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Inngangur 

Hlutverk  kennara  er  margbreytilegt  og  þurfa  kennarar  sífellt  að  vera  vakandi  fyrir 

nýjum áherslum og leiðum í kennslu. Það er mikilvægt vegna þess að menntun ungra 

barna  er  grunnurinn  að  farsælu  samfélagi  framtíðarinnar.  Hver  nemandi  á  að  geta 

fundið  sér  stað  í  skólakerfinu  þar  sem hann  getur  blómstrað  sem einstaklingur  og  í 

samfélagi við aðra. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru sex grunnþættir menntunar. 

Sem  eru:  læsi,  sjálfbærni,  jafnrétti,  sköpun,  heilbrigði  og  velferð  auk  lýðræðis  og 

mannréttinda.  Þessir  grunnþættir  eiga  að  endurspeglast  í  öllu  starfi  í  skólanum  og 

vera leiðandi fyrir starf kennara. 

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar og er þá átt við að sköpun kemur við sögu 

í  allri  menntun  en  ekki  einungis  innan  listgreina  (Mennta‐  og  menningar‐

málaráðuneytið, 2011:16). Að vera skapandi er að sjá hlutina í víðara samhengi þannig 

að  möguleikarnir  verði  fleiri  en  einn  og  nemandinn  læri  að  útfæra  þekkingu  sína 

sjálfum sér og samfélaginu til góða.  

Söguaðferðin (e. Storyline) er kennsluskipulag sem ýtir undir fjölbreytni í kennslu. Hún 

gefur kennurum og nemendum möguleika á að útfæra viðfangsefnið á skapandi hátt 

þannig  að  allir  í  bekknum  geti  tekið  virkan  þátt  í  náminu.  Í  lögum  um  grunnskóla 

kemur  fram að nemendur eigi  rétt  á því  að  velja  sér  viðfangsefni  og nálgun  í  námi; 

með  söguaðferðinni  er  hægt  að  koma  til  móts  við  þau  viðmið  (Lög  um  grunnskóla 

91/2008). Þegar nemendur finna að þeir hafa eitthvað um nám sitt að segja læra þeir 

að bera ábyrgð á eigin  lífi og markmiðum. Viðhorf nemenda til áframhaldandi náms 

verður að vera jákvætt svo árangur náist. John Dewey var uppeldisfræðingur sem taldi 

að lang mikilvægasta viðhorf nemenda væri löngunin til að halda áfram að læra. Til að 

koma  til móts við þetta viðhorf þarf kennarinn að skilja hvað það er  í  fari nemenda 

sem  stuðlar  að  áframhaldandi  þroska  og  hvað  það  er  sem  hamlar  honum  (Dewey, 

2000:49).  

Kennarinn  þarf  að  þekkja  nemendur  sína  vel  og  undirbúa  kennsluna  þannig  að  allir 

hafi jafnan aðgang að lærdómsferlinu. Þá þarf kennarinn að leggja kennsluefnið fram 

á  þann  hátt  að  það  nýtist  hverjum  nemanda  þannig  að  hann  öðlist  nýja  sýn  og 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þekkingu  á  viðfangsefninu.  Þegar  unnið  er með  söguaðferðina  þarf  kennari  að  vera 

með góða kennsluáætlun sem tekur mið af markmiðum námskrár. Slík áætlun getur 

tekið frá einni kennslustund og allt upp í heilt skólaár (Eik, 1999:47).  

Skóli  án aðgreiningar er opinber  stefna á  Íslandi  síðan 2008  (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Fjölbreytileiki nemendahóps í skólum hefur verið hugleikinn fræðimönnum 

seinustu ár og er það staðreynd að skólar þurfa að aðlaga sig að nýjum kennsluháttum 

sem  henta  bæði  fjölbreyttum  nemendahópi  og  kennarahópi  (Hanna  Ragnarsdóttir, 

2010:2). Það er áhugavert að velta fyrir sér hlutverki kennara í skóla án aðgreiningar 

og hvernig viðhorf til stefnunnar hefur mótast frá því að leggja áherslu á aukinn rétt 

fatlaðra til þess að vera jafn réttur allra nemenda.  

Markmið  þessa  lokaverkefnis  er  að  fjalla  um  það  hvort  söguaðferðin  sé  leið  fyrir 

kennara til að mæta nemendum sínum í skóla án aðgreiningar þar sem skólastarfið er 

byggt á skapandi kennsluháttum og vinna nemenda er skipulögð út  frá þroska hvers 

og eins. Það var fyrirlestur dr. Ken Robinson sem tekinn var upp í Monterey, Kaliforníu 

árið 2006 sem kveikti áhugann á því að fjalla um þetta efni. Sir Ken Robinson telur að 

auka mætti kennslu listgreina á við aðrar námsgreinar svo jafnvægi myndist í menntun 

nemenda  (Robinson,  2006).  Kennarar  þurfa  að  vera  skapandi  til  að  viðhalda  áhuga 

nemendanna á námsefninu og það krefst mikillar  skipulagningar og hugmyndavinnu 

að framkvæma kennsluáætlun sem heldur öllum nemendum við efnið. Sú ritgerð sem 

hér fer á eftir er  innlegg í umræðu um skapandi náms‐ og kennsluaðferðir  í skóla án 

aðgreiningar. 

Ritgerðin  skiptist  í  fjóra  hluta:  umfjöllun  um  grunnþættina  sex,  skapandi  skólastarf, 

skóla án aðgreiningar og söguaðferðina. Í fyrsta kafla er fjallað um grunnþættina sex í 

Aðalnámskrá  grunnskóla  (2011)  og  þar  er  einnig  ýtarlegri  umfjöllun  um  skapandi 

þáttinn.  Í  öðrum  kafla  er  rýnt  í  skapandi  skólastarf  og  hvernig  það  getur  ýtt  undir 

fjölbreytta kennslu og hvernig það má hagnýta til að vekja áhuga hjá nemendunum. 

Undir  lok  kaflans  er  fjallað  um  hlutverk  kennara  og  hvernig  þeir  geta  stuðlað  að 

skapandi  skólastarfi.  Í þriðja kafla er  söguaðferðin kynnt,  fjallað er um samþættingu 

námsgreina  og  hvernig  hún  getur  komið  til  móts  við  alla  nemendur.  Auk  þess  er 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hlutverk kennara sem vinnur með söguaðferðina skoðað og hvernig sex grunnþættir 

menntunar fléttast inn í þá vinnu. Fjórði og seinasti kaflinn fer í umfjöllun um stefnuna 

„skóli án aðgreiningar“ út frá Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og hlutverk kennara í því 

samhengi  er  einnig  rætt.  Í  lokin  verður  efni  umfjöllunarinnar  dregið  saman  og  rætt 

nánar  um  það  hvort  skapandi  skólastarf  og  söguaðferðin  séu  hentugar  leiðir  til  að 

koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda í skóla án aðgreiningar. 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Sex grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá grunnskóla 

Sex grunnþættir menntunar 

Í  nýrri  Aðalnámskrá  grunnskóla  árið  2011  kemur  fram  að  lögð  sé  áhersla  á  sex 

grunnþætti menntunar,  en  þeir  eru:  læsi,  sjálfbærni,  jafnrétti,  sköpun,  heilbrigði  og 

velferð, lýðræði og mannréttindi. Þessir sex grunnþættir eru mótaðir út frá áherslum í 

lögum  og  þróunarstarfi  í  leikskólum,  grunnskólum  og  framhaldsskólum  ásamt 

hugmyndum  um  fagmennsku  kennara  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið, 

2011:10).  

Grunnþáttunum sex er ætlað að styrkja skólastarfið þannig að nemendur átti sig á því 

hvernig  samfélagið  er  saman  sett  og  hvernig  þeir  geta  látið  gott  af  sér  leiða  í  þágu 

þess.  Þessir  áhersluþættir  stuðla  einnig  að  því  að mynda  samfellu  í  öllu  skólastarfi 

með  það  að  leiðarljósi  að  hver  nemandi  takist  á  við  námið  á  sínum  forsendum. 

