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Ágrip 

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég rýndi í eigin kennslu og 

þróun mismunandi kennsluaðferða. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

kennsluaðferðir, hverjar ég hefði vald á, hverjar hentuðu mér við kennslu 

samfélagsgreina og hverjar ég þyrfti að þróa áfram. Markmiðið var að bæta 

kennslu mína í samfélagsgreinum og vera hæfari til að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. Rannsóknarspurning mín var: Hvernig þróa ég 

mismunandi kennsluaðferðir við kennslu samfélagsgreina á miðstigi? 

Ég ákvað að skoða kennsluaðferðirnar: umræðu- og spurnaraðferðir, 

innlifunaraðferðir og tjáning, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og þulunám og 

þjálfunaræfingar. Rannsóknin var gerð fyrri hluta vetrar 2013 - 2014 í 

tveimur litlum bekkjum á miðstigi. Rannsóknargögn voru: rannsóknardag-

bók, viðhorfskannanir meðal nemenda, rýnihópaumræður, verkefni og 

kennsluáætlanir.  

Helstu niðurstöður sýndu að mér fór fram í notkun aðferðanna á tíma-

bilinu sem kemur m.a. fram í jákvæðara viðhorfi nemenda til aðferðanna og 

verkefna þeim tengdum. Sumar aðferðir, eins og stýrð umræða, henta mér 

síður og á ég í erfiðleikum með þær, bæði vegna þess að mér reyndist erfitt 

að fá líflegar umræður í yngri hópnum en einnig vegna þess að ég átti erfitt 

með að hafa stjórn á umræðum þeirra eldri. Flestar aðferðir gengu þó vel 

og sífellt betur er ég og nemendur urðum vanari að nota þær. Mismunandi 

aðferðir henta mismunandi nemendum og best er að nota fjölbreyttar 

aðferðir. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöður þeirra fræðigreina 

sem ég studdist við í upphafi rannsóknarinnar.  

Rannsóknin er liður í eflingu fagmennsku minnar. Ígrundun og að setja 

hugsanir sínar í orð eru mikilvægir þættir í að byggja upp fagmennsku. 

Starfendarannsóknir eru ein leið til starfsþróunar. Rannsóknin gildir sem 

liður í að gera starf kennara sýnilegra með dæmum úr skólastofunni og 

getur nýst öðrum kennurum til þess að spegla sínar eigin hugmyndir og 

kennsluhætti. Þekking á gildi kennsluaðferðanna í kennslu samfélagsgreina 

getur einnig nýst sem vegvísir í skipulagi kennslu. 
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Abstract 

Social Studies Teaching Methods 

The study was an action research were I focused on my own teaching and 

development of different teaching methods. The purpose was to examine 

the teaching methods which suited me and which I needed to improve and 

develop on. The goal was to improve my teaching of social studies and 

become better prepared to meet the different needs of my students. My 

research question was: How do I develop different teaching methods while 

teaching social studies in primary school middle classes? 

The study was conducted in the schoolyear 2013 - 2014 in two small 

primary school classes. Data was obtained by a research journal, a survey 

among pupils, pupils’ assignments, teaching plans and focus group 

discussions. 

The main result of the study showed that progress was made in my use 

of the teaching methods as can be seen in the attitude of the pupils to the 

methods and related projects during the period. Some methods did not suit 

me very well, such as guided discussion. I found it difficult to get a lively 

discussion in the younger group and a hard time controlling the discussions 

among the older ones. Most methods suited me well and became better for 

both the pupils and I, as we got into the habit of using them. Different 

methods suit different learners and therefore it is best to use a range of 

strategies. These results correspond to the result of the scientific articles I 

used as a base for this research. 

The study is an effort to strengthen my professionalism. To be able to 

reflect on my teaching and to put it into words is an important factor in 

building professionalism. The study also plays a part of doing the work of 

teachers visible with examples from the classroom and can be useful to 

other teachers to reflect their own ideas and teaching practises. Knowledge 

of the value of the teaching methods in teaching social studies can serve as 

a roadmap in organizing teaching. 
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1 Inngangur 

Samfélagsgreinar eiga að efla skilning á hugmyndum og viðhorfum sem 

samfélagið grundvallast á (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og 

veita fólki mikilvæga þekkingu, færni og gildi til að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu (Agbarie, 2009). Greinarnar fjalla um það hvernig og af hverju 

fólk gerir það sem það gerir, hverju fólk trúir og hvernig og hvar það lifir 

(Zevin, 2007). 

Ein þeirra námsgreina sem falla undir samfélagsfræði er saga en hún 

varð mikilvæg námsgrein hér á landi stax er skólaganga varð almenn 

(Þorsteinn Helgason, 1998). Kennslan var byggð á þeim hugmyndum að 

með því að læra sögu væri verið að byggja upp einstaklinga sem yrðu hæfir 

stjórnendur og sagan vekti tilfinningar fyrir þjóðfélaginu (Gunnar Karlsson, 

1992). Sagan gegnir einnig hlutverki samnefnara samfélagsins og hefur það 

hlutverk að útskýra nútímann og sýna af hvaða rótum hann er runninn 

(Þorsteinn Helgason, 1998). Af þessum hugmyndum er orðið „söguvitund“ 

sprottið og merkir að nemendur skoði sjálfa sig og nútímaleg fyrirbæri sem 

ákveðinn lið í hinu sögulega ferli. Þjóðarsagan segir frá upphafi þjóðar, 

þrengingum hennar, fórnum og sigrum og er sameiningartákn hennar 

(Þorsteinn Helgason, 2011). Hún birtist víðar en í sögukennslu í skólum, eins 

og t.d. í bókmenntum, listum, tungumáli, á söfnum, í byggingum, landslagi 

og í tali manna (Þorsteinn Helgason, 1998). Stjórnvöld og þjóðir hafa 

ákveðið að hluti skólagöngunnar skuli helgaður sögukennslu, þar sem sagan 

skuli ekki einungis vera sýnileg, heldur skoðuð, skilgreind, krufin og 

meðhöndluð. Hugmyndin var að læra af sögunni með áherslu á 

sameiginlegan arf til að auka samkennd manna á meðal. 

Alla tíð hefur saga átt hug minn. Sem nemandi í grunnskóla hafði ég 

mesta ánægju af Íslandssögu en síðan kom kristinfræði. Í dag hafa þessar 

námsgreinar ásamt fleiri greinum verið sameinaðar undir heitinu samfélags-

fræði. Það má því ef til vill segja að það hafi legið beinast við, þegar ég valdi 

mér sérgrein í kennaranáminu, að það skyldu verða samfélagsgreinar sem 

urðu fyrir valinu. Á mínum grunnskólaárum voru kennsluaðferðir hins vegar 

fremur fábreyttar en í gegnum kennaranámið gerði ég mér betur grein fyrir 

mikilvægi þeirra. Vegna þess að fjölbreyttar aðferðir henta mismunandi 

nemendum í námi er mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir (Ray, 

Faure og Kelle, 2013) og aukast þá líkurnar á því að flestir njóti námsins. Þá 

er einnig mikilvægt að efni og aðferðir séu í samhengi til að árangursríkt 



 

12 

nám fari fram (Parkay, 2006). Á þessu byggja hugsjónir mínar um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir ásamt því að þau verkefni sem valin eru 

nemendum þurfa að vera merkingarbær, leggja áherslu á skilning og styrkja 

nemendur á þroskabrautinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2005; Trausti Þorsteins-

son, 2003). 

Hin nýja Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2013) leggur áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir, þar sem lagt er 

upp með aðferðir og umhverfi sem bæði eru hvetjandi og styðjandi við 

nemendur. Kennsluaðferðirnar skal velja á grundvelli hæfniviðmiða og vera 

þess eðlis að geta stutt nemendur við að ná hæfniviðmiðunum og taka mið 

af getu nemenda, þroska og hæfileikum. Jafnframt skiptir máli að 

mismunandi kennsluaðferðir henta kennurum með misjöfnum hætti og 

jafnvel þó kennari reyni að líkjast einhverjum sem hann telur góðann 

kennara, þarf ekki að vera að það gangi upp, þar sem um ólíka einstaklinga 

er að ræða. 

Allt þetta gerir það að verkum að mér, sem kennara, er mikilvægt að 

hafa margvíslegar aðferðir á valdi mínu, vita hvaða aðferðir henta mér í 

kennslu og hvaða aðferðir eru líklegar til að stuðla að því að nemendur nái 

þeim markmiðum sem stefnt er að í námsgreininni. Af þeim ástæðum ákvað 

ég að gera starfendarannsókn til að finna þær aðferðir sem henta bæði 

markmiðum mínum, hæfileikum og persónu og skila tilætluðum árangri í 

námi nemenda minna, til þess að geta betur komi til móts við mismunandi 

þarfir þeirra. Starfendarannsókn gefur mér tækifæri til að hugsa um mitt 

daglega starf og auka við kennslu- og uppeldisfræðilega þekkingu mína 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005) en þróun faglegrar þekkingar er leið til að bæta kennslu í 

samfélagsgreinum (Mccall, 2006). Því er verkefnið afar mikilvægt í viðleitni 

minni til að bæta kennslu mína í samfélagsgreinum. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Hér verður greint frá uppbyggingu ritgerðar þessarar. Í inngangi er greint frá 

megintilgangi verkefnisins og sagt frá ástæðum rannsóknarinnar.  

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegt samhengi rannsóknarinnar og 

stoðum hennar lýst. Rannsóknin er starfendarannsókn á kennsluaðferðum 

samfélagsgreina og því er í þessum kafla fjallað um faglega þróun, 

samfélagsgreinar og kennsluaðferðir. Kaflanum lýkur svo með samantekt. 

Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í 

sjö undirkafla og er í þeim fjallað um rannsóknarsnið rannsóknarinnar, 

tilgang, markmið og rannsóknarspurningu, þátttakendur, gögn og 
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gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu gagna, siðferðileg álitamál, kynningar og 

tilkynningar og að lokum er samantekt.  

Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og skiptist hann 

í sex undirkafla: kennsluaðferðir, námsefni, hver á að ráða, vinna og viðhorf, 

óöryggi rannsakanda og samantekt. 

Í fimmta kafla fjalla ég um þann lærdóm sem ég hef dregið af 

rannsókninni í tengslum við fyrri rannsóknir og fræðilegt samhengi 

rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í 7 undirkafla sem fjalla um val og notkun 

fjölbreyttra kennsluaðferða, baráttuna við aðferðirnar, sögur úr starfinu, 

kennarann sem fyrirmynd í verkefnavinnu, framfarir í notkun aðferðanna, 

eflingu í starfi og að lokum er samantekt.  

Lokaorð verkefnisins eru í sjötta kafla en þar segi ég frá því sem 

rannsóknin hefur fært mér til framtíðar og til að þróa áfram.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Kaflinn 

greinist í fjóra undirkafla þar sem sérstaklega er fjallað um faglega þróun, 

samfélagsgreinar og kennsluaðferðir en í lokin er stutt samantekt.  

2.1 Fagleg þróun 

Fagmennska kennara mótast í námi og starfi, hún snertir persónulega 

reynslu hans bæði innan og utan kennarastarfsins, uppeldi, væntingar, 

umhverfi, sögu og menningu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Fagmennska 

kennara er einnig lykilþáttur í ánægju þeirra í starfi því almennt virðast 

kennarar ánægðir í starfi þegar það fullnægir þörf þeirra til að sýna faglega 

hæfni (Quaglia, Marion og McIntire, 1991).  

Til að viðhalda og styrkja fagmennsku sína er mikilvægt að halda stöðugt 

áfram að læra eitthvað nýtt, endurmeta og þróa (Kennarasamband Íslands, 

2003). Fagleg þróun, er sú innri þróun sem verður hjá kennara og tengist 

rannsóknum á núverandi starfi, námi, skilningi og breyttum viðhorfum sem 

leiða til breyttra kennsluhátta (Smith, 2011). Hún felst í meðvituðu námi 

sem drifið er áfram af innri hvöt til að styðja betur við nám nemenda og 

þörf kennarans fyrir breytingar. Fagleg þróun er forsenda fyrir bættu námi 

nemenda. Hún er samt sem áður ekki einfalt mál og ekki er til einhver 

uppskrift sem passar fyrir alla. Starfendarannsóknir eru ein leið til 

starfsþróunar og er megintilgangur þeirra í skólum að stuðla að aukinni 

fagmennsku og betri menntun (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Breytingar á hugmyndum og trú kennara gerast almennt ekki af því að 

lesa rannsóknir og beita niðurstöðum þeirra (Kagan, 1992). Svörin við því 

hvernig eigi að kenna ákveðnar námsgreinar fást heldur ekki með því að 

lesa rannsóknir (Noddings, 2009). Rannsóknir gefa hins vegar kennurum 

efni til að hugsa um, hluti til að aðlaga, prófa og greina, svo þeir sjálfir geti 

hannað sínar eigin hugmyndir um það hvernig eigi að kenna. Fyrst og fremst 

spretta hugmyndir kennara um kennslu úr þeirra eigin reynslu og af 

samtölum við samkennara sína (Kagan, 1992) en samræður gegna 

lykilhlutverki í þróun fagmennsku kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). 

Kennarinn skoðar sjálfan sig stöðugt, metur og gagnrýnir það sem gerist í 

kennslunni til að bæta hana og lítur aldrei á sig sem fullnuma. Þannig 

rannsakar kennari starf sitt og sjálfan sig, safnar gögnum, greinir, metur og 
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endurmetur. Ígrundun og það að setja hugsanir sínar í orð eru mikilvægir 

þættir í því að byggja upp fagmennsku sína. Túlkun og greining á 

framkvæmd í ljósi faglegrar þekkingar er hið virka ferli faglegrar ígrundunar 

og getur haft áhrif á skilning á því sem gerist í kennslunni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Það getur stuðlað að því að ný þekking á námi og 

kennslu verður til. Í þessu felst endurskoðun á eigin starfsháttum enda 

mikilvægt að geta tekið gagnrýni, eigin sem og annarra og vera tilbúin að 

endurskoða starfshætti sína til að gera enn betur (Trausti Þorsteinsson, 

2003). Einnig styrkir það fagmennsku og sjálfstraust kennara hafi þeir 

tækifæri til þess að framkvæma sjálfir hluti og skoða hvernig til tókst (María 

Steingrímsdóttir, 2010). Þetta tengist einnig starfsánægju kennara því 

undirstöður starfsánægjunnar má finna í því umhverfi sem stuðlar að vexti 

þeirra, leyfir þeim að taka áhættur, læra og hafa sitt að segja um framtíðina 

(Quaglia og fl., 1991). Rannsóknarverkefni mitt byggir á viðleitni minni til 

faglegrar þróunar og í því er minn fræðilegi bakgrunnur afar mikilvægur 

enda byggast á honum daglegar ákvarðanir og framkvæmd kennslunnar 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

2.2 Samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinar er samheiti yfir margar námsgreinar sem teknar voru 

saman undir samheitinu „samfélagsfræði“ við breytingu á námskránni 1977 

(Þorsteinn Helgason, 1998) og gengir hver þessara greina ákveðnu hlutverki 

í menntun nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Til 

samfélagsgreina teljast m.a. saga, landafræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 

þjóðfélagsfræði, heimspeki og siðfræði. Þessi svið fjalla um samfélög og 

menningu og eiga sér grundvöll í skyldu samfélagsins til að fræða nemendur 

um jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og „þýðingu þessara gilda fyrir 

farsælt líf“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195). 

Samfélagsgreinar eru mikilvægar í menntun grunnskólanemenda þar sem 

þeim er ætlað að þroska hæfni nemenda til innihaldsríkra samskipta við 

annað fólk, auk þess að efla skilning nemenda á mörgum þeim hugmyndum 

og hugsjónum sem menning okkar grundvallast á. Þær hafa það markmið að 

stuðla að skilningi nemenda á grundvallar hugmyndum sem liggja í 

viðhorfum til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu og gera þeim kleift að 

nota samræður og rök til að nálgast álitamál og móta afstöðu sína. Sumir 

fræðimenn telja mikilvægi samfélagsgreina liggi í því að þær séu einu náms-

greinarnar sem sérstaklega eru tileinkaðar því að undirbúa samfélagsþegna 

morgundagsins (Misco og Shiveley, 2010).  
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Veigamikið markmið samfélagsgreinamenntunar er að stuðla að þróun 

borgara sem geta tekið upplýstar og rökstuddar ákvarðanir um viðfangsefni 

nútímans fyrir almannaheill sem borgarar í menningarlega fjölbreyttu 

lýðræðis þjóðfélagi í gagnvirkum heimi (Hoge, 2002; Misco og Shiveley, 

2010). Í víðasta skilningi eiga samfélagsgreinar að færa ungu fólki þekkingu, 

færni og gildi sem nauðsynleg eru til að taka virkan þátt í samfélaginu 

(Agbarie, 2009). Þeim er ætlað að hjálpa nemendum að geta brugðist við 

áskorunum úr umhverfinu og nærsamfélaginu í krafti skynsemi sinnar og að 

þeir geri sér grein fyrir sinni eigin ábyrgð á þeim leiðum sem hver velur sér 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Skilningur á grundvallar 

gæðum mannlegs lífs er annað markmið samfélagsgreina og fela í sér 

útskýringar á hvernig gæðin leiða til margvíslegra skyldna einstaklingsins, 

réttinda og gilda. Sumir hafa þá skoðun að meginmarkmið samfélags-

greinakennslu sé að miðla þekkingu um fortíðina, aðrir telja að ekki sé 

nægilegt að verða sér úti um upplýsingarnar heldur þurfi einnig að greina 

þær og meta (Zevin, 2007). Enn aðrir telja að samfélagsgreinar séu til þess 

að skilja samfélagsbreytingar og gera einstaklingana færa um að vera virkir 

þátttakendur í lýðræðis samfélagi. Markmiðin eru þó bæði tengd og skarast 

en hugmyndafræðilega geta samfélagsgreinar tekið á allri hegðun 

manneskjunnar í fortíð, nútíð og framtíð. 

Vaxandi fjölhyggja og menningar- og trúarlegur margbreytileiki hefur 

aukið áhersluna á mikilvægi greinarinnar (Gunnar J. Gunnarsson, 2012). Til 

dæmis hefur Evrópuráðið sent margskonar gögn frá sér þar sem lögð er 

áhersla á að vinna gegn staðalmyndum, auka umburðarlyndi og efla skilning 

og þekkingu á ólíkum trúarbrögðum. Í þessum gögnum er því haldið fram að 

þekking geti stuðlað að viðurkenningu á mikilvægi réttinda allra til þess að 

hafa sína lífssýn og geti því eflt félagslega samloðun og dregið úr átökum 

(Gunnar J. Gunnarsson, 2012).  

2.3 Kennsluaðferðir  

Líkt og aðrar faggreinar byggist kennsla á ákveðinni grunnþekkingu (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005) sem birtist í margvíslegum leiðum til kennslu, 

kennsluaðferðum, kennsluháttum og þekkingu á faginu. Kennarar þurfa að 

hafa nauðsynlega þekkingu á námsgreininni og breyta kennsluaðferðum 

sínum til að styðja nám nemenda (Mccall, 2006). 

Hugtakið kennsluhættir nær til þeirra kennsluaðferða, kennsluskipulags 

og viðfangsefna sem nemendur fást við (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Kennsluaðferðir vísa til þess skipulags sem kennari hefur á kennslunni, 

samskiptum hans við nemendur, viðfangsefnum og námsefni (Hafsteinn 
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Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Ingvar Sigurgeirsson (1999a) 

telur val kennara á kennsluaðferðum sé ein afdrifaríkasta ákvörðunin sem 

hann tekur í undirbúningi kennslunnar. Aðferðir og vinnubrögð sem valin 

eru eiga að þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að í námsgreininni en 

einnig þurfa þær að taka mið af getu nemenda, þroska og hæfileikum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Kennsla sem er árangursrík er blanda af verksviti, list, reynslu og 

fræðilegri þekkingu (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005). Kennarinn ber 

ábyrgð á því sem fram fer í skólastofunni, þeim aðferðum og verkefnum 

sem valin eru, námstækifærum og framsetningu og er því lykilpersóna 

skólastofunnar (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005; Hope, 1996). Nemendur 

hanna sinn eigin þekkingarheim frá unga aldri og koma með margvíslegar 

hugmyndir með sér inn í kennslustofuna (Hafþór Guðjónsson, 2007). Sinn 

nýja skilning byggir nemandinn með því að tengja fyrri hugmyndir við þær 

nýju og breyta röngum hugmyndum (Mccall, 2006). Því er mikilvægt að 

mæta nemandanum þar sem hann er staddur, byggja á þörfum hans, 

þekkingu og skilningi, en þar hefst nám hans (Huang, 2005; Trausti 

Þorsteinsson, 2003). Hér á landi eiga nemendur að hafa möguleika á því 

segja eitthvað um þau viðfangefni og námsaðferðir sem þeir kljást við í námi 

sínu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Markmiðið með því að gefa 

nemendum tækifæri til að hafa áhrif á inntak og aðferðir í námi er að gera 

þá ábyrga fyrir sínu eigin námi og skapa sveigjanleika. 

Kennsluaðferðir á miðstigi í grunnskólum á Íslandi eru fremur einhæfar 

og í skipulagningu kennslunnar velta margir kennarar því ekki fyrir sér hvaða 

aðferðum þeir ætla að beita (Hafsteinn Karlsson, 2009). Það er athyglisvert í 

ljósi þess að til þess að ná árangri þarf að beita fjölbreyttum aðferðum við 

kennsluna og með þeim hætti má koma til móts við mismunandi 

persónuleika, þarfir og hæfileika allra nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005; Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010; Ray o.fl., 2013). Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir nýtast einnig vel vegna hins mismunandi tilgangs þeirra 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; Misco og Shiveley, 2010) og oft getur verið 

heppilegt að flétta saman mismunandi aðferðum og horfa heildrænt á 

viðfangsefnið. Þess utan er einnig ljóst að mismunandi aðferðir henta 

kennurum misjafnlega vel eftir hæfileikum þeirra, markmiðum og persónu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Því er mikilvægt fyrir kennara að þekkja fjölda 

kennsluaðferða og geta beitt þeim með markvissum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b; Misco og Shiveley, 2010) og gæta þess að minna sig 

reglulega á mismunandi aðferðir til að festast ekki í því að nota fáar 

kennsluaðferðir (Hafsteinn Karlsson, 2009). 
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Breyting á skilningi menntunar, sem orðið hefur á undanförnum árum, 

hefur leitt til þess að fjölbreyttari og virkari kennsluaðferðir eru nú frekar 

notaðar í stað þeirra hefðbundnu (Ocak og Yildiz, 2011). Þær breytingar 

taka m.a. til námsumhverfis í skólunum og námsgagna, en einnig til þess að 

meiri áhersla er lögð á námið sem slíkt í stað þess að leggja áherslu á það að 

kenna. Námið er álitið ferli sem knúið er áfram af forvitni nemandans og 

rannsóknum hans. Hér eru hefðbundnir kennsluhættir skilgreindir þannig að 

nemendur eru látnir sitja við borð sín í einföldum röðum, kennari byrjar 

gjarnan með smáfyrirlestri og síðan vinna nemendur að viðfangsefnum 

sínum sem gjarnan eru tengd námsbókunum, eru á verkefnablöðum eða 

vinna í stíla- eða glósubækur samkvæmt fyrirmælum (Hafsteinn Karlsson, 

2009; Hope, 1996; Mccall, 2006). Markvissar tilraunir hafa verið gerðar til 

þess að ná fram breytingum á kennsluháttum í grunnskólum á Íslandi á 

síðustu árum (Hafsteinn Karlsson, 2009).  

2.3.1 Kennsluaðferðir samfélagsgreina 

Þær kennsluaðferðir sem oft er beitt í samfélagsfræðikennslu er að fylla út 

verkefnablöð, lesa úr kennslubók og leggja efnið á minnið, jafnan 

einstaklingslega þó stundum sé brugðið út af vananum og lítil hópverkefni 

lögð fyrir (Hope, 1996; Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010). Að mestu 

hafa aðferðir þessar haldist óbreyttar mikinn hluta tuttugustu aldarinnar 

(Mccall, 2006). Sumir hafa velt því fyrir sér hvers vegna samfélagsgreinar 

hafa verið álitnar lítið áhugaverðar, án merkingar eða beinnrar tilvísunar í 

nútíma líf en í áratugi hafa samfélagsgreinar verið álitnar ein óvinsælasta 

námsgreinin (Hope, 1996). Sumir erlendir fræðimenn hafa talið hluta 

skýringarinnar vera fólgna í samræmdum prófum og kennslufyrirkomulagi 

námsgreinarinnar.  

Hér á landi nota samfélagsfræðikennarar flóknari aðferðir en notaðar 

eru t.d. í íslensku og stærðfræði (Hafsteinn Karlsson, 2009), en margir 

kennarar eru óöruggir með aðferðir við kennslu trúarbragðafræða (Gunnar 

J. Gunnarsson, 2012). Við kennslu samfélagsgreina þurfa kennarar að gera 

mörgum mismunandi málefnum skil og talsverður þrýstingur er á þá um að 

fara yfir allt námsefnið og fylgja hefðbundnum aðferðum (Hope, 1996; 

Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010). Tímapressan sem hið mikla efni 

veldur, leiðir svo til þess að frekar eru notaðar hefðbundnar aðferðir, eins 

og verkefnablöð, sem byggja á því að kanna þekkingu nemenda og festa 

þeim hana í minni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; Mccall, 2006). Oft er þess 

einnig vænst að samfélagsfræðikennarar leggi áherslu á að kenna innihald 

efnisins, jafnvel á kostnað annarra markmiða (Misco og Shiveley, 2010). 
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Bandarísk rannsókn bendir til þess að undirbúningur grunnskólakennara í 

námi sínu sé innihaldsmiðaður þar sem ekki hefur verið gefið tækifæri til að 

kafa djúpt í efnið eða kennslufræðilega þekkingu (Mccall, 2006). Skortur á 

tækifærum til faglegrar þróunar eykur síðan á vandamálið. Lítil 

innihaldsþekking kennara leiðir til þess að hann lætur kennslubækur og 

utanaðkomandi yfirvöld stjórna kennslunni í stað þess að taka 

kennslufræðilegar ákvarðanir sjálfur. Þá hefur einnig þess misskilnings gætt 

að óhefðbundnar aðferðir, sem byggja meira á virkni en minna á 

endurtekningum, séu of erfiðar fyrir grunnskólanemendur (Mccall, 2006). 

Í samfélagsgreinakennslu hefur kennarinn það hlutverk að ljá 

nemendum verkfæri til að þróa skilning sinn, veita leiðsögn og tækifæri til 

þroska (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Nemendur læra best 

og muna meira í lengri tíma þegar þeir taka þátt í heilsteyptu og þroskandi 

námsferli (Ray og fl., 2013). Mikilvægir þættir í kennslu samfélagsfræði er 

að kennslan hafi merkingu fyrir nemendur, sé þroskandi, heilstæð, byggi á 

gildum, sé ögrandi og virk (Hope, 1996; Mccall, 2006). Hér á landi virðast þó 

flestar aðferðir sem notaðar eru í kennslu, gera nemendur áhrifalausa um 

nám sitt en í þeim kennslustundum sem nemendur eru virkir, sjálfstæðir og 

skapandi, eru þeir hins vegar áhugasamir (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Áherslur námsins þurfa að taka til mikilvægra hugmynda sem gagnast 

nemendum bæði innan og utan skólans, enda markmið menntunar að 

hjálpa nemendum að ganga vel í lífinu utan skólans (Eisner, 2003; Mccall, 

2006). Besta leiðin til að undirbúa nemendur fyrir framtíðina er að skoða 

nútíðina og tefla fram verkefnum sem eiga sér ekki endilega eitthvert rétt 

svar. Tengja þarf efnið áhuga nemenda, sögu nærsamfélagsins, menningu 

og málefnum (Mccall, 2006; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013), 

ögra hugsun nemenda, veita þeim margvíslegar leiðir til þekkingar og tefla 

jafnvel fram andstæðum sjónarmiðum (Mccall, 2006).  

Þegar ég sé fyrir mér kennsluaðferðir í samfélagsfræði, sé ég jafnan fyrir 

mér fjölbreyttar aðferðir sem nýtast vel til þess að virkja og styðja 

nemendur í námi sínu í samfélagsfræði. Þessar hugmyndir byggja m.a. á því 

að kennsluaðferðir og námsgögn eiga fyrst og fremst að styðja nemendur í 

námi sínu og þá hæfni sem nemandinn á að öðlast í námsferlinu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þá henta mismunandi leiðir 

mismunandi nemendum í námi og með því að nota fjölbreyttar kennlu-

aðferðir aukast líkurnar á því að flestir nemenda njóti kennslunnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Ray o.fl., 2013). Góð kennsla í samfélagsfræði 

kallar á að kennarar séu virkir í skipulagningu og kennslu, hafi öðlast 

nauðsynlega efnisþekkingu og breyti kennsluaðferðum sínum oft til að 

styðja við nám nemenda (Mccall, 2006).  
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2.3.2 Kennsluaðferðir rannsóknar 

Fjöldi kennsluaðferða sem til eru, er mjög mikill og afbrigðin enn fleiri. Að 

baki kennsluaðferðanna býr mismunandi hugmyndafræði og mismunandi 

markmið og er hægt að flokka kennsluaðferðir með misjöfnum hætti. Í 

flokkun minni á kennsluaðferðum, í þessari ritgerð, styðst ég við 

flokkunarkerfi Ingvars Sigurgeirssonar (1999b), en aðferð hans grundvallast 

á því að saman eru felldar þær aðferðir sem virðast hafa svipaðar áherslur 

eða meginmarkmið og eiga sér náskylda eða sameiginlega aðferðafræði. 

