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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn sem unnin var á tímabilinu frá 

janúarbyrjun 2013 fram á vorið 2014. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna hvernig kennari gæti örvað ímyndunarafl nemenda með það að 

markmiði að auka áhuga og virkni þeirra í námi. 

Við fræðilega umfjöllun eru lagðir til grundvallar þættir sem tengjast 

ímyndunarheimi barna. Fjallað er um forhugmyndir og ímyndunarafl barna, 

svo og um hvernig hægt er að nota leik, samtal og hlustun í kennslu til að 

efla ímyndunarafl nemenda. Í aðferðafræðilegum hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um markmið rannsakanda, hvernig honum gekk að fylgja þeim eftir 

og hvaða áskorunum, hindrunum og tækifærum hann stóð frammi fyrir í því 

ferli. Þá er gagnaöflunarferlinu í samstarfi við nemendur lýst og greint frá 

rýnivini og greiningu gagnanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru flokkaðar eftir þemum sem komu fram 

í gögnum rannsakanda. Þemun eru: Tilraunir kennarans til að virkja 

hugarheim nemenda í kennslustarfinu þar sem leikur, samtal og hlustun 

samþættast; jafnframt hvernig kennarinn markvisst stuðlaði að virkri 

hlustun og samræðu þar sem ímyndun var leyfð sem lykilatriði til þess að 

örva nemendur. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til að með því að stuðla að 

markvissu samtali og hlustun í skólastofunni þá hjálpa börnin hvert öðru. 

Leikurinn, samtalið og hlustunin eru til þess fallin að örva ímyndunaraflið. 

Námsverkefnin sýndu að ímyndunarafli barna eru nær engin takmörk sett 

og börn hafa öflugt og fjörugt ímyndunarafl sem hægt er að örva. 

Rannsóknin leiddi til þess að kennarinn fór að hlusta betur á nemendur og 

hugmyndir þeirra, lærði betur samtalsaðferðir barnanna og fór að leyfa 

samræðunum að flæða. 
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Abstract 

Imagine there is no heaven 

The action research, described in this paper took place from early January 

2013 until the spring of 2014. The paper describes how a teacher was able 

to enhance the fantasy of her students. The aim of the research was to 

stimulate the imagination of the students and change the working methods 

the teacher uses so she can develop teaching methods that can be used to 

enrich the learning potential of the children. 

The theoretical discussion is based on fundamental issues that are 

connected with children’s imagination. It describes the students´ 

preconceptions as well as children’s imagination and fantasy. The paper 

also deals specifically with play, conversation and listening. 

The methodological part of the essay describes how the researcher 

managed to go by her own objectives, how the research developed and 

went through changes, how the researcher had to deal with challenges, 

barriers and opportunities. It also describes the data collecting process with 

the children, explains the data reviewing and the data analysis.  

The conclusions are presented in the main part of the paper. The 

conclusions are classified by themes that rose from the data gathered when 

analysed. Attempts are made to answer the research question which opens 

a view into the teacher´s work and the students´ work at the same time. It 

describes how the teacher attempted to activate the imagination of the 

students by using the „trio″ in class where play, conversation and listening 

were integrated into the teaching. Active listening and conversation were 

systematically encouraged and imagination not only allowed but 

encouraged because it was a key factor in stimulating students. It also 

describes the changes that the research process went through in this 

proactive action research that was supposed to encourage and enrich.  

The main conclusions are summarized in the discussion chapter and put 

into scientific context. The paper also suggests what one may learn from 

this research. Its main aim was to investigate how a teacher might stimulate 

the imagination of students with the aim of increasing their interest and 

making them more active as students. This chapter therefore also describes 

how the research affected the teacher´s practises and teaching methods. 
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1 Inngangur 

Hefur einhverjum dottið í hug að kennurum finnist eins og dagurinn í dag sé 

eins og dagurinn í gær? Líkt og horft sé alltaf á sömu atburðarásina eins og 

listilega er lýst í kvikmyndinni „Groundhog day″? Dagarnir verða að vikum 

og mánuðum og fyrr en varir hlaðast árin upp. Í mínu tilfelli upplifði ég sams 

konar tilfinningu við kennslu, sífellda endurtekningu og minna um áskoranir. 

Þetta gerist örugglega í fleiri starfsgreinum en kennslu. Allir finna til þess á 

einhverjum stað í lífinu að alltaf sé verið að ausa sama vatninu úr sömu 

fötunni. 

Ýtt var duglega við mér þegar ég fékk starfsleyfi til að mennta mig enn 

frekar á áhugasviði mínu, menntun ungra barna. Þá fannst mér sem ég 

stæði við rætur fjalls, horfði upp á tindinn ákveðin í að hefja gönguna. Ég 

þóttist vita að námið, endurmenntunin, meistaranámið, yrði ævintýraganga 

þar sem margt gæti gerst jákvætt en ekki endilega auðvelt. 

Líkt og í fjallgöngu, þegar sést örla fyrir tindinum í þokunni, þá þarf 

maður að gæta þess að villast ekki. Það má ekki hrapa fyrir björg. Maður 

þarf að notfæra sér alla þá reynslu og þekkingu sem maður hefur til að bæta 

við lokaskrefunum jafnvel þó að toppnum verði aldrei náð. Þannig er 

meistaraverkefnið mitt. Ég stend mig að því að halda áfram göngunni á 

markvissan hátt vitandi þó að þokan geti leitt mig af leið. Ég hef þurft að 

horfa inn á við, horfa á nýjar leiðir, nýja göngustíga, fara upp og niður, rýna 

og velta fyrir mér hvort það sé kominn tími til breytinga. Í mínum huga stóð 

ég svo sannarlega í þeim sporum að tími væri kominn til að breyta 

starfsháttum mínum í kennslustofunni. Ég vildi reyna nýjar leiðir í kennslu. 

Rannsóknin gaf mér tækifæri til að prófa það sem mig hafði alltaf dreymt 

um, það er að auka þátt ímyndaraflsins í kennslu. Þetta var tækifæri sem 

vert var að grípa. 

1.1 Hvers vegna rannsaka ég ímyndunaraflið ? 

Ég hef starfað sem kennari í tuttugu ár. Snemma á mínum kennsluferli hafði 

ég strax áhuga á að nýta og skoða allar mögulegar leiðir til að bæta 

kennsluna og efla nám barna, sérstaklega yngri barna, þar sem ég var að 

sérhæfa mig á því sviði. Lestur og ritun eru þeir grunnþættir sem skipta 

meginmáli í kennslu á yngsta stigi. Ég vildi prófa eitthvað nýtt í kennslu, 

bæta við það sem ég hafði þegar lært og byggt upp í reynsluheimi skólans. 
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Ég staldraði við ímyndunaraflið. Það hefur alltaf verið mér hugleikið. Ég 

ólst upp í hverfi þar sem hraun umvafði húsin. Við krakkarnir í hverfinu, tíu 

til tuttugu þegar mest var, lékum okkur við hvert tækifæri í hrauninu. Við 

bjuggum okkur til ímyndaðan heim þar sem hraunklettarnir urðu að drauga-

,indíána- og kúrekaklettum. Auðvelt var að ímynda sér heilan ævintýraheim 

eingöngu með því að breyta hrauninu í þau ævintýri sem við vildum. Ég 

byrjaði síðan fljótlega – í upphafi kennsluferils míns – að leika mér með 

ímyndunaraflið í kennslu. Ég hef breytt bókstöfum í lifandi furðuverur sem 

vilja heilsa upp á börnin. Stafirnir ýmist banka á gluggana eða eru fastir í 

skúffum í kennaraborðinu. Stundum eru þeir önugir af því að þeim varð kalt 

við að bíða eftir okkur. Ég hef líka stundum verið með ósýnilegar verur í 

skólastofunni sem hjálpa nemendum með námið. Allt er þetta gert með það 

að markmiði að gera kennsluna áhugaverða og skemmtilega fyrir 

nemendur.  

Börn eru móttækileg og eiga auðvelt með að sjá fyrir sér heim sem er 

fullur af ævintýrum, skrýtnum verum, hlutum og fyrirbærum. Ég reyni að 

tengja þennan ímyndunarleik við kennsluna. Þungamiðjan í námi barna á 

yngsta stigi er lestur og ritun. Í mínum huga eru þessir námsþættir samofin 

heild og órjúfanlegur þáttur í námsferli ungra barna. Af þessari ástæðu tel 

ég að eitt af því mikilvægasta í mínu starfi og grunnurinn að öllu námi sé að 

kenna nemendum mínum að lesa. Yfirleitt tek ég við börnum strax í fyrsta 

bekk og fylgi bekknum eftir þar til fjórða bekk lýkur. Fyrstu bekkirnir, sem ég 

hef tekið á móti, eru orðnir fimm. Þegar nemendur mæta í skólann er hver 

og einn eins og töfrapoki, uppfullur af fjölbreyttum hugmyndum sem 

kennarinn þarf að ná að virkja á jákvæðan hátt. 

Í lestrar- og ritunarkennslu hef ég stuðst við námsefnið Listin að lesa og 

skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig Löve, 1997). Aðaláherslan er á 

stafainnlögn og nota ég hljóðaaðferð til þess að kenna lestur. 

Hljóðaaðferðin gengur út á að barnið læri að „hljóða sig“ í gegnum hvert 

orð og verði smám saman læst með þeim hætti. Í námsefninu koma fyrir 

sögupersónur eða verur sem tengjast stuttum ævintýrum. Sögurnar vekja 

umræður í bekknum. Þær geta aukið orðaforða barnanna og stuðlað að 

málþroska og málnotkun þeirra. Sögupersónurnar hafa það hlutverk að lífga 

upp á efnið, gefa hugmyndafluginu lausan tauminn og hvetja nemendur 

áfram í lestrarnáminu (Arnheiður Borg og Rannveig Löve, 1997). 

Aðalsöguhetjurnar í námsefninu eru ímyndaðar verur, þær Sóla ljósálfur 

og dvergurinn Nóri. Hlutverk þessara vera er að fylgjast með nemendum 

læra stafina. Í bókinni söfnuðu verurnar stöfunum saman en vissu ekki til 

hvers þeir væru notaðir. Sóla og Nóri ákváðu að læra að lesa með 
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börnunum en til að geta verið með börnunum þurftu þau að gera sig 

ósýnileg. Þau gripu til þess ráðs að bregða yfir sig huliðshjálmi og þannig 

urðu þau ósýnileg í skólastofunni. 

Fyrir tveimur árum, þegar ég tók á móti fimmta fyrsta bekknum, ákvað 

ég að leggja höfuðáherslu á að leika mér með ímyndunaraflið. Fyrir mig var 

það ný áskorun sem var leið mín til að breyta kennsluháttum mínum. Ég átti 

gamalt kort af brosandi sól sem ég setti alltaf á töfluna til að minna 

nemendur á að Sóla væri komin til okkar til að fylgjast með kennslunni og 

um leið til að læra að lesa. Nemendurnir voru glaðir, ákafir, spenntir og 

áhugasamir. Þeir fylgdust með af mikilli innlifun og tóku að mínu mati mun 

virkari þátt í náminu en oft áður því þeir voru að hjálpa Sólu að læra að lesa. 

Skilin á milli ímyndunarheimsins og raunheimsins voru ekki alltaf ljós. 

Þannig fóru þeir atburðir, sem gerðust í ímyndaða heiminum, að taka á sig 

raunsanna mynd því börnin sögðu foreldrum sínum frá þessum ósýnilegu 

verum, fengu að taka þær með sér heim, fengu að fara með þær í 

afmælisveislur og heimsóknir. Sóla og Nóri fengu að borða, þau burstuðu 

tennurnar og stækkuðu að sjálfsögðu yfir nóttina eins og öll ung börn. Í lok 

skólaársins, þegar öllum stafainnlögnum var lokið, var komið að erfiðri 

kveðjustund. Hinar ímynduðu verur kvöddu og sorgmæddir nemendur 

kvöddu þær með skilningi á því að á næsta ári myndu þær hjálpa öðrum 

börnum í nýjum fyrsta bekk. 

Rannsóknarritgerðin, rannsóknarspurningin og sú vinna, sem unnin var, 

er bein afleiðing af þessari áratuga sögu sem ég hef hér lýst. Ég vildi halda 

áfram að vinna með ímyndunaraflið og takast á við nýjungar í 

kennsluháttum. Ég vildi gera það á markvissan hátt og skoða hvernig hægt 

er að nýta fleiri kennsluverkfæri í fjölbreyttu kennsluumhverfi.  

1.2 Rannsóknarspurning og markmið rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig ég sem kennari get eflt 

ímyndunarafl nemenda á yngsta stigi grunnskólans með það að markmiði 

að auka áhuga þeirra á námi sínu. Rannsóknin er starfendarannsókn sem 

byggir á athugun minni á mér sjálfri sem kennara í starfi og á vinnu 

nemenda minna í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Megintilgangurinn með rannsóknarvinnu minni er að örva hugmyndaflug 

barna. Ég stíg inn á nýtt svið þar sem ímyndunin leikur lykilhlutverk. Á þann 

hátt tengjast meginþættir rannsóknarinnar starfs- og kennsluháttum mínum 

þar sem ég stend frammi fyrir því að þróa kennsluaðferðir sem ýta undir 

ímyndunarafl nemenda. 
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Karen Gallas, yngri barna kennari og starfendarannsakandi í Brookline í 

Massachusetts, hefur haft mikil áhrif á mig í gegnum þessa 

rannsóknarvinnu. Karen Gallas er lærður náttúrufræðikennari og í kennslu 

leggur hún áherslu á að skapa aðstæður þar sem nemendur þróa 

vísindalega hugsun og fara að líta á sig sem vísindamenn í gegnum verkefni 

sem þeir vinna að. Til að ná þessum markmiðum lætur hún nemendur halda 

vísindadagbók þar sem þeir skrá niður hugsanir sínar og spurningar um 

heiminn og samfélagið. Þeir taka einnig þátt í vikulegum vísindafundum sem 

taka um 20–30 mínútur (Gallas, 1995). Gallas hefur lagt sig fram um að þróa 

kennslu sína út frá því sem hún heyrir nemendur segja (Gallas, 2003). Að 

lesa bækur Gallas (1994, 1995 og 2003) hreif mig sem kennara og 

rannsakanda. Hún gaf mér verkfæri til að prófa mig áfram í að efla 

ímyndunarafl nemenda minna. Ég reyni í rannsókninni að tileinka mér að 

einhverju leyti aðferðir hennar og feta þær brautir sem hún hefur markað. 

Við yfirferð á rannsóknum Gallas hef ég fundið fyrir hvatningu til að treysta 

mínu innsæi sem kennara. Sú hvatning hefur þannig stutt mig á óbeinan 

hátt til að feta mína eigin leið í rannsóknarferlinu.  

Á sama hátt nýtti ég þá rannsókn, sem fjallað er um í þessari ritgerð, sem 

áskorun til að stíga út fyrir hefðbundinn ramma skólaumhverfisins, blanda 

saman hefðbundinni og óhefðbundinni hugsun og sýna fram á að ef 

hæfileikar barna eru dregnir fram á markvissan hátt geti það stuðlað að 

betri námsvitund í lestri og ritun. 

Rannsóknarspurningin er: Á hvern hátt get ég sem kennari örvað 

ímyndunarafl nemenda? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, hefur verið fjallað um 

kveikjuna að verkefninu, af hverju rannsaka á ímyndunaraflið, hver 

markmið rannsóknarinnar eru og rannsóknarspurningin sett fram. 

Í öðrum kafla er greint frá fræðilegri nálgun viðfangsefnisins. Ég lýsi því 

hvernig ég hef þreifað mig áfram með viðfangsefnið og læt það kallast á við 

fræðin í þeim heimildum sem ég las og rýndi í. Ég byrja á að fjalla um 

forhugmyndir nemenda sem eru einnig nefndar hversdagshugmyndir. Þá er 

umfjöllun um skapandi starf og ímyndun með sérstakri áherslu á hugarheim 

og ímyndunarafl barna. Síðan er fjallað um það sem ég hef kallað 

þrenninguna, þ.e. leikinn, samtalið og hlustunina, þá fjalla ég um fræðileg 

atriði sem tengjast hverjum þætti fyrir sig.  

Í þriðja kafla er sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningu, markmiðum, undirbúningi og framkvæmd 
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rannsóknarinnar, gagnaöflun og greiningu gagna. Sagt er frá þátttakendum, 

rannsóknarvini og rýnivini. Einnig er fjallað um rannsóknina út frá mínu 

sjónarhorni og glímunni við sjálfa mig. 

Í fjórða kafla er greint frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar og 

hvernig þær varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. Einnig er greint frá 

hvernig mér tókst í kennslustarfinu að virkja hugarheim nemenda með 

þrenningunni þar sem leikur, samtal og hlustun samþættast. Jafnframt er 

lýst hvernig ég markvisst stuðlaði að virkri hlustun og samræðu, þar sem 

ímyndun var leyfð sem lykilatriði til þess að örva nemendur. Í fimmta kafla 

birtast umræður eða túlkanir þar sem dregnar eru saman hin fræðilega 

nálgun og niðurstöður rannsóknarinnar. Í síðasta kaflanum eru lokaorð. 
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2 Fræðileg nálgun 

Grunnurinn að því sem ég fjalla um í hinum fræðilega kafla ritgerðarinnar er 

byggður á reynslu minni sem kennara á yngsta stigi grunnskólans og áhuga 

mínum á að auka ímyndunarafl nemenda. Ég legg því til grundvallar 

fræðilega umfjöllun um þætti sem tengjast ímyndunarheimi barna eins og 

forhugmyndir þeirra. Í mínu starfi hef ég reynt að virkja hugarheim 

nemenda með því sem ég kalla hér þrenninguna í kennslustarfinu þar sem 

leikur, samtal og hlustun samþættast í ósýnilega strengi hljóðfæris sem 

mynda undirstöður undir þá vinnu sem hér er lagt upp með. 

Í þessum kafla mun ég skoða hvern þátt fyrir sig. Ég mun draga fram það 

sem fræðimenn hafa sagt um þrenninguna í þeim tilgangi að nota það til að 

meta þær leiðir sem ég fer til að rannsaka hvernig hægt er að virkja 

ímyndunarafl barna, að komast nær hugarheimi þeirra. Ég nýti þessar 

rannsóknir til að skilja betur hvernig ég get notað hugarheim nemenda til að 

virkja þá til frekari ábyrgðar, efla leikni þeirra og færni og gera þá að betri 

námsmönnum í dag en í gær. Það er von mín að ef vel tekst til þá finnist 

nemendum gaman að koma í skólann og telji að þar sé gott að vera. 

Í þessum fræðilega kafla ritgerðarinnar byrja ég á að fjalla um 

forhugmyndir nemenda og vík þá einnig að hugarheimi og ímyndunarafli 

barna. Þá verður sérstaklega fjallað um þrenninguna, þ.e. leikinn, samtalið 

og hlustunina. Fjallað verður ítarlega um hvern þátt fyrir sig og varpað ljósi á 

hlutverk þeirra í starfendarannsókninni. 

2.1 Forhugmyndir nemenda 

Hugmyndir, sem barn hefur, mótast af menningarlegum gildum og 

tungumáli samfélagsins þar sem barnið elst upp og samskiptum þess við 

aðra (Leach og Scott, 2000). Þegar barn byrjar í skóla getur kennari þurft að 

leiðrétta hugmyndir þess um ákveðna hluti; þannig myndast þríhliða 

samband á milli kennarans sem fræðara, nemandans og þess hlutar sem 

fjallað er um hverju sinni (Leach og Scott, 2000). Hugmyndir nemenda 

virðast hafa mikil áhrif á nám og hafa verið nefndar forhugmyndir (Hafþór 

Guðjónsson, 1991). Nemandinn túlkar það sem kennarinn segir eða skrifar í 

ljósi sinna eigin hugmynda. Niðurstaðan verður því oft þannig að 

nemandinn leggur aðra merkingu en kennarinn í það sem fjallað er um í 

kennslunni og lærir þar af leiðandi annað en það sem kennarinn ætlar sér 
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að kenna (Hafþór Guðjónsson, 1991). Kennarar verða því oftar en ekki vitni 

að mótsagnakenndum túlkunum nemenda á hlutum sem eru til umræðu. 