Þættirnir  eru  allir  tengdir  að  því  leiti  að  þeir  hafa  áhrif  hver  á  annan  í  kennslunni 

(Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 2011:11).  

Læsi er grunnþáttur sem er mikilvægur fyrir samfélagsmynd hverrar þjóðar, en túlkun 

og  skilningur  einstaklinganna  getur  verið  ólíkur  þó  svo  að  lestrartækni, 

hljóðkerfisvitund  og  orðaforði  sé  með  sama  hætti.  Það  orsakast  af  því  að 

einstaklingarnir  hafa  ólíka  þekkingu  og  reynslu  og  getur  það mótað  túlkun  þeirra  á 

tungumálinu  bæði  í  töluðu  og  rituðu  máli  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið, 

2011:12).  

Sjálfbærni er mikilvæg fyrir þá hugsun að skólinn eigi að móta nemendur til að horfa 

til  framtíðar  ásamt því  að hugsa um nútímann og  leggja  sitt  af mörkum  til  að bæta 

heiminn.  Samfélagið  á  að  grundvallast  á  lýðræðislegum  forsendum  þar  sem 

mannréttindi  eru  viðhöfð  í  hvívetna.  Í  skólasamfélaginu  eiga  nemendur  að  læra um 

hugmyndina um lýðræði, sem þau eiga að tileinka sér og í skólastarfinu á að ríkja fullt 

lýðræði.  

Kennarar  og  nemendur  eiga  að  virða  mannréttindi  einstaklinganna  sem  þeir  hafa 

samskipti  við.  Í  lýðræðislegri  kennslu  er  áhersla  lögð  á  gagnrýna  hugsun  og 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grunnbyggingu  samfélagsins  og  þá  er  æskilegt  að  gott  samstarf  sé  á  milli  heimilis, 

skóla  og  grenndarsamfélagsins  í  kringum  skólann  (Mennta‐  og  menningar‐

málaráðuneytið, 2011:14‐15). 

Jafnréttismenntun  hefur  það  að  markmiði  að  skapa  öllum  nemendum  tækifæri  til 

náms á þeirra forsendum. Jafnrétti gerir öllum jafnhátt undir höfði óháð aldri, búsetu, 

fötlun,  kyni,  kynhneigð,  litarhætti,  lífsskoðunum,  menningu,  stétt,  trúarbrögðum, 

tungumáli, ætterni  eða  þjóðerni.  Á  öllum  skólastigum á  að  fjalla  um  jafnrétti  út  frá 

þessum atriðum og hvernig þau geta valdið mismunun eða orðið til þess að ákveðnir 

einstaklingar njóti forréttinda. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir því að mikilvægt 

er að sjá hlutina út frá öðrum en sjálfum sér því einstaklingarnir hafa ólíkan bakgrunn 

(Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 2011:15).  

Börn verja stórum tíma dags í skólanum og þess vegna ætti skólasamfélagið að stuðla 

að heilbrigðum lífstíl innan hans. Heilbrigði ræðst af andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan  og  mótast  það  af  einstaklingnum,  umhverfinu  og  aðstæðum  nemandans. 

Skólinn  þarf  að  ýta  undir  jákvæða  sjálfsmynd  nemenda,  hreyfingu,  næringu,  hvíld, 

andlega  vellíðan,  góð  samskipti,  öryggi,  hreinlæti,  kynheilbrigði  og  skilning  gagnvart 

tilfinningum  annarra  ekki  síður  en  sínum  eigin.  Mikilvægt  er  að  fræða  börn  um 

almennt  heilbrigði  með  hjálp  þess  aðgengis  sem  þau  hafa  að  upplýsingum  í 

samfélaginu í gegnum fjölmiðla, tölvur og menningu. Nemendur læri að velja það sem 

er  jákvætt  fyrir  þeirra  heilbrigði  og  velferð  (Mennta‐  og menningarmálaráðuneytið, 

2011:16). 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Sköpun 

Sköpunargleði einstaklingsins verður til þegar hann fyllist forvitni og athafnaþrá, það 

stuðlar  að  frumkvæði  í  því  sem hann  tekur  sér  fyrir  hendur. Ánægjan af því  að búa 

eitthvað til getur leitt til námsáhuga þegar börn skynja merkingu viðfangsefnanna og 

gildi þeirra. Sköpun á sér stað þegar einstaklingurinn mótar viðfangsefni sín og miðlar 

þeim á þann hátt sem hann hefur ekki gert áður. Í því ferli er hann að uppgötva, njóta, 

örva áhuga og  forvitni, virkja  ímyndunarafl og  leika sér með möguleika  (Mennta‐ og 

menningarmálaráðuneytið,  2011:17).  Dewey  leit  á  nám  sem  hluta  af  leitarferli  sem 

einstaklingurinn öðlast í samskiptum við aðra (Gestur Guðmundsson, 2008:37).  

Afrakstur skapandi vinnu er ekki eina markmið hennar heldur er það ferlið sem fer af 

stað  við  slíka  vinnu  sem  skiptir  ekki  síður máli.  Ferlið  snýst  um hugmyndavinnu,  að 

kanna og vinna með viðfangsefni á mismunandi hátt þannig að í lokin verði til útkoma 

sem nemandinn er  sáttur við. Hver nemandi útfærir  sínar hugmyndir  í  slíkri  vinnu á 

skapandi  hátt  með  það  að  markmiði  að  öðlast  nýja  sýn  á  viðfangsefnin  og  fleiri 

möguleikar opnist í vinnu hans (Robinson, 1989:22). Skapandi nálgun á viðfangsefni er 

til þess fallin að auka skilning nemenda á umhverfinu. Skilningur á umhverfinu mótast 

meðal  annars  af  menningu,  tungumálum  og  persónuleika  hvers  einstaklings  og  sú 

tilfinning  stjórnast  af  skynfærum  okkar  (Eisner,  2002:1).  Það  er  mikilvægt  að 

nemendur  fái  að  nota  öll  skynfæri  sín  í  námi;  þannig  fá  þeir  dýpri  skilning  á  því 

viðfangsefni sem skoðað er hverju sinni. Að nemendur fái til að mynda tækifæri til að 

hreyfa, snerta, og gaumgæfa viðfangsefnin eykur áhuga og styrk þeirra við námið. 

Sköpun  stuðlar  að  lausn  viðfangsefna  og  leit  að  nýjum möguleikum  sem  hvetur  til 

sjálfbærni.  Í  skapandi  skólastarfi  læra nemendur að horfa á  samfélagið og heiminn  í 

víðara  samhengi  því  þeir  þurfa  stöðugt  að  finna  nýjar  leiðir  til  að  takast  á  við 

viðfangsefnin.  Skapandi  hugsun  er  ekki  eitthvað  sem  eitt  barn  fæðist  með  og  ekki 

annað heldur er það eiginleiki sem hægt er að þjálfa eins og aðra (Robinson, 1989:29). 

Það  er  ánægjulegt  að  finna  hæfileikum  sínum  farveg  og  fá  að  njóta  sín,  jafnt  sem 

einstaklingur og sem hluti af heild. Sköpun í námi hvetur nemandann til að móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt  í uppbyggingu lýðræðissamfélags ásamt því að finna sér stað 

innan þess (Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 2011:16‐17). 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Í fyrrnefndum fyrirlestri Dr. Robinson segir að sköpun í skólastarfi sé jafn mikilvæg og 

lestrarkennsla. Allir nemendur hafa hæfileika sem þarf að rækta með því að ýta undir 

skapandi hugsun þeirra en ekki draga úr henni. Börn eru ekki hrædd við að hafa rangt 

fyrir  sér  og  er  það  mikilvægt  í  skapandi  skólastarfi  að  geta  velt  fyrir  sér  viðfang‐

sefnunum  fram  og  til  baka  þar  til  komist  er  að  ásættanlegri  niðurstöðu  (Robinson, 

2006).  Skólinn  er  mikilvægur  vettvangur  þar  sem  nemendur  læra  af  því  að  vera  í 

samskiptum við aðra. Áherslur  í  skólastarfi, hvað er kennt og hvernig auk samskipta 

milli fullorðinna og nemenda eru allt atriði sem móta reynslu nemenda og sýn þeirra á 

framtíðina (Eisner, 2002:3). Kennarar eru miklir áhrifavaldar í námi nemenda sinna og 

verða þeir því einnig að vera opnir fyrir sjónarmiðum nemendanna á viðfangsefnin.  