Hver flokkur kennsluaðferða hefur því innanborðs margvíslegar 

kennsluaðferðir sem gera þó sambærilegar kröfur til nemenda og kennara. 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

nefnir fjórar kennsluaðferðir sem taldar eru góðar til að stuðla að aukinni 

hæfni í samfélagsgreinum og valdi ég mér þessar fjórar kennsluaðferðir til 

að skoða sérstaklega í rannsókninni en það eru: umræðu- og spurnar-

aðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, leitaraðferðir og hópvinnubrögð. Auk 

þess valdi ég mér fimmtu aðferðina, þulunám og þjálfunaraðferðir, en undir 

þá kennsluaðferð falla þær aðferðir sem hafa verið hvað algengastar við 

kennslu samfélagsgreina síðustu áratugi (Misco og Shiveley, 2010) en mér 

þótti mikilvægt að hafa þessar kennsluaðferðir með til viðmiðunar. Hér á 

eftir verður gerð nánari grein fyrir kennsluaðferðum rannsóknarinnar. 

2.3.2.1 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Fyrsta kennsluaðferðin sem ég skoðaði sérstaklega í þessari rannsókn var 

þulunám og þjálfunaræfingar en til þeirrar kennsluaðferðar teljast margar 

þær aðferðir sem hvað algengastar eru í kennslu samfélagsgreina eins og að 

fylla út verkefnablöð, lesa úr kennslubók og leggja efnið á minnið (Hope, 

1996; Misco og Shiveley, 2010). Þegar þessar kennsluaðferðir eru notaðar 

setur kennarinn upp aðstæður og verkefni sem oftast hafa þau markmið að 

kanna og festa þekkingu nemenda, þjálfa leikni eða efla einhverja ákveðna 

færni en sumir telja þessar aðferðir séu ofnotaðar í skólum og sú þjálfun 

sem hún veitir sé ekki alltaf nauðsynleg (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

Við notkun þessara aðferða reynir fyrst og fremst á verkstjórnunnar-

hæfileika kennara og miða verkefni nemenda að því að þeir tileinki sér leikni 

eða kunnáttu og standi á henni skil (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Til þeirra 

teljast t.d. yfirheyrsluaðferðir, kennslubókarkennsla, skrifleg verkefni (t.d. 

vinnubækur eða vinnublöð), utanbókarlærdómur, einfaldir spurningaleikir 

og námsleikir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 
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2.3.2.2 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir eru heppilegar til að auka hæfni í samfélags-

greinum þar sem þær þjálfa samræðu og gagnrýna hugsun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Markmið þessara aðferða eru einkum að 

virkja nemendur til umræðna, skoðanaskipta og rökræðu (Ingvar Sigurgeirs-

son, 1999b). Eitt þeirra markmiða sem standa að baki kennslu samfélags-

greina er einmitt að gera nemendum kleift að nota samræður og rök til að 

móta afstöðu sína og nálgast álitamál (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013). Þannig eiga þeir að öðlast skilning á þeim grundvallar 

hugmyndum sem liggja í viðhorfum til umhverfis, auðlinda, menningar og 

sögu. 

Umræðu- og spurnaraðferðir bygga á því notaðar eru spurningar til að 

skapa umræður sem efla skilning nemenda og fá fram ólíkar hugmyndir og 

rök svo að nemendur geti dregið eigin ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, 1999b). Spurningar geta verið með ýmsum hætti og taka á 

mismunandi færni nemenda eins og að rekja staðreyndir, sýna skilning, 

beitingu þekkingar, greiningu, nýmyndun og mat (Huang, 2005). Spurningar 

sem eiga sér ákveðin svör, eða svonefndar lokaðar spurningar, nýtast til að 

kanna þekkingu nemenda og til að safna saman staðreyndum til að vinna úr 

þeim (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Þær spurningar 

sem ekki eiga sér ákveðin svör, svokallaðar opnar spurningar, kalla hins 

vegar á að nemandinn beiti þeirri þekkingu sem hann býr yfir, finni sín eigin 

svör og rökstyðji niðurstöðu sína. Opnar spurningar geta því orðið til þess 

að ný þekking skapast og nemendur fá þjálfun í að nota sitt eigið gildismat. 

Með blöndun mismunandi spurninga má leiða umræðuna að markmiðum 

greinarinnar, skapa tækifæri fyrir nemendur til að hugsa með mismunandi 

hætti, nota gagnrýna hugsun og útvíkka umræðuna (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2006; Huang, 2005).  

Eisner (2003) taldi að merkingabært námsferli ögraði nemendum með 

áhugaverðum og vitsmunalega krefjandi verkefnum og hugmyndum. Þá 

sagði hann að besta leiðin til að undirbúa nemendur fyrir framtíðina væri að 

einbeita sér að nútíðinni og láta nemendur kljást við vandamál sem hafa 

ekki aðeins eitt rétt svar. Þannig sé stutt við dómgreind þeirra. Nemendur í 

grunnskóla eru sjaldan spurðir vitrænt krefjandi spurninga sem kalla á að 

þeir hugsi um málefni og réttlæti viðbrögð sín (Gillies, Nichols, Burgh og 

Haynes, 2012). Jafnan eru samskiptin með þeim hætti að kennarinn talar og 

nemendur eiga að hlusta og bregðast við, oft með endurtekningum. Þannig 

eru spurningarnar notaðar til að meta innihaldsþekkingu nemenda (Hervey, 

2006) en eru ekki líklegar til að mynda grundvöll líflegra umræðna eða veita 
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nemendum hugmyndir um hvernig spurningar þarf að spyrja til að eiga 

samskipti um efnið. 

Algengur misskilningur er meðal nemenda þess efnis að þeir læri minna í 

umræðum en í fyrirlestrum (Huang, 2005). Þetta virðist ekki eiga við rök að 

styðjast því í gegnum samræðurnar gefst tækifæri til að hugleiða og ræða á 

markvissan hátt ákveðna þætti námsefnisins (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013). Samræðurnar hjálpa nemandanum að skýra hugmyndir, 

búa til nýja merkingu, þróa skilning og skapa nýja þekkingu og getur það 

umbreytt hugsun nemenda (Gillies og fl., 2012). Sýnt hefur verið fram á að 

umræður stuðli að dýpri vinnslu, sem aftur stuðlar að hugsun, skilningi og 

geymslu upplýsinga (Hung, 2005). 

Þegar kennari notar umræðu- og spurnaraðferðir er meginviðfangsefni 

hans að virkja nemendur með því að finna þeim hæfilega krefjandi 

spurningar eða önnur umræðuverkefni ásamt því að skipuleggja 

samræðurnar (Huang, 2005; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 1999b). Einnig 

reynir á hæfni kennarans til að skapa aðstæður þar sem nemendur geta tjáð 

sig. Gæta þarf þess að stýra umræðunum aftur á rétta braut ef hún færist 

frá viðfangsefninu (Huang, 2005). Oft má hefja umræður með sameiginlegri 

reynslu, með því að vísa til lesefnis eða til opinberrar umræðu, með því að 

biðja um viðbrögð við ákveðinni spurningu, byggja á lykilatriðum fyrri 

kennslustundar eða með því að kalla eftir reynslusögum sem tengjast 

umræðuefninu. Skipulag skólastofunnar skiptir einnig máli því mikilvægt er 

að nemendur sjái hver framan í annan meðan á umræðum stendur. Þá 

getur verið heppilegt að sitja í hring eða skeifu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a). 

Umræður og útkoma þeirra getur verið misjöfn allt eftir umræðuefni, 

markmiðum og bakgrunni nemenda og getur jafnvel þróast í óvænta átt 

(Huang, 2005). Börn sem taka þátt í rökræðum efla rökhugsun sína og leysa 

betur úr verkefnum en jafnaldrar sem ekki hafa vanist rökræðum (Gillies 

o.fl., 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þegar nemendur 

eru þjálfaðir í að spyrja hvern annan spurninga, hvetur það þá bæði til að 

taka saman og skipuleggja upplýsingar og að spyrja vitrænna og krefjandi 

spurninga sem byggir við fyrri skilning og þekkingu og tengir það við 

núverandi upplýsingar (Gillies og fl., 2012). Það að þjálfa nemendur í 

umræðum, tjáningu, gagnrýnni hugsun, rökræðum og að hlusta á aðra eru 

mikilvæg markmið til að byggja upp til framtíðar. Umræður og samræður 

eru mikilvægur hluti daglegs lífs (So, Seah og Toh-Heng, 2010) og 

samfélagsgreinum er ætlað að efla þroska nemenda til innihaldsríkra 

samskipta við annað fólk auk þess að efla skilning (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2013). Með gagnkvæmum samræðum, læra 

nemendur að nota tungumálið með öðrum og skapandi hætti við 

útskýringar á nýrri reynslu eða veruleika og með því byggja þeir nýjar leiðir 

til að læra og hugsa (Gillies og fl., 2012).  

Ótal afbrigði eru til af þessum aðferðum og eru þær allt frá formlegum 

rökræðum, þar sem fylgt er skilgreindum reglum, til óformlegra umræðna 

sem minna meira á spjall (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

2.3.2.3 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir og tjáning byggjast á því að nemendur sjá fyrir sér það 

sem verið er að fjalla um, setja sig í spor annarra, lifa sig inn í aðstæðurnar, 

takast á við þær, bera ábyrgð á niðurstöðum sínum og tjái sig með skapandi 

hætti (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Rann-

sóknir hafa leitt í ljós að tilfinningaleg reynsla geti stuðlað að námi og skiptir 

þá ekki máli hvort reynslan sé vegna raunverulegrar aðstæðna eða 

tilbúinnar eins og í leikferli (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2006). Þetta er mikilvægt atriði vegna þess að samfélagsgreinar eiga að 

fræða nemendur um tilfinningaleg gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju 

og virðingu og hvað þessi gildi þýða fyrir farsælt líf (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013). 

Þekking og skilningur á hugtökum verður betri þegar notaðar eru 

blandaðar tegundir táknkerfa, eins og texti, hljóð, hreyfing og mynd (McKay, 

1997). Umbreyting upplýsinga frá einu táknkerfi til annars stuðlar m.a. að 

myndun nýrrar merkingar og útvíkkun núverandi merkingar. Aðferðirnar 

nýtast einnig vel til að vekja áhuga nemenda og virkja sköpunarhæfileika 

þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Meginmarkið innlifunaraðferða og tjáningar er að vekja áhuga nemenda 

og virkja sköpunarhæfileika þeirra. Í gegnum þessar aðferðir er markvisst 

unnið af því að efla ábyrgðarkennd nemenda, sjálfstæði, frumkvæði og 

umburðarlyndi (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). 

Aðferðirnar veita nemendum tækifæri til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar 

með því að nota öll skilningarvit sín (Schoon, 1998). Þegar kennari beitir 

kennsluaðferðum sem krefjast listrænnar úrvinnslu, t.d. í máli og mynd, er 

mikilvægt að kennari gangi á undan, veki áhuga nemenda og leiða þá með 

sér í gegnum viðfangsefnin (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Kennarinn verður 

einnig að geta gengið á undan, tekið þátt og sýnt fordæmi í leikrænni 

tjáningu, enda getur það oft verið auðveldara fyrir nemendur ef kennarinn 

fer í hlutverk (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Þannig 

auðveldar hann nemendum að aðlagast hlutverkum sínum og víkka 
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sjónarhorn sitt. Þá getur tilgangur þess að kennari fer í hlutverk einnig verið 

að fá nemendur til að rökstyðja, koma skoðunum á framfæri, hvetja þá og 

leiða ferlið áfram. Aðstæðurnar sem kennari þarf að skapa felst í að veita 

nemendum tækifæri til að skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir og annarra. 

Leiðsögnin felur í sér jákvæða gagnrýni og hvatningu. Sem dæmi um 

aðferðir sem teljast til þessarar kennsluaðferðar má nefna: sagnalist, 

sjónsköpun, hugarflug með leiðsögn, leikræn tjáning og allskonar verkefni 

sem byggjast á því að túlka viðfangsefnið skriflega, myndrænt, með tónlist 

eða hreyfingu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

2.3.2.4 Leitaraðferðir 

Gagnsemi leitaraðferða í samfélagsfræði kennslu hefur lengi verið þekkt 

(Vanfossen og Shiveley, 1997). Aðferðirnar hjálpa nemendum að greina og 

skilja innihald samfélagsgreina og hlúir að náttúrulegri tilhneigingu þeirra til 

að rannsaka. Aðferðirnar byggja á skipulegri upplýsingaöflun og úrvinnslu 

þar sem líkt er eftir vinnubrögðum vísindamanna (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b). Nemendur læra að spyrja, mynda tilgátur, safna og greina gögn, 

taka saman og prófa niðurstöður og því henta aðferðirnar vel til að kynna 

vísindaleg vinnubrögð fyrir nemendum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013). Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013) er talað um að leggja þurfi áherslu á upplýsingalæsi 

nemenda og bent á að vinna með heimildir sé í því skyni mikilvægur hluti af 

kennslu samfélagsgreina. Þar er upplýsingalæsi skilgreint þannig að 

„einstaklingurinn geti fundið, staðsett, metið, skipulagt og notað 

upplýsingar á skilvirkan hátt við að fjalla um þau málefni og viðfangsefni 

sem fyrir liggja hverju sinni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 203). 

Jafnan eru leitaraðferðir taldar sprottnar út frá hugmyndum John Dewey 

um ígrundaða hugsun en markmið þeirra eru fyrst og fremst að virkja 

nemendur, vekja til umhugsunar og þjálfa í fræðilegum vinnubrögðum og 

rökhugsun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 1999b). Í nútíma samfélagi er alls 

konar upplýsingaöflun sífellt mikilvægari og því er notkun aðferðanna 

mikilvægur undirbúningur fyrir nemendur. Þrátt fyrir þetta bendir fátt til 

þess að leitaraðferðir hafi náð að festa sig í sessi í skólastarfi hér á landi. 

Erlendis hafa komið fram nokkrar tilgátur um það hvers vegna þessar 

aðferðir eru ekki meira notaðar en raun ber vitni, þrátt fyrir að rannsóknir 

hafi sýnt fram á það hversu vel þær eru til þess fallnar að ná fram 

markmiðum samfélagsgreina (Vanfossen og Shiveley, 1997). Þau atriði sem 

nefnd hafa verið sem hugsanlegar skýringar eru til dæmis að leitaraðferðir 

séu of tímafrekar og kennarar nái ekki að fara yfir eins mikið efni þegar 
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þessum aðferðum eru beitt og þegar hefðbundnar aðferðir eru notaðar, að 

grunnskólakennarar trúi því að þeir hafi ekki þá efnisþekkingu sem til þarf 

og þyki því óþægilegt að nota mismunandi kennsluaðferðir, að leitaraðferðir 

séu álitnar truflandi vegna þess að þær ætlast til þess að nemendur hugsi 

sjálfstætt og að kennarar séu ófúsir að nota leitaraðferðir vegna þess að þá 

þurfa þeir að láta, að eitthverju marki, af hendi stjórn og ákvarðanatöku í 

kennslustofunni. 

Til að geta notað aðferðirnar svo vel sé í samfélagsgreinum þarf kennari 

að þekkja efnið vel og vita hvernig vinna skal með það og hin mismunandi 

sjónarmið sem kunna að koma fram í heimildum (Mccall, 2006). Þegar 

þessar aðferðir eru notaðar er jafnan byrjað á að skilgreina viðfangsefnið en 

síðan setja nemendur fram tilgátur um lausnir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; 

Vanfossen og Shiveley, 1997). Þá fer fram upplýsingaöflun og að lokum er 

unnið úr gögnunum og ályktanir dregnar. Af umræðunum í kringum þessa 

vinnu geta vaknað nýjar spurningar sem leita þarf svara við. Gæta þarf þess 

að leiðbeina og þjálfa nemendur í að leita heimilda, lesa heimildir með 

gagnrýnum hætti og sjá og viðurkenna mismunandi sjónarhorn sem kunna 

að koma fram í gögnunum, dæma réttmæti þeirra og þróa eigin túlkanir 

(Mccall, 2006; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Sem dæmi um leitaraðferðir má nefna heimildavinnu, vettvangsferðir og 

viðtöl (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og eru aðgreinanlegar 

eftir því hvernig staðið er að upplýsingaöflun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

2.3.2.5 Hópvinnubrögð 

Hópvinna er ein þeirra aðferða sem Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) nefnir sérstaklega sem kennsluaðferð sem 

geti stuðlað að aukinni hæfni í samfélagsgreinum.  

Í hefðbundinni hópavinnu (e. groupwork) eru nemendur látnir vinna 

saman en verkefni og mat taka mið af einstaklingnum en ekki hópnum 

(Johnson og Johnson, 1999). Nemendur sækja þá upplýsingar til hvers 

annars en hafa í raun engan hvata til þess að kenna hinum í hópnum það 

sem þeir kunna. Sumir nemendur fá með þessum hætti fría ferð í gegnum 

verkefnið út á vinnu hinna í hópnum án þess að leggja sitt af mörkum en 

aðrir sýna sjálfstæði, taka af skarið eða stjórna hópnum. Niðurstaða 

verkefna af þessu tagi getur verið á þá leið að heildarnám nemenda verður 

meira en sumir í hópnum hefðu náð, en aðrir hefðu skorað hærra ef þeir 

hefðu unnið einstaklingslega. 

Út frá hópvinnubrögðum hafa þróast kennsluaðferðir sem byggja á því 

að nemendur geti aðeins náð markmiðum sínum ef allir aðrir í hópnum geri 
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það einnig (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005). Sumir hafa nefnt þessar 

aðferðir samvirkt nám eða samvinnunám (e. cooperative learning). 

Nemendum er þá skipt í litla hópa sem vinna saman með því að skipta 

verkefninu á milli sín, taka sér ákveðin hlutverk eða ábyrgð og er samvinnan 

metin ekki síður en námslegur árangur. Með þessum hætti eykst 

námsárangur allra nemenda í hópnum (Johnson og Johnson, 1999). 

Nemendur vinna saman með þeim hætti að þeir fá tækifæri til að læra og 

dýpka skilning sinn í gegnum samvinnu, samhjálp, umræður, útskýringar, 

kenna hver öðrum og að rökstyðja skoðanir sínar. Það hefur sýnt sig að 

nemendur sem vinna saman í samvinnunámi ná hærri einkunum en þeir 

sem læra einstaklingslega (Yamarik, 2007). Þrjár mögulegar ástæður kunna 

að vera fyrir þessari niðurstöðu: Samvinnunámið eflir samskipti nemenda 

og kennara; nemendur eru óhræddari að spyrja spurninga í litlum hópum og 

spyrja oftar; og nemendur sækjast frekar eftir hjálp utan bekkjarins (t.d. í 

söfn, fræðirit eða til sérfræðinga) þegar þeir vinna í litlum hópum en þegar 

þeir vinna einstaklingslega. 

Notkun aðferðarinnar getur verið til þess að auka samkennd, samræður, 

tjáningu og dýpri skilning, auka víðsýni og styrkja sjálfsmynd og samábyrgð 

nemenda auk þess að þjálfa nemendur í samvinnu (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005) og falla því vel að kennslu samfélagsgreina. Í hópvinnu eru 

nemendur látnir vinna saman í hóp en þegar um samvinnunám er að ræða 

má auk þess finna eftirfarandi fimm þætti í kennslunni (Johnson og Johnson, 

1999; Siegel, 2005): 

1. Jákvæð samvirkni eða jákvæð nauðsynjatengsl (e. positive 

interdependence ) sem byggir á hugmyndinni um að standa eða falla 

saman (Johnson og Johnson, 1999; Siegel, 2005). Nemendur verða að 

vinna saman til að ná markmiðum (Yamarik, 2007).  

2. Einstaklingsleg ábyrgð (e. induvidual accountability), sem lætur 

nemendur vinna vinnu sína eða lætur þá finna að þeir þurfi að skilja 

það sem verið er að kenna (Johnson og Johnson, 1999; Siegel, 2005). 

Allir hafa sitt hlutverk og eru ábyrgir fyrir því að vinna sitt verkefni 

(Yamarik, 2007).  

3. Náin persónuleg samskipti, auglitis til auglitis (e. face-to-face 

promotive interaction) og jöfn þátttaka í umræðum (Johnson og 

Johnson, 1999; Yamarik, 2007). Nemendur læra auk þess heilmikið af 

því að útskýra hver fyrir öðrum (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005).  

4. Samskipti og hópvinnufærni (e. social skills) sem felur m.a. í sér að 

þjálfa nemendur í að taka forystu, dreifa ábyrgð og axla hana, skipta 
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verkum, skiptast á, hlusta, vita hvenær á að tala og hvernig leysa má 

deilur með friðsamlegum hætti (Johnson og Johnson, 1999; Siegel, 

2005). Það felur í sér þróun á þeirri mannlegu færni sem sífellt verður 

mikilvægari í samfélagi okkar eins og að gefa uppbyggilega endurgjöf 

(Yamarik, 2007). 

5. Uppgjör eða sjálfsmat hópsins (e. group processing), þar sem 

hópurinn íhugar samstarfið, leggur mat á vinnuna og ákveður leiðir til 

að bæta skilvirkni hópsins (Johnson og Johnson, 1999; Yamarik, 

2007). 

Mismunandi er hversu langan tíma það tekur nemendur að ná að vinna 

saman, hlusta, taka tillit og styðja hvern annan (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). Fái nemendur tækifæri á að kenna og útskýra hver fyrir öðrum 

hvernig leysa skal verkefnið, fá mismunandi náms- eða félagsleg hlutverk, 

skila sameiginlega verkefnum og samnýta námsgögn, svo nokkuð sé nefnt, 

má ýta undir samvinnu og gera nemendur jákvætt háða hver öðrum. 

Mikilvægt er að gæta þess að vinnuframlagið verði ekki ójafnt en til þess 

hefur kennari nokkrar leiðir. Hann getur samið um einstaklingsmarkmið og 

vinnuframlag við nemendur, látið þá skila skýrslu um vinnuframlag hvers og 

eins, sett þá í hlutverk sem þeir bera ábyrgð á og metið nemendur á 

einstaklingsgrundvelli (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005).  

Á lífsleiðinni þurfa flestir að taka þátt í margskonar samvinnu og því er 

það að læra að vinna með öðrum mikilvægur námsþáttur sem leggja þarf 

áherslu á (Eisner, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Á síðustu árum hefur 

vaxandi áhersla verið lögð á hópvinnu (Crossley, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a). Hópvinna eru þó ekki ný af nálinni og er sem dæmi algeng við 

kennslu lífsleikni (Aldís Yngvadóttir, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005) 

þó aðferðin sé almennt lítið notuð í íslenskum skólum. Dæmi um aðferðir 

sem falla undir þessa kennsluaðferð eru: hugsa - para - miðla, púslaðferðin 

og efniskönnun í vinnuhópum. 

2.4 Samantekt 

Innri þróun kennara sem tengist rannsóknum á núverandi starfi og leiðir til 

breyttra viðhorfa og kennsluhátta er fagleg þróun hans (Smith, 2011) og 

forsenda fyrir bættu námi nemenda. Rannsóknarverkefni mitt byggir á 

viðleitni minni til faglegrar þróunar en ein leið til starfsþróunar eru 

starfendarannsóknir (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Samfélagsgreinar fjalla um samfélög og menningu og grundvallast í 

skyldu samfélagsins til að fræða nemendur um jafnrétti, lýðræði, umhyggju 
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og virðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í víðasta skilningi 

eiga samfélagsgreinar að færa ungu fólki þekkingu, færni og gildi sem 

nauðsynleg eru til að taka virkan þátt í samfélaginu (Agbarie, 2009). 

Kennsluaðferðir eiga að þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Mikilvægt er að hafa 

þekkingu á námsgreininni og breyta oft um kennsluaðferðir til að styðja 

nám nemenda (Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010).  

Vegna mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og faglegrar þróunar ákvað 

ég að rannsaka hvernig ég gæti notað fjölbreyttar kennsluaðferðir við 

kennslu. Ég spurði sjálfa mig hvernig ég þróaði mismunandi kennsluaðferðir 

við kennslu samfélagsgreina á miðstigi? Ég tók fimm kennsluaðferðir til 

skoðunar: þulunám og þjálfunaræfingar, sem er algengasta kennsluaðferðin 

við kennslu samfélagsgreina (Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010) og þær 

fjórar sem Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013) nefnir sem góðar til að stuðla að aukinni hæfni í samfélagsgreinum: 

Umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, leitaraðferðir og 

hópvinnubrögð. Þessar aðferðir byggja á mismunandi markmiðum og geta 

myndað góðan grundvöll fyrir heildar mynd kennslu sem byggir á 

margvíslegum kennsluaðferðum.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Hér er fjallað um markmið rannsóknarinnar, snið hennar og rannsóknar-

spurningu. Þátttakendur eru kynntir og greint frá aðferðum við öflun gagna, 

greiningu þeirra og úrvinnslu. Þá er einnig rætt um siðferðileg álitamál, 

kynningu verkefnisins og tilkynningu þess til Persónuverndar.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknum er ætlað að finna út það sem ekki var áður vitað (McNiff, 

2010), þ.e. að búa til nýja þekkingu eða auka skilning. Rannsókn mín snýr að 

skoðun og þróun minnar eigin kennslu með mismunandi kennsluaðferðum 

og því hentaði snið starfendarannsókna best til að svara rannsóknar-

spurningu minni. Í starfendarannsóknum getur rannsakandi útskýrt eigið 

starf með sögum úr starfinu sem jafnframt eru gögn rannsóknarinnar 

(McNiff, 2010).  

Í starfendarannsóknum beinir rannsakandinn „athyglinni að sjálfum sér 

og starfsháttum sínum með það í huga að skilja betur eigið starf og þróa 

það til betri vegar“ (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3). Tilgangurinn er því 

umbótamiðaður og stefnir að meiri fagmennsku kennara, betri menntun og 

auknum námsárangri nemenda (Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsakandinn gerir sér 

grein fyrir því að hann hefur áhrif á það sem gerist og með því að breyta 

athöfnum sínum hefur hann áhrif á útkomuna (Edda Kjartansdóttir, 2010). 

Kennarar sem stunda starfendarannsóknir leggja sig fram um að afla 

gagna, skrá upplifun sína, rýna í gögnin, íhuga og kynna að lokum 

niðurstöður sínar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þær gegna einnig því 

hlutverki að varðveita og miðla starfsþekkingu kennara. Sögur úr starfinu 

geta nýst öðrum kennurum til að samsama við sína eigin reynslu, ígrunda, 

taka til umhugsunar, fá hugmyndir og stuðla þannig að bættri kennslu.  

Í ferli rannsóknarinnar á sér stað ákveðið hringferli þar sem kennarinn 

ígrundar starf sitt, endurskoðar vinnubrögð sín og bregst við (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Þetta hringferli á sér 

stað aftur og aftur og við endurtekninguna gera þátttakendur sér sífellt 

betur grein fyrir því sem gerist í starfi þeirra, skilja betur og breyta til góðs 

fyrir skólastarfið. 
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3.2 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Í rannsókninni skoðaði ég kennslu mína þar sem ég notaði mismunandi 

kennsluaðferðir við kennslu samfélagsgreina. Megintilgangurinn var að 

finna hvaða aðferðir ég hefði á valdi mínu, hvaða aðferðir hentuðu mér við 

kennslu samfélagsgreina, hvaða aðferðir ég þyrfti að bæta til að ná betra 

valdi á og þróa áfram kennsluhætti mína. Markmið mitt var að bæta 

kennslu mína, vera betur í stakk búin til að koma til móts við mismunandi 

þarfir nemenda og geta hjálpað þeim að ná tilætluðum námsárangri. Því var 

rannsóknarspurning mín:  

Hvernig þróa ég mismunandi kennsluaðferðir við kennslu samfélags-

greina á miðstigi? 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í aukinni þekkingu á kennslu-

aðferðum og gildi þeirra í kennslu samfélagsgreina í grunnskóla og má nýta 

sem vegvísi í skipulagi kennslu. Þó ber að hafa það í huga að yfirfærslugildi 

starfendarannsókna kemur fram með öðrum hætti en annarra rannsóknar-

sniða þar sem markmið þeirra er að skilja það sem er að gerast en ekki að 

sýna fram á einhvern algildan sannleika (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Sögurnar sem ég segi úr kennslunni geta nýtst öðrum kennurum til þess að 

spegla sína eigin reynslu og þróa kennslu sína. Fyrst og fremst er rannsóknin 

samt hagnýt fyrir mig sjálfa, höfundinn, þar sem hún nýtist mér til draga 

fram og vera meðvituð um þekkingu mína, ekki einungis á kennslu-

aðferðunum og gildi þeirra í kennslu, heldur einnig hvernig ég sjálf beiti 

aðferðunum og með hvaða hætti ég þarf að þróa áfram kennsluhætti mína. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni var ég sjálf sem rannsakandi og kennari en hér 

voru starfsaðferðir mínar til skoðunar. Einnig voru nemendur mínir óbeinir 

þátttakendur en hér fá þeir dulnefni til að tryggja persónuvernd. Í 

frásögnum mínum vel ég ný dulnefni fyrir hverja sögu og því getur sami 

nemandi fengið nokkur mismunandi dulnefni, komi hann við sögu oftar en 

einu sinni. Ég valdi að nota, í öllum tilvikum, eingöngu karlmannsnöfn og því 

fá hér bæði stúlkur og drengir karlkyns dulnefni. Ástæða þess að ég valdi að 

nota eingöngu karlkynsdulnefni var sú að báðir bekkirnir eru fámennir og 

auk þess mjög fáar stúlkur í öðrum þeirra og því taldi ég mig betur geta 

tryggt persónuvernd með því að gera nemendur ókyngreinanlega í 

textanum. Nemendur komu úr tveimur árgöngum á miðstigi. Í yngri 

bekknum voru átta drengir og þrjár stúlkur en í eldri bekknum voru fimm 

nemendur af hvoru kyni. 
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3.4 Gögn og gagnaöflun 

Í starfendarannsóknum eru rannsakandi og viðfang eitt og hið sama (Ívar 

Rafn Jónsson, 2008). Því eru þau rannsóknargögn sem rannsakandi safnar 

tengd honum sjálfum. Það eru markmið rannsóknarinnar sem stýra því 

hvaða tæki eru valin til gagnaöflunar (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Gögnin 

sem safnað er, gefa mynd af starfinu og sýna jafnframt þá þróun eða 

breytingar sem eiga sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég kenndi 

samfélagsgreinar í tveimur bekkjum á miðstigi veturinn 2013—2014 og 

safnaði í þeim kennslustundum, ásamt undirbúnings og úrvinnslutímum, 

rannsóknargögnunum. Þau gögn sem ég safnaði voru rannsóknardagbók, 

viðhorfskannanir meðal nemenda, verkefni nemenda, kennsluáætlanir 

mínar og gögn úr rýnihópaumræðum. Hér verður nánar greint frá þeim. 