Börn hafa ekki sömu tilhneigingu og flestir fullorðnir til að sjá hlutina í 

rökréttu ljósi (Driver, Guesne og Tiberghien, 1985). 

Ég tek undir þessi sjónarmið og hef fundið, sem kennari, í gegnum 

samskipti mín við nemendur, að forhugmyndir þeirra geta vera 

fastmótaðar. Má nefna að þegar barn hefur skólagöngu sína hefur það 

ákveðnar hugmyndir og væntingar um hvernig það er að vera í skóla. Ég tel 

að þessar hugmyndir fái barnið m.a. út frá eigin reynsluheimi og 

samskiptum sínum við aðra sem það umgengst. 

Rannsóknir sýna að nemendur eru oft búnir að gera sér hugmyndir um 

efnislega þætti sem fjallað er um á sviði raungreinakennslu (Driver o.fl., 

1985; Hafþór Guðjónsson, 1991). Nemendurnir reyna alltaf að skapa 

reglufestu um það sem þeir sjá, heyra eða finna. Þetta gerist bæði meðvitað 

og ómeðvitað. Hafþór (1991) segir að forhugmyndirnar verði eins konar 

uppskera hinnar daglegu reynslu sem hver og einn nemandi verður fyrir. 

Með þá vitneskju í farteskinu, að nemandi hafi ákveðnar forhugmyndir, 

nefnir Hafþór einnig að kennarar ættu að horfa meira til hugmynda og 

hæfileika nemenda; með því nái kennarar betri árangri í kennslu. Í stað þess 

að leggja áherslu á yfirferð námsefnis ættu kennarar að gefa nemendum 

tækifæri til að þjálfa sig og nota þekkinguna (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

„Við eigum ekki, eins og einatt er gert, að demba yfir 

nemendur okkar „réttu svörunum″, ekki innræta þeim þá 

tilfinningu, að þeirra eigin hugmyndir séu einskis virði...″. 

(Hafþór Guðjónsson, 1991, bls. 21) 

Kennarinn þarf að vita á hvaða grunni nemendur byggja sína þekkingu. Með 

þá vitneskju ætti að vera auðveldara fyrir kennarann að vinna með þann 

grunn sem nemendur hafa því oft þurfum við að kryfja hugmyndir nemenda 

til að geta komið réttri fræðslu til skila. Líkja má þessu við húsbyggingu. Til 

að reisa allt húsið þurfum við að hafa traustan grunn sem húsið stendur á. 

Ef grunnurinn er veikur fyrir þarf að styrkja hann. Í skólanum gerist það með 

aukinni fræðslu og menntun. Bennett (2003) segir að reyndir kennarar eigi 

að sjá að nemendur hafi einhverja fyrir fram þekkingu á hlutum eða 

fyrirbærum sem þeir eru að læra um. Mikilvægt er að sjá það fyrir vegna 

þess að grunnþekking nemenda leiðir til þróunar á öðrum hugmyndum 

þeirra um nám. 
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Forhugmyndir nemenda geta verið lífseigar (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

Jafnvel þótt nemendum hafi verið kennt annað en forhugmyndirnar segja til 

um þá breyta þeir ekki endilega hugsun eða þekkingu sinni (Driver o.fl., 

1985). Að mínu mati getur það tengst reglufestu nemenda og einnig að þeir 

nái ekki að finna nýju þekkingunni stað. Það ber einnig að horfa til þess að 

þegar skóladegi lýkur og beinna áreita verkefna skólans nýtur ekki við grípa 

nemendur oftar en ekki til forhugmynda sinna vegna þess að þeim finnst 

þær skynsamlegar og eðlilegar. Forhugmyndir þurfa ekki alltaf að vera 

rangar en með því að skapa rými í skólastofunni til umræðna getur 

kennarinn komist að því hverjar hugmyndir nemendanna eru. Forhugmyndir 

endurspegla skilning nemenda á viðkomandi viðfangsefni og til að kennari 

geti kennt þeim þá þurfa kennarar að geta séð á hverju hugmyndir 

nemenda byggja. Með það í huga getur kennarinn skipulagt kennslu sína á 

markvissari hátt, viðfangsefnin verða við hæfi og henta þroskastigi hvers og 

eins nemanda (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

Lítil þekking og reynsla barna af ákveðnum viðfangsefnum getur haft í 

för með sér að margar forhugmyndir þeirra reynast rangar. Ein af þeim 

þekktari hjá börnum er að sólin snúist í kringum jörðina en það er röng 

forhugmynd. Börnin sjá sólina koma upp í austri og setjast í vestri en eru 

alltaf sjálf kyrr á sama stað. Hugtaka- og hugmyndanet barna við upphaf 

skólagöngu er sjaldnast laust við ranghugmyndir (Meyvant Þórólfsson, 

2003). Börn búa til af eigin hvötum hugmyndir til að skilja umhverfi sitt og 

aðstæður, þau reyna að skilja heiminn betur og betur. Til að gera kennsluna 

árangursríkari og auðga hana þurfa kennarar að kynna sér þessar 

forhugmyndir barnanna (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

Eitt það mikilvægasta í námi er grunnþekking nemandans, það sem 

nemandinn þegar veit um viðfangsefnið og það hefur mest áhrif á nám og 

námsárangur (Bennett, 2003; Meyvant Þórólfsson, 2003). Á einhvern hátt 

þarf að afhjúpa hugmyndir barna og kennarar þurfa að komast að innihaldi 

þeirra til að geta haldið áfram markvissri kennslu. Í námsverkefnum, þar 

sem beitt er spurningum með svarvalkostum, er möguleiki fyrir kennarann 

að nálgast hugarheim nemenda. Í útskýringum nemenda kemur fram 

efniviður í umræður og athuganir sem hægt er að nýta til að þróa 

hugmyndir nemenda um viðkomandi viðfangsefni enn frekar. Á þann hátt 

hefur kennarinn tækifæri til að kynna sér forhugmyndir nemenda (Hafþór 

Guðjónsson, 1991). 

Hugmyndir Ausubels (Bennett, 2003; Meyvant Þórólfsson, 2003) um að 

grunnþekking nemenda hafi mest áhrif á nám þeirra endurspeglast í 

kenningum Deweys (1938/2000). Kenningarnar Deweys má túlka á þann 
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hátt að reynsluheimur einstaklinga sé ekki einungis og alfarið hið innra 

heldur einnig og jafnvel miklu frekar hið ytra. Ytra umhverfi hefur áhrif á 

reynsluheim einstaklinga og það sem gerist í ytra umhverfinu eins og áhrif 

náttúruhamfara, slysa, skilnaðar eða dauðsfalls skapar sífellt stærri og víðari 

reynsluheim. Börn öðlast þannig bæði mennta- og menningarlega og félags- 

og uppeldislega reynslu. Þar sem reynsla barna mótast af umhverfinu eru 

kennarar í lykilstöðu til þess að hafa áhrif á það hvaða aðstæður og 

námsumhverfi stuðli að auknum þroska barnanna, vitsmunaþroska. Dewey 

(1938/2000) segir að reynsla skipti máli og að reynsluheimur þeirra sem búi 

í sveit sé annar en þeirra sem lifa í stórborgum. Í minni kennslu upplifi ég að 

nemendur koma með ólíkan reynsluheim inn í kennslustofuna. Sumir 

nemendur hafa tekist á við fjölmörg hversdagsleg verkefni á meðan aðrir 

hafa takmarkaða reynslu. Ég tel mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir 

reynslu barna og hvernig hún getur mótað hugmyndir þeirra um þau 

verkefni sem þau taka sér fyrir hendur í skólum. Að virkja og örva áhuga 

barna er hlutverk kennarans og með þátttöku sinni sem nemandi öðlast 

barnið þá reynslu sem sköpuð hefur verið í tengslum við upplifun þess 

hverju sinni. Kennari þarf að hafa til staðar auðugt og skapandi umhverfi í 

skólastarfinu til þess að stuðla að sem jákvæðastri reynslu barna (Dewey, 

1938/2000). 

Ég hef lagt mig fram um að leita eftir og nýta fjölbreytileikann í 

umhverfinu til að vekja áhuga barna á námi. Í útikennslu má sem dæmi 

stuðla markvisst að vettvangsferðum, ratleikjum, rannsóknarverkefnum og 

athugunum með það að leiðarljósi að tengja slík viðfangsefni við 

þekkingarleit nemenda. Gallas (1995) telur forhugmyndir nemenda skipta 

máli í námi og einnig að reynsla barna hafi snemma á lífsleiðinni áhrif á nám 

þeirra. Sú reynsla, sem börn búa yfir, birtist í talsmáta þeirra og almennri 

sýn og viðhorfum þeirra til lífsins. Þannig telur Gallas að uppspretta tilgátna 

birtist í órökréttri hugsun barnanna og að ranghugmyndir geti hjálpað 

kennaranum að skilja hugsun barna (Gallas, 1995). Ég tek undir þessi 

sjónarmið og tel að með því að leyfa hugmyndum nemenda að hljóma, þó 

þær séu órökréttar, þá er sóknarfæri fólgið í því að sjá hvernig nemendur 

hugsa um ólík viðfangsefni og hvernig hægt er að vinna með þann grunn 

þekkingar sem birtist í hugsun þeirra. 
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2.2 Ímyndunarafl 

2.2.1 Ímyndun og skapandi starf 

Í þeirri stefnu, sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla, er lögð áhersla á að að 

virkja sköpunarkraft og ímyndarafl nemenda í kennslu. Ég tel að með því að 

auðga og styrkja hæfileika nemenda til þess að nota ímyndunaraflið og 

sköpun í skólastarfi þá muni það leiða til betri námsárangurs. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um mikilvægi þess að virkja 

ímyndunaraflið og leika sér með fjölbreytta möguleika í skólastarfinu. Þar 

segir: 

Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir 

það fyrri þekkingu og skapar nýja ... Sköpunarþrá á sér rætur í 

meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði 

einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn 

og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra 

... Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika ... Sköpun brýtur 

hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á 

fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. (Aðalnámskrá grunnskóla 

2011, bls. 24) 

Ímyndaraflið er kraftur sem hægt er að nýta í kennslu til að efla hugsun og 

þroska nemenda. Nemendur koma inn í kennslustofuna fullir 

eftirvæntingar, gleði og einlægri forvitni til að læra um undur veraldar 

(Gallas, 2003). Gallas (2003) tengir ímyndaraflið samtalinu, hvernig við 

nálgumst samtalið og hvernig það tekur breytingum. Hún fjallar um hvernig 

samtalið þróast ef lögð er áhersla á skapandi starf og ímyndunaraflinu sé 

gefinn laus taumurinn. Hugmyndin um að ímyndun sé hluti af menntun er 

ekki ný af nálinni (Gallas 2003; Kant 1969). Á starfsþjálfunartíma Gallas í 

kringum 1970, þegar hún var kennari, var megináherslan fólgin í að þróa 

markvissa aðferðafræði í kennslu ungra barna með því að samhæfa leik 

barna og hlutverk listnáms sem skapandi námsþáttar (Gallas, 2003). Gallas 

(2003) trúir því að leikur sé hluti af námi og að í honum búi kraftur sem 

skapar löngun okkar til að skilja heiminn betur. Hún leggur áherslu á að 

rannsóknarniðurstöður hennar svari ekki endilega spurningunni hvað sé 

ímyndunarafl. Gallas telur að svörin birtist frekar í því hvernig við getum 

nýtt okkur ímyndunaraflið í kennslu, hvernig hægt er að stuðla að virku 
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samtali í kennslu og hvernig ímyndunaraflið tengist ritunarfærni nemenda 

(Gallas, 2003). 

Paley (2004) telur ímyndunaraflið vera límið sem bindi margt saman í 

kennslu, þar með talið lestrar- og ritunarkennslu. Þegar börn útskýra 

hugsanir sínar og verða fær um að koma þeim í orð og setningar þá birtist 

ímyndunaraflið í frásögnum, söguþræði og persónugerð. Þá telur Paley 

(2004) að ímyndunaraflið leiki mikilvægt hlutverk í félagslegum tengslum 

barna (Paley, 2004). Í rannsókn Paley (2004) kom í ljós að með því að virkja 

ímyndunarafl barna í leik með sögum, tónlist, dansi og listum urðu börnin 

námfúsari. Í rannsókninni var börnunum leyft að nýta ímyndunaraflið á 

fjölbreyttan hátt í mismunandi námsgreinum og þar með tókst að nálgast 

markmiðið að styrkja og efla hugsun, þroska og sköpunarhæfni nemenda 

(Paley, 2004).  

2.2.2 Hugarheimur og ímyndunarafl barna 

Hinn frjói hugarheimur barna hefur alltaf verið og verður alltaf uppspretta 

ævintýra og sagna. Það þarf ekki mikið til þess að koma ímyndunarafli barna 

af stað. Þekkt eru gömlu íslensku leikföngin þar sem dýrabein, horn og 

tennur stóðu traustum fótum sem heill bústofn en gátu einnig breyst í 

skessur og tröll ef svo bar undir. 

Cuffaro (1995) telur að kennarar eigi að örva hugmyndaflug nemenda og 

efla sköpunargáfu þeirra og auki slík hvatning námsgetu nemenda. Að 

stuðla að auknu hugmyndarflugi hjá nemendum getur verið flókið verkefni 

vegna þess að það er óáþreifanlegt og tengist hugsun þeirra (Cuffaro, 1995). 

Gallas (2003) telur mikilvægt að kennarar læri um ímyndaðan heim barna 

og leiti leiða til að fá aðgang að hugarheimi þeirra og átta sig á hvernig þau 

hugsa (Gallas, 2003). Hún telur að með því sé hægt að hjálpa börnum að 

takast á við þær breytingar sem verða á hugarheimi þeirra er þau vinna með 

þá þekkingu sem þau fá í skólanum. Þau vita eitt í dag og annað á morgun. 

Um er að ræða síbreytilegt námsþroskaferli. 

Að hvetja og örva hugmyndaflug barna er flókið í skólanum þar sem lagt 

er upp úr að árangur eigi að vera mælanlegur. Hvernig fylgist maður með 

leiknum og mælir ímyndun? Hluti af vandanum er ósnertanleikinn. 

Viðfangsefnið er óáþreifanlegt. Verkefnið snýst ekki um beinar staðreyndir 

(Cuffaro, 1995) en þótt ímyndunarafl sé ómælanlegt þá má ekki líta fram hjá 

því í skólastarfi. Að nýta sér ímyndunarafl barnanna í kennslu er ekki nýjung 

sem slík fyrir marga kennara. Það skiptir máli að ná fram samtali við börnin 

og leyfa þeim að spinna þráðinn. Menn eiga þó erfitt með að segja til um 

hvers vegna það er mikilvægt, erfitt er að útskýra hvernig, hvenær og hvers 
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vegna ímyndunaraflið er mikilvægur þáttur (Gallas, 2003). Ég tel mikilvægt 

að kennarar treysti innsæi sínu og reynslu í þessari vinnu, horfi á börnin og 

fylgist með hvernig hugmyndir þeirra vaxa og þróast. 

Hugarheimur barna skiptir verulegu máli í kennslu (Gallas, 2003). Til að 

vinna með hugarheim nemenda þurfa kennarar að reyna að greina ákveðin 

mynstur í hugsuninni og telur Gallas (2003) að aðgreina þurfi það sem líkist 

ringulreið og handahófskenndum tilvikum í hugsun barna frá skipulegri og 

skapandi hugsun þeirra sem hjálpar þeim að ná betri tökum á hugmyndum 

sínum. Ég tek undir þessi sjónarmið og hef lagt mig fram í kennslunni um að 

skapa aðstæður sem draga fram hugarheim nemenda þannig að ég nái 

betur að greina og vinna með þær hugsanir sem þar er að finna. Gallas og 

Paley leggja áherslu á að ímyndunarafl barna fái áþreifanlegt hlutverk í 

sögugerð. Þær telja mikilvægt að kennarar nái að opna umræðuna til þess 

að þeir nái að kynnast betur ímynduðum heimi barna (Gallas, 2003; Paley, 

2004). Ég tek undir það sjónarmið að mikilvægt sé að umræður séu opnar 

og hef lagt mig fram um að stuðla að því að börnin útskýri sjálf hugsanir 

sínar en svari ekki eingöngu spurningum sem til þeirra er beint. Ég vil leyfa 

umræðunni að þróast án þess þó að hún fari um víðan völl. Ég hef reynt að 

mynda umræðureglur sem skapa aga og festu í umræðunni en hún fái þó að 

„fljóta fram“ ef svo má að orði komast. 

2.3 Þrenningin kynnt 

Hér í köflunum á undan hef ég fjallað um mikilvægi forhugmynda, 

hugarheims, skapandi starfs og ímyndunarafls barna í námi. Það næsta sem 

fjallað verður um er leikur, samtal og hlustun, samantekið og kynnt sem 

þrenning í rannsókn minni. 

Samskipti og tengsl við aðra eru talin grunnur náms (Woolfolk, Hughes 

og Walkup, 2008). Samtalið, leikurinn og hlustunin eru mikilvægir þættir í 

þessum tengslum. Í gegnum samtalið koma menn hugsun sinni á framfæri. 

Þeir læra á því að tala saman og byggja þannig upp þekkingu. Ég tel að gott 

samtal barna á milli stuðli að jafningjakennslu sem getur leitt af sér aukna 

ábyrgð nemenda, aukið virkni þeirra og samvinnu. Þá er hlustun 

órjúfanlegur hluti af virku samtali og myndar grunn að góðum samræðum. 

Hugmyndir mínar eru að færa leikinn nær kennslunni hjá yngri börnum 

og skoða hvernig leikurinn örvar og hvetur til samtals og hlustunar. 

Markmiðið með því að setja þetta þrennt saman, leikinn, samtalið 

(samskiptin) og hlustunina, er að búa til verkfæri sem hjálpar mér að leysa 

úr læðingi og nýta ímyndarafl nemenda í kennslu. Það er trú mín að 

þrenningin geti aukið færni og hæfni barnanna til að tileinka sér námsefnið. 
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Með því að stuðla að markvissu samtali og hlustun í skólastofunni þá styrki 

ég félagsleg tengsl barnanna (Paley, 2004) og þau hjálpa hvert öðru í 

náminu þannig að markviss gagnvirk kennsla fari fram. Börnin fá tækifæri til 

að útskýra og ræða um það sem þau eru að hugsa, það sem þau ímynda sér. 

Á þann hátt byggja nemendur upp sameiginlega þekkingu á ólíkum 

viðfangsefnum (Meyvant Þórólfsson, 2003). Rogoff (1998) varpar ljósi á það 

í rannsóknum sínum hvernig jafningjar leiðbeina og styðja hver annan í leik. 

Í næstu köflum mun ég fjalla um þrenninguna, fyrst leikinn, þá samtalið 

og loks hlustunina. 

2.3.1 Leikurinn 

Leikurinn hefur lengi verið fræðimönnum hugleikinn. Kenningar um leikinn 

hafa verið skoðaðar frá mismunandi sjónarhornum, þær eru fjölbreytilegar 

og flóknar. Cuffaro (1995) heldur því fram að í leik lifi börn sig inn í hið 

raunverulega og geti þaðan lifað sig inn í hið óraunverulega. Valborg 

Sigurðardóttir (1991) hefur rannsakað hlutverk leiksins. Hún segir að sumar 

kenningar fjalli aðallega um þróun leiks og uppruna en aðrar beinist að 

spurningum um hvers vegna börn leiki sér. Valborg segir að sumir telji að 

börn leiki sér til þess að fá útrás fyrir tilfinningar sínar og togstreitu, til þess 

að fá óskir sínar uppfylltar, styrkja sjálf sig eða jafnvel að vinna bug á kvíða. 

