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Ágrip 
Fjölbreytileiki er mikilvægur í kennslu. Leiða má líkum að því að nemendum  leiðist  að 

gera það sama aftur og aftur. Mikilvægt er að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar, þannig að 

nemendur séu stöðugt að takast á við mismunandi verkefni. Þannig fá þeir mörg 

sjónarhorn á sögu þá sem verið er að fjalla um. Í ritgerð þessari verður fjallað um 

kennsluaðferðir sem tengjast sögum og reynt að koma með tillögur að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem tengjast kennslu á sögum.  Í tengslum við verkefnið var unnin 

rannsókn á því hvernig sögur eru kenndar í öðrum bekk í þremur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Greint er frá þessari rannsókn í fyrsta kafla og niðurstöður kynntar.  

Ljóst er, að rannsókn lokinni, að umræður um sögur og spurningar í tengslum við sögur 

eru þær aðferðir sem oftast eru notaðar við kennslu sagna, þó nokkrir kennarar hafi notað 

ýmsar aðrar aðferðir stopult.  

 Fjölmargar kennsluaðferðir eru til í tengslum við kennslu sagna, reynt verður að 

stikla á stóru í þessari ritgerð og kynna þær helstu. Einnig verður fjallað um mikilvægi 

þess að vinna með sögur í tengslum við nám barna og rætt hvers vegna sögur hafa 

uppeldislegt gildi. Að lokum  er fjallað um hve kennsluaðferðir leiklistar geta verið 

hjálplegar þegar unnið er með sögur.  



Þakkir 
Ég vil þakka öllum sem aðstoðuðu mig við gerð þessarar ritgerðar. Leiðbeinanda mínum 

Ásu Helgu Ragnarsdóttur vil ég þakka fyrir góð ráð og aðstoðina. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða við mig og veita mér innsýn í 

kennslu sína. Vinnuveitendum mínum færi ég bestu þakkir fyrir að sýna mér mikið 

umburðarlyndi vegna tímabundinnar fjarveru frá vinnu. Frænda mínum Ásbirni Unnari 

Valsteinssyni vil ég þakka yfirlesturinn og að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum 

fyrir hvatningu og stuðning. 
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Inngangur 
Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að það eigi að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum í skólastarfi. Einnig að kennurum beri að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðina til að ná markmiðum Aðalnámskrár. Þar kemur einnig fram að 

kennsluaðferðir og vinnubrögð verði að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999). Það er því mikilvægt að beita mismunandi 

kennsluaðferðum því nemendur hafa ólíkan námsstíl.  

 Í þessu verkefni eru kennsluaðferðir tengdar sögum kannaðar nánar. Í upphafi var 

rannsókn framkvæmd í þremur skólum í öðrum bekk og athugað hvernig kennarar notuðu 

sögur með nemendum og síðan er skoðað hvaða kennsluaðferðir fræðimenn hafa í 

pokahorninu sem gætu gagnast kennurum við að gera kennslu sagna sem áhugaverðasta 

og fjölbreytta. Markmiðið með rannsókninni  var að komast að því hvort fjölbreytileiki í 

kennsluaðferðum fyrir sögur sé til staðar í skólum. Áhugi fyrir efninu kviknaði í tíma í 

Kennaraháskóla Íslands. Ég hafði valið námskeiðið: Leiklist, sögur og frásagnir sem 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir kenndu. Þessir tímar voru mjög lifandi og 

skemmtilegir og enginn tími var eins. Upprifjun á eigin skólagöngu leiddi í ljós að 

þessum kennsluaðferðum hafði ég aldrei kynnst. Löngun kviknaði til að fá að vita hvort 

þessar aðferðir og fleiri sem tengdust sögum væru notaðar í grunnskólum.  

 Í byrjun ritgerðar er sagt frá rannsókninni og niðurstöðum hennar. Síðan eru 

kennsluaðferðir tengdar sögum skoðaðar og þeim lýst. Inn á milli má finna hugmyndir og 

leiðbeiningar fyrir kennara. Í lokakafla eru umræður, ályktanir og niðurstöður dregnar 

saman.  
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1 Rannsókn 
Eins og fyrr er getið snérist rannsóknin um það hvort og hvernig kennarar notuðu sögur í 

kennslu. Einnig snérist rannsóknin um það af hverju kennarar notuðu sögur í kennslu. 

Mig langaði að vita hvaða kennsluaðferðir þeir notuðu þegar þeir kenna sögur og hvort 

þær væru fjölbreytilegar. Sérstaklega langaði mig að vita hvort að kennarar nýttu sér 

leiklist eða söguleiki við kennslu á sögum. Markmiðið með rannsókninni var að sjá hvort 

að fjölbreytileiki væri til staðar í kennslu á sögum.  

 Í rannsókninni studdist ég við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Djúpviðtöl voru 

valin sem rannsóknaraðferð þar sem sú aðferð var talin henta best til þess að svara 

rannsóknarspurningu minni. Í viðtölum var stuðist við staðlaðan spurningalista. Þar sem 

rannsakandi var  á staðnum var hægt að dýpka viðtölin. Spurt var út í svör viðmælenda og 

þeir höfðu þar með möguleika á að tjá sig meira um einstök svör ef þeir vildu.  

 Rannsóknarspurningin í ritgerðinni er, hvernig hægt er að nýta sögur á 

margvíslegan hátt í kennslu? Spurningarnar sem notaðar voru í rannsókninni fjölluðu um 

hvernig sögur eru nýttar í kennslu, boðskapinn, tegundir sagna, af hverju sögur eru lesnar, 

hvernig unnið er úr sögunum, hvort leikrit eru búin til úr sögunum eða notaðir eru 

söguleikir og hvort hægt er að vinna meira úr sögunum en gert hefur verið.  

 Farið var í þrjá grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og tekin djúpviðtöl við níu 

kennara sem kenna öðrum bekk. Rannsakandi notaðist við eigindlegar rannsóknir til að 

komast nær viðföngum sínum. Úrtakið var hagkvæmisúrtak þ.e. valdir voru þátttakendur 

í rannsóknina með því hugarfari að auðvelt væri að ná til þeirra. Skólarnir voru samt 

dreifðir um Reykjavík. Hvert viðtal var um fimmtán til tuttugu mínútur og spurningarnar 

voru tíu. 

 Viðtölin voru tekin á mismunandi tímum og leið þó nokkur tími á milli fyrstu 

viðtalanna og þeim seinni. Erfitt reyndist að ná í viðmælendur vegna mikilla anna í starfi 

þeirra. Fyrstu viðtölin voru tekin 20. nóvember 2007, næstu viðtöl voru tekin 3. febrúar 

2008 og þau síðustu 31. febrúar 2008. Öll viðtölin voru tekin á vinnustöðum viðmælenda. 

Þau voru öll tekin upp og síðan afrituð til þess að auðvelda greiningu á þeim og 

samanburð og þar með koma í veg fyrir að mikilvæg atriði gleymdust. Öllum 

viðmælendum var boðin nafnleynd í rannsókninni og þáðu allir hana. Þess vegna munu 

ekki koma fram nein nöfn í úrvinnslunni, hvorki skóla né viðmælenda. Nöfn skólanna 
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munu ekki koma fram þar sem auðvelt væri að hafa upp á viðmælendum ef greint væri 

frá þeim.  

2 Niðurstöður rannsóknar 
Helmingur þeirra kennara er tóku þátt í rannsókninni nota mikið af sögum í kennslu. 

Fimm af þeim kennurum sem talað var við sögðust nota sögur mikið, en fjórir sögðu að 

þeir notuðu þær ekki mikið. Tveir kennaranna tiltóku að þeir hefðu notað sögur mikið, en 

gerðu það ekki núna. Því næst voru kennararnir spurðir hvernig þeir nýttu sögur í 

kennslu. Svörin voru mismunandi, en flestir sögðu að þeir hefðu umræður um innihald og 

boðskap, myndskreyttu söguna og spyrðu spurninga. Tveir af kennurunum höfðu gert 

leikþátt annar út frá myndbandi, en hinn út frá frásögn. 