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbókin sem ég skráði skipulega í meðan á rannsókninni stóð, 

var lykilgagn rannsóknarinnar. Í hana skráði ég hjá mér viðburði dagsins, 

hvaða kennsluaðferðir ég notaði, hvaða verkefni voru unnin, vangaveltur 

mínar, hugsanir, upplifun og hugmyndir, og almennt allt sem í hugann kom 

þegar ég rýndi í starf mitt og þróun þess. Dagbókina handskrifaði ég fyrst í 

punktaformi, en færði síðan inn í tölvu eins fljótt og mér var mögulegt og þá 

lýsti ég nánar því sem punktarnir fjölluðu um. Rannsóknardagbókin nýttist 

mér til að sjá þær breytingar sem urðu og til að halda utan um hugsanir 

mínar og vinnubrögð. Hluti rannsóknardagbókarinnar var fagleg ígrundun 

sem vísar til þess að ég skoðaði kennslu mína út frá fræðilegri þekkingu og 

viðhorfum mínum til menntunar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Fagleg 

ígrundun getur haft áhrif á skilning og stuðlað að mótun nýrrar þekkingar á 

námi og kennslu. 

Ég hóf formlega að skrifa í rannsóknardagbókina 9. ágúst 2013, en þá 

mætti ég til vinnu í fyrsta skipti það skólaárið. Formlega byrjaði vinnutíminn 

ekki fyrr en tæpri viku síðar en vegna þess að þessa fyrstu daga stóð til að 

ég væri erlendis, mætti ég til vinnu þessum dögum fyrr og hóf undirbúning 

fyrir vetrarstarfið. Upphaflega hafði staðið til að ljúka ritun rannsóknar-

dagbókar 15. janúar 2014 en seinna endurskoðaði ég það og hélt áfram að 

skrá í dagbókina eins lengi og vinna við rannsóknina stóð yfir og urðu 

skráningar í rannsóknardagbókina alls 85.  

3.4.2 Kennsluáætlanir 

Við skipulagningu mína og undirbúning fyrir kennsluna útbjó ég áætlanir um 

það sem gera átti. Kennsluáætlanirnar voru unnar í nokkrum þrepum en 
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fyrsta þrepið var að setja upp langtímaáætlun fyrir allan veturinn þar sem 

ég skipulagði hvaða námsgrein samfélagsgreina væri í forgrunni á hvaða 

tíma. Hvert þessara tímabila var síðan á næstu þrepum skipulögð aðskilin 

eða með lítilli skörun. Eftir að viðfangsefni hvers tímabils hafði verið valið 

ásamt kennslugögnum var efninu skipt niður yfir tímabilið. Síðasta þrepið 

var svo skipulag einstakra kennslustunda eða einstakra verkefna. 

Kennsluáætlanir voru unnar inn í sérstakt form þar sem fram kom 

dagsetning, námsþáttur, kennslugögn, verkefni, heimanám og annað sem 

skipti máli. Þeim safnaði ég saman og notaði sem gögn í rannsókninni en 

þær gáfu mér upplýsingar um það hvað til stóð að gera í hverri 

kennslustund, en rannsóknardagbókin sýndi mér hins vegar hvað gert var 

og hvernig ég og nemendur brugðust við því. Á tímabilinu frá 29. ágúst til 

31. janúar útbjó ég kennsluáætlun fyrir 81 kennslustund í samfélagsfræði.  

3.4.3 Viðhorfskannanir 

Sex sinnum á haustönninni og tvisvar í upphafi vorannar, fékk ég nemendur 

til að meta þær aðferðir og verkefni sem verið höfðu á dagskrá þessar vikur. 

Þar bað ég þá að meta hversu ánægðir þeir voru með þessar aðferðir og 

verkefni og hversu mikið þeir töldu sig hafa lært á aðferðinni. 

Spurningalistar geta hjálpað til við að ná fram sýn nemenda, viðhorfum, 

skilningi eða sjónarmiðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Viðhorfs-

kannanirnar sem ég lagði fyrir nemendur voru einfaldar spurningakannanir 

þar sem nemendur voru beðnir að segja álit sitt á ákveðnum verkefnum, 

sem voru þá fulltrúar ákveðinna kennsluaðferða. Ég lagði áherslu á að spyrja 

aðeins um eitt atriði í einu og gera ekki of miklar kröfur um efnisskilning 

svarenda (Þorlákur Karlsson, 2003). Við samningu spurninganna hafði ég 

rannsóknarspurninguna að leiðarljósi og reyndi að gera nemendum eins 

auðvelt fyrir að svara og mögulegt var, til þess að þeir yrðu viljugri við að 

svara og leggðu sig betur fram (Þorlákur Karlsson, 2003). Ég valdi að hafa á 

flestum spurningum aðeins þrjá valkosti í formi broskarls, hlutlaus andlits og 

fýlukarls (sjá viðauka A, bls. 103). Þannig taldi ég mig koma til móts við það 

að einfalt væri fyrir nemendur að svara. Einnig lagði ég eina opna spurningu 

fyrir nemendur í hvert skipti. Ég vildi hafa opnu spurningarnar í algjöru 

lágmarki enda getur tekið langan tíma að greina niðurstöður þeirra og er 

það oft flókið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Opna spurningin sem ég lagði fyrir nemendur í september var 

spurningin: „Hvað þótti þér auðveldast að vinna og hvers vegna?“. Við 

spurningunni fékk ég samtals 17 svör, níu þeirra frá eldri hópnum og átta frá 

yngri hópnum. 
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Í seinni viðhorfskönnununum var opna spurningin orðuð með öðrum 

hætti. Þá voru nemendur beðnir að ljúka við tvær setningar sem byrjuðu 

með þessum hætti: „Ég lærði mest af...“ og „vegna þess að...“. Þrátt fyrir að 

ég ítrekaði það við nemendur hversu mikilvægt það væri að fá svör við 

þessum spurningum, svöruðu 20% nemenda ekki spurningunni og auk þess 

svöruðu 28% nemenda spurningunum með þeim hætti að erfitt var að nota 

svörin til þess að skoða kennsluaðferðirnar. Dæmi um svör sem erfitt var að 

nota voru t.d: „Ég lærði mest af samfélagsfræði. Vegna þess að þú kenndir 

mér samfélagsfræði“ og „Ég lærði mest af engu. Vegna þess að ég veit það 

ekki“. Í upphafi fannst mér þessi svör ekki gefa mér neitt sem ég gæti unnið 

úr, en þegar ég komst upp úr þeirri hugsanagryfju, komst ég að því að þau 

voru almennt jákvæðari en ég hafði gert mér grein fyrir. Þessi svör kölluðu á 

mikið meiri yfirlegu til að reyna að skyggnast á bak við orðin en þegar ég fór 

að horfa á þessi svör sem raunveruleg svör, komst ég að því að þó þau gæfu 

mér sjaldan svör varðandi einstakar kennsluaðferðir, gáfu þau mér oft 

almenn svör eins og t.d. hvernig þeim fyndist í samfélagsfræði almennt, 

hvernig þeim líkaði kennslan og hvernig þeim liði. 

Auk fyrrnefndra kannana lagði ég í janúar öðruvísi viðhorfskönnun fyrir 

nemendur eldri bekkjarins. Þá bað ég þá að leggja mat á það hvaða verkefni 

þeir höfðu lært mest af, hvaða verkefni þeir höfðu lært minnst af, hvaða 

verkefni hafði verið skemmtilegast og hvaða verkefni hafði verið 

leiðinlegast. Nemendur gerðu það með því að raða verkefnunum í sæti eitt 

til fjögur (lærðu mest/minnst af) eða eitt til fimm (skemmtilegust/leiðin-

legust). Nokkrir nemendur nefndu þó fleiri en fimm verkefni. Í þeim tilvikum 

þar sem einstök verkefni féllu undir fleiri en eina kennsluaðferð taldi ég 

svörin til beggja kennsluaðferða í úrvinnslu svaranna.  

Viðhorfskannanirnar sem ég lagði fyrir nemendur urðu alls átta. Þrjár 

sem yngri hópurinn svaraði og fimm sem eldri hópurinn svaraði. Í heildina 

fékk ég útfyllt 79 viðhorfskönnunarblöð þar sem nemendur svöruðu alls 125 

broskallaspurningum, fjórum röðunarspurningum og 12 opnum spurn-

ingum.  

Þar sem að fyrsta könnunin var lögð fyrir svo stuttu eftir að ég kynnti 

verkefnið mitt fyrir foreldrum bað ég nemendur að merkja blöðin sín til þess 

að ég gæti tekið þau frá ef foreldrar færu þess á leit en þegar á leið og engar 

athugasemdir bárust, klippti ég þessar merkingar af blöðunum og upp frá 

því réðu nemendur því sjálfir hvort þeir merktu blöðin eða ekki.  

Viðhorfskönnunarblöð sem merkt voru með nafni svarenda voru 

almennt nákvæmar útfyllt en þau sem ekki voru merkt. Nokkuð var um að á 

þeim blöðum, sem ekki voru merkt nafni þess sem fyllti könnunina út, væru 
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allir krossar á sama stað t.d. allir í broskallareitnum eða allir í 

fýlukallareitnum og opna spurningin var þá einnig sjaldnar útfyllt. Átti þetta 

einkum við í eldri hópnum. Þá rýrir það einnig gildi niðurstaðnanna að í 

nokkrum tilvikum samræmist fjöldi svara ekki fjölda nemenda sem unnu 

tiltekið verkefni, jafnvel þó boðið hafi verið upp á þann möguleika að 

merkja við að viðkomandi hefði ekki unnið verkefnið. Sem dæmi um þetta 

má nefna eitt tilvik þar sem nemendur höfðu um nokkur mismunandi 

verkefni að velja og svöruðu yfir helmingi fleiri nemendur hvernig þeim 

hefði líkað að vinna eitt þessara verkefna heldur en í raun unnu verkefnið. 

Ég gekk út frá því að nemendur merktu við broskall þar sem þeim hafði 

líkað við verkefnið en fýlukall þar sem þeim hafði ekki líkað við það. Þegar 

nemendur merktu við andlitið með beinann munn hef ég kosið að álykta að 

nemendum hafi bæði líkað vel og illa við verkefnið eða það sem oft er í 

spurningakönnunum kallað „hvorki né“. 

Í flokkun svara nemenda í fyrra og seinna tímabil var miðað við 

dagsetninguna sem könnunin var gerð en ekki við þann tíma sem verkefnið 

var lagt fyrir sem gerir það að verkum að mörg verkefni sem unnin voru á 

fyrra tímabili voru metin á því seinna. Aðeins einu sinni kom þetta þó 

verulega að sök, en það var í tilviki innlifunaraðferða og tjáningar en vegna 

þessa fást engar upplýsingar um skoðanir nemenda á aðferðinni á fyrra 

tímabili þó góðar upplýsingar fáist um þær á seinna tímabili. 

3.4.4 Námsefni og verkefni 

Námsgögn og verkefni notaði ég sem rannsóknargögn, en þau nýttust 

sérstaklega til þess að bæta við þær upplýsingar sem kennsluáætlanir og 

rannsóknardagbók gáfu um kennsluaðferðirnar, hvernig til tókst og 

hjálpuðu til við að gefa mér betri mynd af kennslunni.  

3.4.5 Umræðuhópar 

Einu sinni í hvorum bekk, settist ég niður með nemendum í litlum hópum og 

átti með þeim einskonar rýnihópaumræður. Í yngri bekknum skipti ég 

hópnum í tvennt og átti annar hópurinn að vinna ritunarverkefni en hinn 

kom til mín og settumst við saman niður úti í horni og ræddum ýmislegt í 

sambandi við aðferðirnar og verkefnin en síðan víxluðust hóparnir. 

Í eldri bekknum skipti ég hópnum í þrennt og unnu hinir hóparnir önnur 

verkefni á meðan einn hópur í einu settist með mér, saman í hring í rýni-

hópaumræður. 
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Í báðum bekkjum hafði ég hjá mér blað og penna í umræðuhópana og 

skráði hjá mér meginatriði þess sem við ræddum um en auk þess gátu 

nemendur farið fram á að ég skrifaði hjá mér ákveðin atriði. 

3.5 Greining og úrvinnsla gagna 

Ég skipti rannsóknartímanum niður í tvö tímabil, fyrra og seinna. 

Dagsetningin sem ég miðaði við var 29. október en þegar ég taldi 

kennslustundirnar á dagatalinu var hann nærri því að vera á miðju 

tímabilinu frá byrjun kennslu þar til um miðjan janúar en þá hafði ég 

upphaflega ætlað mér að vera búin í gagnasöfnun, þó það breyttist síðar. 

Við greiningu gagnanna hafði ég þessi tvö tímabil í huga og skoðaði þau í sitt 

hvoru lagi við greiningu allra rannsóknargagna. 

Tafla 1: Yfirlit yfir greiningu gagna. 

Rannsóknargögn Gagnagreining 

Rannsóknardagbók 

Lesin yfir aftur og aftur, athugasemdir skráðar 

og lyklaðar, flokkaðar og dregnar saman í 

þemu. Aðalatriði dregin saman og skráð. 

Viðhorfskannanir 

nemenda 

Spurningar og svör skráð í excel. Fjöldi svara 

hvers möguleika taldir saman og hlutfall 

reiknað. Opnar spurningar lyklaðar og dregnar 

saman í þemu. Aðalatriði dregin saman og 

skráð. 

Kennsluáætlanir 

Lesnar yfir nokkrum sinnum, lyklaðar og bornar 

saman við rannsóknardagbók og fyllt í þau göt 

sem komu í ljós. Aðalatriði skráð. 

Umræðuhópar 

Svör skráð niður og lesin yfir. Athugasemdir 

skráðar og lyklaðar. Aðalatriði dregin saman og 

skráð. 

Námsefni og verkefni 

Farið yfir kennslugögn og verkefni og borin 

saman við rannsóknardagbók og kennslu-

áætlanir. Fyllt í þau göt sem komu í ljós. 

 

Greining rannsóknargagna (sjá töflu 1) fór fram með þeim hætti að ég las 

rannsóknardagbókina mína yfir aftur og aftur. Ég merkti við þau atriði sem 

mér fannst athyglisverð út frá rannsóknarefninu og skrifaði athugasemdir. 

Athugasemdirnar drógu fram kjarnann eða rauða þráðinn sem finna mátti í 
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gögnunum (Bogdan og Biklen, 1998; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Lichtman, 

2013). Ég gaf kjarna hvers þáttar ákveðið nafn, einskonar lykil að 

innihaldinu. Eftir að hafa marg lesið gögnin yfir fór ég að flokka lyklana 

saman í þemu. Þá tók ég saman og skrifaði niðurstöðurnar sem birtust í 

gögnunum fyrir hvort rannsóknartímabil. Greiningin snérist meðal annars 

um það hvaða kennsluaðferðir birtast í rannsóknardagbókinni og upplifun 

minni á því hvernig til hafði tekist en einnig komu í ljós fjölmörg þemu sem 

fjölluðu um aðra þætti en þá sem ég upphaflega hafði ætlað mér að 

rannsaka.  

Eftir að hafa tekið saman og skráð þær megin niðurstöður sem 

rannsóknardagbókin leiddi í ljós, tók ég til við að greina viðhorfs-

kannanirnar. Fyrst skráði ég hverja einustu spurningu og hvert einasta svar 

inn í töflureiknirinn excel en síðan flokkaði ég spurningarnar eftir þeim 

þáttum og kennsluaðferðum sem spurt var um. Þá lét ég töflureikninn telja 

saman fyrir mig fjölda svara og reikna hlutfall hverrar svargerðar fyrir hverja 

spurningu. Opnu spurningarnar skráði ég einnig inn í excel og greindi síðan í 

þemu og flokkaði. Þá tók ég saman í texta þær niðurstöður sem þessi 

rannsóknargögn leiddu í ljós fyrir hvort tímabil fyrir sig. 

Eftir greiningu viðhorfskannanna, tók ég til við að greina þau gögn sem 

fengust í umræðuhópunum. Það gerði ég með því að lesa þau yfir nokkrum 

sinnum, lykla og flokka í þemu. 

Næst tók ég til við að lesa yfir kennsluáætlanir mínar. Ég lyklaði þær með 

sama hætti og rannsóknardagbókina og skráði hjá mér athugasemdir. Þegar 

því var lokið bar ég kennsluáætlanirnar saman við rannsóknardagbókina 

bæði með tilliti til þeirra þema sem þar komu fram en einnig með það í 

huga að fylla þá mynd sem rannsóknardagbókin sýndi. Eftir að þessari vinnu 

lauk tók ég saman helstu niðurstöður mínar og skrifaði niður. 

Síðasti greiningarþátturinn var að fara yfir þau kennslugögn og verkefni 

sem ég hafði safnað, til þess að reyna að fá eins heillega mynd af kennslunni 

og mögulegt var.  

Eftir að greiningu gagnanna var lokið tók ég hvert þema fyrir í einu og 

bar saman hin mismunandi rannsóknargögn. Ég skrifaði um hvert þema og í 

gegnum skrifin bar ég saman niðurstöðurnar jafnóðum og ég gerði grein 

fyrir þeim og tók dæmi úr gögnunum. Skriftir eru því stór hluti af 

gagnagreiningunni en í öllum skrefum og við allar gerðir rannsóknar-

gagnanna var það hluti af greiningarferlinu að skrifa niður og setja í orð það 

sem gögnin voru að birta mér. Með því að skrifa um efnið má fá fram nýja 

sýn og nýja þekkingu (Richardsson, 1994). Úr þessum síðasta hluta gagna-

skrifanna vann ég síðan þann texta sem birtist hér sem niðurstöðukafli. 



 

39 

Greining gagnanna reyndist vera mikið verk og þar reyndist rannsóknar-

dagbókin vera hvað seinlegust. Aðferðir mínar, hugsanir og tilfinningar sem 

skráðar höfðu verið í dagbókina voru nú orðnar heimildir og oft ekki 

átakalaust að taka þær í sundur og greina í þemu. Ég er ekki manneskja sem 

ber hugsanir mínar og tilfinningar á hvers manns borð og átti því ekki aðeins 

í erfiðleikum með að koma þeim í orð og skrá niður, heldur fannst mér 

einnig óþægilegt að vinna með hugsanir mínar og brjóta sundur með 

þessum hætti. Seinna gerði ég mér grein fyrir að sundurbrotin, úrvinnslan 

og greiningin hafði byrjað strax við það að skrá hugsanirnar og því meiri 

hugsanir sem skráðar voru í færslu hvers dags því lengra var ég komin í 

úrvinnslunni áður en hin eiginlega úrvinnsla átti sér stað. 

Til að halda utan um, bæði úrvinnslu gagnanna og vinnslu ritgerðarinnar 

notaði ég hugarkortaforritið Mindjet MindManager, en það gaf mér 

tækifæri til þess að bæði skrifa hjá mér miklar upplýsingar um ákveðna 

þætti og að hafa yfirsýn yfir verkið í heild. Auk þess var hægt að tengja við 

kortið önnur skjöl eins og þau sem notuð voru til úrvinnslu eða tengja við 

heimildir á netinu eða í tölvunni. 

3.6 Siðferðileg álitamál, kynningar og tilkynningar 

Fljótlega eftir að ég réði mig til starfa sem kennari viðraði ég hugmyndir 

mínar um starfendarannsókn í þessu meistaraverkefni við skólastjórnendur. 

Í haust fór ég svo á fund skólastjóra og bar undir hann hugmyndir mínar um 

starfendarannsókn og fékk frá honum munnlegt samþykki fyrir 

rannsókninni. Þó að rannsóknin byggði að hluta til á því að læra af reynslu 

nemenda var þetta ekki rannsókn á nemendum. Sú athygli sem beint var að 

gögnum frá nemendum var ætlað að upplýsa spurningar um starf mitt en 

ekki um nemendur sjálfa. 

Rannsóknina tilkynnti ég til Persónuverndar 9. nóvember 2013 

(tilkynning númer S6489/2013). Ekki var þörf á samþykki foreldra enda um 

starfendarannsókn að ræða þar sem ég sjálf er viðfangsefnið. Verkefnið var 

samt í tvígang kynnt fyrir foreldrum. Í öðrum foreldrahópnum kynnti ég 

verkefnið munnlega á haustfundi með foreldrum 11. september 2013, en í 

hinum hópnum með stuttu tölvubréfi 19. september. Foreldrar beggja hópa 

fengu svo sent tölvubréf þann 14. nóvember (sjá viðauka B, bls. 111) þar 

sem sérstaklega var ítrekað að foreldrar gætu beðist undan því að gögn frá 

börnum þeirra væru notuð í rannsókninni. Einnig bauð ég foreldrum að hafa 

samband ef þeir óskuðu þess að fá frekari upplýsingar.  

Þar sem hér var um starfendarannsókn að ræða var rannsakandi og 

viðfangsefni hinn sami. Frásagnir mínar eru því einstakar og ekki á færi 
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annarra að greina frá með sama hætti. Rannsóknargögnin eru þar af 

leiðandi undir áhrifum af reynslu og þekkingu minni. Ég þurfti því að hafa 

þetta sérstaklega í huga við greiningu og úrvinnslu gagnanna. Gæta þurfti 

hlutleysis, nálgast rannsóknina af virðingu og hafa hugann opinn fyrir þeim 

niðurstöðum sem gögnin gætu sýnt. 

Einnig þurfti ég að hafa í huga hin miklu tengsl rannsakanda við þátt-

takendur viðhorfskannanna. Þessi tengsl gera það að verkum að hætta var á 

að þátttakendur svöruðu eins og þeir töldu að rannsakanda félli í geð eða 

jafnvel öfugt við það (ef sá gállinn var á þeim). Rannsakanda ber að virða 

hagsmuni þeirra sem rannsóknin nær til og breyta gagnvart þeim með 

siðferðilegum hætti (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsókn mín fól ekki í sér 

áhættu fyrir nemendur en mikilvægt var að tryggja nafnleysi þeirra við 

úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna.  

3.7 Samantekt 

Rannsóknin var starfendarannsókn en með því sniði get ég útskýrt starf mitt 

með sögum. Ég skoðaði kennslu mína þar sem ég notaði mismunandi 

kennsluaðferðir við kennslu samfélagsgreina til að finna hvaða aðferðir ég 

hafði á valdi mínu, hvaða aðferðir hentuðu mér og þróa áfram kennsluhætti 

mína. Markmiðið var að bæta kennslu mína til hagsbóta fyrir nemendur. 

Rannsóknarspurning mín var: Hvernig þróa ég mismunandi kennsluaðferðir 

við kennslu samfélagsgreina á miðstigi?  

Verkefnið er hagnýtt vegna þekkingar á kennsluaðferðum og gildi þeirra. 

Sögurnar sem ég segi úr kennslunni geta nýtst öðrum kennurum til þess að 

spegla sína eigin reynslu, fá hugmyndir, ígrunda og þannig bæta kennslu 

sína (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Fyrst og fremst er þó verkefnið hagnýtt 

fyrir mig sjálfa, vegna aukins skilnings á því sem gerist í skólastofunni, 

kennsluaðferðunum, beitingu þeirra og þróun mína í starfi.  

Þátttakandi í rannsókninni var ég sjálf sem rannsakandi og kennari enda 

starfsaðferðir mínar sem voru til skoðunar. Nemendur mínir, sem komu úr 

tveimur fámennum bekkjum á miðstigi, voru óbeinir þátttakendur og fengu 

dulnefni í frásögnum mínum til að tryggja persónuvernd. Rannsóknin var 

borin undir skólastjórnendur áður en hafist var handa við hana. Hún var í 

tvígang kynnt foreldrum og einnig tilkynnt til Persónuverndar.  

Rannsóknargögnin sem ég safnaði voru rannsóknardagbók, viðhorfs-

kannanir, verkefni, kennsluáætlanir og rýnihópaumræður. Rannsóknar-

dagbókin var lykilgagn rannsóknarinnar. Í hana skráði ég viðburði dagsins, 

verkefni og kennsluaðferðir, vangaveltur mínar, hugsanir, upplifun og 

hugmyndir.  



 

41 

Greining rannsóknargagna (sjá töflu 1) fór fram með þeim hætti að 

rannsóknardagbók, opnar spurningar viðhorfskannana, skráningar úr rýni-

hópaumræðum og kennsluáætlanir voru lesnar yfir aftur og aftur, 

athugasemdir skráðar, lyklaðar og síðan flokkaðir í þemu. Svör viðhorfs-

kannana voru flokkuð og hlutföll svartegunda reiknuð. Öll rannsóknargögn 

voru borin saman og hvert þema tekið saman í texta. Á öllum stigum 

greiningarferilsins skrifaði ég texta um það sem gögnin birtu mér en þannig 

má fá fram nýja sýn á efnið (Richardsson, 1994). Þau meginþemu sem komu 

fram í gögnunum voru: kennsluaðferðir, námsefni, hver á að ráða, vinna og 

viðhorf og óöryggi rannsakanda en þessi meginþemu eru viðfangsefni 

niðurstöðukaflans. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt niður í sex undirkafla sem samsvara þeim meginþemum sem komu 

fram í rannsóknargögnum mínum ásamt samantekt. Fyrsti hlutinn fjallar um 

kennsluaðferðirnar sem til skoðunar voru í rannsókn minni og skiptist sá 

hluti niður í sérstaka undirkafla fyrir hverja þessara kennsluaðferða. Annar 

hlutinn um námsefni, þriðji hlutinn fjallar um hver eigi að ráða, fjórði um 

vinnu og viðhorf og fimmti undirkaflinn fjallar um óöryggi rannsakanda. Að 

lokum er svo stutt samantekt um efni kaflans. 

4.1  Kennsluaðferðir 

Fyrstu dagana átti skipulagið sjálft allan hug minn. Ég velti fyrir mér 

hugsanlegu námsefni, markmiðum Aðalnámskrár og hvaða kennsluaðferðir 

ég ætti að velja mér. Endanlegt val kennsluaðferðanna var mér frekar erfitt 

en að lokum ákvað ég að láta Aðalnámskrá grunnskóla hjálpa mér við valið 

og valdi þær fjórar aðferðir sem nefndar eru í hluta samfélagsgreina og 

taldar eru góðar til að stuðla að aukinni hæfni í samfélagsgreinum en auk 

þess valdi ég þá aðferð sem algengast er að nota við kennslu 

samfélagsgreina. Aðferðirnar sem ég valdi mér urðu því: umræðu- og 

spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, leitaraðferðir, hópvinnubrögð 

og þulunám og þjálfunaræfingar. Mér fannst mikilvægt að taka svo margar 

aðferðir vegna þess að ég var að leitast við að bæta kennsluna hjá mér og 

ég tel að fjölbreyttar kennsluaðferðir séu mikilvægur hluti af þeirri leið.  

Ég fékk mjög misjöfn viðbrögð frá nemendum við kennsluaðferðunum. 

Oft fannst mér ég verða þess vör, að það væru sömu nemendur sem áttu í 

erfiðleikum með verkefni sem byggðu á ákveðinni kennsluaðferð. Á sama 

hátt fannst mér einnig að það væru ævinlega sömu nemendur sem virtust 

blómstra. Þegar annarri aðferð var svo beitt, voru það svo einhverjir aðrir 

nemendur sem ýmist áttu í vanda eða blómstruðu.  

4.1.1 Tíðni kennsluaðferða 

Upphaflega hugmynd mín var að leggja megin áherslu á eina kennsluaðferð 

í einu og nota aðeins aðrar aðferðir með til þess að fylla upp í eða til að gera 

það sem meginaðferðin ekki gat gert. Ég gerði mér hins vegar mjög fljótlega 

grein fyrir að þetta væri vanhugsað frá minni hendi og í raun í andstöðu við 
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mínar eigin hugmyndir um fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ég ákvað að breyta 

lítillega um í skipulaginu og nota allar aðferðirnar eftir þörfum yfir allan 

tímann en leggja samt meiri áherslu á ákveðna aðferð á ákveðnu stuttu 

tímabili í einu, þannig að ég notaði hana meira en aðrar aðferðir en samt 

voru hinar mikið blandaðar með. Undir lokin var ég þó í raun hætt að notast 

við meginaðferð og notaði allar aðferðirnar í bland. Þá horfði ég fremur til 

námsefnisins sjálfs, markmiða og nemenda við að velja mér aðferð. 

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins var mikil áhersla á þulunám og 

þjálfunaraðferðir, umræðu- og spurnaraðferðir og undir lok tímabilsins lagði 

ég áherslu á innlifunaraðferðir og tjáningu. Á seinni hluta rannsóknar-

tímabilsins átti því í upphafi að leggja áherslu á innlifunaraðferðir og 

tjáningu í stuttan tíma en síðan leitaraðferðir og að lokum hópvinnubrögð. 

Þessar aðferðir fengu þó varla aukna áherslu vegna þess að ég var á þessum 

tíma farin að nota allar aðferðirnar í bland. 

