttaleysis.
Hjá ömmu fær Sóla nóg af knúsi, hlýju og nærveru. Það tákna dýrin sem taka á móti
Sólu hjá ömmu. Áhersla er lögð á að sýna þarfir Sólu. Mamma gefur þörfum dótturinnar hins vegar engan gaum. Hún telur sig vita hvað Sólu er fyrir bestu og varar
hana jafnvel við hættunum við hús ömmu. Í fyrstu er lesendum ekki ljóst á hverju
Sóla á að passa sig, en á síðustu blaðsíðunum kemur í ljós að Sóla telur mömmu
vera hrædda við dýrin, táknmynd knússins. Sá ótti er hins vegar ástæðulaus því dýrin
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heima hjá ömmu eru allt annað en ógurleg. Í lok bókar birtist von, því mamma ætlar
að horfast í augu við það hvað hún hefur verið upptekin. Hún hefur breyst. Það sést
best á því að mamma, pabbi og Sóla ætla í ferðalag að heimsækja ömmu. Þau verða
brátt sameinuð, andstætt stöðu þeirra í upphafi þegar pabbi var á sjónum, mamma
föst með hugann við vinnuna, Sóla í herberginu sínu og amma í hinum enda fjarlæga
ríkisins. Heimkoma pabbans í lokin undirstrikar enn frekar sameiningu fjölskyldunnar
og þá ró sem hún boðar. Sóla á ríkan þátt í þeim hvörfum sem verða í sögunni. Það
er hún sem hjálpar mömmu að átta sig. Sóla er á vissan hátt svolítið lík ömmu því
þær gefa auðveldlega af sér og þeim líður vel innan um dýrin, þar sem knúsið er. Að
Sóla skuli ekki hræðast úlfinn sýnir að hún er óttalaus, hún þorir, sem vísar í undirtitil bókarinnar: „Fyrir þá sem þora!“ Hún þorir að sýna tilfinningar sínar, andstætt
mömmu sinni. Knúsbókin endar á spurningu og gefur börnum þannig tækifæri til að
segja hug sinn í þessum efnum, tjá sig um tilfinningar sínar og kannski biðja um það
sem þau hafa þörf fyrir, eitthvað sem fullorðna fólkið hefur kannski ekki komið auga
á. Það er ýmislegt hægt að lesa út úr sögunni og best er að hver og einn fái tækifæri
til eigin túlkunar. Hins vegar má segja að ef við fullorðna fólkið gefum okkur tíma til
að setjast niður með börnunum, ræða við þau og hlusta, þá er aldrei að vita nema
okkur opnist heill heimur ævintýra. Hlustun og eftirtekt eru töfraorðin.

Vísun í klassísku ævintýrin
Knúsbókin vísar beint eða óbeint í klassísku ævintýrin. Fyrst skal nefna að Sóla á kórónu sem er „falin“ á hverri opnu og börnin geta leikið sér að því að finna hana. Samt
er ekki endilega víst að Sóla sé prinsessa þó hún eigi kórónu. Hún er að minnsta kosti
ekki dæmigerð prinsessa í útliti eins og við þekkjum þær úr ævintýrunum. Kannski
skiptir stétt eða staða í tilfelli Sólu heldur engu máli. Út frá ævintýragoðsögninni má
velta upp spurningum um staðalímyndir og hugmyndum okkar um að allir sem tilheyri ákveðnum hópum séu eins. Hvaðan koma þessar hugmyndir sem við höfum
um ákveðna hópa og getum við breytt þeim eða haft áhrif á þær á einhvern hátt?
Knúsbókin vísar líka áþreifanlega í Rauðhettuævintýrið. Þar koma fram sömu persónurnar, mamma, amma, Sóla/Rauðhetta, pabbi/veiðimaðurinn og úlfurinn. Í Knúsbókinni varar mamma Sólu við hættunum en ólíkt því sem gerist í Rauðhettu bjargar
Sóla sér sjálf, hún sussar á úlfinn en lætur hann ekki éta sig og ömmu. Staðalímyndinni um litlu stelpuna sem sér ekki í gegnum grimman úlfinn í gervi ömmunnar hefur
þar með verið snúið á hvolf. Börn eru líka miklu klárari en við gjarnan höldum.