Skapandi skólastarf 

Fjölbreytt kennsla  

Samkvæmt  hugsmíðahyggjunni,  sem  er  byggð  á  hugmyndafræði  Jean  Piaget,  Lev 

Vygotsky og John Dewey, þá þroskast börn og læra af því umhverfi sem þau alast upp í 

og öðlast skilning með því að nota fyrri reynslu sem þau tengja síðan við nýja. Piaget 

vildi  að  börn  byggðu  þekkingu  sína  á  virkni  og  lærðu  þannig  að  skilja  samhengi 

hlutanna  upp  á  eigin  spýtur  en  Vygotsky  taldi  að  þetta  ferli  væri  samvinna  milli 

nemenda og kennara  (Bell, Harkness og White, 2007:51). Kennarar sem eru hlynntir 

kenningum  Piaget  eða  Dewey  myndu  útbúa  tilraunir  þar  sem  nemendur  ættu  að 

rannsaka  og  velta  hlutunum  sjálfir  fyrir  sér  á  meðan  kennari  sem  væri  hlynntur 

Vygotsky myndi leiðbeina nemendunum og styðja þá í því sem þeir eru að velta fyrir 

sér (Bell og fl., 2007:51).  

Skapandi  skólastarf  er  yfirleitt  tengt  þemanámi  einhverskonar  og  vinnubrögð  í  slíku 

starfi geta verið mjög fjölbreytt. Nemendur geta valið sér viðfangsefni eftir áhuga og 

getu  með  það  að  markmiði  að  allir  séu  virkir  (Lilja  M.  Jónsdóttir,  1996:10‐11). 

Nemandinn þarf alltaf að vera virkur bæði  í hugsun og verki svo hægt sé að tala um 

nám og  þess  vegna  þarf  að meta  þekkingu  og  þroska  nemendanna  svo  hægt  sé  að 

koma til móts við ólíkar þarfir þeirra. Vygotsky taldi að félagsleg samskipti hefðu mikil 

áhrif á nám og væri mikill munur á því hvað nemandi gerir einn og hvað hann getur 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gert  í  samvinnu  við  aðra,  hvort  sem  það  eru  aðrir  nemendur  eða  kennarar  (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur  Guðmundsdóttir  og  Árdís  Ívarsdóttir,  2005:13‐14).  Piaget 

sagði  að  líta ætti  á  kennara  og  nemendur  sem  samstarfsmenn  þar  sem  gagnkvæm 

virðing  og  tillitsemi  væru  höfð  til  grundvallar.  Til  að  auka  vitsmunaþroska  ættu 

nemendur  að  fá  tækifæri  til  að  handleika  hluti  og  gera  tilraunir  í  náminu  (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl., 2005:16).  

Í skólastarfi í dag þar sem áhersla er lögð á að koma til móts við alla nemendur þarf að 

viðhalda  fjölbreyttum  kennsluháttum.  Kennsluaðferð  er  það  skipulag  sem  kennari 

hefur  á  kennslu  sinni,  samskiptum  við  nemendur  og  námsefni  sem hann  tekur  fyrir 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:9). Skipulag hvers kennara verður að taka mið af lögum og 

reglum  um  markmið  grunnskólamenntunar  hverju  sinni.  Kennari  sem  styðst  við 

hugsmíðahyggju  í  kennslu  sinni þarf að hafa nokkur atriði  í huga. Þau eru: að  skapa 

aðstæður  til  náms,  vekja  áhuga  nemenda  á  viðfangsefninu,  tengja  námsefnið  við 

raunveruleikann,  stuðla  að  gagnrýnni  hugsun  nemenda  og  vekja  upp  spurningar  og 

forvitni  hjá  nemendum  svo  námsefnið  geti  leitt  þá  áfram  að  nýrri  þekkingu  (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl., 2005:16).  

Að vekja áhuga nemenda á námsefninu 

Til þess að árangur náist í námi þurfa nemendur að hafa áhuga á viðfangsefninu og er 

það  hlutverk  kennara  að  vekja  þennan  áhuga.  Hluti  af  því  er  að  gefa  nemendum 

tækifæri  til  að  hafa  áhrif  á  námsval  og  viðfangsefni,  þannig  verður  námið  einnig 

merkingarbært  fyrir  þá  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið,  2011:48).  Með  því 

móti  læra  nemendur  að  vera  sjálfstæðir  einstaklingar  sem  leggja  gagnrýna  og 

skapandi hugsun í nám sitt (Robinson, 1989:34). Nemendur þurfa að læra snemma að 

skipuleggja og bera ábyrgð á eigin námi svo markmiðin sem þeir setja sér séu byggð á 

þeirra forsendum. Þau eiga ekki að byggjast á væntingum kennara eða foreldra vegna 

þess  að  eitt  helsta  markmið  náms  er  að  nemendur  finni  sig  innan  þess  og  öðlist 

skilning  á  viðfangsefnum  sem  nýtast  þeim  í  lífinu.  Það  er  einnig  nauðsynlegt  að 

nemendur  læri  frá  upphafi  að  vinna  með  öðrum.  Skólasamfélagið  ætti  að  efla 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samkennd  milli  nemenda,  vegna  þess  að  skilningur  á  tilfinningum  og  aðstæðum 

annarra getur verið allt eins mikilvægur og sá sem fæst með bóklestri. 

Skapandi  skólastarf á að stuðla að áhuga og spennu nemenda  til að halda áfram að 

læra og uppgötva meira um það viðfangsefni  sem þeir vinna með hverju  sinni. Þess 

vegna ætti kennari alltaf að ýta undir skapandi hugsun nemenda þannig að þeir  læri 

að  hugsa  um  viðfangsefnin  á  fleiri  en  einn  hátt.  Skapandi  hugsun  ýtir  undir  sjálfs‐

meðvitund nemenda og gagnrýna hugsun þar sem þeir þurfa að skoða eigin viðhorf, 

skoðanir og vega og meta hvaða stefnu þeir vilja taka með viðfangsefnin sín.  

Hlutverk kennarans 

Hlutverk  kennarans  er  fyrst  og  fremst  kennslu‐  og  uppeldisfræðileg  vinna  með 

nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á náminu, nota fjölbreyttar námsleiðir 

og  stuðla  að  vinnufriði  og  góðum  starfsanda  í  bekknum  (Mennta‐  og  menningar‐

málaráðuneytið, 2011:31). Kennarar bera faglega ábyrgð á því að velja árangursríkar 

leiðir  í  kennslu  þannig  að  nemendur  nái  markmiðum  sínum  í  samræmi  við 

hæfnisviðmið  hverju  sinni.  Vönduð  kennsla  sem  skipulögð  er  út  frá  þörfum  allra 

nemenda  í  skóla  án  aðgreiningar  er  líkleg  til  árangurs  (Mennta‐  og  menningar‐

málaráðuneytið, 2011:34).  

Árangur kennara í skapandi skólastarfi byggist að mestu leiti á viðhorfi hans og á því 

hvernig  hann  nær  að  skipuleggja  kennslu  fyrir  fjölbreyttan  nemendahóp.  Skapandi 

kennsla  bíður  upp  á  fjölbreyttar  leiðir  þar  sem  kennarinn  er  allt  í  senn  ráðgjafi, 

leiðbeinandi  og  verkstjóri  nemenda  sinna  (Lilja  M.  Jónsdóttir,  1996:10).  Kennarinn 

þarf að  taka virkan þátt  í náminu með nemendum, hann verður að vera  fær um að 

leiða kennsluna áfram þannig að hún skili þeirri þekkingu sem ætlast er  til af henni. 