 Kennurunum fannst mikilvægt að vanda val sitt á sögum. Þeir velja oftar en ekki 

ólíkar sögur, þó töluðu þrír af kennurunum um að þeir hefðu allir valið ævintýri. Flestir 

kennaranna sögðu já þegar þeir voru spurðir þess hvort þeir veldu sérstakar tegundir af 

sögum, en einn sagði nei. Þegar þeir tiltóku tegundirnar var flóran fjölbreytt: Sögur sem 

fjalla um vináttu, fjölskyldu, tengjast náminu, sögur sem miðast við aldur nemenda, 

myndasögur, ævintýri, þjóðsögur, sögur frá því í gamla daga, örsögur, sögur sem fjalla 

um börn, sögur sem eru góðar kveikjur að umræðum og  auðvelt er að búa til verkefni út 

frá og sögur sem hafa boðskap.   

 Kennararnir voru spurðir þess hvort þeir veldu sögur með boðskap. Svörin voru 

misjöfn, en það var einungis einn sem sagðist ekki hugsa út í það. Þrír sögðu að það væri 

misjafnt, færi eftir því hvað unnið væri með. Tveir sögðu að allar sögur hefðu boðskap og 

þrír sögðust alltaf velja sögur með boðskap. Einn kennari tiltók að það yrði að vera 

boðskapur í sögum svo nemendur gætu lært af þeim. Það virðist vera mikilvægt fyrir 

kennara að skýr boðskapur sé í þeim sögum sem unnið er með eftir svörunum að dæma. 

 Það er greinilegt að nemendur hafa ekki mikið um val á sögum að segja. Eflaust 

er það vegna þess hversu ungir nemendurnir eru og kennurunum finnst þeir ekki tilbúnir 

til að velja. Fimm kennaranna sögðust ekki leyfa nemendum sínum að velja sögur til 

lestrar í bekknum en fjórir sögðu að þeir gerðu það stundum og/eða þegar líða færi á 

veturinn. Allir kennararnir sem sögðust leyfa nemendum að velja sögur til lestrar sögðu 

að þeir leyfðu þeim að velja svokallaðar nestissögur. Þá fengju nemendur að velja sögur 

til lestrar í nestistíma, en ekki sögur sem unnið væri með.  
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 Hlustun virðist skipta miklu máli fyrir kennslu. Flestir kennaranna sem talað var 

við sögðu að ástæðan fyrir því að þeir læsu fyrir nemendur væri hlustun. Nemendur hefðu 

gott af því að hlusta og það að lesa fyrir þá efldi þá í því. Tveir af kennurunum sögðu að 

ástæðan væri sú að ein tegund færni sem nemendur lærðu að ná tökum á í leikskóla, væri 

hlustun. Þetta væri því kjörinn grundvöllur til að byrja kennslu og byggja námið á. Tveir 

sögðu að það að lesa myndi auka orðaforða nemenda. Einn kennari tiltók að það væri gott 

að sitja öll saman og njóta góðrar bókar. Annar kennari sagði að það væri gaman að lesa 

fyrir nemendur sem kynnu að hlusta. Í einum skóla tiltóku tveir kennarar að nemendur 

lærðu af mistökum þeim sem persónur bókarinnar gerðu og það væri ein af ástæðunum 

fyrir því að þeir læsu fyrir þá. 

 Kennsluaðferðir kennaranna er tóku þátt í rannsókninni eru greinilega keimlíkar. 

Kennararnir sem talað var við vinna mjög svipað með sögur. Allir nefndu umræður og 

flestir sögðust einnig spyrja spurninga. Í einum skóla kom fram að nemendur 

myndskreyttu sögur þ.e. teiknuðu myndir út frá þeim og skrifuðu stuttar setningar um 

myndirnar. Í öðrum skóla sögðu tveir kennaranna að þeir hefðu unnið með leikþátt, en 

eingöngu í tengslum við lífsleikni.   

 Í öllum skólunum er notast við sögubækur þar sem nemendur skrá sínar sögur og 

lesa fyrir bekkinn, eða þá að kennari les ef nemendur treysta sér ekki til þess. Þessi aðferð 

er greinilega mjög vinsæl. Tveir kennarar nefndu að þeir notuðu einnig aðra aðferð. 

Annar sagði að á mánudögum hefðu nemendur tækifæri til að segja „helgarsöguna”, en 

þá geta nemendur sagt frá atburðum helgarinnar. Hinn sagði að þegar hann kennir 

lífsleikni fái nemendur að segja sína upplifun á efninu og sögur sem tengjast efninu.  

 Fimm af kennurunum sögðust ekki hafa gert leikrit upp úr sögum. Einn kennari 

sagði að þegar lengra liði á kennsluna þá bætti hann við leiklist. Hann sagði að hann gerði 

það eftir að nemendur hefðu kynnst sögunni vel, en þá býður hann nemendum að leika 

söguna. Kennarinn tók samt fram að til þess að þetta gengi upp yrði að vera búið að 

ákveða hver léki hvað. Leiklist þarf ekki endilega að snúast um að setja upp leikrit og 

sýna fyrir aðra sagði einn kennari. Hann sagði að stundum læsi hann sögu og nemendur 

léku um leið og hann læsi. Í öðrum skóla sögðu tveir kennarar að þar færi alltaf fram 

palladagskrá, þá sýna nemendur atriði, leikrit, eða eitthvað annað á palli og fyrir allan 

skólann. Atriðið er skipulagt af kennara og nemendur hafa einungis áhrif á æfingum, en 
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leikritið breytist oft þar. Leiklist er greinilega ekki notuð mikið í skólum í tengslum við 

sögur samkvæmt svörum kennaranna. Ástæðan fyrir því er líklega sú, að leiklist var 

eingöngu valáfangi við Kennaraháskóla Íslands fram að haustinu 2006, en þá var hún 

gerð að kjörsviðsgrein. Fram að þeim tíma urðu grunnskólakennarar og nemar að leggja 

töluvert meira á sig til að sækja tíma í leiklist, sem ekki var kennd í Kennaraháskóla 

Íslands. Geta má þess að fyrsti nemandi á kjörsviði í tónlist, leiklist og dansi útskrifast 

vorið 2008.  

 Þegar kennararnir voru spurðir um hvort þeir notuðu söguleiki þar sem dýr og 

hlutir fá mál sögðu fjórir afgerandi nei. Tveir sögðu já. Aðrir tveir sögðu að þeir hefðu 

gert það með fyrsta bekk en ekki gert það í ár. Það skiptist sem sagt nokkurn veginn í 

tvennt hvort kennarar hafi notað söguleiki.  

 Öllum kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni fannst þeir geta unnið meira með 

sögur. Þremur fannst þeir þó vinna mikið með þær, en það mætti samt vera meira. 

Ástæðurnar sem þeir gáfu upp fyrir að þeir ynnu ekki meira með sögur voru þær að það 

yrði að forgangsraða og þá væri ekki nægur tími eftir. Lestur tæki svo mikinn tíma. 

Einnig sagði einn kennaranna að sig vantaði færnina, þ.e. hann átti við að sig langaði að 

vinna með sögur í tengslum við tölvur en hann hefði ekki þá kunnáttu sem þarf. 

 Margir af kennurunum tiltóku hvað þá langaði að gera ef tími væri fyrir hendi. 

Þrír þeirra töluðu um aðferð sem byggist á því að tengja stafina við sögur í stafainnlögn. 

Tveir af þessum kennurum kenna við sama skólann. Einn talaði um söguaðferðina og 

tiltók að hann hefði notað hana áður, en ekki við skólann sem hann kennir í dag. Einn 

kennari talaði um að hann vildi kenna meira um boðskap sagna og leggja áherslu á 

samskipti. Annar sagði að sig langaði að gera leikrit upp úr syndaflóðinu, Örkinni hans 

Nóa, og leggja þá áherslu á dýrin, hvað skiptir máli í umhverfi þeirra og skoða hvort það 

væri líkt okkar. Sá kennari nefndi að sér fyndist hann mjög bundinn af árstíðum þegar 

hann væri að kenna á yngsta stigi. Kennari í sama skóla hafði áhuga á að taka sögur sem 

ítarefni en hafði ekki gert það. 

