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Ágrip 
 
 

Í ritgerðinni, Söguramminn Garður bærinn minn, söguaðferðin er fjallað um 

söguaðferðina upphaf og aðdraganda þessarar kennsluaðferðar. Fjallað er um þær 

kenningar um nám sem liggja til grundvallar aðferðinni.  Einnig fylgir henni 

söguramminn, Garður bærinn minn. Unnið var út frá þeirri hugmynd að búa til 

kennsluramma sem kennarar gætu nýtt sér sem tæki til að byggja kennsluna út frá.  

Kennsluefnið er saga Garðs frá síðari hluta 19. aldar fram á miðja 20. öld. Söguramminn, 

Garður bærinn minn, er fyrst og  fremst ætlaður til að vekja áhuga nemenda á sínu 

nánasta umhverfi og sögu þess. Með söguaðferðinni gefst kennaranum tækifæri á að 

tvinna saman kennslu í ýmsum námsgreinum og hvetur þannig til heildstæðari kennslu.   
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Formáli 
 
 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs í Kennaraháskóla Íslands. Það er unnið út 

frá þeirri hugmynd að höfundur gæti aflað sér frekari þekkingar á fjölbreyttum leiðum til 

kennslu og nýtt þá þekkingu til sögurammagerðar sem nýttist til kennslu í samfélagsfræði 

í 4. bekk.  Við gerð verkefnisins naut ég aðstoðar margra og ber þar fyrst að nefna  

Guðmund B. Kristmundsson  leiðbeinanda minn sem hefur veitt mér góðar ábendingar og 

hvatningu. Kristjana H. Kjartansdóttir kennari í Gerðaskóla veitti upplýsingar um reynslu 

sína af söguaðferðinni í kennslu og miðlaði af eigin þekkingu. Hún sýndi verkefninu  

mikinn áhuga og var mér mikil hvatning. Þau eiga þakkir skildar. 

Eftirfarandi aðilar eiga einnig þakkir skildar fyrir stuðning, hjálpsemi og hvatningarorð 

mér til handa: Alda Bjarnadóttir móðir mín. Alda Sigrún Magnúsdóttir systir mín. 

Auður Vilhelmsdóttir kennari í Gerðaskóla Garði. Júdit Sophusdóttir dóttir mín og 

Stefán Friðrik Einarsson maðurinn minn. 
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1. Inngangur 

 

 Það sem varð til þess að ég tók þá ákvörðun að skrifa lokaverkefni mitt við 

Kennaraháskóla Íslands um söguaðferðina er það að ég hef síðastliðin 8 ár kennt á 

yngsta stigi grunnskóla og hefur mér fundist vanta einhvern ramma að kennslu fyrir 

þennan aldurshóp í samfélagsfræði, einkum þó efni sem nota mætti til kennslu um 

heimabyggð. Ég hafði heyrt af söguaðferðinni en lítið vitað um hana. 

      Í staðlotu síðastliðið haust 2006, í KHÍ þar sem Anna Jeppesen kenndi mér í 

samfélagsfræði fékk ég nokkra leiðsögn í skapandi kennslu. Anna sýndi okkur  

hvernig kenna má með skapandi hætti þar sem ímyndunaraflið er virkjað og byggt 

ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Þetta fannst mér áhugavert og ákvað því að reyna að 

læra meira og fræðast um kennsluhætti í þessum anda. 

      Samkennari minn við Gerðaskóla, Kristjana H. Kjartansdóttir,  hefur notað 

söguaðferina mikið í kennslu og samið nokkra söguramma. Hún hvatti mig til að 

útbúa kennsluefni í anda þeirrar aðferðar. Ég var í vettvangsnámi hjá henni, haustið 

2006  þar sem ég kenndi undir hennar leiðsögn og fékk leyfi til að nota söguramma 

eftir hana. Þetta vakti enn frekari áhuga minn á söguaðferðinni sem kennsluaðferð. 

Þannig að raunin varð sú að ég ákvað að semja söguramma og skrifa um 

söguaðferðina í lokaritgerð minni.  

     Verkefnið er einkum miðað við nemendur í 4. bekk. Gengið er út frá markmiðum 

Aðalnámskrár í samfélagsfræði, sögu, íslensku, upplýsinga- og tölvutækni og 

lífsleikni. Þessar greinar samþættast vel í vinnuferlinu við sögurammann.   

Söguaðferðin er fjölbreytt og skemmtileg bæði fyrir kennara og nemendur. Hún 

hvetur til lestrar þar sem nemandinn þarf að  leita að upplýsingum. Nemendur fá 

tækifæri til að vinna saman í hópum og  hún getur höfðað til allra. Söguðaferðin er 

því að vissu marki einstaklingsmiðuð og byggir á þeim grunni að nemandinn fái að 

njóta sín. 
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 Kennarinn mætir nemandanum þar sem hann er staddur á þroskaferli sínum og er 

eins konar aðstoðarmaður hans sem kveikir áhuga hans og vekur hann til 

umhugsunar.                                          

     Í sögurammanum Garður bærinn minn  er unnið út frá markmiðum     

Aðalnámskrár. Verkefnin eru sett upp í ramma, sem auðveldar kennaranum að 

skipuleggja viðfangsefnin. Í upphafi gerði ég drög að ramma sem ég síðan  prófaði  í 

kennslu með nemendum mínum í 4. bekk Gerðaskóla og verður gerð grein fyrir því 

hvernig til tókst í þeirri kennslu. 
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2. Söguaðferðin 

 

2.1  Upphafið  

 Gömlu kennsluaðferðirnar voru  oft uppbyggðar með þeim hætti að kennarinn bað 

nemendur um að fletta upp á ákveðinni blaðsíðu, lesa textann og svara spurningum 

(Bell, o.fl.1996 :11). Kennsluhættir voru á þá leið að nemendurnir áttu að taka á móti 

og muna það sem kennarinn hafði fram að færa. Hlutverk nemandans var fyrst og 

fremst að hlusta og muna (Falkenberg, o.fl. 2002: 52).  