Þegar ég skoðaði hvaða kennsluaðferðir ég notaði einu sinni eða oftar í 

hverri kennslustund (þá er ekki tekið tillit til þess í hversu langan tíma hver 

kennsluaðferð var í notkun) kom í ljós að ég notaði oftast þulunám og 

Mynd 1. Fjöldi þeirra kennslustunda þar sem hver aðferð 
var notuð einu sinni eða oftar. 
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þjálfunaræfingar, alls 42 sinnum (sjá mynd 1) eða í rúmlega 51% kennslu-

stunda. Kennsluaðferðina innlifunaraðferðir og tjáningu notaði ég einu sinni 

eða oftar í tæplega 38% kennslustunda og umræðu- og spurnaraðferðir í 

rúmlega 35% kennslustunda. Einhverja mynd hópvinnubragða notaði ég í 

tæplega 33% tilvika en sjaldnast notaði ég leitaraðferðir eða í rúmlega 23% 

kennslustunda. Hafa skal þó í huga að þegar ég byrjaði rannsóknina hafði ég 

ætlað mér að leggja áherslu á eina aðferð í einu og voru þulunám og 

þjálfunaræfingar fyrstar í röðinni, en þegar leið á rannsóknina notaðist ég 

sífellt minna við meginaðferðina og blandaði aðferðunum meira saman og 

kann það að skýra að hluta hvers vegna þulunám og þjálfunaræfingar voru 

mest notaðar.  

Oftast var ég þó að nota aðeins eina af þessum aðferðum í einu eða í 

48% tilvika. Ég nota tvær eða þrjár kennsluaðferðir í 51% kennslustunda, 

fjórar aðferðir í aðeins 1% kennslustunda en ég notaði aldrei allar 

aðferðirnar í einu. 

Þegar hins vegar er litið til mismunandi útfærslna hverrar kennslu-

aðferðar kemur í ljós að oftast er ég að nota fleiri en eina útfærslu í einu. Í 

þriðjungi kennslustunda er ég að nota aðeins eina útfærslu kennslu-

aðferðarinnar en í 53% kennslustunda nota ég tvær eða þrjár útfærslur og í 

14% kennslustunda nota ég fjórar eða fimm mismunandi kennsluaðferðar-

útfærslur. Flestar kennslustundir hafa því innihaldið fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem er mikilvægt vegna þess að misjafnar aðferðir henta 

misjöfnum nemendum. Þegar aðeins ein aðferð var í gangi alla 

kennslustundina var oftast um að ræða stýrða umræðu (umræðu- og 

spurnaraðferðir), vinnublaðakennslu (þulunám og þjálfunaræfingar) eða 

efnis- og heimildakönnun (leitaraðferðir) en þessar aðferðir voru í gangi í 

63% þeirra kennslustunda þar sem aðeins ein aðferð var notuð. 
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Í upphafi tímabilsins virðist ég oftar hafa notað margar útfærslur (sjá 

mynd 2) í einu en þegar líða fer á seinni hluta tímabilsins er algengara að 

aðeins ein aðferð sé notuð í einu. Þá voru einnig flest stóru leitarverkefnin 

(leitaraðferðir) í gangi en þau geta tekið talsverðan tíma og skýrir það þetta 

að hluta. Á þessum tíma voru líka nokkur leikræn verkefni í gangi að 

ógleymdu námsspilinu sem ég útbjó úr Snorra sögu (sjá bls. 54) og ég lagði 

fyrir snemma á seinni hluta rannsóknartímans. 

4.1.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Þulunám og þjálfunaræfingar var fyrsta kennsluaðferðin sem ég lagði aukna 

áherslu á í kennslunni og náði það tímabil frá 30. ágúst til 24. september. 

Þessi aðferð var einnig sú sem ég notaði oftast (sjá mynd 1). Margar af þeim 

sögum sem rannsóknardagbókin hafði að geyma, snérust um notkun mína á 

þessum kennsluaðferðum og fá nokkrar þeirra nánari umfjöllun hér á eftir. 

4.1.2.1 Viðhorf til þulunáms og þjálfunaræfinga 

Á fyrra hluta rannsóknartímabilsins líkaði 66% nemenda yngri bekkjarins að 

vinna þau verkefni sem falla undir kennsluaðferðina en rúmlega 15% líkaði 

það ekki. Á seinni hluta rannsóknartímabilsins líkaði tæplega 65% nemenda 

sama bekkjar við verkefni sem falla undir kennsluaðferðina en 18% líkaði 

ekki við þau.  

Í upphafi rannsóknar líkaði aðeins rúmlega 19% eldri nemenda við 

verkefni sem falla undir þulunám og þjálfunaræfingar en á síðari hluta 

rannsóknartímans líkaði rúmlega 33% þeirra við þau. Við lok rannsóknar 

töldu 80% nemenda þessa sama hóps að ákveðin verkefni þulunáms og 

þjálfunaræfinga væru með þeim skemmtilegustu sem unnin höfðu verið en 

90% töldu einnig sum þessara verkefna með þeim óvinsælustu. Allir 

nemendur þessa aldurshóps töldu sig hafa lært einna mest af nokkrum 
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Mynd 2. Fjöldi mismunandi útfærslna kennsluaðferða í kennslustundum. 
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þessara verkefna en 80% þeirra töldu sum þeirra vera þau verkefni sem þeir 

höfðu lært minnst af.  

4.1.2.2 Prófað með „öðruvísi“ prófi 

Yfirheyrsluaðferðir, falla undir þulunám og þjálfunaraðferðir. Þessa aðferð 

notaði ég ekki mikið í kennslu en þó setti ég saman eitt stórt verkefni sem 

fellur undir þessa aðferð en það var í formi munnlegs prófs.  

Viðfangsefnið var landnámið og fyrstu aldir Íslandsbyggðar en skipulag 

prófsins var með þeim hætti að nemendur sátu við borðin sín og máttu hafa 

hjá sér sín skriflegu verkefni. Ég sat við kennaraborðið og hafði útbúið mikið 

magn spurninga úr námsefninu og las ég upp eina og eina spurningu í einu 

og þeir nemendur sem töldu sig vita svarið réttu upp hönd. Allir sem réttu 

upp hönd voru skráðir niður og valdi ég svo einn þeirra til að segja svarið. 

Væri svarið rétt var það einnig skráð en væri svarið ekki rétt, valdi ég annan 

nemanda til að svara spurningunni. Ég gætti þess vandlega að nota alltaf 

sömu aðferð við að velja hver ætti að svara til þess að allir nemendur fengju 

jafnmörg tækifæri til að svara. Ég flokkaði líka spurningarnar í sundur 

þannig að nemendur ættu einnig að fá jafnmargar einfaldar eða 

skemmtilegar spurningar.  

Nemendur voru flestir mjög virkir og réttu mjög oft upp hendi, 

mikið oftar en ég hafði gert ráð fyrir. Hins vegar var mun 

algengara að nemendur svöruðu ekki rétt þegar þeir voru valdir 

til að svara, en ég hafði gert ráð fyrir. (Rannsóknardagbók 

26.11.2013) 

Það að nemendur réttu mun oftar upp hendi en þeir þekktu svarið, kann að 

skýrast af skipulagi prófsins en enginn mínus fékkst fyrir að svara rangt 

heldur þurfti eingöngu að svara ákveðnum fjölda rétt og væntanlega hafa 

nemendur ákveðið að betra væri að reyna oftar. Það gefur mér vísbendingu 

um það að nemendur séu ófeimnir við að svara rangt sem bendir til þess að 

gott félagslegt andrúmsloft sé í kennslustofunni.  

Finnur og Gunnar voru þó undantekningar frá þessu. Finnur 

rétti aðeins upp hendi einu sinni í upphafi prófsins en annar 

nemandi var valinn til að svara. Finnur gerði enga aðra tilraun 

til að fá að svara spurningu og rétti ekki aftur upp hendi þrátt 

fyrir að ég minnti hann nokkrum sinnum á það. Gunnar rétti 

þrisvar upp hendi. Í fyrstu tvö skiptin var annar nemandi valin 

til að svara en í þriðja skiptið fékk Gunnar að svara en svaraði 
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rangt. Eftir það rétti Gunnar ekki aftur upp hendi. (Námsgögn 

og Rannsóknardagbók 26.11.2013) 

Hugsanlegt er að Gunnari hafi fundist óþægilegt að svara rangt en það sem 

ég þekki til hans að öðru leyti styður ekki þá hugmynd. Þá gerir sú staðreynd 

að margir nemendur voru að svara rangt þá hugmynd einnig ólíklegri í 

mínum huga.  

[...] nemendur voru greinilega ákveðnir í að skora hátt á þessu 

prófi og báðu um auka tíma [...] til þess að ná lágmarkinu og að 

sjálfsögðu veitti ég þeim það, þrátt fyrir að kennslutíminn væri 

búinn. (Rannsóknardagbók 26.11.2013) 

Allir nemendur, með þessum tveimur áðurnefndu undantekningum, 

skoruðu mjög hátt á prófinu, líka þeir nemendur sem stundum höfðu viljað 

kasta höndum til verkefnavinnu og leggja sig lítið fram.  

Þegar kom að því að nemendur legðu mat á þetta verkefni sögðu yfir 

44% nemenda að þeim líkaði verkefnið en rúmlega 33% líkaði það ekki. Sjálf 

var ég sæmilega ánægð með verkefnið, vegna þess að mér fannst 

nemendur vera að leggja sig fram og jafnan koma með nákvæmari og betur 

útskýrð svör heldur en þegar þeir svöruðu skriflega á móti kom hins vegar 

útkoman hjá Finni og Gunnari og að prófið tók mun lengri tíma en ég hafði 

gert ráð fyrir. Ég þyrfti að endurskoða skipulagið ef ég nota þetta 

prófafyrirkomulag aftur. Sérstaklega vegna þess að mörg röng svör tefja 

próftíma mikið. Spurningarnar voru hannaðar þannig að svörin voru 

tiltölulega stutt, jafnan aðeins ein setning og stundum aðeins eitt eða örfá 

orð, en sennilega þyrfti ég að hafa þau jafnvel enn styttri, jafnvel aðeins eitt 

orð í hvert skipti. Það hins vegar veldur ákveðnum vandamálum í þeim 

spurningum sem snúa að beitingu þekkingarinnar og greiningu þó þau kunni 

að henta vel í spurningum sem snúa að þekkingaratriðum. En vegna þess að 

ég flokkaði spurningarnar niður eftir því hversu einfaldar eða skemmtilegar 

þær voru, var ég í raun að flokka úr þær spurningar sem byggðu á beitingu 

eða greiningu. Þetta ætti einnig að vera hægt þegar búið er að gera svörun 

spurninganna einfaldari.  

Frammistaða Finns og Gunnars í prófinu olli mér ákveðnu hugarangri. Ég 

velti því fyrir mér hvort ég hefði ekki átt að hafa einnig hefðbundið skriflegt 

próf í boði fyrir nemendur. Fyrirfram hafði ég þó kynnt hugmyndina fyrir 

nemendum og þeir einróma lýst ánægju með hana og því hafði ég ekki velt 

því fyrir mér að hafa einnig aðra valkosti. Þar sem ég útbjó fjölmargar 

spurningar úr efninu, hefði verið einfalt fyrir mig að útbúa einnig 
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hefðbundið skriflegt próf. Nemendur hefðu þá átt val og bara sá möguleiki 

hefði ef til vill hvatt þessa nemendur til að taka þátt í munnlega prófinu. Á 

hinn bóginn hefðu þeir ef til vill valið að taka skriflega prófið, enda líklega 

vanari að taka hefðbundið próf og þá hefði ég fengið einhverjar upplýsingar 

um stöðu þeirra í námsgreininni á þessum tímapunkti.  

4.1.2.3 Keppt til sigurs 

Sumir námsleikir falla undir þulunám og þjálfunaræfingar og prófaði ég að 

nota þessa aðferð í formi spurningakeppni sem ég setti upp í tvígang með 

yngri nemendum. Í fyrra skiptið sem ég notaði aðferðina, notaði ég 

einfaldara fyrirkomulag en í seinna skiptið. Þá vorum við tiltölulega stutt 

komin í efninu sem fjallaði um Snorra Sturluson og útbjó ég, með hjálp 

nemenda, fjölda spurninga úr þessu litla efni. 

Ég byrjaði á að kynna hugmynd mína fyrir nemendum og 

ræddum við svo saman í hópnum hvernig gott væri að skipta í 

lið og varð niðurstaðan að skipta í þriggja manna lið. Það leiddi 

hins vegar til þess að einn nemandi stóð útaf og átti hann að fá 

hlutverk stigavarðar og meðdómara með mér. Tilviljun var látin 

ráða því hverjir voru saman í lið og hver var stigavörður. Allar 

spurningarnar voru hlaupa-bjöllu spurningar sem virkuðu 

þannig að þegar spurning var lesin hljóp einn liðsmaður hvors 

liðs (ef liðið taldi sig vita svarið) að bjöllunni og það lið sem 

náði að hringja henni mátti svara. Væri svarið var rétt fékkst 

eitt stig sem stigavörður skráði á töfluna, en væri það rangt 

mátti hitt liðið reyna að svara. (Rannsóknardagbók 13.09.2013) 

Nemendur voru mjög kappsamir og kom mér verulega á óvart hversu 

mörg svör nemendur höfðu á takteinunum. Þá lýstu nemendur yfir ánægju 

sinni með leikinn og báðu um að við færum í hann aftur og lofaði ég að við 

færum í hann aftur undir lok námsþáttarins. Biðu nemendur fullir 

tilhlökkunar þessar vikur sem liðu þangað til námsþættinum lauk og spurðu 

reglulega hvort ekki væri nú að koma að þessu. Helsta kvörtun nemenda var 

að fleiri vildu fá að vera stigaverðir og nokkrir nemendur vildu endilega 

næst fá að vera í liði með liðsmönnum þess liðs sem sigraði að þessu sinni.  

Í seinna skiptið sem ég notaði aðferðina hafði ég meiri aðdraganda að 

keppninni sem meðal annars fól það í sér að ég fékk nemendum af og til 

það verkefni að búa til spurningar og svör úr efninu til að nota í keppninni. 

Þá breytti ég skipulaginu á þann veg að sérhvert lið keppti við öll hin liðin.  
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Þá var einnig dregin út sérstakur stigavörður og sérstakur 

dómari fyrir hverja viðureign en þannig fengu fleiri nemendur 

að prófa þessi aukahlutverk sem mæltist sérstaklega vel fyrir. 

(Kennsluáætlun og rannsóknardagbók 14.11.2013) 

Þetta nýja skipulag gerði það að verkum að viðureignirnar urðu fleiri. Það 

hentaði þeim áhugasömustu mjög vel en gerði einnig það að verkum að 

þeim sem minni þolinmæði höfðu í að sitja á áhorfendabekknum, reyndist 

tíminn erfiðari. Keppendur virtust mér hins vegar áhugasamir allan tímann 

og lögðu sig fram um að svara vel og rétt.  

Þegar ég spurði nemendur út í spurningakeppnirnar og verkefni tengd 

þeim kom í ljós að þessi verkefni nutu mestra vinsælda meðal nemenda 

bæði á fyrri- og seinni hluta rannsóknartímas. Á fyrri hluta rannsóknar-

tímans líkaði alls tæplega 77% nemenda við þessi verkefni. Hins vegar líkaði 

tæplega 12% nemenda ekki að vinna þessi verkefni. Seinni hluta rann-

sóknartímans svöruðu 78% nemenda að þeim líkaði vel við þessi verkefni en 

rúmlega 11% líkaði þau ekki. Það að horfa á keppnina og búa til spurningar 

var sá hluti sem óvinsælastur var, bæði tímabilin, og skýrir næstum að öllu 

leyti þær óvinsældir sem fram komu gagnvart aðferðinni. Í rýnihópa-

umræðunum og opnu spurningum viðhorfskannanna tjáðu margir 

nemendur sig um það að þeir hefðu lært mikið í spurningakeppnunum og 

að það hafi verið auðvelt vegna þess að það var skemmtilegt.  

Sjálf var ég mjög ánægð með þessa tíma. Ég fann að nemendum leið vel 

og fannst gaman auk þess sem mér fannst mikið nám fara fram, sem birtist 

mér meðal annars í nánari útskýringum og dýpri skilningi í verkefnum og 

umræðum eftir keppnina. Eftir breytinguna á skipulaginu fannst mér einnig 

hlutverkaskipanin vera sanngjarnari og fann ég að nemendur voru því 

sammála enda bárust mér engar kvartanir vegna þeirra. Á móti kemur að 

þegar keppnin verður lengri verður setan á áhorfendabekkjum erfiðari. Til 

móts við það mætti koma með því að fjölga aukahlutverkum til dæmis með 

því að nemendur sæju sjálfir um að lesa spurningarnar og þar mætti jafnvel 

hafa tvo spyrla, hafa tvo stigaverði, bæta við bjölluverði, sem hefði það 

hlutverk að gæta þess að bjallan væri alltaf á réttum stað eftir hlaupin, 

tímaverði, sem sæi um að keppendur eyddu ekki of löngum tíma í 

umhugsun og jafnvel klappstjórnanda sem sæi um að áhorfendur klöppuðu 

á réttum tíma. 

4.1.2.4 Barist við vinnublaðaverkefni 

Vinnublöð notaði ég einnig í nokkrum mæli, sérstaklega fyrri hluta 

rannsóknartímans. Í upphafi notaði ég hefðbundin verkefnablöð þar sem 
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nemendur skráður svör sín eða niðurstöður á verkefnablaðið sjálft. Fljótlega 

breytti ég þeim á þann veg að verkefnin voru á litlum miðum sem 

nemendur áttu að líma inn í stílabækurnar sínar og svara þar. Þannig fannst 

mér ég gefa opnari möguleika á mismunandi löngum svörum eða 

úrlausnum, nemendur týndu síður verkefnunum sínum og verkefni og 

úrlausnir væru til staðar á sama stað og auðveldara væri að lesa þau yfir og 

rifja upp eða fletta upp ákveðnum atriðum. Í þeim kennslustundum þar sem 

aðeins ein kennsluaðferð var notuð, var vinnublaðakennsla ein þeirra 

þriggja aðferða sem ég notaði oftast.  

Mér fannst talsvert erfitt að átta mig á því hvernig nemendum fannst að 

vinna þessi verkefni. Almennt fannst mér eldri hópurinn sáttur við að vinna 

þau og þá sérstaklega ef þeir fengu að hjálpast að. Í þessum hópi kom í ljós 

að rúmlega 27% nemenda líkaði vel að nota aðferðina á fyrri hluta 

rannsóknartímans en tæplega 46% líkaði það ekki. Á seinni hluta 

rannsóknartímans líkaði hins vegar rúmlega 44% nemenda að vinna þessi 

verkefni en rúmlega 33% líkaði það ekki.  

Hvað yngri nemendur varðar fannst mér þeir jafnan jákvæðir gagnvart 

verkefnum af þessu tagi en samt sem áður fannst mér þeir eiga í nokkrum 

erfiðleikum með þau. Nemendur þessa bekkjar voru frekar jákvæðir 

gagnvart verkefnum af þessu tagi í viðhorfskönnunum, þar líkaði helmingi 

nemenda vel að nota aðferðina en 13% líkaði það ekki. 

Í opnu spurningunum sögðu tveir nemendur (báðir úr eldri hópnum) frá 

því að þeir teldu einfaldast að svara spurningum. Annar þeirra skýrði ekki af 

hverju það væri einfaldast en hinn tiltók þá skýringu að það væri einfalt að 

finna svörin. Rúmlega 19% nemenda töldu sig hafa lært mest af verkefnum 

sem fella mætti undir skriflegar æfingar eða vinnublaðakennslu. 

Snemma í haust, þegar landnám Íslands var á dagskrá hjá eldri 

nemendahópnum, notaði ég aðferðina í fyrsta skipti. Þann dag skrifaði ég 

eftirfarandi færslu í dagbókina:  

Á verkefnablaðinu voru nokkur misjöfn verkefni og sýndist mér 

það fara mest megnis eftir tegund spurningar hversu vel gekk 

að svara þeim. Þær spurningar sem snérust um hrein og klár 

þekkingaratriði (eins og hver hafi gefið landinu nafn) gekk þeim 

best að svara. Aðrar spurningar snérust um hvað þeir höfðu 

áður vitað um efnið og næstum án undantekninga sögðust 

nemendur í upphafi ekki hafa vitað neitt um efnið áður. Sumir 

lagfærðu það þó þegar þeir voru minntir á námsefni sem þeir 

höfðu haft síðustu árin, en ekki allir. Í enn öðrum spurningum 
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voru nemendur beðnir um að leggja mat á ákveðna þætti, bera 

saman við sitt eigið líf eða setja sig í spor landnámsmanna, og 

þá fyrst fór nú að kárna á dalnum. Nemendur skildu ekki 

spurningarnar, höfðu engar skoðanir nema ef til vill að eitthvað 

væri „bjánalegt“ og gátu engan vegin borið líf og aðstæður 

annarra saman við sitt eigið. Þessar spurningar kölluðu á miklar 

útskýringar og dæmi en að lokum náðu þó allir að skila 

verkefnunum sínum. (Rannsóknardagbók 04.09.2013) 

Mín tilfinning var að þeim fyndist betra að fá að vinna verkefni en að lesa en 

þeir voru hins vegar ekki mjög tilbúinir til að hugsa sig neitt um eða leggja 

neitt af sjálfum sér í verkefnið og ég er ekki frá því að mér hafi einfaldlega 

þótt þetta leiðinlegur tími. Ég finn að ég þarf einhvern veginn að kveikja 

áhuga nemenda, finna leið til þess að efnið snerti þá persónulega. Mér 

dettur í hug að setja þá í hlutverk, jafnvel í stuttu leikferli, til þess að þeir fái 

þessa persónulegu tilfinningu fyrir efninu. Þá væri góð kveikja einnig álitleg 

leið, hvort heldur sem leikferli væri notað eða ekki.  

4.1.2.5 Lesið, spurt og spjallað 

Aðferðina lesið, spurt og spjallað notaði ég nokkuð, sérstaklega fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins. Eftirfarandi kennslustund er frá því mjög snemma í 

haust. Þá vorum við að byrja á fyrsta námsefni vetrarins sem fjallaði um 

Snorra Sturluson og höfðu nemendur, daginn áður, fengið afhenta bókina 

Snorra saga eftir Þórarinn Eldjárn. 

Námsefnið vakti greinilega áhuga nemenda því margir höfðu 

lesið fyrsta kafla lesbókarinnar heima, jafnvel þó ég hefði sagt 

þeim að við myndum lesa hann saman í þessum tíma. Ég las 

samt megnið af kaflanum fyrir nemendur en bað þá nokkrum 

sinnum að lesa nokkrar línur. Auk þess tók ég hlé á lestrinum af 

og til, til þess að útskýra hugtök eða spjalla frekar um efnið t.d. 

með því að vekja athygli þeirra á atriðum í kaflanum eða til að 

fá þá til að hugsa nánar út í það. Einn nemandi neitaði að taka 

þátt þegar hann var beðinn að lesa stutta stund og ákvað ég að 

þrýsta ekki á hann, enda vorum við ennþá að kynnast hvert 

öðru. Nemendur hlustuðu áhugasamir á lesturinn og flestir 

tóku þátt þegar ég bryddaði upp á umræðum inn á milli þar 

með talinn sá sem ekki vildi lesa. (Kennsluáætlun og 

Rannsóknardagbók 30.08.2013) 
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Mér fannst aðferðin eiga vel við efnið og henta mér vel auk þess að ég hafði 

gaman af því að benda þeim á mikilvæg eða sérkennileg atriði sögunnar. 

Nemendur sýndu efninu áhuga og tóku þátt í umræðum og því var ég 

ánægð með tímann og fannst hann ganga vel. Auðvitað byggir sú ánægja að 

eitthverju leyti á áhugasömum og einlægum viðbrögðum nemenda sem 

gerðu kennslustundina bæði skemmtilega og innihaldsríka. Mér leið vel í 

kennslunni og gat ég ekki merkt annað en að það ætti einnig við um 

nemendur. Þó fann ég að athygli þeirra minnkaði þegar leið á tímann en 

fannst þó ekkert hægt að amast við því þar sem þeir höfðu mjög vel náð að 

halda athygli framan af. Það er tvennt sem ég velti fyrir mér sem 

mögulegum ástæðum fyrir þessari minnkandi athygli. Í fyrsta lagi velti ég því 

fyrir mér hvort heil kennslustund sé of löng fyrir nemendur á þessum aldri 

til að halda einbeitingu í hlustun og umræðum. Þá ætti að vera tiltölulega 

einfalt fyrir mig sem kennara, að stytta þennan þátt og taka frekar önnur 

verkefni í seinni hluta tímans. Hins vegar er mögulegt að lestrar hlutinn hafi 

verið of langur, en einfaldara er að halda einbeitingu í umræðum en í 

hlustun. Það ætti einnig að vera einfalt að koma til móts við þetta, með því 

að stytta leskaflanna og taka umræður oftar og þá meiri umræður en minna 

af útskýringum og kalla frekar eftir skilningi nemenda í upphafi og útskýra 

aðeins ef nauðsyn krefur.  

Þessa aðferð notaði ég nokkuð oft, sérstaklega með yngri hópnum og 

sýndi sig í niðurstöðum viðhorfskannanna að aðferðin væri sú næst 

vinsælasta innan kennsluaðferðanna þulunám og þjálfunaræfingar. Á fyrri 

hluta rannsóknartímans líkaði tæplega 60% nemenda yngri bekkjarins að 

nota aðferðina á móti rúmlega 21% sem líkaði hún ekki. Seinni hluta 

rannsóknartímans höfðu vinsældirnar aukist en þá líkaði rúmlega 69% yngri 

nemenda vel við að nota hana á móti tæplega 17% sem líkaði það ekki. 

Aðferðin var ekki jafn vinsæl í eldri nemendahópnum í upphafi. Vinsældir 

aðferðarinnar tók þó mikið stökk milli tímabila. Á fyrra rannsóknartímabilinu 

líkaði 16% nemenda vel að nota aðferðina á móti 32% nemenda sem líkaði 

ekki að nota hana. Á seinna tímabilinu höfðu eldri nemendurnir jafnað 

vinsældirnar í yngri hópnum og rúmlega 69% nemenda líkaði vel við að nota 

hana á móti tæplega 17% sem líkaði það ekki.  

Ég held að það séu margir þættir sem koma saman í að skýra þessa miklu 

vinsældaaukningu aðferðarinnar. Hluti skýringarinnar tel ég felast í því að 

nemendur hafi uppgötvað að þeir hafi fengið meiri skilning á efninu og að 

þessi leið væri einfaldari í framkvæmd en að lesa efnið sjálfur og ræða það 

síðan í tímum (sjá t.d. bls. 58). Þessi nemendahópur var heldur ekki hrifinn 

af því að lesa heima en á fyrri hluta rannsóknartímans líkaði engum þeirra 
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að lesa heima þó 17% líkaði það á seinni hluta rannsóknartímans. Auk þess 

sagðist enginn nemandi alltaf lesa heima en tæplega 15% lásu sjaldan eða 

aldrei námsefnið heima. Þjálfun í notkun aðferðarinnar kann einnig að 

skipta máli og skiptir þá engu hvort um er að ræða þjálfun nemenda í 

notkun hennar eða þjálfun mín. Mín tilfinnig var líka sú að ég ætti léttara 

með að nota aðferðina þegar líða fór á veturinn. Ég fann að ég náði sífellt 

betri stjórn á aðferðinni og varð afslappaðri í notkun hennar. Þegar ég verð 

afslappaðri í kennslunni, verða nemendur einnig afslappaðri og allir aðilar 

njóta kennslunnar betur.  

Þessi mikla aukning í vinsældum gerir það að verkum að full ástæða er til 

að halda áfram að nota aðferðina Lesið, spurt og spjallað. Þá velti ég því 

einnig fyrir mér hvort aðferðin geti nýst mér sem hjálpartæki í þeim 

aðferðum sem ég á í erfiðleikum með eins og til dæmis stýrðri umræðu (sjá 

bls. 58–63). 

4.1.2.6 Snorraspilið ótrúlega 

Snemma í haust fór ég að velta því fyrir mér að búa til námsspil úr 

námsefninu um Snorra Sturluson sem ég var að kenna yngri bekknum en 

mér fannst efnið henta sérstaklega vel í námsspil. Það var þó ekki fyrr en 

undir lok námsþáttarins sem ég hrinti þessari hugmynd í framkvæmd. Ég bjó 

til einfalt borðspil þar sem komast þurfti frá byrjunarreit að endareit með 

því að kasta teningi (sjá mynd 3). Á leiðinni þar á milli voru spurningareitir 

sem gáfu möguleika á að kasta aftur ef spurningu væri svarað rétt, og 

einskonar veghlið sem sögðu frá atburðum úr lífi Snorra og eftir því hvort 

Mynd 3. Borð og spurningar námsspilsins úr Snorra sögu. 
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atburðurinn er góður eða slæmur, fyrir Snorra, færðist maður áfram eða 

aftur á bak. Ég var mjög spennt að leggja spilið fyrir nemendur. Ég átti von á 

að þeir væru ánægðir með tilbreytinguna og fannst mér hafa tekist vel til 

við hönnun þess, þó vissulega ætti ég einnig von á því að einhverjir hnökrar 

gætu komið í ljós þegar á hólminn væri komið. Það kom mér hins vegar 

mjög á óvart að nemendur virtust ekkert spenntir fyrir því að spila.  

Orri og Páll lýstu því yfir strax í upphafi að spilið væri leiðinlegt. 

