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Hugmyndir um hvernig hægt er að koma 
til móts við þarfir nemenda í skólastarfi og 

í kennslustundum 
(Þýtt og staðfært frá skólum í Kanada sem Diane Gossen og Judy Anderson hafa leiðbeint) 

Joel Shimoji sagði frá því í fyrirlestri hvernig hann lærði að finna fulltrúa þarfanna í 

nemendahópnum. Síðan bað hann þá að sjá til þess að minna sig á þegar þyrfti að sinna þessum 

þörfum. Hann lítur svo á að allir séu alltaf í þörf fyrir að hlú að tilfinningaþörfunum, en þessir 

nemendur séu bara fyrstir varir við það, þegar að kominn er tími til að gera eitthvað í málinu. Hann 

sjálfur sagði krökkunum að hann væri svo upptekinn við að komast yfir námsefnið og gleymdi þess 

vegna oft að sinna þessum tilfinningaþörfum bekkjarins og raunar sjálfs sín líka. Í stað þess að sussa á 

þá sem fara að verða órólegir í tíma, fær hann þá til að hjálpa sér að sinna þörfum bekkjarins auk 

þess sem hann reynir að skipuleggja kennsluna þannig að þarfir nemenda séu virtar. 

Nemendur með ríka þörf fyrir frelsi og sjálfstæði 
• Hugleiðsluæfingar (kenna nemendum að beina huganum í jákvæðar áttir: Öndun sinni við að 

anda djúpt, að fallegum stað, skemmtilegu ferðalagi, góðum vini….)    

• Hvíldarhorn (tjald, göng, ruggustóll, púðar, kassahús …) 

• Útikennsla 

• Kennaraskipti dag og dag 

• Spila tónlist á meðan verkefni eru unnin 

• Læra í gegn um listir 

• Fá að velja hvar verkefni er unnið 

• Útbúa öðruvísi vinnuaðstöðu 

• Útbúa leikfimiaðstöðu í skólanum  

• Límbandsbraut á gólfið fyrir þau á einhverfu rófinu til að fá sér gönguferð um stofuna 

• 2ja mín leyfismiðar sem nem geta fengið hjá kennara: Ég hef leyfi til að hitta _______ í 2 mín. 

• Nota „Já ef…“ eins og mögulegt er 

• Syngja og dansa 

• Nota brúður í brúðuleik 

• Gefa fleiri möguleika en próf og ritgerðir til að skila verkefnum 

• Hafa „hattadag“ einu sinni í mánuði 

• Frjáls tími 

• Tvöfaldar frímínútur til að halda smáveislu 

• Spilatími 

• Skapandi skrif – Taka viðtal eins og blaðamaður 

• Íþróttakeppni nemendur gegn kennurum 

• Búningadagur 

• Bílskúrsband 

• Vettvangsferðir og skólaferðir 

• Hópefli meðal starfsmanna / hópar sýna hverjir öðrum árangur 

• Hlé gert á lærdómi með söng og hreyfinu allra 

• Samkomur 
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• Skynþjálfun 

o Gúmmí 

o Hrærispýtur 

o Armbönd og festar úr mjúku plasti 

o Vaggandi sæti 

o Yoga boltar 

o Þungir koddar 

o Hreyfikassi (kassi með fyrirmælum á hverri hlið um að gera ákveðnar leikfimiæfingar. 

Tveir eða fleiri sparka honum á milli sín. Sá sem tekur við gerir æfinguna sem upp 

snýr) 

o Hlustunar tæki 

o Ökklalóð 

o Dyna-Band æfingar (teygja) 

o Leir 

o Teiknitöflur (doodle pads) 

 

Nemendur með ríka þörf fyrir að hafa áhrif 
• Leiðtogahlutverk 

o Fararstjórar 

o Upplestur fyrir hóp eða einstakling 

o Vináttuprógram 

o Hópstjóri 

o Aðstoð í leikfimi 

o Aðstoð í yngstu bekkjum 

o Ritari í nemendafélagi 

o Jafningjafræðsla 

o Tækifæri til að veita hjálp 

o Tækifæri til að deila/kenna öðrum eigin færni 

• Aðstoðarkennari 

• Stjórna spurningakeppni  

• Leyfa nemendum að sýna hvað þeir geta 

• Skákklúbbur  

• Frjáls verkefni 

• Útbúa „ég get“ bók 

• Taka eftir og fagna góðum árangri 

• Bekkjarsáttmáli þar sem allir tjá sig 

• Embætti í bekknum 

• Vísindasýning (e. Science fair) 

• Skólakeppni 
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Nemendur með ríka þörf fyrir að tilheyra hópnum 
• Nota nöfnin þeirra óspart 

• Nafnspjöld á veggjum og borðum 

• Sýna gleði, hlæja og brosa 

• Bjóða nýja nemendur velkomna með því að helga þeim heilan dag 

• Senda boðsbréf heim til allra áður en skóli hefst að hausti til að bjóða alla velkomna 

• Kanna áhugasvið og þarfir nemenda 

• Kynnast sjálfum sér og óskaveröld sinni 

• Vinavikur haldnar. 

• Heilsa nemendum við dyrnar og bjóða velkomna 

• Hafa samband við aðra kennara barnsins og foreldra þess 

• Gera bekkjarsáttmála (samkomulag um hvernig við umgöngumst hvert annað) 

• Gera Y-spjöld og T-spjöld um fyrirmyndarbekkinn 

• Hafa bekkjarfundi 

• Útbúa kort sem nemendur geta fengið: Ég hef leyfi til að hitta _______ í 2 mín. 

 

Nemendur með ríka þörf fyrir gleði og ánægju 
• Læra með leik 

• Borðspil 

• Brandarakeppni 

• Uppistand 

• Nota spaug 

• Segja brandara 

• Myndasögur hluti af yndislestri 

• Brandari dagsins 

• Hreyfing og líkamsrækt 

• Unnið á stöðvum 

• Vettvangsferðir 

• Gestum boðið í heimsókn 

• Leikrit sett upp 

• Frjáls tími 

• Púsluspil 

• Tungubrjótakeppni (t.d. hnoðri í norðri verður að veðri þótt síðar verði) 

• Skapandi verkefni 

• Nota leikbrúður 

• Bekkjarspil, safn 