      Um miðja síðustu öld fóru nýjar hugmyndir í kennsluháttum að koma fram á 

sjónarsviðið. Með breytingum sem áttu sér stað með iðn- og tæknibyltingunni varð 

einnig breytinga þörf í uppeldis- og kennslufræðum á Vesturlöndum (Falkenberg,  

o.fl. 2002:51).  Hugmyndafræði Jean Piagets um vitsmuna- og siðgæðisþroska barna 

ásamt hugmydnum annarra fræðimanna, s.s. John Dewys voru í takt við þær 

breytingar, sem voru orðnar á samfélagsgerð Vesturlanda. Uppeldisfræðileg áhrif af 

rannsóknum þessara manna höfðu mikil áhrif á þá kennslufræði sem tók að mótast 

upp úr miðri síðustu öld.  

     Árið 1965 var ný námskrá fyrir grunnskólaaldurinn gefin út  í Skotlandi. Þar 

komu fram breytingar sem urðu til þess að kennarar áttu nú að kenna flestallar 

greinar eins og tíðkast hér á landi á yngsta- og miðstigi í skólunum, þ.e. 

umsjónarkennarinn kennir flestar greinar og er bekkjarkennari þess bekkjar sem 

hann hefur umsjón með. Þetta voru miklar breytingar fyrir skosku kennarana á 

þessum tíma sem kennt höfðu ákveðnar greinar í hverjum árgangi þar sem 

samfélagsfræðikennslunni hafði verið skipt í greinar, þ.e. landafræði, sögu 

náttúrufræði og eðlisfræði. Þessar greinar voru kenndar með hefðbundnum 

kennsluaðferðum líkt og þulunámi, yfirheyrslunámi, endurtekningaræfingum eða 

vinnubókarkennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999:71-73).  

Þörfin fyrir nýjar kennsluaðferðir varð ríkari þar sem þessi hefðbundni 

staðreyndalærdómur gafst ekki nógu vel. Breytinga var því þörf (Björg Eiríksdóttir 

1993:2). 
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      Kennarar sem störfuðu við endurmenntunardeild Jordan Hill kennaraháskólans í 

Glasgow sem er nú hluti af Stratchclyde-háskólanum, voru fengnir til að þróa 

aðferðir til að aðstoða kennara við að vekja áhuga nemenda á samfélags- og 

náttúrufræði. Út úr þessum tilraunaverkefnum og  nokkurra ára vinnu í tengslum við 

þetta verkefni þar sem safnað var saman upplýsingum og rannsóknum um kennslu 

og skólastarf  komust þessir kennarar að þeirri niðurstöðu að best væri að nálgast 

viðfangsefnið út frá  nokkurs konar þemavinnuaðferð sem var byggð á frásögn eða 

sögu (Bell, o.fl. 1996:13). Storyline, söguaðferðin eða skoska aðferðin eins og hún er 

kölluð hér á Íslandi, var að þróast í mörg ár í það sem við þekkjum í nú.  

     Árið 1987 voru stofnsett samtökin European Association for Educational, Design 

(EED). Samtökin hafa það markmið að þróa söguaðferðina og veita upplýsingar um 

efni tengt henni. Fram að því að samtökin voru stofnuð var aðferðin nefnd The Topic 

Method  eða The Topic Approach to Learning (Björg Eiríksdóttir 1993:3). 

Söguaðferðin var fyrst kynnt hér á Íslandi árið 1981 á námskeiði í Kennaraháskóla 

Íslands (University College of Education, Inservice Department) þar sem Fred 

Rendell og Steve Bell, kennarar við Jordan Hill kennaraskólann sáu um kennslu. Þau 

eru upphafsmenn þessarar kennsluaðferðar ásamt Sallie Harkeness (Guðmundur B. 

Kristmundsson:2007).  

 

2.3      Einkenni söguaðferðarinnar 

     Söguaðferðin er fyrst og fremst kennsluaðferð sem  byggist  á frásögn þar sem 

nemendur læra í gegnum sögu sem hefur ákveðið sögusvið, persónur og atburðarás. 

Sagan lýsir umhverfi, raðar atburðum í tímaröð og hefur skipulag. Þannig verður hún  

að ramma utan um kennsluferlið. Aðferðafræðin verður þannig verkfæri í höndum 

kennarans og gefur honum kost á að vinna með nemendum að skipulagningu og 

undirbúningi kennsluferils þar sem nemendur eru virkir ( Rasmussen, 1996:24). 

Nemendur taka virkan þátt í mótun sögunnar  og persónanna. Þeir setja sig í spor 

persóna sem þeir skapa sjálfir og takast á við ýmis verkefni og vandamál sem upp 

kunna að koma meðan sögunni vindur fram. 
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 Þannig þurfa þeir að afla sér þekkingar á hinum ýmsu þáttum meðan á ferlinu 

stendur og svara spurningum sem tengjast sögunni. Nemendur glíma við ákveðnar 

lykilspurningar sem móta efni sögunnar. Þeir skapa gjarnan brúður, eins konar 

persónur, sem þeir gefa nafn, aldur og útlit. Auk þess nota þeir ýmsar sköpunarleiðir 

til útfærslu á því umhverfi sem sagan gerist í. Söguaðferðin er ólík öðrum 

kennsluaðferðum að mörgu leyti, en þó sérstaklega vegna formsins sem  einkennir 

aðferðina en einnig gefur söguaðferðin  góða möguleika á að samþætta námsgreinar, 

allt eftir því hvaða markmiðum á að ná með kennslunni. 

     Það sem er einkennandi fyrir söguaðferðina er að kennsluferlið er saga með 

söguþræði þar sem ferlið fylgir einkennun söguformsins þ.e. hefur upphaf , 

meginmál og lokaorð. Þannig hefur söguramminn líkt og allar sögur tíma, stað, 

persónur og atburðarás (Falkenberg, o.fl. 2002:31). 

     Söguaðferðin hefur sín séreinkenni og hugmyndafræði hennar byggist á nokkrum 

grundvallaratriðum sem eru eftirfarandi 

• Leitast er við að virkja þá þekkingu og reynslu sem nemendur búa yfir. 

Mikilvægt er að börnin fái vitneskju um að þeirra reynsla og vitneskja um lífið sé 

mikilvæg. 

• Lögð er áhersla á að nemendur sjái tilgang í eigin verkum og hafi áhuga á og læri 

að bera virðingu fyrir verkum sínum og annarra. Þannig að í gegnum skólavinnu 

sína  upplifa börnin að það sé nauðsynlegt að vera virkur til að einhver árangur 

náist. Með þess háttar lausnaleitarnámi sem söguaðferðin býður upp á koma fram 

nýjar spurningar og umræður sem krefjast rannsókna og tilrauna nemendanna. 