Þá nefnir Valborg að aðrir telji tilgang leiksins vera að börn geti aðlagast 

samfélaginu og ríkjandi menningu. Þá telur hún að með leiknum tjái börnin 

viðhorf sín til lífsins og veruleikans, upplifana sinna og tilfinninga, auk þess 

sem börn leiki sér einfaldlega til þess að leika sér, ánægjunnar vegna. Ljóst 

er að sjónarmiðin eru mörg, aðferðir og markmið sömuleiðis. Þrátt fyrir 

ólíkar skilgreiningar á hlutverki leiksins þá verður að horfa til þess að 

kenningarnar útiloka ekki hver aðra (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Ég tel að 

leikurinn geti nýst í skólastarfinu á margan hátt og viðhorf barna til leiksins 

geti verið mismunandi. Leikurinn gefur möguleika í kennslunni á að efla 

ímyndunarafl nemenda og mín tiltrú er að það bæti námsframvindu þeirra. 

Leikurinn er góð leið til að nálgast reynsluheim barna (Cuffaro, 1995). Í 

gegnum leikinn geta börn byggt á reynslu sinni. Leikurinn er leið til að 

blanda saman og samþætta hugmyndir barnsins um veruleikann og 

ímyndun þess. Í leik setja börn fram tilgátur um lífið og ólík hlutverk þess og 

nota alls kyns hugmyndir til að sannreyna þær. Paley (2004) nefnir að því 

flóknari sem hugsun eða reynsla barnsins er þeim mun mikilvægara er fyrir 

barnið að tjá sig í gegnum leik. Þannig geta börn nýtt leik til að finna lausnir 

á eigin viðfangsefnum. Barnið upplifir nýjar aðstæður, fer í ákveðið hlutverk 

og lýsir hugmyndum sínum með lifandi hætti. Það nýtir til þess reynslu sína 
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og spyr sig spurninga á meðan það spinnur leikinn, sýnir tilfinningar eins og 

kvíða og gleði, hvers það óskar sér og upplifir jafnvel átök (Cuffaro, 1995; 

Dyson, 1997).  

Gallas (2003) trúir því að börn læri í gegnum leik og að í leiknum sé 

kraftur sem fyllir okkur löngun til að skilja heiminn. Ég tel að leikurinn geti 

endurspeglað reynslu- og hugarheim barnanna og sögurnar, sem börnin 

segja í gegnum leikinn, þróast samhliða leiknum. Oftar en ekki er um að 

ræða menningarlegan söguþráð um mannleg samskipti sem gjarnan 

tengjast fjölskyldulífinu og samfélaginu úr daglegu lífi barnanna, um 

mömmu og pabba, afa og ömmu, vini og systkini. Þetta sýnir hversu 

mikilvægt er að kennarar fái aðgang að reynslu- og hugarheimi nemenda. 

Í gegnum leik styrkist einnig tilfinninga-, félags- og málþroski barna auk 

þess sem hugmyndaflug og sköpunarhæfni þeirra eflist (Paley, 2004; Rogoff, 

1998; Valborg Sigurðardóttir, 1991). Í gegnum þykjustu- og hlutverkaleiki 

reynir á samskipti barna þar sem leikurinn snýst fyrst og fremst um það sem 

sagt er. Börnin æfa sig í samtali, nota tungumálið til boðskipta og læra auk 

þess að skilja ýmis hlutverk. Börn setja sig oft í annað hlutverk í leikjum, 

leika jafnvel fyrirmyndir sínar eða þau láta sem einhver hlutur sé eitthvað 

annað en hann er. Leikurinn gefur börnunum tækifæri til að leysa úr 

flóknum jafnt sem hversdagslegum viðfangsefnum og setja lausnirnar fram í 

leik, s.s. vera í vinnunni, hitta afa og ömmu, eiga gæludýr. Valborg telur 

einnig að við ímyndaðar aðstæður þróist með barninu sértæk hugsun, 

barnið líkir eftir hegðun þeirra sem eldri og þroskaðri eru; því er gildi 

leiksins mikið fyrir alhliða þroska barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Rogoff (1998) telur leikinn þjóna mismunandi tilgangi, allt eftir eðli hans 

hverju sinni. Hún bendir á að Vygotsky hafi álitið leik barna leið til þroska. Í 

gegnum leik fái börn tækifæri til að æfa sig í reglum og táknum daglegs lífs. 

Með því að leika sér saman geta börn þurft að útskýra ýmis sjónarhorn og 

semja um reglur leiksins (Paley, 2004; Rogoff, 1998). Rogoff (1998) nefnir að 

í gegnum leik leiði börn hvert annað til skilnings um leið og þau læri að 

treysta á sína eigin getu. 

Í bók sinni A Child´s work: The importance of Fantasy Play (2004) ræðir 

Paley um hvort tveggja, þróun í leik barna í aldanna rás og hvernig leikurinn 

breytist með aldri barna. Nefnir hún einnig sem dæmi að leikskólar 

nútímans séu menntastofnanir þar sem áherslan sé á fræðslu og uppeldi en 

frjálsræði leiksins sé nýtt til að styðja við hvort tveggja. Í rannsóknarvinnu 

sinni nýtti Paley samtöl barnanna, myndir, allt sem börnin gerðu, til að 

skoða mikilvægi leiksins í skólastarfi. Það sem Paley skildi ekki í fyrstu, að 

eigin sögn, var að styrkleiki barnanna fólst í leiknum. Í fyrstu, þegar 
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skólaverkefnin voru fastmótuð, höfðu nemendur ekki tækifæri til að gefa 

ímyndunaraflinu lausan tauminn. Þegar börnin fengu hins vegar tækifæri til 

að stíga út fyrir fastmótaðan ramma, nýta sér sitt eigið ímyndunarafl í 

gegnum leik þá uppgötvaði Paley að leikurinn var ekki einungis leikur heldur 

var hann þungamiðjan í námi og vinnu barnanna, börnin lærðu í gegnum 

leikinn (Paley, 2004). Ég tel að þær rannsóknar, sem ég hef hér dregið fram, 

sýni að ef leikurinn er eðlilegur hluti af daglegum störfum skólasamfélagsins 

þá eru allir innan skólans meðvitaðir um virkni og hlutverk hans í námi og 

kennslu. 

Hlutverk kennarans er að nálgast hugarheim barnsins. Kennarinn getur 

þróað kennsluaðferðir sem hafa í för með sér að það sem barnið veit 

endurspeglist í leik þess, að líf barnsins og nám verði leikur einn og þá öðlist 

kennarinn innsýn í hugarheim barnsins (Gallas, 1994). Leikur er vinna barna, 

staðhæfði Maria Montessori. Piaget tók í svipaðan streng en hann sagði að 

leikurinn væri örvandi á öllum stigum þroskans. Börn á foraðgerðastiginu, 

fullyrti hann, stunda hlutverkaleiki og nota þykjustuleiki til að eiga samskipti 

við aðra. Á þann hátt nái þau að þróa skilning sinn á samskiptum og 

hæfileikann til að setja sig í spor annarra (Woolfolk o.fl., 2008). Þá er talið 

að í kennslu yngri barna sé æskilegt að nota þykjustuleiki eða hlutverkaleiki, 

þannig læri börn nokkur af grunngildum lífsins, samvinnu, þátttöku, að sigra 

og að tapa og um leið styrkist reynsluheimur þeirra (Woolfolk o.fl., 2008). 

Leikurinn er góð leið að reynsluheimi og hugsun barna. 

2.3.2 Samtalið 

Ég hef áður vikið að því hvernig samtalið, sem á sér stað í skólastofunni, er 

ein af meginstoðum þrenningarinnar sem ég legg til grundvallar rannsókn 

minni. Hafþór Guðjónsson (2010) leggur áherslu á að tungumálið sé ekki 

bara miðill fyrir hugsanir. Tungumálið sé einnig verkfæri sem hægt sé að 

nota til að móta hugsanir og skapa þekkingu út frá reynslu sem maður hafi 

öðlast (Hafþór Guðjónsson, 2010). Þetta sé mikilvægt fyrir kennara að hafa í 

huga. Almennt er talið að við hugsum fyrst og síðan tölum við. Hafþór 

Guðjónsson (2010) bendir þó á að ferlið geti verið víxlverkandi. Þegar við 

tölum þá erum við að koma hugsunum okkar í orð en við getum einnig sagt 

að fyrst tölum við og síðan komi hugsunin (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

Við notum tungumálið til að vinna saman. Í gegnum tungumálið 

kynnumst við hugsun annarra og byggjum upp sameiginlega þekkingu. 

Mercer (2010) bendir á að meiri athygli megi beina að því hvernig 

einstaklingar hugsa saman og öðlast sameiginlegum skilningi á reynslu og 

því að leysa vandamál saman. Hann hefur beint athygli að þessum þætti í 
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rannsóknarverkefni sem kallað er „Að hugsa saman″ 

(http://thinking−together.educ.cam.ac.uk/). Hér er verið að færa samtalið á 

annað stig eða þróa það á þann hátt að það verði árangursríkara í námi. 

Samtalið á að vera verkfæri til náms. Það þarf að læra að tala saman á 

árangursríkan hátt. Mercer kallar það „exploratory talk″ (Mercer, 2000) en 

Hafþór Guðjónsson nefnir það á íslensku „rýnital″ (Hafþór Guðjónsson, 

2010). 

Mercer og Littleton (2007) segja að sé rýnital ástundað þá fái börn ríka 

hvatningu til að tala og vinna saman og þau læri að nota tungumálið sem 

verkfæri. Þau eru hvött til að nota gagnrýna hugsun, leita skýringa, spyrja 

spurninga og hlusta á hugmyndir annarra. Þróun samtalsins getur ráðist af 

rýnitalinu hverju sinni þegar hópurinn, sem ástundar rýnitalið, leitar leiða til 

að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Meginmarkmið rýnitals er að börn 

læri góðar leiðir til að hugsa og tala þannig að þau skilji og kunni að meta 

rýnitalið. Ennfremur er lögð áhersla á að með tímanum verði börnin fær um 

að laga og þróa tungumálið á marga vegu í gegnum samtöl. Þetta mun 

einnig hjálpa þeim að þróa hugmyndir sínar einstaklingslega út frá 

samtalinu (Dawes, Mercer og Wegerif, 2004; Mercer og Littleton, 2007). 

Rannsakendurnir Mercer og Littleton komust að þeirri niðurstöðu að 

börn, sem þjálfist í rýnitali, séu líklegri en ella til að skapa notalegt 

andrúmsloft í skólastofunni og þau treysti hvert öðru betur í samvinnu. 

Börnin opni og byggi upp samtalið og þau sækist eftir skapandi lausnum á 

vandamálum þrátt fyrir ólíkar skoðanir (Mercer og Littleton, 2007). Þau 

verði frekar metin að verðleikum í hópnum því allir tala af virðingu. Börnin 

noti gagnlegar leiðir við notkun tungumálsins til að segja frá hlutum og deila 

nýjum hugmyndum og upplýsingum með öðrum. Þá noti börnin röksemdir á 

sinn eigin hátt og þau geti yfirfært betur umræðuna í samtalinu á ólík 

viðfangsefni sökum reynslu sinnar af rýnitalinu (Mercer og Littleton, 2007). 

Mercer og Littleton sáu ennfremur að í gegnum rýnital lærðu börnin 

einnig að ígrunda og endurmeta. Þau lærðu góðar aðferðir til að tjá sig, 

stuðluðu að betri samræðuhegðun og nýttu sér samtalsaðferðir þar sem 

ályktunarhæfni þeirra styrktist. Börnin unnu á gagnrýninn hátt að því að 

komast að niðurstöðu þar sem öll börnin gátuð unað sátt við sitt (Mercer og 

Littleton, 2007). 

Í rannsókn Dawes, Mercers og Wegerifs (2004) voru samræður kennara 

og nemenda skoðaðar. Rannsóknir á samræðum kennara og nemenda sýna 

að með gagnlegum samtalsaðferðum er hægt að þjálfa börn í að vera betri í 

að tala og hugsa saman (Dawes, Mercer og Wegerif 2004; Mercer og 

Littleton, 2007). Börnin áttu þá auðveldara með að glíma við námið. 
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Áberandi var í þessari rannsókn að börnin urðu ekki bara betri í að hugsa 

saman heldur urðu þau einnig betri í að hugsa hvert í sínu lagi (Dawes, 

Mercer og Wegerif, 2004). Þau urðu hæfari í að álykta og rökstyðja auk þess 

sem þau sýndu meiri framfarir í námi. Þetta gefur til kynna að bein tengsl 

séu milli þróunar í færni tungumálsins og framfara í gagnrýninni hugsun. 

Það að hugsa saman, hugsa upphátt, er góður undirbúningur fyrir að hugsa 

einn. Niðurstöður rannsóknarinnar voru m.a. þær að þegar börn notuðu 

tungumálið á þennan hátt, ástunduðu rýnital, varð rökhugsun þeirra sýnileg 

í tali þeirra, þau fóru að nota orð eins og „ég held“, „vegna þess“ og „hvers 

vegna“ (Dawes, Mercer og Wegerif, 2004). Rannsóknin studdi það sem 

Mercer hefur haldið fram að með rýnitali læri börnin að þróa hugmyndir 

sínar og læra af þeim en þau læra einnig af öðrum. Þau læra því að tala og 

hugsa þannig að þau verði virkari í hópum og taki meiri þátt í samfélaginu 

(Mercer, 2000). 

Í gegnum vinnu sína sem starfendarannsakandi komst Gallas (1994) að 

svipaðri niðurstöðu og Mercer og félagar hans. Hún áttaði sig á að það 

markverðasta sem gerðist í kennslu var ekki endilega það sem hún hafði 

skipulagt. Stundum gerðust áhugaverðir hlutir bara við það að tala við 

börnin, eiga óundirbúið samtal. Hún uppgötvaði að með samtalinu gáfu 

börnin henni ekki eingöngu innsýn inn í hugarheim sinn heldur fóru oft út 

fyrir mörk aldurs síns og félagslegra aðstæðna. Gallas brást við þessari 

uppgötvun með því að hætta að setja mörk á samræður nemenda og lagði 

áherslu á „fljótandi″ umræðu. Hún trúði því að öll börn gætu brugðist við 

umræðuefnum eða verkefnum með mismunandi hugmyndum. Hún komst 

að þeirri niðurstöðu að þessar áherslubreytingar hefðu gert hana færari í að 

tala við börnin og velta upphátt fyrir sér hlutum með börnunum. Þau töluðu 

öll sama tungumálið, börnin og Gallas (Gallas, 1994). 

Samtalið virðist skipa mikilvægan sess í námi fólks á öllum skólastigum. 

Paley (2004) talaði við nemendur á háskólastigi um hvað þeim fyndist 

mikilvægast í kennslu. Í ljós kom að stúdentar töldu sig fá að njóta sín í 

umræðum þar sem þeir fengju tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri. Háskólanemarnir sögðu hins vegar að þrátt fyrir að samtalið skipti 

þá meginmáli þá væri kennslan í háskólanum byggð að miklu leyti upp af 

beinum spurningum og svörum. Háskólakennarar, sem þeir höfðu, virtust 

ekki leggja sig fram um að stuðla að virkum samræðum (Paley, 2004). 

2.3.3 Hlustunin 

Calkins (1994) telur að ef hlustað er á börn þá muni þau upplýsa okkur um 

hugsanir sínar og fyrr en varir muni börnin verða kennarar okkar á þann 
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hátt að þau sýni okkur það sem þeim líkar og það sem þau hugsa um. 

Börnin reyni í skýringum sínum að nálgast það sem þau þekkja. Með því að 

hlusta á börnin þá munum við verða fær um að skynja hvað þau vita og 

hvers þau þarfnast í kennslunni. 

Í vinnu sinni með börnum skoðar Gallas (1994) reynsluheim sinn og 

hugsar til æskuára sinna. Hún rifjar upp skólaárin og telur að samtölin hefðu 

mátt vera fleiri og betri í bekknum. Hún segir samtalið vera eitt af 

mikilvægustu kennslutækjum í skólastofunni, þ.e. að kennari hlusti á 

nemendurna. Í upprifjun sinn á eigin skólagöngu saknar hún þess að 

kennarinn hlusti á rödd hennar, hugmyndir hennar, orð sem voru alltaf til 

staðar en voru aldrei sögð. Hún óskar þess að hún hefði haft kennara sem 

styddi hana og gætti öryggis hennar varðandi tjáningu, kennara sem vildi 

heyra hugsanir hennar – bæði til þess að fá hana til að tala upphátt án þess 

að verða hrædd og að dæma ekki fyrir fram það sem hún segði. Það hefði 

átt að vera í lagi að koma með rangt svar, það skipti meira máli að 

kennarinn hefði hlustað og samtalið fengið að halda áfram (Gallas, 1994). 

Gallas (1995) telur enn fremur að rangt svar sé betra en ekkert svar. Rangt 

svar sé betra en þögn og í raun sé rangt svar grunnurinn að því að búa til 

nýja tilgátu (Gallas, 1995). Gallas reynir ítrekað að koma þeim skilaboðum til 

kennara að hvetja börnin áfram í samræðum, á þann hátt skapist þekking. 

Hohti og Karlson (2013) hafa unnið að kennslu- og rannsóknarverkefninu 

TelLis, "Listening to children´s voices and receiving their stories". Í 

niðurstöðum nefna þær að til þess að raddir nemenda fái að heyrast í 

skólastofunni þurfi að gefa samtalinu eða hlustuninni pláss og tíma. Þær 

telja þörf á meðvituðu átaki til að raddir nemenda fái að hljóma í 

menntastofnunum. Í gegnum tíðina hafi skilyrði til kennslu verið of ströng, 

kennsluramminn of þröngur. Þá hafi raddirnar ekki fengið að hljóma, ekkert 

hafi verið til að hlusta eftir. Nefna þær að stuðla megi að því að raddirnar 

hljómi í gagnkvæmu samtali sem hluti af heildrænni frásögn sem hlustað sé 

á. Það sem talað sé um sé meðvitað en óbeislað og hlustað sé eftir 

innihaldinu. Hlusta þurfi eftir og reyna að skilja frásögn barns þó að 

innihaldið sé samhengislaust og rökhyggja ekki til staðar í frásögninni (Hohti 

og Karlson, 2013). 

Gallas (1994) telur að kennarar þurfi að vita um félagslegar og andlegar 

áhyggjur barnanna. Þá séu kennarar betur í stakk búnir að koma til móts við 

nemendur og þá sé hægt að taka betur tillit til barnanna; þannig verði þeir 

betri kennarar. Mín reynsla er sú að ef breyting verður í lífi barnsins, t.d. 

skilnaður foreldra, þá finnst mér mikilvægt að fá þær upplýsingar til þess að 

gera mér betur grein fyrir líðan og aðstæðum barnsins. Eitt af hlutverkum 
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kennarans í kennslunni er að hlusta á börnin (Gallas, 1994). Ég tel að hugsa 

upphátt sé eiginleiki sem mikilvægt er að börn tileinki sér með tímanum, 

eiginleiki sem verði að fá að þroskast með þeim. Í kennslu verði kennarinn 

því að leggja rækt við að hlusta á börnin og skoða og ræða vinnu barnanna, 

fá þau til að hugsa upphátt. Á þann hátt megi skynja betur hvernig eigi að 

kenna og leiðbeina börnum. Calkin (1994) bendir á að hlustunin verði að 

vera víðtæk. Hún geti falist í að rýna, skoða, ræða eða endurmeta samtalið 

(Calkin, 1994). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar, markmiðum 

hennar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

3.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Rannsókn þessi var starfendarannsókn sem byggði á athugun minni á mér í 

starfi sem kennara og á vinnu nemenda minna í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég 

sem kennari gæti eflt ímyndunarafl nemenda á yngsta stigi grunnskólans 

með það að markmiði að auka áhuga nemenda á námi sínu. 

