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Ágrip  

Á undan förnum árum hefur munnleg saga verið að öðlast ákveðna 

viðurkenningu innan sagnfræðinnar. Munnleg saga gengur út á að afla 

sögulegrar þekkingar með því að taka viðtöl við fólk um líf þeirra og liðna 

atburði. 

Í þessu verkefni verður fjallað um munnlega sögu sem og hvernig hægt er 

að nota hana í sögukennslu í grunnskóla. Verkefnið er í megindráttum 

tvískipt, í fyrri hluta verkefnisins er sagt frá sagnfræði, nokkrum aðferðum 

innan hennar, þó aðallega munnlegri sögu. Greint er frá stöðu munnlegrar 

sögu innan sagnfræðinnar, kostum hennar og göllum. Í seinni hlutanum 

gerum við grein fyrir tilraunarkennslu sem við unnum í samstarfi við 

nemendur í 9. bekk í Grunnskóla Grindavíkur og tengingu kennslunnar 

við Aðalnámskrá grunnskóla. Kennslan fólst í að nemendur tóku viðtöl við 

einstaklinga og unnu bækur upp úr þeim. Fjallað verður um reynslu okkar 

og annarra af munnlegri sögu.  

Niðurstaða okkar er að munnleg saga sé mjög góður kostur í kennslu og 

samræmist vel markmiðum aðalnámskrá vegna þeirrar fjölbreytni sem 

aðferðin býður upp á. 
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1. Inngangur  

Innan skólakerfisins er stöðugt verið að endurskoða kennsluhættina með 

það markmið að bæta kennslu og líðan nemenda. Til að hægt sé að mæta 

nýjungum og breyttum kröfum verður menntakerfið að vera sveigjanlegt en 

meginmarkmiðin eru þó þau að veita nemendum góða, alhliða menntun.  

Grunnskólum er ætlað að mæta hverjum nemanda með það að leiðarljósi 

að stuðla að alhliða þroska hans án takmarkana. Það er að segja grunn-

skólanum ber skylda til að mennta öll börn á árangursríkan hátt.1 

Sífellt er verið að leitast við að bæta skólakerfið með bættum kennslu-

háttum. Við að bæta skólastarfið er lögð áhersla á að kennsluaðferðirnar 

séu sem fjölbreyttastar, því kemur vinna með munnlega sögu í 

sögukennslu mjög til greina. Síðustu áratugi hefur munnleg saga hefur 

lengi verið notuð við öflun heimilda innan sagnfræðinnar, með viðtölum við 

einstaklinga sem á einhver hátt hafa upplifað atburði sem verið er að 

rannsaka. Heimildirnar byggja á frásögnum einstaklinga, af atburðum úr 

lífi þeirra og tilfinningum tengdum þeim. Þessi aðferð hefur verið notuð í 

skólum erlendis til nokkurs tíma ekki bara í sögukennslu heldur einnig í 

öðrum námsgreinum.  

Ástæðan fyrir vali okkar á þessu viðfangsefni er áhugi á þessari ákveðnu 

aðferð innan sagnfræðinnar og hvernig hægt er að aðlaga hana að kennslu 

í grunnskóla. Við lítum svo á að þetta sé heppileg aðferð til að virkja alla 

nemendur og gefa þeim kost á að afla sjálfir frumheimilda sem þeir svo 

vinna með, túlka og skapa út frá. Einnig gefur þetta kennurum og 

nemendum tækifæri til að fara út fyrir námsbækurnar.  

Til að kynnast þessari aðferð ákváðum við að leita til kennara á 

unglingstigi við Grunnskóla Grindavíkur, í þennan skóla gengum við báðar 

og höfum einnig starfað við hann. Eftir að við höfðum kynnt fyrir 

kennaranum hvað við höfðum í huga og hvað munnleg saga væri leist 
                                                           
1
 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2007:8 



4 

 

honum mjög vel á. Við fengum 9. bekk, nemendur sem höfðu valið sér   

samfélagsfræði, til að taka þátt í þessu verkefni með okkur. Við ákváðum 

að hafa verkefnið frekar einfalt þar sem þessir nemendur fá aðeins eina 

kennslustund á viku. Markmið okkar voru tvenns konar annars vegar að 

kynna fyrir nemendum munnlega sögu og hvernig unnið er með hana og 

hins vegar að nálgast áfangamarkmið er tilgreind eru í Aðalnámskrá 

grunnskóla.  Nemendur tóku viðtöl við einstaklinga, oft urðu afi eða amma 

þeirra fyrir valinu en þó ekki í öllum tilfellum, unnu úr þeim á skapandi 

hátt, flest með því að búa til bók þar sem þau skráðu viðtalið orðrétt upp 

og létu snældu eða dvd disk með viðtalinu fylgja.  

Verkefnið okkar er tvískipt, í fyrri hlutanum fjöllum við um hvað munnleg 

saga er og skoðum einnig aðrar tengdar aðferðir. Við rekjum þróun 

munnlegarar sögu sem aðferð í sagnfræði, veltum fyrir okkar sérstöðu 

hennar, kostum hennar og göllum. Í seinni hlutanum er fjallað um 

munnlega sögu sem kennsluaðferð og gerð er grein fyrir tilraunakennslu í 

munnlegri sögu. Við fjöllum einnig um reynslu okkar af munnlegri sögu í 

námi okkar við Kennaraháskóla Íslands, og reynslu annarra.  
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2. Munnleg saga, einsaga og aðrar aðferðir í sagnfræði 

Flestir einstaklingar búa yfir einhverri eða jafnvel mikilli vitneskju um 

fortíðina og það sem gerðist áður fyrr, jafnvel langt aftur fyrir tíma Krists. 

Þessi vitneskju er mönnum ekki meðfædd heldur höfum við verið frædd 

um merka atburði og merkisfólk sem hafa skipt heimsbyggðina miklu 

mála. Innan sögunnar er ekki einungis að finna merka atburði og 

merkisfólk er tengdist þeim þar er einnig að finna hversdagslega 

einstaklinga sem hafa frá einhverju að segja. Einhverju sem kannski 

tengdist ekki endilega merkum atburðum sögunnar beint heldur var hluti 

af hinum minni heimi er fyrirfinnst innan þess stóra, heimssögunnar. Til 

eru aðferðir innan sagnfræðinnar sem leitast við að afla upplýsinga um hið 

nálæga. Í hinum nærtæka heimi okkar eru einstaklingar með sögu. Þessar 

aðferðir eru til þess fallnar að styrkja sjálfsmynd þess er vinnur, 

sögusköpun og þekkingu.2  

Hér verður fjallað um nokkrar aðferðir innan sagnfræðinnar er nálgast 

söguna í gegnum hinn minni heim er fyrirfinnst innan hins stóra. Þessar 

aðferðir eru munnlega saga (oral history), einsaga (micro history), 

byggðarsaga og grenndar- og átthagafræði.  Leitast verður við að skilgreina 

þessar aðferðir, segja lítllega frá einkennum þeirra og tengslum þeirra á 

milli. Þetta eru aðferðir er hafa nokkra sérstöðu þar sem þær byggja á 

munnlegum heimildum samhliða skráðum. Þó eru það munnleg saga og 

einsaga sem byggja frekar á hinum munnlegu heimildum á meðan hinar 

aðferðirnar blanda þessu gjarnan meira saman. 

Það er ekki eingöngu svo að þessar aðferðir séu notaðar í sagnfræði þær 

eru líka notaðar í kennslu bæði í grunn-, framhalds- og háskólum. Á 

seinni tímum hefur sá áhugi, að leyfa nemendum að vera meiri 

þátttakendur í eigin námi, farið vaxandi. Hér er átt við að nemendur fái 

                                                           
2 Þorsteinn Helgason 2008 
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sjálfir að afla sér fróðleiks með eigin forvitni, að uppgötva og þreifa á.3 Þær 

aðferðir sem hér verða kynnta og fjallað um eru einmitt aðferðir er mæta 

þessum áhuga. Eins og hér hefur verið getið verða þessar aðferðir skoðaðar 

í sagnfræði, en einnig hvernig þær eru notaðar við kennslu í skólum. 

Mesta áherslan verður þó á munnlega sögu en hinar aðferðirnar kynntar 

til samanburðar. 

 

2.1 Munnleg saga 

Munnleg saga  eða „Oral history“ eins og enska hugtakið hljóðar er heiti  

sem vísar til ákveðinnar aðferðar innan sagnfræðinnar þar sem leitast er 

við að segja og skrá sögu einstaklinga er tilheyra ákveðnum hópi, svo sem 

ættingja, nágranna eða samverka-manna. Þetta er leið til að skrá og taka 

saman sögur er segja frá liðnum tímum og reynslu þeirra er segja söguna. 

Sagnanna er aflað með viðtölum við einstaklinga  sem álitið er að hafi frá 

einhverju áhugaverðu eða mikilvægu að segja. 

Þessi aðferð er almennt séð nokkuð algeng enda hefur fólk í gegnum tíðina 

eða söguna lært um það liðna í gegnum munnlega frásögn. Segja má að 

söguleg vitund einstaklinga hafi byggst á því að þeir geymi vitnisburð 

annarra af fortíðinni og þá oft mjög nákvæma rétt eins og hún sé þeirra 

eigin og tilheyri í raun ekki öðrum.4 

Aðferðin er talin mikilvæg í sagnfræði og hefur hún fengið aukna 

viðurkenningu sem slík á síðustu árum. Eins og áður hefur verið getið 

gengur aðferðin út á að afla sögulegrar þekkingar í formi viðtala við 

einstaklinga sem ýmist hafa tekið þátt í atburðum eða þekkja til þeirra 

atburða sem verið er að rannsaka. Með slíkum viðtölum gefst 

rannsakendum kostur á að skrá og heyra endurminningar og lífsreynslu 

                                                           
3 Gunnar Karlsson, 1985:112 
4 Linda Shopes 2008   
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einstaklinga sem ýmist fela í sér frásagnir af stóratburðum sögunnar eða 

hversdagslífi almennings. 

Þessar ákveðnu heimildir verða til með ýmsum hætti. Má þar nefna viðtöl 

fræðimanna eða blaðamanna við einstaklinga um atburði sem viðkomandi 

hefur annað hvort tekið þátt í eða orðið vitni að eða um lífshlaup hans. 

Einnig verða munnlegar heimildir til þegar einstaklingur hljóðritar eigin 

frásagnir eða frásagnir nákominna ættingja gagngert til að varðveita 

lífshlaup þess er talar eða talað er við fyrir afkomendurna. Hljóðritanir frá 

fundum og ráðstefnum sem og upptökur sem gerðar eru á opinberum 

vettvangi tilheyra þessum ákveðna heimildarflokki.  

Munnlegar heimildir geta oft gefið innsýn í viðhorf og lífshætti fólks, 

tilfinningar og upplifanir einstaklinga. Þess vegna tekst oft að gefa sögunni 

meira líf og lit með þeirri aðferð er munnlegar heimildir bjóða upp á en 

aðrar heimildir ekki. Þegar segja á sögu ýmissa hópa sem í gegnum tíðina 

hafa ekki skilið eftir sig mikið af rituðum heimildum eða sett mark sitt á 

þær opinberu heimildir sem að mestu eru notaðar í sagnfræði hafa 

munnlegar heimildar reynst ómetanlegar.  Þessu til stuðnings má benda á 

að víða erlendis hafa fræðimenn notað slíkar heimildir sem efnivið í 

rannsóknir á sögu verkafólks, kvennasögu sem og ýmissa annarra hópa 

eins og barna, aldraðra og innflytjenda.5   

Þessi aðferð er einnig notuð í skólum þar sem nemendur  kanna eigið 

samfélag með því að tala við fullorðna um það liðna. Með þessu er líka 

verið að minnka bilið milli kynslóða. Einnig eru munnlegar sögur notaðar 

á söfnum og galleríum til að auka upplýsingar og færa líf í sýningar. Fyrir 

alla sem hafa áhuga á sögu eru mikilvægar heimildir að finna á 

skjalasöfnum og bókasöfnum sem geyma safn munnlegra sagna.6 

 

                                                           
5 Miðstöð munnlegrarsögu 2008 
6 Rob Parks 2008 
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2.2 Einsaga 

Til er önnur hlið á teningi sagnfræðinnar sem kallast einsaga eða „micro-

history“ eins og þessi aðferð er kölluð á ensku. Hugtakið er rakið til 

bandaríska fræðimannsins George R. Stewart (1895 – 1980), en hann hóf 

að nota það upp úr 1959. Hann var prófessor við Kaliforníuháskóla í 

Berkeley. Stewart þessi skráði sögu er fjallar um úrslitaorrustuna í 

bandarísku borgarastyrjöldinni og bar nafnið „Pickett‘s Charge: A 

Microhistory of the Final Attack at Gettysburg, July 3, 1863. Þessi frásögn, 

sem nær yfir þrjúhundruð blaðsíður, segir söguna í smáatriðum, sögu af 

atburðum sem stóðu einungis yfir í 15 klukkustundir. Þetta dæmi sýnir 

áhuga þessa merkamanns  á hinu örsmáa eða öllum smáatriðum og hann 

kallaði einsögu7.  