• Leitast er við að nemendur fái ríka þjálfun í frumþáttum móðurmálsins, tali, 

hlustun, ritun og lestri. Nemendur taka virkan þátt í umræðum og 

skoðanaskiptum og lögð er áhersla á sambandið milli hugsunar, röksemdafærslu, 

lausna vandamála ímyndunar, forspár og móðurmálsins. 

• Áhersla er lögð á að hugmyndaflug, vitsmunir og sköpunargleði fái að njóta sín í 

öllum þáttum námsins. 
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• Kennarinn hefur mikið svigrúm til að sinna nemendum og aðlaga viðfangsefnin 

að þörfum þeirra. Þannig er hlutverk kennarans að vera sá sem heldur utan um 

rammann. Kennarinn verður jafnframt að tryggja gott og öruggt umhverfi þar 

sem nemendur geta leitað sér upplýsinga og unnið á skapandi hátt.  

      Þannig á ramminn að gefa nokkurs konar öryggi til að geta unnið með markvissum                             

      hætti en um leið á skapandi hátt. 

• Lögð er áhersla á að nemendur tengi eigin þekkingu og reynslu við þá þekkingu 

sem þeir afla sér. Sú þekking sem  börnin búa yfir er oft óskipulögð þannig að 

þau ná e.t.v. ekki tengingu á milli sinnar þekkingar og raunveruleikans. Í 

vinnuferlinu með sögurammann notar nemandinn þá þekkingu og reynslu sem 

hann hefur. Þannig byggir hann ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Sú þekking sem  

myndast leiðir síðan til þess að nemandinn öðlast nýtt sjónarhorn, annan skilning á 

því fyrirbæri sem hann hefur verið að rannsaka (Meldgaard, 1996:18-20). 

 

Samkvæmt þessu eru meginþættir söguaðferðarinnar  þessir: 

• Börn búa yfir þekkingu sem nýtist. 

• Verkefni í skólanum verða að tengjast raunverulegum viðfangsefnum. 

• Börn þurfa að skynja heild og samhengi í náminu. 

• Börn eiga að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á nám sínu 

(Rasmussen, 1996:25). 

     Til að vinna samkvæmt þessum þáttum er mikilvægt að farið sé rétt af stað í 

upphafi  verkefnavinnu. Kennarinn þarf því í samstarfi við nemendur sína að hafa 

sameiginlega hugmynd að verkefni, e.t.v. spurningum eins og hvað ætlum við að 

finna? Hvar getum við fundið vitneskju um það? Hvernig getum við komist að 

upplýsingum um þetta? Hvað ætlum við að gera við þær upplýsingar sem við 

finnum?  Mikilvægt er að allir nemendur séu með í ákvörðunartöku og til hvers sé 

verið að þessari vinnu.  
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Nemendurnir verða að vera meðvitaðir um að hverju þeir eru að leita til að geta 

fundið þær upplýsingar sem eiga við og síðast en ekki síst hvernig þeir geta notað 

þær upplýsingar sem finnast (Rasmussen, 1996:27). 

     Kennarinn útbýr ramma í kringum efnið sem nemendur vilja fræðast um. 

Söguramminn þarf að uppfylla ákveðin skilyrði þar sem leitarferlið leiðir til þeirra 

upplýsinga sem nemendur hafa áhuga á að fræðast frekar um. Rauði þráðurinn í 

sögurammanum  byggist á svokölluðum lykilspurningum. Þær eru opnar spurningar 

sem ekki er hægt að svara með já” eða ,,nei” . Svör við lykilspurningum leiða 

söguna áfram þannig að eitt svar gefur tilefni til annarrar spurningar og þannig koll 

af kolli.  

     Lykilspurningar byrja því gjarnan á: Hvað? Hvernig? Eða hvernig heldur þú? 

(Björg Eiríksdóttir 1993:6). Sagan sjálf eða kaflarnir sem eru lykilspurningarnar 

verða að vera skýrar í upphafi. Söguramminn getur þó tekið breytingum allt til 

söguloka þannig getur kennarinn fyrst við lok þemavinnunar skrifað endanlega 

útgáfu af sögurammanum sjálfum (Rasmussen, 1996:28). Með lykilspurningunum 

getur kennarinn stýrt þeirri leið sem farin er. Hann getur þannig ákveðið að breyta 

um stefnu í þemavinnunni með því að koma með nýja spurningu sem e.t.v. leiðir til 

þess að nemendur þurfi að fræðast um  efnið frá öðru sjónarhorni en þeir hafa verið 

að gera. 

     Í upphafi þemavinnunnar er mikilvægt að kennarinn hugsi vel um hvernig hægt 

sé að kveikja áhuga nemenda. Margar leiðir og hugmyndir eru til að vekja áhuga 

þeirra. Þannig væri hægt að senda persónulegt bréf til bekkjarins. Það væri hægt að 

koma með ákveðna frétt úr blaði, eða öðrum fjölmiðli. Eins væri hægt að segja 

nemendum frá atburði/atburðum úr sögunni eða byrja að lesa sögu sem vekti áhuga 

þeirra. 

     Vinna nemenda er leið til að leita svara við lykilspurningunni/unum. Nemendur 

þurfa því að lesa, skrifa, reikna og e.t.v. halda ræðu, taka viðtal, taka myndir, mála, 

byggja, skapa og nota ímyndunaraflið á margvíslegan máta. Það verður í raun að 

ákvarðast af kennara og nemendum við hvað eigi að takmarka leitina og vinnuferlið.  
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Þegar komið er að því að nemendur fræðist um raunveruleikann er mikilvægt að þeir 

hafi fengið tækifæri til að upplýsa bekkjarfélaga sína um vitneskju sem þeir búa yfir 

eða hafa aflað sér og skiptist þannig á skoðunum innan bekkjarins. Það er fyrst þá 

sem þeir eru e.t.v. tilbúnir að bæta við  þekkingu sína og spyrja spurninga. Á þessum 

stað í vinnuferlinu eru nemendur komnir töluvert langt og e.t.v. tilbúnir í að leggja 

lokahönd á vinnuferlið. Afraksturinn sýnir þá vitneskju sem nemendur hafa aflað sér 

með einum eða öðrum hætti meðan á vinnuferlinu hefur staðið. Þannig er mikilvægt 

að muna að vinnan sjálf sem átt hefur sér stað meðan á þemavinnunni hefur staðið er 

ekki síður mikilvæg en lokaafrakstur á verkinu í heild sinni (Björg Eiríksdóttir 

1993:6). 