HUGMYNDABANKINN
Miðað er við að kennari byrji á að lesa Knúsbókina fyrir nemendur eða þeir skiptist á
að lesa upp úr bókinni fyrir bekkinn. Gott getur verið að gefa nemendum tækifæri til
að undirbúa sig, til dæmis með því að lesa bókina heima eða í tíma, þá hver fyrir sig.
Síðan verði farið í umræður og verkefnavinnu. Þær spurningar sem hér hafa verið
settar upp til umræðu má nota á ýmsa vegu. Kennari getur varpað völdum spurningum fram og skrifað svör nemenda upp á töflu, hann getur líka setið í hring með
nemendum og rætt efnið eftir þörfum þeirra og haft spurningarnar sér til stuðnings.
Þá má bjóða nemendum að svara spurningunum á blaði og/eða myndskreyta. Um
einstaklings- og/eða hópvinnuverkefni getur verið að ræða, þar sem nemendum er
gefinn kostur á að ræða sín á milli í litlum hópum. Fleiri verkefni eru tilgreind á eftir
spurningunum. Þau er hægt að vinna eftir að umræður hafa farið fram eða blanda
þeim inn í þær. Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi og er kennsluefnið alls ekki tæmandi.
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Til umræðu – hugmyndir að spurningum
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•

Af hverju fær Sóla ekki að hitta ömmu eins oft og áður? Hvað finnst henni
um það?

•

Hvernig bregst mamma við þegar Sóla kallar á hana í upphafi sögunnar
og spyr hvort hún eigi að setja föt í tösku? Af hverju gerir mamma 			
það? Hvernig er samskiptum þeirra mæðgna háttað?

•

Lýstu mömmu með nokkrum orðum. Hvernig heldur þú að henni líði?

•

Mamma varar Sólu við þegar hún er á leið til ömmu og segir að hún 		
eigi að passa sig. Á hverju á Sóla að passa sig? Við hvað er mamma 		
hrædd?

•

Hvernig líður Sólu hjá ömmu? Af hverju líður henni þannig hjá henni?

•

Hvaða tilgangi þjóna dýrin í sögunni?

•

Lýstu ömmu með nokkrum orðum.

•

Verður Sóla einhvern tímann hrædd í sögunni? Hvað bendir til þess?

•

Er ástæða fyrir Sólu að óttast úlfinn? Af hverju/Af hverju ekki?

•

Af hverju kallar amma Sólu „sebrahest“?

•

Teldu upp allt það sem Sóla og amma gera saman í sögunni. Gerir þú 		
eitthvað af þessu heima hjá þér?

•

Á hvaða hátt eru amma og mamma ólíkar?

•

Í sögunni er Sóla bæði leið og glöð. Af hverju verður hún leið og hvað 		
fær hana til að líða vel?

•

Af hverju veit mamma ekki að Sóla er ekki vitund hrædd við dýrin?

•

Hvaða breyting verður á mömmu í sögunni? Af hverju breytist hún?
Er það breyting til batnaðar? Á hvaða hátt?

•

Hvernig stelpa er Sóla? Lýstu henni með nokkrum orðum. Hvernig líður 		
Sólu í lok sögunnar? Af hverju líður henni þannig? Hvað hefur breyst?

•

Hvert er hlutverk pabbans í sögunni?

•

Á hvaða ævintýri minnir Knúsbókin þig? Hvað er líkt og hvað er ólíkt? 		
Hvað eiga sögupersónurnar sameiginlegt og hvað ekki? Þú getur líka 		
teiknað mynd til að lýsa persónunum eins og þær birtast þér annars 		
vegar í viðkomandi ævintýri og hins vegar í Knúsbókinni. Sérðu einhvern 		
mun? Hvern þá helstan?

•

Á titilsíðu stendur: „Börn sjá lengra en nef þeirra nær“. Hvað er átt við 		
með því? Ertu sammála því?

•

Af hverju ætli bókin heiti Knúsbókin? Hvaða hlutverki gegnir knús í 			
sögunni? Hvaða þýðingu hefur knús fyrir þig?

•

Undirtitill Knúsbókarinnar er: Fyrir þá sem þora! Hvað merkir hann í 		
samhengi við söguna?

•

Skoðaðu myndirnar vel og taktu eftir því hvort og hvenær þær bæta 		
einhverju við textann. Hvað sýna myndirnar sem textinn segir ekki frá? 		
Hver er tilgangurinn með þessu?

•

Hvað getum við lært af Knúsbókinni?

VERKEFNI
•

Ritun, tjáning og myndlýsingar

•

Hvað finnst þér um viðbrögð Sólu þegar hún sá úlfinn birtast? Hvernig 		
heldur þú að þér hefði liðið í hennar sporum? Hvað hefðir þú gert? 		
Segðu frá með orðum og/eða teiknaðu mynd.

•

Hvað finnst þér skemmtilegt að gera með fjölskyldunni þinni? Skrifaðu 		
orðin niður á blað og/eða teiknaðu mynd.

•

Hvað fær þig til að líða vel? Skrifaðu orðin niður á blað og/eða teiknaðu 		
mynd.

•

Af hverju verður þú leið/-ur? Hvað getur þú gert svo að þér líði betur?

•

Hversu mikilvægt er það fyrir okkur að tala saman og vita að á okkur sé 		
hlustað? Hvað getur hugsanlega komið í veg fyrir það að við tölum 		
saman og hlustum á hvert annað?