Ég vildi samt láta á það reyna og lét nemendur setjast saman í 

hring, útskýrði leikreglurnar og spilið fór af stað. Reglulega yfir 

spilatímann komu þessar yfirlýsingar aftur og aftur frá Orra og 

Páli sem reyndu samt greinilega að verða fyrstir í mark. Nokkur 

óróleiki var í hópnum en samt fannst mér nemendur almennt 

reyna að komast áfram í spilinu, voru kappsamir og fögnuðu 

þegar vel gekk. Þegar líða fór á spilið heyrðist sífellt minna í Páli 

en Orri hélt ótrauður áfram með yfirlýsingarnar og gerðist 

nokkuð hávær. Orri var samt sem áður einnig mjög kappsamur 

og fagnaði ákaft þegar vel gekk og sýndi einnig mikla óánægju 

þegar illa gekk. Í upphafi hafði einum nemanda, Salvari, gengið 

mjög vel og náð nokkru forskoti á aðra nemendur. Þá var hann 

mjög spenntur og áhugasamur en þegar líða fór á tímann fór 

lukkan að snúast gegn honum. Þá tapaði hann forskotinu, varð 

reiður, fannst spilið ekki lengur skemmtilegt og hætti. Hinir 

nemendurnir héldu áfram í spilinu og varð ég ekki vör við 

frekari yfirlýsingar um leiðindi eftir þetta. Þegar ég var að klára 

að ganga frá spilinu eftir tímann kom Orri til mín og spurði 

hvort við færum ekki örugglega aftur í spilið í næsta tíma. 

(Rannsóknardagbók 08.11.2013) 

Ég verð nú að viðurkenna að mér fannst það hálf broslegt þegar Orri spurði 

mig að þessu í lok tímans og velti ég því fyrir mér hvort að það gæti verið að 

yfirlýsingarnar um leiðindi gætu hugsanlega verið fastar einhvern veginn á 

„replay“ og væru kannski í raun ekki alltaf að endurspegla raunverulegar 

tilfinningar nemandans og fékk þetta mig til þess að líta á tímann með 

öðrum augum. Mér hafði nefnilega fundist eins og þetta hefði verið hálf 

mislukkað hjá mér, en þegar ég fór að greina gögnin, túlka og horfa framhjá 

yfirlýsingunum, varð raunin örlítið önnur. Nemendur höfðu lært heilmikið af 

spilinu og bjuggu til dæmis að þeirri þekkingu þegar við fórum í seinni 

spurningakeppnina (sjá bls. 49) auk þess að hafa skemmt sér ágætlega, þó 

þeir hefðu ekki haft orð á því. Enda kom síðan í ljós í viðhorfskönnuninni að 
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helmingi nemenda líkaði vel að spila spilið á móti 13% sem líkaði það ekki. 

Einnig nefndu nokkrir nemendur spilið sem það sem þeir hefðu lært mest 

af.  

4.1.2.7 Aðferðum blandað saman 

Spurningaverkefni notaði ég hvort heldur sem er eftir að nemendur lásu 

sjálfir námsefnið, eftir að ég las fyrir þá, eftir útlistun á töflu eða eftir að við 

höfðum horft á mynd. Einn daginn þegar ég var að kenna í eldri hópnum 

mínum var viðfangsefnið trúarbragðafræði skoðuð í ljósi goðsagna og var 

þetta fyrsti tíminn í þessu námsefni. 

Ég byrjaði á því að útskýra fyrir nemendum ýmislegt í sambandi 

við goðsögur almennt. Síðan afhenti ég þeim nokkrar 

spurningar á litlu blaði til að líma inn í stílabókina sína og 

útskýrði fyrir þeim að þessum spurningum ættu þeir að svara 

jafnóðum og ég læsi handa þeim stutta norræna goðsögu. 

Nemendur hlustuðu áhugasamir á söguna en gripu þó fram í 

öðru hvoru til þess að ganga úr skugga um það að svörin sem 

þeir höfðu fundið væru rétt, en einnig stoppaði ég sjálf öðru 

hvoru, þegar flókin eða nýstárleg orð eða orðasambönd komu 

fyrir til þess að útskýra eða ganga úr skugga um að þeir væru 

að skilja rétt. Nemendur pössuðu uppá að þeir finndu öll 

viðeigandi svör og spurðu auk þess, eftir að lestri sögunnar 

lauk, nánar út í marga þætti sem tengdust sögunni og þeim 

persónum sem komu fram í henni og svaraði ég eins 

nákvæmlega og ég gat. (Rannsóknardagbók 12.11.2013) 

Ég þakkaði mínu sæla að ég hafði staðgóða þekkingu á efninu og var því fær 

um að svara spurningum þeirra, að ég tel, vel og ítarlega. Ekki fór á milli 

mála að nemendur höfðu áhuga fyrir efninu og voru þeir allir sérlega 

duglegir og áhugasamir í þessu verkefni.  

Hér var ég í raun að flétta saman „lesið, spurt og spjallað“ aðferðinni 

saman við vinnublaðaverkefni sem voru ekki alveg hefðbundin vegna þess 

að spurningarnar voru settar í stílabók og svarað þar. Nemendur voru með 

eindæmum áhuga- og vinnusamir og andrúmsloftið í kennslustofunni 

afslappað og vinalegt. Mér sjálfri leið mjög vel í kennslunni og er ég 

sannfærð um að hér hafa margir þættir komið saman í að gera þessa 

kennslustund bæði ánægjulega og árangursríka. Í fyrsta lagi tel ég að minn 

eigin áhugi fyrir efninu hafi náð að komast í gegn. Staðgóð þekking mín á 

efninu gerði það einnig að verkum að ég gat hiklaust svarað jafnvel 
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flóknustu spurningum og því fengu nemendur að líkindum meiri dýpt í 

söguna en annars hefði orðið. Námsefnið sem slíkt var líka nýtt og hér var 

ég að gera tilraun með að vinna án kennslubókar sem var ný leið fyrir 

nemendur að nálgast efnið. Því kann einnig að vera að nýjabrumið hafi 

einnig haft áhrif þar á. Viðfangsefnið var einnig nokkuð sem höfðaði til 

nemenda. Fjallað var um goð og kappa með ævintýralegum hætti, jafnvel 

þó málfarið væri á köflum þunglamalegt, tókst með umræðum í uppbroti í 

sögunni að stinga undir þann leka sem lítill skilningur á hugtökum eða 

orðasamböndum hefði getað orsakað. Sú leið sem farin var, að láta þá svara 

spurningunum á meðan hlustað var á söguna, gerði þá einnig einbeittari í 

því að hlusta og leggja sig fram við að skilja söguþráðinn. Að lokum má 

nefna þann þátt sem erfiðast er að hafa áhrif á en hefur samt svo ótrúlega 

mikil áhrif í allri kennslu en það er dagsformið. Þennan tiltekna dag virðast 

allir hafa mætt í skólann í fullkomnu dagsformi, tilbúnir að leggja sig fram 

með jákvæðnina að vopni og þar er ég sjálf engin undantekning.  

4.1.3 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Ég notaði umræðu- og spurnaraðferðir í einhverjum mæli allt rannsóknar-

tímabilið en oftast á tímabilinu frá 25. september til 11. október, sem var 

það tímabil sem ég ætlaði mér að leggja aukna áherslu á aðferðina.  

4.1.3.1 Viðhorf til umræðu- og spurnaraðferða 

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins líkaði tæplega 56% nemenda yngri 

bekkjarins að nota umræðu- og spurnaraðferðir en rúmlega 22% þeirra 

líkaði það ekki. Í eldri bekknum líkaði 15% nemenda að nota þessa aðferð 

en 30% líkaði það ekki. Orðun spurninga í viðhorfskönnuninni gerir það hins 

vegar að verkum að ekki er hægt að greina sundur mismunandi gerðir 

umræðu- og spurnaraðferða í svörum nemenda, en á þessu tímabili notaði 

ég lang oftast stýrða umræðu. 

Á seinni hluta rannsóknartímabilsins líkaði 60% nemenda yngri hópsins 

að nota umræðu- og spurnaraðferðir en 12% líkaði það ekki. Í eldri hópnum 

líkaði tæplega 38% nemenda vel að nota umræðu- og spurnaraðferðir en 

tæplega 21% líkaði það ekki. Líkt og á fyrra tímabili gerir orðun spurninga 

það að verkum að ekki er hægt að greina mismunandi umræðu- og spurnar-

aðferðir í sundur í svörum nemenda, með þó þeirri undantekningu að hægt 

er að greina umræðuhópa frá öðrum aðferðum í svörum eldri bekkjarins. 

Þar líkaði 50% nemenda að nota aðferðina en tæplega 38% líkaði það ekki. 

Sex nemendur nefndu 10 sinnum verkefni umræðu- og spurnaraðferða 

sem þau verkefni sem þeir höfðu lært mest af en það er sami fjöldi og völdu 
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verkefnin sem skemmtilegustu verkefnin. Af þeim verkefnum sem 

nemendur töldu sig hafa lært minnst af röðuðu fjórir nemendur þessum 

verkefnum á listann sinn en átta nemendur röðuðu þessum verkefnum alls 

14 sinnum á lista sinn yfir óvinsælustu verkefnin. Almenn niðurstaða 

rýnihópanna í þessum aldurshópi var að skemmtilegast væri að spjalla um 

efnið auk þess sem einn hópurinn tiltók að með þeim hætti festist það betur 

í minni heldur en með skriflegum verkefnum. 

4.1.3.2 Kveikjur – stýrð umræða 

Sú aðferð sem ég notaði oftast var sú aðferð sem nefnist stýrð umræða. 

Áberandi var hversu misjafnlega mér gekk að nota hana í eldri hópnum. 

Fyrst þegar ég notaði hana gekk erfiðlega að fá umræður af stað en það 

jafnaði sig þegar leið á tímann. Seinna átti ég í vanda með að virkja 

nemendur til umræðna en á öðrum tíma fólst mesti vandinn í því að halda 

nemendum innan marka þess efnis sem til umræðu var. Almennt átti ég þó í 

vandræðum með að nota aðferðina þar sem helstu vandræðin fólust í því 

að koma í veg fyrir að allir væru að tala í einu, halda athygli þeirra og að 

halda þeim við efnið. Mér þótti almennt erfitt að nota stýrða umræðu en sá 

vandi sem ég stóð frammi fyrir í notkun aðferðarinnar með eldri 

nemendahópnum mætti segja að endurspeglist í eftirfarandi frásögn.  

Ég ákvað að nota stýrða umræðu til að komast að því hvað 

nemendur vissu um viðfangsefnið og fá þá til að tjá og dýpka 

skilning sinn. Spurningarnar sem ég beindi til nemenda voru 

með ýmsum hætti, ýmist opnar eða lokaðar þar sem ég kallaði 

ýmist eftir þekkingu þeirra, hugmyndum eða sýn. Sumar þeirra 

kunna að hafa verið nokkuð krefjandi en inn á milli voru 

einfaldari spurningar. Nokkrir nemendur tóku strax þátt og 

útlistuðu skilmerkilega hvað þeir hefðu áður lært um efnið en 

nokkrir fóru að tala um annað sín á milli. [...] Ég reyndi að 

teyma þessa nemendur inn í umræðurnar með því að beina til 

þeirra spurningum eða tengja umræðuefnið þáttum sem stóðu 

þeim nær, en án árangurs. Um það bil þriðjungur nemenda var 

mjög virkur í umræðunum og útlistaði skilning sinn á efninu og 

ræddi tiltekin atriði, annar þriðjungur tók minni þátt en fylgdist 

þó vel með umræðum og tóku þátt af og til, en síðasti 

þriðjungurinn tók engan þátt í umræðunum en talaði þó mest 

allan tímann um allt milli himins og jarðar án þess að velta fyrir 

sér að þeir væru að tala yfir útskýringar og umræur 



 

59 

samnemenda sinna. (Kennsluáætlun, námsefni og rannsóknar-

dagbók 30.10.2013) 

Mér fannst þetta afar leiðinlegt sérstaklega vegna þess að greinilegur áhugi 

var hjá hluta nemenda og vilji til að læra meira. Það vakti hjá mér 

spurningar um það hvernig ég ætti að ná til þessara nemenda. Ég fann að 

aðferðin höfðaði ekki til þeirra og þeir höfðu heldur ekki til að bera þá 

virðingu fyrir samnemendum sínum að leyfa þeim að vinna. Vandamálið 

sem ég stóð frammi fyrir var að mér hafði ekki tekist að beisla umræður 

þessara örfáu nemenda til þátttöku í námsumræðu. Ef mér tækist að beisla 

þær, hugsa sér þvílíka orku ég fengi í umræðurnar. Ég fann til vanmáttar, 

skildi ekki hvað það var sem hvatti nemendur áfram í þessari hegðun. Allar 

mínar tilraunir til að draga þá með í umræðurnar voru til einskins. Ég var þó 

ánægð með að ég lét þessa nemendur ekki slá mig út af laginu og hélt ég 

bara áfram í rólegheitunum að senda á þá spurningar, biðja þá um skoðun 

sína eða hugmyndir og lét ekki svarleysið og auka skvaldrið trufla mig. Þá 

verður það einnig að segjast hinum nemendunum til hróss að þeim tókst 

líka ótrúlega vel að halda sig við efnið þrátt fyrir þessar hliðarumræður sem 

í gangi voru og á köflum tilraunir til að fanga þá með í þær. En það segir mér 

að aðferðin hafi hentað þeim mjög vel.  

Þrátt fyrir þessa ljósu punkta, stóð ég frammi fyrir erfiðu vandamáli. Ég 

þurfti að taka á málinu. Auðvitað henta ekki allar aðferðir jafnvel fyrir alla 

en hæfileikinn til að taka þátt í umræðum um ákveðin málefni er samt sem 

áður einn þeirra þátta sem ég þurfti að rækta með nemendum. Það að ég 

skyldi vera óörugg í notkun aðferðarinnar, jafnvel þó að ég þekkti 

viðfangsefnið mjög vel, var annað vandamál sem ég þurfti að vinna úr. Ég 

fann að þetta var sennilega sú aðferð sem ég þyrfti að vinna hvað mest með 

til að ná góðum tökum á, til þess að ná fram raungildi hennar, til hagsbóta 

fyrir nemendur.  

Ég átti líka erfitt með að skilja hvers vegna mér gekk ekki betur en þetta í 

notkun aðferðarinnar, sérstaklega í ljósi þess hversu vel gekk að nota lesið, 

spurt og spjallað aðferðina (sjá bls. 52). Það vakti hjá mér spurningar um 

það hvort ég gæti ekki nýtt mér reynslu mína af þeirri aðferð til að ná tökum 

á þessari. Hver var þá munurinn á stýrðri umræðu og lesið, spurt og spjallað 

umræðum? Það sem kom fyrst í hugann var beintengingin við námsefnið. Í 

lesið, spurt og spjallað aðferðinni, var námsefnið lesið og síðan rætt um 

afmarkaða þætti í einu, áður en haldið var áfram við lesturinn. Annað 

atriðið var að í stýrðri umræðu var maður meira að kalla eftir sýn og 

skilningi nemenda en í lesið, spurt og spjallað aðferðinni, þar sem meira var 

fjallað um hugtakaskilning og innihaldsþekkingu. Mér sýndist því að ég ætti 
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að einfalda umræðuna, í það minnsta í upphafi, meðan ég og nemendur 

værum að venjast henni. Einföldunin þyrfti að snúa að því að afmarka betur 

og minnka það efni sem tekið væri til umræðu í hvert skipti, einfalda 

spurningarnar þannig að flestar þeirra kalli ekki eftir djúpum skilningi heldur 

byrja á því að beita þyrfti aðeins yfirborðsþekkingu en dýpka síðan þegar 

betri tök næðust á umræðunum. Tengingin við námsefnið þyrfti líka að vera 

skýrari til dæmis með stuttri innlögn eða vandaðri kveikju í upphafi. Með því 

að nota góða kveikju væri betri möguleiki að vekja áhuga nemenda til 

dæmis með því að tengja viðfangsefnið við þeirra eigið líf. 

Seinna þegar ég notaði aðferðina með sama hóp, var niðurstaðan allt 

önnur. Þá tókst mér að fá fram góðar umræður í hópnum, þar sem allir tóku 

þátt. Það var í stutta stund í lok kennslustundar þar sem við höfðum notað 

rúmlega eina og hálfa kennslustund til að horfa á teiknimynd um námsefnið 

og ég tók stuttar upprifjunarumræður í lokin.  

Umræðurnar tókust mjög vel til, enda hafði myndin vakið mikla 

lukku hjá nemendum og var ég bókstaflega í skýjunum eftir 

tímann. Á þannig stundum man maður ekkert eftir vanda-

málunum, man ekkert eftir óróleika, neikvæðni eða hverju því 

sem miður hefur farið síðustu tímana, heldur svífur bara um í 

skýjunum svo óendanlega ánægð með þessa ótrúlega duglegu, 

hugmyndaríku og gefandi nemendur sem maður fær að eyða 

deginum með. (Rannsóknardagbók, 05.11.2013) 

Hér virðist mér teiknimyndin hafa virkað sem góð kveikja að umræðunum. 

Kveikja, sem náði til allra nemenda og vakti áhuga þeirra. Þá ber einnig að 

hafa í huga að umræðurnar í lokin voru ætlaðar til upprifjunar og því var 

lítið af spurningum sem kölluðu á miklar vangaveltur. Nemendur notuðu 

sína nýfengnu þekkingu til að svara einföldum spurningum og tengja saman 

við fyrri þekkingu. Flóknari viðfangsefni eins og óorðaðar tilfinningar eða 

hvað gerist næst, var algjörlega á valdi nemenda að hefja umræður á. Þá var 

sá tími sem tekin var í þessar umræður, styttri en ég hafði jafnan ætlað í 

stýrða umræðu. Allir þessir þættir virðast mér styðja við þær hugmyndir 

sem kveiknuðu með mér þegar ég bar stýrðu umræðuna saman við lesið, 

spurt og spjallað umræðurnar.  

En hver er þá niðurstaðan? Hvaða lærdóm get ég dregið af þessum 

atvikum? Hvernig get ég nýtt mér það til að virkja nemendur til 

námsumræðna? Lykilatriðið virðist mér vera kveikjan. Ég þarf að ná tökum á 

því að setja fram góða kveikju. Til þess þarf ég að leggja mig fram og æfa 

mig. Þá sé ég að aðrir þættir virðast líka styðja þær niðurstöður sem ég 
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komst að við skoðunina á lesið, spurt og spjallað aðferðinni. Ég þarf að 

einfalda umræðuspurningar og stytta umræðutímann.  

Þegar ég notaði hópumræður voru samskonar vandamál í gangi og í 

stýrðu umræðunni, eða að nokkrir nemendur tóku ekki þátt. Hér var þó 

vandamálið með örlítið öðrum hætti. Hér fann ég að flestir nemendur höfðu 

vilja til að vinna verkefnið sitt. Því tókst þeim nemendum sem vildu bara 

tala um eitthvað annað, ekki eins vel upp í því að fá umræður um eitthvað 

annað í hópnum þar sem hinir þráuðust við að taka þátt og snéru 

umræðunum aftur til baka að umræðuefninu. Hér virðast því jafningjarnir 

hafa meiri áhrif í hópnum en þegar um einstaklinga er að ræða. Þessir 

einstaklingar voru þó samt sem áður ekki að leggja neitt til umræðunnar en 

ólíkt stýrðu umræðunni tókst þeim heldur ekki að hafa jafn mikil spillandi 

áhrif auk þess sem færri nemendur voru óvirkir með þessari aðferð.  

Ég velti fyrir mér hvort góð kveikja hefði náð að fanga þessa örfáu 

nemendur með í umræðurnar. Aðhald samnemenda virðist einnig hafa góð 

áhrif og eftir á að hyggja sé ég að það vantar í raun bara herslumuninn til 

þess að allir nemendur séu virkir og ég velti fyrir mér hvort kveikjan gæti 

verið sá herslumunur. Það virðast því öll vötn falla í sama fjörð. Ég þarf að 

bæta og auka notkun mína á kveikjum. En það er meira sem kemur þarna 

inn. Ég þarf einnig að vanda betur val mitt, hvenær ég set upp umræður. 

Þegar góðar kveikjur hoppa upp í fangið á mér, þá á ég að nota þær og 

þegar ég get hvorki fundið eða búið til góða kveikju, þá á ég ekki að vera að 

fara af stað með umræður.  

4.1.3.3 Umræðustífla 

Í yngri hópnum voru vandræði mín með stýrða umræðu í raun þver öfug á 

við þau vandræði sem ég átti við að etja í eldri hópnum. Í yngri hópnum 

snéru vandræði mín að því að virkja nemendur til umræðna og þar gengu 

umræður almennt mjög treglega, eins og sjá má á þessari færslu: 

Mér finnst ég eiga erfitt með að stýra umræðum, sérstaklega 

þar sem maður fær ekki mjög líflegar umræður um efnið, 

aðeins fáir taka þátt. Sumir eiga reyndar líka erfitt með að sitja 

kyrrir eins og Baldvin og Daði sem oft koma til mín að skottast 

eitthvað og Eggert sem gjarnan vill ræða við mann um allt 

annað en það sem er til umræðu í það og það skiptið. 

(Rannsóknardagbók 27.09.2013) 

Eftir ítrekaðar tilraunir til að nota þessa aðferð í yngri hópnum, fór ég að 

verða vör við minni áhuga nemenda í kennslunni (sem annars voru mjög 



 

62 

áhugasamir) og ákvað ég því að taka stutt hlé á notkun aðferðarinnar 

meðan ég væri að finna út úr því hvað væri að gerast hjá mér og ákvað að 

lauma henni frekar inn af og til síðar og sjá hvernig það gengi. Þegar ég bar 

þennan vanda saman við þann sem ég átti við að etja í eldri bekknum (sjá 

bls. 58), sá ég að hér kunni að vera um samskonar vandamál að ræða þó 

birtingarmyndin væri önnur. Hér átti ég í vanda með að kveikja umræðurnar 

og góð kveikja hefði getað hjálpað mér mikið. Í þessum hópi gekk einnig vel 

að nota lesið, spurt og spjallað aðferðina (sjá bls. 52) sem leiðir mig til þess 

að álykta að frekari afmörkun efnisins, einföldun umræðuspurninga, 

stytting umræðutímans og góð kveikja væri vænleg leið til þess að koma 

umræðunum af stað.  

Eftir góða hvíld frá aðferðinni tók ég að lauma henni aftur inn í 

kennsluna og þá fann ég að allt annað var uppi á teningunum. Þá tengdust 

umræðurnar meira efninu sem var sýnilegra og umræðurnar einfaldari. Í 

upphafi þess tíma sem ég ætla nú að segja frá, notaði ég nokkra stund til að 

fara yfir hluta efnisins munnlega og sýndi nemendum myndir með skjávarpa 

um leið. Viðfangsefnið var mótun og myndun lands og sýndi ég þeim meðal 

annars myndir af eldgosum og jarðskjálftum, ásamt alls konar 

skýringamyndum af uppbyggingu jarðar, heitum reitum, flekamótum og 

fleira.  

Nemendur hlustuðu áhugasamir og prúðir og spurðu um 

ýmislegt sem fyrir augu bar á myndunum, ásamt því að segja 

frá ýmsu sem þeir höfðu heyrt eða upplifað og tengdist efninu 

með eitthverjum hætti og því sköpuðust líflegar og 

skemmtilegar umræður meðfram myndasýningunni. Nokkrir 

nemendur sögðu frá eigin upplifun af jarðskjálftum og miklar 

vangaveltur urðu um gosið í Eyjafjallajökli, hvenær það hafði 

verið og þá í tengslum við þeirra eigin minningar, áhrif gossins 

á samgöngur og hvort aska hafi borist hingað Vestur. Einn 

nemandi sagði frá því að hann ætti ösku úr gosinu í krús heima 

og annar útskýrði með mjög leikrænum hætti sinn skilning á 

jarðskjálftum miðað við mismunandi jarðskorpuhreyfingar svo 

nokkuð sé nefnt af þeim skemmtilegu atriðum sem komu fram 

í umræðunum. (Rannsóknardagbók 14.02.2014) 

Hér virkaði myndasýningin sem kveikja og náði hún til allra nemenda. Ég var 

mjög ánægð með það hvernig til hafði tekist. Allir nemendur voru virkir, allir 

höfðu eitthvað fram að færa og allir sýndu áhuga. Ég leyfði nemendum 

nokkuð að leiða umræðurnar en gætti þess aðeins að þær færu ekki út fyrir 
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efnið. Þegar ég lagði upp spurningar reyndi ég að hafa þær frekar einfaldar, 

en studdi frekar við þá nemendur sem vildu fara dýpra í efnið, frekar en að 

ætlast til þess af öllum. Ég tel að vel hafi tekist til við að kveikja áhuga, 

einfalda umræðurnar og tengja við efnið og því hafi kennslustundin gengið 

svo vel sem raun bar vitni.  

4.1.4 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Eftir miðjan október tóku innlifunaraðferðir og tjáning við sem megin 

kennsluaðferð í nokkrar vikur. Tímasetningin sem ég valdi mér til að skipta 

rannsóknartímabilinu í tvennt lenti því í seinni hluta þess tímabils. Fram að 

þessum tíma hafði ég lítið notað aðferðina og þess vegna fengust í 

viðhorfskönnunum nemenda engar upplýsingar um viðhorf þeirra til 

aðferðarinnar á fyrra tímabilinu.  

4.1.4.1 Viðhorf til innlifunaraðferða og tjáningar 

Á seinni hluta tímabilsins kemur hins vegar í ljós að tæplega 59% yngri 

nemendanna líkar vel að nota aðferðina en 29% líkar það illa. Þá líkaði 42% 

eldri nemendanna að nota innlifunaraðferðir og tjáningu en 20% líkaði það 

ekki. 

Þegar eldri nemendurnir tóku afstöðu til þess hvaða verkefni þeir höfðu 

lært mest af merkti helmingur nemenda níu sinnum við verkefni sem falla 

undir innlifunaraðferðir og tjáningu. Jafn margir nemendur völdu verkefni 

innlifunaraðferða og tjáningar í hóp þeirra verkefna sem þeir höfðu lært 

hvað minnst af og völdu þau sex sinnum. 

Í hóp þeirra verkefna sem nemendum fannst skemmtilegust voru 

verkefni innlifunaraðferða og tjáningar valin næst oftast eða alls 17 sinnum 

af 90% nemenda. Á hinum endanum, í röðun nemenda á óvinsælustu 

verkefnunum, röðuðu 60% nemenda eitthverjum þessara verkefna á listann 

sinn en hver nemandi setti verkefni úr þessari kennsluaðferð að meðaltali 

1,2 sinnum á listann.  

4.1.4.2 Hugarflugið sem varð að kónguló 

Hugarflug með leiðsögn er ein þeirra aðferða sem ég hef í gegnum tíðina 

notað mjög lítið. Í haust ákvað ég því að gera tilraun til að nota aðferðina 

með yngri nemendahópnum mínum. Í huganum lét ég þá svífa inn í annan 

heim þar sem ég reyndi að lýsa öllu með þeim hætti að þeir sæju fyrir sér 

grænt grasið, fyndu sólina hita hörundið og heyrðu fuglana syngja og svo 

framvegis. Í upphafi sjónmyndarinnar láum við á grasi grónu engi, 

hlustuðum á fuglana og teyguðum blómaangann. Þá heyrðum við hófadyn 

og ég lýsti fyrir þeim manni með dreng fyrir framan sig á hesti sem kom 
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ríðandi í áttina til okkar. Smátt og smátt áttu nemendur að gera sér grein 

fyrir að þar var auðvitað á ferðinni Sturla Þórðarson á leið austur í Odda 

með Snorra son sinn í fóstur. 

Ég bað nemendur að [...] loka augunum [...] og hóf frásögn 

mína. Í fyrstu hlustuðu þeir hljóðir en þá greip Pétur allt í einu 

fram í fyrir mér og fór að segja frá að hann sæi kónguló. Ég hélt 

frásögninni áfram en Pétur greip ítrekað frammí fyrir mér og 

talaði um þessa kónguló og fljótlega tók Rúnar einnig undir 

með honum. Ég reyndi að gera frásögnina enn myndrænni til 

að „veiða“ nemendur aftur inn í sjónmyndina sem ég var að 

reyna að skapa en ekkert dró niður í kóngulóar lýsingunum. Í 

lokin þegar ég bað nemendur að teikna það sem þeir höfðu 

séð, var algengara að sjá þá mynd sem dregin var upp í 

frammíköllunum heldur en þá mynd sem ég hafði reynt að 

draga upp. (Rannsóknardagbók 11.10.2013) 

Ég var í fyrstu ekki ánægð með niðurstöðu þessa verkefnis. Ég hafði 

áhyggjur af því að mér hefði ekki tekist að lýsa með nægilega áhugaverðum 

og myndrænum hætti það sem ég vildi að nemendur sæju fyrir sér. Þá hafði 

ég áhyggjur af því að mér hafði ekki tekist að stöðva frammíköll Péturs og 

Rúnars sem vildu lýsa allt annarri mynd en þeirri sem ég var að reyna að 

kalla fram. Mér fannst þetta afar leiðinlegt og tilfinning mín var að það 

fyndist nemendum einnig. Eftir á að hyggja, sé ég að ég hefði ef til vill ekki 

átt að dæma sjálfa mig, eða nemendur, svo hart. Myndin sem ég var að lýsa 

var í ósnortinni náttúru að sumri til. Ekki er óeðlilegt að köngulær hafi 

skriðið þar um allt. Var það kannski bara ég sem leit ekki nægilega 

neðarlega og sá þess vegna ekki köngulóna? Þegar ég hugsa til baka sé ég 

að ég hefði átt að grípa köngulóna, nota og tengja hana bara við annað efni, 

taka smá auka slaufu í efninu og fjalla um efni sem tengist köngulóm. Ég 

þarf að vanda mig að hafa opinn huga fyrir því óvænta sem getur komið upp 

og vera tilbúin að taka fagnandi á móti því. 

4.1.4.3 Að endurskapa söguna með hlutverkaleik 

Hlutverkaleiki notaði ég svolítið í kennslunni einkum með yngri hópnum. 