Kennsluáætlun  þarf  að  vera  vel  útfærð  þannig  að  kennarinn  sé  með  það  á  hreinu 

hvert verkefnið stefnir og að öll áhersluatriði í kennslu komi fram og nýtist nemendum 

til góðs. Kennarinn ætti að tileinka sér skapandi hugsunarhátt og sjá möguleika  í því 

námsefni sem unnið er með hverju sinni. Kennari á einnig að vera viss um að hann sé 

að  vekja  áhuga  nemenda  með  kennslunni  þannig  að  hver  og  einn  geti  komið  að 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námsefninu á sínum forsendum og að námið verði honum merkingarbært (Bell og fl., 

2007:20).  

Nemendur þurfa að læra að ígrunda eigin hugsanir og átta sig á því hversu mikil áhrif 

tilfinningar  þeirra  hafa  á  hugsun  þeirra,  dómgreind  og  hæfileika  til  að  bregðast  við 

nýjum  aðstæðum  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið,  2011:26).  Því  þarf 

kennarinn að hvetja nemendur  til  að  ræða um  tilfinningar  sínar og  finna  lausnir  við 

vandamálum sem koma upp  í  nemendahópnum. Gagnrýnin hugsun er mikilvæg  svo 

nemendur læri að mynda sér skoðanir út frá rökræðu og umræðum við aðra, en það 

er meðal grunnstoða skapandi skólastarfs. John Dewey sagði að í skólastarfi ætti nám 

í  rannsóknavinnu  og  íhugun  að  vera  byggt  á  fagurfræðilegri  reynslu  þar  sem 

samhljómur væri milli huga og umhverfis (Gestur Guðmundsson, 2008:45). 

Söguaðferðin 

Söguaðferðin er kennsluskipulag sem kom fyrst fram í Skotlandi árið 1965 í framhaldi 

af  því  að  endurskipuleggja  átti  námskrá  fyrir  grunnskóla.  Áður  hafði  kennslan  tekið 

mið af hefðbundnu bóknámi en nú átti að leggja aukna áherslu á virkni nemenda og 

samþættingu  námsgreina.  Þrír  kennarar  við  Jordanhill  kennaraháskólann  í  Glasgow 

voru fengnir til að móta nýja stefnu í kennslu þar sem þroski og geta nemenda fengi 

að njóta sín (Eik, 1999:20‐21).  

Aðferðin byggist á þemavinnu þar sem kennarinn og nemendur vinna saman að því að 

móta sögu þar sem lögð er áhersla á ákveðið viðfangsefni. Þegar hefja á kennslu með 

söguaðferð  byrjar  kennarinn  á  því  að  spyrja  nemendurna  opinna  spurninga  út  frá 

ákveðnu  þema  sem  hann  hefur  skipulagt.  Kennarinn  gerir  þetta  til  þess  að  fá 

upplýsingar um það sem nemendurnir vita eða halda um viðfangsefnið og kennarinn 

skrifar þau atriði sem koma fram upp á töflu. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri 

til  að  velta  spurningunum  vel  fyrir  sér  í  upphafi  því  þá  ná  þeir  að  tengja  við  fyrri 

reynslu sína og þekkingu. Einnig er áríðandi að byrja þessa vinnu með því að gera hana 

spennandi  þannig  að  nemendur  fyllist  forvitni  og  áhuga  á  að  halda  henni  

áfram.  Þegar  nemendur  hafa  fengið  að  segja  sína  skoðun  og  velta  fyrir  sér 

hugmyndum  hefjast  þeir  handa  við  að  afla  sér  upplýsinga  um  viðfangsefnið 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með því að skoða bækur, myndir og annað sem getur hjálpað við gerð sögurammans 

(Björg Eiríksdóttir, 1993:4).  

Við sögurammagerðina eru viðfangsefni námsins dregin saman og mynda þau þannig 

tengsl  sín  á  milli  en  það  er  einmitt  talið  mikilvægt  í  þekkingarleit  nemenda  

svo  að  námið  hafi  merkingarbæra  þýðingu  fyrir  þá  (Bell  og  fl.,  2007:20).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að almenn menntun eigi að auka hæfni 

einstaklinganna  til  að  takast  á  við  áskoranir  daglegs  lífs  (Mennta‐  og  menningar‐

málaráðuneytið, 2011:10). Söguaðferðin gefur kennurum færi á að tengja nemendur 

við  samfélagið  þannig  að  þeir  takist  á  við  raunveruleg  markmið  og  viðfangsefni  í 

gegnum sögurammann.  

Söguaðferðin býður upp á einstaklega margar útfærslur í kennslu og kennarinn þarf að 

vera skapandi og virkur í starfinu með nemendunum. Aðferðin í sjálfu sér byggist þó á 

því  að  kennarinn  stjórnar  ferðinni  en  gefur  nemendunum  tækifæri  til  að  ákveða 

söguna. Aðferðin hvetur  til  umræðu  í  öllum bekknum,  að nemendur  vinni  í  hópum, 

pörum og  sem einstaklingar  (Bell  og  fl.,  2007:20).  Ef  unnið  er með  söguaðferðina  á 

réttan hátt fá nemendur tækifæri til að hugsa, skipuleggja og framkvæma, en sú leið 

fær nemendur og kennara til að starfa saman á þroskandi hátt (Bell og fl., 2007:19). Þá 

byggist  aðferðin  á  að  nemendurnir  séu  virkir  í  ferlinu  og  í  lausnaleit  auk  þess  sem 

aðferðin á að auka víðsýni nemenda og  láta þá sjá  samhengi hlutanna á annan hátt 

(Falcenberg og Håkanson, 2000:29). 

Samþætting námsgreina 

Þegar talað er um samþættingu námsgreina er átt við að kennslan sé skipulögð þannig 

að  hún myndi  eina  heild  í  hugum  nemenda  og  þeir  öðlist  þekkingu  sem  kemur  að 

góðum notum þegar haldið er út í lífið. Nemandinn þarf að fá tækifæri til að takast á 

við verkefni  sem hvetja hann til að samþætta þekkingu sína og  leikni við daglegt  líf, 

áhugamál  og  samskipti  við  annað  fólk.  Námsgreinar  eru  stór  hluti  af  skipulagi 

skólastarfsins en þær eru ekki markmið heldur eru þær  stuðningur kennara  í því  að 

mennta  hvern  nemanda  í  átt  að  auknum  þroska  (Mennta‐  og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:36). 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Með  því  að  vinna  með  söguaðferðina  í  grunnskólum  er  verið  að  samþætta 

námsgreinar þar sem þær fléttast inn í sögurammann sem unnið er með hverju sinni. 

Nemendurnir  fá  þannig  heildræna mynd  á  tilganginn með  því  að  vinna með  ólíkar 

námsgreinar í skólastarfinu. Það er mikilvægt að nemendur átti sig á tilgangi náms og 

hvernig  þeir  geti  nýtt  sér  þá  þekkingu  sem  þeir  öðlast  í  skólanum  til  að  styrkja 

sjálfsmynd  sína og  stöðu  innan  samfélagsins  (Eik,  1999:35).  Barn  sem hefur  lært  að 

tala hefur öðlast nýja færni og á sama tíma rýmkað fyrir nýrri þekkingu og löngun til 

að  læra meira  og  þegar  barnið  lærir  að  lesa  opnast  enn  og  aftur  nýtt  umhverfi  og 

möguleikar.  Seinna  þegar  nemandi  hefur  valið  sér  starfsgrein  sem  hann  ætlar  að 

leggja  fyrir  sig  verður  hann  óhjákvæmilega  næmari  fyrir  ákveðnum  áhrifum  í 

umhverfinu en ónæmur fyrir öðru sem ekki tengist þeirri stefnu sem hann hefur valið 

sér (Dewey, 2000:47).  

Verkefni fyrir alla nemendur bekkjarins 

Kennsla  með  söguaðferðinni  tekur  alltaf  mið  af  því  hvar  nemandinn  er  staddur  á 

þroskabrautinni  en  það  sem  skilur  hana  frá  öðrum  aðferðum  er  að  hún  hvetur 

nemendur til að finna út hvað þeir vita (Björg Eiríksdóttir, 1993:7). Þegar vinna á með 

stóran  hóp  nemenda  er  mikilvægt  að  allir  nemendur  finni  þroska  sínum  farveg. 