Megintilgangur og markmið með rannsóknarvinnu minni var að örva 

hugmyndaflug barna. Á þann hátt tengdust meginþættir rannsóknarinnar 

starfs- og kennsluháttum mínum þar sem ég stóð frammi fyrir því að þróa 

kennsluaðferðir sem ýttu undir ímyndunarafl nemenda. Einnig verður fjallað 

um hvernig mér gekk að fylgja markmiðum mínum eftir og hvaða 

áskorunum, hindrunum og tækifærum ég stóð frammi fyrir í gegnum 

rannsóknarferlið. Rannsóknarspurningin var: 

Á hvern hátt get ég sem kennari örvað ímyndunarafl nemenda? 

Karen Gallas hefur haft mikil áhrif á mig sem rannsakanda. Rannsóknir 

hennar hafa veitt mér óbeinan stuðning á mínu rannsóknarferðalagi (Gallas, 

1994, 1995 og 2003). Hver vegferð rannsakanda er sjálfstæð en með því að 

bera sig saman við aðra, sem hafa náð góðum árangri, eru meiri möguleikar 

á því að geta nýtt þau tækifæri, sem skapast, á betri vegu. Án þess að hafa 

lesið mér til um hvað aðrir rannsakendur höfðu fram að færa, hefði ég 

komist lítt áfram í minni rannsóknarvinnu. Stuðningurinn frá öðrum sem 

höfðu unnið að starfendarannsókn varð til þess að ég varð sannfærðari um 

að ég væri á réttri leið. 

3.2 Starfendarannsóknir 

Í starfendarannsóknum beinir rannsakandi athygli að sjálfum sér og því sem 

rannsakað er með það í huga að skilja betur eigið starf og þróa það til betri 

vegar (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í starfendarannsóknum er rannsakandinn 

sá sem ræður för. Hann mótar ferðalagið allt þar til hann kemst á 
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leiðarenda ef einhver leiðarendi er. Ferlið er sívirkt, samfelld skoðun fer 

fram og rannsakandinn – eða starfsmaðurinn – er alltaf staddur í 

raunveruleikanum hverju sinni. Markmiðið með rannsókninni er að 

niðurstaðan leiði til breytinga á verkum sem starfsmaðurinn eða 

starfsmennirnir standa að. Einnig ber að hafa í huga að niðurstaðan getur 

einnig orðið sú að umbótaferlið virki ekki og það þurfi að leita annarra leiða 

(McNiff, 2010). 

Kennarar, sem stunda starfendarannsóknir, fá í gegnum rannsóknir sínar 

tækifæri til að staldra við og ígrunda störf sín og um leið styrkja sig faglega 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Verið er að skoða það sem betur má fara í 

kennslunni og breytingin smitast heildrænt yfir til annarra kennsluþátta 

óháð námsgrein. Í mínu tilfelli fann ég fyrir mikilli breytingu á hugsun minni 

og kennsluháttum í gegnum rannsóknina. Skilningur minn á mikilvægi þess 

að hlusta, læra og ræða við nemendur jókst og hafði þær breytingar í för 

með sér að ég hlustaði meira en áður eftir hugmyndum nemenda. 

Starfendarannsóknir eru umbótamiðaðar. Sérstaða starfendarannsókna 

er að rannsakendur vinna yfirleitt á þeim vinnustöðum þar sem rannsóknin 

fer fram. Rannsakandinn hefur alltaf reynsluheim sinn til grundvallar 

rannsókninni en ekki einungis þekkingu á rannsóknaraðferðinni. 

Niðurstöður rannsókna skila sér því beint í framkvæmd á starfinu. Þegar það 

gerist hefur rannsóknin sýnt að hún hefur skilað árangri, rannsakandinn 

skilur og þekkir hlutina betur en áður og getur nýtt hana í umbótarferlinu 

(McNiff og Whitehead, 2010). 

Ívar Rafn Jónsson (2008) bendir á að til að breyta eigin kennslu þurfi 

kjark og þor. Ef kennarar vilja breyta eigin kennslu þá reyni virkilega á þá. 

Þeir þurfa að rýna á gagnrýninn hátt í eigin kennsluhætti. Í minni rannsókn 

þurfti ég að leggja mig fram um að taka eftir hversdagslegum hlutum í 

kennslunni á sama tíma og ég var að beita virkri hlustun og örva samtalið 

við nemendur. Mér fannst ferlið flókið enda var það alveg nýtt fyrir mér að 

þurfa að rýna eigin störf á sama tíma og þau voru framkvæmd. 

Edda Kjartansdóttir (2010) telur að ef kennarar öðlist vald yfir þekkingu 

sinni, t.d. með því að rannsaka eigið starf, séu þeir betur í stakk búnir að 

rökstyðja starf sitt og kennsluhætti. Þetta upplifði ég í gegnum mína 

rannsókn en ég tel mig hæfari, eftir rannsóknarvinnuna, til að sýna fram á 

hvernig hægt er að gera nemendur áhugasamari og virkari í að skrifa sögur. 

Ég setti m.a. skriflega fram markmið og tilgang þeirra námsverkefna sem ég 

lagði fyrir; það var mikil framför af minni hálfu: 
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Ég mun á morgun taka upp sýninguna og undirbúninginn, síðan 

fara yfir myndbandið og reyna að greina myndbrotin, þ.e. 

hvernig gekk í aðdraganda sýningarinnar og á meðan á henni 

stóð. Ég mun skrifa hjá mér hvernig börnunum gekk á eftir í 

sögugerðinni eftir sýninguna. Ég mun leggja mig alla fram um 

að meta og reyna að skynja hvernig okkur öllum gekk. 

(Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2013) 

Í gegnum markvissa starfendarannsókn tel ég mig greina betur hvað skiptir 

mestu máli í kennarastarfinu. Ég notaði rannsókn mína til að gera starf mitt 

markvissara þar sem markmiðið var að efla ímyndarafl nemenda. 

Starfendarannsóknin hafði þau áhrif að þekkingu minni á 

kennslufræðilegum atriðum fór stöðugt fram. 

3.3 Rannsóknin frá mínu sjónarhorni 

Í mínum huga snýr starfendarannsóknin vissulega að vinnu minni sem 

kennara en um leið tel ég að viðfangsefnið eða rannsóknin verði að vera 

nokkuð afmörkuð (McNiff, 2010). Ekki er hægt að taka fyrir allan 

starfsdaginn, allt starfsárið, miklu frekar skal hugsa þetta líkt og segir í 

kínverska spakmælinu um fílinn: Maður borðar fíl með því að taka einn bita 

í einu. Ég þurfti að byrja einhvers staðar og í framhaldinu gat ég svo þróað 

og breytt fleiri starfsvenjum mínum ef vel tækist til. Ég fjallaði áður um að 

eitt atriði gæti haft áhrif á annað; kannski smitaði rannsóknin yfir á önnur 

svið kennslu minnar; tíminn mun leiða það í ljós. 

„Við verðum að þora,“ sagði Ívar Rafn í grein sinni, „Að virkja sjálfstæða 

hugsun nemenda″ (Ívar Rafn Jónsson, 2008). Allar breytingar kosta fórnir, 

allar breytingar hafa í för með sér óöryggi í fyrstu. Ef tekist er á við að 

breyta sjálfum sér, breyta starfsháttum sínum, þá er það stór áskorun. Að 

taka vinstri beygju að morgni fyrir þann sem tekið hefur hægri beygju í 

áratugi getur verið stórmál. Að kennarafundir séu á þriðjudögum í stað 

miðvikudaga, eins og þeir hafa verið árum saman, getur sett heilt 

kennarasamfélag á hliðina. Rannsóknarferlið var mér mikil áskorun og í 

upphafi rannsóknarinnar reyndist mér oft erfitt að temja mér að skrifa í 

rannsóknardagbókina: 

Rannsóknardagbókin og kennslan fara vel saman en það er 

þrautinni þyngra að muna að skrá í bókina. Ég er ekki vön að 

skrá niður hin daglegu störf. Verð að vanda mig og gera þetta 

betur og betur. (Rannsóknardagbók, 4. febrúar 2013) 
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Þegar Gallas hugleiddi hvernig langtímarannsókn hennar þróaðist og 

hvernig hún gæti sett saman texta fyrir lesendur hugsaði hún sér að hún 

væri að horfa í gegnum sjónauka sem væri óskýr en eftir að hún fínstillti 

sjónaukann þá sá hún landslag sem hún hafði aldrei áður séð (Gallas, 2003). 

Í rannsókninni vann ég í anda Gallas (1994, 1995 og 2003) og ég uppgötvaði 

hluti sem voru mér ekki áður sýnilegir. Ég fór að hlusta betur á nemendur og 

ígrunda samtölin við þá. Ég var innherji í eigin rannsókn (McNiff, 2010) og í 

upphafi rannsóknarinnar sá ég allt í móðu.  

Að mínu mati snúast starfendarannsóknir um að vera sem mest 

lausnamiðaðar og um leið verða þær að vera trúverðugar. Þær felast í að 

bæta eitthvað eða skapa nýjar aðferðir sem endurspegla lausnirnar. Þar 

gæti verið um að ræða nýjar kennsluaðferðir, breytt umhverfi, nýtt 

námsefni, nýtt skipulag eða ný viðhorf til kennsluháttanna. Þannig gæti ég 

sem grunnskólakennari reynt að nýta til dæmis þá nýju starfs- og 

kennsluhætti, sem verða til, til þess að ná betri árangri í starfinu. 

Í miðju rannsóknarferlinu tók ég ákvörðun um að breyta um áherslur, 

snúa mér að öðrum áherslum, víkka fókusinn. Fram að þeim tíma hafði ég 

einblínt á Lækinn í Hafnarfirði og reynt að tengja hann við ritun nemenda. 

Eftir því sem ég kynnti mér fræðin betur og hugsaði um eigin kennslu þá 

komst ég að því að það takmarkaði möguleika mína að horfa eingöngu á 

Lækinn og hvernig ég nýtti hann til að efla ritun nemenda. Ég hafði alltaf 

haft áhuga á ímyndunarafli nemenda og athyglin fór að beinast mun meira 

að þeim þætti. Að skoða ímyndunaraflið hafði í för með sér að áherslur 

leiksins, samtalsins og hlustunarinnar fóru að birtast eins og sjá má á 

hugarkorti sem ég vann til að átta mig betur á stöðu mála.  
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Mynd 1. Flokkun hugmynda 

Eftir að hafa legið yfir rannsókninni og teiknað upp hringferla og spírala til 

að sjá hvernig hún væri að þróast (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004) sá ég mig 

knúna til að skipta um áherslu. Rannsóknarspurningin breyttist. Mér fannst 

það svolítið óþægilegt en þá var gott að hugsa til þess að 

rannsóknarspurningar í starfendarannsóknum geta tekið breytingum og eru 

í raun eðlileg framvinda framvirkra starfendarannsókna (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010).  

3.4 Gagnaöflun 

Gögnin, sem ég byggði rannsókn mína á, voru aðallega rannsóknardagbók, 

verkefnavinna nemenda, ljósmyndir og hljóð- og myndbandsupptökur.  

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Nokkur verkfæri vörðuðu leið mína í gegnum rannsóknina. Í fyrsta lagi skal 

nefna rannsóknardagbók mína, svarta harðspjaldastílabók í stærðinni A4. 

Rannsóknardagbókina hafði ég við höndina á hverjum degi á rannsóknar–

tímabilinu. Ég skrifaði í hana minnisorð um það sem bar á góma í tímum en 

þegar heim kom skrifaði ég í tölvuna fleiri og nákvæmari vangaveltur, 

hugsanir, upplifanir og hugmyndir. Með því að setjast niður eftir kennslu og 
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skoða skráningu, bæta við upplýsingum, túlka samskipti og meta kennsluna 

fékk ég tækifæri til að bregðast við og bæta framkvæmdina (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Ég hafði aldrei áður skráð niður dagleg störf en 

skráningarnar sneru að mér sem rannsakanda. Skráð var hvað ég hafði fyrir 

stafni, hvað ég lærði en einnig um hindranir, líðan og tilfinningar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). 

Ég upplifði dálítið vonleysi eins og þetta væri ekki nógu vel 

undirbúið eða skipulagt hjá mér, bara eitthvað út í bláinn. 

(Rannsóknardagbók, 24. janúar 2013) 

Ég hlustaði á samtöl nemenda og skráði í rannsóknardagbókina hugleiðingar 

þeirra um verkefnin, tilfinningar þeirra eins og gleði og leiða og hvernig þeir 

leiddu hver annan í gegnum verkefnin. 

Nemendur mótuðu sjálfir sinn læk með blýanti, klipptu hann út 

og teiknuðu á renning þá sýn sem þeir höfðu af læknum. Þeir 

höfðu aldrei gert svona skemmtilega vinnubók áður eins og 

einn nemandi minn komst að orði. (Rannsóknardagbók, 4. 

febrúar 2013) 

Ég skrifaði í bókina í hvert sinn sem börnin unnu verkefni sem tengdust 

beint rannsóknarvinnunni. Ég greip einnig í bókina þess utan, þegar ég 

heyrði vangaveltur barnanna um ákveðin atriði og þeirra sýn á heiminn. Ég 

skrifaði hvað ég lærði, hvernig ég upplifði rannsóknina, hvað ég gæti gert 

öðruvísi og hvaða tilfinningar vöknuðu hjá mér við að takast á við þetta 

rannsóknarverkefni. Um leið kannaði ég einnig hvernig ég sjálf þróaðist sem 

kennari og skráði því niður hugleiðingar mínar í rannsóknardagbókina. 

Mér finnst orðið gaman að skrá niður í rannsóknardagbókina, 

það reynist mér auðveldara en fyrr. Í raun sé ég við lestur 

hennar hvaða breyting hefur orðið á mínum störfum. 

(Rannsóknardagbók, 11. febrúar 2014) 

3.4.2 Verkefni nemenda 

Meginhluti vinnunnar fór fram með börnunum á skólatíma (janúar 2013–

febrúar 2014). Ég fór einnig oft með nemendur út úr kennslustofunni og við 

unnum verkefni við Lækinn í Hafnarfirði. Þar voru unnin ýmis verkefni þar 

sem reyndi á ritun, samtöl og leiki. Verkefnin voru fjölbreytt, allt frá frjálsri 
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ritun í valin verkefni sem tengdust atburðum líðandi stundar. Hér greini ég 

frá nokkrum þeirra. 

Eitt verkefnið fól í sér ratleik sem var tengdur ævintýraheimi og 

ímyndunarafli nemenda. Þá þurftu nemendur að komast yfir Lækinn til að 

sækja gullkistu. Á leið þeirra voru ótal hindranir sem nemendur urðu að 

yfirstíga. Markmiðið var að komast hringinn í ratleiknum án þess að lenda í 

klónum á persónum úr hinum ýmsu ævintýrum. Nemendum var skipt í þrjá 

hópa og áttu þeir að finna vísbendingar sem voru til staðar á stöðvunum. 

Hóparnir áttu að fara á allar stöðvarnar, leysa þrautir og finna fjársjóð. 

Leikurinn átti að stuðla að virkari ritun. 

Annað verkefni, sem nemendur unnu, fólst í því að nemendur bjuggu til 

bók sem var eins og Lækur í laginu. Efnið í Lækjarbókina var úr hvítu kartoni 

sem var um 15 cm breitt og 40 cm langt. Nemendur mótuðu sjálfir sinn læk 

með blýanti, klipptu hann út og teiknuðu á hann þá mynd sem þeir höfðu af 

Læknum. Í bókina skrifuðu nemendur sögur og ljóð og teiknuðu myndir. 

Þessum verkefnum safnaði ég saman og nýtti til að rannsaka og meta hvort 

að mér hefði tekist að örva ímyndunarafl nemenda. 

 

Mynd 2. Úr Lækjarbókinni 
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Á meðan á rannsókninni stóð tóku nemendur einnig þátt í skemmtun á sal 

sem tengdist Jóhannesi Reykdal og virkjun Lækjarins. Börnin fengu tækifæri 

til að þróa leikgerðina og handritið á frjálsan hátt. Ég vildi láta á það reyna 

hvort nemendur gætu sjálfir hugsað upp leikrit án beinnar aðkomu minnar 

að handritagerðinni en ég var búin að kenna þeim að styðjast við 

ímyndunaraflið. Tilgangurinn var að sjá hvernig leikritið þróaðist í samstarfi 

nemendanna. 

Eins og áður segir notaði ég námsverkefni barnanna til að takast á við 

sjálfa mig, til að skoða m.a. hvernig ég tókst á við nýtt umhverfi, steig út úr 

skólastofunni og fór á vettvang Lækjarins. Segja má að verkefnið hafi verið 

gagnvirkt á einhvern hátt. Þannig gat ég sem grunnskólakennari lært af 

nemendum mínum og í framhaldinu ákvað ég næstu skref. Ég notaði 

hugsanir og sjónarmið nemenda til að útvíkka þann skilning sem ég þurfti að 

hafa á hugarheimi barna til að ná betri árangri í kennslu. 

3.4.3 Ljósmyndir 

Ljósmyndir af verkefnum nemenda og af nemendum á vettvangi voru hluti 

af rannsóknargögnum. Tilgangurinn var að festa betur í minni hvað fengist 

var við við hverju sinni en einnig fór stór hluti af verkefnum nemenda með 

þeim heim þannig að ég hafði ekki tækifæri til að skoða þau aftur. 

3.4.4 Hljóð- og myndbandsupptökur 

Ég var einnig með vísindaspjall með nemendum (Gallas, 1994). 

Vísindaspjallið var tekið upp og hljóðritað. Gagnaöflunin snerist því um að 

fylgjast með virkni einstakra nemenda. Gallas (2003) segir að með því að fá 

sýn inn í hugarheim barna þá hafi hún getað hjálpað nemendum að tengja 

þekkingu þeirra, sem fyrir er, við nýja þekkingu og víkka hugsun þeirra. 

Vísindaspjallið hlustaði ég á, aftur og aftur, skrifaði það niður frá orði til orðs 

til að greina hvernig hugmyndir nemenda um ýmis náttúrufyrirbæri birtust 

þar. 

Ég horfði á myndbandsupptökur af leikriti barnanna um Jóhannes 

Reykdal og reyndi að sjá hvernig þau túlkuðu hlutverk sín. Ég rýndi í vinnu 

barnanna til að meta hvernig handritið hefði þróast hjá þeim í þeirri vonað 

sjá hvort mér hefði tekist ætlunarverk mitt, að virkja ímyndunaraflið og 

skyggnast inn í hugarheim þeirra. 
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3.5 Bekkurinn/Þátttakendur 

Ég er umsjónarkennari á yngsta stigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Nemendur í skólanum eru um 400 talsins og kennt er frá fyrsta bekk upp í 

þann tíunda. Þátttakendur í þessari rannsókn voru, auk mín sem 

rannsakanda, nemendur mínir sem voru þá í öðrum og þriðja bekk. Í 

bekknum eru tuttugu börn. Öll börnin eru skráð undir dulnefni. 

3.6 Greining gagna 

Við greiningu gagna las ég og endurlas rannsóknardagbók mína, hlustaði á 

afritanir af samtölum nemenda og yfirfór verkefni nemenda. Ég skoðaði 

einnig þær ljósmyndir, sem ég hafði tekið á rannsóknartímanum, og horfði á 

myndbandsupptökur. Í gegnum þessa yfirferð greindi ég ákveðna þróun í 

rannsókninni. Eftir endurtekinn lestur rannsóknardagbókarinnar og 

nákvæmari greiningu sá ég að rannsóknin togaði mig í áttina að 

þrenningunni, leiknum, samtalinu og hlustuninni. Ég notaði þrenninguna í 

kennslunni til að örva ímyndunarafl nemenda og vekja áhuga þeirra á 

náminu. Framsetning niðurstaðna rannsóknarinnar byggir á þessari 

greiningu. 