 

2.4     Kenningar um nám 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla  er það eitt af hlutverkum kennarans að finna 

þá kennsluaðferð sem eflir námfýsi og vinnugleði nemandans (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 1999:32). Mótunarþáttur námskrárinnar liggur endanlega 

í kennslunni og náminu sjálfu. Þannig má segja að kennslu og námi megi líkja  við 

framreiðslu úr því forðabúri sem námskráin er. Hlutverk okkar sem kennara er að 

finna leið sem hentar hverju sinni og jafnframt að gera hana lifandi þannig að 

nemandinn geti notið og skilið samtímis. Kennsla og nám er yfirleitt meira en 

miðlun þekkingar og reynslu. Það er því mikilvægt að kennslan sé lifandi og 

skemmtileg til að eitthvað sitji eftir. Sömuleiðis er það þýðingarmikið að 

nemandanum takist að finna tengsl milli sinnar eigin reynslu og þess sem verið er að 

fræðast um eða kenna. Þannig byggist ný vitneskja ofan á þá eldri (Hamilton, 

1993:74). 

     Söguaðferðin er lifandi kennsluaðferð sem hægt er að beita til að ná þessum 

markmiðum í kennslu. Þau uppeldisfræðilegu sjónarmið sem söguaðferðin byggir 

m.a. á eru kenningar Johns Deweys (1859-1952) um reynslu og menntun. Dewey var 

brautryðjandi bæði í menntmálum og heimspeki. Hann var bandarískur prófessor 

sem hafði mikil áhrif á þróun menntunarmála með skrifum sínum og kenningum. 
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 Dewey lagði m.a. áherslu á að mikilvægt væri að kennarinn fyndi það námsefni fyrir 

nemandann sem væri innan reynslusviðs hans (Dewey, 2000:16). Þannig taldi hann 

að ábyrgð kennarans væri fólgin í því að gera sér grein fyrir því að raunveruleg 

reynsla mótist af umhverfisskilyrðum. Víxlverkun og samfella eru hugtök sem eru 

einnig í kenningum Deweys. Hann telur að samfella náms sé mikilvæg því að með 

tengingu greinanna hverja við aðra megi flytja vitneskju á milli og byggja ofan á og 

víkka þannig sjóndeildarhringinn. Ábyrgð kennarans er að skilja þarfir nemandans 

og mæta honum þar sem hann er staddur á þroskaferli sínum (Dewey, 2000:55). Það 

er mikilvægt atriði og eitt af aðaleinkennum söguaðferðinnar að byrja á því að kanna 

hvað nemendurnir vita og byggja síðan ofan á þann grunn. Dewey taldi mjög 

mikilvægt að nemendurnir fengju kennslu og fræðslu í  félagslegu samhengi 

(Falkenberg, o.fl. 2002:38). Þannig væru ákjósanlegustu skilyrðin til náms þau að 

nemendur væru í umhverfi þar sem félagsleg samskipti væru líka til staðar.  

     Fleiri uppeldisfræðinga má nefna þar sem kenningar um nám renna stoðum undir 

þær aðferðir sem söguaðferðin byggir á og ber þar að nefna kenningar Howards 

Gardners prófessors við Harvard-háskóla, um fjölgreindakenninguna. Með kenn-

ingu sinni um fjölgreindirnar, varpar Gardner nýrri sýn á mannlega möguleika 

greindar (Armstrong, 2001:13). Gardner aðhyllist þær hugmyndir um skólaumhverfi 

að í námsumhverfi barna sé gefinn kostur á að unnið sé í höndunum. Viðfangsefnin 

eigi að vera þverfagleg á námsgreinarnar og í raunverulegu samhengi. Gardner mælir 

með að nemendur fái tækifæri til frjálsrar könnunar á nýju efni. Þannig vill Gardner 

að notaðar séu sem fjölbreyttastar leiðir til náms bæði innan skólastofunnar og utan. 

Hann er hlynntur því að nemendur séu hvattir til að sækja sér þekkingar á söfnum og 

úti í samfélaginu þannig að nemandinn átti sig á samhenginu á milli náms og 

raunverulegra aðstæðna (Armstrong, 2001:95). Þessar hugmyndir og kenningar 

Gardners eru mjög svo í samhljómi við hugmyndafræðina sem liggur að baki 

söguaðferðinni. 
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     Rannsóknir svissneska sálfræðingsins Jean Piaget hafa haft mikil áhrif á mótun 

kennsluhátta á Vesturlöndum undanfarna áratugi. Rannsóknir Piagets hafa m.a. leitt í 

ljós hvers vænta má af börnum á hinum ýmsu þroskastigum. Kennarar geta nýtt sér 

þá vitneskju til að byggja upp kennslu sem samrýmist þroska  hvers og eins. Piaget 

telur að grundvallaratriði sé að mæta nemandanum þar sem hann er staddur á 

þroskaferli sínum. Þannig eigi kennarinn að sjá til þess að nemandinn fá kennslu við 

sitt hæfi.  Piaget telur að aðalstarf kennarans felist ekki í því að miðla þekkingu 

heldur að sjá um að nemendurnir hafist eitthvað að, séu virkir bæði andlega og 

líkamlega. Kennarinn eigi að sjá til þess að athafnir stuðli að þroska. Piaget horfir til 

þannig aðstæðna sem krefjast mikilla félagslegra samskipta þar sem reynir á 

málnotkun nemandans. Hann leggur mikla áherslu á að félagsleg samskipti séu 

forsenda fyrir vitsmunalegum þroska hjá börnum. Þessar kenningar Piagets eru stór 