Einsagan gengur þar af leiðandi út á að hið hversdagslega og almenna er 

notað til að útskýra það einstaka, óvenjulega og undarlega er fyrirfinnst í 

hverju samfélagi. Með því að skoða hið smáa eins og ýmsar vísbendingar, 

tákn og einhvers konar ummerki getur það varpað nýju ljósi á sögu þess 

sem verið er að rannsaka. Einsögur koma ekki til með að umbreyta 

sögunni heldur verður einungis hluti af sögu hvers samfélags eða 

einstaklings. 

Það er í raun lítill munur á þessum aðferðum, einsögu annars vegar og 

munnlegri sögu hins vegar, en þó einhver.  Eins og fram hefur komið þá 

byggir  munnleg saga að mestu leit á viðtölum við einstaklinga og ýmsum 

hljóðritunum. Hún er bundin við nútímann og nálæga fortíð. Hins vegar 

skoðar einsagan einnig aðra þætti. Hún byggir ekki eingöngu á viðtölum 

heldur myndum, dagbókum, skjölum sem og vettvangs-athugunum þess 

sem rannsakar. Hún er því ekki eins bundin nútímanum en þarf þó á 

sérstökum heimildum að halda. Einsagan segir samt sögu einstaklinga líkt 

og munnlega sagan en einnig  frá skemmtilegum jafnt sem sorglegum 

                                                           
7 Carlo Ginzberg 2000:13-14 
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atburðum er koma fyrir innan heils samfélags. Þetta eru sögur sem yfirleitt 

er ekki hægt að lesa í „venjulegum“ sögubókum eins og kennslubókum 

heldur eru þetta sögur sem lýsa á einstakan hátt lífi er einkenna smærri 

samfélög jafnvel einstökum hverfum innan stærri borga eða þéttbýlisstaða. 

Einsögu aðferðin tengist vel þeim aðferðum er notaðar eru innan 

mannfræðinnar sem og þjóðfræðinnar líkt og munnlega söguaðferðin gerir. 

John Foot (2007) heldur því fram að þetta séu aðferðir sem í raun hafni 

hinu gamla valdakerfi og flokkun innan sagnfræðinnar sem nánar verður 

fjallað um hér á eftir. Innan þessa tveggja aðferða rúmast sögur er eiga sér 

stað í eðlilegu umhverfi þar sem er að finna daglegt líf fjölskyldna 

samskipti innan þeirra og milli vina og ættingja.8 

 

2.3 Byggðarsaga, átthaga- og grenndarfræði  

Átthagafræði er grein er skaut rótum hér á landi á fyrri hluta 20. aldar. 

Var það ekki síst í skóla Ísaks Jónssonar en hann var stofnaður 1926. Ísak 

Jónsson hafði sótt hugmyndir sínar til Svíþjóðar þar sem hann hafði verið 

að kynna sér skólamál á árunum 1926-28. Þetta er aðferð er fjallar um hið 

nálæga, skólastofuna, skólalóðina, heimilið o.s.frv. Hún er nátengd svo 

kallaðri byggðasögu sem eins og nafnið gefur til kynna sprettur sjálfstætt 

upp í byggðum landsins.9 Ísak Jónson skilgreinir átthagafræði á þennan 

veg „átthagafræði er alhliða þroskandi kennsla og námsstörf, raunhæf 

mannrækt............“10 

Skilgreining Ísaks undirstrikar það að átthagafræði er ekki einhver ákveðin 

námsgrein né einhliða fræðsla um átthaga heldur einskonar 

kennsluaðferð. Að leitast er við að finna, ákvarða og reyna heppilega aðferð 

sem hentar hvers konar viðfangsefnum sem hefur það að markmið að 

                                                           
8 John Food 2007:435-437 
9 Þorsteinn Helgason 2005 
10 Ísak Jónsson 1962:14 
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stuðla að uppeldi, þroska, þekkingu og fræðslu.11 Einnig má benda á að 

söguþekking nemenda sem og söguvitund þeirra er ekki afmörkuð við þá 

sögukennslu sem þau fá í skólanum. Þau öðlast hana ekki síður í gegnum 

námsgreinar eins og móðurmál, kristinfræði og erlend tungumál svo eru 

það fjölmiðlar, bókmenntir og söfn sem bæta um betur. Vagga sögunnar 

liggur ekki síst í hinu daglega lífi nemenda, fjölskyldunni og þeirri orðræðu 

er tíðkast manna á milli.12  

Ísak Jónsson bjó til svo kallaðan átthagafræðilykil. Þessum lykli er ætlað 

að auðvelda val verkefna og varða leiðina. Hann hefur að geyma 

umfjöllunarefni eins og mannlíf, líf dýra og jurta og lífsbaráttu. Á þessu má 

sjá að átthagafræðin kemur víða við en í miðjunni stendur ævinlega 

einstaklingurinn sem vinnur verkefnið.13 

Grenndarfræði eða greindarvitund eru hugtök, líkt og umhverfisvitund og 

söguvitund, sem renna stoðum undir sjálfsvitund einstaklinga og þeirra 

hópa. Grenndarfræði er aðferð til að efla hugsun manna sem og skilning á 

mannlegu sem náttúrulegu umhverfi mannsins. Við leitumst sífellt við að 

skilgreina okkur sjálf sem síðan leiðir okkur út í að skoða og velta fyrir 

okkur stöðu okkar og hlutverki. Við erum sífellt að takast á við skilaboð 

ævina á enda, skilaboðum frá nær jafnt sem fjær umhverfi okkar þess 

vegna skiptir sögulegt samhengi hlutanna okkur miklu máli. Hluti af öllu 

þessu er grenndarvitund okkar.14   

Á liðnum öldum hefur lífið til sjávar og sveita breyst mikið, 

þéttbýliskjarnar hafa myndast og þeir vaxið með ótrúlegum hraða með 

tilheyrandi búferlaflutningum. Jafnhliða þessu hefur fyrra lífsmynstur 

horfið eða breyst svo að ekki er saman að líkja. Með þessari þróun kom 

fram stefna innan skólakerfisins sem hafði það að markmiði að efla 

                                                           
11 Ísak Jónsson 1962:12 
12 Þorsteinn Helgason 2008 
13 Ísak Jónsson 1962:15-16 
14 Bragi Guðmundsson 2000:21-22 
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grenndarvitund nemenda. Hugmyndin var að styrkja þessa vitund með því 

að ganga út frá hinu einstaka, því nærtækasta gagngert til að efla 

þekkingu, skilning og hugtakanotkun nemenda. Hugsunin var að með 

þessu ættu þeir mun auðveldara með að takast á við stærri, fjarlægari og 

óhlutbundnari verkefni. Menn litu svo á að með aukinni þekkingu á eigin 

umhverfi myndi sjálfsmynd nemenda eflast. Þá er einnig talið að 

grenndarfræði sé ákjósanleg leið til að þroska skilning nemenda á 

landslagi, staðarháttum og umhverfinu í mun víðara samhengi en 

fjallahringurinn segir til um. 15  

Næst verður fjallað um byggðasögu. Hún er oft á tíðum talin heppileg 

þegar hugmyndin er að skoða eða rannsaka atvinnulíf og alþýðulíf hvers 

konar í stað heils þjóðríkis.16 Þar sem aðstæður mann voru breytilegar frá 

einu byggðafélagi til annars þurftu þeir sífellt að vera að aðlaga sig að   

illviðráðalegu kringumstæðum og þeirri náttúru er þeir bjuggu við hverju 

sinni. Þetta gerir það að verkum að við skrif á byggðasögu gat verið 

mikilvægt að grennslast fyrir um einföldustu búshluti sem og þau 

vinnubrögð er tíðkuðust. Að tala við fólk til að öðlast sýn á hið smáa sem 

skipti miklu í þróun lifnaðarhátta á hverjum stað, það sem fólki finnst ekki 

taka að tala um eða skrá niður. Þetta er mikilvægt við gerð byggðasögu 

vegna þess að fjöldi smáatriða hverfa endanlega úr sögunni með hverri 

kynslóð, smáatriði sem geta skipt máli til að skapa heildarmyndina.17 

Með auknum áhuga á að leifa nemendum að afla sér fróðleiks með eigin 

forvitni, uppgötva og þreifa á hefur leiðinni verið beint inn á þá braut að 

skoða nánasta umhverfi hvers skóla. Þar sem erfitt er að koma auga á 

þjóðfélagið og þreifa á því þrátt fyrir að það sé allt um kring hefur stefnan 

                                                           
15 Bragi Guðmundsson 2000:31-38 
16 Gunnar Karlsson 1985:112 
17 Árni Björnsson 1985:117 
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verið sett á að nálgast fyrst nærumhverfið og færa sig síðan til þess 

fjarlæga.18 

Eftir að hafa fjallað um þessar ákveðnu leiðir innan sagnfræðinnar, eða 

sem kennsluaðferðir, er augljóst að þær skarast verulega og leitast í raun 

við að fjalla um líka þætti. Þetta eru aðferðir sem skoða hið nálæga, það 

sem einkennir hvert samfélag fyrir sig og að efla hugsun manna sem og 

skilnings á mannlegu og náttúrulegu umhverfi mannsins.  

Að nota byggðasöga og átthaga- og grenndarfræði sem kennsluðaferð er 

verið að efla grenndarvitund nemenda það er að segja að þau þekki eigið 

samfélag eins og skólasamfélagið atvinnu-, menningar-, og félagslífið svo 

eitthvað sé nefnt. Einnig, eins og hér að ofan er greint, er verið að gefa 

nemendum ákveðið frelsi í eigin námi þar sem forvitni þeirra fær útrás um 

leið og þau auka við þekkingu sína, skilning á umhverfi sínu, hugtökum og 

þeirri orðræðu sem viðgengst í hverju samfélagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 Gunnar Karlsson, 1985:112 
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3. Munnleg saga innan sagnfræðinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um hinn fræðilega þátt munnlegrar sögu. Það 

verður leitast við að skoða sögu hennar og þær breytingar sem hafa orðið á 

notkun hennar. Ekki er hægt að segja að munnleg saga sé eitthvað nýtt og 

óþekkt en hins vegar hefur hún verið gagnrýnd fyrir það að ekki sé hægt 

að byggja sögu á minni einstaklinga þar sem það sé óáreiðanlegt. Hér 

verður fjallað um sérstöðu munnlegrar sögu en hún felst í því að munnleg 

saga byggir á viðtölum við einstaklinga sem eru ekki aðgengileg í öðrum 

heimildum, en á þetta var einnig minnst hér að framan. Fjallað verður um 

kosti og galla munnlegrar sögu sem og varðveislu munnlegra heimilda.  

 

3.1 Hver er staða munnlegrar sögu í sagnfræði? 

Það er ekki hægt að segja að munnleg saga sé eitthvað nýtt innan 

sagnfræðinnar. Eins og margir vita hefur fólk lært og heyrt um fortíðina í 

gengum hið talaða mál. Fólk hefur sagt hvert öðru sögur ýmist úr eigin lífi 

eða annarra kynslóð fram af kynslóð. Ef litið er til hins forna gríska 

samfélags má finna sagnfræðinga eins og Heródótus sem aflaði upplýsinga 

og safnaði þeim saman um t.d. Persastríðin á 5. öld f.Kr. eins má nefna 

Þúkýdídes (460-400 f.Kr.) en hann talaði við fólk sem tók þátt í 

Pelópsskagastríðinu til að afla sér upplýsinga sem hann síðan notaðist við 

í skrifum sínum.19 

Þegar sagnfræðingar sem uppi voru á 19. öld fóru að leggja áherslu á hið 

vísindalega markmið innan sagnfræðinnar það er að segja að innan 

sagnfræðinnar ætti að vinna á vísindalegan hátt var ekki mikið rúm fyrir 

munnlegar frásagnir. Í þessu fólst að þekkingu varð að safna á 

„vísindalegan“ hátt til að geta talist til sagnfræðinnar og þekkingin þurfti 

að byggja á rituðum heimildum og þá helst frumheimildum. Einn þeirra 

                                                           
19 Rebecca Sharpless 2006:19. 
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sem lagði hve mest áherslu á þetta var Leopold von Ranke en hann sagði 

að í sögunni ætti að sýna hlutina eins og þeir væru („wie es eigentlich 

gewesen“).20   

Er leið á 20. öldina fór að verða vart við breytingar innan sagnfræðinnar. 