Söguaðferðin  býður  upp  á  verkefni  fyrir  allan  hópinn  því  starfið  byggist  á 

nemendunum sjálfum. Til þess að kennarinn geti mætt þörfum allra þarf hann að hafa 

góða  yfirsýn  yfir  þekkingu  nemendanna  og  áhugasvið.  Einnig  verður  hann  að  vera 

hugmyndaríkur og áhugasamur um að halda verkefninu á  sporinu með því að koma 

með nýjar hugmyndir og sjónarhorn á það efni sem þegar er komið fram. Þá þarf að 

huga að því að allir nemendur fái að njóta sín við gerð sögurammans og á sama tíma 

öðlist þeir þekkingu og skilning á námsefninu sem er  til umræðu hverju sinni. Þegar 

unnið  er  með  söguaðferðina  á  alltaf  að  vera  tími  fyrir  hugmyndir  og  vangaveltur 

nemenda,  kennarinn  þarf  að  gera  ráð  fyrir  nýjum  sjónarhornum  á  kennsluna  frá 

nemendum (Eik, 1999:13). 

Söguaðferðin er skapandi kennsluskipulag sem á að veita nemendum nýja sýn á nám 

og  kennslu  með  það  að  markmiði  að  allir  fái  jákvæða  hugmynd  um  skólastarf  og 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reynslu sem nýtist þeim þegar þeir halda út í samfélagið. Dewey talar um að byggja á 

fyrri reynslu og söguaðferðin kemur til móts við þá þekkingu sem nemendur hafa fyrir 

því  þeir  fá  að  skapa  sitt  eigið  samfélag  með  áþreifanlegum  hætti  (Gestur 

Guðmundsson,  2008:45).  Söguaðferðin  gefur  kennaranum  færi  á  að  skipuleggja 

skólastarf sem er samsett úr einstaklingsmiðuðum markmiðum. Þá er átt við að hver 

nemendi  getur  nálgast  sögurammagerðina  á  sínum  forsendum  sem  og markmiðum 

námskrár, undir handleiðslu kennarans, í samvinnu við allan bekkinn.  

Dæmi um sögurammagerð 

Þegar  skipuleggja  á  kennslu  með  söguaðferðinni  þarf  kennarinn  að  ákveða  hvaða 

markmið hann setur nemendum sínum. Kennarinn verður einnig að velja viðfangsefni 

eða  sögu  til  að  byggja  sögurammann  á  t.d.  Komdu  og  skoðaðu  kennslubókunum 

(Námsgagnastofnun, e.d). Ef kennari hefur valið að vinna með kennslubókina Komdu 

og skoðaðu hvað dýrin gera, þá hefur hann ákveðinn grunn sem eru dýrin. Kennarinn 

þarf þá að ákveða hvaða viðfangsefni hann vill tengja við þann grunn og hvernig sagan 

verður uppbyggð. Það gæti t.d verið starfsemi í sveit eða á dýragarði.  

Það  er  nauðsynlegt  fyrir  kennara  að  hafa  kennsluskipulag  þegar  unnið  er  með 

söguaðferðina þar sem koma fram helstu áherslur í vinnunni með söguna. (Falcenberg 

og Håkanson, 2000:20). Dæmi um slíkt skipulag er eftirfarandi:  

1. Söguþráður  

2. Lykilspurningar 

3. Viðfangsefni nemenda 

4. Skipulag í kennslustofunni 

5. Efni og gögn sem nota þarf við sögurammagerðina 

6. Afrakstur vinnunnar 

7. Námsmat eða viðmið kennara við mat á vinnu nemenda  

(Falcenberg og Håkanson, 2000:36). 

Söguþráðurinn verður að vera hnitmiðaður og þannig að nemendur geti auðveldlega 

fylgt honum eftir. Í ofangreindu dæmi eru það dýrin í sveitinni og starfsemin þar sem 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mynda  söguþráðinn.  Þar  þurfa  að  koma  fram  grundvallaratriði  eins  og  staðsetning, 

tími,  persónur  og  athafnir.  Kennarinn  leiðir  nemendur  inn  í  söguvinnuna  með 

kveikjum  sem  þurfa  í  upphafi  að  vera  spennandi  og  helst  sjónræn  fyrir  nemendur 

(Falcenberg og Håkanson, 2000:36).  

Lykilspurningarnar eru mjög mikilvægar fyrir framgang verkefnisins, þær þurfa að vera 

opnar og eru þær og svörin við þeim undirstaðan í sögunni sem unnið er með. Það er 

ekki eitt rétt svar við lykilspurningum heldur fá nemendur að velta viðfangsefninu fyrir 

sér og jafnvel rökræða um það. Kennarinn hefur þó ákveðna hugmynd um hvert rétta 

svarið er og bíður hann þess að nemendurnir komist á sporið. Kennarinn þarf að vera 

skapandi  í  hugsun  og  viðbúinn  að  koma  með  mótsvör  við  spurningum  nemenda. 

Svörin við spurningunum mega ekki vera einfalt já eða nei (Falcenberg og Håkanson, 

2000:37‐39).  

Lykilspurningar í verkefninu sem hér um ræðir gætu verið:  

Hvar er sveitin? Hvar á landinu er það? Hvernig er landslagið þar? Hvað gæti bærinn 

heitað sem fjallað er um? 

Hvaða dýr eru á bænum? Hvar eru dýrin geymd? Hvernig á að sinna þeim? 

Hver býr á sveitabænum? Hvað eru persónurnar gamlar? Hvernig er útlit og háttalag 

persóna?  Hver  kemur  í  heimsókn  á  sveitabæinn?  Við  hvað  starfar  fólkið  á 

sveitabænum?  

Fjölmargar aðrar spurningar geta komið fram í ferlinu en þær eru mis umfangsmiklar 

og ákvarðast af þeirri stefnu sem umræða nemenda og kennara tekur.  

Viðfangsefni  nemendanna  eru  unnin  út  frá  lykilspurningunum.  Úrvinnsla  gagna  fer 

fram  út  frá  þeim  og  henni  fylgir  ákvörðun  um  hvernig  þeir  ætla  að  byggja  upp 

sögurammann.  Í þessum hluta þurfa nemendur að afla sér upplýsinga um efnið sem 

þeir hafa rætt um. Nemendur vinna ýmist allir saman, í hóp, pörum eða einir og sér. 

Nemendur  þurfa  að  takast  á  við  ágreiningsefni  og  leysa  þau  farsællega.  Það  er 

mikilvægt fyrir nemendur að geta í sameiningu fundið lausnir á atriðum í sögunni með 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því  að  afla  sér  staðreynda  og  því  er  þessi  hluti  af  lærdómsferlinu  mjög  stór  og 

áhrifamikill (Falcenberg og Håkanson, 2000:37). 

Skipulag  í  skólastofunni  er mismunandi  eftir  viðfangsefnum  hverju  sinni.  Kennarinn 

þarf  að  skipuleggja  kennslurýmið  og  viðfangsefni  þannig  að  það  nýtist  hverjum 

nemanda í vinnuferlinu. Það getur kennari gert með því að skipta nemendum í hópa 

þar sem þeir hafa möguleika á að velja sér viðfangsefni tengd þeirra áhugasviði. Einnig 

getur  verið  gott  að  velja  nemendur  saman  sem  geta  hjálpað  hver  öðrum  í 

lærdómsferlinu. Hér komum við aftur inn á mikilvægi þess að kennari þekki vel stöðu 

og þarfir hvers nemanda. Þegar unnið er með söguaðferðina er samvinna mikilvæg, en 

söguramminn  er  vissulega  sameiginlegt  verkefni  alls  bekkjarins  (Falcenberg  og 

Håkanson,  2000:37).  Það  er  áríðandi  að  hver  einstaklingur  fái  að  njóta  sín  í 

samvinnunni eins og hann er og þess vegna er nauðsynlegt að nemendurnir fái einnig 

að vinna að litlum verkefnum hver fyrir sig. 