þáttur í því sem kennsla samkvæmt söguaðferðinni þjálfar nemendur í. Kennarinn 

þarf að þekkja hvern nemanda vel til að geta mætt þörfum hans. Þannig hugsar 

Piaget kennsluna út frá einstaklingnum og að einstaklingurinn læri hvað mest af 

félagslegum samskiptum. Samkvæmt þeim rannsóknum sem Piaget gerði á því 

hvaða aðstæður væru æskilegastar í skólastofunni eiga nemendur best með að 

tileinka sé nýja færni og þekkingu við aðstæður þar sem óþvingaður andi ríkir og þar 

sem nemendur geta unnið með skapandi hætti. Þannig telur hann að kennarinn eigi 

að leyfa nemendum sínum að vera meira með í ráðum hvað þeir læri og með hvaða 

hætti þeir kjósi að læra. Piaget telur að nemendur verði virkari í skólastarfinu ef þeir 

eru hafðir með í ráðum á vali verkefna og gerð vikuáætlana. Kennarinn gætir þess að 

unnið sé samkvæmt námsmarkmiðum (Charles, 1981: 26-31). Á þessu má sjá mikla 

samsvörun á milli kenninga Piaget og þeim  þáttum sem söguaðferðin leggur áherslu 

á, m.a. í félagslegu samhengi.  
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3. Sögurammi 

 3.1    Sögurammagerð 

Hver kennslustund krefst undirbúnings og ýmis atriði þarf að hafa í huga við 

undirbúning kennslu með söguaðferðinni. Má þar nefna nokkur mikilvæg atriði. 

• Markmið með kennslunni. 

• Að þau atriði í námskránni sem uppfylla á með kennslunni séu skýr. 

• Að byggja ramma um sögu/frásögn sem vekur áhuga nemendanna. 

• Að í ferlinu sé rúm fyrir sköpunargáfu þeirra og uppgötvanir.  

• Að nemendur fái tækifæri sjálfir til að hafa áhrif á söguna. 

• Að rauði þráður sögurammans sé settur fram með skýrum hætti. 

• Að nemendur hafi góðan aðgang að upplýsingum og geti aflað þeirra með 

sem fjölbreytilegustum hætti. 

• Að nemendur fái tækifæri til að nálgast viðfangsefnið með sem 

fjölbreytilegustum hætti. 

(Falkenberg, o.fl. 2002:123). 

     Þegar farið er af stað með kennslu samkvæmt söguaðferðinni þarf fyrst að ákveða 

hvað það er sem kennarinn vill koma á framfæri við nemendurna. Hver áhugi þeirra 

er? Hvað nemendur vilja læra því það er sérlega mikilvægt að hafa nemendur með í 

ráðum og nýta þeirra óskir og hugmyndir við skipulagninguna. Kveikjan að 

verkefninu getur verið eitthvað sem skírskotar til nemendanna. Þannig gæti það verið 

bréf sem hefur verið stílað á nemendurna í bekknum. Efni bréfsins getur verið hvað 

sem kennaranum dettur í hug í tengslum við það sem hann ætlar að kveikja áhuga 

nemenda á (Anna Jeppessen 1994:60). 

     Þegar kennarinn hefur ákveðið, í samráði við nemendur, hvað þeir vilja fræðast 

um í sambandi við þemað þá er gott að byrja með hugstormun en það byggist m.a. á 

því að spurt er með þeim hætti að kennarinn fái fram fjölbreytt svör með ólíkum 

hugmyndum nemenda. Gjarnan er spurt með spurningum eins og hvað haldið þið að 

muni gerast ef? Eða hvernig getur það verið að?  
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Trúi þið að? Eða af hverju haldi þið að? Getið þið ímyndað ykkur hvernig? Þannig 

getur kennarinn safnað saman hugmyndabanka nemendanna um efnið sem fjalla á 

um. Kennarinn velur svo úr því sem hann vill leggja megin áherslu á í 

sögurammanum. Þau atriði sem hann velur verða svo meginþema eða rauði 

þráðurinn í sögurammanum (Falkenberg o.fl. 2002:126).  Kennarinn þarf þó að gæta 

þess hvernig hann spyr til að fá það fram sem kveikir áhuga nemenda til að afla sér 

meiri þekkingar og leita að svörum. Hugmynd að kveikju að verkefnavinnu væri sem 

dæmi að koma með blaðagrein í skólann og sýna nemendum. Einnig gæti kennarinn 

sagt sögu, spilað lag, sýnt mynd, eða sent bréf í bekkinn (Falkenberg o.fl. 2002:125). 

     Þannig er hægt að vinna í rammanum með það efni sem ákveðið hefur verið að 

leita upplýsinga um. Í lok sögurammans er hægt að fara nokkrar leiðir. Hugsanlega 

væri ákveðið frí á enda og fjölskyldan kæmi heim, eða heimsókn á safn eða 

bekkjarskemmtun haldin þar sem sögurammavinnan væri kynnt fyrir nemendum eða 

fjölskyldu sem boðið væri á skemmtunina. 

       Söguramminn sjálfur eða formið sem kennarinn hefur fyrir sig en nemendurnir 

vita ekki af er verkfæri kennarans. Þar hefur kennarinn skráð það sem hann áætlar að 

gerist og svo það sem svo gerist í raun (e.t.v. ekki nákvæmlega það sama þegar upp 

er staðið). Það getur verið mjög mikilvægt að geyma þar allar hugmyndir sem koma 

upp meðan á vinnunni stendur. Yfirskriftir sjö dálka sem gott er að hafa í rammanum 

eru eftirfarandi: söguþráður, lykilspurningar, vinna nemenda, bekkjarskipulag, tími, 

efni og gögn, afrakstur og e.t.v. dálkur fyrir faglegar athugasemdir. Kennarinn fyllir 

svo sjálfur út í rammann það sem hann áætlar að gerist í kennsluferlinu. Þar skráir 

kennarinn m.a: 

• Lykilspurningar sem nemendurnir nota sem kveikju að leitarferlinámi og 

könnun svo og umræðum. 

• Vinnu nemenda þar skráir kennarinn hvernig  útfærslan á vinnunni er og 

hvað hver hópur gerir. 

• Afrakstur nemenda þar er skráð hver afurðin er af vinnunni. 

• Tíminn sem er áætlaður í hvern kafla (lykilspurningu). 
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• Skráning fyrir heimsóknir í bekkinn ef einhver kemur, líka ef nemendur fara í 

vettvangsferð. 

 

Afrakstur nemendanna er gerður sýnilegur eftir að leitarferlið hefur átt sér stað. Þar 

eru hugmyndir nemenda um það sem fræðast á um aðalatriðið. Hvað vita nemendur? 