3 Að segja sögur með nám að leiðarljósi 
Við kunnum öll einhverjar sögur, hvort sem það eru ævintýri, þjóðsögur, sögusagnir eða 

okkar eigin sögur. Börn hafa þörf fyrir  að segja frá og í gegnum sögur þeirra komust við 
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að því hvernig börn á mismunandi aldri nota sögur til að koma skipulagi á hugsanir sínar 

og hvernig þau líta á heiminn (Booth og Barton 2000:15).  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla í íslensku kemur fram að nemendur í öðrum bekk eiga 

að auka orðaforða sinn og efla málskilning með fjölbreyttum verkefnum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska 1999). Sögur hafa mismunandi orðaforða og oft innihalda þær orð 

sem nemendur þekkja ekki og þannig bæta þeir við þekkingu sína (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:43). Kennari þarf að vinna markvisst að því að auka orðaforða 

nemenda sinna (Guðmundur B. Kristmundsson 1992:11).  

 Sögur þroska tilfinningar okkar. Sögur gefa kennurum tækifæri til að æfa 

nemendur í því. hvernig eigi að ná sáttum, efla með þeim jafnræði o.fl. Það að nota orðin 

,,Einu sinni var”.... gefur okkur færi á því að færa hlutina fjær okkur. Þannig getum við 

rætt um allt mögulegt með fjarlægðina sem öryggi fyrir nemendur (Booth og Barton 

2000:19).  

 Þeir kennarar sem viðtal var tekið við telja mjög mikilvægt að lesa fyrir 

nemendur. Þeir töluðu flestir um að þeir læsu mikið fyrir nemendur og að það hefði góð 

áhrif á nemendur að lesa fyrir þá. Að lestur efli hugsun þeirra og sköpunargáfu, auki 

orðaforða, rói nemendur og sé tækifæri til að leyfa nemendum að hlusta á gott mál og vel 

skrifaðar sögur. Flestir eru eflaust sammála þessu og finnst mikilvægt að lesa fyrir 

nemendur, en hvernig geta nemendur fengið sem mest út úr sögunum sem við kennum 

þeim? 

 Til að nemendur hafi tækifæri til að læra af sögum þurfa þeir að fá að tjá sig um 

þær. Margar spurningar og tilfinningar vakna við lestur sagna. Nemendur þurfa að fá að 

geta tjáð sig um þessar tilfinningar og spurningar s.s. hver er þeirra persónulega reynsla 

af sögunni, urðu þeir spenntir, hræddir eða glaðir við lestur sögunnar, eða fannst þeim 

óréttlæti í sögunni? Kennarinn stuðlar með spurningum að því að nemendur velti fyrir sér 

atburðarás, orðum, sögupersónum og öllum þeim vandamálum sem upp koma í sögunni 

(Booth og Barton 2000:51). Ef til vill má líta á sögur sem þverfaglegar því sögur geta 

stutt við nám í flestum greinum s.s. lestri, skrift, tali og hlustun. 

 Margt er hægt að gera með sögur og nefna þeir Booth og Barton þó nokkrar 

hugmyndir t.d. að ef unnið er með sögur úr fortíðinni gæti verið gaman fyrir nemendur að 

setja sig í spor persóna, þeir geta þá orðið þvottakonur, skógarhöggsmenn, ómagar o.fl. 
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allt eftir því hvað er unnið með hverju sinni. Persónurnar sem nemendur leika þurfa ekki 

endilega að hafa verið í sögunni eða tengjast henni á einhvern hátt. Spurningar og 

hugmyndir vakna hjá nemendum við að setja sig í spor persónanna, þannig geta 

nemendur borið sig saman við persónurnar. Nemendur  geta þannig lært um siði og hefðir 

frá öðrum tímum. Því næst er hægt að útbúa fjölbreytt verkefni til viðbótar út frá sögunni 

t.d. að láta nemendur teikna myndir af því hvað hver gerir í sögunni eða lausnir á 

vandamálum sem upp koma í sögunni (Booth og Barton 2000:52-56). 

 Þegar kennari les sögur með leikrænum tilburðum fyrir nemendur sína, þá vekur 

hann upp áhuga og skapar þannig skemmtilegan grunn fyrir hlustendur sögunnar (Booth 

og Barton 2000:51-52). Kennari getur ekki gengið að því vísu að það kvikni áhugi hjá 

öllum nemendum við lestur sögunnar. Til að tryggja það að nemendur sem eiga erfitt með 

að lesa og hlusta á lestur séu með er hægt að leyfa þeim að skapa persónur eða leyfa þeim 

að leika þegar á að leika atburði úr sögunni. Þannig tryggir kennarinn að allir séu með og 

taki þátt þó að áhugi hafi ekki kviknað í upphafi. Booth og Barton segja að þeir sem ekki 

finni sig í lestrinum, en taki þátt í leiknum hafi heilmikið að segja um efnið í gegnum 

leikinn (Booth og Barton 2000:56). 

 Kennsluaðferðir við að kenna sögur eru margar. David Booth og Bob Barton sem 

hafa um  árabil verið að breiða út þann boðskap að sögur skipti miklu máli í uppeldi 

barna segja að þær helstu séu: Umræður, endursögn, upplestur, leiklist, söguleikur, eigin 

sagnaritun, lestur á sambærilegum sögum, sjónlist og samband sögu og rithöfundar 

(Booth og Barton 2000:59-60).  

3.1 Söguhringir 
Markmið söguhringja er að nemendur lesi meira, rökræði bókmenntir og að þeir gefi 

nemendum tækifæri á því að ræða málin í litlum hópum og í aðstæðum sem eru 

barnvænar. Í söguhringjum tala nemendur saman um sögur í litlum hópum, um það bil 3-

5 saman í hópi. Allir nemendur í sama hópi lesa sömu bókina.  Söguhringir eru ætlaðir til 

að virkja nemendur og leyfa þeim að ræða um sögur. Rökræðurnar um söguna geta verið 

óundirbúnar eða þeim stýrt af kennara. Nemendur geta ráðið um hvað sé rætt út frá 

sögunni eða fengið efni hjá kennara (Booth og Barton 2000:63). 

 Í byrjun þarf að hjálpa nemendum að mynda hópa og velja bækur. Einnig þarf 

kennarinn að vera með í öllum hópunum á einhverjum tímapunkti og hjálpa nemendum 
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að einbeita sér að verkefninu. Gæta þarf þess að spyrja ekki alltaf lokaðra spurninga sem 

einungis kalla á svörin já eða nei, heldur hafa spurningarnar opnar þannig að þær kalli á 

það að nemendur taki afstöðu og velti fyrir sér hlutunum (Booth og Barton 2000:63). 

 Byrjunarerfiðleikar koma stundum upp ef  nemendur eru ekki vanir söguhringjum 

eða álíka kennsluaðferðum. Erfiðleikarnir geta verið ýmiskonar s.s. rökræðurnar eru 

aðeins á yfirborðinu, feimnu nemendurnir eru útundan eða það séu óþægilegar þagnir. Til 

að vinna með þessa erfiðleika eða til að koma í veg fyrir þá er gott að gefa nemendum 

tækifæri á að æfa samskiptahæfileika sína. Einnig gætu feimnu nemendurnir verið 

tilbúnir til að segja vini sínum í bekknum frá hugmyndum sínum og vinurinn gæti síðan 

endurtekið fyrir hópinn. Það sem skiptir  miklu máli er að til staðar sé þægilegt umhverfi 

þar sem nemendum líður vel og finnst þeir vera öryggir (Booth og Barton 2000:63-64). 

3.2 Umræður 
Gott er að velja sögur sem kalla á frásagnir úr lífi nemenda, þannig tengjast sögurnar 

daglegu lífi og nemendur fá tækifæri til að bregðast við því sem þeir hafa hlustað á 

(Guðmundur B. Kristmundsson 2002:40). Flestir kennararnir sem þátt tóku í 

rannsókninni notuðu umræður og spjall sem kennsluaðferð. Þeir höfðu samt sem áður 

ekki notað sögur úr lífi nemenda en spurðu upp úr sögum sem þeir höfðu lesið fyrir 

nemendur sína. Þeir sögðust spyrja um innihaldið og boðskap sagnanna. Samkvæmt 

Ingvari Sigurgeirssyni byggist umræðu- og spurnaraðferðin á því að kennarar beiti 

spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekið námsefni (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:92). 