Eitt þessara verkefna sem ég lagði fyrir þennan hóp var að ræða í hlutverki 

Snorra Sturlusonar, vina hans og ættingja, hvað til bragðs ætti að taka þegar 

fréttir bárust um það að Sighvatur og Sturla ætluðu að ráðast á Reykholt. Ég 

útskýrði í upphafi verkefnið fyrir nemendum og skipti þeim svo í tvo hópa.  
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Hóparnir söfnuðust saman hvor í sínu horni stofunnar til að 

ræða vandamálið. Einn Snorri var skipaður í hverjum hóp og 

átti hann að stjórna umræðum. Nemendur ræddu málið og 

ákváðu hvað þeir vildu gera. Annar hópurinn var þó í upphafi 

lengi að komast af stað svo að ég settist með þeim og leiddi 

umræðurnar af stað. Hver af öðrum fór þá að taka þátt og 

þegar allir nemendur hópsins voru orðnir virkir fór ég og 

athugaði hvernig gekk í hinum hópnum og gekk þar allt mjög 

vel. Nemendur fengu góðan tíma til að ræða málið en þegar 

báðir hópar höfðu komist að niðurstöðu, kynntu þeir 

niðurstöður sínar. Hvorugur hópurinn ákvað að fara sömu leið 

og Snorri hafði farið en báðar leiðirnar voru skemmtilegar og 

vel útfærðar. (Rannsóknardagbók 17.10.2013) 

Ég er mjög ánægð með þetta verkefni og held ég að nemendur hafi haft 

mjög gaman af því að framkvæma það (eftir að byrjunarörðugleikarnir voru 

að baki hjá öðrum hópnum). Hugsanlega hefðu nemendur verið fljótari að 

komast af stað í umræðunum ef hlutverkum þeirra hefðu fylgt einhverjir 

búningar eins og hattar eða skikkjur þannig að þeir fyndu betur strax að þeir 

voru nú aðrar persónur heldur en þeir sjálfir. Eftir að ég settist niður með 

þeim og tók mér sjálf hlutverk fann ég að það fór að renna upp fyrir þeim 

ljós og skilningur á því hvernig takast ætti á við verkefnið. Mér leið vel í 

kennslunni og sérstaklega þegar niðurstaðan varð svona flott eins og raun 

bar vitni. Í því höfðu nemendur fundið leið til að takast á við vandamálið, 

útfæra það miðað við fjölda meðlima í hópnum og vitnesku sína um 

tímabilið og setja upp stuttann leikþátt sem sýndi niðurstöðuna. 

Hlutverkaleikir finnst mér geta verið skemmtileg leið til að láta nemendur 

horfa með öðrum hætti á viðfangsefnið og geta rætt það opinskátt.  

4.1.4.4 Snorri Sturluson mætir í sjónvarpsviðtal 

Viðtöl er önnur útfærsla innlifunaraðferða og tjáningar sem ég prófaði að 

nota með báðum nemenda hópunum mínum. Í yngri hópnum setti ég í eitt 

skiptið upp verkefni sem ég kallaði fréttatíma. Þar áttu nemendur að setja 

upp viðtal við Snorra Sturluson í „fréttastofu“ í sambandi við ferð hans til 

Noregs.  

Nemendum skipti ég í þriggja manna hópa sem fengu síðan 

nokkra stund til að undirbúa sig og skipta með sér hlutverkum. 

Í hverjum hóp var einn Snorri, einn fréttamaður og oftast fékk 

sá þriðji hlutverk upptökustjóra í sjónvarpssal en í einu tilviki 
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var sá þriðji aðstoðarmaður fréttamannsins. Mér fannst 

nemendur hafa gaman af viðfangsefninu þó með þeirri undan-

tekningu að á síðustu stundu bakkaði Unnar út úr hópnum 

sínum og vildi ekki vera með [...] [því] honum fannst hópurinn 

ekki vera með nægilega mikið efni viðtalsins ákveðið fyrir fram. 

Hópurinn hans varð því að vera án hans í viðtalinu en hann 

horfði bara á. Allir virtust gera sér grein fyrir hvernig sjónvarps-

viðtöl eiga að vera og spurðu fréttamennirnir Snorrana um 

ýmislegt tengt Noregsferðinni. (Rannsóknardagbók 04.10.2013) 

Mér fannst ganga nokkuð vel að nota aðferðina, nemendur höfðu gaman af 

verkefninu og fannst mér það nýtast vel til þess að fá þá til að horfa með 

öðrum augum á viðfangsefnið. Oft eru viðtöl af þessu tagi aðeins notuð 

þannig að tveir eru í sjónvarpssal en hinir horfa á. Ég ákvað hins vegar að 

breyta aðferðinni og leyfa öllum nemendum að spreyta sig við eitthvað 

hlutverk. Þannig held ég að nemendur hafi verið ánægðari og áhugasamari. 

Einnig leyfði ég þeim að velja sig sjálf í hlutverkin í stað þess að velja fyrir 

þá, en benti þeim á að æskilegt væri að sá sem fengi hlutverk Snorra, hefði 

góða þekkingu á umræðuefninu. Með því vildi ég einmitt sjá hvernig þeir 

sjálfir mátu sína eigin þekkingu. Einhugur var í flestum hópum um það 

hvaða hlutverk hver fékk, eina undantekningin var hópur Unnars en þar var 

í upphafi aðeins tekist á um hlutverkin en úr því leystist þó mjög fljótt. 

4.1.4.5 Óli prik – myndræn tjáning 

Myndsköpun eða myndræn tjáning er enn ein aðferð sem fellur undir 

kennsluaðferðina innlifunaraðferðir og tjáning. Þessa aðferð notaði ég 

nokkuð mikið í yngri hópnum og lögðu margir nemendur mikla rækt við 

myndræn verkefni en aðrir flýttu sér nokkuð. Í raun fannst mér dagsformið 

og undanfarinn skipta megin máli í því hvernig til tókst. Einn daginn skráði 

ég hjá mér eftirfarandi færslu sem ef til vill skýrir að hluta til hvað ég á við: 

Verkefnið sem ég lagði fyrir nemendur voru börn Snorra. 

Vilhjálmur var slasaður á hendi og gat ekki notað hana. Yngvi sá 

því um að aðstoða hann við það sem skrifa þurfti en auðvitað 

gengur ekki að teiknað sé fyrir hann. Ég hafði upphaflega ætlað 

að leyfa honum að sleppa við verkefnið og finna honum annað 

en þegar ég sá að hann var byrjaður á verkefninu, með því að 

nota hina hendina, ákvað ég að leyfa honum að vinna það. Þór 

og Ægir höfðu mörg orð um það að Vilhjálmur fengi aðstoð við 

skriftina og þóttust allt í einu sjálfir vera slasaðir á höndum og 
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ekki geta skrifað eða teiknað. Ekki bar árangur að tala um fyrir 

þeim og því urðu teikningarnar þeirra vægast sagt langt frá því 

sem þær auðveldlega hefðu getað orðið og minntu helst á Óla 

prik teikningar. (Rannsóknardagbók 03.10.2013) 

Almennt má segja að flestir nemendur hafi verið ánægðir þegar þeir fengu 

myndræn verkefni og það sama má segja um mig, ég var oftast mjög ánægð 

og örugg með mig að nota þessa aðferð. Myndræn tjáning var einnig 

nokkuð vinsæl þegar litið er til viðhorfskannana en í yngri nemendahópnum 

líkaði tæplega 63% vel að nota aðferðina og rúmlega 24% líkaði það illa. Í 

eldri nemendahópnum líkaði tæplega 46% nemenda vel að nota myndræna 

tjáningu en rúmlega 18% líkaði það ekki. 

Í þessu tilviki tóku allir nemendur þátt í verkefninu, þó tveir nemendur 

reyndu að komast auðveldlega frá því. Ég bað þá að vanda verk sitt, en allt 

kom fyrir ekki, Óli prik var kominn til að vera en flestir hinna nemendanna 

unnu mjög fallegar og vandaðar myndir (sjá mynd 4). Áður en þetta verkefni 

kom á dagskrá höfðu Þór og Ægir unnið með eðlilegum hætti en umsnérust 

á sekúndubroti. Ég átti erfitt með að skilja hvers vegna þeir tóku upp á 

þessu, sérstaklega af því að allt hafði gengið eðlilega fram að því. Kannski 

tengdist það ákvörðun Vilhjálms um að teikna sjálfur með „öfugri“ hendi en 

sú mynd varð mjög falleg. Ég óttast að hér hafi minnimáttarkennd verið að 

verki hjá Þór og Ægi, þegar þeir sáu mynd Vilhjálms. Ég þarf að finna leið til 

þess að byggja upp sjálfstraust þeirra þannig að þeir finni að þeir geta líka 

Mynd 4. Teikning nemanda af börnum Snorra Sturlusonar.  
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gert fallegar myndir. Það væri hægt með því að notast við fjölbreyttari leiðir 

við myndverkefnin. Mögulegar leiðir væru til dæmis að setja myndverkin í 

annað form eins og leir- eða kubbamyndir, jafnvel ljósmyndir af þesskonar 

verkum, klippimyndir þar sem til dæmis væri miðað við ákveðin form eða 

mynstur eða jafnvel klessu- eða fingramálun. Þá væri einnig möguleiki að 

bjóða öðru hvoru upp á það að vinna verkefnin saman í hóp eða pörum. 

4.1.4.6 Bréfaskriftir 

Skrifað í hlutverki er aðferð sem ég hef notað af og til, þessi fáu ár sem ég 

hef verið kennari en notaði hana ekki mikið í vetur. Verkefnið sem ég ætla 

að fjalla hérna um var ætlað sem stutt viðbótarverkefni sem nemendur 

unnu eftir að hafa lokið við aðalverkefni tímans en verkefnið var að skrifa, í 

hlutverki Snorra, bréf heim til móður sinnar meðan hann var í fóstri austur í 

Odda.  

Margir sögðust ekki nenna að skrifa. Ég reyndi þá að kveikja 

áhuga þeirra á verkefninu til dæmis með því að ræða um að 

bréf á þessum tíma var eina leiðin fyrir fólk að tala saman 

þegar langur vegur var á milli og einnig með því að reyna að 

leiða þeim fyrir sjónir hversu spennandi það væri að fá að tala í 

orðastað þessarar persónu, tengja þá við tilfinningar hennar, 

vonir og ótta. Flestir nemendur unnu að lokum verkefnið og 

voru nokkuð ánægðir. Þrátt fyrir að hér væri um 

viðbótarverkefni að ræða náðu flestir nemendur að vinna það 

en misjafnt var hvernig til tókst. Flest fjölluðu bréfin um 

almenna hluti og það efni sem þeir vissu þegar um Snorra en 

lítið var farið inn á tilfinningasviðið. (Rannsóknardagbók 

20.09.2013) 

Mér fannst ágætlega hafa tekist til við verkefnið og flest bréfin voru vel 

viðunandi þegar litið er til innihalds þeirra og þeirra frásagna sem þar var að 

finna. Mér fannst þó eftir á að betra hefði verið að hafa verkefnið sem 

aðalverkefni en ekki aukaverkefni og hafa þá í upphafi einhverja kveikju til 

að koma nemendum af stað í hugsunina um að skrifa í hlutverki einhvers 

annars. Þá hefðu líka allir nemendur fengið tækifæri til að vinna verkefnið. 

4.1.4.7 Göng samviskunnar 

Samviskugöng er skemmtileg leið til að fá nemendur til sjá viðfangsefnið frá 

fleiri hliðum. Ég setti upp samviskugöng með yngri hópnum mínum og 

byrjaði á að útskýra verkefnið fyrir þeim. Þá bað þá að skipta sér í tvær 

fylkingar og valdi ég einn nemanda til að ganga göngin. Hann var í hlutverki 
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Snorra Sturlusonar eftir að Noregskonungur bannaði Íslendingum í Noregi 

að sigla til Íslands. Hópurinn öðru megin við göngin átti að reyna að 

sannfæra Snorra um að sigla tafarlaust til Íslands en hinn reyndi að 

sannfæra hann um að hlíta banni konungs.  

Allir nemendur tóku strax þátt og urðu afar kappsfull og hávær 

í að reyna að sannfæra Snorra á sína skoðun. Síðan skiptu 

fylkingarnar um hlutverk og þeir sem áður reyndu að sannfæra 

Snorra um að sigla reyndu nú að sannfæra hann um að vera 

um kyrrt í Noregi og öfugt. Enn voru nemendur mjög 

kappsfullir og gerðu Snorra afar erfitt með að ákveða sig. Ég 

sjálf tók þátt í samviskugöngunum með nemendum til að jafna 

fjölda nemenda beggja vegna gangnanna. (Rannsóknardagbók 

31.10.2013) 

Hugsanlegt er að þátttaka mín hafi hvatt nemendur til dáða og því hafi ákafi 

þeirra orðið svo mikill en óneitanlega var ég ánægð að sjá ánægjuna lýsa úr 

andlitum þeirra og ákafa þátttöku þeirra.  

4.1.5 Leitaraðferðir 

Verkefni sem byggja á leitaraðferðum notaði ég ekki oft en sum þeirra 

verkefna sem ég skipulagði voru tímafrek í vinnslu. Leitaraðferðir voru 

jafnframt þær aðferðir sem algengast var að notaðar væru eingöngu. Þegar 

ég setti upp leitarverkefni fannst mér nemendur almennt vera ánægðir og í 

flestum tilvikum voru nemendur að skila góðum verkefnum, þegar litið er til 

innihalds þeirra og þann skilning á efninu sem þar birtist. Fyrsta 

leitarverkefnið var einfaldast en síðan urðu þau sífellt flóknari. 

4.1.5.1 Viðhorf til leitaraðferða 

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins notaði ég leitaraðferðir mjög lítið og 

ekkert í yngri hópnum. Í eldri hópnum kom fram að 5% nemenda líkar að 

nota leitaraðferðir en 55% líkar það ekki. Á þessu tímabili hafði ég eingöngu 

notað leitaraðferðir sem efnis og heimildakönnun og eiga því þessar 

niðurstöður við þá aðferð. Á seinni hluta tímabilsins líkaði tæplega 43% 

nemenda eldri hópsins vel að vinna leitarverkefni en tæplega 42% líkaði það 

illa. Á tímabilinu unnu nemendur þrjú mismunandi verkefni en aðeins er 

hægt að greina eitt þeirra frá hinum í viðhorfskönnununum en það er 

viðtalsverkefni. Alls líkaði tæplega 47% nemenda vel að vinna það en 

rúmlega 39% líkaði það illa. 



 

70 

Ég skipulagði ekkert leitarverkefni í yngri hópnum á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins en á seinni hluta tímabilsins líkaði tæplega 71% 

nemenda við að nota leitaraðferðir og tæplega 18% líkaði það ekki. Í 

þessum aldurshópi liggja tvö verkefni að baki þessari niðurstöðu, bæði voru 

heimildaöflun en annað þeirra unnið einstaklingslega en hitt í hóp. 

Hópverkefnið var vinsælara en þar líkaði 75% nemenda vel að vinna 

verkefnið en 25% líkaði það ekki.  

Þegar nemendur svöruðu opnu spurningunni um það hvaða verkefni þeir 

töldu sig hafa lært mest af sögðu tæplega 12% nemenda að þeir hefðu lært 

mest af verkefnum sem falla undir leitaraðferðir (allir úr eldri hópnum). Í 

viðhorfskönnuninni sem ég lagði fyrir eldri nemendurna í janúar, röðuðu 

helmingur nemenda leitarverkefni (að meðaltali tvisvar hver) í eitt eða fleiri 

sæti þeirra verkefna sem þeir höfðu lært mest af. Tveir nemendur röðuðu 

einnig leitarverkefnum í sæti þeirra verkefna sem þeir höfðu lært hvað 

minnst af. Sex nemendur settu leitarverkefni á lista sinn yfir skemmtilegustu 

verkefnin en fjórir nemendur settu leitarverkefni á lista sinn yfir 

óvinsælustu verkefnin.  

4.1.5.2 Kennarajól 

Síðasta leitarverkefnið sem ég setti upp fyrir jól var viðtalsverkefni þar sem 

nemendur áttu að afla ákveðinna upplýsinga með viðtölum og setja 

niðurstöður sínar fram í stuttri grein. Verkefnið kynnti ég tímanlega fyrir 

nemendum en það tengdist öðru leitarverkefni sem nemendur unnu áður. 

Þegar komið var að því að halda áfram og byrja á þessu verkefni kynnti ég 

það aftur fyrir nemendum og lét vita um hvað verkefnið ætti að vera, 

hvernig ætti að vinna það og hvernig ætti að skila því. Þar sem ljóst var að 

ég yrði fjarverandi þegar nemendur hæfu formlegan undirbúning fyrir 

verkefnið var ég búin að taka saman punkta fyrir nemendur og einnig fyrir 

þann kennara sem leysa myndi mig af í þessari fyrstu formlegu 

kennslustund í vinnslu verkefnisins. Verkefnið snérist um að afla upplýsinga 

með viðtali, um jólin áður fyrr.  

Undirbúningur nemenda fólst í því að setja niður spurningar til 

að spyrja viðmælanda sinn og skipuleggja skráningu. Margir 

nemendur útbjuggu mjög góðar spurningar en helstu mistökin 

fólust í því að nemendur gerðu sér illa grein fyrir hversu langt 

verkefnið yrði og því voru mörg þeirra of stutt þar þeim hafði 

láðst að fá frekari upplýsingar þegar spurningar þeirra buðu 

upp á einföld já eða nei svör. Viðtalið sjálft átti að vera 

heimavinna svo nemendur hefðu tækifæri til að velja sér 
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viðmælanda við hæfi og fengu þeir viku til að taka viðtalið. 

Þegar kom svo að því að fara að vinna úr viðtölunum kom hins 

vegar í ljós að stór hluti nemenda hafði ekki tekið neitt viðtal, 

þrátt fyrir að ég hefði minnt á það af og til dagana áður. Þá 

voru góð ráð dýr, alveg að koma jól og fá viðtöl tilbúin. Ég leysti 

þetta vandamál með því að leyfa nemendum að finna sér 

viðmælanda innanhúss í skólanum. Þegar úrvinnslu lauk skiluðu 

nemendur útprentuðu skjali. Flest verkefnin voru styttri en 

leiðbeiningarnar höfðu sagt fyrir um en ég er samt mjög ánægð 

með það hvernig til tókst. (Verkefni og rannsóknardagbók 

27.11.2013 - 17.12.2013) 

Verkefnin hefðu að líkindum verið bæði fjölbreyttari og skemmtilegri ef 

nemendur hefðu allir tekið viðtöl við nágranna eða ættingja í stað þess að 

stór hluti nemenda tók viðtöl við fáa kennara. Það mætti því segja að 

ákveðin mynd hafi fengist af bernskujólum kennara. Verkefnin voru þó í 

öllum tilvikum að lágmarki vel viðunandi og nemendur að mestu ánægðir að 

vinna þau.  

Almennt var ég ánægð með þetta verkefni en þótti nokkuð leitt að geta 

ekki verið til staðar í upphafi undirbúningsvinnunnar. Mér voru reyndar 

vonbrigði hversu margir nemendur höfðu ekki lokið við viðtalið sitt heima 

þrátt fyrir að hafa oft verið minntir á það. Ég hefði þurft að grípa til frekari 

aðgerða til þess að tryggja að nemendur hefðu munað eftir að taka viðtölin 

sín heima. Ein leiðin hefði verið að senda póst á foreldra, kynna verkefnið 

fyrir þeim og falast eftir aðstoð þeirra við að finna nemendum verðuga 

viðmælendur. Einnig hefði ég getað gert meira úr verkefninu, til dæmis með 

því að setja verkefnið upp með þeim hætti að í lokin yrðu öll viðtölin gefin 

út í lítilli bók eða tímariti sem allir í bekknum fengju eintak af. Önnur leið 

hefði getað verið að enda á sýningu á sögunum. Þá hefði það ef til vill getað 

virkað hvetjandi og sýnt nemendum fram á mikilvægi aðferðarinnar í námi 

að láta þá vinna styttri verkefni til dæmis tengd Miðstöð munnlegrar sögu í 

aðdraganda þessa verkefnis.  

4.1.5.3 Gagnaleit 

Fyrstu efnis- og heimildakönnunarverkefnin sem ég lagði fyrir nemendur 

voru frekar einföld í sniðum og tóku skamman tíma. Seinna urðu verkefnin 

flóknari, viðameiri og tímafrekari. Mig langar til að fjalla hér nánar um tvö af 

þessum leitarverkefnum, eitt stutt og eitt langt. Fyrra verkefnið var stutt og 

tók aðeins eina kennslustund en þar áttu nemendur að finna á netinu stutta 

goðsögu að eigin vali og svara úr henni þremur einföldum spurningum.  
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Nemendur voru ánægðir þegar ég kynnti verkefnið en mér 

fannst þeir samt eiga í erfiðleikum með að flokka efnið sem 

þeir fundu. Vandræðin snérust að mestu um það að gera sér 

grein fyrir hvenær þeir væru að skoða goðsögu og hvenær þeir 

væru að skoða texta um viðkomandi trúarbrögð. Langflestir 

nemendur skiluðu þó mjög góðum verkefnum og fannst mér 

ganga mjög vel í kennslunni. (Rannsóknardagbók 13.11.2013) 

Mér fannst þetta skemmtilegur tími, aðallega vegna þess að nemendur 

voru ánægðir og vinnusamir. Þeir áttu þó í ákveðnum vanda við að flokka og 

meta það efni sem þeir fundu. Hugsanlegt er að ánægja nemenda hafi í 

eitthverju staðið í sambandi við það að fá að vinna í tölvum í stað þess að 

vinna á pappír en fram að þessum tíma höfðum við ekki átt margar 

kennslustundir í tölvustofunni. Ég sá þó að ég þyrfti að kenna nemendum að 

leita og flokka heimildir. Það gæti ég gert með því að setja upp verkefni þar 

sem nemendur bera saman mismunandi heimildir til dæmis með tilliti til 

innihalds eða uppruna. Einnig þyrftu þau þjálfun í að skanna innihald, til 

dæmis með því að kenna þeim að lesa fyrirsagnir og útdrætti. Þá væri 

gagnlegt að þau fengju þjálfun í að nota mismunandi leitarorð til dæmis 

með því að skoða samheiti eða að þrengja leitarskilyrði með því að nota 

fleiri eða sérhæfðari orð.  

Síðar lagði ég flóknara verkefni fyrir nemendur en þar þurftu þeir að 

framkvæma meiri og víðtækari leit. Í þessu verkefni vildi ég að nemendur 

sæktu allar upplýsingar úr rituðum heimildum og hafði ég með mér stafla af 

bókum og bæklingum fyrir nemendur til að leita fanga í. Afurðin átti að vera 

veggspjald sem gæfi yfirsýn um tiltekið málefni, að eigin vali út frá 

sjónarhóli helstu trúarbragða heims.  

Krakkarnir voru ánægðir að fá leitar- og veggspjaldaverkefni. Sú 

ánægja minnkaði þegar þeir fengu að vita að ekki ætti að fara í 

tölvur heldur finna allar upplýsingar í bókum og veggspjaldið 

ætti að öllu leyti að vera handunnið (texti handskrifaður og 

myndir teiknaðar) af þeim. Ég skipti þeim í hópa sem flestir 

fóru vel af stað en Alfreð neitaði að vinna og því setti ég nýjan í 

hans hóp svo möguleiki væri á að fá eitthverja vinnu af stað. 

Einn hópur nemenda átti þó erfitt með að halda sér að verki og 

lagði í upphafi lítinn metnað í vinnuna. Aðrir hópar fóru vel af 

og voru nemendur bara ánægðir. (Rannsóknardagbók 

27.01.2014) 
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Þetta verkefni reyndist almennt meira krefjandi fyrir nemendur en önnur 

efnis- og heimildakönnunarverkefni sem ég hafði áður lagt fyrir þá. 

Verkefnið tók nokkrar kennslustundir og unnu nemendur nokkuð samhliða 

að öflun upplýsinga og að setja þær fram á veggspjaldið. Flest urðu 

veggspjöldin góð og áhugaverð að undanskildu því sem hópurinn sem átti 

erfitt með að halda sér að verki skilaði. Þar hefði ég þurft að grípa inní og 

setja nemendur í ákveðin hlutverk eða fá hverjum og einum ákveðið verk 

sem hann bar ábyrgð á þann daginn. Einnig hefði ég þurft að láta þá meta 

vinnuframlag allra í hópnum hvern dag. Þannig hefði ég getað fengið þá til 

að taka ábyrgð á verkefni sínu og leggja meiri metnað í verkið. Í heildina 

verður samt að segjast að ég sé ánægð með að hafa valið að nota þessa 

aðferð. Mér fannst hún almennt ganga vel og nemendur vera ánægðir. 

Flestir nemendur skiluðu góðum verkefnum og voru áhugasamir, virkir og 

samstarfsfúsir við vinnuna.  

4.1.6 Hópvinnubrögð 

Verkefni sem byggja á hópvinnu notaði ég talsvert yfir rannsóknartímann. 

Sum verkefni eru þess eðlis að þau þarf að vinna í hóp og falla því undir 

hópverkefni þó þau geti einnig talist til annara kennsluaðferða. Dæmi um 

þetta geta verið verkefni eins og leikræn tjáning, kyrrmyndir, samviskugöng, 

hópleitarverkefni og mörg önnur verkefni sem fjallað hefur verið um hér að 

framan. 

4.1.6.1 Viðhorf til hópvinnubragða 

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins líkaði tæplega 78% yngri nemendanna 

vel að vinna saman í hóp en 60% nemenda í eldri hópnum líkaði það vel. 

Engum nemanda líkaði illa að vinna í hóp. Á þessu tímabili líkaði 25% yngri 

nemenda vel að vinna einn en sama hlutfall þeirra líkaði það illa. Í eldri 

hópnum líkaði 10% nemenda vel að vinna einum á móti 40% nemenda sem 

líkaði það illa. Einn nemandi sagði að honum þætti best að vinna sjálfur því 

þá væri meiri vinnufriður en annar sagði að betra og skemmtilegra væri að 

vinna í hóp. 

Á seinni hluta rannsóknartímabilsins sögðust tæplega 27% eldri 

nemenda, líka að vinna einn en 30% sögðust líka það illa. Í þessum sama 

hópi sögðu tæplega 63% nemenda að þeim líkaði vel að vinna með öðrum 

en rúmlega 9% líkaði það ekki. Þá töldu einnig tæp 53% sig geta unnið 

sjálfstætt en tæplega 21% töldu sig ekki geta það.  

Þegar litið er til þeirra verkefna sem nemendur unnu og fólu í sér 

eitthverja mynd af hópavinnu, líkaði á fyrri hluta rannsóknartímabilsins 
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rúmlega 65% nemenda í yngri bekknum að vinna verkefni sem fólu í sér 

eitthverja gerð hóp- eða samvinnu, en rúmlega 19% líkaði þau ekki. Á sama 

tíma líkaði tæplega 19% nemenda eldri hópsins að vinna verkefni sem fólu 

einhverja gerð hóp- eða samvinnu en rúmlega 37% þeirra líkaði ekki að 

vinna þessi verkefni.  

Á seinni hluta rannsóknartímabilsins líkaði rúmlega 63% yngri 

nemendanna vel að vinna verkefni sem fólu í sér eitthverja gerð sam- eða 

hópvinnu en tæplega 20% líkaði það ekki. Í eldri hópnum líkaði tæplega 45% 

nemenda að vinna þessi verkefni en tæplega 19% líkaði það ekki.  

Í janúar töldu þrír nemendur að vinna með öðrum væri ein þeirra fimm 

aðferða sem þeir hefðu lært mest af. Á sama tíma töldu fjórir nemendur sig 

hafa lært einna mest af því að vinna einir.  

Þegar litið er til þeirra verkefna sem nemendur telja sig hafa lært minnst 

af kemur í ljós að sex sinnum nefndu nemendur hópvinnu sem aðferð sem 

þeir lærðu minnst af en tveir nemendur töldu sig læra minnst af því að 

vinna einir. 

Þegar litið er til skoðana nemenda á vinsælustu og óvinsælustu 

verkefnunum kemur í ljós að sjö nemendur merktu hóp- eða para vinnu 

sem vinsælustu aðferðirnar sem er jafnmargir og settu hópavinnu á lista 

sinn yfir óvinsælustu verkefnin. Þremur nemendum fannst skemmtilegast 

að vinna einum.  

4.1.6.2 Glíman við að skipta í hópa 

Í eldri hópnum mínum lenti ég stundum í vandræðum með hópaskiptingu. 

Sumir nemendur voru mjög uppteknir af því að þeir gætu ekki unnið með 

ákveðnum öðrum nemendum, eða að þeir gætu ekki unnið nema með 

einhverjum tilteknum nemendum. Þetta vandamál kom ítrekað upp, hvaða 

aðferðum sem ég beitti við hópaskiptinguna. Ég átti stundum erfitt með að 

höndla það en reyndi þó alltaf að gera það besta úr aðstæðunum. Stundum 

þurfti að færa á milli hópa en oftast reyndi ég að sannfæra viðkomandi um 

að mikilvægt væri að geta unnið með hverjum sem er. 

Ég hafði skrifað nöfn nemenda á miða og dró nú saman í fjóra 

hópa. Um leið og Bergur var dreginn upp úr pottinum fór hann 

að segja að hann gæti ekki unnið með þessum eða hinum. 