Hugmyndir þeirra eru skráðar niður og þannig miðla nemendur hver öðrum af 

reynslu sinni og þekkingu. Síðan er hafist handa við að skapa með ýmsum hætti það 

sem þau sjá fyrir sér um þetta tiltekna efni. Þannig upplifir nemandinn sína 

persónulegu afurð sem kennsluefni eða kennslutæki sem máli skiptir í ferlinu. 

Nemendurnir hafa þannig áhrif á skipulag sögurammans þó svo að kennarinn stýri 

lykilspurningunum og stjórni þannig leitarnáminu með ákveðnum hætti.  

 

 

3.2  Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla  

Aðalnámskrá grunnskóla liggur til grundvallar kennslu í íslenskum skólum, með 

henni eru sett markmið með námi og menntun í landinu og hún lýsir helstu 

áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á grunnskólaaldri (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 1999:15). 

     Við gerð verkefnisins var almennur hluti Aðalnámskrárinnar skoðaður  ásamt 

markmiðum í  samfélagsfræðihluta námskrárinnar. Í almennum hluta Aðalnámskrár 

grunnskóla er menntun m.a. skilgreind á eftirfarandi máta. 

Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, 

náungakærleik og verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf 

stuðlar m.a. að þessum markmiðum” (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 

1999:15). 

     Samkvæmt Aðalnámskrá virðist hlutverk menntunar frekar augljóst og greinilegt 

hverju á að ná fram með henni. Það er hins vegar alls ekki ljóst hvernig fara eigi að 

því að ná þessum markmiðum. 
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 Skilgreiningin hér að framan gefur til kynna að fjölbreyttir kennsluhættir stuðli að 

þeim, en það er talin fagleg ábyrgð kennara að velja kennsluaðferðir sem miða að 

markmiðum almennrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

1999:31). 

      Markmið almennrar menntunar eru mjög mikilvæg og því nauðsynlegt að nýta 

allar mögulegar leiðir til þess að þeim verði náð. Söguaðferðin er þverfagleg 

kennsluaðferð sem sameinar námsgreinar og veitir tækifæri til að tengja námið við 

það þekkta til hins óþekkta. Þar sem byrjað er á því að kanna hvað nemandinn veit 

og síðan byggt ofaná þá vitneskju. Með góðum undirbúningi kennarans og samstarfi 

á milli kennara er hægt að skapa góðar aðstæður til náms í skólastofunni. Kennarar 

þurfa að vera óhræddir við að nýta sér sem fjölbreyttustu leiðir till kennslu og ættu 

að nálgast hana með opnum huga. 

 

3.3 Söguramminn Garður bærinn minn 

Við samningu á þessum söguramma (sjá fylgiskja I.) hef ég stuðst við markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla einkum þá markmið í samfélagsfræði, íslensku, 

listgreinum og lífsleikni. Í Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar kemur skýrt 

fram að nemendur í 4. bekk skuli fræðast um skólann sinn og heimabyggðina 

(Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:23). Þar sem ég kenni 4.bekk 

samfélagsfræði og er jafnframt umsjónarkennari bekkjarins ákvað ég að semja 

söguramma sem hægt væri að nota til kennslu um heimabyggðina.      

     Þessi kennsluaðferð gerir miklar kröfur til nemenda um sjálfstæð og skapandi 

vinnubrögð. Nemendur taka sameiginlegar ákvarðanir og reynir því mikið á 

samskiptahæfni þeirra. Þannig stjórna nemendur að miklum hluta með hvaða hætti 

þeir leysa þau vandamál sem upp koma. Sköpunin er líka í þeirra höndum þannig að 

ímyndunaraflið er virkjað. Nemendur skiptast á skoðunum og miðla þekkingu sinni 

sín á milli. Kennarinn er þannig fyrst og fremst í hlutverki ráðgjafa og leiðbeinanda 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999: 150). Við gerð sögurammans um Garðinn hafði ég 

nemendur með í ráðum og fór eftir þeim grundvallaratriðum sem gilda við 

söguramma.  
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Ég byrjaði á að senda bréf (sjá fylgiskjal IV.) til nemenda í 4. bekk Gerðskóla þar 

sem fram kemur að Byggðasafnið við Garðskaga leiti eftir aðstoðarmanneskju við 

safnið sumarið 2007. 

Þetta kveikti áhuga hjá nemendunum og þannig  byrjuðum við á hugstormun þar sem 

ég skráði niður allar hugmyndir nemenda um hvað þeir þyrftu að gera til að geta 

tekið þetta starf að sér. Með þetta að veganesti hófst vinna mín við 

sögurammagerðina og rauða þráðinn” sem eru lykilspurningar rammans.  

     Ég hafði ákveðin markmið að leiðarljósi en þau eru markmiðin í samfélagsfræði 

4. bekkjar um sjálfsmynd og félagslegt umhverfi, skóla og heimabyggð en þar kemur 

m.a. fram að nemendur geti borið saman fjölskyldulíf hér á landi nú við það sem 

gerist annars staðar og á öðru tímaskeiði sögunnar og að nemendur þekki fáein atriði 

íslenskrar skólasögu, svo sem heimafræðslu og farskóla. Þessi markmið tengdi ég 

við þá sögu eða söguþráð sem ég hafði valið sem umfjöllunarefni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, samfélagsfræði 1999:23).  Sagan afmarkaðist af köflum sem eru 

lykilspurningarnar í sögunni. Þessar spurningar lagði ég  fyrir nemendur oft með 

hugstormun og umræðum þar sem nemendur sögðu hvað  þeir vissu um efnið og 

einnig hvað þeir gátu  ímyndað sér um aðstæður. Nemendur skiptust síðan á 

skoðunum og leituðu svo að nánari upplýsingum.  

     Nemendum var skipt upp í hópa  þannig að hver hópur var fjölskylda sem bjó í 

Garði. Skólastofan var skipulögð miðað við þetta verkefni og nauðsynleg gögn og 

efni voru tilbúin (sjá fylgiskjal II).  Afmarkað var svæði á vegg og á langborði fyrir 

afrakstur vinnunnar (sjá fylgiskjal III). Þegar nemendur voru langt komnir í sinni 

vinnu fengum við sérfræðing í þjóðháttafræði í heimsókn sem fór með á 

Byggðassafn Garðskaga. Farið var á Byggðasafnið á Garðskaga í vettvangsheimsókn 

þar sem safnvörðurinn svaraði þeim spurningum sem brunnu á nemendum að 

fræðast frekar um. Foreldrakvöld var svo  um  kvöldið þar sem foreldrum, ömmum, 

öfum og bæjarstjóranum var boðið á kynningu á verkefninu hjá 4. KM. 