•

Geta sum orð verið óþörf? Hvernig þá? Hver er munur á orðum og 		
athöfnum? Getum við haft samskipti án þess að nota orð? Hvað skilaboð 		
erum við til dæmis að senda þegar við gefum knús?

•

Hvernig getum við haft áhrif á líðan annarra í kringum okkur?

Ritun, leikræn tjáning og myndlýsingar
Í lok sögu er sagt frá því að Sóla, mamma og pabbi ætli að skreppa saman í ferðalag
til ömmu. Skrifaðu framhald Knúsbókarinnar sem segir frá þessu ferðalagi og heimsókninni til ömmu.
Þetta verkefni má auðveldlega laga að hverjum hópi fyrir sig. Hægt er að teikna
mynd í stað þess að skrifa og vinna verkefnið sem einstaklings- jafnt sem hópvinnuverkefni. Ef nemendur teikna mynd þá er kjörið að allir hjálpist að við að festa myndirnar upp á vegg og síðan verði haldin „sýning“. Ef um hópvinnuverkefni er að ræða
væri upplagt að gefa hópunum kost á að setja sögurnar á „svið“ og sýna fyrir framan
bekkinn.

Leikræn tjáning - spuni
Kennari gefur nemendum fyrirmæli um að fara út á gólf og ganga um rýmið. Hann
biður því næst nemendur um að halda áfram að ganga en bæta við orðum, segja frá
einhverju. Þeir geta til dæmis sagt frá því sem þeir gerðu um morguninn eða í gær.
Hver og einn talar fyrir sig, enginn stoppar og hlustar, allir tala í graut. Eftir einhvern
tíma biður kennari nemendur um að stoppa og spyr svo þegar þögn er kominn á
hópinn: Hvernig leið ykkur þegar þið funduð að enginn hlustaði á ykkur?
Kennari gefur nemendum fyrirmæli um að fara út á gólf og ganga um rýmið. Hann
biður því næst nemendur um að halda áfram að ganga en bæta við orðum, segja frá
einhverju, hverju sem er. Nú hins vegar eru nemendur hvattir til að hlusta og stoppa,
mynda pör, jafnvel hópa og tala saman. Eftir einhvern tíma biður kennari nemendur
um að stoppa og spyr svo: Á hvaða hátt leið ykkur öðruvísi núna en í æfingunni á
undan?

Æfing í hlustun og tjáningu
Kennari skiptir nemendum í hópa, fínt að miða við þrjá í hverjum hópi. Best væri
að raða nemendum tilviljanakennt niður, til dæmis með því að útbúa númer og láta
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nemendur draga sig saman. Nemendur sitja á stólum saman í hring, þrír og þrír
saman. Einn úr hverjum hópi er beðinn um að byrja að segja frá einhverju, til dæmis
uppáhalds kvikmynd, bók eða leikriti, hvaða tómstundir hann iðkar eða hvað hann
gerði um helgina. Umfjöllunarefnið er í raun frjálst en kennari ætti að ákveða það
áður en farið er af stað. Hinir tveir í hópnum hafa það hlutverk að hlusta á þann
sem talar, þeir mega ekki grípa fram í, þeir eiga bara að einbeita sér að því að hlusta.
Síðan tekur næsti við og að lokum sá þriðji. Kennari tekur tímann og fær hver að tala
til dæmis í 2-3 mínútur. Ekki er ráðlegt að hafa tímann of langan, að minnsta kosti
ekki í fyrsta skipti sem æfingin er gerð. Þessi æfing reynir á hlustun og jafnframt
gefur hún þeim sem talar tækifæri til að láta hlusta á sig. Æfingin getur því einnig
reynst nemendum góð þjálfun í því að koma fram og tala fyrir framan aðra.

Leikræn tjáning
Kennari skiptir nemendum í hópa og eru þrír í hverjum hópi A, B og C. Nemendur fá
eftirfarandi texta til að fara með og skipta með sér hlutverkum. Þeir eru hvattir til að
leika sér með þagnir, tónhæðir, svipbrigði og hreyfingar. Því næst æfa þeir textann
og endurtaka hann að minnsta kosti þrisvar í röð. Ef tími gefst til þá mega nemendur
gjarnan sýna útkomuna fyrir framan bekkinn. Að æfingu lokinni spyr kennari nemendur hvernig þeim hafi fundist að fara með þennan texta. Fannst þeim eins og það
væri hlustað á þá? Hafa þeir upplifað eitthvað svipað í daglegu lífi? Hvernig viljum við
hafa samskiptin okkar á milli?
A: Góðan daginn!
B: Mér er kalt.
C: Hann sagði verði þér að góðu.
A: Mikið er þetta fallegur morgunn.
B: Af hverju fór ég ekki í hlýja peysu?
C: Mig hefur alltaf langað í hund.