Nokkrir aðrir voru einnig óánægðir með hópfélagana þó enginn 

væri jafn hávær og Bergur. Ég reyndi að ræða við nemendur 

um mikilvægi þess að geta unnið með hverjum sem er og 

virtust flestir sannfærast, nema Bergur. Þá tók ég annað 

sjónarhorn á viðfangsefnið, hvernig honum sjálfum liði ef 
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eitthver lýsti svo hávært yfir að hann vildi ekki vinna með 

honum. Það bar heldur engan árangur. Að endingu fékk ég 

Daníel til að skipta um hóp við Berg. Við þetta fékkst nokkurn 

vegin vinnufriður og hóparnir fóru að vinna. (Rannsóknar-

dagbók 24.09.2013) 

Viðhorfskannanirnar meðal nemenda leiddu í ljós að í eldri hópnum töldu 

10% nemenda sig geta unnið með hverjum sem er á fyrri hluta 

rannsóknartímans, en helmingur nemenda taldi hins vegar sig ekki geta 

unnið með hverjum sem er. Á seinni hluta rannsóknartímans töldu 29% 

nemenda sig geta unnið með hverjum sem er, en 14% töldu sig ekki geta 

það. Í yngri nemenda hópnum töldu 53% nemenda sig geta unnið með 

hverjum sem er en 24% töldu sig ekki geta það.  

Mér fannst afar erfitt að standa frammi fyrir því að nemandi vildi ekki 

vinna með ákveðnum öðrum nemanda. Bæði var það vegna þess að mér 

fannst sú yfirlýsing, að vilja ekki vinna með einhverjum, bera vott um mjög 

litla tillitssemi eða virðingu gagnvart öðrum og einnig vegna þess að ég taldi 

að nemandinn væri að fara á mis við svo margt þegar hann fékk ekki alla þá 

fjölbreytni í samverkamönnum og möguleiki var á. Veröldin er uppfull af 

allskonar fólki sem hvert og eitt gefur henni sinn sérstaka svip, allt litrófið. 

Ef við útilokum ákveðna liti, þá held ég að regnboginn verði frekar lítið 

skemmtilegur á að horfa.  

Þær leiðir sem ég gæti notað mér til að bregðast við þessu vandamáli eru 

til dæmis að nota aðferðir til að efla bekkjarandann (eins og til dæmis 

hópstyrkingaleiki), láta nemendur meta hópvinnuna og þá einnig sitt eigið 

framlag og samskipti eða fá nemendum mismunandi hlutverk. Þá gæti ég 

einnig búið til ákveðið kerfi á því hvernig nemendur eru valdir í hópa, þannig 

að þeir vissu í hvaða röð mismunandi hópskiptingaraðferðir væru notaðar. 

4.1.6.3 Hugsa – para – miðla  

Kennsluaðferðin hugsa – para – miðla er ein þeirra aðferða sem ég prófaði 

að nota í vetur. Aðferðin byggir á samvinnu nemenda og fellur undir 

kennsluaðferðina hópvinnubrögð og er ein þeirra aðferða sem þróuð var út 

frá þeim í samvirkunámi. 

Ég varpaði ég fram spurningu til nemenda og bað þá að velta 

henni vel fyrir sér og skrá hjá sér hvað þeim dytti í hug. 

Spurningin var þess eðlis að nemendur þurftu að tengja saman 

upplýsingar, koma með eigin hugmyndir eða leggja sitt eigið 

mat á viðfangsefnið. Þegar nemendur höfðu fengið stutta 
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stund til að velta viðfangsefninu fyrir sér bað ég þá að para sig 

saman og bera saman í lágum hljóðum það sem þeir hefðu 

skrifað hjá sér. Stuttu síðar bað ég fyrsta parið að gera grein 

fyrir einni af niðurstöðum sínum sem ég skráði svo á töfluna. 

Síðan bað ég næsta par að gera slíkt hið sama og skráði það 

einnig. Þannig héldum við áfram [...] þar til allir hópar höfðu 

gert grein fyrir öllum hugmyndum sínum. (Rannsóknardagbók 

20.11.2013) 

Þegar ég prófaði þessa aðferð í fyrsta skipti gekk nokkuð vel að nota hana. 

Mér fannst ég ná að hafa stjórn á aðstæðunum jafnvel þó að nemendur 

hefðu ekki mikla reynslu af vinnubrögðum með þessum hætti. Hér að ofan 

segi ég frá því þegar ég prófaði aðferðina í annað sinn og þá fannst mér 

ganga jafnvel enn betur. Mér fannst nemendur vera ánægðir, áhugasamir, 

virkir og leggja sig fram. Mér fannst ég vera á tindinum, allt gekk upp og 

aðferðin skemmtileg.  

4.1.6.4 Hin hefðbundna hópvinna 

Ég notaði talsvert ýmsar myndir hópvinnu í kennslu minni. Hefðbundin 

hópvinna var þar algengust en þar taka verkefnin mið af einstaklingnum en 

hópurinn er látinn vinna verkefnið í sameiningu. Ég notaði jafnan 

margvíslegar leiðir til að skipta í hópana en í því verkefni sem ég ætla að 

fjalla um hér á eftir, völdu nemendur sig sjálfir í hópa að eigin vali. Oftast 

fannst mér nemendur vera ánægðari að vinna verkefni sín ef þeir fengu að 

vinna þau saman, jafnvel þó um venjuleg einstaklingsverkefni væri að ræða. 

Þrátt fyrir þetta hafði ég ákveðnar efasemdir um þessa gerð hópavinnu eins 

og endurspeglast í eftirfarandi færslu í rannsóknardagbók mína:  

Mér finnst nemendur almennt ánægðari þegar þeir fá að vinna 

saman, en hef ákveðnar efasemdir um það hvort það sé ekki 

komið til af því að sumir vilja fá að komast auðveldlega í 

gegnum verkefnin sín og satt best að segja líkar mér það ekki. 

Lárus dró sig þó í restina út úr hópnum sínum en hann kvartaði 

undan því að hópfélagarnir færu á undan honum. Reyndar gekk 

enn hægar hjá honum eftir að hann var orðinn einn og þurfti 

sjálfur að finna svörin en mér hafði sýnst að á meðan hann var 

með hópnum hafi hann ekki tekið þátt í að finna svörin heldur 

aðeins skrifað þau upp eftir hinum. Á vissan hátt var ég því 

ánægð með að hann drægi sig út, því þá var hann ekki lengur 
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að þiggja ókeypis far með engu námi, heldur þurfti hann sjálfur 

að draga vagninn. (Rannsóknardagbók 10.09.2013) 

Í þeim hópvinnubrögðum, þar sem verkefnin byggðust á samvinnu 

nemenda, fékk ég örlítið öðruvísi mynd í eldri hópnum mínum. Þar mátti sjá 

greinilegan mun á milli nemenda bæði í áhuga og vinnubrögðum. Flestir 

nemendur voru áhugasamir og viljugir að vinna sinn hluta verkefnisins en 

einstaka nemendum var ekki hægt að koma af stað og voru þeir ófáanlegir 

til að axla sinn hluta ábyrgðarinnar. Til að bregðast við þessu þarf ég að láta 

nemendur meta eigin framlag til verkefnisins sérstaklega og meta 

samvinnuna. Sameiginlegt mat hópsins á vinnunni, samstarfinu og framlagi 

hvers og eins getur einnig verið góð leið til að bregðast við þessu. Þá þarf ég 

einnig sjálf að vera virkari í að skráningu og símati og láta niðurstöðuna 

koma fram í umsögn og einkunn fyrir viðkomandi verkefni. Þetta símat, 

sjálfsmati og hópamat þarf að vera sýnilegt og virkt og nemendur 

meðvitaðir um það.  

4.2 Námsefni 

Val námsefnisins var einfaldara heldur en valið á kennsluaðferðunum. Þar 

þurfti að taka mið af því hvað nemendur höfðu þegar lært um og hvaða 

markmið Aðalnámskrá lagði áherslu á. Ég valdi að byrja veturinn á því að 

kenna um Snorra Sturluson í öðrum bekknum en um landnámið og fram á 

miðaldir í hinum. Síðan valdi ég mér kennslugögn og fór að skipuleggja 

einstakar kennslustundir með tilliti til kennsluaðferða og verkefna. 

Þegar fyrsta námsþætti lauk, ákvað ég í öðrum hópnum að prófa að 

kenna námsefnið án stuðningi námsbóka. Mér datt þetta í hug meðal 

annars vegna greinar sem ég las eftir Hafdísi Guðjónsdóttur (2011), en þar 

segir hún frá starfendarannsókn Karenar Rutar Gísladóttur frá árinu 2011 

þar sem hún hafði komist að því að námsefnið stýrði kennslunni og höfðaði 

ekki til nemenda. Í framhaldi af lestri þessarar greinar fór ég að velta því 

fyrir mér hvort það sama væri uppi á teningunum hjá mér og ákvað að gera 

þessa tilraun jafnvel þó að þetta hafi ekki verið það sem ég hafði í upphafi 

ætlað mér að kanna í þessari rannsókn. Tregða nemenda til þess að lesa 

heima hafði einnig áhrif, en flestum nemendum líkaði illa að lesa heima, 

sérstaklega á fyrri hluta rannsóknartímans. Þá sögðust 20% nemenda alltaf 

koma vel undirbúnir í tíma en sami fjöldi sagðist sjaldan eða aldrei koma vel 

undirbúinn. Þar sem eina heimanám nemenda var heimalestur verður að 

álykta að hér sé það að ræða hversu margir hafi lesið heima. Einnig fannst 

mér að þegar búið var að setja upp heimalestraráætlun væri erfitt að 
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bregðast við aðstæðum sem sköpuðust í kennslustofunni til þess að takast á 

við efnið frá öðru sjónarhorni eða koma með aukaefni sem sýndi eitthvað 

nánar eða jafnvel önnur viðhorf.  

Þar sem mér fannst ég verða vör við ótrúlega mikla fordóma og 

vanþekkingu í tímanum í gær, ákvað í dag að taka fyrir tvær 

sögur, sem að hluta fjalla um sama efni en eru úr mismunandi 

áttum. Mér fannst mikilvægt að staldra við viðfangsefnið og 

brjóta það frekar til mergjar til að reyna að opna augu 

nemenda fyrir kostum margbreytileikans. (Rannsóknardagbók 

20.11. 2013) 

Í nýja skipulaginu var því fyrirfram ekki ákveðið hvað gera átti hvern dag, 

heldur var meginviðfangsefnið fundið og upphaf að því og síðan spilað 

áfram eftir framvindu hvers dags.  

Ég finn að ég get auðveldar tekið nánar á hverju því efni sem 

mér þurfa þykir, heldur en þegar ég var að strögla við að fylgja 

áætluninni og koma öllu til skila innan tímamarkanna sem 

áætlunin gaf mér. Hins vegar tók það mig langan tíma að finna 

aðra þessara sagna sem ég lagði upp með í dag en það vildi 

mér til að ég þekki þær þó þetta vel að ég vissi nokkurn veginn 

hvar leita skyldi. (Rannsóknardagbók 20.11.2013) 

Niðurstaða mín var að mér fannst ég frjálsari í kennslunni þegar ég hafði 

ekki neinar formlegar kennslubækur, en jafnframt kostaði það meiri vinnu 

frá minni hendi í að finna námsgögn og leiðir sem hentuðu viðfangsefninu. 

Frjálsræðið sem ég fann fyrir snéri meðal annars að því að geta (að mér 

fannst) betur brugðist við þeim þáttum sem upp komu í kennslunni og kafað 

dýpra í ákveðið efni eða horft á það frá öðru sjónarhorni.  

4.3 Hver á að ráða? 

Það þema sem birtist mér síðast í gögnunum var þema sem snéri að því 

hver ætti að stjórna í kennslustofunni. Þetta þema var mér svo hulið að það 

var langt liðið á vinnu mína með niðurstöðurnar þegar það allt í einu birtist 

mér, en þá var það mjög skýrt. Það birtist mér meðal annars í því þegar 

nemendur hætta við að sýna verkefni með hópnum sínum vegna þess að 

hlutirnir eru ekki eins og þeir vilja hafa þá (sjá bls. 65) eða þegar nemendur 

þykjast vera slasaðir til þess að þurfa ekki að vinna verkefni sín eins 

vandlega (sjá bls. 66). Án þess að ég hafði gert mér það ljóst, voru 
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nemendur með viðbrögðum sínum að reyna að stýra kennslunni. Þegar ég 

skoðaði rannsóknardagbókina mína gat ég fundið fjölmörg dæmi um þetta.  

Flestir nemendur lögðu sig fram við að vinna verkefnin og 

komust ágætlega áfram í vinnunni, þrátt fyrir að vera óöruggir í 

svaraleitinni. Brjánn og Darri komust þó mjög illa af stað en 

þeir virtust oft hafa öðrum hnöppum að hneppa en að halda 

áfram. (Rannsóknardagbók, 14.02.2014)  

Þessir tveir nemendur höfðu hvorugur lesið heima sem vissulega er líklegt 

til að tefja þá í að svara spurningum. Ég aðstoðaði þá eftir föngum, meðal 

annars með því að hjálpa þeim að lesa og leiða þá að réttri leið. Þá benti ég 

þeim einnig á þær leiðir sem hægt er að fara til að einfalda sér svaraleit, 

eins og að nota fyrirsagnir og feitletruð orð til að leiða sig að rétta svarinu. 

Ég kom oft og mörgum sinnum til að hjálpa þeim en lítið gekk og fannst mér 

eins og þeir hefðu ekki ætlað sér að vinna verkefnið. Það birtist mér meðal 

annars í því að næst þegar ég kom til þeirra höfðu þeir enn ekki notað 

upplýsingarnar sem ég hafði fyrr hjálpað þeim að finna, þeir voru ýmist 

þreyttir eða hoppuðu um eða þurftu ítrekað á klósettið en sögðust þó ekki 

slæmir í maga. Ég bauð þeim að taka nokkra spretti á ganginum ef þeir 

skyldu þurfa að ná úr sér eitthverri spennu, vinna á gólfinu ef það að sitja 

við borð væri að reynast þeim erfitt, vinna í hópum og að vinna í skorpum 

með aðstoð, þannig að ef þeir lykju ákveðnum hluta myndi ég skrifa upp 

eftir þeim næsta hluta, en allt kom fyrir ekki.  

Það læddist að mér sá grunur að þeir væru að reyna mig. Til 

hvaða aðgerða ég gripi ef ekki væri haldið áfram. Ég ákvað því 

að láta nemendur vita að þeir sem ekki næðu að klára 

verkefnið sitt á þessum tveimur dögum ættu að hafa það með 

sér heim og að ég myndi senda foreldrum póst um það. 

(Rannsóknardagbók, 14.02.2014) 

Næsta dag, þegar seinni hluti verkefnisins var á dagskrá, tókst öllum 

nemendum, nema þessum tveimur, að ljúka við verkefni sín enda voru 

valverkefni í boði fyrir þá sem náðu að klára tímanlega. Brjánn og Darri 

höfðu lítið haldið áfram og bað ég þá í lok tímans að hafa bækurnar með sér 

heim og lét foreldra vita af því. Næst þegar þessi verkefni voru á dagskrá 

voru þeir mjög kappsfullir og ákveðnir í að ljúka verkefnum sínum innan 

tiltekins tíma. Reyndar fannst mér eftir þetta að nemendur væru almennt 

mun vinnusamari og þurfti ég ekki aftur að senda nemendur heim með 
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verkefni tímans. Reyndar gerðist það oft eftir þetta að sumir nemendur 

náðu að klára þau verkefni sem ég hafði áætlað á tvo daga á aðeins einum 

og fengu þeir því verkefni að eigin vali allann seinni daginn.  

Fyrir utan það, hvernig gekk með þessa tvo nemendur, var ég mjög 

ánægð með hvernig til tókst í þessari kennslustund og eftirleikurinn var 

aðeins til þess fallinn að láta mig sjá, jafnvel erfiðleikana, í jákvæðu ljósi. Sá 

rammi sem ég setti utan um vinnu nemenda virtist ekki einungis vera að 

virka, heldur fannst mér nemendur vera ánægðir með hann. Þá fann ég 

einnig að möguleikarnir á því að fá að velja sér verkefni virkar hvetjandi á 

nemendur. 

Ég þarf að hafa opin augun fyrir því þegar nemendur eru að reyna að 

taka stjórnina í kennslustofunni og vera tilbúin að snúa aðstæðunum við ef 

á þarf að halda. Þá þarf að reyna að skoða ástæður þess að nemendur eyna 

að stýra. Hugsanlegt er að það séu eitthverjar leyndar ástæður að baki sem 

sem leiða til þessarar hegðunar. Þá er mikilvægt að hafa margskonar leiðir á 

takteinunum til að geta brugðist við og metið aðstæður. Nemendur eiga að 

fá að hafa einhver áhrif á nám sitt og þarf ég að hafa í huga hvort stýring 

mín er of mikil of mikil í verkefnavinnu þeirra og hvort nægilegt sé að hafa 

aðeins verkefni að eigin vali fyrir þá sem ljúka skylduverkefnum tímanlega. 

Auk þess er líklegt að vinnusemi nemenda og gæði verkefna batni ef ég byði 

nemendum oftar upp á að velja milli nokkurra mismunandi verkefna. Í 

þessu dæmi virðist mér að vel hafi tekist til við að snúa neikvæðum 

aðstæðum upp í jákvæðar þegar til lengri tíma var litið.  

4.4 Vinna og viðhorf nemenda 

Áður en kennsla hófst blundaði í mér eftirvæntingarfullur kvíði, þar sem ég 

bæði kveið fyrir og hlakkaði til þess að takast á við kennsluna. Ef til vill má 

segja að bæði vonir mínar og ótti hafi komið fram strax í upphafi þegar ég 

stóð frammi fyrir afar misjöfnum viðbrögðum nemenda. Á þessu tímabili var 

ég oft að velta fyrir mér hegðun nemenda sem komu mér oft mjög á óvart, 

sérstaklega í öðrum nemendahópnum. Leiðinleg samskipti milli sumra 

nemenda eins og þegar þeir neita að vinna með ákveðnum öðrum 

nemendum (sjá t.d. bls. 74) og neikvætt viðhorf til verkefnanna áður en þeir 

prófuðu þau eru dæmi um þetta. Þá fannst mér, á þessu tímabili, nemendur 

lítið leggja sig fram við vinnu verkefna sinna. Eitt þeirra svara sem ég fékk 

við opinni spurningu í viðhorfskönnun endurspeglar þetta að nokkru leyti. 

Þar átti nemandi að ljúka við setningar sem urðu svona: „Ég lærði mest af 

veit ekki, af því að ég vann ekki vel“. Heiðarlegt svar nemandans sýnir að 

hann viðurkennir skort á eigin framlagi.  
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Neikvæðu viðhorfin löguðust þó hjá mjög mörgum nemendum þegar á 

leið veturinn og ég tek eftir því í rannsóknardagbókinni að skyndileg 

breyting varð þar á í þeim hópni sem áður hafði neikvæðari viðhorf. Þessi 

skyndilega breyting á sér stað á sama tíma og ég var fjarverandi í nokkra 

daga. Þegar ég kom heim aftur skynjaði ég á nemendum að þeir höfðu 

saknað mín og létu þeir það í ljósi. Hvað nákvæmlega gerðist þarna er ekki 

alveg ljóst, en hugsanlegt er að það óöryggi sem þeir fundu fyrir í fjarveru 

minni hafi leitt þeim í ljós að þeim líkaði vel við þá ramma sem ég hafði utan 

um þá. Ég reyni almennt að vera vel undirbúin og vel skipulögð og þegar ég 

fór í frí gæti það hafa valdið óöryggi meðal nemenda. Einnig er hugsanlegt 

að það hafi verið mínar fjölbreyttu kennsluaðferðir sem sem nemendur hafi 

saknað vegna þess að þeir hafi verið ánægðir með fjölbreytnina.  

Mér fannst þessi viðhorfsbreyting endurspeglast í vinnu nemenda. Þegar 

ég lít í mat nemenda á vinnuframlagi sínu finnst mér ég sjá þar einnig 

endurspeglun á þessari viðhorfsbreytingu. Á fyrri hluta tímabilsins töldu 

20% nemenda annars hópsins (hinn hópurinn fékk ekki sambærilega 

spurningu) að þeir legðu sig alltaf fram um að vinna vel og jafn stór hluti 

taldi sig sjaldan eða aldrei leggja sig fram. Á seinni hluta tímabilsins (eftir 

viðhorfsbreytinguna) töldu helmingur þessara sömu nemenda að þeir legðu 

sig alltaf fram um að vinna vel en enginn taldi að hann legði sig sjaldan eða 

aldrei fram um að vinna vel.  

Nemendur voru einnig beðnir um að meta hversu vel þeir ynnu í tímum 

og sögðu 10% nemenda þessa sama hóps sig alltaf vinna vel í tímum á fyrri 

hluta tímabilsins og 30% þeirra töldu sig sjaldan eða aldrei vinna vel í 

tímum. Á seinni hluta rannsóknartímans töldu helmingur nemenda sig alltaf 

vinna vel í tímum en engin taldi sig sjaldan eða aldrei vinna vel.  

Þá má einnig geta þess að í rýnihópaviðtölunum sagði einn nemandinn 

mér ítrekað að þetta „væri sko uppáhalds tíminn hans“ og að það væri „svo 

skemmtilegt í samfélagsfræði“. Þessi nemandi sagði mér einnig að hann 

hefði verið svolítið neikvæður í upphafi (sem var alveg rétt hjá honum) og 

þá hafi honum fundist leiðinlegt en núna fyndist honum æðislegt í 

samfélagsfræði enda væri hann ekki lengur neikvæður. Varla þarf að hafa 

mörg orð um það hvernig mér leið eftir þessar samræður enda brosti ég 

sennilega allan hringinn af ánægju. Ekki síst vegna þess að nemandinn 

sjálfur hafði fundið samhengið milli þess að finnast gaman eða leiðinlegt og 

þess að vera jákvæður eða neikvæður. 

Í allri þessari vinnu hef ég tekið eftir sambandinu á milli viðhorfa og 

hvernig verkefni eru unnin. Sjálf er ég ekki undanskilin þessu sambandi. 

Tilfinningar mínar þegar nemendur taka af mér völdin og draga upp aðra 
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mynd í hugarflugi en ég hafði ætlað er dæmi um þetta (sjá bls. 63). Þá gerði 

ég mér grein fyrir því eftirá að viðbrögð nemenda höfðu ekki endilega verið 

neikvæð, en mín viðbrögð höfðu hins vegar verið það. Annað dæmi eru 

viðhorf mín til margra þeirra svara sem ég fékk við opnu spurningum í 

viðhorfskönnunum (sjá bls. 34) en mörg þeirra voru ekki með þeim hætti og 

ég hafði ætlast til. Þá fannst mér að svörin væru ónothæf og gagnslaus. Það 

tók mig nokkurn tíma að komast upp úr þeirri hugsanagryfju og reyndar 

komst ég það ekki algjörlega hjálparlaust en þegar búið var að henda til mín 

snærinu gat ég sjálf klifrað upp. Ég hafði litið á þessi svör sem neikvæð en 

þegar betur var að gáð komst ég að því að rúmlega 71% þeirra voru að gefa 

mér jákvæða svörun með því til dæmis að segjast hafa lært mest af 

samfélagsfræði. Mikilvægt er að hafa opin huga og jávætt viðhorf til þeirra 

verkefna sem maður glímir við hverju sinni, þannig er líklegast að maður nái 

að takast á við þau til framfara. 

4.5 Óöryggi rannsakanda  

Á rannsóknartímanum var óöryggi rannsakanda nokkuð áberandi. 

Sérstaklega á það við í upphafi rannsóknarvinnunnar og jafnvel enn frekar 

um og upp úr áramótum. Ég fann fyrir því að mér fannst ég hálf týnd og vita 

varla í þennan heim eða annan. Mér fannst vinnan ganga seint og ég ekki 

hafa tíma til að gera hlutina eins vel og ég hefði viljað gera þá vegna þess 

hversu seint allt gekk. Þá fann ég einnig fyrir því að mér fannst erfitt að orða 

hugsanir mínar og finna nauðsynleg gögn. Rétt fyrir miðjan janúar er allt 

þetta að brjótast um í mér og ég skrái eftirfarandi í rannsóknardagbókina: 

Sennilega getur enginn, sem ekki hefur gert starfenda-

rannsókn, gert sér í hugarlund hversu mikil vinna það er og hve 

mikið það reynir á mann. Þú ert með sjálfa þig og starf þitt 

undir og ert sem slík nakin inn að kviku. Hugsanir manns og 

vangaveltur eru skráðar niður, jafnvel þó það sé af manni 

sjálfum er eitthvað við það að setja niður í orð líðan sína og 

hugsanir sem skilur mann eftir berskjaldaðann og einann. Auk 

þess er maður oft á tíðum að rembast eins og rjúpan við 

staurinn að skilgreina eitt og annað og finna rannsóknir um allt 

mögulegt til að bera sig saman við og maður hefur þá 

tilfinningu, að við hvert eitt skref áfram, fari maður tvö 

afturábak. Samt sem áður getur það víst ekki verið, því maður 

þokast víst áfram hægt en bítandi, en lokatakmarkið er bara 

svo ótrúlega langt undan. (Rannsóknardagbók 11.01.2014) 
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Á þessu tímabili var ég að endurvinna hluta rannsóknarinnar sem ég hafði 

áður talið mig hafa lokið við og ég fann fyrir varnarleysi, efa og ótta. Ótta 

um að ég væri ekki að valda þessu verkefni og myndi ekki ná að ljúka því 

sem ég hafði byrjað á. Það var ótti sem ég kannaðist ekki við. Hugsunin um 

að guggna á verkefninu var mér svo framandi og ókunnug að þekking fiska 

hafsins á hitasvækju eyðimarkanna væri álíka kunnugleg og þessi hugsun 

var mér. Það var ekki fyrr en undir lok mánaðarins að ljósið virtist renna upp 

fyrir mér aftur og ég fór að öðlast langþráð sjálfstraust á ný. 

4.6 Samantekt 

Í gögnunum urðu þau þemu sem snéru að hinum mismunandi kennslu-

aðferðum, fyrirferðarmest en einnig komu nokkur önnur ótengd í ljós. Ég 

var lengi að velja hvaða kennsluaðferðir ég ætti að skoða í rannsókninni. Að 

lokum valdi ég fimm aðferðir og prófaði ég margar útfærslur af þeim. 

Aðferðirnar reyndust mér misjafnlega auðveldar og átti ég stundum í 

nokkurri baráttu við þær. Viðhorf nemenda til verkefna tengdum 

aðferðunum voru afar misjöfn en í lang flestum tilvikum urðu þau jákvæðari 

þegar leið á rannsóknartímann.  

Í öðrum námshópnum mínum prófaði ég að kenna án námsbóka. Þá 

fannst mér ég frjálsari í kennslunni og geta betur brugðist við óvæntum 

atburðum og kafað ofan í þá þætti sem mér fannst ástæða til. 

Gögnin og þar með taldar sögurnar mínar, sýndu glímu mína við 

aðferðirnar. Þau sýndu einnig fram á almennt jákvæðari viðbrögð nemenda 

við verkefnum á seinni hluta rannsóknartímans, framfarir og þróunar í 

notkun aðferðanna. Þessa þætti mun ég næst skoða nánar í því fræðilega 

samhengi sem ég setti rannsókninni.  
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5  Umræða og lærdómar 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í 

fræðilegt samhengi. Tilgangur rannsóknarinnar var að finna hvaða kennslu-

aðferðir ég hefði á valdi mínu, hvaða aðferðir hentuðu mér við kennslu 

samfélagsgreina, hvaða aðferðir ég þyrfti að bæta til að ná betra valdi á og 

þróa áfram kennsluhætti mína. Markið rannsóknar var að bæta kennslu 

mína, vera betur í stakk búin til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda og geta hjálpað þeim að ná tilætluðum námsárangri. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig þróa ég mismunandi kennsluaðferðir við 

kennslu samfélagsgreina á miðstigi?  

5.1 Val og notkun fjölbreyttra kennsluaðferða 

Ein sú afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur í undirbúningi kennslunnar 

eru val hans á kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Val mitt á 

kennsluaðferðum fyrir rannsóknina gekk ekki þrautalaust fyrir sig en ég vildi 

skoða fjölbreyttar aðferðir þar sem þær eru mikilvægar til að styðja 

nemendur í námi sínu (Mccall, 2006; Ray og fl., 2013). Aðferðirnar sem ég 

valdi byggja á mismunandi markmiðum og geta í sameiningu myndað góðan 

grundvöll fyrir heildar mynd kennslu sem byggir á margvíslegum 

kennsluaðferðum sem reyna á sameiginlegan skilning, færni og þekkingu 

nemenda. 

Þrátt fyrir að hafa á tímabilum fengið ákveðnar efasemdir um að geta 

tekið fyrir allar þessar aðferðir í rannsókninni, hurfu þær efasemdir jafnan 

fljótlega vegna hugsjóna minna um fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þær 

hugsjónir byggja á því að mismunandi leiðir henta nemendum í námi og 

með því að nota fjölbreyttar kennluaðferðir aukast líkurnar á því að flestir 

nemenda njóti kennslunnar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a, 1999b; Mccall, 2006; Ray o.fl., 2013). Einnig þykir mér 

mikilvægt að miðað sé við getu nemenda, þroska og hæfileika við val 

kennsluaðferða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Kennslan 

þarf að byggjast á þörfum nemenda, henta þeim stað sem nemandinn er á 

og taka tillit til þess sem að nemandinn veit nú þegar (Hafþór Guðjónsson, 

2007; Trausti Þorsteinsson, 2003). Hugsjónir mínar fá því ekki eingöngu 

stuðning úr fræðunum heldur einnig frá Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013) sem er einn þeirra þátta sem setur 



 

86 

ramma um kennarastarfið. Þar er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir sem 

geta stutt við þau hæfniviðmið sem stefnt er að í greininni.  