3.7 Rannsóknar- og rýnivinur 

Á rannsóknartímanum hafði ég rýnivin (rannsóknarvin) sem er samkennari 

minn. Rýnivininn þekki ég mjög vel eftir margra ára samvinnu. Við vinnum 

vel saman og ég fann að ég gat treyst rýnivininum, leitað til hans, fengið 

upplýsingar og ráðleggingar. 

„Mörgum hefur reynst vel að fá utanaðkomandi aðila til að sjá 

hvernig tekst að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra á 

náminu. Rannsóknarvinur eða bandamaður (e. critical friend) 

sem hjálpar til við vettvangsathugun, skoðar og skráir atferli og 

samskipti við nemendur, getur gefið nýja sýn á starfið í 

skólastofunni.″ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 7) 

Sú aðferð að hafa rýnivin skipti mig miklu því hann kom með aðra sýn, 

annað viðhorf, inn í verkefnið og ég sem rannsakandi gat mátað hugsanir og 

hugmyndir rýnivinar míns og fengið viðbótaraugu og -eyru til að fylgjast 

með (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rýnivinur minn benti á hvað mætti betur 

fara, hvað gengi vel og hvatti mig til dáða. 
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Rýnivinur minn rétti mér bók sem hann átti í fórum sínum. 

Bókin heitir „Lets make a book″ og er eftir Juliet Crane. Í þeirri 

bók fann ég góða lausn fyrir áframhaldandi vinnu í verkefnum 

nemenda. (Rannsóknardagbók, 28. janúar 2013) 

Ég hafði einnig skrifað það helsta sem kom fram hjá rýnivini mínum, skráð 

hugmyndir hans um hvað gekk vel og hvað gekk illa í vinnu barnanna. Dæmi 

um þetta er þegar börnin voru í ratleik. 

Við fórum yfir ratleikinn á samstarfsfundinum. Rýnivinur minn 

lagði áherslu á að við mættum leyfa börnun að vera frjálsari í 

leiknum, leyfa þeim að þróa leikinn með okkur. Mér hafði ekki 

dottið það í hug. (Rannsóknardagbók, 26. febrúar 2013) 

Ég fann fyrir ómetanlegum stuðningi hjá rýnivini mínum. Þegar ég hafði 

villst í þokunni og vissi ekki í hvaða átt ég ætti að fara kom vinur minn sem 

ljóstýra í þokunni og rétti mér hjálparhönd. 

Rýnivinur minn taldi að ég ætti að hlusta á sjálfa mig, taka 

ákvörðun og vera ekki að velta því fyrir mér hvort hún hefði 

verið rétt eða röng. Ég ætti að standa með þeirri ákvörðun sem 

ég tæki. (Rannsóknardagbók, 29. október 2013) 

Þar sem við unnum náið saman á rannsóknartímanum fannst mér hin 

gagnvirka vinna með rýnivininum mikilvæg. Það skipti máli að hafa einhvern 

til að ræða við um þá hluti, sem tekist var á við, og ræða hugmyndir mínar 

og vangaveltur. Eftir ábendingar frá rýnivini mínum breytti ég hegðun 

minni, var fljótari að koma hugmyndum mínum í verk sem leiddi til þess að 

ég náði að finna lausn á þeim. 

Ég leiðbeindi nemanda við sögugerð og gaf mér tíma til að 

ræða vel um það hvað hann gæti skrifað um. Ég var ekki viss 

hvort ég hefði átt að gera þetta með öðrum hætti og ákvað því 

að ræða málið við rýnivin minn. Rýnivinur minn sagði: „Ef þú 

hefðir gefist upp og látið hann hætta eftir fyrstu setninguna þá 

hefði hann ekki þróað sjálfan sig í sögugerð eins og hann gerði. 

Með spjalli togaðir þú hann áfram.″ (Rannsóknardagbók, 14. 

mars 2013) 
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Reynsla mín er að það hjálpar að hafa rýnivin sem samstarfsaðila á 

faglegum grunni. Við endurmat rannsóknarinnar jafnt sem yfirferð 

gagnanna og breytinganna, sem urðu á kennsluháttunum, þarf að taka 

markviss skref. Reynslan kenndi mér að vera hvetjandi gagnvart rýnivininum 

á þann hátt að ég fengi sjónarmið hans fram. Ég tók þeim ekki illa og 

forðaðist einnig að fara í mjög mikla rökræðu þannig að sjónarmiðin kæmu 

óhindruð fram. Umræðan varð að byggja á faglegum sjónarmiðum, jafnvel 

þó að sjónarmið okkar væru ólík en í langflestum tilfellum vorum við þó 

sammála. Mikilvægt var að rýnivinurinn vildi verða samferða í þessari 

vegferð og var tilbúinn til að taka virkan þátt. Forðast þarf að stjórna 

rýnivininum, nauðsynlegt er að vera opinn og áhugasamur gagnvart 

ábendingum hans og um leið að tryggja að rannsóknin sé gegnsæ gagnvart 

honum þannig að rýnivinurinn viti nákvæmlega um hvað verkefnið snýst og 

hvar við erum stödd hverju sinni (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996). 

3.8 Glíman við sjálfa mig 

Á meðan á rannsókninni stóð spurði ég sjálfa mig oft af hverju ég hefði ekki 

valið þá leið að stunda megindlega eða eigindlega rannsókn. Allt nám mitt á 

árum áður í Kennaraháskóla Íslands, nýleg þátttaka í námskeiði um 

aðferðafræðirannsóknir og öll starfsreynsla mín hafði skapað mér 

þekkingarlegan bakgrunn fyrir þá tegund rannsóknaraðferða. 

Mér finnst erfitt að rannsaka sjálfa mig því persónulega finnst 

mér óþægilegt að skoða spegilmynd mína á hverjum degi. 

(Rannsóknardagbók, 17. október 2013) 

Mér fannst um tíma og nokkuð oft að ég synti í vatnslausri laug en það eina 

sem ég vissi var að sundlaugin kallaðist starfendarannsóknir. Þetta var nýtt 

rannsóknarsvið sem ég gat ekki fest hendur á. Hvernig gat ég gert 

skoðanakönnun á sjálfri mér og unnið úr þeirri tölfræði? Ég gat ekki heldur 

tekið viðtal við sjálfa mig og síðan önnur samanburðarviðtöl. 

Ég hef áhyggjur af því hvað verkefnið gengur illa. Nú er 

námsmat í skólanum og ég er niðursokkin í prófagerð og 

yfirferð. Ég verð að hliðra til í tíma þannig að ég hafi tækifæri til 

greiningar á gögnunum, sem mér finnst mjög erfitt og sækist 

seint. Það er erfitt að setja rannsóknina í forgrunn og samræma 

kennslu og rannsóknarvinnuna. (Rannsóknardagbók, 30. janúar 

2014) 
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Vissulega komu tímar þar sem verkefnið tók af mér völdin, sérstaklega 

þegar það fór á flug eftir umræður við leiðbeinanda minn og sérfræðing. Ég 

átti að vera hringspírall en varð eins og hvirfilvindur, fór svo hratt að allt fór 

á flug. Verkefnið breyttist, ég settist um stund og tók síðan aðra atrennu. Ég 

hélt um tíma að ég myndi ekki stöðvast og ná fótfestu. 

Í dag var umræðutími í Sva-Ka-Haf hópnum í H.Í. og ég lagði 

fram hugmyndir mínar og ég sýndi hugarkortið mitt. Ég fékk 

góð viðbrögð við myndinni. Þetta var allt þarna. Það ýtti vel við 

mér. (Rannsóknardagbók, 6. nóvember 2013) 

Verkefnið varð líka að þráhyggju. Það var farið að taka yfir öll almenn dagleg 

störf og fjölskyldulíf. Þá leið mér ekki vel og ég varð að reyna að slíta á bönd 

þeirrar vegferðar sem verkefnið var komið í. Ég fór m.a. þá óvanalegu leið 

að taka viðtöl við mig sjálfa og vinna síðan úr þeim eins og blaðamaður. 

Tilgangurinn var að öðlast meiri trú á því sem ég var að fást við. 

Ég fer núna af stað með þessa hugmynd sem ég kynntist í 

námskeiðinu um starfendarannsóknir sl. vor, tenginguna við 

Lækinn og ritun. Ég sé þó ekki ljóslifandi fyrir mér hvernig þetta 

verður og hvernig ég mun þróa þetta áfram. Ég þarf að ræða 

þetta betur við leiðbeinendur. (Rannsóknardagbók, 10. 

september 2013) 

Rannsókn mín í upphafi tók mið af því að ég, í hlutverki rannsakanda, gæti á 

einhvern hátt metið hvort Lækurinn stuðlaði að því að söguritunin yrði 

virkari en áður, hvort Lækurinn væri uppspretta hugmynda og samskipta 

nemenda. Rannsóknin þróaðist síðan á þann veg að ég fór í meiri mæli að 

gefa gaum að ímyndunarafli barnanna og hvernig ég gæti virkjað það til að 

efla ritunarfærni þeirra. 

Fyrr í þessari ritgerð lýsti ég starfendarannsókninni sem göngu í þoku á 

fjallstind. Þrátt fyrir að hafa valið þessa rannsóknaraðferð, sem ég þekkti 

minna en aðrar, þá skiptir mig engu hvort ég hafi komist á fjallstoppinn eður 

ei. Ég veit hvort sem er að göngunni lýkur aldrei því á sama tíma og gangan 

er stöðugt upp og niður þá hækkar og breikkar fjallið dag frá degi eða það 

birtast ný fjöll. Niðurstaða rannsóknarinnar er því aldrei sú að hafa komist 

alla leið á toppinn heldur er erfiðasta glíman sú að hinum göngumóða takist 

að gera gönguferðina þægilega og að hún skili einhverjum árangri. 

Göngugarparnir eru stöðugt að líta í kringum sig og endurmeta sjálfa sig 

algjörlega óháð því hvort reisa þurfi flagg á toppnum. 
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3.9 Leyfisöflun og siðferðisleg atriði 

Samstarfsheimild við skólann og skriflegt leyfi frá skólastjóra liggur fyrir 

(viðauki A). Nöfn allra nemenda í skólanum eru undir dulnefni. Samþykki 

forráðamanna liggur fyrir. Í tölvupósti til þeirra greindi ég frá því að ég væri 

að rannsaka starf mitt og myndi því nýta verkefni og samtöl barnanna til 

þess að sýna hvernig ég læri í gegnum verkefni þeirra og samtöl. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Tilgangur hennar var að kanna hvernig ég sem kennari geti eflt 

ímyndunarafl nemenda á yngsta stigi með það að markmiði að auka áhuga 

þeirra á námi sínu, sérstaklega að örva þá til ritunar og sögugerðar. 

Niðurstöður verða flokkaðar eftir þemum sem komu fram í gögnum mínum 

sem rannsakanda. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni með 

því að gefa innsýn inn í vinnu mína og barnanna. Greining gagnanna var 

gerð út frá þrenningunni, leiknum, samtalinu og hlustuninni, og hvernig þau 

atriði höfðu áhrif á að virkja ímyndarafl nemenda. 

Fjölmörg atriði hafa vakið mig til umhugsunar um það ferli sem ég hef 

gengið í gegnum í rannsókninni. Þau atriði reyni ég að láta mynda 

sameiginlega heild í lokaniðurstöðum. Til að varpa ljósi á 

rannsóknarspurninguna eru tekin fyrir einstök námsverkefni í hverjum þætti 

þrenningarinnar. Niðurstöðurnar verður hægt að nota í næstu 

áfangaskrefum í mínum störfum því eðli rannsóknarinnar er ekki að henni 

sé lokið því stöðugt þarf að halda áfram, gera gott enn betra. 

4.1 Alltaf þegar að Guð grætur þá er rigning 

Líta má á forhugmyndir nemenda sem ályktanir eða túlkanir þeirra á 

hversdaglegum atriðum sem mikilvægt er að vinna út frá í kennslu. Reynsla 

og reynsluheimur – en einnig ímyndunarafl – nemenda skipta máli 

fyrirforhugmyndir barna. 

Það var áskorun fyrir mig að reyna að örva nemendur með jákvæðri 

hvatningu þannig að fleiri og fleiri tækju virkan þátt í nemendaverkefnunum 

sem ég lagði fram. Ég velti fyrir mér hvort ég sem rannsakandi gæti breytt 

starfsháttunum mínum á þann veg að ég gæti í gegnum þau verkefni sem ég 

væri að þróa – sameinað hlutverk mitt sem kennari og rannsakandi og 

þróað kennsluhætti sem virkjuðu nemendur til frekari þátttöku í námi 

þeirra.  

Skólalóðin og umhverfi skólans, þar sem ég kenni og stundaði 

rannsóknina er falleg og vel hönnuð. Þar fær umhverfi Lækjarins og 

Gráhelluhraunið að njóta sín til fullnustu. Stutt er í náttúruna. Skólalóðin er 

ekki afmörkuð og býður umhverfið upp á ótal möguleika fyrir kennara til 

útikennslu og leikja. Hægt er að nýta staðhætti og umhverfið til að virkja 
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ímyndunarafl nemenda með leikjum eða öðrum beinum kennsluverkefnum. 

Ég hef á undanförnum árum skoðað, þróað og tekið þátt í mörgum 

fjölbreyttum útikennsluverkefnum. Um hefur verið að ræða einföld verkefni 

þar sem umhverfi skólans er nýtt til leikja en einnig hafa verið sagðar sögur 

undir berum himni, ímyndaður ævintýraheimur hefur verið búinn til úr 

skýjafari, lífverur rannsakaðar, kannanir og athuganir gerðar. Verkefnin hafa 

kennt mér að ímyndunarafli barna eru nær engin takmörk sett. Börn hafa 

öflugt og fjörugt ímyndunarafl sem hægt er að örva. Þar sem mér fannst ég 

vera með Lækinn í höndunum vildi ég skoða hvernig ég gæti þróað leikinn 

við Lækinn. Ég vildi kanna hvort leikurinn og ímyndunaraflið væri leið sem 

ég gæti þróað til að örva ritun. 

Fyrstu skrefin til að reyna á markvissan hátt að örva ímyndunarafl 

nemenda í kennslu voru stigin um miðjan janúar 2013. Þá vann ég verkefni í 

námskeiði um starfendarannsóknir. Hugmyndin að verkefninu var að nýta 

Lækinn og tengja ritun barna við hann. Ég vildi reyna að nýta þessi verkfæri, 

Lækinn og ritunina, til að komast nær hugarheimi barnanna, fá þau til að 

leika sér með ímyndunaraflið. Ég var sjálf hugfangin af Læknum og sögu 

hans. Lækurinn hefur upphaf og endi og er vel þekkt sem náttúrufyrirbæri í 

umhverfi allra barnanna auk þess sem hann hefur sterka söguhefð í 

Hafnarfirði.  

Á þessum tíma var ég einnig mjög upptekin af forhugmyndum nemenda. 

Ég vildi reyna að komast að því hver grunnþekking nemendanna væri og 

hvernig ég gæti tengt hana við þróun á námi þeirra. Eftir miklar vangaveltur 

um forhugmyndir og ímyndunarafl nemenda ákvað ég að vinna með 

hringrás vatnsins í gegnum umfjöllun um Lækinn og upptök hans. 

Markmiðið var að fá fram umræðu um skýin, rigninguna, Lækinn, sjóinn og 

uppgufun til að koma auga á hugmyndir barnanna um hvernig vatnið 

kæmist í Lækinn. Eftirfarandi dæmi í rannsóknardagbók minni sýnir 

umræður sem sköpuðust í kjölfar Lækjarverkefnis. 

Í dag fórum við að Læknum, við nýttum frjálsræðið, lékum 

okkur. Ég stóð með börnin í kringum mig og þar sem við 

stóðum við lækjarbakkann spurði ég hópinn hvaðan vatnið 

kæmi. Agnes sagði: „Það kemur frá Guði, Guð er að gráta, alltaf 

þegar Guð grætur þá er rigning.″ „Þetta er uppspretta,″ sagði 

Elías. Guðmundur var á öðru máli: „Þetta er úr fjöllunum, það 

eru lækir í fjöllunum og það er rigning sem fer í lækina, síðan 

eru líka hellar í fjöllunum sem eru fullir af vatni. Það er svona til 

að búa til rafmagn.″ (Rannsóknardagbók, 28. október 2013) 
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Þegar litið er til þessa samtals má sjá að forhugmyndir barnanna um hvaðan 
vatnið kemur eru með ýmsu móti. Agnes kemur með þá hugmynd að vatnið 
komi frá Guði, sé í raun tár hans. Elías er ekki sammála henni. Hann telur 
vatnið koma úr einhverri uppsprettu en fer ekkert nánar út í það. 
Guðmundur er sammála því að vatnið kom ekki frá Guði. Hans hugmynd er 
að vatnið komi úr fjöllunum, að þar séu bæði lækir sem safna til sín 
rigningarvatni en líka að vatnið sé að finna í hellum í fjöllunum. Þegar ég 
hlustaði á börnin taldi ég þau vera að vísa til reynslunnar, það sem þau 
höfðu séð eða heyrt. Þarna koma fram mismunandi forhugmyndir nemenda 
og það kenndi mér að vera opin fyrir ólíkum hugmyndum þeirra og mitt 
verkefni væri að leyfa hugmyndunum að koma fram í samtölum okkar. 
Þegar við komum inn fengu nemendur tækifæri til að vinna úr samtali sínu 
með því að skrifa sögu um það sem tengdist ferð okkar að Læknum. Í 
sögunum mátti sjá hvernig hugmyndir þeirra birtast á ólíkan hátt. 

 

Mynd 3. Strákur sem hét Guð 
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Eftir þetta verkefni taldi ég mig vera á réttri leið, að Lækurinn gæti örvað 

ímyndunarafl nemenda. Þegar ég lít til baka sé ég að það var ekki Lækurinn 

sem skipti þar mestu. Það sem skipti máli var að ég leyfði börnunum að fara 

út og vera í nýjum, skapandi aðstæðum. Ég hef þá skoðun að allir hafi 

ímyndunarafl, það þarf einfaldlega að skapa aðstæður til að virkja það. Börn 

eru uppfull af góðum og skemmtilegum hugmyndum. Ég var nokkuð viss 

um, þegar ég mat samræðurnar við Lækinn við yfirferð á 

rannsóknardagbókinni og fór yfir sögugerð nemenda í kjölfarið að mér hefði 

tekist að ná fram því sem ég stefndi að: að virkja börnin og gefa sjálfri mér 

tækifæri til þess að virkja þau. 

Við löbbuðum áfram niður með Læknum og ég leyfði 

börnunum að vera nokkuð frjáls, þau máttu leika sér. Við 

fórum niður að Reykdalsvirkjun og við ræddum um sögu 

Lækjarins. Þau spurðu mikið um það hvernig lífið var hjá fólkinu 

áður en rafmagnið varð að veruleika. (Rannsóknardagbók, 28. 

október 2013) 

 

Mynd 4. Þegar ljósið kom á 
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Ég tel að börn læri mest af því að vera í beinum tengslum við viðfangsefnið. 

Það að hugsa til enda sögu eða einfaldan stíl getur reynst þrautinni þyngri 

sitjandi við skólaborð í margar mínútur innan um alla aðra í bekknum. 

Skólastofan er þekkt umhverfi og löng innivera er oftar en ekki letjandi 

frekar en hvetjandi. Ég fann að það að breyta rýminu, opna það, virkaði 

einnig sem opnun fyrir hugarheim barnanna. Að komast út undir bert loft 

jók virknina. Leikurinn við Lækinn sannfærði mig um að hægt væri að örva 

markvisst ímyndun barnanna. Nemendur settu fram mismunandi sögur um 

það sem gerðist þennan dag, um vatnið, um rafmagnið, um Guð, allt eftir 

því hvað hverjum og einum fannst standa upp úr. Þessi vinna sýndi mér að 

leikurinn væri eitt af þeim verkfærum sem ég gæti notað til að virkja 

ímyndaraflið og tengsl væru á milli leiks barnanna og ímyndunar þeirra. 