 Að tala um sögu við allan bekkinn í einu getur verið gott en það hefur líka sína 

vankanta. Ekki ná allir nemendur að taka þátt í umræðunum og fá tækifæri til að svara 

spurningum þar sem tíminn er naumur. Nemendurnir fá ekki allir að taka til máls fyrir 

framan nemendahópinn og hópurinn gæti átt erfitt með að hlusta og bregðast við á 

einlægan og þýðingarmikinn hátt (Booth og Barton 2000:60). Til að umræðurnar takist 

sem best þegar unnið er í heilum bekkjardeildum   er gott að hafa eftirfarandi atriði í 

huga: 

• Að gagnlegt sé að láta litla hópa spjalla um þær hugmyndir er upp koma við lestur 

sögunnar, spá fyrir um hvað geti gerst og útskýra söguna sem lesin er eða hlustað 

á. 
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• Að búa til bakgrunn um umhverfi sögunnar, persónur og heildarhugmynd hennar.  

• Að leyfa umræður til þess að draga saman aðalatriði, koma með fjórða 

sjónarhornið, segja frá því sem kom fram í umræðum og leyfa öllum að spyrja og 

bæta við.  

• Að gefa nemendum tækifæri á því að sjá söguna á myndbandi ef slíkt sé fyrir 

hendi, eða fá höfund sögunnar til þess að halda fyrirlestur. 

• Að fá nemendur í  pallborðsumræður, málstofur, fyrirlestra, viðtöl og kappræður. 

• Að nemendur geti talað um það sem vekur áhuga hjá þeim í sögunni, t.d. myndir, 

hvernig sagan er skrifuð, áhrifamikill atburður í sögunni o.s.frv. Hugmyndir um 

umræðuefni geta komið úr ýmsum áttum, frá nemendum, kennurum, foreldrum 

eða öðrum. 

• Að kennari geri sér grein fyrir því að nota oft opnar spurningar. Gott getur verið 

að skrifa hjá sér spurningar og hafa þær opnar fyrir breytingum. Góð leið til að 

byrja umræðu getur verið að segja: ,,Segið mér frá sögunni”. 

• Í Booktalk segir Aidan Chambers að listin í því að lesa sé fólgin í því að tala um 

það sem maður hefur lesið.  

• Chambers bjó til spurningalista sem gott er að nota þegar talað er um sögur og 

sagði þessar fjórar spurningar leiða til allrar þeirrar umræðu sem kennari vonar að 

komi fram: 

1. Hvaða hluta sögunnar líkaði þér best við? 

2. Hvaða hluta sögunnar líkaði þér ekki við? 

3. Var eitthvað sem þér fannst óskiljanlegt? 

4. Tókstu eftir einhverju í sögunni eða ljóðinu sem var líkt mynstri?  

                                                                                               (Booth og Barton 2000:61-62) 

 

3.3 Val á bók 
Booth og Barton tala um tíu aðferðir sem eiga að stuðla að umræðum um bækur.  
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1. Veljið góða bók  

Kennari velur bók sem nemendur geta séð sjálfa sig í, það auðveldar þeim að ræða 

bókina og hjálpar þeim að segja sína sögu, því þeir eiga auðveldara með að setja 

sig í spor fólks sem líkist þeim.   

 

2. Takið tíma frá til að hlusta 

Kennarinn gefur börnunum góðan tíma til þess að tjá sig um bókina, hvernig þau 

upplifðu hana.  Þessi aðferð gefur nemendum færi á að segja skoðanir sínar. 

Einnig læra nemendur að fólk upplifir oft sömu hluti á mismunandi hátt. Það sem 

einum þótti merkilegt þarf ekki að hafa snert hina nemendurna á neinn hátt. 

 

3. Leyfið útúrsnúninga 

Sögur sem börn segja í tengslum við lestur eru oft ekki tengdar viðfangsefninu. 

Kennurum er ráðlagt að leyfa nemendum að fara út fyrir efnið. Með því að leyfa 

nemendum það, fæst oft innsýn í líf þeirra. Nemendur eiga það til að gleyma sér í 

frásagnargleðinni og segja frá atriðum sem mikilvægt er að segja frá.  

 

4. Segið ykkar eigin sögu 

Kennari hvetur nemendur til að segja sögur af sinni eigin reynslu, eitthvað sem 

minnir  á viðfangsefnið, til dæmis ,,Þetta minnir mig á þegar að ég”.... Þessi 

aðferð fær börn til að vilja einnig tjá sig um eitthvað sem sagan minnir þau á, í 

þeirra eigin reynsluheimi.  

 

5. Búið til litla hópa 

Þegar lestri bókarinnar er lokið er gott að para börnin saman. Nemendur eru síðan 

beðnir um að segja hvorir öðrum hvernig þeir upplifðu bókina og hvað þeir 

hugsuðu um þegar þeir hlustuðu á söguna. Þessi aðferð er mjög sniðug þar sem 

hún þarf ekki að taka langan tíma. Nemendur geta rætt um bókina á fimm 

mínútum og stiklað á stóru.  
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6. Leitið eftir viðbrögðum á undan, meðan, eða eftir lestur bókarinnar. 

Gott er, þegar kennarar kynna nýja bók, að biðja börnin að segja hvað titill 

bókarinnar minnir þau á. Einnig er gott að hætta lestri bókarinnar þegar eitthvað 

ákveðið atriði er búið og spyrja þau hvort að þau hafi upplifað það sjálf. Þessi 

aðferð getur hentað vel þegar kenna á lífsleikni og þegar farið er í reynslusögur. 

Að auki er möguleiki á að nota hana í eineltismálum, þá er hægt að lesa sögu um 

einelti og spyrja nemendur hvort þeir hafi lent í svipuðu eða orðið vitni að slíku.  

 

7. Virðið fjölbreytnina 

Nemendur hafa ekki allir sömu reynslu. Það er samt hægt að tala um hluti sem 

nemendur hafa ekki skilning á eða þekkja, nemendur geta lært mikið af því. Sögur 

sem fjalla um framandi staði og hluti geta verið mjög spennandi. Í einum skólanna 

sem ég tók viðtal við veit ég að verið er að gera þemaverkefni um Kína, allur 

skólinn er lagður undir kennslu um Kína. Ég veit að flestallir nemendurnir hafa 

haft gaman af, hvort sem þeir vissu eitthvað um Kína áður eða ekki. 

 

8. Spyrjið spurninga 

Kennari á ekki bara að spyrja spurninga, einnig er gott að leyfa nemendum að fá 

tækifæri til að spyrja. Þegar mikilvægra spurninga eru spurt getur sögumaður 

mótað söguna að spurningunum. Spurningar geta leitt til þess að nemendur skoði 

enn betur sín eigin gildi. Mikilvægt er að hafa í huga að hafa spurningarnar opnar. 

Opnar spurningar gera þær kröfur til nemenda að þeir svari með setningu, taki 

afstöðu og/eða setji fram tilgátu. Það er mikill munur á lokaðri spurningu (er 

grasið grænt?) og hins vegar opinnar spurningu (hvernig er grasið á litinn?). Þegar 

nemandi er spurður lokaðrar spurningu getur hann svarað með orðunum já eða 

nei. Aftur á móti ef spurningin er opin þarf hann að hugsa sjálfstætt, kalla fram 

mynd í huga sér og tengja saman minningu sína af grasinu og þekkingu sína af 

litunum.  
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9. Leyfið nemendum að skrifa sína sögu 

Börn eiga margar minningar úr barnæsku og eiga í fórum sínum fjölda sagna sem 

kjörið er að skrifa um. Skapandi ritun er mikilvæg fyrir nemendur. Með skapandi 

ritun efla nemendur ímyndunarafl sitt, öðlast frásagnargleði og fá gott tækifæri til 

að tjá sig.  

 

10. Gerið ekkert 

Það er ekki alltaf nauðsynlegt að láta börn segja sína sögu eftir að við höfum lesið 

einhverja sögu. Nokkrir kennaranna sem þátt tóku í rannsókninni töluðu um svo 

kallaðar ,,nestissögur” og sögðu að þeir gerðu ekkert með þær. Þær væru einungis 

fyrir nemendur til að njóta í matartímanum. 