Sú áhersla sem 19. aldar sagnfræðingar höfðu lagt áherslu á eða svo 

kölluð sérfræði-sagnfræði var gagnrýnd af sagnfræðingum er aðhylltust 

félagslegri sagnfræði. Þeir bentu á að of mikil áhersla hefði verið lögð á 

atburði og þá sögu ákveðinna „mikilmenna“ en gleymst hefði að skoða 

samfélagslega byggingu og þær breytingar sem henni tengdust. Hér er talið 

að sagan hafi verið lýðræðisvædd, að nú væri tími til að fjalla um fleiri 

hópa er mynduðu samfélagið og skoða það út frá víðara samhengi.21 

Á sama tíma fóru að heyrast háværar raddir frá róttækum félags- og 

stjórnmálahreyfingum sem kölluðu á að tengja þyrfti saman reynslu 

fortíðar við framgang nútíma stjórnmála. Við þessar aðstæður var aðferð 

munnlegrar sögu notuð það er að segja sögur verkamanna, kvenna og 

annarra minnihlutahópa, hópa sem ekkert hafði heyrst frá fóru nú að láta 

í sér heyra. Tölfræðiupplýsingar og opinberar skýrslur er lýstu félagslegri 

stöðu einstaklinga sem og hópa dugðu ekki lengur til. Nú var leitast við að 

skoða ævisögur fólks til að varpa ljósi á upplifanir þess sem og minningar, 

það hvernig fólk mundi sögu sína.22 

Þrátt fyrir að ákveðnar línur væru lagðar innan sagnfræðinnar við 

sagnaritun voru ekki allir tilbúnir að fara eftir þeim. Einn þeirra var Jules 

Michelet (1798-1874) en við skrif sín notaðist hann við munnlegar 

frásagnir samhliða opinberum skjölum. Hann benti jafnan á þær ólíku 

nálganir sem þessar aðferðir gáfu. Annars vegar væru það hin opinbera 

                                                           
20 E. H. Carr 2001:3. 
21 Georg G. Iggers 2004:12-14 
22 Georg G. Iggers 2004:13 
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hlið á atburðum og svo hin munnlega hlið sem gæti varpa öðru ljósi á þá 

atburði er fjallað var um.23 

John G. Nicolay ritari Abrahams Lincolns Bandaríkjaforseta skráði 

endurminningar um forsetann, stuttu eftir að hann lést 1865, ásamt félaga 

sínum William Herndon. Þessar endurminningar voru að hluta til byggðar 

á viðtölum við fólk sem ýmist hafði þekkt hann eða unnið með honum. Á 

líkan hátt hafa félagsfræðingar sem skoðað hafa söguna komist að 

grundvallar upplýsingum um líf og störf fólks með því að tala við fólkið 

sjálft.24 

Segja má að munnleg saga hafi verið endurvakin í kringum 1930 – 1940  

þegar umfangsmikið verkefni er kallaðist „Federal Writers Project“ var sett 

af stað í Bandaríkjunum. Verkefni þetta gekk út á að safnað var saman 

frásögnum eða munnlegum sögum um tíu þúsund einstaklinga er 

tilheyrðu ólíkum hópum samfélagsins. Þetta voru sögur fólks sem höfðu 

upplifað heimskreppuna miklu er hófst um 1929. Áætlun verkefnisins 

gekk ekki eftir en hugmyndin var að gefa niðurstöðurnar út, hins vegar var 

heimstyrjöldin í algleymingi því var engu fjármagni veitt til verkefnisins. 

Flestar þessara sagna er nú að finna í „Libarary of Congress“ og í 

geymslum víðs vegar um landið.  

Hvað sem öðru líður líta sagnfræðingar svo á að Allan Nevins, er starfaði 

við Columbia University um 1940, sé upphafsmaður þess að vinna á 

markvissan og kerfisbundinn hátt með munnlega sögu í Bandaríkjunum. 

Hann skráði á segulband, geymdi og gerði það aðgengilegt fyrir 

rannsakendur framtíðarinnar sem kæmu til með að álíta að 

endurminningar hefðu sögulega þýðingu. Hann var einnig brautryðjandi í 

að nota munnlega sögu í kennslu þar sem hann setti á fót fyrsta verkefni 

þess efnis við Columbiaháskólann árið 1948. Á sama tíma urðu miklar 

                                                           
23 Rebecca Sharpless 2006:20. 
24Linda Shopes 2002:1   
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framfarir í upptökutækninni sem auðveldaði allar upptökur. Áhugi Nevins 

og vinna vakti athygli í örðum háskólum sem hófu að nota þessa aðferð í 

kennslu. 

Síðar eða um 1960 – 1970 fór aðferðin er byggði á munnlegri sögu að vaxa 

fiskur um hrygg en þá jókst áhugi félagsfræðinga jafnt og sagnfræðinga á 

reynslu almennings. Með því að skrá sögur frá fyrstu hendi, sögu þess 

stóra og fjölbreytta hóps er byggir hvert samfélag, hjálpað til við að skapa 

lýðræði það er að segja saga allra skiptir máli ekki bara „merkismanna“.25 

Það er ekki hægt að fjalla um munnlega sögu án þess að minnast á 

hlutverk kvennasögunnar en það voru einmitt þær sögur og umrót innan 

mannfræðinnar á 9. áratugnum sem skapaði nýtt rannsóknarsvið innan 

munnlegrar sögu. Þessa breytingu má rekja til feminista er var vaxandi 

hópur bæði í Bandaríkjunum og Vestur Evrópu. Þetta voru konur sem 

héldu því fram að sögu kvenna ætti að segja og skrá með aðferð munnlegar 

sögu. Fram að þessu höfðu sögur kvenna ekki verið sagðar þær voru 

ósýnilegar, þær áttu sér eiginlega ekki stað innan sögunnar sagan var saga 

karlmanna og stóratburða er þeir tóku þátt í.26 

  

3.2 Kostir og gallar munnlegrar sögu 

Ef litið er á sagnfræðina í gegnum aldirnar hefur hún fjallað að mestu um 

stjórnmál, efnahagsmál eða trúmál. Það voru keisaraveldi og stjórnir hvers 

lands sem skiptu upp sögulegum tíma sem síðan endurspeglaðist í 

sögulegum ritum. Einungis var fjallað um líf einstaklinga eða áhrif 

einstaka atburða á líf þeirra þegar umbrotatímar gengu yfir eins og 

siðaskiptin eða franska byltingin. Þetta var ekki svo óeðlilegt þar sem 

sagnfræðingar þess tíma komu úr valdastéttum og var þar af leiðandi 

                                                           
25 Linda Shopes 2002  
26 Andrea Petö and Berteke Waaldijk 2006:18-19 
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ætlað að fjalla um þessi mál. Þetta voru karlar sem höfðu ekki löngun til 

að skrifa aðra sögu en þá sem þeir töldu skipta máli, saga kvenna eða 

verkamanna var ekki áhugaverð.  

Þó má benda á að ekki var við sagnfræðinga þess tíma að sakast því að 

aðgengi þeirra að skjölum eða frumheimildum var ekki auðveld. Gögnin 

voru í vörslu þeirra er höfðu sömu hugmyndir og valdhafarnir um hvað átti 

að birta og hvað ekki og því mótuðu þeir fortíðina.27  

Þrátt fyrir allt hafa bæði samfélagsfræði kennarar sem og sagnfræðingar 

nútímans mikið af frumheimildum til að byggja á í starfi sínu þegar þeir 

reyna að nálgast fortíðna. Dagblöð, dagbækur, bréf, ljósmyndir, ýmsar 

minningar og fleira skipa stóran sess í rannsóknum bæði kennara og 

sagnfræðinga. Munnlega sagan hefur aftur á móti nokkra einstaka kosti 

sem aðrar greinar sagnfræðinnar hafa í minna mæli, en hún gefur fólki 

tækifæri á að fræðast um sjónarhorn einstaklinga, sjónarhorn sem að öðru 

leiti koma ekki fram í rituðum gögnum.  

En á munnleg saga þá eitthvað sameiginlegt með annarri almennri sögu? 

Ef litið er til hinnar skráðu sögu sem byggð er á miklum rannsóknum er 

ekki komist hjá því að átta sig á að munnleg saga byggir ekki á slíku. Hins 

vegar gefur hún aðra nálgun á sögunni. Hún segir okkur ekki söguna á 

hinn hefðbundna hátt heldur gefur okkur innsýn í hvernig fólk man það 

liðna og reynslu þess í gegnum lífið, um viðhorf og það hvernig fólk túlkar 

eða leggur meiningu í það liðna. Þrátt fyrir þetta má segja að minnið geti 

einnig brugðist okkur. Okkur hættir stundum til að sveipa fortíðina 

dýrðarljóma. Í viðtölum við einstaklinga geta komið fram skekkjur og 

ákveðnir öfgar sem bendir til þess að minnið hefur brugðist eða að tíminn 

hefur haft þau áhrif að minningin um hið liðna hefur umbreyst og jafnvel 

brenglast svo að við höfum breytt henni í einhverja goðsögn.  

Hvað þetta varðar hafa rannsóknir sýnt að minnið er öflugt lifandi kerfi 

sem starfar í stórum hluta heilans, því er ekki skipt niður í ákveðin hólf 

                                                           
27 Paul Thompson 2000:4 
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líkt og í tölvum, það er að segja hóf sem geyma ákveðnar minningar úr lífi 

einstaklinga. Rannsóknir segja okkur þó lítið um það hvernig þessar 

minningar eru kallaðar fram.28 

Hvaða atburðir eru þá líklegir til að endast í minninu? Rannsóknir greina 

frá þremur þáttum sem ráða mestu um þær minningar. Í fyrsta lagi eru 

það atburðir sem höfðu tilfinningalegt gildi fyrir einstaklinginn þegar þeir 

áttu sér stað.  Í öðru lagi voru það atburðir sem líklegastir er til að hafa 

áhrif á líf einstaklingsins seinna á ævinni og í þriðja lagi ef atburðirnir 

höfðu valdið einstakri upplifun hjá einstaklingnum og höfðu ekki 

endurtekið sig.29  

Hins vegar snýst munnleg saga ekki eingöngu um minningar heldur segir 

hún frá því sem hefði geta gerst, ef þetta eða ef hitt, hún segir frá glötuðum 

tækifærum og hún segir líka frá svikum, draumum og löngunum fólks. 

Viðmælendur muna oft eftir því hvenær hlutirnir fóru úrskeiðis, hvenær 

sagan riðlaðist. Þeir reyna að aðlaga sjálfan sig að sögunni hagræða 

atvikum þannig að þau hangi saman við þeirra sögu og þróa hugmyndir 

sínar þannig að þær passa við þá staðalímynd sem þeir bera sig saman við 

eða hina almennu sögu. Þetta er gert til að hjálpa okkur til að skilja hið 

liðna og til að draga söguna saman í það ákveðna form sem munnleg saga 

er.30  

Þegar sagnfræðingar fyrri tíma leituðu sér upplýsinga um fortíðna gátu 

þeir byggt á bréfaskriftum og reglulegum dagbókarfærslum. En í dag hafa 

símar, tölvupóstar og netvædd samskipti komið í stað þessara verðmætu 

rituðu heimilda. Án munnlegu sögunnar, væru mikið af persónulegri sögu 

síðustu hundrað ára eða svo glötuð sagnfræðingum framtíðarinnar. 

Munnleg saga gefur tækifæri til að fræðast um mismunandi gerðir af 

upplýsingum. Þó svo að til sé mikið af rituðum heimildum um fólk þá er 

ekki þar með sagt að við höfum þær upplýsingar sem okkur vantar. Í 

                                                           
28 Paul Thompson 2000:129 
29 Alice M. Hoffman og Howard S. Hoffman 2006:278 
30 John Food 2007:435-437 
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gegnum munnlega sögu er hægt að læra um vonir, tilfinningar, vonbrigði, 

fjölskyldu og aðrar persónulegar upplifanir fólksins sem talað er við. 

Munnleg saga gefur tækifæri til að spyrja spurninga sem rannsakandinn 

eða spyrillinn hefur áhuga á. Með því að tala við fólkið í  samfélaginu um 

fortíðina er hægt að spyrja spurninga sem rannsakandinn einn leitar svara 

við. Munnlega sagan gefur áhugamönnum um sagnfræði tækifæri til að 

segja sína sögu með sínum eigin orðum. Í gegnum hana hafa viðmælendur 

tækifæri til að vera þátttakendur í að skapa sögulega endursögn á sínu lífi, 

og setja því mark sitt á söguna. Einnig gefur munnleg saga dýrmætt 

tækifæri fyrir mannleg samskipti.31  

Hvað sem þessu líður er mikilvægt að sagnfræðingurinn eða sá sem vinnur 

með munnlegar heimildir jafnt og allar heimildir temji sér gagnrýna 

hugsun. Ekki er hægt að treysta í blindni á að frásagnirnar séu sannar 

þrátt fyrir að sá sem frá segir hafi verið á staðnum. Með þetta í huga er því 

mikilvægt að ganga úr skugga um áreiðanleika viðmælandans og 

sannleiksgildi frásagnarinnar. Þetta er hægt að gera með því að kanna 

tengsl viðmælandans við viðkomandi atburð einnig er hægt að skoða 

tengslin með því að bera frásögnina saman við önnur viðtöl um sama efni 

sem og skriflegar heimildir. Reynist einhver skekkja koma í ljós ber 

sagnfræðingnum að skoða hvers vegna og hvað hugsanlega gæti legið þar 

að baki. 