4.2 Að finna fjársjóðinn 

Í gögnum mínum má sjá að ég horfi á leikinn út frá tveimur víddum í kennslu 

minni. Annars vegar er það hinn frjálsi leikur barnanna í kennsluverkefnum 

þar sem nemendur hafa möguleika á að nálgast verkefnin á skapandi hátt 

með ímyndunaraflið að vopni. Hins vegar er það hvernig ég leik mér með 

námsefnið í kennslu, hvernig ég reyni að nýta hina leikrænu túlkun og 

framsetningu til að stuðla að því að börnin taki betur eftir og séu virkari. 

Ég trúi því að börn læri í gegnum leikinn og að leikur sé hluti af námi 

barna. Eitt af því sem ég lagði áherslu á í útikennslu var að stuðla að því að 

börnin gætu leikið sér í hefðbundnum útileikjum og þróað sína leiki, búið þá 

til. Þegar ég fór að velta fyrir mér hugmyndum mínum um leikinn áttaði ég 

mig á að þær voru meira í anda hefðbundinna leikja, eins og ég sjálf lék mér 

í á mínum bernskuárum. Ég gerði mér þó grein fyrir því að „fallin spýta“, 

„ein króna“ og „vink vink“ eru ekki endilega leikir sem börn sækjast eftir í 

dag. Hins vegar kom mér á óvart, þegar ég ræddi um þessa hluti við börnin, 

að þau eru enn í hefðbundnum útfærslum á felu- og eltingarleikjum. 

Leikirnir eru líkir þeim sem ég lék mér í þótt þeir hafi tekið breytingum. 

Tölvutæknin hefur einnig mikið að segja um þróun leikja. 
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Mynd 5. Ratleikurinn við Lækinn 

Þar sem umhverfi Lækjarins var mér hugleikið þá undirbjuggu ég og 

rýnivinur minn ratleik sem við kölluðum „Ævintýrahringinn.“ Ratleikurinn 

byggði á ævintýri eins og í sögunni af Hans og Grétu. Markmiðið í leiknum 

var að komast á milli stöðva án þess að lenda í klónum á persónum úr 

hinum ýmsu ævintýrum. Nemendum var skipt í þrjá hópa og áttu þeir að 

finna á stöðvunum vísbendingar sem sögðu til um hvað þeir ættu að gera. 

Hóparnir áttu að fara á allar stöðvarnar, leysa þrautir og finna fjársjóð. 

Hugmyndin var síðan að nýta leikinn til að stuðla að virkri ritun með því að 

nemendur semdu sögur sem tengdust leiknum. 
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Mynd 6. Fjársjóðaleit - Stöð 3 

Hér má sjá dæmi um þær þrautir sem nemendur áttu að leysa í leiknum. 

Stöð 3: Þið eruð heppin að vera komin hingað því nú styttist í 

gullkistuna góðu. Til að finna gullkistuna þurfið þið að fara aftur 

í skólann og finna álfkonuna góðu. Hún passar kistuna og leyfir 

þeim að kíkja í hana sem biðja fallega um það ... Til hamingju 

þú ert búin(n) með Ævintýrahringinn. Farðu og skrifaðu 

ævintýri um það sem þú gerðir í Lækjarbókina. Góða 

skemmtun. (Rannsóknardagbók, 18. febrúar 2013) 

Þegar nemendur höfðu fundið gullkistuna góðu skrifuðu þeir sögu í 

Lækjarbókina sína. Flestir nemendur byrjuðu strax á sögugerðinni af miklum 

eldmóði og luku sögunum fljótt og vel. Sögurnar tengdust allar á einhvern 

hátt því sem við höfðum gert í ratleiknum. Skrifaðar voru til dæmis sögur 

um norn, fjársjóðinn við Lækinn, prinsa og prinsessur. 
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Mynd 7. Norn 
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Mynd 8. Fjársjóðurinn við Lækinn 

Ratleikurinn var til þess fallinn að örva ímyndunarafl nemenda. Þessi leikur 

var eins konar fræðsluleikur, þrautir sem þurfti að leysa. Frjálsir leikir taka 

meira mið af því hvað nemendur vilja sjálfir gera. Ævintýrasögurnar, sem 

nemendur skrifuðu um, tengdust greinilega leiknum og voru í anda þeirra 

þrauta sem komu fram í Ævintýrahringnum. Mér fannst ratleikurinn skila 

okkur árangri á þann hátt að sögugerðin varð nemendum auðveldari. Þeir 

komu flestir efninu frá sér án vandkvæða. 

Það fannst öllum gaman í ratleiknum. Mér finnst einnig 

sögurnar gefa til kynna að leikurinn hefði haft örvandi áhrif á 

ímyndunarafl nemenda. Þær fjalla margar hverjar um fjársjóði, 

nornir, það góða og hið illa. (Rannsóknardagbók, 18. febrúar 

2013) 

Við greiningu á gögnunum kemur í ljós að leikurinn hefur haft sitt að segja 

sem hvatning til sögugerðar. Í rannsóknardagbókinni má sjá að mér var efst 

í huga þennan dag hversu ánægð börnin voru. Ég mat það af virkni þeirra og 
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hversu vel þeim flestum gekk að skrifa söguna. Þessi kennslustund opnaði 

einnig augu mín fyrir því að leikurinn einn og sér er ekki nóg sem hvatning 

fyrir alla nemendur; það þarf að fylgja leiknum eftir og stuðla að samtali um 

sögugerðina. 

4.3 Hermenn deyja í stríði 

Ég tel að samtalið sé eitt að því sem kennarinn verður að gefa gaum í 

skólastofunni. Samtalið er ekki eingöngu samskiptatæki heldur er það einnig 

mikilvægt til að koma hugsunum okkar á framfæri. Mikilvægt er í kennslu að 

kennarinn skapi nemendum sínum það umhverfi og þær aðstæður þar sem 

nemendur ræða og vinna saman. Þetta er þáttur sem ég hef unnið að um 

nokkurt skeið en taldi að ég ætti að leggja enn meiri rækt við. Ég vildi reyna 

að virkja nemendur enn frekar í samræðum og koma því svo fyrir að í 

skólastofunni ríkti þægilegt andrúmsloft þar sem nemendur væru virkir 

þátttakendur. Hlutverk mitt sem kennari er að leiða nemendur áfram í 

verkefnum, meðal annars með því að ræða við þá. Í rannsóknardagbók 

minni má greina hvernig ég þreifa mig stöðugt áfram í samtölum mínum við 

börnin. 

Í dag tóku börnin þátt í ævintýraratleik. Nemendur unnu 

nokkrar þrautir úti sem tengdust ratleik. Þegar inn var komið 

áttu börnin að skrifa sögu um ævintýrið í Læknum. Aron sat í 

sætinu sínu og starði út í loftið. Ég spurði hann hvort hann ætti 

í erfiðleikum með að skrifa söguna. „Þú veist að ég er 

ömurlegur að skrifa sögur.″ „Af hverju finnst þér það?“ spyr ég. 

„Æi, ég veit það ekki. Ég á svo erfitt með að ímynda mér svona, 

æi þú veist.“ (Ég ákvað að hvetja hann áfram og sagði við 

hann): „En ef þú lokar augunum sérðu þá ekki fyrir þér prinsa 

og prinsessur?“ Ari, sem sat við hliðina á Aroni, segir: „Mér 

leiðast prinsar og prinsessur, þess vegna skrifaði ég sögu um 

geimkalla.“ (Rannsóknardagbók, 18. febrúar 2013) 

Það var ofarlega í huga mér eftir þetta samtal við drengina hvers vegna ég 

legði alltaf til að prinsar og prinsessur væru í öllum ævintýrum; af hverju 

börnin tækju ekki við og prjónuðu sögu út frá því. Ég byrjaði að velta fyrir 

mér hvers vegna ævintýri geti ekki snúist um hermenn, vélmenni eða 

eitthvað sem gerist úti í geimnum. Forhugmyndir mínar rákust á við 

forhugmyndir barnanna og í kjölfarið fór ég að gefa nemendum meira 

svigrúm og rými til að skrifa eigin sögur. Fljótlega fóru hugmyndir nemenda 

að birtast innan kennslustofunnar. Það er hlutverk mitt sem kennara að 
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hvetja og styðja við bakið á nemendum mínum; þess vegna leyfði ég þeirra 

hugmyndum að hljóma. Í gegnum samtöl við nemendur áttaði ég mig á að 

ég hafði haft þá tilhneigingu að stýra nemendum of mikið í ritun, það gæti 

hafa gert það að verkum að nemendur áttu stundum í erfiðleikum með 

skrif. Með því að stuðla að frjálsri ritun fannst mér ég geta gefið nemendum 

mínum tækifæri til að koma fram með sínar eigin hugmyndir, leyft þeim að 

þróa þær áfram og vinna síðan út frá þeim. 

Nemendur eru flestir færir um að skrifa niður á blað stutta frásögn, sögu, 

hvort sem hún er ímyndun eða endursögn af því sem gerðist í 

raunveruleikanum. Í sumum tilfellum finnst nemendum þeir ekki geta 

skrifað sögu. Aron segist vera ömurlegur í að skrifa sögur, eins og dæmið 

hér að ofan sýnir. Það er þá hlutverk mitt að leiðbeina nemandanum, leiða 

hann inn í þann heim sem hann skilur, taka upp samtal við hann og hjálpa 

honum að setja hugmyndir sínar niður á blað. Eitt stutt samtal getur kveikt á 

mörgum ljósum í ritunarferli nemenda. Samtal mitt við drengina í dæminu 

hér að ofan hafði það í för með sér að ég fór í meira mæli að ræða við 

nemendur, hóf samræðu, spurði þá út í sögur þeirra og tók upp virka 

hlustun. Einnig skipti mig máli að nemendur voru sjálfir farnir að ræða 

saman sín á milli um námið. Eftirfarandi dæmi er að finna í 

rannsóknardagbókinni. 

Aron sat dapur á svip í sæti sínu. Ég nálgaðist hann. Ég 

staðnæmdist fyrir framan borðið hans. „Hvernig gengur þér?“ 

spurði ég. „Ég get ekki ímyndað mér neitt um hermenn. Ég bara 

get það ekki,“ svaraði hann með tárin í augunum. „Ég veit ekki 

hvað það er að ímynda sér.“ Bjarni, sem sat fyrir framan Aron 

og hafði verið í sömu vandræðum nokkrum dögum fyrr, sagði 

hughreystandi: „Þú getur skrifað um að hermaðurinn hafi dáið. 

Hermenn deyja í stríði.“ Dísa, sem sat við hliðina á Bjarna, 

blandaði sér í umræðuna: „Þegar ég gat ekki skrifað sögu um 

daginn þá sagði Hrönn mér að byrja á að teikna myndina og þá 

gat ég skrifað sögu,“ sagði hún. Aron var byrjaður á sögu um 

hermann en hann gat ekki skrifað framhaldið. Ég vildi vera 

hvetjandi og ætlaði að leiða hann áfram. Bjarni varð fyrri til og 

kom með þá hugmynd að hermenn deyi í stríði. Þegar Dísa kom 

með aðra hugmynd um að Aron teiknaði fyrst myndina ákvað 

ég að stíga til hliðar og taka ekki frekar þátt í samtalinu. 

Samtalið var orðið á milli barnanna og þau vildu hjálpa hvert 

öðru. Aron var orðinn öruggari með sögugerðina og hélt 

ótrauður áfram og náði að klára söguna sína: „Já, nú veit ég, ég 
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skrifa bara sögu um hermann," sagði Aron sem byrjaði að segja 

hinum tveimur söguna sem hann ætlaði að skrifa. „Einu sinni 

var hermaður og hann dó. Hinir kallarnir, sem voru ekki dánir, 

voru áfram í stríði, og svo teikna ég samt bara myndina á eftir." 

(Rannsóknardagbók, 8. mars 2013) 

 

Mynd 9. Hermaðurinn sem dó 

Þegar ég skoðaði rannsóknardagbókina mína sá ég að börnin voru 

farin að ræða meira saman um sögugerð en þau gerðu áður. Þau voru 

farin að styðja hvert annað og komu sjálf með tillögur og úrlausnir. Ég 

heyrði á samtalinu þeirra á milli að þau voru í stakk búin að kenna 

hvert öðru. Þarna sá ég þess greinilega merki að rannsóknin var farin 

að breyta kennslunni til betri vegar, skapa rými fyrir hugarheim 

nemenda. 
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4.4 Jóhannes Reykdal fékk líka að vera með 

Í skólanum er hefð fyrir því að nemendur haldi skemmtun á sal einu sinni á 

hverju skólaári. Ég og rýnivinur minn ákváðum að taka fyrir þemað um 

vatnið og tengja það Læknum. Bekkurinn fékk það hlutverk að segja söguna 

af frumkvöðlinum Jóhannesi Reykdal og virkjun Lækjarins í Hafnarfirði. Á 

þessum tíma vissu nemendur mínir allmikið um Lækinn en við höfðum farið 

í vettvangsferð í Reykdalsvirkjun og þar fengu nemendur fræðslu um sögu 

virkjunarinnar og tilurð rafmagnsins. Ákvörðun barnanna var að setja upp 

tvö leikrit með kynjaskiptum hlutverkum. Ég fagnaði þeirri hugmynd að sett 

yrðu upp leikrit enda var það í anda þess sem ég hafði lagt inn að leikur, 

leikspuni og ímyndun væri hluti af kennslunni. 

Leikgerðin og handritin fengu að þróast frjálst ásamt framsetningunni á 

leiksviðinu. Ég leyfði nemendum að tala sig saman niður á lausnir við að 

setja saman handritin og náði þannig að virkja samtalið í skólastofunni. Ég 

var ekki leikstjórinn eða höfundur leikverksins, miklu frekar sviðsmaður sem 

var nemendum til aðstoðar allan tímann. Ég hvatti þá áfram og hrósaði 

þeim. 

Síðan kom á daginn að leikrit eða handrit stúlknanna þróaðist 

allverulega. Það sem stóð upp úr var ekki þemað um vatnið og Lækinn 

heldur mikilvægi vináttu. Ég var sátt við þá þróun því ég vildi ekki binda 

hendur barnanna í því sem þau voru og áttu að gera. Þau höfðu fullt frelsi til 

að koma hugmyndum sínum á framfæri. Að setja upp leikrit um vináttu var 

því eðlileg þróun í því frjálsræði sem ég hafði skapað og ímyndunarafl 

nemendanna voru engin takmörk sett. 

Strákarnir vildu segja frá verkmanninum Jóhannesi Reykdal. Tveir 

nemendur sáu um að leiklesa textann sem var sagnfræði að mestu leyti, 

heimildavinna og endursögn. Leikútfærsla drengjanna var skapandi þar sem 

fram kom túlkun á aðalpersónum, vélum, Læknum, ljósastaurum, 

verkfærum og öðru. Túlkunin fólst í að endurspegla með líkamstjáningu hin 

ýmsu form. Strákarnir notuðu líkamann til að búa til vélar, stóðu þá hlið við 

hlið, héldust í hendur, lyftu höndunum upp eins og þeir væru að búa til 

öldur. Búningar hæfðu einnig hlutverkunum. Það skipti einnig máli að 

foreldrar voru áhorfendur. Það skapaði stífari umgjörð en um leið meiri 

eftirvæntingu. Allir vildu gera sitt besta. Ég hafði öðlast mikla trú á frjálsu 

tjáningarformi sögugerðar og vonaðist til að þetta frjálsræði, sem leikurinn 

hefði í för með sér, gæfi tækifæri til að efla ímyndunarafl nemendanna sem 

einn af þáttum í námi þeirra. Ég var mjög ánægð með sýninguna. Um hana 

skrifaði ég í rannsóknardagbókina. 
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Ég fann að leikgerðin og sögurnar vöktu mikla lukku bæði 

meðal barnanna, sem horfðu á, og hjá fullorðna fólkinu í 

salnum. Ég fékk tölvupóst frá foreldri: „Húrra fyrir bekknum. 

Krakkarnir mega sko vera stoltir af frammistöðu sinni, þetta var 

alveg meiriháttar hjá þeim!″ Leikararnir ljómuðu. Ég tók eftir 

því að krakkarnir voru mjög áhugasamir. Eftir að skemmtuninni 

lauk og allir voru komnir í ró spurði ég börnin hvernig þeim 

hefði fundist að vera á sviðinu og leika. Ég spurði þau einnig 

hvort þau vildu skrifa um þennan dag, sögur í bókina sína. Það 

voru allir tilbúnir til verka og námfúsir. Ég var mjög sátt eftir 

daginn og stolt af nemendum mínum. (Rannsóknardagbók, 28. 

febrúar 2013) 

 

 

Mynd 10. Að heimsækja vinkonu 



 

59 

 

Mynd 11. Að búa til ljós 

Nemendur nýttu ólík tjáningarform til að koma þekkingu sinni um 

Reykdalsvirkjun á framfæri. Verkefni mitt sem kennara var að hjálpa þeim 

að nýta tjáningarformin. Sögurnar, sem fylgdu í kjölfarið, endurspegla 

reynsluheim þeirra og þekkingu. Stúlkan skrifaði um vináttu og drengurinn 

um ljósið. Þau notuðu þar eigin orð til að tjá hugsanir sínar. 

 

Mynd 12. Reykdalsvirkjun 
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4.5 Það er sumar um vetur 

Ein af lokaæfingum mínum við Lækinn átti að vera markviss 

ímyndunaræfing. Það var hávetur, snjór og hálka en ég ákvað að reyna að fá 

börnin til að ímynda sér að við værum að leika okkur úti að sumarlagi. Þau 

áttu að reyna að upplifa að það væri sumar, sól og hiti. Hugmyndina fékk ég 

eftir að nemendur unnu verkefni í málfræðibókinni Ritrúnu sem tengdist 

árstíðunum. 

Nú er komið að sumarverkefninu sem ég hef gengið með í 

maganum, að færa til árstíðirnar. Nú þurfa allir að loka 

augunum. Það er komið sumar. Segið mér nú hvað sjáið þið 

með lokuð augun? Það stóð ekki á svörum. Börnin voru fljót að 

ímynda sér eitt og annað. „Endurnar eru komnar á Lækinn með 

ungana sína.″ „Það er komið sumarfrí. Ég er á leið til Spánar 

með mömmu og pabba.″ „Ég er komin með ofnæmið, 

grasofnæmið.″ „Ég er að busla í Læknum, það er svo heitt.″ 

„Munið þið eftir bátunum sem við vorum með í fyrra, þá var sól 

og sumar.“ „Mér líður svo vel í sólinni.“ „Heyrið þið í fuglunum, 

heyrið þið að þeir eru komnir?“ „Það má hjóla aftur, enginn 

snjór.“ (Rannsóknardagbók, 3. febrúar 2014) 

Í samtalinu við Lækinn lékum við okkur í ímyndunarleik. Börnin hlustuðu 

hvert á annað og voru mjög áhugasöm og áköf í að koma hugmyndum 

sínum á framfæri. Ég hlustaði á börnin og nær allar þessar hugmyndir 

tengdust reynsluheimi þeirra. Ég tel að börnin þurfi að finna til öryggis til 

þess að geta upplýst hvert annað og mig sem kennara um það sem þau 

hugsa. Ég lagði í raun ekki áherslu á að vita hvað þau hugsuðu, ég vildi reyna 

að örva ímyndunina, hugsunina, til þess að þau ættu léttara með að koma 

frá sér skrifuðu orði, setja hugsanir sínar niður á blað þó að þær væru 

ímyndun ein. 