                                                                                               (Booth og Barton 2000:65-67) 

3.4 Endursögn 
Nemendur hafa þörf fyrir að segja frá. Þegar nemendur endursegja sögur uppgötva þeir 

stanslaust nýja fleti á henni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:44). Það 

styrkir nemendur að segja frá sínum eigin sögum. Það er líka besti grundvöllurinn fyrir 

kennara til að læra um nemendur sína. Kennarar ættu að hvetja til persónulegrar 

frásagnar, óundirbúið þegar það á við.   Nemendur geta unnið út frá sínum eigin sögum 

s.s. skrifað um þær, teiknað eða stuðst við þær þegar þeir eru í leikhlutverki. Ein 

hugmyndin er sú að fá nemendur til að skiptast á sögum, á þann hátt að allir taki þátt. Það 

er ef til vill góð hugmynd að kennarinn segi sjálfur frá sínum sögum, bæði úr einkalífi og 

því sem snýr að starfinu til að styrkja eða leggja áherslu á það atriði sem verið er að ræða 

um í það skiptið. Að skiptast á sögum er góð leið til að fá nemendur til að segja sögur frá 

eigin brjósti (Booth og Barton 2000:68-72). 

 Flestir kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um sögubækur, þ.e. að 

nemendur hefðu sögubækur sem þeir skrifuðu sögur í og síðan læsu þeir eða kennararnir 

sögurnar fyrir bekkinn. Einn af kennurunum sem ég talaði við talaði um sjálfsprottnar 

sögur. Hann sagði að á mánudögum hefðu nemendur tækifæri til að segja sögur frá 

helginni, þ.e. hvað þeir hefðu gert o.s.frv. Tveir af kennurunum sem ég talaði við sögðust 

nota mikið af frásögnum úr sínu eigin lífi. Annar sagðist tala mikið um ,,gamla daga” og 

að nemendur hefðu mjög gaman af því að heyra hvernig allt var öðruvísi þá. Hann sagði 
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líka að hann tengdi reynslusögur sínar við námið og á þann hátt lærðu nemendur meira og 

skildu betur um hvað væri verið að fjalla. Hinn kennarinn talaði um að hann reyndi að 

nota sögur úr daglega lífinu, eins og til dæmis úr fréttum. 

 Að láta nemendur endursegja sögur er eitt af þrepamarkmiðunum í íslensku fyrir 

2. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999). Til þess að fá nemendur til að segja frá 

og hafa gaman af getur verið skemmtilegt að búa til lítinn leik út frá endursögninni. 

Nemendur sitja í hring og endursegja sögu. Sögunni er skipt á milli allra nemenda þannig 

að  hver hafi sinn hluta til að segja frá. Að því loknu er farið hringinn og sagan sögð koll 

af kolli, þar til henni er lokið. Mikilvægt er að kennarinn spyrji spurninga á meðan 

endursögninni stendur s.s. hvernig sögupersónunni líði, hvað hún sé að hugsa, af hverju 

hún geri hitt og þetta, hvað henni finnst og svo framvegis. Í lokin er hægt að setja upp 

viðtal, annað hvort þannig að nemendur taki viðtal hver við aðra eða að kennarinn sjá um 

það. Helmingur nemenda eða kennarinn fer í hlutverk blaðamanns og tekur viðtal við 

sögupersónurnar. Þetta fær nemendur til að setja sig í spor sögupersónanna. Þannig dýpka 

nemendur skilning sinn á sögunni og fræðast meira um hana og komast að því hvað þeim 

fannst mikilvægast í sögunni (Booth og Barton 2000:70-71). Þessi leikur getur einnig 

hentað vel til að spinna sögur. Þá geta nemendur setið í hring og sagt eina setningu hver, 

koll af kolli þar til saga verður til.  

4 Hvernig er hægt að nota leiklist í tengslum við 
sögur? 
Þegar nemendur nota leiklist í tengslum við efni sagna þá byggja þeir á eigin reynslu og 

bæta síðan við þekkingu sína. Leiklist í skólastarfi hjálpar nemendum að setja sig í spor 

annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. Í gegnum leik sinn máta þau sig í hinum 

ýmsu hlutverkum sem hjálpar þeim að setja sig í spor annarra seinna meir. Tökum sem 

dæmi Litlu gulu hænuna, en þar vildi ekkert af dýrunum hjálpa hænunni að gróðursetja 

fræin. Í lokin uppskar litla gula hænan ávöxt erfiðisins. Segjum sem svo að einn nemandi 

leiki hænuna og aðrir nemendur tækju að sér hlutverk hinna ýmsu dýra. Nemandi sem 

leikur hænuna myndi upplifa vinaleysi þegar enginn vildi hjálpa honum og að sama skapi 

vinsældir þegar hann hefur lokið erfiðu verkefni. Það eru samt hin dýrin (nemendurnir) 

sem læra mest, þeir átta síg á því hvað það er mikilvægt að hjálpa náunganum. Þannig 
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setja nemendur sig í spor annarra, velta fyrir sér og skoða mannlífið og tilveruna í 

kringum þá út frá mismunandi sjónarhornum (Anna Jeppesen 2004). 

 Leiklist í skólastarfi snýr að því að nemendur upplifi sögur út frá sinni eigin 

persónulegri reynslu (Booth og Barton 2000:80-81). Nemendur og kennari eru saman að 

skapa leikrænan heim til að komast að kjarna viðfangsefnisins. (Bowell og Heap 2001:7-

8). Kennarinn aðstoðar nemendur við að tengja þeirra eigin upplifun við sögu sem unnið 

er með. Kennarar geta gert þetta með því að þeir fara sjálfir í hlutverk, eða að nemendur 

fari í hlutverkaleik og taki ákvarðanir í tengslum við ferlið og leysi þau vandamál er upp 

koma í sögunni. (Booth og Barton 2000:80-81).  

 Sögur henta vel fyrir leiklist. Kennari getur notað sögur til að koma af stað 

leiklistarferli. Nemendur geta með hjálp leiklistar kafað dýpra í sögur og áttað sig betur á 

hvað höfundur sögunnar á við. Leikræn útfærsla á sögunni verður þannig verkfæri 

kennarans til að gefa nemendum tækifæri til að skoða hugmyndir sem fram koma í 

sögunni og góð aðferð til að vinna með móðurmálið. Gæta þarf þess þó, að valin sé saga 

sem hæfir þroska og aldri nemendanna (Booth og Barton 2000:81). 

 Starf kennara í leiklistarferli er að finna leiðir fyrir nemendur sína til að tengja þá 

við efnið og hjálpa þeim að bregðast við því á virkan og gagnrýnan hátt. Á þennan hátt 

getur kennarinn farið mjög djúpt í efnið og víkkað sjóndeildarhring nemenda sinna. 

Þannig fara nemendur ekki með ákveðinn texta eftir handriti, heldur þróa sitt eigið 

handrit ef svo má að orði komast (Bowell og Heap 2001:3-4).  

 Hvað lærist með leiklist? Nemendur læra um aðferðir leiklistar, þeir læra á sjálfan 

sig og félagahópinn. Í leiklist er hægt að búa til aðstæður sem líkjast raunveruleikanum. 

Þar geta nemendur skoðað möguleika sína og tekið ákvarðanir án þess að verða fyrir 

langtíma afleiðingum. Að auki læra nemendur um tungumálið og þróa með sér 

siðferðiskennd. Því til viðbótar er hægt að nota leikræna tjáningu til þess að kenna önnur 

fög og tengja þau saman (Bowell og Heap 2001:1-6). Leiklist er hægt að nota til að dýpka 

skilning nemanda á námsefninu. Því eins og þegar aðrar kennsluaðferðir eru notaðar er 

byggt á ákveðnu viðfangsefni, en ímyndunarafl og sköpunargáfa fá að njóta sín. Kennari 

notar leiklistina til að ná settum markmiðum (Háteigsskóli 2008). Nemendur læra best ef 

kennslan er vel skipulögð, þá fá þeir sem mest út úr henni (Bowell og Heap 2001:1-6).  
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 Ása Helga Ragnarsdóttir talar um að kennarar verði að vera meðvitaðir um það að 

þegar þeir skipuleggi kennslu í leiklist að kennslan snúist ekki um að halda nemendum 

uppteknum heldur að þeir læri í gegnum leiklistina. Þannig verða kennarar að einbeita sér 

að því hvað nemendur séu að læra en ekki hvað þeir séu að gera (Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2002:56). 