Það er ekki ólíklegt að eitthvað geti borið á milli þegar viðtöl eru tekin þar 

sem verið er að kalla fram ákveðna minningu og því mikilvægt að hafa það 

í huga. Eitt af því sem getur gerst er að sagnfæðingar gangi of langt í að 

rannsaka sannleiksgildi frásagna einungis til að gera hana sem réttasta en 

gleyma að um minningu einstaklings er að ræða sem getur verið 

misáreiðanleg. Ber því að hafa í huga að munnleg saga er leið 

viðmælandans til að túlka sína upplifun á þeim atburði er rætt er um 

hverju sinni. Er mikilvægt að hafa það hugfast þegar viðtöl eru tekin við 

                                                           
31 Kathryn Walbert og Jean Sweeney Shawver 2002:3-5 
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hvað aðstæður þau eru tekin, hver segir hvað, við hvern og hver er 

tilgangurinn með viðtalinu32.  

Frásagnir endurspegla félagslega stöðu viðmælandans eða gera það mjög 

oft. Bent hefur verið á að frásagnir eru ólíkar á milli kynþátta og stétta 

jafnt og kynja, þannig segja til dæmis atvinnurekendur öðruvísi frá en 

verkamenn þegar rætt er við þá um sama verkfallið sem báðir voru aðilar 

að. Síðast en ekki síst getur liðið langur tími frá því að atburðirnir gerast 

þar til sagt er frá þeim og því verður að taka tillit til þess, minnið getur 

verið gloppótt og erfitt að rifja upp löngu liðna atburði þannig að ekkert 

fari úrskeiðis33   

Gallar er þó nokkrir á þessari svo annars ágætu aðferð. Þrátt fyrir að hún 

gefi okkur tækifæri til að skoða heiminn frá öðru sjónarhorni en 

„stórsagan“ býður upp á það er að segja hið smá og nærtæka í heiminum 

hefur hún einnig galla. Þessir gallar birtast helst í því að  sagan sem sögð 

er hverju sinni nær fremur stutt aftur í tímann oft ekki nema hundrað ár. 

Þar sem viðtöl eru uppistað verkefnanna er um að ræða nútímasögu sem 

takamarkar tengingu við fjarlæga fortíð. Viðfangsefnið hverju sinni er 

einstaklingurinn og hans nær og fjær heimur þannig að frásögnin 

einskorðast við þann sem rætt er við.34  

Fleiri vankanta er að finna eins og að vinna við munnlega sögu er tímafrek 

vegna þess að það tekur langan tíma að skrifa upp viðtal í handrit. Hins 

vegar má benda á að upptakan er mun áreiðanlegri og nákvæmari heimild 

en sú ritaða þar sem áherslur sem notaðar eru í talmáli s.s. blæbrigði, 

málnotkun og þagnir geta gefið ýmsar vísbendingar.35 Svo eru það atriði er 

snúa að einstaklingnum sjálfum. Þar sem munnleg saga gengur út á að 

ræða við einstaklinga um líf þeirra og fjölskyldna getur efnið verið mjög 

                                                           
32 Linda Shopes 2008 
33 Linda Shopes 2008 
34 Þorsteinn Helgason 2008 
35 Paul Thompson 2000:126. 
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viðkvæmt jafnvel svo viðkvæmt að það þolir ekki úrvinnslu og umfjöllun. 

Þar sem öflun heimilda í munnlegri sögu á sér stað í nútíðinni geta 

umfjöllunin komið verulega við sjálfsmynd viðkomandi er því oft spurt um 

hvað má afhjúpa og hvenær.36  

Til eru þeir fræðimenn sem hafa bent á að munnleg saga geti ekki farið 

saman við heimssöguna. Það er þá helst að bent er á að reynslusaga 

einstaklinga og tímabila- og kerfissaga rekist illa saman vegna þess að það 

sem hugsanlega getur verið satt í einstaklingssögunni getur verið rangt í 

sögu tímabilsins. Einnig að munnleg saga er háð tilfinningum en hin 

„sögulegi sannleikur“ er mun vitsmunalegri. Hér er átt við að söguþekking 

og lífsreynsla haldast ekki í hendur.37 

 

3.3 Að varðveita munnlegar heimildir  

Nú hefur verið fjallað um munnlegar heimildir, hvernig þeirra er aflað, 

kosti þeirra og galla en hvað á svo að gera við þessar heimildir? Það er 

mjög mikilvægt að varðveita heimildir í hvaða formi sem þær eru bæði 

ritaðar og munnlegar. Munnlegar heimildir eru frumheimildir og ber að 

tryggja varanleika þeirra.  

Á Íslandi eru til ógrynni af munnlegum heimildum og er stærsta safn 

þeirra að finna hjá Ríkisúrvarpinu einnig eru stofnanir eins og 

Landsbókasafnið sem safnar útgefnu hljóðefni,  Árnastofnun sem safnar 

þjóðfræðiefni sem og þjóðháttardeild Þjóðminjasafnsins. Árið 2007 var 

stofnuð Miðstöð munnlegrar sögu en þar er tekið á móti munnlegum 

heimildum til varðveislu.38 

Með aukinni tækni í upplýsingaöflun eins og þeirri stafrænu er mun 

auðveldara að skrá og veita aðgang að munnlegum heimildum. Á netinu 
                                                           
36 ÞorsteinnHelgason 2005:12-13 
37 Þorsteinn Helgason 2005:3 
38 Miðstöð munnlegrar sögu 2008 
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eru viðtöl oft birt bæði í upprunalegri mynd og líka skráðar upptökur en 

þetta gerir það að verkum að auðveldara er að nálgast efnið til frekari 

rannsókna fyrir aðra fræðimenn en einnig almenning. Þrátt fyrir þetta 

aukna og jafnframt auðvelda aðgengi ber að umgangast slíkar heimildir 

með virðingu þar sem um frásagnir einstaklinga er að ræða og þarf því að 

gæta að rétti þeirra. Einnig er mikilvægt að gæta að gæðum efnisins svo 

menn líti ekki svo á að hvað sem er sé þess virði að það sé birt. En hvað 

sem þessu líður er ekki vafamál að þetta getur auðveldað rannsakendum 

vinnu verulega þar sem þeir þurfa ekki að hlusta á margra klukkutíma 

upptökur eða fletta í gegnum fjölda handrita til að finna það sem þeir leita 

að fyrir rannsóknir sínar. Netið gerir það að verkum að rannsakandinn 

getur fengið aðgang að viðtölunum sjálfum, kannað hvernig þau hafa verið 

notuð af höfundi og hvernig hann hefur unnið úr þeim.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
39 Linda Shopes 2008:16 
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4. Munnleg saga sem kennsluaðferð. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru leiðir sem kennarar nota til að ná þeim 

markmiðum er þeir setja sér í kennslu, með því telja þeir að þeir nái til 

sem flestra nemenda á þeirra eigin forsendum. Að einhverju leiti stýra 

kennsluaðferðirnar kennslunni en kennsluaðferðir eru skipulag kennarans 

í kennslunni, samskipti hans við nemendur sína, skipulag á 

viðfangsefnum og námsefni með það markmið að nemendur læri það sem 

keppt er að.40 Kennsluaðferðir eru fjölmargar og enginn ein er betri en 

önnur, kennarinn verður að átta sig á hvaða kennsluaðferð hentar honum 

og nemendum hans hverju sinni. Með fjölbreytni nær kennarinn að virkja 

fleiri nemendur og þá um leið nær hann að vekja áhuga þeirra á því efni 

sem verið er að fjalla um. Hér á eftir verður fjallað almennt um munnlega 

sögu í skólakennslu og síðan gerð grein fyrir tilraunarkennslu sem fór 

fram í 9. Bekk í Grunnskóla Grindavíkur. Í bekknum voru einungis 9 

nemendur og höfðu þeir valið samfélagsfræði sem valgrein. Farið verður 

yfir markmið kennslunnar, viðfangsefnið og hvernig vinnuferlinu var 

háttað.  

 

4.1 Munnleg saga í sögukennslu. 

Samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1999a), sem hann gerði á 

árunum 1987 – 1988 þar sem hann fylgdist með kennslu og byggir 

rannsóknin á gögnum úr 667 kennslustundum sem um 120 kennarar 

komu við sögu. Í rannsókninni kemur fram að stór hluti kennslu i 

grunnskólum byggist á flokk kennsluaðferða sem hann kallar þulunám og 

þjálfunaræfingar. Innan þess flokks eru aðferðir eins og þulunám, 

skriflegar æfingar, vinnubóka kennsla og fleiri.41  

                                                           
40 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:9 
41 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:72-73 
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Sú skoðun er mjög útbreidd meðal kennslu- og námssálarfræðinga að 

sumar áðurnefndar aðferðir sem hafa verið notaðar í sögukennslu hafi 

verið ofnotaðar, en hér er um að ræða aðferðir er falla undir flokk 

þulunáms og þjálfunaræfinga og svipar niðurstöðum rannsókna Ingvars til 

skoðana þeirra. Kennslu- og námssálarfræðingar líta svo á að þessi aðferð, 

sem byggir á endurtekningum og þjálfun og margir kennarar telja 

nauðsynlega, sé ekki eins þörf og álitið er.  En með þulunámi eru 

nemendur að læra þekkingaratriði utanbókar og standa skil á þeim þegar 

þess þarf. Með þulunámi getur allt nám orðið merkingarlaust og þar af 

leiðandi er mikilvægt að nemendur skilji tilgang utanbókanáms.42 

Skriflegu æfingarnar byggjat á því að nemendur leysa skrifleg verkefni úr 

námsefninu, oft spurningar sem fylgja þeim köflum sem unnið er með í 

námsbók.43 Kennarar hafa einblínt á innihald námsbóka, og að nemendur 

læri um ákveðin ártöl, tímabil í sögunni eða persónur sem hafa sett sitt 

mark á söguna eða jafnvel skapað söguna líkt og margir telja. Má þó benda 

á að mikilvægt er að kennara bryddi upp á nýjungum í kennslunni, hvort 

heldur það er fyrir sig eða nemendur sína. Munnlega saga sem 

kennsluaðferð gæti því verið góð tilbreyting frá hversdagsleika 

kennslunnar. 

Verkefni sem tengjast munnlegri sögu geta auðveldað nemendum  á öllum 

skólastigum að læra ýmsa færni og kunnáttu á ýmsum sviðum. Munnleg 

saga getur hjálpað nemendum að læra um ný söguleg efni, í gegnum hana 

geta þeir styrkt þekkingu sína á sögulegu efni með því að heyra hana frá 

fólki sem man hana og getur tengt sig við hana. Munnlega sagan getur 

kennt nemendunum ákveðna rannsóknarfærni, hún er verðmæt 

rannsóknaraðferð sem nýtist nemendum alla þeirra skólagöngu. 

Nemendur geta öðlast færni í gagnrýnni hugsun. Ef vel er staðið að vinnslu 

munnlegrar sögu getur hún eflt mikilvægi þeirra spurninga sem skipta 

                                                           
42 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:70-71 
43 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:72 
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máli hvað varðar fortíðna. Nemendur gætu þurft að kljást við margar 

þversagnir sem koma upp á milli einstakra atburða sem fjallað er um í 

bókum og því sem viðmælandinn greinir frá, hann þarf að finna leiðir til að 

útskýra muninn og ákveða hvort álitið þeir telji trúverðugra eða meira 

sannfærandi. Að læra hvernig á að leita ítarlegra leiða, bera saman margs 

konar álit af sama atburði og íhuga hlutdrægni og samhengi sem fylgir 

rannsóknargögnum getur hjálpað nemendum ekki bara til að skilja viðtalið 

sitt heldur einnig til að hugsa á gagnrýnni og viðsýnni hátt. 

Munnleg saga getur gert það að verkum að fleiri nemendur verða virkir, 

hún getur gert nemendum með litla lestrar og skriftargetu kleift að læra 

mjög mikið um fortíðina og skapa árangursrík, örvandi verkefni. Munnleg 

saga getur hjálpað nemendum að finna persónuleg tengsl við fortíðina og 

við lífið í þeirra samfélagi. Þegar nemendur tala um fortíðina við eldra fólk í 

þeirra samfélagi öðlast hún gildi hjá þeim hún hættir að vera runa af 

merkingarlausum nöfnum, dagsetningum og byrjar að vera eitthvað sem 

henti venjulegt fólk líkt og þá sjálfa, fólk með tilfinningar, vonir og 

langanir. Munnlega sagan gefur nemendum tækifæri á að skilja söguna í 

fyrstu persónu og til að öðlast skilning á gleði, sorgum og vonum sem aðrir 

upplifðu.  