Þegar inn í skólastofuna kom hófst sögugerðin. Verkefnið var skilgreint: 

Þú átt að hugsa þér, þú átt að ímynda þér. Ég þurfti ekki að hafa frumkvæði 

að sögunum. Þrátt fyrir vetrartíð voru allir meðvitaðir um til hvers væri 

ætlast af þeim. Sumarið og sólin stóð nemendunum nærri. Það þurfti ekki 

mikið til að örva ritun þeirra. Ég þurfti ekki að halda uppi samræðum við þá 

því allir voru áhugasamir og ég vildi ekki trufla þá. Það var auðveldara en ég 

hélt að láta nemendur upplifa að þeir væru í aðstæðum sem þeir þekktu en 

á öðrum tíma. 
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Mynd 13. Allir fá að borða 

4.6 Engisprettan Zippý 

Eitt af fjölmörgum kennsluverkefnum, sem þróuð voru þennan vetur, var 

verkefnið um engisprettuna Zippý. Í skólanum höfðum við unnið með 

námsefni í lífsleikni (Zippý). Við höfðum rætt tilfinningar eins og 

afbrýðisemi, vinatengsl, kvíða og öryggisleysi. Ýmis verkefni tengd 

tilfinningum höfðu komið upp í bekknum sem við þurftum að leysa saman. Í 

kennsluleiðbeiningum er mælt með því að Zippý sé áþreifanleg. Til að ná 

fram virkara samtali á milli okkar var ákveðið að hekluð yrði löng 

engispretta með falleg augu og blítt bros. Engisprettan skyldi bera nafnið 

Zippý. Zippý sem leikfang varð fljótt órjúfanlegur hluti af kennslustundinni 

en hlutverk hennar var að virkja okkur öll til þess sem námsefnið bauð upp 

á. 

„Hvar er Zippý?″ hrópuðu börnin. „Við byrjum ekki án Zippý, 

settu hann á kennaraborðið.″ Umræður voru líflegar. Zippý 

ferðaðist um stofuna og börnin léku sér í samtalinu. Við gátum 



 

62 

talað við Zippý um tilfinningaleg atriði. Ég gat skýrt út vináttu, 

væntumþykju og kærleika. Auðvelt var að fá börnin til að tjá 

sig. Zippý stóð sig langbest, hún fékk rödd eða öllu heldur 

margar raddir. Hún fékk líka mikla hlýju og stuðning frá öllum 

úr bekknum. (Rannsóknardagbók, 30. október 2013) 

Í dag var unnið með Zippý. Zippý hoppaði á milli borðanna og 

börnin áttu að tala við hana. Fyrst byrjaði ég á því að láta þau 

segja henni frá líðan sinni, hvort þau voru glöð eða sorgmædd. 

Verkefnið var að ræða um tilfinningar. Eftir því sem á samtalið 

leið og Zippý fór til fleiri og fleiri barna þá varð umræðan betri, 

en þá var eins og börnin hefðu fengið aukinn kjark til að ræða 

og segja frá hugmyndum sínum. Börnin tóku til máls og vildu 

treysta Zippý fyrir leyndarmálum sínum. Zippý var augljóslega 

leikfang í huga barnanna en var samt sem áður orðinn traustur 

vinur þeirra. Ég mat það svo að ekki væri hægt að vera leiður 

þegar Zippý var annars vegar. Zippý var leikur sem stuðlaði að 

samtali. (Rannsóknardagbók, 6. nóvember 2013) 

 

Mynd 14. Engisprettan Zippý 



 

63 

Zippý mun seint gleymast þessum börnum. Það er trú mín að það sé stór 

kostur í kennslu barna á yngsta stigi að geta náð fram huglægum áhrifum á 

einhvern hátt í umræðu um það sem verið er að leggja inn eða kenna á 

hverjum tíma. Mikilvægt er að nemendur verði virkir þátttakendur í 

skólastofunni. Þetta er vissulega erfitt þar sem nemendur eru jafn ólíkir og 

þeir eru margir. Hver og einn hefur sína hæfni til þess að tjá sig. Ég er ekki í 

vafa um að Zippý „hjálpaði″ mér mikið við kennsluna. Nemendur voru 

viljugir að ræða málin við Zippý og hún örvaði þá til þess að segja frá 

hugmyndum sínum. Mín niðurstaða er sú að nemendur eigi auðveldara með 

að tileinka sér námsefnið ef leik og ímyndun er blandað inn í námið. 

4.7 Skapaði Guð tunglið? 

Finna má þess stað í gögnum mínum að forhugmyndir nemenda eru með 

mismunandi hætti. Dæmi um það er þegar rætt var um tilvist tunglsins en 

þá lékum við okkur að því, ég og nemendur, að spjalla saman um tunglið. 

Nemendur komu með ólíka sýn á það hvernig tunglið hefði orðið til og í 

gegnum samtalið sköpuðu þeir sameiginlegan skilning með tilgátum sínum 

eins og sjá má í þessu litla textabroti hér á eftir:  

Spurningin var: Hvernig haldið þið að tunglið hafi orðið til? 

Ásgeir var fljótur að svara, rétti upp hönd og sagði: „Úr 

loftsteinum.″ Ég spurði hann af hverju hann héldi það. Ásgeir 

svaraði: „Það er alveg eins.″ Það komu fleiri skýringar frá 

honum. Umræðurnar urðu mjög virkar og héldu áfram. Mér 

varð litið á Sigurð sem sat aftast í stofunni. Ég sagði við Sigurð: 

„Hvað heldur þú, Sigurður?″ Hann svaraði: „Guð bjó til 

tunglið.″ (Rannsóknardagbók, 23. janúar 2014) 

Í þessu samtali komu börnin með ólíkar tilgátur um tunglið og samtalið varð 

verkfæri til þekkingarsköpunar. Sú hugmynd kom upp að loftsteinn hefði 

rekist á jörðina með þeim afleiðingum að tunglið hefði myndast. Einnig kom 

upp sú hugmynd að Guð hefði skapað tunglið. Þegar grannt er skoðað má 

sjá að þarna birtist annars vegar árekstrarkenningin, sem er þekkt í 

fræðslubókum um náttúrufræði eða stjörnufræði, og hins vegar 

sköpunarsagan. Greinilegt var að þekking barnanna á tilvist tunglsins var 

mikil og nokkrar meginhugmyndir þeirra tókust á. Þegar ég horfði á minn 

hlut í umræðunni sá ég að ég reyndu að hjálpa nemendum að þróa 

samtalið, samræðuna, í kennslustofunni með því að varpa spurningum til 

nemenda og stuðla að virkri hlustun okkar á milli. Þannig tókust á í 

samtalinu hugmyndir, þekking, fræðsla, ímyndun og spuni. 



 

64 

4.8 Það er allt hægt í sögum  

Á þessum tíma rannsóknarinnar var ég upptekin af því að virkja samtalið á 

milli nemenda í bekknum. Ég reyndi sjálf að stíga út úr samtalinu, vera 

óvirkur þátttakandi en samt sem áður hvetjandi. Mér fannst eins og skapa 

þyrfti aukið rými fyrir nemendur til að tala saman um sögugerðina. Ég vildi 

samt sem áður alltaf vera til staðar en meginmarkmiðið var enn að efla 

ritunarfærni nemenda. 

Aron bað um aðstoð. Hann hafði byrjað á sögunni sinni. Sagan 

byrjaði á þessa leið: „Einu sinni var úlfur og hann vildi borða 

börn.“ Aron vissi ekki hvernig hann ætti að halda áfram með 

söguna sína. Í því kom Egill og sagði: „Það er allt hægt í sögum. 

Strákurinn getur verið galdramaður og sagt úlfinum að hætta 

að borða krakka og borða grænmeti í staðinn.“ Aron skildi um 

leið hvað hann átti við og hélt áfram með vinnu sína. 

(Rannsóknardagbók, 15. mars 2013) 

 

Mynd 15. Úlfurinn sem varð grænmetisæta 
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Ég hafði einbeitt mér að því að sýna drengjunum áhuga og mikla hvatningu. 

Aron hafði byrjað á sögunni sinni og átti í erfiðleikum með að spinna söguna 

áfram. Hann fékk stuðning frá bekkjarbróður sínum sem hvatti hann til dáða 

og sagði honum að það væri allt hægt í sögum. Egill var ánægður og stoltur 

með þessa tillögu sína og baðaði út höndunum um leið og hann sagði þetta. 

Hann ljómaði allur og augun tindruðu. Hann leit í áttina til mín brosandi og 

beið eftir viðbrögðum frá mér. Ég hrósaði honum fyrir góða hugmynd og 

þakkaði honum fyrir að hafa hjálpað til. Eins og sjá má á ritunarverkefninu 

tók Aron hugmyndir Egils og nýtti þær í skrifum sínum þegar hann skrifaði 

að strákurinn hefði sagt úlfinum að borða bara grænmeti, að hann gæti 

bara borðað kál og tómata. Þetta er gott dæmi um hvernig nemendur geta 

hjálpað hver öðrum að þróa hugmyndir sínar sem þeir geta svo tekið og nýtt 

í einstaklingsvinnu sinni. Ég var ekki í vafa um að tveir sigurvegarar urðu til 

við þetta stutta samtal. Þarna var ég farin að skynja mjög sterkt hvernig 

rannsóknin og breytingarnar á kennsluháttunum voru farnar að bera 

árangur. Á þessum tímapunkti voru nemendur mínir orðnir úrræðagóðir. 

Það rými, sem ég hafði skapað til þess að jafningjakennslan færi fram, gaf 

nemendum tækifæri til að finna eigin leiðir til að þróa hugmyndir sínar. 

Nemendur máttu fara á milli borða og tala saman á meðan hver og einn var 

að finna sinn söguþráð. Sumir voru fljótari til verka en aðrir og gátu þannig, í 

gegnum samtal, hjálpað þeim sem þurftu meiri hvatningu. 

Í dæminu að framan og í fleiri tilvikum í svipuðum dúr var það ekki ég 

sem virkjaði samtalið heldur leyfði ég því einfaldlega að verða til af sjálfu 

sér. Ég skapaði rými til að samtöl, líkt og þetta, gætu farið fram. Það verður 

þó að líta til þess að ég – í hlutverki kennarans – var einnig í hlutverki 

rannsakandans. Það hafði gert mig meðvitaða um að rýna í orð og hegðun 

barnanna. Ef ég hefði aðeins verið í hlutverki kennarans hefði þetta samtal 

hugsanlega þróast með öðrum hætti. Ástæðan fyrir þessu mati er að við 

rannsóknina breyttust kennsluhættir mínir, bæði meðvitað og ómeðvitað. 

Ég hugsaði stöðugt til rannsóknarinnar um leið og ég kenndi börnunum. Ég 

var farin að hlusta betur á nemendurna og heyrði í raun og veru annað en 

þegar ég einbeitti mér ekki að virkri hlustun. 

4.9 Kennsla mín breyttist 

Á ákveðnum tímapunkti í lærdómsferli mínu fannst mér samtalið og 

umræðan í kennslustofunni ótvíræður kostur. Ég var orðin öruggari með að 

leyfa umræðunni að flæða, allt var leyfilegt. Þessir kennsluhættir gáfu 

nemendum tækifæri til að greina frá og hægt var að tengja samtalið 

ritunarverkefnum þeirra. Þetta var óháð því hvort umræðuefnið eða 
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ummæli nemenda væru rétt eða röng. Ég leiðrétti ekki frásagnir nema í 

undantekningartilfellum. Hugmyndir barnanna voru því eins og opin bók 

fyrir aðra í skólastofunni, fyrir önnur börn sem hlustendur. Þær voru það 

einnig fyrir mig, sem kennara og rannsakanda. 

Að hlusta á nemendurna kenna hver öðrum leiddi til breytinga á minni 

kennslu. Með því að hlusta á þá ræða saman uppgötvaði ég að ég þyrfti að 

leggja mig fram um að gefa þeim svigrúm til að ræða saman og leita lausna 

á verkefnum sem brunnu á þeim. Hugsanlega áttaði ég mig á því að 

nemendur væru fullfærir um að taka virkan þátt í samtalinu sem leiddi af 

sér jafningakennslu. Ég þurfti að koma mér úr því hlutverki að vera sá 

kennari sem talar stöðugt, ég þurfti að hleypa nemendum mínum meira að. 

Í gegnum rannsóknina rann það upp fyrir mér að ég sem kennari og 

rannsakandi þyrfti að snúa við blaðinu og gera mér far um að hlusta á 

nemendur mína og læra af þeim. 

4.10 Hver er kennarinn ? 

Í bókinni Talking their ways into science segir Gallas (1995) frá því hvernig 

hún lét nemendur sína halda vísindadagbók en einnig tóku nemendur 

hennar þátt í vikulegum vísindafundum þar sem þeir ræddu um allt milli 

himins og jarðar. Spurningar um hvernig heimurinn varð til, hvernig 

rafmagnið er búið til og hvernig jörðin snýst, eru dæmi um 

vísindaspurningar sem Gallas og nemendur hennar léku sér með. Ég tók það 

upp eftir Gallas að vera með vísindafund með nemendum mínum. 

Vísindafundirnir byggja á virkri hlustun, farið er eftir ákveðnum 

samskiptareglum sem stuðla að því að nemendur þurfa að hlusta vel hver á 

annan en á sama hátt gefur það mér tækifæri sem kennara að hlusta á 

nemendur. 

Vísindaspjall dagsins var að skoða hugmyndir barnanna um tilvist 

tunglsins. Ég hafði undirbúið kennslustundina vel. Ég reyndi í þessu verkefni 

að skapa gott andrúmsloft með börnunum, vildi virkja öll börnin til að taka 

þátt í verkefninu. Ég lagði áherslu á að við myndum nota „inniröddina″ en 

það merkir að við tölum þægilega, hækkum ekki röddina. Markmið mitt var 

að börnin lærðu að hlusta vel á hvert annað. Ég stóð við töfluna og börnin 

sátu þrjú og þrjú saman í sætum sínum. Sætunum var raðað í tvær raðir, 

gott bil var á milli borða. Þannig var auðvelt fyrir mig að ganga á milli borða 

og spjalla við börnin. Ég lét það koma fram strax í byrjun umræðunnar að 

börnin þyrftu ekki að þekkja staðreyndir um tunglið heldur ætluðum við að 

spjalla saman og hvert og eitt mátti koma með sínar hugmyndir. Ég lagði 
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upp með að börnin þyrftu ekki vera vísindamenn til að taka þátt í 

umræðunni. 

Spurningin var sú sama og áður: Hvernig haldið þið að tunglið 

hafi orðið til? Ásgeir, sem sat aftast í stofunni, var fljótur að 

svara, rétti upp hönd og sagði: „Úr loftsteinum.“ Ég spurði 

hann af hverju hann héldi það. Ásgeir svaraði: „Það er alveg 

eins.“ Ég sá að Ásgeir ætlaði að stoppa hér en ég hélt áfram að 

spyrja hann og endurtók svar hans: „Er tunglið alveg eins og 

loftsteinar?“ Ásgeir svaraði að bragði: „Já, það er bara soldið 

stærra.“ Benni, sem sat fyrir framan Ásgeir og hafði fylgst 

ákafur með umræðunni, byrjaði: „Það eru ...“ (talaði óskýrt). Ég 

ætlaði að leika sama leikinn og endurtaka svarið hans Benna og 

sagði við hann: „Loftsteinarnir sprungu og þá varð tunglið til?“ 

Bjarni, sem sat við hliðina á Benna, kom inn í umræðuna: „Nei, 

nei, hann er að pæla í því að götin á tunglinu, að loftsteinar 

gerðu götin á tunglið.“ (Rannsóknardagbók, 23. janúar 2014) 

Ég hvatti börnin til að útskýra betur með eigin orðum hvað þau væru að 

segja, gerði tilraun til að fá þau til að tala meira um tunglið til að koma 

umræðunni af stað. Börnin leiddu hvert annað áfram í samtalinu og 

hjálpuðu hvert öðru með útskýringum á umræðunni. Ég þurfti að leggja mig 

fram um að hlusta vel á það sem börnin höfðu fram að færa og skildi ekki 

alltaf útskýringar sem komu fram í samtalinu. Það kom þægilega á óvart, 

þegar ég greip ekki réttu skýringuna, að annar nemandi var reiðubúinn að 

hjálpa til og koma með réttu útskýringuna sem ég skildi. Mér fannst 

áhugavert að hlusta á börnin tala saman og þægilegt hversu góður 

vinnufriður var í kennslustofunni. Börnin lögðu sig fram um að hlusta hvert 

á annað. Mér fannst á þessu augnabliki að ég sjálf væri komin í grunnskóla, 

ég gleymdi stað og stund og spurði sjálfa mig að því hvort börnin væru í 

hlutverki kennarans og ég í hlutverki nemanda. Ég lærði að standa á 

hliðarlínunni og leyfði samtalinu að þróast, hlustaði á börnin ræða hvert við 

annað og við mig. Þau voru að kenna mér samtalsaðferðir sínar. 

4.11 Að hlusta vel eftir orðunum 

Ég hafði hvatt börnin til að tjá sig í orðum en samt sem áður að taka tillit til 

annarra og hlusta vel á það sem aðrir höfðu fram að færa. Það var eitt af 

markmiðum vísindafundarins. 
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Umræðurnar héldu áfram og margar hendur voru á lofti. Ég 

hafði sagt við Sigurð: „Hvað heldur þú, Sigurður?″ Hann 

svaraði: „Guð bjó til tunglið.″ Hann sagði þetta hægt en 

ákveðið. „Guð bjó til tunglið til þess að fólk gæti ratað á 

nóttunni. Vitið þið þetta ekki?″ sagði hann og horfði á hin 

börnin hvert af öðru. Hann ranghvolfdi í sér augunum, rétti út 

hendurnar um leið og hann sagði þetta. Síðan bætti hann við til 

að leggja áherslu á orð sín: „Þetta er svona ratljós eða svona 

stórt vasaljós.″ 

Ég tók eftir því að Sigurður náði ekki að sannfæra hin börnin. 

Segja má að Sigurður sé að hrekja tilgátuna hér í dæminu að 

ofan um að loftsteinar hafi búið tunglið til. Hann var ósammála 

hinum börnunum. Það vakti hins vegar athygli mína hve fá börn 

hlustuðu á frásögn hans um ratljósið. Engin tók undir þessa 

hugmynd. Ég tel að vísu að sum börn þurfi mikla þjálfun í að 

hlusta betur hvert á annað. Á þessum tímapunkti, þegar 

hugmyndin um Guð og ratljósið kom fram, vildu margir 

nemendur komast að. Börnin spurðu ekki við hvað hann átti. 

Anna sagði: „Ég held að þegar löndin voru búin til þá varð 

tunglið til, því það komu loftsteinar á jörðina og þá varð tunglið 

til.″ Ásgeir samþykkti það sem Anna sagði: „Já, þetta var 

þannig.″ Anna hélt áfram: „Eitt af þessu varð að tunglinu þegar 

loftsteinarnir komu og bjuggu til löndin og það sprakk; þá varð 

eitt af þessu tunglið.″ 

Anna og Ásgeir halda áfram að þróa hugmyndina sem 

strákarnir leggja upp með í byrjun á sögunni um tunglið. Börnin 

fundu leiðir til að hlusta og þróuðu síðan með sér frásagnir. Ég 

fylgdist með Sigurði. Hann sat þungur á brún með krosslagðar 

hendur og virtist ekki sammála hinum börnunum. Ég vildi 

hleypa honum að, heyra hvað hann hefði fram að færa og 

spurði hvort hann vildi bæta einhverju við það sem hann sagði 

áður um að Guð hefði skapað tunglið. 