Gögn og efni eru nauðsynleg  í vinnu við sögurammagerðina, því nemendur þurfa að 

byggja vinnu sína á ákveðnu viðfangsefni  sem þau þurfa að afla sér upplýsinga um  í 

bókum, af myndum og annars staðar. Kennarinn sér um að finna gögn sem nýtast við 

að leita upplýsinga og efni til að vinna með (Falcenberg og Håkanson, 2000:37). Dæmi 

um föndurvörur sem að gagni kæmu gætu verið mislit blöð, litir, blýantar, lím, skæri, 

efni sem nemendur finna í vettvangsferðum og fleira. Það gæti einnig verið áhugavert 

að  fá  nemendur  til  að  safna  efni  að  heiman  sem  þeir  geta  notað  við 

sögurammagerðina.  

Afrakstur  er  það  verk  sem nemendur  vinna  á  hverju  tímabili  í  gegnum  söguna;  það 

getur bæði tengst því sem fer  inn  í sögurammann og einnig verkefni sem nemendur 

vinna í tengslum við hann (Falcenberg og Håkanson, 2000:37). Út frá sögurammanum 

er  hægt  að  vinna  ótal  verkefni,  til  að  mynda  dansverk,  leikrit,  smásögur  og  fleira. 

Nemendur  hafa  þá möguleika  á  að  velja  sér  viðfangsefni  eftir  áhuga  og  getu  þeirra 

(Lög um grunnskóla 91/2008). 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Námsmat  á  sögurammavinnu  nemenda  er  nauðsynlegt  fyrir  nemendur  og  kennara. 

Meta þarf bæði vinnuferli og lokaafurð, meðal annars með því að skoða það sem gekk 

vel  og  það  sem  hefði  mátt  gera  betur.  Þegar  unnið  er  með  söguaðferðina  þarf 

kennarinn að hafa ákveðið viðmið um það sem hann vill meta en það er ekki hægt að 

skipuleggja  að  fullu  því  lærdómsferlið  getur  tekið  óvæntan  snúning  (Falcenberg  og 

Håkanson, 2000:37). Það er einnig mjög mikilvægt að meta námsferli nemenda út frá 

vinnunni við sögurammann en ekki einungis lokaútkomunni. 

Kennarinn hefur ákveðið að vinna með sögu sem gerist  í  sveit út  frá kennslubókinni 

Komdu og  skoðaðu dýrin  og hefur útbúið kennsluskipulag  sem byggt er upp á þeim 

atriðum sem komu fram hér að framan. Í framhaldi af því fer kennarinn og ræðir við 

bekkinn um þær lykilspurningar sem eru mikilvægar fyrir uppbyggingu sögunnar. Eins 

og  hefur  komið  fram  áður  er  mjög  mikilvægt  að  nemendurnir  fái  að  taka  þátt  í 

uppbyggingu  verkefnisins  um  sögurammann.  Það  er  gert  til  þess  að  

kveikja áhuga hjá þeim og vangaveltur um viðfangsefnið  (Björg Eiríksdóttir,  1993:7). 

Það  gæti  t.d  verið  nemandi  í  bekknum  sem  hefur  verið  í  sveit  og  hefur  þá  beina 

upplifun  af  því  hvað  fer  þar  fram  og  getur  þá  sagt  hinum  nemendunum  frá  sinni 

reynslu. Annar nemandi gæti átt afa og ömmu sem búa í sveit og þá myndi kennarinn 

hvetja hann til að spyrja þau út í atriði sem gætu nýst við sögurammagerðina. 

Þegar  nemendur  hafa  fengið  tækifæri  til  að  segja  frá  hugmyndum  sínum  um 

lykilspurningarnar  úr  sögunni  fer  bekkurinn  saman  og  aflar  sér  raunverulegra 

upplýsinga.  Kennarinn  hefur  þá  ákveðið  hvort  það  á  að  vinna  í  hópum  eða 

einstaklingar  einir  og  sér,  einnig  þarf  að  deila  viðfangsefnum  niður  á  nemendur.  Ef 

unnið er í hópum gæti einn hópur til dæmis séð um allt sem viðkemur húsakynnum, 

annar  myndi  vinna  með  dýrin,  þriðji  hópurinn  myndi  skapa  persónurnar  og  svo 

framvegis.  Sagan  hefur  umhverfi  og  atburðum  er  raðað  í  tímaröð  því  hún  hefur 

upphaf,  miðju  og  endi  og  er  það  kennarans  að  leiða  nemendur  í  gegnum  það. 

Kennarinn á að vita allan tímann hver söguþráðurinn er og markmið hans, en eins og 

áður hefur verið tæpt á er líka mikilvægt að hann sé tilbúinn að breyta til ef eitthvað 

spennandi  kemur  upp  (Björg  Eiríksdóttir,  1993:4). Hver  nemandi  fær  tækifæri  til  að 

velja sér viðfangsefni út frá þroska og áhugasviði. 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Söguaðferðin og sex grunnþættir menntunar 

Til  þess  að  koma  til  móts  við  sex  grunnþætti  menntunar  þarf  að  tengja  þá  við 

námsefnið og sýna nemendum hvar þessir þættir  skipta máli hverju sinni. Mjög góð 

leið  til  að  virkja  grunnþættina  sex  er  söguaðferðin  þar  sem  hún  tekur  á 

samfélagsgerðinni, hvetur  til  samvinnu nemenda og skapandi hugsunar  (Mennta‐ og 

menningarmálaráðuneytið,  2011:11).  Markmið  kennara  er  að  nemendur  vinni  öll 

verkefni þannig að þau stuðli að alhliða þroska þeirra og virkri þátttöku í þjóðfélaginu. 

Jafnframt þurfa nemendur að hafa möguleika á að þróast í og með umhverfi sínu til að 

geta  tekið  meðvitaðar  ákvarðanir  í  lífinu  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið, 

2011:24). 

Læsi í víðum skilningi er mikilvægt í vinnu með söguaðferðina. Þegar nemendur kynna 

sér viðfangsefni sögunnar afla þeir sér upplýsinga, ræða saman og rökræða um efnið 

og eru þá að efla læsi sitt, en læsi snýst meðal annars um samkomulag um málnotkun 

og merkingu orða og er þar af leiðandi í eðli sínu félagslegt. Læsi snýst ekki aðeins um 

að geta lesið texta heldur að geta skilið merkingu orða, háð stað og stund, menningu 

og gildum. Nemendurnir þurfa að tileinka sér þá þekkingu sem til er um viðfangsefnið 

og læra að nýta sér það við gerð sögurammanns. Tilgangur læsis er að efla þekkingu 

nemendanna þannig að þau geti nýtt sér hana til að skapa samfélag sem er öllum til 

góða til framtíðar (Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 2011:13).  

Sjálfbærni er ríkur þáttur í verkefnavinnu með söguaðferðinni þar sem verkefnin geta 

byggst á hinum ýmsu samfélögum. Nemendur þurfa að læra að takast á við verkefni 

sem  tengjast  samspili  umhverfis  og  félagslegra  þátta. Með  því  að  skapa  samábyrgt 

samfélag  þar  sem  hver  nemandi  fær  tækifæri  til  að  vera  virkur  borgari,  sem  er 

meðvitaður  um  gildi,  viðhorf  og  tilfinningar,  erum  við  að  mennta  nemendur  til 

sjálfbærni. Auk þess felst sjálfbærnimenntun í því að takast á við margvísleg álitamál 

og  ágreiningsefni  en  samkvæmt  söguaðferðinni  gegnir  kennarinn meðal  annars  því 

hlutverki að draga slík málefni fram (Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 2011:14).  