Munnlega sagan getur hjálpað nemendum að þróa með sér dýrmæta 

persónulega færni. Hún dregur nemendur frá Internetinu, tölvuleikjum og 

sjónvarpi inn í nærveru við lifandi manneskjur. Góðir viðtalsmenn þurfa að 

vera framúrskarandi hlustendur og vandvirkir athugendur til að geta spurt 

gætinna eftirfylgjandi spurninga og sífellt að vera að meta viðbrögð 

viðmælandans, tilfinningarlegt ástand hans og þol.44  
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4.2 Okkar reynsla 

Munnlega sögu í kennslu höfum við reynt af eigin raun í námi okkar við 

Kennaraháskóla Íslands. Haustið 2006 unnum við verkefni í námskeiði 

sem nefnt er „Sagnfræði og sögunám“. Umsjónarmaður með námskeiðinu 

var Þorsteinn Helgason Dósent í sagnfræði við Kennaraháskóla Íslands, 

hann hefur sýnt munnlegu sögunni mikinn áhuga og kynnt hana fyrir 

nemendum í Kennaraháskólanum.  Annar greinarhöfunda var einnig í 

námskeiðinu „Rannsókn og ritun í sögu“, umsjónarmaður þess var einnig 

Þorsteinn Helgason.  

Í námskeiðinu „Sagnfræði og sögunám“ er verið að kynna heimildarfræði 

fyrir nemendum, framsetningu sagnfræðinnar og hugmyndastefnur.45 

Samkvæmt kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands fyrir árið 2006 – 2007 

var markmiðið með námskeiðinu að láta nemendur fá innsýn í viðfangsefni 

og aðferðir sagnfræðinnar og öðlast næga yfirsýn til að takast á við 

fjölbreytt viðfangsefni af sagnfræðilegum tagi, einkum kennslu í 

grunnskóla.46  

Í kennsluskránni kemur einnig fram að megin viðfangsefni námskeiðsins 

voru stefnur og straumar, aðferðir og framsetningarmáti sagnfræðinnar. 

Leitað var svara við ýmsum spurningum sem tengdust sagnfræðinni. Á 

námskeiðinu voru unnin nokkur lítil verkefni og eitt stórt, það stóra 

krafðist töluvert af nemendum. Á þessu námskeiði komumst við fyrst í 

kynni við einsöguna (micro-history) og munnlegu söguna (oral-history). 

Eitt af smærri verkefnum námskeiðsins var að nemendur lýsa atviki úr lifi 

sínu og nota heimildir til að styðja frásögnina, annað lítið verkefnin 

tengdist bókinni „The Return of Martin Guerre„ eftir sagnfræðinginn 

Natalie Zemon Davis. Nemendur voru bæði látnir lesa bókina og horfa á 

frönsku kvikmyndina sem gerð var eftir sögu bókarinnar. Við vinnu með 

bæði bókina og kvikmyndina voru nemendur látnir velta fyrir sér ýmsum 
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spurningum sem tengdust efninu. Bókin segir frá ungum pilti í litlu þorpi í 

Frakklandi á tímum siðaskiptana, hann hljópst að heiman og kom ekki 

aftur fyrr en nokkrum árum seinna og var þá nýr og betri maður enda ekki 

sá sami og hvarf nokkrum árum áður. Við gerð sögunnar studdist 

höfundur að mestu við eina frumheimild, frásögn dómarans  sem 

rannsakaði málið og dæmdi.47 Aðferðin sem þessi bók er byggð á fellur 

undir aðferð einsögunnar, en eins og áður hefur verið greint frá byggir sú 

aðferð ekki eingöngu á viðtölum heldur einnig á  myndum, dagbókum, 

skjölum sem og vettvangsathugunum þess sem rannsakar. Seinasta og 

stæsta verkefni námskeiðsins var torfbæjar-verkefnið, sem gengur undir 

heitinu „Torfbæir í Netheimum“. Við vinnu á þessu verkefni þurftu allir 

nemendur að finna sér einstakling sem hafði einhverja reynslu af lífi í 

torfbæ. Nemendur tóku viðtöl og reyndu að hafa upp á myndum sem 

tengdust reynslu þeirra. Þegar gagnssöfnun var lokið hófust nemendur 

handa við að gera heimasíðu um viðkomandi þar sem rödd einstaklingsins 

fær að hljóma.  Viðmælandi okkar í þessu verkefni var kona komin á 

tíræðisaldur, hún hafði fæðst í torfbæ á Vestfjörðum. Við vorum mjög 

lánsamar, þar sem konan bjó yfir ýmissi vitneskju um þessa tíma. Hún gat 

farið með sögur og vísur sem tengdust sveitinni sinni, sem við svo nýttum 

þegar við unnum heimasíðuna.   

Seinna námskeiðið er „Ritun og rannsókn í sögu“. Samkvæmt kennsluskrá 

Kennaraháskólans eru markmið þess að nemendur verði vel færir um að 

leiðbeina grunnskólanemendum um að skrifa ritgerð, aðallega um söguleg 

nútímaefni.48 Lokaafurð námskeiðsins var ritgerð sem byggist á 

frumheimildum. Hún er unnin í nokkrum áföngum, fyrst lásu nemendur 

nokkrar greinar og bókakafla um markmið og mismunandi aðferðir. Næst 

velja nemendur sér efni, fyrir valinu urðu fjölbreytt og ólík efni. Þegar 

leitinni að viðmælandanum og söguefninu er lokið tekur við vinna við að 
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greina og rýna í það efni sem við höfum i höndunum. Nú var hafist handa 

við að setja saman það efni sem nemendur hafa í höndunum, ákvarða 

hvað stíl þær ætla að nota við skrifin.49 

Annar greinahöfundur sat þetta námskeið, eins og áður hefur verið getið. 

Hann ákvað að skoða lífshlaup einnar konu, konu sem hafði setti mikinn 

svip á skóla-, félags- og menningarstörf  í sínum hreppi en hún sat einnig í 

hreppsnefnd og markaði þar upphaf ýmissa starfa í hreppnum. Þetta 

verkefni gekk út að afla sem mestu og bestu frumheimilda um viðkomandi 

konu. Það var gert með því að taka viðtöl við einstaklinga sem bæði höfðu 

þekkt og starfað með henni, lesa og fletta í gegnum hreppsbækur og 

gerðabækur félaganna sem hún hafði starfað í og veitt forstöðu til margar 

áratuga og leita eftir myndum er tengdust henni. Við heimildaöflunina 

áskotnaðist greinahöfundi bréf og ýmis önnur gögn er höfðu verið í eigu 

viðkomandi konu. Úr þessum heimildum var unnið og sett saman ritgerð 

er fjallaði um konuna frá því að hún flutti í hreppinn, með stuttri 

umfjöllun um æsku hennar og menntun, störf hennar og samskipti við 

hreppsbúa.  

Þetta verkefni var einstaklega skemmtilegt og kenndi greinahöfundi að 

heimildir eru af ýmsum toga, ritaðar og munnlegar. Einnig að varðveisla 

heimilda er mjög mikilvæg en við vinnu að verkefninu komst greinar-

höfundur að því að til að mynda voru gerðabækur þeirra félaga sem konan 

veitti forstöðu  út um allan bæ og ekki mjög auðvelt að nálgast þær, en eru 

nú komnar allar undir sama þak. Að viðtöl geta varpað annarri mynd á 

einstaklinga sá tilfinningalegi þáttur sem oft kemur fram í viðtölum getur 

skipt verulegu máli. Efir vinnuna varð þessi ákveðna kona greinarhöfundi 

eins og ljóslifandi, en hún lifði frá 1879-1969, vegna þess að viðtölin höfðu 

sagt svo ótrúlega margt um persónuna.   
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4.3 Reynsla annarra 

Þegar vinna við verkefni líkt og þetta hefst er mikilvægt að komast að því 

hvort að einhverjir hafi reynslu af þessu efni. Hér á landi hafa kennarar 

ekki mikið verið að prófa sig áfram með munnlega sögu í kennslu, ekki svo 

vitað sé, því útgefið efni hvað varðar þessa aðferð í kennslu er að mjög 

skornum skammti. Þó eru tveir kennara sem hafa gert grein frá sinni 

reynslu, það eru Þorsteinn Helgason Dósent í sagnfræði við 

Kennaraháskóla Ísland og Birna Björnsdóttir sögukennari í Lindarskóla í 

Kópavogi.  

Þorsteinn hóf kennslu í Menntaskólanum Í Kópavogi árið 1978. Hann hóf 

að nota persónulegar heimildir og fjalla um nærtæk efni, einkum í kennslu 

þegar líða tók á kennsluferilinn. Kennsluaðferðin sem hann nýtti þróaðist 

því út í að vera einsaga eða munnlega saga.  En í upphafi lét hann 

nemendur gera ritgerð um efni sem þeim var úthlutað, það fyrirkomulag 

erfði hann frá fyrri kennara. Seinna meir fóru nemendur að fjalla um efni 

sem voru þeim hugleikin og þegar leið á kom að því að þeir fóru að skrifa 

um efni sem voru þeim nærtækari t.d. skólahljómsveitina sem þeir voru í 

eða íþróttarfélagið sitt.50 Seinna fór Þorsteinn að kenna við 

Kennaraháskóla Íslands og við kennsluna þar hefur hann unnið markvisst 

með einsögu og munnlega sögu líkt og fram kemur í kafla 5.2 þar sem við 

fjöllum um okkar reynslu.  

Birna Björnsdóttir er sögukennari við Lindaskóla í Kópavogi. Veturinn 

2007-2008 vann hún meistaraverkefni í sagnfræði við Háskóla Íslands. 

Verk hennar gekk út á að vinna með munnlega sögu í kennslu, til að 

kynnast hvernig verkefni í munnlegri sögu er unnin í skólum lagði hún 

fyrir nemendur sína í 8. og 9. bekk verkefni. 8. bekkur vann verkefnið 

„Unglingar fyrr á tímum“ og 9. bekkur vann verkefnið „Kvennafrídagurinn 

24. október 1975“. Hún lagði upp með tvenns konar markmið í 

                                                           
50 Þorsteinn Helgason 2008 
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kennslunni, annars vegar að kynna fyrir nemendum munnlega sögu og 

vinnuna við það ferli. Í öðru lagi að ná fram þeim markmiðum sem fram 

koma í aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur tóku viðtöl við einstaklinga 

sem tengdust þeirra viðfangsefni, úrvinnsla var svo í formi heimasíðu.51  

Birna komst að þeirri niðurstöðu að verkefni tengd munnlegri sögu henti 

mjög vel við sögukennslu í grunnskólum, aðferðin er sveigjanleg og því 

auðvelt að finna viðfangsefni við hæfi. Munnleg saga nýtist við ýmsa aðra 

verkefnavinnu, á öllum skólastigum og til samþættingar við aðrar 

námsgreinar.52 

Víða í heiminum er verið að vinna með munnlega sögu sem aðferð í 

kennslu, en líkt og í mörgum öðrum fræðigreinum standa Bandaríkjamenn 

mjög framanlega og eru miklar framfarir í notkun hennar í skólum þar. 

Sögukennarinn Glenn Whitman hefur stýrt þar mjög umfangsmiklu 

verkefni sem heitir „The American Century Project.“ Verkefnið byggist á því 

að ár hvert taka nemendur viðtöl við einstaklinga um ákveðið tímabil eða 

atburði í sögunni, þ.e.a.s. sögu Bandaríkjanna. Í gegnum verkefnið hefur 

safnast mikið magn af munnlegum heimildum.53 Verkefni Whitmans, The 

American Century Project skiptist upp í átta vinnu skeið.  

1. Þjálfa nemendur í aðferðum munnlegrar sögu, að þeir þjálfist í að 

skilja tækifærið sem felst í því að umgangast munnlega sögu sem 

sagnfræðilega aðferðafræði.  

2. Að nemendur velji sér viðmælenda, hann má ekki vera á neinn hátt 

tengdur viðkomandi. Þetta getur verið stórt en þó auðugt 

viðfangsefni fyrir flesta nemendur.  

3. Að nemendur skrái sjá sér einnar blaðsíðu ævisögu með mynd um 

viðmælandann. 

                                                           
51 Birna Björnsdóttir 2008: 7-8 
52 Birna Björnsdóttir 2008: 62 
53 Glenn Whitman 2008    
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4. Sagnfræðilegt samhengi, nú þurfa nemendur að skrifa 7-10 

blaðsíðna ritgerð þar sem þeir skoða frum- og auka heimildir, skapa 

samhengi fyrir betri skilning á viðtalinu. 

5. Viðtalið og afritun á því, ætlast er til að nemendur afriti allt viðtalið 

sitt, einnig eiga þeir að útvega nákvæma tímaskrá. 