 Leiða má að því líkum að leiklist henti vel í einstaklingsmiðuðu námi. Nemendur 

koma inn á sínum eigin forsendum og þurfa ekki að taka þátt nema þeir vilji. Einnig 

mismunar leiklist ekki, til dæmis geta þeir nemendur sem ekki hafa mikla hreyfigetu 

tekið þátt. Leiklist hentar einnig vel í getublönduðum bekk þar sem leiklist er þannig 

uppbyggð að svör nemenda eru aldrei röng. Nemendur þurfa einungis að standa og falla 

með þeim svörum sem þeir gefa, þannig að enginn þarf að vera hræddur við að segja 

eitthvað rangt.  

4.1 Söguleikur 
Hefðbundna aðferðin við lestur sagna er að láta nemendur leika söguna og koma þannig 

söguþræðinum sem best til skila til áhorfenda. Söguleikir bjóða upp á öðruvísi nálgun, en 

þar taka allir nemendurnir þátt í að túlka söguna og allt er leyfilegt þ.e. dauðir hlutir geta 

fengið mál og dýrin talað (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:45).  

 Söguleikir byggjast á því að sögumaður segi söguna og tengi myndir, tákn, 

persónur og annað saman með rödd og líkama. Það sem sögumaðurinn verður að hafa í 

huga, er hvaða skilaboðum höfundurinn er að reyna koma áleiðis með sögunni, en 

sögumaðurinn getur valið hvaða leið hann notar til að koma þessum skilaboðum á 

framfæri (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:45-46). 

 Söguleikur getur gefið marga möguleika í túlkun. Nemendur geta farið í hlutverk 

og leikið þær aðstæður sem upp koma í sögunni, Þeir geta sett persónur sögunnar í nýjar 

aðstæður, þeir geta notað umhverfi, aðstæður og andrúmsloft sögu til að byggja upp 

leikræna spennu og túlkað sögu með hreyfingu, látbragði eða brúðuleik (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:45). Söguleikir samræmast Aðalnámskrá grunnskóla 

vel, en þar kemur fram að nemendur eigi að hafa tækifæri á að lifa sig inn í ímynduð 

hlutverk og aðstæður með því að vera aðrir en þeir sjálfir, t.d. persóna, hlutir eða 

umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, leikræn tjáning 1999). Þegar nemendur eru í 

söguleik getur kennari varpað fram ýmsum vandamálum og látið nemendur leysa þau. 
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Þannig getur kennarinn stöðvað söguna allt í einu og spurt nemendur hvað eigi að gera. 

Sagan um Öskubusku er gott dæmi. Kennari getur stöðvað söguna þegar stjúpsystur 

Öskubusku eru að rífast og spurt nemendur hvað Öskubuska eigi nú til bragðs að taka?  

 Það verður líka að hafa í huga að söguleikir hafa þann kost að hver sem er getur 

tekið sér hvaða hlutverk sem er, strákar geta verið stelpur og öfugt, Börn verið fullorðnir 

o.s.frv. Þar sem söguleikir eru til að skoða viðhorf og afstöðu fólks (Miller og Saxton 

2004:4). Þannig að þegar sögur eru valdar þarf ekki endilega að hugsa um kyn eða 

kynþátt persóna bókarinnar.  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram að eitt af markmiðunum í leikrænni 

tjáningu sé að nemendur takist á við vandamál í ímynduðum heimi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, leikræn tjáning 1999). Samkvæmt Booth fer nám fram þegar nemendur eru 

settir í þær aðstæður að þeir þurfi að leysa úr vandamálum. Hann telur að nemendur læri 

mest á því þegar þeir eru í hlutverki og lifi sig inn í aðstæður, þá finni þeir bestu 

lausnirnar og sýni mesta skilning á efninu sem þeir séu að vinna með (Booth 1994:53).  

 Kennarar geta verið með í leiknum og hjálpað þannig nemendum að komast betur 

inn í sín hlutverk. Booth og Barton tala um kennara í hlutverki og hvernig hann getur 

orðið spæjari. Sú aðferð byggist á því að nemendum er skipt í hópa og hver hópur er 

fulltrúi einnar sögupersónu. Þannig getur kennarinn gengið á milli hópanna og rannsakað 

mál sem upp hafa komið í sögunni eða reynt að finna lausnir á vandamálum sem hafa 

komið fram í sögunni. Nemendur verða þá að hafa söguþráðinn á hreinu til að geta svarað 

kennaranum.  

 Sömu aðferð er hægt að nota til að finna betri endi á söguna, breyta aðstæðum í 

sögunni, eða breyta söguþræðinum með því að setja inn nýjar aðstæður eða persónur 

(Booth og Barton 2000:85-86). Þegar kennari er í hlutverki getur hann haft áhrif á gang 

ferlisins og sagt ýmislegt sem hann gæti ekki, ef hann væri ekki með í leiknum. Gæta þarf 

þess að nemendur viti hvenær kennari sé í hlutverki og hvenær ekki. Það þurfa að vera 

skýrar línur þarna á milli og er hægt að nota tákn, hluti eða föt til að skilgreina hvenær 

kennari sé í hlutverki (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:17). 

 Í gegnum leiklistina fer námið fram. Nemendur sem lenda í ákveðnum aðstæðum 

þurfa að  taka ákvarðanir, ræða saman og leysa úr vandamálum sem upp koma. Það er í 

gegnum svör nemenda og viðbrögð þeirra sem námið fer fram, en ekki hvað kennarinn 
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gerir eða segir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:17). Það má því segja 

að kennarinn skipuleggi kennslustundina en nemendurnir skapi sjónleikinn.  

4.2 Upplestur 
Það er hlutverk kennara að hvetja nemendur til náms og þar með auka færni þeirra. Booth 

og Barton nefna fjölmargar aðferðir til að virkja nemendur í því að lesa upphátt. 

1. Nemendur hafa gaman af því að lesa ljóð og vísur upphátt. 

2. Nemendur lesa sitt eigið efni s.s. sögur, ljóð og texta. 

3. Nemendur geta lesið allir saman í kór. 

4. Nemendur geta valið sér uppáhalds bók eða sögu og lesið upphátt.  

5. Nemendur geta lesið með eldri nemendum sem aðstoða við að vanda upplesturinn 

og gera hann áheyrilegri. 

6. Kennarinn getur skipt nemendum í hópa og látið þá lesa söguna eins og um 

handrit sé að ræða.  

7. Nemendur geta lesið upphátt setningar, orðtök og orð sem hægt er að nota til að 

sanna mál sitt í umræðum um söguna. 

8. Nemendur geta lesið upp handrit í litlum hópum og tekið upplesturinn upp. 

9. Nemendur geta leikið ljóð og bætt við hljóðum o.fl. sem á við ljóðið. 

10. Nemendur geta hrópað, sungið og kallað texta. 

11. Upplestrarleikhús er skemmtileg æfing, þá skiptir kennarinn handriti niður á 

nemendur, sem lesa það upp og hver og einn les á sinn hátt t.d. með mállýskum, 

mismunandi framburði o.s.frv. Í stað þess að nota staðlaðan texta er hægt að 

notast við stuttar sögur, ljóð og myndabækur. 

12. Söguleikhúsið er önnur skemmtileg æfing. Nemendur velja sögu, ljóð, 

myndabækur eða annað efni en leikritahandrit og gefa innihaldinu líf með 

leikrænni tjáningu. Sem dæmi er sagan um Búkollu.  

                                                                                        (Booth og Barton 2000:89-90). 

4.3 Eigin sagnaritun 
Frásagnir eru mikilvægar fyrir nemendur. Sögur veita innblástur fyrir eigin frásagnir 

nemenda.  Sagnaritun er góð leið fyrir nemendur til að segja frá tilfinningum sínum. 