Sigurður virtist ekki heyra spurningu mína heldur sagði: „Ég er 

búinn að hugsa þetta betur, ekki bara til að lýsa heldur til að 

toga í vatnið.″ Hann útskýrði þetta með höndunum, eins og 

hann væri að toga sjóinn til sín. Ég ákvað að koma til móts við 

hann og sagði: „Þú meinar sjávarföllin.″ Sigurður kinkaði kolli 
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og svaraði: „Já, en líka stjörnurnar komu líka til að rata, til að 

hafa ljós á nóttunni, Guð var að hugsa.″ (Rannsóknardagbók, 

23. janúar 2014) 

Samræðan í bekknum gekk áreynslulaust án mikillar þátttöku minnar sem 

kennara. Ég ætlaði mér að vera hlustandi og reyna að greina samræðuna, 

reyna að læra af því hvernig samræðan þróaðist. Þar sem ég var í stellingum 

rannsakanda og var sérstaklega að sinna því hlutverki þá urðu orð, sem áður 

hafa oft verið sögð í kennslustund á hversdagslegan hátt, mikilvægari en 

áður. Ég hafði ekki gefið þeim gaum fyrr en nú. Hugsanlega á það rætur 

sínar að rekja til þess að ég tók samtalið upp og hlustaði á það nokkrum 

sinnum. Ég heyrði hvernig nemendur töluðu saman og leyfði samræðunum 

að flæða og stoppaði þá ekki eins og ég hafði gert áður. Ég ýtti undir 

ímyndunaraflið. 

Egill sagði: „Hvað er rétt, Hrönn, með tunglið?″ Við endurspilun 

á samtalinu, kom í ljós að ég hafði ekki svarað. Egill sagði aftur: 

„Við verðum að fá að vita hvað er rétt?" Ég hafði ekki svarað, 

hafði hunsað spurninguna, hugsanlega ekki heyrt hana. 

(Rannsóknardagbók, 23. janúar 2014) 

Spurning Egils er áhugaverð með hliðsjón af hugmyndum um gildi réttu 

svaranna í samtölum milli nemenda og kennara. Spyrja má sig að því hvort 

skólinn gangi út á það að vera alltaf með rétta svarið. Af samtalinu er einnig 

hægt að greina, með því að hlusta á samtalið, að með því að nota það sem 

börnin segja, sögur og upplifun úr þeirra reynsluheimi stuðlar að virkara 

samtali. Samtalið flýtur betur. Samtalið í bekknum studdi við sögugerðina 

sem á eftir fylgdi. Sögurnar fjölluðu um geiminn, tunglið, sólina og jörðina. 
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Mynd 16. Velkomin til Mordor 

 

Mynd 17. Geimferðin 
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Hlustunin, það að ég blandaði mér ekki í umræðuna sem fræðari, getur 
verið gott verkfæri til þess að hjálpa mér í að taka ákvörðun um næstu 
skref. Í kjölfarið leyfði ég umræðunni í bekknum að þróast miklu betur en 
áður. Einnig ber að hafa í huga að þær aðstæður í skólastofunni eða 
almennt við kennsluna, þar sem hin virka hlustun fer fram, skipta einnig 
miklu máli. Ákveðinn aðdragandi var að þessu beina hlustunarverkefni mínu 
en ég og nemendur mínir vorum öll meðvituð um hlustunarverkefnið. Í 
hlutverki mínu sem rannsakandi hafði ég mótað mér vinnulag um hvernig 
kennslustundin átti að þróast. Ég tók í rannsóknarferlinu meðvitaða 
ákvörðun um að hlusta vel eftir orðum nemenda. Ég skyldi reyna að meta 
hvað ég heyrði og leitast við að leyfa umræðunni að þróast þannig að raddir 
nemenda væru í forgrunni. Ég lagði mig virkilega fram um að hlusta. Ég stóð 
mig að því að hugsa þetta á þann hátt að með virkri hlustun safnaði ég 
upplýsingum líkt og gert er í hringferli starfendarannsókna. Með þeim 
upplýsingum, rýni og skoðun þeirra upplýsinga gæti ég náð 
framfaraskrefum í starfi mínu sem kennari. Því ég tel að ég geti þróað 
samtalsaðferðirnar enn betur með því að leggja áherslu á þann þátt í 
kennslunni. Ég tel einnig að það breytta vinnulag sem ég náði að skapa í 
gegnum þessa rannsókn hafi haft áhrif á okkur öll, bæði mig sem kennara 
og líka nemendurna. 

 

Mynd 18. Við Lækinn að leik 
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5  Umræða 

5.1 Ímyndunarafl nemenda 

Í þessum umræðukafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman og fjallað verður um þær í fræðilegu samhengi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég sem kennari gæti örvað 

ímyndunarafl nemenda með það að markmiði að auka áhuga og virkni 

þeirra í námi. Þar sem um starfendarannsókn var að ræða þá var 

megináherslan á mig sem kennara í samspili við nemendur mína. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ég upplifði hvernig áhugi 

nemenda á náminu jókst þegar þeir fengu aukið svigrúm til að nota 

ímyndunaraflið. Ég hafi verið á þeirri leið í kennslunni að virkja betur 

hlustunina og samtalið sem endurspeglast í kenningum Mercers um rýnital 

þar sem við þurfum að tala saman á árangursríkan hátt (Mercer, 2000). Ég 

lærði það í gegnum rannsóknina og túlka má niðurstöður á þann hátt að 

samtalið megi ekki fara út um þúfur þó að það spanni mörg svið. Gallas 

(2003) lagði áherslu á að greina ákveðin mynstur í hugsun barnanna, reyna 

að skynja hvað börnin voru að segja þrátt fyrir að umræðan væri víðtæk og 

þau væru ekki með formfasta orðræðu (Gallas, 2003). Ég tek undir áherslur 

Gallas að þó það hafi oft verið líf og fjör í umræðunni og hún hafi verið 

frjáls, ímyndunaraflinu gefinn laus taumurinn, þá var mikilvægt að mínu 

mati að greina hvert umræðan stefndi og bregðast við hugmyndum 

nemenda. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá fjölmörg dæmi þess að nemendur 

eru tilbúnir að láta í ljós hugmyndir sínar og skoðanir á því efni sem rætt er 

um hverju sinni. Ég tel að með „vísindaspjallinu″ hafi umræðan gengið einna 

best og verið ein mesta hvatningin í að virkja ímyndunaraflið. Þar náðist 

fram virk umræða þar sem nemendur gátu rætt um hugmyndir sínar á 

frjálsan hátt, ímyndað sér tilurð og þróun ýmissa náttúrufyrirbæra og 

afraksturinn varð augljós í sögugerð þeirra. Mikilvægt er að hafa ramma 

samtalsins skilgreindan, nemendur verða að fara eftir reglum samtalsins og 

bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Einnig þarf að kenna nemendum að 

hlusta, það kunna ekki allir. 

Gallas (2003) segir að reyndir kennarar eigi að sjá að nemendur hafi 
einhverja fyrir fram þekkingu á hlutum eða fyrirbærum sem þeir eru að læra 
um. Í minni rannsóknarvinnu lagði ég mig fram um að hlusta eftir og miða 



 

74 

kennsluna við þá grunnþekkingu sem ég taldi nemendur í bekknum hafa. 
Mér fannst ég ekki geta látið kennsluverkefni snúast um eitthvað sem var 
nemendum hulið. Mitt hlutverk var að örva samtalið til að virkja 
ímyndunarafl nemenda. Mín helsta hindrun í verkefnagerðinni voru 
forsendurnar sem ég gaf mér um grunnþekkingu nemenda hverju sinni eins 
og gerðist í upphafi vísindaspjallsins. Kennsluverkefnin sýna að ég vildi örva 
ímyndun og hugsun nemenda til að þeir ættu auðveldara með að koma 
hugsun sinni í orð. Ég átti í smávegis erfiðleikum með þetta í upphafi því 
mínar forhugmyndir um ýmis viðfangsefni stóðu í veginum, t.d. hugmyndir 
mínar um að í ævintýrum leyndust alltaf prinsar og prinsessur. Þegar á 
rannsóknina leið öðlaðist ég meira þor til að stíga til hliðar og leyfa 
nemendum sjálfum að þróa umræðuna. Dæmi um það er vísindaspjall 
nemenda þar sem þeir deildu hugmyndum sínum um hvernig tunglið varð 
til. Þar var mitt hlutverk aðallega fólgið í því að sjá til að allir nemendur 
kæmu sínum sjónarmiðum að. 

Til þess að ná markmiðum mínum þá ákvað ég að skoða sérstaklega þrjú 
atriði sem ég setti saman í þrenningu. Ég vildi vinna með þessa þætti sem 
heild, þ.e. leik, hlustun og samræður. Cuffaro (1995) telur leikinn góða leið 
til að nálgast reynsluheim barna. Í gegnum mína rannsókn kom ég auga á og 
nýtti mörg tækifæri til að tengja leikinn vinnu með ímyndunaraflið, s.s. í 
ratleiknum og þegar árstíðirnar voru færðar til. Cuffaro telur einnig að með 
því að blanda saman og samþætta í leik veruleika og ímyndun þá nái börnin 
að prófa ýmislegt með því að setja fram ólíkar hugmyndir í leiknum 
(Cuffaro, 1995). Í rannsóknarniðurstöðum mínum má finna fjölmörg dæmi 
um kennsluverkefni sem beint var að leiknum og gáfu nemendum tækifæri 
til að leika sér með ímyndunaraflið á ýmsan hátt. 

Ég var upptekin af því að kennsluverkefnin gætu tekið breytingum til að 
ná fram styrkleika barnanna í leiknum (Paley, 2004). Í niðurstöðum er 
verkefnið um vatnið og Lækinn dæmi um það. Allir í bekknum höfðu frjálsar 
hendur um að túlka söguna um Lækinn. Saga stúlknanna þróaðist á annan 
veg en ég hafði gert ráð fyrir. Hún fór að snúast um vináttu en ekki vatn. 
Strákarnir þróuðu sína sögu um athafnamanninn Jóhannes Reykdal á 
leikrænan hátt. Ég lærði að nemendur voru í stakk búnir að spinna sögurnar, 
leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín til fullnustu og þegar þeir fengu fullt frelsi 
til að skapa þá jók það námsgleði þeirra. 

Rannsóknarniðurstöður benda einnig til þess að breytingin, sem ég gerði 
á kennsluaðferðum til að örva nemendur til að leika sér með ímyndunina, 
hafi stuðlað að því að þeir tóku virkari þátt í samræðum. Umræðan og virka 
hlustunin, sem átti sér stað í bekknum, var sú vítamínsprauta sem ég gaf 
nemendum til að örva ímyndarafl þeirra og stuðla að betri námsframvindu. 



 

75 

5.2 Kennsla mín – Horft til framtíðar 

Á rannsóknartímanum þróaðist samtalið í kennslunni hjá mér. Líkt og hjá 

Gallas (2003) áttu áhrifaríkustu samtölin sér stað þegar ég sem kennari tók 

samtalinu opnum örmum. Þegar ég gaf nemendum rými til að tala saman 

þróaðist samtalið á annan hátt en ég hafði gert ráð fyrir. Á sama hátt og 

Gallas (1994) reyndi ég eftir fremsta megni að leyfa samtalinu að þróast án 

ytri ramma, vann að því að við fengjum tækifæri til að ræða saman. Í 

gegnum þessa vinnu þróaðist hlutverk mitt sem kennari úr fræðaranum yfir 

í virkan hlustanda. Það fannst mér skemmtileg upplifun og ekki eins flókið 

og ég hélt í fyrstu. Það var gaman að heyra víðfeðm sjónarmið sem opnuðu 

augu mín fyrir ólíkum viðhorfum og hugmyndaauðgi nemenda. Mér fór 

fram eftir því sem við ræddum oftar saman. Dæmi um það er þegar Dísa 

ræddi við Aron um að teikna mynd áður en hann byrjaði að skrifa sögu. Á 

því augnabliki ákvað ég að stíga til hliðar og leyfa þeim að þróa samtal sitt 

ótruflað. Þau hjálpuðust að með góðum árangri. Þegar ég varð meðvituð 

um að gefa nemendum meira rými til að spjalla saman sá ég að nemendur 

ræddu meira saman um sögugerð en þeir gerðu áður. Þeir voru farnir að 

kenna hverjir öðrum. Stundum er besti kennarinn sá nemandi sem hefur 

rétt áður lokið við að leysa tiltekið vandamál. Ástæðan er sú að hann getur 

leitt jafningja áfram í sömu átt að lausninni því hugsunarháttur þeirra er á 

jafningjagrunni (Wolfolk o.fl., 2008). 

Dawes, Mercer og Wegerif (2004) benda á að með gagnlegum 

samtalsaðferðum og virkni rýnitals er hægt að þjálfa hæfni nemenda í að 

tala og hugsa saman. Niðurstöður þeirra sýndu að nemendur áttu 

auðveldara með námið eftir slíka þjálfun (Dawes, Mercer og Wegerif, 2004). 

Ég tel að rannsókn mín hafi átt sinn þátt í að ég fór að veita samtölum 

mínum við nemendur meiri gaum. Í framhaldinu tókst mér að skapa meira 

rými fyrir samtöl í skólastarfinu. Í gegnum áherslu mína á samtalið skynjaði 

ég að færni nemenda í að koma hugsun sinni á framfæri jókst. Ég tel að ef 

ég hefði aðeins verið í hlutverki kennarans en ekki rannsakanda hefðu öll 

þessi samtöl hugsanlega þróast með öðrum hætti. Ég hefði hugsanlega 

stoppað nemendur af eða „leiðrétt″ hugmyndir nemenda, sagt þeim frá 

„viðurkenndum″ hugmyndum eins og ég var vön. Rannsóknin breytti 

starfsháttum mínum. 

Hægt er að spyrja hvort gott samtal geti nokkur tímann átt sér stað 

nema að að bæði sé talað og hlustað. Sá sem talar verður líka að geta 

hlustað. Ég lýsti því hér að framan hvernig samtal mitt við nemendur 

þróaðist í gegnum rannsóknina. Með tímanum var ég oftar hlustandi og 

reyndi að stuðla að rýnitali innan skólastofunnar. Það sem gerðist við það 
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var að nemendur fóru að gefa mér vísbendingar um hvernig ég gæti leitt þá 

áfram í náminu. Að því leyti urðu nemendur kennarar mínir (Calkins, 1994). 

Eitt af þeim verkefnum, sem ég tók upp eftir Gallas, var að vera með 

vísindafundi með nemendum mínum (Gallas, 1995). Þessir fundir gáfu mér 

tækifæri til að hlusta á nemendur. Á fundunum skapaðist þægilegt 

andrúmsloft og góður vinnufriður. Nemendur lögðu sig allir fram um að 

hlusta hverjir á aðra. Á þessum fundum upplifði ég mig sem virkan 

hlustanda í samtali barnanna þar sem þau leiddu hvert annað áfram í 

þekkingarleit sinni. Orðin urðu mikilvægari en áður og mér fannst umræðan 

þróast frá viku til viku og verða markvissari. Framfarir urðu hjá okkur öllum í 

bekknum. 

Margt skaraðist í fræðunum. Ég gat túlkað leikinn sem útfærslu á 

ímyndunaraflinu. Ég gat ekki séð að samtal gæti farið fram án hlustunar. Ég 

komst að þeirri niðurstöðu að kennarinn þarf ekki alltaf að vera í 

burðarhlutverki. Hins vegar getur skipt sköpum hvernig umræðu kennari 

setur af stað. Hann þarf að kunna að hjálpa, að geta leyft hinni frjálsu 

umræðu að þróast, þekkja takmörkin og draga sig í hlé. Ég lagði mig fram 

um að þróa þessa þætti í minni kennslu. Ég lærði í gegnum rannsóknina að 

góð samræða, sem birtist í formi rýnitals, nýtist öllum í bekknum vel, bæði 

kennaranum og nemendum. 

Eðli starfendarannsókna er að rannsakandinn taki breytingum í starfi 

(þroskist í starfi). Mikilvægt er að stöðugt endurmat fari fram og um leið að 

rannsakandi reyni að sjá hvernig rannsóknin sjálf togar sig áfram. Þess 

vegna lýkur henni ekki beinlínis, hjá mér sem kennara, þó að tímamörkum 

rannsóknartímans sé náð. Nú taka við næstu áfangar á þessari vegferð 

minni, markmiðin breytast og fram koma nýjar niðurstöður sem ýta nýjum 

hringferlum af stað. Mikilvægt er að skoða og endurmeta stöðugt eigið 

starf. Ekki má gleyma því að ég tel að mér hafi tekist að virkja nemendurna í 

bekknum betur, ímyndunarafl nemenda varð virkara, samræður og hlustun 

þeirra urðu betri. Þá fannst mér ég fá fram á sviðið fleiri og betri rithöfunda 

en áður, litla unga rithöfunda sem tóku stórstígum framförum. 

Ég tel mig hafa stigið mörg skref fram á við sem kennari við það að fara í 

gegnum rannsóknarferlið. Rannsóknin hefur skilað góðu veganesti til 

framtíðar fyrir mig sem kennara og hún mun hafa áhrif á hvernig ég mun 

halda áfram að starfa sem kennari. Það sem ég tek m.a. með mér úr 

rannsókninni er að halda áfram að leggja rækt við samtalið í skólastofunni, 

leyfa nemendum að kenna hver öðrum. Sóknarfæri er fólgið í því að virkja 

ímyndunaraflið og vera óhrædd við að styðjast við óhefðbundnar aðferðir 

eins og að nýta leikinn til kennslu. Mín skoðun er sú að alltaf sé rétti tíminn 
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til að staldra við eins og starfendarannsóknir gera ráð fyrir. Hins vegar er 

ekki hægt að taka jafn viðamikið verkefni fyrir á öllum kennsludögum eins 

og ég gerði. Að staldra við, skoða á hvaða vegferð maður er sem kennari er 

nauðsynlegt. 

 

 





 

79 

6 Lokaorð 

Megintilgangurinn með rannsóknarvinnunni var að ná að örva 

hugmyndaflug nemenda og breyta starfsháttum á þann hátt að ég gæti 

þróað kennsluaðferð til að auðga námshæfileika barnanna. Hugsanlega var 

það innblástur frá verkum Gallas og hvatning leiðbeinenda minna sem 

fengu mig til að horfa beint í áttina að ímyndunaraflinu, íhuga hvernig ég 

gæti nýtt það markvissar í kennslu til að efla námshæfileika nemenda 

minna. Markmiðin urðu skýrari og um leið tókst ég á við fjölbreyttara 

viðfangsefni. Fræðainnblástur úr mörgum áttum fékk mig til að reyna að 

tengja saman mismunandi viðhorf og niðurstöður ólíkra rannsókna frá 

ýmsum fræðimönnum úr íslensku og erlendu fræðasamfélagi. Það var eins 

og að standa undir fossi og mikilvægt var að koma sér undan vatnsfallinu á 

réttum tíma til að drukkna ekki í fræðunum. Margir fræðimenn höfðu 

rannsakað og velt fyrir sér áhrifum þess að virkja samtalið og hlustunina 

sem hefði bein áhrif á ímyndunarafl nemenda. 

Starfendarannsóknin hefur haft gífurleg áhrif á mig sem kennara. Tekist 

var á við tvö hlutverk á sama tíma, hlutverk rannsakandans og hlutverk 

kennarans. Eftir því sem ég varð leiknari í að sameina þessi tvö hlutverk 

lærði ég meira á sjálfa mig og fann fyrir trausti nemenda gagnvart nýjum 

vinnubrögðum. Mér fannst kennslan verða árangursríkari og um leið urðu 

samverustundir mínar með nemendum í bekknum skemmtilegri. 

Ég steig inn á nýtt svið þar sem ímyndunin lék lykilhlutverk. Á þann hátt 

tengdust meginþættir rannsóknarinnar starfs- og kennsluháttum mínum þar 

sem ég stóð frammi fyrir því að þróa kennsluaðferðir sem ýttu undir 

ímyndunarafl nemenda. Ég tel að markmiðum rannsóknarinnar hafi verið 

náð og að niðurstöður varpi ljósi á störf mín sem kennara. Það er að mínu 

mati mikilvægt að kennarar ígrundi starf sitt og þessi rannsókn verður 

vonandi öðrum jákvæð hvatning. 
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