6. Sagnfræðileg greining, hér reynir á getu nemenda til að kanna gildi 

viðtalsins fyrir sagnfræðna. Þeir þjálfast því í að hugsa og haga sér 

líkt og sagnfræðingar sem og að greina styrkleika og veikleika 

munnlegrar sögu sem sagnfræðilega aðferðafræði. Í 3-5 blaðsíðna 

ritgerð eru nemendur látnir ákveða hvar viðtal þeirra passar í 

söguna. 

7. Loka afurð verkefnisins, nemendur skila tveimur eintökum af 

verkefni sínu sem og af hljóðrituðu viðtalinu. Annað eintakið fer á 

skjalasafn og hitt fær kennarinn til yfirferðar. 

8. Sýning fyrir almenning, við þetta tækifæri er verið að halda upp á 

vinnu og líf þeirra sem þeir tóku viðtal við.54 

 

4.4 Markmið og tenging við aðalnámskrá 

Þegar undirbúningur að verkefni sem þessu fer af stað er mikilvægt að 

markmiðin með því séu skýr og raunhæf. Markmiðin þurfa ekki beint að 

tengjast þeim markmiðum sem skráð eru í námskrám, heldur getur 

kennarinn sett fram önnur markmið sem tengjast annarri færni nemenda, 

líkt og félagslegri færni, færni í gagnrýnni hugsun og fleira. Hér á landi 

setur Alþingi fram lög um grunnskóla og gefur það einnig út námskrár 

fyrir hverja námsgrein sem og almennan námskrá sem lýtur  almennt að 

starfi skólanna. Lögum samkvæmt er grunnskólinn 10 ára nám og gert er 

ráð fyrir að nemendur hefji nám við 6 ára aldur. Einnig er öllum skólum í 

landinu skilt að gefa út skólanámskrá sem skólastjóri er ábyrgur fyrir, í 

henni er aðalnámskrá útfærði á nánari hátt. Menntunin á að styrkja 
                                                           
54 Glenn Whitman 2004:8-10 
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nemendur til að gera sér grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu og að geta 

tengt færni og þekkingu við umhverfið og daglegt líf.55 Starfshættir 

skólanna er margvíslegir og samkvæmt almenna hluta Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að „skólunum er skilt að stuðla að því að nemendur temji 

sér viðsýni og efli skilning sinn á mannlegum kjörum og umhverfi, á 

íslenskum þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum, skyldum einstaklingsins 

við samfélagið og rétt hans innan þess.“ 56  

Í öllu skólastarfi er hefð fyrir því að skilgreina hver markmið kennslunnar 

eru þegar hún er skipulögð. Hefð þessa má rekja til Ralph Tyler, 

Bandaríkjamanns sem árið 1949 kynnti hugmyndir sínar í bókinni Basic 

Principles og Curriculum and Insturuction. Í bók sinni lýsir Tyler 

hugmyndum sínum sem voru þær að undirbúning kennslu væri best 

háttað með því að setja fram 4 ákveðnar spurningar og svara þeim. 

Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hver er tilgangur kennslunnar ? 

2. Hvaða viðfangsefni eru líkleg til að stuðla að þessi tilgangur náist ? 

3. Hvernig er heppilegast að skipuleggja viðfangsefni ? 

4. Hvernig er unnt að meta hvort þessi tilgangur hafi náðst ?57 

 

Benjamín Bloom er annar fræðimaður sem leggur mikla áherslu á að  

flokka niður markmið í kennslu. Hugmyndi hans og samstarfsmanna hans 

er sú að flokka mannlega hæfileika í þrjá megin flokka. Þessir flokkar eru 

þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. Það er hægt að 

vinna út frá flokkunarkerfi hans við vinna í munnlegri sögu en þá er stuðst 

við flokkinn er nálgast þekkingarsvið nemenda.  

                                                           
55 Aðalnámskrá grunnskóla 2006:9 
56 Aðalnámskrá grunnskóla 2006:9 
57 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:13-14 
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Innan þekkingarsviðsins er að finna þætti eins og minni, skilning, beiting, 

greining, nýmyndun og mat. Allt eru þetta þættir er skipta máli fyrir 

nemendur í námi þeirra og hefur hver flokkur sín markmið en þau eru: 

Minni: að nemendur þekki, viti, nefni, lýsi, skilgreini eða tilgreini. 

Skilningur: að nemendur geti túlkað eða þýtt, tengt saman, umorðað, 

útskýrt, borið saman, lýst með eigin orðum, gefið dæmi eða endursagt.  

Beiting: að nemendur geti notað, leyst, sýnt, reiknt, skrift, undirbúið og 

flokkað. 

Greining: að nemendur geti fært rök fyrir máli sínu, dregið ályktanir af 

fyrir liggjandi upplýsingum eða heimildum, styðji mál sitt með tilvísun til 

heimilda eða setji fram rökstuddar tilgátur. 

Nýmyndun/nýsköpun: að nemendur nýti þekkingu sína við að setja fram 

eigin hugmyndir, nýtar tillögur eða lausnir. 

Mat: að nemendur geti lagt rökstutt mat á upplýsingar, hugmyndir, 

aðferðir, skoðanir, viðhorf eða gildismat.  

Með þessa skilgreiningu í huga er mikilvægt að átta sig á að hugmyndin 

um slíka flokkun byggir á ákveðnum skilning  á eðli mannlegrar þekkingar 

og hæfileika. Slíkar hugmyndir eru einnig til þess fallnar að minna á að 

stöðugt þarf að huga að því að sú kennsla sem er í gangi hverju sinni reyni 

á sem flesta hæfileika nemandans.58  

Þó svo að kennarar setji fram sín eigin markmið þá er mikilvægt að þau 

tengist Aðalnámskrá grunnskóla hér á landi á einhvern hátt því leituðumst 

við að finna markmið samkvæmt henni.  

 

                                                           
58 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:18-27 
 



34 

 

Við vinnu á þessu verkefni áttu nemendur að :  

• geta séð fyrritíðar fólk sem gerendur sögunnar og ímyndað sér ólíkar 

stefnur sem sagan hefur getað tekið 

• hafa sett sig inn í tíðaranda og í spor fyrri tíðar fólks, einkum 

jafnaldra, með því m.a. að kanna frumheimildir 

• geta séð hvernig atburðir og einstaklingar eru metnir misjafnlega á 

ólíkum tímum og á ólíkum forsendum 

• hafa sýnt frumkvæði og skipulagshæfni við öflun upplýsinga eftir 

fjölbreyttum leiðum um valin málefni tímabilsins 

• hafa greint málefni með gagnrýnum huga og komið þeim á framfæri 

með skapandi, skýrum og fjölbreyttum hætt.59 

Þessi ákveðnu markmið sem höfum ákveðið að styðjast við teljum við falla 

vel að þekkingarsviðs flokknum samkvæmt Bloom.  

 

4.5 Kennsla í 9. bekk 

Verkefnið „Vinnan á unglingsárunum“ var unnið frá 7. febrúar til 16. apríl, 

eða í 8 kennslustundum. Við val á viðfangsefni ákváðum við að best væri 

að fjalla um eitt ákveðið tímabil í ævi fólks. Þar sem við höfðum ekki verið 

að vinna með nemendum áður en þetta verkefni hófst þá töldum við best 

að það tengdist sem minnst því sem kennari þeirra hafði verið að vinn með 

þeim áður en við komum inn í kennsluna. Við gerðum samt ráð fyrir að 

efnið tengdist námskrá á einn eða annan hátt og því væru nemendur ávallt 

að vinna að markmiðum innan hennar. Í fyrstu átti hver nemandi að taka 

viðtal við einhvern sem var um eða yfir sextugt, viðmælandinn mátti vera 

einhver nákomin þeim, t.d. amma eða afi. Þegar leið á sáum við að þau 

                                                           
59 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:19 
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voru ekki tilbúin að sinna verkefni líkt og þessa ein á báti, því mættum við 

þeirra kröfum og leifðum þeim að vinna saman í tvenndarvinnu. Þó voru 

nokkrir nemendur sem kusu áfram að vinna sjálfstætt. Ástæðan fyrir þeim 

breytingum sem urðu voru þær að nemendur höfðu enga reynslu að vinnu 

líkt og þessari, þeir höfðu ekki unnið mörg verkefni þar sem þeir þurftu að 

taka viðtal við einstaklinga sem jafnvel voru nákomnir þeim líkt og í þessu 

tilviki.  

Fyrir fyrsta tímanum okkar með nemendum vorum við búnar að útbúa 

bréf til foreldra (sjá fylgiskjal 1). Í bréfinu tókum við fram hverjar við 

værum og á hvaða forsendum við tækjum þátt í kennslunni, að í vændum 

væri vinna með nemendum í munnlegri sögu sem þau hugsanlega þyrftu 

aðstoðar með heima. Einnig bentum við þeim á að ef þau vildu fræðast 

meira eða spyrja okkur um verkefnið gætu þau haft samband við okkur.  

Við höfðum einnig út búið bréf (sjá fylgiskjal 2) sem nemendur áttu að 

sýna viðmælanda sínu og biðja hann að undirrita væri hann sammála því 

sem þar kemur fram. Í bréfinu er spurt hvort viðmælandinn vilji taka þátt í 

verkefninu og einnig hvort hann gefi leifi að viðtalið verði aðgengilegt fyrir 

frekari verkefnavinnu, útgáfu eða birtingu á hvað miðli eða í hvaða formi 

sem skólanum finnst viðeigandi. Þessi tvö bréf létum við nemendur hafa í 

fyrstu kennslustundinni og áttu þau að skila okkur bréfinu sem 

viðmælandinn átti að undirrita aftur, samþykkti hann það sem á því stæði. 

 

Í upphafi kennslunnar kynntum við fyrir nemendum þá vinnu sem 

framundan væri og út á hvað verkefnið gengu. Við kynntum þeim 

markmiðin með verkefninu og því hvers var ætlast af þeim. Við gerðum 

nemendum það ljóst að það krefðist mikils af þeim og að þeir þyrftu því að 

leggja sig alla fram við vinnuna. Við kynntum munnlega sögu fyrir 

nemendum, þeir fengu að skoða heimasíður þar sem unnið er með 

munnlega sögu, heimasíður sem skoðaðar voru t.d. heimasíða Torfbæja í 

Netheimum og heimasíða Miðstöðvar munnlegrar sögu. Að þessu loknu 



36 

 

fórum við í töluverða umræðu um heimildir. Nemendur voru spurðir 

ýmissa spurninga um heimildir, t.d. hvort þeir vissu hvað frumheimild 

væri og fleira sem tengist heimildum. Þegar umræðunni var lokið 

skoðuðum við ýmsar heimildir sem gæti nýst þeim við verkefna vinnuna. 

Við skoðuðum sérstaklega efni það sem fjallað var um atvinnuvegi þá 

aðalleg frá árunum 1940 – 1960. Þetta voru bækur eins og Saga 

Grindavíkur, Staðhverfingarbók, Æviminningar Tómasar Þorvaldssonar og 

Sögu Atlas. Mikilvægt er að nemendur átti sig á hvað fólk gat hugsanlega 

verið að vinna við á þessum tíma, það eitt að hafa undirbúið sig töluvert 

áður en að viðtalinu kemur eflir sjálfsöryggi nemenda og einnig öryggi 

viðmælandans. Nemendur verða einnig áhugasamari fyrir því sem þeir eru 

að fara að spyrja um. Þegar heimildarvinnunni var lokið tók við vinna að 

semja spurningar, við fórum í umræður um spurningar og hvernig 

spurningar henta hverju sinni, við kynntum fyrir þeim opnar og lokaðar 

spurningar og hvernig þær eru notaðar. Einnig bentum við þeim á að 

hlusta og horfa á viðtalsþætti og fylgjast vel með því hvernig viðtölin fara 

fram.  Þar sem hópurinn var mjög fámennur og þægilegur töldum við best 

að gera spurningarnar öll saman, frekar en að vinna saman í 2-3 manna 

hópum. Því fóru nemendur í smá þankahríð um spurningar og sumir 

nemendur voru mjög áhugasamir, við skrifuðum allar spurningarnar sem 

nemendum datt í hug niður á töflu. Nemendur voru mjög meðvitaðir um 

hvernig spurningar væri best að nota svo þeir fengju sem mestar 

upplýsingar frá viðmælandanum, hér var greinilegt að umræðan um 

spurningar höfðu skilað sér að einhverju leiti til nemenda. Þegar því var 

lokið flokkuðum við og bættum við fleiri spurningum sem okkur fannst 

vanta í spurningarnar (fylgiskjal 3). Í næstu kennslustund afhentum við 

þeim spurningarnar og fórum aðeins yfir þær. Þegar hér er komið við sögu 

höfðum við gengið úr skugga að nemendur hefðu allir fundið sér 

viðmælanda og hvaða tæki þeir hygðust nota. Allir nemendur höfðu fundið 

sér viðmælanda og höfðu aðgang að einhverjum tækjum. Sumir höfðu 

fengið aðstoðarmann sem hafði aðgang að tækjum. Við töldum ekki 
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mikilvægt að allir nemendur tækju upp viðtalið sitt á segulband eða 

myndbandstæki, því ekki voru allir nemendur reiðubúnir til að taka upp 

og því algjör óþarfi að koma þeim í aðstöðu sem þeim leið ekki vel í. Því 

eins og áður segir þá voru nemendur ekki fullkunnugir kennsluaðferð líkt 

og þessar og því mikilvægt að þeim liði vel í því sem þeir væru að gera. Nú 

tók við undirbúningur fyrir viðtalið, við kynntum fyrir þeim viðtalstæknina 

(sjá kafla 5.6) og hversu miklu máli hún skiptir í allri vinnunni, því viðtalið 

og tæknin á bak við það væri aðalhlutinn af verkefninu að allt verkefnið 

þeirra byggist á viðtalinu og hvernig gengi að framkvæma það. 