Mikilvægt er að hvetja nemendur til að endursegja sögur með sínum eigin orðum og er 
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það hægt t.d. með að leika hana eða teikna. Þannig geta þeir rifjað upp aðalatriði  

sögunnar og fest hana í minni (Booth og Barton 2000:92-97). 

 Til þess að fá nemendur til að skrifa sínar eigin sögur þarf kennarinn að skapa 

öruggt umhverfi, nota góða spurningatækni, láta nemendur vita að allar hugmyndir séu 

jafn réttháar og hlusta á sögur nemenda með athygli og áhuga (Booth og Barton 2000:92-

97). Hafa skal í huga að útkoman skiptir ekki jafn miklu máli og ferlið sjálft í sagnaritun. 

Hvetja þarf og virða frásagnargleði nemenda. Kennarar ættu að hafa í huga að það er 

betra að leiðbeina nemendum með frásagnir en stýra þeim. Leiklist er talin vera góð 

þjálfun í frásagnarsköpun. Nemendur lifa sig inn í heim sögunnar, óþekktar aðstæður og 

mismunandi sjónarhorn (Booth og Barton 2000:92-97). 

 Skemmtileg leið til að fá nemendur til að setja sig í spor persóna er að fá þá til að 

skrifa bréf til persóna í sögunni. Þá skrifar nemandinn í hlutverki persónunnar sem hann 

túlkar. Nemendur geta einnig skrifað dagbók, skilaboð, leiðarbók eða skýrslu (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:30 og Booth og Barton 2000:95-97). 

 Ása Helga Ragnarsdóttir talar um að nemendur verði að skilja mismunandi 

ritunarstíl. Þá á hún við að nemendur verða að gera sér grein fyrir því fyrir hvern þeir séu 

að skrifa. Þeir geti ekki haft sama stíl á formlegu bréfi eins og á bréfi til vinar. (Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2002:38-39). 

 Þegar nemendur eru í hlutverki eiga þeir auðveldara með að skrifa þann stíl sem 

krafist er af þeim. Tjáning þeirra á atburðum verður mun dýpri og þeir eiga auðveldara 

með að nota erfið orð sem tengjast efninu. Þeir verða mun öruggari með sig og eru 

líklegri til að tjá tilfinningar sínar frekar því þeir eru ekki eins meðvitaðir um sjálfan sig 

(Ása Helga Ragnarsdóttir 2002:42). 

5 Sjónlistir í tengslum við sögur 
Margir nemendur eiga erfitt með að tjá sig bæði munnlega og skriflega vegna 

lestrarörðugleika, kvíða, eða viðhorfa, en geta þá notast við sjónlistir. Til sjónlista teljast 

teikning, málun, klippimyndagerð, vinna með pappírsmassa og margt fleira. Sjónlist er 

hægt að nota til að tjá hugsanir og tilfinningar um tiltekið efni í kennslu. Útkomuna er svo 

hægt að nota til umræðna í bekknum, hópum eða þá að kennarinn ræðir um verkið við 

einstaka nemendur. Með þessu er hægt að kafa dýpra í það sem býr að baki verkinu og 

hjálpa barninu að skilgreina, styðja eða jafnvel breyta sögunni. Skriflegar frásagnir hafa 
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sína kosti og galla, en með því að nota sjónlist er hægt að bjóða upp á ólíka nálgun og 

samskipti sem eru sjálfsprottin og óritskoðuð (Booth og Barton 2000:99-101).  

 Teikningar geta tjáð flóknar hugsanir og tilfinningar sem erfitt er að tjá í orðum. 

Nemendur teikna það sem þeir sjá, það sem þeir vita og hvernig þeim líður. Teikning 

styrkir samkennd og hluttekningu, en hún býður einnig upp á annað tungumál fyrir 

nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða s.s. lestrarerfiðleika (Booth og Barton 

2000:101).   

 Nemendur geta notað teikningu til að losna við tilfinningalegar flækjur, teikning 

getur verið leið fyrir nemendur til að fá útrás fyrir hugsanir sínar og tilfinningar og 

nemendur geta um leið losað sig við neikvæðar tilfinningar og jafnvel árásarhneigð 

(Booth og Barton 2000:101). 

 Klippimyndir eru ein góð leið til að láta nemendur vinna með sjónlistir. Þá les 

kennarinn t.d. ljóð fyrir bekkinn það gæti t.d. verið ljóðið Abba-labba-lá eftir Davíð 

Stefánsson frá Fagraskógi. Á meðan kennarinn les ljóðið eru nemendur beðnir um að 

hugleiða hvernig kona Abba-labba-lá er, hvenær hún var uppi, hvernig hún leit út, 

hvernig hún var klædd o.s.frv. Þegar lestrinum á ljóðinu er lokið vinna nemendur 

klippimynd af Abba-labba-lá í einstaklingsvinnu. Þeir klippa myndir eða búta úr 

tímaritum til að búa til Abba-labba-lá. Nemendur eru beðnir um að nota eins mikið af 

táknum við myndgerðina og þeir geta, svo að þeir sem sjá myndina eigi auðveldara með 

að átta sig á hvernig kona þetta sé. Því næst eru allar myndirnar hengdar upp og 

nemendur skoða hvað er líkt og ólíkt með myndunum. Því næst flokkar bekkurinn 

myndirnar eftir svipbrigðum t.d. hvort hún sé hamingjusöm, þreytt, einmana o.s.frv. 

(Booth og Barton 2000:101-102).  

 Með þessu verkefni kafa nemendur dýpra í ljóðið og velta persónunni sem fjallað 

er um fyrir sér. Þeir spá í svipbrigði fólks og skilja að fólk getur upplifað sama hlutinn á 

mismunandi hátt (Booth og Barton 2000:101-102).  

 Nemendur eiga að fá að kanna allar hliðar frásagnarformsins. Sjónrænt efni býður 

upp á nýja hlið og sýn á efnið og út frá túlkun nemenda gætu fleiri séð nýjar hliðar á 

efninu (Booth og Barton 2000:103). Einn af kennurunum sem tók þátt í rannsókninni 

hafði nýtt sér myndband til að búa til leikþátt. Hann hafði látið nemendur sína horfa á 

Litla ljóta andarungann og lét þá síðan búa til leikþátt upp úr sögunni og leika hann. Hann 
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talaði um að auðvitað hefði hann geta lesið söguna fyrir nemendurna, en með því að horfa 

á myndband hafi þau öðlast betri skilning á sögunni.  

 Booth og Barton nefna þó nokkrar hugmyndir um hvernig hægt sé að nota sjónlist 

í kennslu. Sjónlist er hægt að nota til að undirbúa sögustund. Sérstök brúða, vel gerð 

mynd eða mikilvægur leikmunur getur gert söguna persónulegri og nákomnari 

nemendum (Booth og Barton 2000:103-104). Nemendur haga sér allt öðruvísi þegar þeir 

eru í hlutverki og þeir tala einnig allt öðruvísi við brúður en fólk. Þeir opna sig frekar og 

eru tilbúnir að segja brúðunni mun meira.  

  Nemendur geta rissað hugmyndir á blað meðan þeir hlusta á eða lesa sögu. 

Einnig er hægt að nota teikningar þeirra eftir á sem umræðupunkta, skoða söguþráðinn 

eða til þess að bera saman ólík sjónarmið (Booth og Barton 2000:103-104). Það getur 

verið mjög gott fyrir nemendur sem eiga erfitt með að einbeita sér, að fá þá til að teikna 

meðan á lestri sögunnar stendur, þá þurfa þeir að einbeita sér að því að hlusta á söguna.  

 Að segja sögu án þess að láta myndir fylgja með getur verið byrjunin á því að 

nemendur noti listir til að túlka. Ef lögð er áhersla á túlkun frekar en á hvort að myndin sé 

vel gerð, mun barnið þróa sína eigin myndabók og verða að sjónrænum sögumanni 

(Booth og Barton 2000:103-104). Þessi aðferð er mjög góð hún virkjar ímyndunarafl 

nemenda og þeir festast ekki í hugmyndum höfundar um það hvernig sögupersónurnar 

eiga að líta út. Þeir hafa mun meira frelsi til að tjá sínar hugmyndir.  