Heilbrigði  og  velferð  nemenda  skipta  sköpum en  í  aðalnámskrá  grunnskóla  segir  að 

efla þurfi færni einstaklinga í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, 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markmiðasetningu  og  streitustjórnun  (Mennta‐  og  menningar‐málaráðuneytið, 

2011:17).  Hin  ýmsu  verkefni  innan  söguaðferðarinnar  bjóða  upp  á möguleika  til  að 

efla færni að þessu leyti. Öll hópavinna við verkefni getur tekið á þessum þáttum auk 

þess sem hin ýmsu verkefni efla sjálfstæði og ákvarðanatöku nemenda. 

Í  lýðræðissamfélagi þurfa einstaklingar að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála auk 

þess sem þeir þurfa að taka virkan þátt í mótun samfélagsins. Þannig þurfa nemendur 

að  byggja  samfélagið  á  gagnrýnni  hugsun  og  ígrundun  um  gildi  þess  (Mennta‐  og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:15). Með því að afla sér upplýsinga og ræða um allt 

sem á sér stað innan sögurammans og þær mismunandi persónur og skepnur sem þar 

búa þá ná nemendur að efla eigin gagnrýna hugsun auk þess sem þeir fá tækifæri til 

að taka virkan þátt  í mótun samfélagsins. Þær umræður geta mögulega einnig falið  í 

sér  gagnrýna  skoðun  á  viðteknum hugmyndum  í  samfélaginu  sem  leiða  stundum  til 

mismununar.  Með  því  að  skapa  meðvitund  um  mismunandi  félagsstöðu  manna 

stuðlum við að  jafnréttismenntun nemenda  (Mennta‐ og menningarmálaráðuneytið, 

2011:16).  

Það  er  óhjákvæmilegt  að  efla  sköpun  í  vinnu með  söguaðferðina,  vegna  þess  að  sú 

vinna  sem  tengist  sögurammanum  er  byggð  á  skapandi  hugsunarhætti  og 

vinnubrögðum. Nemendur skapa umhverfið í sögunni ásamt öllu því sem skiptir máli 

og kemur fram í umræðum þeirra um sögurammann. Sköpun krefst útsjónarsemi og 

að  finna  lausnir á viðfangsefnum hverju sinni. Nemendur  fá  tækifæri  til að skapa og 

nota  ímyndunaraflið. Með því að efla nemendur til  sköpunar og  leyfa þeim að móta 

eigin  hugmyndir  hvetjum  við  til  gagnrýnnar  hugsunar,  sem  er  mikilvæg  fyrir 

samskiptahæfni  einstaklingsins  og  mótun  skoðana  og  gilda  í  lífinu  (Mennta‐  og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:14). 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Skóli án aðgreiningar 

Skólastefnan 

Dewey  var  sennilega  einn  af  helstu  frumkvöðlum  skóla  án  aðgreiningar  þar  sem 

hugmyndafræði hans byggðist á því að allir fengju tækifæri til að læra, óháð stétt og 

stöðu. Dewey vildi breyta skólastarfinu þannig að hver nemandi fengi tækifæri til að 

þroska  hæfileika  sína  á  ólíkum  sviðum  með  það  að  markmiði  að  verða  virkur 

þátttakandi í lýðræðissamfélagi (Gestur Guðmundsson, 2008:43).  

Í  lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur  fram að skóli án aðgreiningar sé opinber 

menntastefna  á  Íslandi  (Lög um grunnskóla  nr.  91/2008).  Þessi  stefna  í  skólamálum 

kemur  einnig  fram  í  alþjóðasamþykktum  eins  og  í  Salamanca–yfirlýsingunni  og  í 

stefnuskjölum UNESCO  um menntun  (Mennta‐  og menningarmálaráðuneytið,  1995; 

UNESCO, 2000). Skilgreining UNESCO á menntun er að hún sé samfellt ferli sem hefur 

það markmið  að  veita  öllum  góða  uppfræðslu,  borin  sé  virðing  fyrir  fjölbreytileika, 

ólíkum  þörfum,  hæfileikum  og  einkennum  nemenda.  Væntingar  einstaklinganna  og 

samfélagsins  til  náms  eru  ávallt  hafðar  til  hliðsjónar  og  mismunun  og  aðgreining 

útrýmt að öllu leyti (UNESCO, 2008:3). 

Skóli án aðgreiningar merkir að öll börn á  Íslandi eigi rétt á námi  í sinni heimabyggð 

óháð kyni, aldri, fötlun, þjóðerni eða öðrum einstaklingsmun, þar sem komið er fram 

við  nemendur  af  virðingu,  jafnrétti  og  félagslegu  réttlæti.  Allir  nemendur  í  skóla  án 

aðgreiningar eiga einnig að fá jafngild tækifæri til náms með það að leiðarljósi að þeir 

þroski hæfileika sína á eðlilegan hátt og í samræmi við markmið skólans (Mennta‐ og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:30). 

Skóli án aðgreiningar er sanngjörn stefna þar sem hverjum nemanda er sýnd alúð og 

velferð hans höfð að leiðarljósi. Viðhorf og samstarf starfsfólks grunnskóla er mótandi 

fyrir  stefnu  skóla  án  aðgreiningar  á  hverjum  stað.  Þess  vegna  er  mikilvægt  að 

skólastjórnendur  móti  stefnu  sem  ýtir  undir  virkt  samstarf  starfsfólks  og  jákvætt 

viðhorf  gangvart  kennslu  og  menntun  ungra  barna  (Jóhanna  Karlsdóttir  og  Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010:2). 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Stefnan hefur að vissu  leyti breyst  frá því  að vera  í  þágu  fatlaðra einungis  í  að vera 

stefna  fyrir  alla. Hver og einn nemandi er  sérstakur og hefur eitthvað  fram að  færa 

samfélaginu  til  góðs  og  því  ber  að  virða  það  og  styrkja  í  skólastarfinu  (Jóhanna 

Karlsdóttir  og  Hafdís  Guðjónsdóttir,  2010:3).  Markmið  jafnréttismenntunar 

samkvæmt  Aðalnámskrá  grunnskóla  (2011)  er  að  skapa  tækifæri  fyrir  alla  á  þeirra 

forsendum,  að  hver  nemendi  fái  að  rækta  hæfileika  sína  og  lifa  ábyrgu  lífi  í  frjálsu 

samfélagi. Hver skóli markar sér stefnu í skólastarfi þar sem markmið eru í hverri grein 

en  hver  einstaklingur  verður  að  fá  að  nálgast  þau  á  sínum  forsendum. Viðfangsefni 

skólanna eru sett fram í námsgreinum sem eiga að vera stuðningur fyrir kennara til að 

ná  fram  merkingabæru  námi  og  markmiðum  skólastarfsins  (Mennta‐  og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:8). Þess vegna er sú  leið sem kennarinn velur til að 

vekja  áhuga  nemenda  á  námsefninu  mjög  stór  hluti  af  árangri  hans  með 

nemendahópinn.  

Þegar fylgst er með mjög ungum börnum, jafnvel áður en þau byrja að tala, getum við 

séð að þau hafa tilhneigingu til að sýna einu leikfangi meiri áhuga en öðru. Þarna eru 

börn  að  taka  sín  fyrstu  skref  í  því  að  öðlast  þekkingu.  Kennarar  þurfa  að  nálgast 

nemendurna á þeirra forsendum og aðstoða þá við að finna rétta lærdómsveginn fyrir 

þá. Dewey taldi að nám væri ferli þar sem einstaklingurinn prófar sig áfram til þess að 

komast  að  niðurstöðu  sem  verður  að  reynslu.  Hann  kallaði  þetta  ferli  „learning  by 

doing“.  Dewey  lagði  einnig  áherslu  á  að  nemandinn  léti  áhuga  ráða  för með því  að 

prófa sig áfram í námsferlinu og gera jafnvel mistök og taka þá tíma í umhugsun um 

það  sem hann  hefur  lært  (Gestur Guðmundsson,  2008:44).  Söguaðferðin  er  einmitt 

byggð upp á þessum hugmyndum þar sem nemandinn tekur virkan þátt í námsferlinu, 

hver og einn á sínum forsendum en þó í samvinnu við aðra.  