     Námsmat var með þeim hætti að kennari mat verkefnavinnu nemenda, þátttöku 

þeirra og áhuga jöfnum höndum. Einsaklingsvinnan og hópavinna voru metin jafnt.  
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Vettvangsferðin var metin með þeim hætti að fylgst var með því hvort nemandinn 

sýndi áhuga og hvort hann spurði spurninga. Félagslegir þættir líkt og góð hegðun, 

kurteisi, tillitssemi og samvinna var einnig í matinu. Nemendur fengu líka 

sjálfsmatblað (sjá fylgiskjal V-VI.) þar sem þeir gátu metið ýmsa þætti hjá sjálfum 

sér í vinnuferlinu. Sjálfsmat nemenda er mikilvægt. Með því fær kennari betri mynd 

af því hvaða augum nemendur líta verkefnið, hver áhugi þeirra er, hvað hefur gengið 

vel og hvað mætti betur fara. Hægt er að útbúa sjálfsmatið á ýmsa vegu en 

mikilvægast er að fá skýra og hreinskilna mynd af áliti nemenda. 

     Tími verkefnisins náði yfir þrjár kennsluvikur og voru þá nýttar að meðaltali tvær  

kennslustundir á dag til verkefnisins. Verkefnið stuðlar að samþættingu námsgreina 

og er því allt eins hægt að vinna það í fleiri tíma í senn.  

     Hlutverk kennarans við verkefnið er fjölþætt og mikilvægt þar sem nauðsynlegt 

er að rétt sé staðið að öllum undirbúningi. Samvinnu við aðra kennara þarf e.t.v. að 

skipuleggja og  við skólastjórnendur og foreldra. Skipulagning fyrirlesara, 

vettvangsferða, verkefnavinnu og hafa allt tilbúið í kennslustofunni, s.s. efni, áhöld,  

fræði- og handbækur sem nýtast við verkefnavinnu.  

     Söguaðferðin býður upp á spennandi  nálgun á námsefninu sem reynir á 

sköpunargáfu nemenda, sjálfstæði í  vinnubrögðum og  samskiptahæfni þeirra. 

Tilgangurinn með vinnunni er kennaranum ljós en nemandinn  lærir í gegnum leik, 

sköpun og ímyndun. Lykilspurningarnar leiða efnið áfram en galdurinn við 

kennsluna ef vel tekst til er að kveikja áhuga hjá nemendunum þannig að leitin að 

upplýsingum verði spennandi og áhugaverð. Mikilvægt er því í því samhengi að 

nemandinn upplifi sig sem þátttakanda í sögunni með sínu hlutverki. 

     Söguaðferðin sem kennsluaðferð er heillandi því hún býður upp á svo mikla 

fjölbreytni. Nemandinn er í brennidepli en kennarinn er til hliðar. Hugmyndafræðin  

byggir á því þekkta sem nemandinn veit, til hins óþekkta. Með söguaðferðinni hefur 

kennarinn möguleika á að nota nýjustu tækni við öflun upplýsinga, jafnt sem 

viðtölum við hina og þessa sérfræðinga eða úr nánasta umhverfi barnsins, s.s. afa eða 

ömmu.  
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Auðvelt er að taka tillit til getu hvers og eins og nemendur fá góða þjálfun í 

hópvinnu og læra að virða hver, annan. 

     Það er trú mín eftir stutta ,reynslu af því að nota, sögurammann Garður, bærinn 

minn að þessi kennsluaðferð samrýmist nútímakennslukröfum því auðveldara er að 

mæta þörfum hvers og eins. Kennslan er lífleg og gerir kröfur til bæði kennarans og 

nemendanna. Þannig má segja að ef auðveldara er að kveikja áhuga nemenda með 

þessari aðferð og halda þeim áhugsömum meðan á kennsluferlinu stendur þá sé stór 

sigur unninn því að það er jú eitt helsta hlutverk grunnskólans að kveikja áhuga 

þeirra til náms og undirbúa nemendur undir lífið. 
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4. Lokaorð 

 

Söguaðferðin er áhrifarík leið til kennslu. Námið verður áþreifanlegt og gerir það 

nemendum kleift að tengja námið við reynslu sína. Aðferðin byggir m.a. á því að 

nemendum er gefið tækifæri til að miðla þekkingu sinni og leita fjölbreyttra leiða til 

að afla upplýsinga. Með aðferðinni tengjast námsgreinarnar saman og auðvelt er að 

samþætta námið þannig að nemendur sjái frekar en ella heildarmyndina.  

Söguaðferðin býður upp á fjölbreytta möguleika til náms þannig að kennarinn á 

auðveldara með að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur í þroska. Þannig 

stuðlar þessi kennsluaðferð að fjölbreytni í kennsluháttum og samþættingu 

námsgreina. Söguaðferðin gefur kennaranum kost á að færa kennsluna út fyrir 

ramma skólastofunnar og sækja þekkingu út í samfélagið. Þannig fá nemendur 

tækifæri til að upplifa og læra á eigin spýtur. Reynsluna taka þeir svo með sér inn í 

skólastofuna þar sem nánar er unnið úr henni með fjölbreyttum hætti.  

     Í viðtali sem ég átti við Björgu Eiríksdóttur kennara í Kársnesskóla kom í ljós að 

allan hennar kennsluferil leitaðist hún við að nota einhvers konar þemavinnu. Hún 

sagði mér að þegar hún uppgötvaði söguaðferðina þá hefði sú aðferð verið bein 

tenging við þá kennsluhætti sem hún hafði tileinkað sér. Söguaðferðin hefði þennan 

ramma sem væri svo gott tæki fyrir  kennarann til að vinna eftir þó svo að nemendur 

yrðu aldrei varir við hann (Björg Eiríksdóttir 2007: viðtal). Í Kársnesskóla hefur 

söguaðferðin verið þróuð af kennurum skólans í a.m.k. 10 ár. Kennararnir hafa orðið 

þess áþreifanlega varir að nemendur skólans læra af meiri áhuga en ella í gegnum 

kennslu  með söguaðferð. 