 Nemendur geta unnið myndir saman, rætt um sínar hugmyndir, byggt á túlkun 

sinni á sögunum, sýnt leikrit, búið til teiknimyndir, hannað skólabækur, byggt úr 

legókubbum eða hvað eina sem kennara og nemendum dettur í hug (Booth og Barton 

2000:103-104). Það er ekkert skemmtilegra en að fá að reyna eitthvað nýtt. Það getur 

einnig verið athyglisvert að leyfa nemendum að ákveða sjálfir hvernig þeir skila 

verkefnum s.s. með leikþætti eða öðru, þá kemur oft í ljós á hvaða sviði nemendur eru 

sterkastir. 

 Hægt er að auka skilning barna á sögunni með því að láta fylgja með henni hluti 

eins og kort og gröf. Þetta er gert til að auka sjónrænan þátt sögunnar. Einnig er hægt að 

gera sjónræna tímalínu til að túlka söguna. T.d. er hægt að teikna ákveðin augnablik úr 

sögunni og hengja upp á snúru (Booth og Barton 2000:103-104). Þessi aðferð hjálpar 
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nemendum að muna söguna. Þegar allir eru búnir með sína mynd geta þeir sagt frá í réttri 

tímaröð.  

 Nemendur geta ,,gefið út” eða hannað sína eigin sögu út frá sögu sem þeir hafa 

heyrt eða lesið. Þeir geta ákveðið stað, stund, persónur, smáatriði, stíl og söguþráð 

annaðhvort ein eða í hóp (Booth og Barton 2000:103-104). Nemendur hafa mjög gaman 

af að búa til sögur, en sögur sem mjög ungir nemendur búa til eiga það til að verða 

endalausar og þarf oft að aðstoða nemendur við að búa til endi á söguna. 

 Hægt er að útbúa grímur eftir sögupersónum sem að börnin geta borið, á meðan 

þau leika söguna. Hluti af hópnum getur þá brugðist við því sem aðrir segja, með því að 

nota grímurnar og hreyfingar til að túlka orðin í sögunni (Booth og Barton 2000:103-

104).Eins konar spunaleikur. Nemendur hafa mjög gaman af að setja upp grímur og vera 

einhverjir aðrir en þeir eru. 

 Allar þessar aðferðir bjóða upp á fjölbreytta möguleika í kennslu. Kennararnir 

sem þátt tóku í rannsókninni virtust ekki nýta þessar aðferðir mikið, fyrir utan að 

myndskreyta sögur sem lesnar voru. Að sjálfsögðu er það góð aðferð, en það má vera 

ljóst að hægt er að bjóða nemendum upp á meira.  

6 Kynning á rithöfundi 
Booth og Barton tala um samband á milli höfunda og lesanda og vilja kynna höfunda 

fyrir nemendum svo þeir skilji að þetta séu venjulegar manneskjur sem lifa á því að skrifa 

bækur, sögur og ljóð. Nemendur dýpka upplifun sína á bókum með því að kynnast 

fólkinu sem skrifaði þær.  Til þess að fá höfund í heimsókn verður kennarinn að vera 

búinn að undirbúa bekkinn vel svo nemendur fái sem mest út úr heimsókninni. 

Undirbúningur kennarans: 

• Finna höfund og fá hann til að koma í tíma. 

• Kynna verk höfundarins fyrir nemendum og lesa fyrir þá. 

• Fá nemendur til að búa til boðskort til höfundarins og seinna meir er hægt að 

skrifa þakkarbréf. 

• Aðstoða nemendur við að búa til spurningar fyrir höfundinn. 

• Kanna og kynna stíl höfundar fyrir nemendum. 

• Setja upp sýningu í stofunni með verkum höfundarins eða túlkun nemenda á 

verkum hans. 
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• Kenna nemendum að virða höfunda og verk þeirra. 

Höfundar sem koma í bekk á þennan hátt verða að vera vel undirbúnir. Þeir þurfa að vera 

tilbúnir með verkefni fyrir nemendur og vera viðbúnir því að leyfa nemendum að taka 

þátt í fyrirlestrinum. Einnig þurfa þeir að virða verk nemenda og allt það sem þeir lögðu á 

sig fyrir heimsóknina (Booth og Barton 2000:104-110). Þetta verkefni býður upp á marga 

möguleika og getur vel orðið þverfaglegt og/eða nýst sem þemaverkefni.  

 Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni er ekki mikið um að gestum sé boðið í skólana 

til að halda fyrirlestra um sérsvið sín eða áhugamál (Ingvar Sigurgeirsson 1999:63). Að fá 

heimsóknir brýtur upp kennsluna og nemendur hafa eflaust gaman af. Það þarf heldur 

ekki að vera það erfitt að fá einhvern, eflaust er hægt að finna einhvern í foreldrahópnum, 

eða einhvern sem tengist  nemenda á annan hátt.    
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7 Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennarar noti ekki fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í tengslum við sögur. Allir, nema einn sem talað var við, sögðust geta 

unnið meira með sögur en þeir gerðu. Þeir nefndu flestir að það yrði að forgangsraða 

verkefnum og þess vegna hefðu þeir ekki gert ýmislegt sem þá langaði til að prófa. Það 

sem vakti furðu, var að nokkrir nefndu að lestur væri fremst í forgangsröðinni, en samt 

hefðu þeir ekki unnið mikið með sögur. Ef til vill er  ofuráhersla á að nemendur lesi sem 

flestar bækur, en ekki að á að það sé lesið fyrir þá eða unnið með sögurnar? Það er 

örugglega ákjósanlegra að vinna með færri bækur og kafa dýpra í efni þeirra svo 

nemendurnir læri ekki einungis að lesa, heldur fylgi skilningur á efninu með.   

 Samkvæmt rannsókn minni vanda kennarar samt sem áður val sitt á sögum og 

flestir reyna að velja sögur með boðskap. Þannig lít ég á að sögur sem nemendur lesa séu 

vel skrifaðar, fjölbreyttar og hafi góðan boðskap. Ég velti því þó fyrir mér hvort 

boðskapurinn komist til skila til nemenda, þar sem umræður og spurningar upp úr 

sögunumvirðast vera aðalkennsluaðferð kennara sem tóku þátt í rannsókninni. Það er ekki 

nóg að sögurnar séu fjölbreyttar heldur verða kennsluaðferðirnar líka að vera það. 

 Einnig kemur í ljós að nemendur hafa ekki mikið val til að velja bækur sem 

kenndar eru í skólum. Líklegasta skýringin er sú að kennurum finnist nemendur of ungir 

og treysta þeim þess vegna ekki fyrir valinu. Gaman væri að vita hvort að eldri nemendur 

hafi meira val. 

 Áherslur kennaranna, sem tóku þátt í rannsókninni, voru greinilega á lestur, 

hlustun og ritun. Það kemur svo sem ekki á óvart þar sem nemendur þeirra eru ungir og er 

rík áhersla lögð á þessa þætti út alla skólagönguna og þá sérstaklega í byrjun hennar.  

 Ég áttaði mig á við gerð þessarar ritgerðar að möguleiki sagna í kennslu er meiri 

en ég hafði gert mér grein fyrir. Kennslan getur verið mjög fjölbreytt og skapandi. 

Kennsluaðferðir við sögur geta verið allt frá lestri sagna til uppsetningar leikrita, að 

myndskreyta sögur, að endursegja sögur og að semja sínar eigin sögur. Það er 

umhugsunarefni út frá rannsókninni hvers vegna kennarar nota ekki fleiri kennsluaðferðir 

en raun ber vitni?  

 Markmið með íslenskukennslu er að nemendur þjálfist í skrift, ritun, stafsetningu, 

málfræði og lestri. Þegar notast er við fjölbreyttar kennsluaðferðir verður kennslan 
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skemmtilegri og ef kennara tekst vel upp þá örvar hann hugmyndaflug, vitsmuni og 

sköpunargleði nemenda. Á þann hátt öðlast nemendurnir betri íslenskukunnáttu meðvitað 

jafnt sem ómeðvitað og þegar námsleikir eru notaðir til viðbótar er hægt að vekja áhuga 

nemenda á leikjum og leikþörf þeirra er mætt. Það er mikilvægt að nota sem 

fjölbreyttastar kennsluaðferðir í námi.  
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