Hlutverk kennarans 

Hlutverk  kennarans  í  skóla  án  aðgreiningar  er  mjög  víðtækt.  Kennarar  þurfa  að 

skipuleggja  kennsluna út  frá hverjum og einum með það  í  huga  að  styrkja það  sem 

hver  nemandi  hefur  og  aðstoða  hann  við  að  auka  við  þekkingu  sína  í  samræmi  við 

markmið hans sjálfs og námskrár. Fagmennska kennara snýr að nemendum, menntun 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þeirra og velferð. Til þess að koma til móts við þá þurfa samskiptin að vera markviss 

og  kennslan  góð  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið,  2011:8).  Kennarinn  á  að 

vera vakandi fyrir nýjum leiðum í kennslu og reyna að samþætta námsgreinar þannig 

að  námið myndi  eina  heild  í  skólastarfinu  hjá  hverjum  og  einum. Kennarinn  verður 

einnig að reyna að finna leið til að virkja alla nemendur í samstarfi þannig að þeir læri 

hver af öðrum.  

Kennarar þurfa að vera vel undirbúnir að taka á móti öllum nemendum með opnum 

huga  og  horfa  á  sterkar  hliðar  nemendanna  en  ekki  það  sem  þá  skortir.  Það  er 

mikilvægt að nemendur geti speglað sig í skólastarfinu en kennarinn skipar þar stóran 

sess  því  hann  þarf  að  hafa  skilning  á  ólíkum  einstaklingum,  hvort  sem  það  er 

menningarlegur,  trúarlegur  eða  annar  einstaklingsmunur  (Hanna  Ragnarsdóttir, 

2010:2).  Þessi  skilningur  kennarans  mun  hjálpa  honum  við  að  finna  rétta  leið  fyrir 

nemandann í náminu.  

Skipuleggja þarf kennslu þannig að hún bjóði upp á fjölbreyttar leiðir sem taka mið af 

námskrám  og  markmiðum  fyrir  hvern  nemendahóp  fyrir  sig.  Ekki  er  nóg  að  senda 

nemendur  í  sérúrræði  því  mikilvægt  er  fyrir  alla  nemendur  að  mynda  tengsl  í 

hópavinnu  og  upplifun  í  gegnum  námið.  Starfsfólk  grunnskóla  þarf  að  komast  að 

niðurstöðu  um  bestu  leiðirnar  til  að  byggja  upp  árangursríkt  skólastarf  í  þágu  allra 

(Jóhanna  Karlsdóttir  og  Hafdís  Guðjónsdóttir,  2010:4).  Kennari  sem  vinnur  af 

fagmennsku finnur leiðir í starfi sínu til að koma til móts við alla nemendur í samvinnu 

við  foreldra  og  samstarfsfólk.  Samkvæmt  lögum  á  kennari  rétt  á  stuðningi  og 

samvinnu og er sveitarfélögum skylt að tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt  í skólum 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Foreldrar og forráðamenn mega ekki gleymast  í umræðunni um skólastarfið því þeir 

eru stór hluti af námi barna sinna. Kennarar þurfa að halda foreldrum vel upplýstum 

um framgang mála í skólastarfinu, hver markmiðin eru og hvaða leið kennarinn ætlar 

að fara. Skólinn sér um að koma á samstarfi milli heimilis og skóla, en til að viðhalda 

því  þurfa báðir  aðilar  að  vera  virkir.  Samstarf milli  heimilis  og  skóla er  ein  af megin 

forsendum  áhrifaríks  skólastarfs  (Mennta‐  og  menningarmálaráðuneytið,  2011:32). 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Þegar  kennari  hefur  valið  að  nota  söguaðferðina  sem  kennsluaðferð  þarf  hann  að 

kynna hana fyrir foreldrum því hún er óhefðbundin og margir myndu jafnvel ekki átta 

sig á því hvernig kennarinn ætlar að ná árangri með henni.  

Samantekt 

Allir nemendur eiga rétt á viðeigandi námi og er það hlutverk kennara að finna leiðir 

sem henta  í  kennslu  til  að  hver  nemandi  fái  að  njóta  sín  og  blómstra.  Það  er  bæði 

krefjandi  og  spennandi  verkefni  fyrir  kennara  sem  sinna  starfi  sínu  af  fagmennsku. 

Kennari  sem  hefur metnað  finnur  fjölbreyttar  og  góðar  leiðir  fyrir  nemendur  til  að 

þroska  kunnáttu  sína  og  samvinnu  við  aðra  í  skólastarfinu  (Mennta‐  og menningar‐

málaráðuneytið, 2011:30).  

Það  sem ætti  að  vera markmið  allra  kennara  er  að  horfa  jákvæðum augum á  þann 

fjölbreytta nemendahóp  sem hann hefur  fyrir  framan  sig og  líta á það  sem áskorun 

hvers  dags  að  auka  þroska  og  stuðla  að  ánægju  og  vellíðan  nemenda.  Fjölbreyttur 

nemendahópur  gefur  skólastarfinu  aukið  vægi  að  því  leyti  að  þá  höfum  við 

samfélagsmyndina eins og hún er  í  raun og veru. Nemendur  læra þá  frá upphafi  að 

vinna  saman  og  leysa  ágreiningsefni  sem  eru  líkleg  til  að  koma  upp  í  slíkum 

samfélögum.  Það  er  einmitt  mikilvægt  hlutverk  skóla  að  auka  sjálfsmeðvitund 

nemenda og besta leiðin til að efla hana er að virkja nemendur í skólastarfinu með því 

að takast á við raunveruleg markmið eins og gert er í söguaðferðinni. 

Að  stuðla  að  sjálfstæði  og  frumkvæði  nemenda  er  hluti  af  markmiðum  vinnu með 

söguaðferðina  þar  sem  nemendur  þurfa  að  taka  ákvarðanir  og  finna  lausnir  á 

viðfangsefnum sögunnar. Nemandi með sterka sjálfsmynd er betur í stakk búin til að 

takast á við áskoranir námsins og daglegs lífs. Þess vegna ætti styrking sjálfsmyndar að 

vera grunnmarkmið í kennslu ungra barna. 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Lokaorð  

Sex grunnþættir menntunar sem voru settir fram núna fyrst í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011)  eru  mikilvæg  atriði  sem  kennari  þarf  að  taka  mið  af  við  allt  starf  

í  skólanum. Það er  ábyrgð  kennara  að byggja  þannig umhverfi  í  kringum nemendur 

skólans að allir geti  tekið virkan þátt  í náminu. Söguaðferðin er kennsluskipulag sem 

gefur kennaranum færi á að vera sveigjanlegur með þær  leiðir sem nemendur fara  í 

námi  sínu.  Ef  kennari  velur  að  vinna með  söguaðferðina  í  kennslu  hefur  hann  ótal 

mögleika á að gera kennsluna fjölbreytta, skapandi og þannig að allir nemendur fái að 

njóta sín í samræmi við þroska og getu. Kennari þarf þá að hafa gott skipulag, tileinka 

sér skapandi hugsun, útsjónasemi og það mikilvægasta af öllu er að sýna börnum og 

hugleiðingum  þeirra  áhuga  og  tillitsemi.  Þegar  unnið  er  með  söguaðferðina  er 

æskilegt að samstarf í skólum sé til staðar svo kennarinn hafi stuðning við þá áætlun 

sem  hann  gerir  í  kennslu.  Það  er  einnig  nauðsynlegt  í  skóla  án  aðgreiningar  því 

árangursríkt starf verður ekki til nema með samheldni og samvinnu starfsfólks skóla á 

hverjum stað. Söguaðferðin og skapandi skólastarf getur verið áhrifarík leið til að kom 

til  móts  við  alla  nemendur.  Með  fagmennsku  og  góðu  skipulagi  þar  sem  lögð  er 

áhersla á sex grunnþætti menntunar geta kennarar mætt nemendum  í  skemmtilegu 

skólastarfi. Lausnin yrði þá skóli þar sem virðing er borin fyrir hverjum einstaklingi og 

hann metinn að verðleikum. Nemendur læra frá fyrstu hendi að vinna með öðrum og 

sýna virðingu og jafnrétti í öllum vinnubrögðum sínum. 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