      Í  Gerðaskóla Garði  hefur Kristjana H. Kjartansdóttir kennari notað aðferðina til 

margra ára í kennslu. Hennar reynsla af því að kenna samkvæmt þessari 

kennsluaðferð er einnig sú að mun auðveldara er að ná til nemenda og virkja 

sköpunarkraft þeirra. 
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 Kristjana segir einnig að sér finnist að einstaklingurinn njóti sín betur því 

auðveldara sé að miða námið við þarfir hvers og eins með söguaðferðinni (Kristjana 

H. Kjartansdóttir 2007: viðtal).  

     Það hefur verið í senn gefandi og krefjandi tími sem söguramminn Garður, 

bærinn minn var notaður sem kennslutæki í 4.bekk Gerðaskóla. Þessi tími var mjög 

spennandi. Reynslan af þessari kennsluaðferð er góð og ekki annað hægt að segja en 

að nemendur hafi sýnt mikinn áhuga. Tilgangurinn með þessu verkefni var að auka 

áhuga nemenda á heimabyggðinni. Vona ég að það hafi tekist með þessu verkefni og 

að fleiri eigi eftir að nýta sér sögurammann, Garður, bærinn minn.  
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Fylgiskjal  I. 
Söguramminn Garður bærinn minn. 
(sjá meðfylgjandi wordskjal). 
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Fylgiskjal  II.  
Efni og gögn. 
 
Söguramminn 

Garður bærinn minn 
Áhöld: 
Í dálknum sem heitir Efni og gögn er getið um ýmislegt sem nota þarf við 
þemavinnuna. Þar er gert ráð fyrir margs konar efni og að áhöld séu fyrir hendi í 
skólastofunni sem ekki er getið um sérstaklega. Hér að neðan er listi yfir það sem 
gert er ráð fyrir að sé við höndina. Þessi listi er ekki tæmandi en góður til 
viðmiðunar. 
1. Pappír: Risspappír, skrifpappír, mislitur pappír bæði þykkur og þunnur, 
skrautlegur pappír margskonar s.s. umbúðapappír, silkipappír litaður glærupappír. 
2. Efni: Sem flestar gerðir af tuskum; þykkar, þunnar marglitar, garn af ýmsum 
gerðum og litum. 
3. Litir: Vaxlitir, tússlitir, trélitir og þekkjulitir 
4. Skriffæri: Pennar, blýantar, strokleður, yddarar. 
5. Kennaratyggjó. 
6. Skæri, lím og reglustika. 
7. Ýmislegt til að skreyta með: perlur, borðar og ýmislegt sem til fellur. Eins er 
tilvalið að biðja nemendur að koma með ýmislegt sem þeim dettur í hug að heiman. 
 
 
Heimildir: 
 
Gerðaskóli í 130 ár 1872-2002. Ritstjóri: Einar Georg Einarsson 
 
Gerðahreppur 90 ára 1908-1998. Ritstjóri; Jón Þ. Þór  
 
Vitar á Íslandi. Leiðarljós á landsins ströndum 1878-2002.  
 
Heimasíða Sveitarfélagsins Garðs: http://www.sv-gardur.is/ 
 
Heimasíða leiðsögumanna Suðurnesja:  http://www.leidsogumenn.is/v1/ 
 
Nemendur tóku viðtöl við ýmsa s.s. foreldra, ömmur og afa, bæjarstjóra 
Sveitarfélagsins Garðs  Oddnýju Harðardóttur og ýmsa kennara við Gerðaskóla. 
 
Aldur:  
Söguramminn Garður bærinn minn er ætlaður fyrir nemendur í 4.bekk  
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Fylgiskjal  III. 
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Fylgiskjal  IV. 

                                                                                                             Garður 4.apríl 2007 

 

 

Byggðasafn Garðskaga auglýsir erftir starfskrafti til sumarafleysinga sumarið 2007. 

Safnvörður óskast til sumarafleysinga frá 11.júní -11.ágúst. Starfið gæti  t.d. vel 
hentað námsmönnum við Gerðaskóla. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að afla sér 
þekkingar á sögu Garðs. Frekari upplýsingar um starfið er hjá safnstjóra eða á 
bæjarskrifstofum Garðs. 

Byggðasafnið er staðsett að Skagabraut 
100 við Garðskagavita. Safnið var fyrst 
opnað almenningi 26. nóvember árið 
1995.  
 
Sumaropnun: 
1. apríl til 31. október. Alla daga kl. 13-
17. 
 
Vetraropnun: 
Opnað fyrir hópa samkvæmt 
samkomulagi 
við safnstjóra í síma 894 2135 eða með 
tölvupósti: gardskagi@simnet.is 

Sveitarfélagið Garður | Melbraut 3 | 250 Garður | Sími 422 7150 | Fax 422 7295 | Netfang 
gardur@sv-gardur.is | |  
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Fylgiskjal  V. 

Sjálfsmatseyðublað Mat á frammistöðu í hópvinnu 

 
Nafn:__________________________________________________________ 

Dagsetning:___________________________ 

Verkefni:_______________________________________________________ 

   Alltaf  Oftast Stundum Sjaldan  Aldrei 

Tók virkan þátt í 
starfinu 

          

Sýndi áhuga            

Lagði mig fram um að 
skapa góðan 
starfsanda 

          

Hlustaði á það sem 
aðrir lögðu til málanna 
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Fylgiskjal  VI. 

Hversu vel vinn ég? 

Nafn:_________________________________________Dags: __________ 

Skrifaðu já eða X í viðeigandi reit Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég vinn vel í tímum     

Ég tek þátt í verkefnum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég hef gaman af að glíma við ný 
viðfangsefni 

        

Ég reyni að hætta ekki fyrr en 
verkefninu er lokið 

        

Ég skila verkefnum á réttum tíma         

Ég geng vel frá verkefnum         

Ég er kurteis         

Ég kem vel undirbúin(n) í tíma         

Ég tek þátt í umræðum         

Ég vinn vel ein(n)         

Ég vinn vel með öðrum         

Ég sækist eftir að vinna í hóp         

Ég vinn vel undir stjórn annarra         

Ég er góður hópstjórnandi         

Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég sé 
ekki sammála 

        

Ég tek tillit til annarra         
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