Þegar ég breytti skipulaginu og tók allar kennsluaðferðirnar fyrir á sama 

tíma, gat ég betur valið mér aðferðir sem pössuðu námsefninu og 

markmiðum en Parkay (2006) taldi mikilvægt að efni og aðferðir pössuðu 

saman. Hér ríma aðferðir mínar við hugmyndir Mccall (2006) sem taldi að 

skipta þurfi oft um kennsluaðferðir til að styðja nám nemenda og Ray og 

félaga (2013) sem segja að nemendur læri ekki allir á sama hátt eða á sama 

hraða og því passi ekki nein ein kennsluaðferð fyrir alla nemendur. Við val 

kennsluaðferðanna hafði ég einnig nemendahópana mína í huga en 

nemendur hafa sínar eigin hugmyndir um veröldina (Hafþór Guðjónsson, 

2007). Til þess að tengja nýjar hugmyndir við forhugmyndir þeirra þarf 

meðal annars að hafa mismunandi tilgang kennsluaðferðanna í huga (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b; Misco og Shiveley, 2010). Þau misjöfnu viðbrögð sem 

ég fékk frá nemendum við kennsluaðferðunum, fannst mér styðja það að 

mismunandi aðferðir hentuðu mismunandi nemendum og ríma mjög vel við 

þær hugmyndir að beita þurfi fjölbreyttum aðferðum við kennsluna til að 

koma til móts við mismunandi persónuleika, þarfir og hæfileika nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 1999b; 

Mccall, 2006; Misco og Shiveley, 2010; Ray o.fl., 2013).  

Ég tel að með því að gera þessa rannsókn, hafi ég aukið líkurnar á því að 

mér takist að spyrna fótum við og treysta undirstöður mínar í 

kennsluaðferðunum og þar með auka líkurnar á því að ég noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir.  

5.2 Baráttan við aðferðirnar 

Áður en ég hóf nám í náms- og kennslufræði og áður en ég varð kennari, 

held ég að ég hafi lítið velt fyrir mér allri þeirri þekkingu sem býr að baki 

kennslunni. Þessi þekking birtist í margvíslegum leiðum til kennslu, 

kennsluaðferðum, kennsluháttum og þekkingu á faginu (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Í þessari rannsókn hef ég reynt að ná betri tökum 

á einum af þessum þáttum, kennsluaðferðunum.  

Ég fann að sumar kennsluaðferðir, eins og stýrð umræða, hentuðu mér 

síður og ollu mér erfiðleikum. Þar sem eitt megin markmið umræðu- og 

spurnaraðferða er að virkja nemendur til umræðna (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b) sá ég að aðferðirnar voru ekki að virka hjá mér með þeim hætti sem 

þær áttu eða skila markmiðum sínum. Þegar ég skoðaði þetta í úrvinnslu 

rannsóknarinnar, var eitt það atriði sem ég velti fyrir mér hvort umgjörðin 

sem ég bjó samskiptunum hafi verið með þeim hætti að nemendur hafi 
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aðeins átt að bregðast við því sem ég var að segja með endurtekningum og 

ég hafi aðeins spurt um innihalds þekkingu nemenda, en slík samskipti eru 

ekki líklegur grundvöllur líflegra umræðna (Hervey, 2006). Mér virtist svo 

ekki vera heldur fannst mér ég leggja fjölbreytilegar spurningar fyrir 

nemendur. Spurningar sem tækju á mismunandi færni, bæði þær sem 

kanna þekkingu (lokaðar spurningar) og þær sem kalla á að nemendur beiti 

þekkingu sinni og færni (opnar spurningar) (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006). Meginviðfangsefni kennara í notkun þessarar aðferðar 

er að virkja nemendur með því að finna þeim hæfilega krefjandi spurningar 

(Huang, 2005; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 1999b) og sýndist mér oft að 

ástæða væri til að einfalda umræðurnar enda líkur á að nemendur séu ekki 

vanir því að vera spurðir krefjandi spurninga sem kalla á að þeir hugsi um 

málefni og réttlæti viðbrögð sín (Gillies og fl., 2012). Umræður og útkoma 

þeirra getur einnig verið misjöfn allt eftir nemendum, umræðuefni og 

markmiðum (Huang, 2005) og fannst mér ég verða vör við þetta í umræðu-

tímum.  

Lang flestar kennsluaðferðirnar gengu vel og sífellt betur eftir því sem ég 

og nemendur urðum vanari að nota þær. Lesið, spurt og spjallað aðferðin er 

gott dæmi um þetta þar sem aðeins 16% eldri nemenda líkaði aðferðin í 

upphafi en síðar líkaði rúmlega 69% þeirra að hana. Nemendur voru 

áhugasamir, virkir, töldu sig læra mikið og fannst gaman að nota aðferðina. 

Þetta kom mér skemmtilega á óvart vegna þess að almennt leiðist 12 ára 

nemendum að nota aðferðina (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Að eitthverju 

leyti kann það að skýrast af því að það námsefni sem við vorum að styðjast 

við, við notkun aðferðarinnar, var mjög fjölbreytilegt. Þá spilar það einnig 

inn í að margir nemendur þessum hópi eru tregir til þess að lesa námsefnið 

sjálfir. Með þessari aðferð, fengu nemendur ekki einungis aðstoð við 

lesturinn, heldur einnig útskýringar á hugtökum eða öðru því sem fram kom 

í textanum, jafnóðum og lesið var og því líklegt að þeir hafi fundið að þeir 

fengu aukinn skilning á efninu.  

Nokkrar sviptingar urðu í notkun minni á vinnublaðakennslu en þá 

aðferð notaði ég nokkuð. Oft reynast vinnublaðaverkefni létt vegna þess að 

ekki þarf að velta fyrir sér hvernig á að setja fram úrlausnirnar eða 

skipuleggja svörin vegna þess að svarform eru gefin (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b). Þessu reyndi ég að vinna á móti með því að breyta vinnublöðunum 

þannig að þau hefðu engin svarform. Þá urðu verkefnablöðin að litlum 

miðum sem líma átti inn í stílabækurnar og leysa verkefnin í þær. Þannig 

fannst mér ég gefa opnari möguleika á mismunandi úrlausnum.  
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Í fyrstu fannst mér gerð spurninganna skipta máli í því hvernig gekk að 

nota aðferðina. Mér virtist nemendur eiga auðveldara með spurningar sem 

byggðu fyrst og fremst á þekkingaratriðum. Þegar við lítum til þess að þessi 

verkefni reynast oft vera mjög einhæf (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b), miða 

almennt lítið að því að virkja hugsun nemenda og efla skilning (Misco og 

Shiveley, 2010) kemur þessi niðurstaða ef til vill lítið á óvart. Þá má einnig 

taka það með í reikninginn að þær aðferðir sem hafa jafnan það markmið 

að festa ákveðna þekkingu (þulunám og þjálfunaræfingar), eru algengustu 

kennsluaðferðirnar við kennslu samfélagsgreina (Hope, 1996; Misco og 

Shiveley, 2010) verður dæmið kannski enn skýrara. Miðað við það er 

hugsanlegt að nemendur séu þessum aðferðum vanastir. Vandinn við 

verkefni af þessu tagi er að erfitt getur reynst að semja verkefni sem reyna 

á skilning og ályktunarhæfni þó tiltölulega einfalt sé að gera verkefni sem 

reyna á upprifjun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

Vinnublöð sem notuð eru í kennslu eru oftast heimagerð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b) og átti það einnig við um mörg þessara verkefna sem 

ég lagði fyrir nemendur, sérstaklega eftir að ég breytti verkefnablöðunum í 

verkefnamiða. Mér fannst erfitt að átta mig á þessum verkefnum og 

viðhorfi nemenda til þeirra meðal annars vegna þess að sá hópur sem sýndi 

jákvæðari viðbrögð við verkefnunum í kennslustundum skilaði neikvæðari 

niðurstöðu í viðhorfskönnunum. Ingvar Sigurgeirsson (1999b) komst að því 

að nemendum leiðist skriflegar æfingar og þykja þær tilbreytingarlausar og 

velti ég því fyrir mér hvort neikvæð niðurstaða í viðhorfskönnunum sé að 

endurspegla þetta en jákvæð viðbrögð í kennslustundum endurspegli ef til 

vill frekar vanan, nemendur telji sig eiga auðveldara með verkefni af þessu 

tagi þar sem þau séu kunnugleg.  

Glíma mín við hópvinnubrögðin var á margar hátt með öðru sniði en þær 

aðrar glímur sem ég átti við kennsluaðferðirnar. Þar komu inn þættir sem 

mér gekk illa að hafa áhrif á eins og afstaða nemendanna sjálfra. Misjafnt er 

hversu langan tíma það getur tekið fyrir hópa að ná að vinna saman með 

samvirkum hætti (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005). Til þess að stuðla að 

samvinnu og gera nemendur jákvætt háða hver öðrum má grípa til nokkura 

aðgerða. Að gefa nemendum tækifæri á að kenna og útskýra hver fyrir 

öðrum hvernig leysa skal verkefnið, láta þá skila verkefnum sameiginlega, 

samnýta námsgögn og fá þeim mismunandi náms- eða félagsleg hlutverk 

eru dæmi um þetta (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005).  

Johnson og Johnson (1999) skilgreina hefðbundna hópavinnu sem 

kennsluaðferð þar sem nemendur eru látnir vinna saman að verkefnum sem 

þó taka mið af einstaklingum en ekki hópnum. Ég notaði þessa aðferð 
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nokkuð og fannst mér nemendur vera ánægðari og áhugasamari að vinna 

verkefni í sameiningu heldur en einslega. Þrátt fyrir það hafði ég ákveðnar 

efasemdir um það hvort það kunni ekki að vera vegna þess að sumir vilji 

komast auðveldlega í gegnum verkefnin sín. Mér finnst ég stundum verða 

vör við þetta og veit að efasemdir mínar eru meðal annars komnar til vegna 

þess að Johnson og Johnson (1999) segja að niðurstaða verkefna af þessu 

tagi geti verið á þá leið að heildar nám nemenda verði meira en sumir í 

hópnum hefðu náð en aðrir hefðu skorað hærra ef þeir hefðu unnið 

einstaklingslega. Til að sporna við þessu þarf að tryggja að vinnuframlag 

nemenda verði ekki ójafnt eins og til dæmis með því að semja um 

einstaklingsmarkmið og vinnuframlag við nemendur, látið þá skila skýrslu 

um vinnuframlag hvers og eins, setja þá í hlutverk sem þeir bera ábyrgð á 

og meta nemendur á einstaklingsgrundvelli (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). 

Barátta mín við aðferðirnar var því afar margbreytileg og afar mikilvæg 

fyrir starfsþróun mína. Í henni skoðaði ég margskonar kennsluaðferðir og 

notkun mína á þeim. Þannig fékk ég sífellda áminningu um hinar 

margvíslegu aðferðir og leiðir, sem er mikilvægt í því að koma í veg fyrir að 

aðferðirnar verði einsleitar eins og algengt er hér á landi (Hafsteinn 

Karlsson, 2009). 

5.3 Sögur úr starfinu 

Í starfendarannsóknum getur rannsakandi útskýrt eigið starf með sögum úr 

starfinu (McNiff, 2010). Sögurnar eru jafnframt gögn rannsóknarinnar. Einn 

mikilvægur þáttur í starfendarannsóknum kennara er að gera starfið 

sýnilegra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004) og varðveita og miðla starfsþekkingu 

kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Sögurnar mínar gera því starf mitt 

þennan tíma sýnilegra og útskýra hvað ég var að gera. Með því að lesa þær, 

geta aðrir kennarar samsamað sig reynslu minni, fengið hugmyndir, velt 

aðgerðum og aðstæðum fyrir sér, ígrundað og þannig bætt sig í starfi. Þegar 

ég fór að velja sögur til að segja, var úr vöndu að ráða þar sem sögurnar 

voru margar en rými takmarkað. Þær sögur sem urðu fyrir valinu voru 

margvíslegar, frá ýmsum tímum og gefa mynd af þeim meginþemum sem 

fram komu í gagnagreiningunni.  

Mér fannst fremur erfitt að setja hugsanir mínar og tilfinningar á prent. 

Skráningin var samt afar mikilvægur hluti af rannsókninni og úrvinnslu 

hennar en með því að skrifa um efnið má fá fram nýja sýn og nýja þekkingu 

(Richardsson, 1994). Með því að umrita sögurnar og horfa á þær frá öðru 

sjónarhorni, tókst mér að grafa sífellt dýpra ofan í sögurnar og komast að 
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kjarna þeirra sem er mikilvægur liður til starfsþróunar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Sögurnar sem ég segi frá hér hafa því verið skoðaðar 

frá ýmsum sjónarhornum, ég hef rýnt í þær og gagnrýnt til að gera betur 

(Trausti Þorsteinsson, 2003). 

5.4 Kennarinn sem fyrirmynd í verkefnavinnu 

Einn sá þáttur sem starfendarannsóknir grundvallast á er sú hugsun að 

maður hefur áhrif á það sem gerist (Edda Kjartansdóttir, 2010). Það gerir 

það að verkum að athafnir manns geti leitt til annað hvort góðs eða ills og 

mikilvægt er að gera sér grein fyrir því. Þegar ég las yfir rannsóknar-

dagbókina mína rakst ég á það að ég taldi að þátttaka mín í verkefnum 

nemenda hafi haft áhrif á það hvernig þeir unnu verkefnið. Kennarinn ber 

ábyrgð á því sem fram fer í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005) 

það er hans að finna leiðir til þess að hvetja nemendur áfram í verkefnum 

sínum. Í þessum tilvikum tók ég þátt í verkefnum nemenda og taldi ég að 

þátttaka mín hefði hvatt þá til dáða. Þegar maður er óöruggur í því sem 

maður er að gera getur verið gott að hafa fyrirmynd til að líta til. Þannig fær 

maður stuðning í því sem maður er að gera og hugmynd um hvernig maður 

á að framkvæma verkefnið. Í listrænum verkefnum er mikilvægt að kennari 

gangi á undan og veki áhuga nemenda (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Í því getur falist að taka 

þátt, sýna fordæmi og/eða leiða nemendur með sér í gegnum verkefnin. 

Með því að taka þátt í verkefninu var ég því einskonar fyrirmynd að því 

hvernig vinna ætti verkefnið. Athafnir mínar höfðu því áhrif á útkomuna 

(Edda Kjartansdóttir, 2010). Þátttakan, tel ég, að hafi bæði orðið til þess að 

hvetja nemendur til dáða og skapað jákvæðan anda og viðhorf gagnvart 

verkefninu. Þá gerði það einnig það að verkum að nemendur áttu 

auðveldara með að aðlagast sínum hlutverkum í verkefninu (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006).  

5.5 Framfarir í notkun aðferðanna 

Í upphafi vetrar átti ég mun oftar í erfiðleikum með notkun kennslu-

aðferðanna en síðar varð er leið á veturinn. Rannsóknardagbók mín leiddi 

þetta skýrt í ljós. Þá mátti einnig sjá þessa sömu endurspeglun í viðhorfs-

könnunum nemenda en í langflestum tilvikum mátti sjá breytingar á 

viðhorfum þeirra til aðferðanna milli fyrri og seinni hluta rannsóknartímans. 

Eitthvert besta dæmið um þetta eru viðhorfabreytingarnar sem urðu í eldri 

hópnum til leitaraðferða og umræðu- og spurnaraðferða. Ef tekin eru 

saman viðhorf beggja árganga og borin saman viðhorfin á fyrra og seinna 
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tímabili, kemur í öllum tilvikum (nema í tilviki innlifunaraðferða og 

tjáningar, en þar fást ekki upplýsingar um fyrra tímabil) í ljós að viðhorf 

nemenda til aðferðanna verða jákvæðari á seinna tímabilinu (sjá mynd 5). 

Þá fann ég einnig að ég varð afslappaðri við notkun aðferðanna og leið 

betur í kennslunni sem bendir til þess að ég hafi náð betri tökum á kennslu-

aðferðunum. Mismunandi kennsluaðferðir henta kennurum misjafnlega vel 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b) og varð ég vör við það. Með því að prófa 

aðferðirnar endurtekið og rýna í það sem gerðist í kennslustundinni, gat ég 

oft fundið leiðir til að aðlaga aðferðina að því sem hentaði betur. Þannig leið 

bæði mér og nemendum betur í kennslunni og framfarir urðu í notkun 

hennar. Þetta er afar mikilvægt vegna þess að án þessara framfara eru 

nokkrar líkur á því að ég hefði gefist upp á notkun hennar og kennsluhættir 

mínir hefðu orðið fábreyttari. Kennsluaðferðir á miðstigi í grunnskólum 

landsins eru fremur einhæfir og velta kennarar lítið fyrir sér hvaða 

aðferðum þeir beita (Hafsteinn Karlsson, 2009). Í þessari rannsókn var 

áherslan á kennsluaðferðir samfélagsgreina. Ég var því alltaf að skoða 

kennsluaðferðir og velja hvaða aðferðir hentuðu sem einnig er mikilvægt í 

því að viðhalda fjölbreyttum aðferðum (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

5.6 Efling í starfi 

Megin tilgangur starfendarannsókna í skólum er að stuðla að aukinni 

fagmennsku og betri menntun (Hafþór Guðjónsson, 2011). Því eru 

Mynd 5. Hlutfall nemenda sem líkar við kennsluaðferðirnar eftir tímabilum. 
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starfendarannsóknir ein leið til starfsþróunar og er þessi rannsókn liður í 

eflingu fagmennsku minnar.  

Miðað við að breytingar á hugmyndum og trú kennara spretti fyrst og 

fremst úr þeirra eign reynslu (Kagan, 1992) verð ég að líta svo á að 

starfendarannsókn sé einmitt rétta leiðin fyrir mig til að stuðla að aukinni 

fagmennsku í starfi mínu. Einnig vegna þess að það styrkir fagmennsku og 

sjálfstraust kennara að fá tækifæri til að framkvæma sjálfur og skoða 

hvernig til tókst (María Steingrímsdóttir, 2010).  

Í ferli rannsóknarinnar lagði ég mig fram um að afla gagna m.a. með því 

að skrá upplifun mína í rannsóknardagbók. Oft átti ég í erfiðleikum með að 

finna hugsunum mínum orð og skrá niður líðan mína og tilfinningar. Sá 

þáttur er samt sem áður afar mikilvægur í því að byggja upp fagmennskuna. 

Samræður gegna lykilhlutverki í þróun fagmennsku kennara (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2002) og skráningar mínar í rannsóknardagbókina voru í 

raun samræður mínar við bókina eða sjálfa mig. Þar mat ég stöðugt og 

gagnrýndi það sem gerðist í skólastofunni, reyndi að finna ástæður fyrir því 

sem vel eða illa gekk, leita lausna við vandamálum og endurskoðaði 

starfshætti mína. Með endurtekningu þessa ferlis fékk ég sífellt betri mynd 

af því sem gerðist í starfi mínu, öðlast betri skilning og framkvæmdi 

breytingar til góðs fyrir skólastarfið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Hin nýja 

sýn gaf mér aukið áræði í þróunarvinnu minni og þor til að takast á við 

margvíslegar aðstæður. Því vil ég leyfa mér að álykta að sérhvert lítið spor 

eins og þetta sé spor í átt að eflingu minni í starfi.  

Gögnin sýndu að mér fór fram í notkun aðferðanna á tímabilinu sem 

styður þá hugmynd mína að rannsóknin hafi orðið til þess að ég hafi eflst í 

starfi mínu sem samfélagsfræðikennari á miðstigi grunnskóla. Smith (2011) 

telur faglega þróun vera forsendu fyrir bættu námi nemenda. Ef litið er til 

þess að hún skilgreinir faglega þróun sem þá innri þróun sem verður hjá 

kennara og tengist rannsóknum á núverandi starfi, námi, skilningi og 

breyttum viðhorfum sem leiða til breyttra kennsluhátta og byggir á 

meðvituðu námi sem stafar af innri hvöt til að styðja betur við nám 

nemenda og þörf kennarans fyrir breytingar, hlýt ég að staldra við það og 

bera það saman við það sem ég hef verið að gera í þessari rannsókn. Hvers 

vegna fór ég af stað í þessa rannsókn? Var það ekki einmitt vegna minnar 

innri hvatar til að styðja betur við nám nemenda? Vissulega er sú raunin. 

Hvað gerðist svo í ferli rannsóknarinnar? Ég öðlaðist betri skilning á starfi 

mínu sem leiðir til breyttra viðhorfa og eykur hæfni til að breyta 

kennsluháttum mínum. Hér virðist því hver þáttur styðja hver við annan við 

þá hugmynd mína að rannsóknin hafi orðið til að efla faglega þróun mína.  
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Í lok rannsóknartímans leið mér sjálfri betur inni í kennslustofunni en í 

upphafi hans. Ef litið er til þeirrar niðurstaðna Quaglia og félaga (1991) að 

undirstöður starfsánægju kennara sé að finna í því umhverfi sem stuðlar að 

vexti kennara, leyfir þeim að taka áhættur og læra velti ég fyrir mér hvort 

það sé ekki einmitt raunin. Ég prófaði margvíslegar aðferðir á tímabilinu. 

Sumar þessara aðferða voru algjörlega nýjar fyrir bæði mig og nemendur og 

því má ef til vill segja að ég hafi tekið nokkurra áhættu við að reyna þær. Í 

gegnum prófanirnar fann ég að ég náði sífellt betri tökum á flestum þessara 

aðferða og mér leið eins og ég hefði vaxið í starfi. Vissulega hlýtur 

tilfinningin um það að gera betur og geta meira, stuðla að bættri líðan í 

starfi.  

5.7 Samantekt 

Ég valdi mér fimm aðferðir til að skoða í rannsókninni. Þær reyna á 

margvíslegan skilning, færni og þekkingu og gátu því myndað góðan 

grundvöll kennslu. Hugsjónir mínar um fjölbreyttar kennsluaðferðir studdu 

mig í vali mínu en þær fengu stuðning úr fræðunum og frá Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þegar ég blandaði aðferðunum saman féllu aðferðir mínar að 

þeim hugmyndum að skipta þyrfti oft um aðferðir til að styðja nám 

nemenda (Mccall, 2006). Viðbrögð nemenda fannst mér einnig styðja 

þessar hugmyndir.  

Í upphafi var glíman við aðferðirnar meiri en síðar varð og viðhorf 

nemenda varð jákvæðara á seinni hluta tímabilsins. Glíman og hin 

síendurtekna áminning um hinar margvíslegu kennsluaðferðir sem 

rannsóknin veitti mér, hjálpaði mér að aðlaga þær að því sem hentaði betur 

og ná fram framförum í notkun þeirra sem leiddi til þess að mér og 

nemendum leið betur í kennslunni og stuðlaði að notkun fjölbreyttari 

kennsluaðferða.  

Starfendarannsóknir eru leið til starfsþróunar (Hafþór Guðjónsson, 2011) 

sem er forsenda fyrir bættu námi nemenda (Smith, 2011). Rannsóknin var 

liður í eflingu fagmennsku minnar og gaf hún mér tækifæri til að 

endurskoða starfshætti mína, öðlast betri skilning á þeim og framkvæma 

breytingar til góðs fyrir skólastarfið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Helstu 

niðurstöður sýndu að mér fór fram í notkun aðferðanna, mér leið betur og 

var afslappaðri sem styður hugmynd mína um að ég hafi eflst í starfi. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um kennsluaðferðir í samfélagsgreinum og hef 

ég prófað margar aðferðir í viðleitni minni til þess að bæta kennslu mína. 

Ferli rannsóknarinnar hefur veitt mér svör við spurningum mínum. Ég þekki 

þær aðferðir sem hafa reynst mér vel og veit með hvaða hætti ég þarf að 

vinna frekar með þær aðferðir sem hafa verið mér erfiðari. Ég náði betri 

tökum á flestum kennsluaðferðanna, öðlaðist betri skilning á starfi mínu og 

tel mig í dag betur í stakk búna til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda minna. Ég veit að maður getur aldrei fundið einhverja leið sem 

virkar alltaf. En með því að vera meðvitaður um notkun kennsluaðferða, 

rýna í kennsluna og aðlaga að aðstæðum og hæfileikum, bæði nemenda og 

kennara, er hægt að taka framförum í notkun aðferðanna og auka 

fjölbreytni þeirra kennsluaðferða sem valdar eru til kennslunnar. Það er 

mikilvægt vegna þess að nemendum henta margvíslegar aðferðir til náms. 

Ég tel því að það hafi verið mér afar mikilvægt að fá að kynna mér og prófa 

þessar fjölbreyttu kennsluaðferðir og tel að almennt sé mjög gagnlegt fyrir 

kennara að kynna sér fjölbreyttar kennsluaðfeðir. 

Vinna mín við rannsóknina hefur orðið til þess að ég hef lært heilmikið 

um sjálfa mig. Þessi mikla sjálfsgagnrýni var ekki alltaf auðveld en glíman 

hefur veitt mér styrkingu í starfi og tel ég mig hafa þroskast og vaxið sem 

kennari. Þegar ég horfi fram á veginn, sé ég að þessi rannsókn hefur gefið 

mér mikilvægann grunn til að byggja áframhaldandi sjálfskoðun á. Ég sé að 

með því að halda áfram að rýna í kennslu mína, get ég haldið áfram faglegri 

þróun og bætt mig í starfi. Þá gefur rannsóknin einnig öðrum kennurum 

samskonar grunn til að byggja á sína eigin kennslurýni og starfsþróun. Engin 

ein lausn hentar fyrir alla eða gildir að eilífu en rannsóknin getur gefið 

kennurum efni til að hugsa um, þætti í kennslu til að aðlaga, prófa og 

greina, svo þeir sjálfir geti þróað sínar eigin hugmyndir um kennsluna 

(Noddings, 2009). Rannsóknin hefur einnig sýnt mér fram á mikilvægi 

starfendarannsókna fyrir kennara og kennaranema. Með þessum hætti má 

fá alveg nýja sýn og nýjan skilning á daglegum þáttum starfsins og stuðla að 

þróun í starfi sem leiðir til betri menntunar nemenda og betri starfslíðan 

kennara. Því tel ég afar mikilvægt að sem flestir kennarar fái tækifæri til 

þess að rannsaka starfið sitt og þróa sig áfram.  
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Viðauki 

Hér koma þau gögn og skjöl sem vísað er til í textanum. 

Viðauki A. Viðhorfskönnunarblöð 
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Viðauki B. Póstur sendur til foreldra 14.11.2013 

Póstur sendur úr Menntor, fimmtudaginn 14 Nóvember 2013, kl. 13:12 til 

aðstandenda nemenda eldri hópsins. 

 

Sælir kæru foreldrar 

Eins og ég kynnti á haustfundi með ykkar 11. september síðast liðinn, er 

ég í vetur að vinna að meistaraverkefni í náms- og kennslufræðum og er 

verkefnið hafið. Ég er að vinna starfendarannsókn á kennsluaðferðum 

samfélagsgreina, þar sem ég prófa nokkrar mismunandi kennsluaðferðir til 

að komast að því hvaða aðferðir henta mér við kennslu samfélagsgreina og 

hvaða aðferðir höfða til nemenda. Markmið rannsóknarinnar er að afla 

upplýsinga sem ég get notað mér til að bæta og þróa kennslu mína í 

samfélagsgreinum til þess að vera betur í stakk búin, að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda og að geta hjálpað þeim að ná þeim 

námsárangri sem stefnt er að.  

Til þess skoða ég mína eigin vinnu og hvernig mér finnst til takast ásamt 

því að leita eftir skoðunum nemenda á tilteknum viðfangsefnum. Ég er fyrst 

og fremst að skoða mínar eigin aðferðir en viðhorf og verkefni sem ég mun 

skoða frá nemendum verður ekki hægt að rekja til ákveðinna nemenda, 

enda einungis ætluð til að skoða mín eigin vinnubrögð í gegnum almenn 

viðbrögð nemenda.  

Ef þið hafið eitthvað á móti því að ég noti viðhorf og vinnu barns ykkar 

við þessa rannsókn mína, vil ég biðja ykkur að láta mig vita og ég mun að 

sjálfsögðu verða við þeirri beiðni. Ykkur er einnig velkomið að hafa samband 

ef þið óskið frekari upplýsinga um rannsóknina.  

Með kærri þökk fyrir ánægjulegt samstarf. 

Kveðja 

Systa 

(Jóna Guðmunda Hreinsdóttir) 
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Póstur sendur úr Menntor, fimmtudaginn 14 Nóvember 2013, kl. 13:11 

til aðstandenda nemenda yngri hópsins. 

  

Sælir kæru foreldrar 

Eins og ég kynnti í pósti til ykkar 19. september síðast liðinn, er ég í vetur 

að vinna að meistaraverkefni í náms- og kennslufræðum og er verkefnið 

hafið. Ég er að vinna starfendarannsókn á kennsluaðferðum samfélags-

greina, þar sem ég prófa nokkrar mismunandi kennsluaðferðir til að komast 

að því hvaða aðferðir henta mér við kennslu samfélagsgreina og hvaða 

aðferðir höfða til nemenda. Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga 

sem ég get notað mér til að bæta og þróa kennslu mína í samfélagsgreinum 

til þess að vera betur í stakk búin, að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda og að geta hjálpað þeim að ná þeim námsárangri sem stefnt er 

að.  

Til þess skoða ég mína eigin vinnu og hvernig mér finnst til takast ásamt 

því að leita eftir skoðunum nemenda á tilteknum viðfangsefnum. Ég er fyrst 

og fremst að skoða mínar eigin aðferðir en viðhorf og verkefni sem ég mun 

skoða frá nemendum verður ekki hægt að rekja til ákveðinna nemenda, 

enda einungis ætluð til að skoða mín eigin vinnubrögð í gegnum almenn 

viðbrögð nemenda.  

Ef þið hafið eitthvað á móti því að ég noti viðhorf og vinnu barns ykkar 

við þessa rannsókn mína, vil ég biðja ykkur að láta mig vita og ég mun að 

sjálfsögðu verða við þeirri beiðni. Ykkur er einnig velkomið að hafa samband 

ef þið óskið frekari upplýsinga um rannsóknina.  

Með kærri þökk fyrir ánægjulegt samstarf. 

Kveðja 

Systa 

(Jóna Guðmunda Hreinsdóttir) 
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