Leikræn tjáning og samvinna – kyrrmynd af fjölskyldu
Hópurinn fær þau fyrirmæli að búa til stóra mynd af fjölskyldu. Það getur verið hvaða
fjölskylda sem er og má ímynda sér að ljósmyndari hafi tekið myndina. Það er alveg
frjálst hverjir tilheyra fjölskyldunni, en má hugsa sér ömmu, afa, mömmu, pabba,
börn og dýr, jafnvel frænkur og fjarskylda frændur, eða aðra þá sem nemendum dettur í hug. Einn nemandi byrjar og setur sig í stellingar fyrir einn meðlim fjölskyldunnar,
hann frýs í stellingunni og svo kemur einn og einn inn í einu inn í myndina. Gott er
að kennari gefi merki þegar næsti má fara inn og það ríki þögn á meðan myndin er
unnin. Myndin þarf að segja einhverja sögu, lýsa stemningu eða uppákomu. Hvernig
eru til dæmis tengsl fólksins í fjölskyldunni? Sumir þekkjast kannski vel en aðrir
minna. Eflaust líður þeim líka misjafnlega. Einhverjir eru kannski spenntir yfir myndatökunni en aðrir nenna ekki að vera með. Hugsanlega er einhver ósáttur við hárgreiðsluna sem hann er með eða buxurnar sem mamman valdi á hann fyrir myndatökuna. Kannski eru þær alltof þröngar. Sá sem byrjar gefur tóninn fyrir stemninguna
sem ríkir á myndinni. Er hann leiður eða kátur (gott er að hvetja nemendur að sýna
svipbrigði)? Auðveldlega er síðan hægt að breyta stemningunni. Segjum til dæmis
að fyrsti nemandinn sem gengur inn í mynd sé með fýlusvip og krosslagðar hendur.
Þá getur næsti komið inn og látið sem hann sé að hughreysta hann. Sá þriðji horfir til
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þess sem er í fýlu og skellihlær (engin hljóð samt) og sá fjórði er að sussa á þann sem
hlær. Sá fimmti getur leikið grátandi smábarn sem tosar í buxurnar á þeim sem hlær.
Sá sjötti getur leikið úlf sem stendur fyrir aftan hópinn með opinn munn. Sá nemandi
sem fer inn í mynd hefur því frelsi til að bæta við myndina eða kollvarpa henni.
Hér gefst nemendum tækifæri til að vinna sem ein heild, setja sig í spor annarra,
bregðast við athöfnum þeirra, nota ímyndunaraflið og átta sig á þeim möguleikum
sem felast í líkamstjáningu án orða. Þá ber að geta þess að nemendum er frjálst að
standa, sitja, liggja eða hvað annað sem þeim dettur í hug, svo framarlega sem þeir
segja einhverja sögu með líkamsbeitingu sinni og svipbrigðum. Þegar nemendur hafa
öðlast færni í að búa til kyrrmynd getur kennari gefið fyrirmæli um að hún lifni við.
Þá öðlast persónurnar í kyrrmyndinni líf með orðum og hreyfingu, þær tala saman.
Það gerist þó ekki fyrr en myndin er fullsköpuð og allir nemendur komnir inn í mynd.

Leikræn tjáning – hlustun og samvinna
Sóla og mamma tala saman og þær hlusta vel hvor á aðra. Um eiginlegt samtal er að
ræða. Þær geta til dæmis verið að tala um heimsóknina til ömmu. Skyndilega hringir
dyrabjallan. Þær eiga ekki von á neinum í heimsókn. Hver er hinum megin við hurðina og hvernig breytir það samtalinu?
Nemendum er skipt í hópa, þeir ákveða hlutverk, ræða sín á milli meginatburðarrás
og ganga svo í að sviðsetja verkið til að sýna öðrum í bekknum. Sá sem kemur í
heimsókn getur í raun verið hver sem er, pabbinn, amman, úlfurinn eða einhver
annar, jafnvel úr öðru ævintýri, til dæmis Shrek, Lína langsokkur eða Harry Potter.
Gestirnir mega líka vera fleiri, en þá ætti einn að koma inn í einu og eiga eitthvað
samtal áður en sá næsti kemur inn. Kennari getur líka stýrt þessu, byrjað á að fá Sólu
og mömmu til að ræða saman og síðan kallað inn einn og einn nemanda til að brjóta
upp samtalið og koma í „heimsókn“. Þá er það ekki undirbúið heldur gerist í spuna.
Annað hvort hvíslar kennari persónum að nemendum áður en þeir fara á „svið“ eða
lætur þá um að velja sinn karakter. Einnig geta nemendur dregið sína persónu úr
„hatti“. Um að gera að láta hugmyndaflugið leika lausum hala og sjá hvað gerist.

7