 

4.6 Viðtalstækni 

Það að taka viðtöl við ókunnugt fólk getur vafist fyrir mörgum nemendum. 

Þegar nemendur byrja að undirbúa viðtalið þarf að huga að ýmsu. Það 

fyrst sem ber að athuga er að finna réttan viðmælanda, hann þarf að geta 

gefið góðar upplýsingar um viðfangsefnið sem verkefnið gengur út á. 

Nemendur þurfa að huga að spurningunum sem þeir hyggjast spyrja að, 

mikilvægt er að nemendur skrifi allt það sem þeim dettur í hug að hægt sé 

að spyrja viðmælandann að. Gott er að flokka spurningarnar eftir efni 

þannig að þær passi saman, að því loknu er að raða þeim saman eftir því 

sem við á í viðtalinu. Þegar nemendur hafa útbúið spurningar og flokkað 

þær, er nauðsynlegt að þeir æfi sig að taka viðtal t.d. með aðstoð 

bekkjafélaga eða einhverjum heima áður en hið eiginlega viðtal fer fram. Ef 

hugmyndir af fleiri spurningum vakna á meðan á æfingunni stendur er 

gott að bæta þeim við og einnig þeim spurningum sem vakna á meðan á 

viðtalinu stendur. Við gerð spurninganna verða nemendur að ganga út frá 

því að spurningarnar sé opnar, þ.e.a.s. að þær gefi ekki eitthvað eitt 

ákveðið svar, já eða nei svör. Með því að hafa spurningarnar opnar fá 

nemendur fjölbreytt svör, og þær krefjast smá umhugsunar að hálfu 

viðmælandans. Lokuðum spurningum er yfirleitt hægt að svara í einu eða 

tveimur orðum, á þannig spurningum er ekki hægt að byggja upp heilt 



38 

 

viðtal. Spyrilinn þarf einnig að varast það að leiða ekki viðtalið, því þarf 

hann að vanda vel valið á þeim spurningum sem hann hyggist nota.60  

Á meðan á viðtalinu stendur er mikilvægt að nemandinn sýni viðmælanda 

sínum fyllstu kurteisi, sem og að hann hlusti á svör viðmælanda síns. Ef 

hann gerir það ekki geta  komið upp endurtekningar í viðtalinu, sem geta 

leitt af sér mikið óöryggi bæði hjá nemandanum og viðmælandanum.61 

 

4.7 Úrvinnsla á verkefninu 

Við úrvinnslu á verkefninu ákváðum við að gefa nemendum ákveðið val 

um hvernig þeir vildi skila því af sér. Með því að leifa nemendum að hafa 

nokkuð val þá teljum við að við höfum náð betur til þeirra og þeirra 

áhugasviðs. Strax í upphafi vinnunnar gerðum við þeim grein fyrir hverjar 

okkar hugmyndir voru um skilin og komum við með nokkur dæmi um 

hvaða möguleikar voru í boði. Við greindum þeim frá að þau gætu skilað í 

formi heimasíðu, bókar, plakats og fleira. Þegar leið á vinnuferlið þá tóku 

nemendur ákvörðun um hvernig þeir vildi skila. Allir nemendur tóku 

ákvörðun um að skila í formi bókar, þá niðurstöðu rekjum við til fyrri 

reynslu þeirra. Fyrr um veturinn, þegar við vorum í vettvangsnámi á 

unglingastiginu létum við nemendur vinna bækur alveg frá grunni. Þeir 

saumuðu bækurnar, gerðu forsíðu og baksíðu og skreyttu svo bókina að 

sínum smekk. Þessi vinna sló svo rækileg í gegn að þeir vildu gera aðra.  

Það að vinna verkefnið í formi bókar gerir verkefnið mjög eigulegt, þegar 

nemendur hafa skilað bókinni af sér og við farið yfir hana þá verður hún 

varðveitt á bókasafni skólans. Ólíkt því sem fram kemur í vinnuferli Glenn 

Whitman (sjá kafla 5.3) þá þurftu nemendur einungis að skila einu eintaki 

af verkinu. 

                                                           
60 Ingvar Sigurgeirsson 1998:14 
61 Ásdís Olsen og Lilja Jónsdóttir 2001:17 
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4.8 Mat á verkefninu 

Í upphafi verkefnis líkt og við höfum unnið er mikilvægt að kennari ákveði 

hvernig hann hyggist meta vinnu nemenda við lok þess. Nauðsynlegt er að 

kennarinn láti nemendur vita hvernig hann hyggist haga námsmatinu, það 

auðveldar þeim alla vinnuna í kringum það.  Í upphafi vinnuferlisins eða 

þegar við höfðum gert þeim nokkuð góða grein fyrir því út á hvað það gengi 

voru nemendur látnir skrifa stutta greinargerð um hvernig verkefnið 

legðist í þá og hvað og hverju þeir teldu sig eiga von á. Með þessu vorum 

við að kanna forhugmyndir þeirra og hvað væntingar þeir gerðu til 

verkefnisins. Nemendur voru mjög samvisku samir við ritun 

greinagerðarinnar og sögðu meðal annars þetta: 

Það er skemmtilegt og fræðandi....viðtalið leggst mjög vel í mig og 

væri til í að gera þetta aftur. 

Mér finnst þetta bara nokkuð sniðugt verkefni, svolítið flókið 

fyrst en svo skilur maður þetta betur með tímanum.......... það 

verður skemmtilegt að tala við eldra fólk og læra af því. 

Mér finnst þetta verkefni bara fínt...... viðtalið leggst bara fínt í 

mig því að ég kynnist ömmu minni betur. 

Það er alveg ágætt vegna þess að það er fræðandi. 

Það sem ég læri af þessu verkefni er að tengjast eldra fólki, 

maður veit meira um fortíðna, hvernig fólkið vann og hagaði 

sér...... síðan er maður að skapa sér verkefni.  

Þessi ummæli þeirra komu okkur töluvert á óvart, þar sem þeir voru ekki 

vanir að sýna okkur þessa hlið á sér. Því var greinilegt að verkefnið kom 

þeim skemmtilega á óvart og þeir sáu að við gerðum töluverðar kröfur til 

þeirra.  
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Matið fór þannig fram að við lögðum fyrir nemendur sjálfsmat (sjá 

fylgiskjal 4) og einnig mátum við vinnu þeirra . Með sjálfsmatinu er lögð 

áhersla á ábyrgð og virka þátttöku nemenda. Sjálfsmat er líklegt til að 

nemendur geri sér betur greina fyrir veikum og sterkum hliðum sínum. 

Það krefst einnig að nemendur sýni ábyrga afstöðu og hefur því 

uppeldisgildi. Sjálfsmatið veitir einnig kennurum ýmsar mikilvægar 

upplýsingar sem þeir geta ekki aflað með öðrum hætti.62 

Við mátum nemendur eftir fyrir fram ákveðnu matsblaði (sjá fylgiskjal 5). 

Þeir þættir sem við vildum að nemendur uppfylltu voru til dæmis hvort 

viðtali væri lokið á réttum tíma og úrvinnslu þess einnig gæði, hegðun og 

ástundun, áhugi og samviskusemi og hvort nemendur sýndu sjálfstæð. 

 

4.9 Niðurstöður  

Þegar verkefni sem þessu líkur er hverjum kennara holt að fara yfir 

hvernig hefur gengið, náðist að fylgja þeim markmiðum sem stefnt var að, 

voru nemendur áhugasamir og virkir, náðist að ljúka verkefninu inna setts 

tímaramma.  

Í okkar verkefni fengum við nokkuð frjálsar hendur með nemendum og að 

við töldum nógan tíma. Þegar við lítum til baka hefðum við viljað virkja 

bekkjakennarar betur það er að segja koma honum mun betur inni í 

verkefnið og aðferðina er að baki því liggur. Einnig að hann hefði haft 

yfirumsjón með bekknum, en bekkurinn var svo til alfarið í okkar 

höndum, vegna þess að okkur fannst nemendur of oft taka okkur frekar 

eins og gestum og því ekki nógu alvarlega. Hins vegar þegar á leið og með 

auknum áhuga þeirra fóru þau að átta sig á alvarleika vinnunnar og því 

hlutverki sem við gegndum.  

Þau markmið sem við lögðum upp með voru: 

                                                           
62 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:91 
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1. geta séð fyrri tíðar fólk sem gerendur sögunnar og ímyndað sér 

ólíkar stefnur sem sagan hefur getað tekið 

2. hafa sett sig inn í tíðaranda og í spor fyrri tíðar fólks, einkum 

jafnaldra, með því m.a. að kanna frumheimildir 

3. geta séð hvernig atburðir og einstaklingar eru metnir misjafnlega á 

ólíkum tímum og á ólíkum forsendum 

4. hafa sýnt frumkvæði og skipulagshæfni við öflun upplýsinga eftir 

fjölbreyttum leiðum um valin málefni tímabilsins 

5. hafa greint málefni með gagnrýnum huga og komið þeim á framfæri 

með skapandi, skýrum og fjölbreyttum hætt.63 

Að lokinni vinnu nemenda skoðuðum við hvort og hvernig hefði gengið að 

nálgast þau markmið sem við settum okkur, við höfum númerað þau hér 

að ofan til að auðvelda okkur umfjöllunina.  

Við teljum að nemendur hafi náð fyrsta markmiðinu vegna þess að miklar 

umræður fóru fram í fyrstu kennslustundunum um gildi sögunnar fyrir 

okkur í nútímanum. Hverjir voru það sem sköpuðu söguna og skiptu þeir 

einhverju máli? Þau töldu svo vera annars hefði engin saga orðið til hins 

vegar nefndu þau oftast einhverja merkismenn eins og Hitler, Edison, 

Einstein, móðir Teresa og af íslensku mönnum nefndu þau  til dæmis Jón 

Sigurðsson og Halldór Laxness. Uppúr þessum umræðum fórum við að 

velta fyrir okkur hvort sagan hefði orðið önnur ef Hitler hefði ekki komist 

til valda og voru þau alveg örugg um að svo hefði orðið bæði hjá 

Þjóðverjum sjálfum og öllum hinum Evrópuþjóðum. Nemendur höfðu hins 

vegar aldrei heyrt um munnlega sögu, eins og áður hefur komið fram, en 

voru á því að saga almennings væri jafn mikilvægt og saga þeirra 

merkismanna sem oftast væri fjallað um í kennslubókunum. Hún væri 

                                                           
63 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:19 
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greinilega önnur og töluvert öðruvísi en engu síður merkileg. Einn 

nemandi benti á að við vissum ekkert endilega allt um þessa merkismenn 

sem fjallað væri um í kennslubókunum, við vissum oft ekki allt um þeirra 

einkalíf hvað þá líðan og tilfinningar. 

Matsatriði númer tvö og þrjú teljum við nemendur hafa náð en að þeirra 

eigin mati og í umræðum er fóru fram kom fram að þau áttuðu sig á að 

viðmælendur þeirra voru þátttakendur í sögunni og að hlutir í lífi þeirra 

hefði hugsanlega oft getað farið öðruvísi. Dæmi þessu til stuðnings nefndi 

tveir nemendur að viðmælandi þeirra hefði misst pabba sinn þegar hann 

var aðeins tíu ára og að hann hefði ekki getað farið nema fjögur ár í skóla. 

Þeir höfðu einmitt spurt hann hvort hann hefði langað að vera lengur í 

skóla og því svaraði hann svona: 

Já ég hugsa það nú já, það var héraðsskóli í nágrenninu, á 

Reykjum í Hrútafirði þegar maður er búinn í barnaskóla en ég 

hafði ekki kost á því nei, nei. 

Því veltu þeir því fyrir sér að ef pabbi hans hefði lifað hefði líf 

viðmælandans kannski orðið öðruvísi hann hefði hugsanlega fengið meiri 

menntun og ekki þurft að vinna svona mikið eins og raunin varð. Einnig 

nefndu þeir að þeir hefðu fengið nokkuð gott innsýn inn í líf hans og sáu 

að hann hafði átt allt annað líf sem unglingur en þeir. Annar nemandi tók 

fram í sínu mati, en hann þekkti lítið til viðmælandans fyrir,  og sagði:  

ég þekkti hann eiginlega ekkert mikið fyrst, en núna finnst mér 

eins og ég sé búin að þekkja hann mjög lengi.  

Nemandinn sem tók viðtalið með þessum nemanda tók fram í sínu mati að 

það sem hafði komið honum mest á óvart var hversu vinnan var sundruð 

og viðmælandinn hafði talað um vinnugreinar sem nemandinn hafði aldrei 

heyrt um áður. 
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Enn annar talaði um að hann hafði ekki vitað mikið um æsku síns 

viðmælanda sem þó var amma hans. Þessi nemenda tók fram á sínu 

matsblaði að það sem kom honum á óvart var að: 

Hann ólst upp á 4 stöðum. Ég hélt að í gamla daga var flest fólk 

svo fátækt að það hefði ekki efni á þessu. 

Til viðbótar við þetta nefndi hin sami nemandi að hann hefði komist að því 

að viðmælandi sinn væri frábær manneskja og það hefði verið einstaklega 

skemmtilegt að taka viðtalið við hana. 

Matsatriði númer fjögur og fimm eru þau atriði sem við settum inn á 

matsblaðið sem við notuðum til að meta verkefni nemenda. Þessir þættir 

komu mjög misjafnlega út. Að okkar mati skiptist þessi fámenni nemenda 

hópur í tvo hópa annars vegar þeir sem náðu svo til settum markmiðum og 

hins vegar þeir sem gerðu það ekki. Síðar nefndi hópurinn þurfti töluverða 

hvatningu og leiðsögn. Þau voru frekar eða mjög ósjálfstæð og óskipulögð í 

sinni vinnu. 

Ein af spurningum á matsblaði nemendanna var hvort þeir vildu vinna 

fleiri munnleg söguverkefni í framtíðinni. Það var eins með svör við þessari 

spurning og markmiðum fjögur og fimm helmingurinn var alveg til í slíkt á 

meðan hinn helmingurinn sagði ýmist nei eða ég veit það ekki, ég held 

ekki. Með þetta í huga veltum við því fyrir okkur hvað gæti valdið þessu 

þar sem þetta var valgrein hjá þeim, getur verið að þau séu svo vön því að 

námið sé einfaldað um og of að þau þurfi ekki að hafa nógu mikið fyrir því 

sem þau eru yfirleitt að gera? Kennari þeirra vildi meina að ein 

kennslustund á viku kæmi verulega niður á áhuga þeirra og vali á 

viðfangsefnum það gæfist einfaldlega enginn eða mjög lítill tími til 

fjölbreytni eins og hann hefði viljað bjóða upp á. 
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Hvað sem öllu þessu líður teljum við þetta hafa tekist nokkuð vel miðað við 

þann tíma sem við höfðum og það var greinilegt að þau voru allflest ánægð 

með verkefnið. 

  

Lokaorð 

Að vinna með munnlega sögu í kennslu er heill heimur útaf fyrir sig og 

víða hægt að koma við. Það má jafnvel halda því fram að viðfangsefnin séu 

óþrjótandi vegna þess hversu víða er hægt að leita fanga. Það að skoða 

lífshlaup einstaklinga hvernig hann upplifði sögulega atburði og hvernig 

atburðirnir höfðu hugsanlega áhrif á líf þeirra, hvernig hann birtir fortíðina 

og gerir hana skiljanlega og notar hana til að skilja lif sitt og umhverfi 

betur eru allt áhugaverð efni í munnlega sögu.  

Munnleg saga í kennslu er ein af þeim aðferðum sem gott er að nota til að 

bjóða nemendum upp á fjölbreytni í námi. Hún geri söguna áhugaverðari 

fyrir nemendur og tengir þá betur við viðfangsefnið, það kom einmitt fram í 

okkar verkefni þar sem meirihlutanum þótti verkefnið áhugavert. Við 

vinnu sem þessa öðlast nemendur færni á ýmsum sviðum eins og 

félagsfærni, samvinnu ef þau vinna verkefnið í tvenndarvinnu, gagnrýnni 

hugsun og fleiru sem jafnframt kemur til með að nýtast þeim í framtíðinni.  

Aðferð munnlegrar sögu fellur vel að þeim kennsluaðferðum og þeirri  

kennslufræði sem notast er við í dag og einnig hentar hún vel til að ná 

þeim markmiðum sem stefnt er að innan skólakerfisins svo sem 

einstaklingsmiðuðu námi og samvinnu nemenda.  

Eftir vinnu okkar með nemendum í 9. bekk, samfélagsfræðival, við 

Grunnskóla Grindavíkur í verkefni í munnlegri sögu erum við sannfærðar 

um gildi þessarar aðferðar í sögukennslu. Þessi aðferð er þess eðlis að það 

á að vera hægt að finna viðfangsefni við hæfi allra nemenda. Aðferðin bíður 

einnig upp á samþættingu námsgreina sem og samvinnu kennara á milli 
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allt eftir áhuga og vilja kennarans en allt skipulag og umfang er í hans 

höndum. Að okkar mati er mikilvægt að kennarar nýti sér fjölbreytnina og 

sé óhræddur við að takast á við ný viðfangsefni í kennslu sinni. En það 

hefur loðað við að kennarar veigri sér við slíku sökum tímaskorts fyrir  

undirbúning og framkvæmd verkefna, en það var einmitt það sem kennari 

okkar nemendahóps bar við. Þar sem þessi aðferð krefst frekar mikils 

undirbúnings og það getur verið verulega tímafrek er mikilvægt að kennara 

gefi sér góðan tíma jafnvel heilan vetur áður en hann leggur af stað í 

verkefnið með nemendum. Hvað sem þessu líður þarf verkefnið ekki alltaf 

að vera svo umfangsmikið að erfitt reynist að framkvæma það. Sem dæmi 

ef kennarinn velur að samþætta námsgreinar og fá aðra kennara í lið með 

sér verður framkvæmdin auðveldari og álagið dreifist á fleiri.  

Vinna við munnlega sögu er mjög áhugaverð hvort heldur var hjá okkur 

sjálfum eða með nemendum og því mjög líklegt að við eigum eftir að nota 

þess aðferð í kennslu. 
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Fylgiskjöl  

Ágætu foreldrar 

Við undirritaðar eru nemendur á lokaári við Kennaraháskóla Íslands og erum að 
vinna að lokaverkefni okkar. Verkefni okkar byggist á sagfræðilegri aðferð er 
kallast munnleg saga (til að fræðast frekar um munnlega sögu er hægt að finna 

vef Miðstöðvar munnlegrar sögu http://www.munnlegsaga.is ). 

Verkefnið felst í því að nemendur finni sér viðmælanda og taki upp viðtal við 
hann um ákveðið viðfangsefni. Nemendur vinna síðan úr viðtalinu og tengja það 
við söguna.  Viðfangsefnið hjá nemendum í 9. bekk valhópur er Vinna unglinga 
fyrr á tímum.  
Hugmyndin er að nemendur vinna úr viðtalinu t.d. heimasíðu eða annað form 
sem þau kjósa sem síðan verður aðgengilegt í skólanum eða á heimasíðu hans.    
 
Það er tvennt sem við þurfum að biðja ykkur að aðstoða okkur við.  
Í fyrsta lagi að hjálpa barninu ykkar að finna viðmælanda.  Viðmælandinn þarf að 
hafa verið á unglingsaldri á árunum 1940-1960.  Gott er að leita til einstaklings 
innan fjölskyldunnar, nágranna eða fjölskylduvinar.  Það getur verið að barnið 
þurfi aðstoð við að hafa samband við viðkomandi og finna tíma fyrir viðtalið. 
 
Í öðru lagi er upptaka á viðtalinu.  Bestu gæðin eru í upptökum á digital formi 
þar sem ein hugmyndin er að safna gögnum nemenda á vef.  Hægt er að nota 
videó-vélar (hægt er að tengja margar þeirra við tölvur), digital-hljóðupptökutæki 
(gömlu segulbandstækin eru einnig vel nothæf), margir GSM símar ráða líka við 
hljóðupptökur og suma er jafnvel hægt að tengja við tölvur og afrita þannig 
hljóðskránna.  En öll þessi tækni er ekki nauðsynleg til að framkvæma verkefnið.  
Það er líka hægt að skrá niður viðtalið en það er frekar seinlegt og ekki líklegt að 
allir nemendur ráði við það og þurfa því aðstoð ykkar við að skrifa upp viðtalið 
jafnóðum og það er tekið. 
 
Nemendur verða fram í næstu viku að undirbúa viðtölin og er því best að þau fari 
fram eftir þann tíma.  Gott væri að viðtölin færu fram sem fyrst eftir það eða á 
tímabilinu 25. febrúar - 4. mars en eftir það byrjum við að vinna úr viðtölunum. 
 
Ekki er víst að öll ykkar geti aðstoðað börnin við verkefnið og því hvetjum við 
ykkur endilega að hafa samband við okkur og þá komum við til með að aðstoða 
nemandann. 
 
Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið fylgjast betur með verkefninu þá 
þætti okkur vænt um að heyra frá ykkur. 
 
Sigurveig M. Önundardóttir (siguonun@khi.is)   

Viktoría Róbertsdóttir (viktrobe@khi.is )     Fylgiskjal 1 
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Grunnskóli Grindavíkur                                                                Vor 2008 

            
 

Vinna á unglingsárum 
Munnleg saga 

 
 
 
Ég  ______________________________________veiti Grunnskóla 
Grindavíkur 
 
allan rétt til að nota og varðveita viðtal mitt við  
 
______________________________________________________  
(nafn nemanda) 
 

 í tengslum við  söguverkefni í munnlegri sögu um Vinnu á  
 

unglings árum. 
 
Einnig að það verði  aðgengilegt fyrir frekari verkefnavinnu, útgáfu  
 
eða birtingu á hvaða  miðli eða í hvaða formi sem Grunnskóla 
Grindavíkur finnst 
 
viðeigandi. 
 
 
 
Staður og dagsetning 
 
 
Nafn viðmælanda 
 

 

 

Fylgiskjal 2 

Spurningarlisti         
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Persónulegar spurningar 

Hvað heitir þú? 

(Hvað ertu gamall/gömul?) 

Hvar áttu heima? 

Hvað hefur þú búið þar/hér lengi? 

Hvernig líkar þér að búa þar/hér? 

Hvernig var fjölskylda þín þegar þú 

varst að alast upp?   

(Ertu gift/giftur?) 

Áttu einhver börn? 

Hefur þú búið í sveit? 

 

Vinnan  

Við hvað vannstu á 

unglingsárunum? 

Hvernig fannst þér vinnan? 

Hvað var vinnudagurinn langur? 

Hvernig líkaði þér það? 

Hverning leið þér i vinnunni? 

Hvert var hlutverk þitt i vinnunni? 

Kom vinnan niður á skólagöngu 

þinni? 

Hefði þér langað að vinna meira eða 

vera lengur í skóla? 

Hvað flokkaðist undir vinnu þegar 

þú varst unglingur? 

Skóli og frístundir 

Hvernig voru unglingsárin? 

Hvað fannast þér skemmtilegast að 

gera? 

Áttu/átturðu marga vini? 

Hvernig var félagslífið? 

Hvað gerðuð þið á frídögum? 

Hvað er öðruvísi við daginn í dag og 

þegar þú varst unglingur? 

Í hvaða skóla varstu? 

Annað  

Viltu segja okkur eitthvað meira 

áhugavert?  

Hvernig er heilsan núna eftir öll 

þessi ár? 
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Grunnskóli Grindavíkur                     Munnleg   saga 

 

Mat á verkefni – Vinna á unglingsárum 

 

1. Hvernig fannst þér að vinna munnlegt söguverkefni? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Hvernig fannst þér að taka viðtalið? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Er eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi við viðmælandann? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Kom eitthvað upp í viðtalinu sem kom þér á óvart þ.e. eitthvað sem þú vissir ekki fyrir? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Ert þú betur að þér í sögu tímabilsins en áður? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Er eitthvað sem þú vilt segja um viðtalið eða viðmælandann? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Vilt þú vinna fleiri munnleg söguverkefni í framtíðinni? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Vinna á unglingsárum 

 

Matsblað fyrir munnlegt söguverkefni. 

 

Nafn._____________________________________ 

 

Verkefni Möguleg stig Áunnin stig 

Viðtali lokið 15  

Á réttum tíma 5  

Gæði 10  

Vinna með viðtalið 15  

Á réttum tíma 5  

Gæði 10  

Hegðun og ástundun 10  

Áhugi og samviskusemi 20  

Sýnir sjálfstæði 10  
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