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Ágrip 

Menntun er afar þýðingarmikil einstaklingum og samfélaginu í heild. Mikilvægt er því að 

nemendur upplifi menntun áhugaverða og skemmtilega. Rannsóknir benda til að svo sé 

ekki endilega raunin í grunnskólum landsins þar sem námsáhugi nemenda mælist lítill 

og brottfall nemenda úr framhaldsskóla mikið. Leita ætti allra leiða til að gera nám 

áhugavert og skemmtilegt til að stemma stigu við þessum vanda. 

Verkefni þetta er starfendarannsókn. Tilgangurinn með framkvæmd hennar var að 

skoða hvernig til tækist að nota kennsluaðferðina sérfræðingskápuna í skólastarfi og 

kanna áhrif hennar á nám nemenda og starfshætti kennara. Sérfræðingskápan er ein af 

kennsluaðferðum leiklistar og gengur hún út á að nám nemenda fari fram í hlutverki í 

ímynduðum heimi. Notkun sérfræðingskápunnar í kennslu hefur ekki verið rannsökuð 

hér á landi en erlendar rannsóknir sýna að hún er vel til þess fallin að auka áhuga og 

ánægju nemenda af námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að sérfræðingskápan hafi jákvæð áhrif á 

nám nemenda og starf kennara. Niðurstöðurnar benda til að notkun 

sérfræðingskápunnar skapi kennurum grundvöll fyrir aukinni samþættingu náms og 

öflugri teymiskennslu, stuðli að markvissri ígrundun þeirra á eigin starfi og efli trú þeirra 

á eigin getu. Skipulagning náms með notkun sérfræðingskápunnar gefur nemendum 

tækifæri til að læra í gegnum leik sem er náttúruleg leið barna til náms og þroska. Í 

niðurstöðunum má greina að nemendur sem læra í hlutverki í ímynduðum heimi 

upplifa skemmtun í námi, fá fjölmörg tækifæri til að komast í flæði, trú þeirra á eigin 

getu eykst sem og samvinnunám þeirra á milli. 

Niðurstöðurnar gefa tilefni til frekari rannsókna á notkun sérfræðingskápunnar í 

íslensku skólastarfi. Jafnframt ættu þær að vera kennurum hvatning að reyna aðferðina 

í kennslu. 
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Abstract 

„The day passes unbelievably quickly and I'm always right back at home“ - 

An action research on the use of the teaching method "Mantle of the Expert" in 

which students learn in role. 

Education is of great significance for individuals and society as a whole. Therefore, it is 

important that students have a motivating and fun experience of education. This does 

not seem to be the case in Iceland since studies show a low student interest in learning 

and a high dropout rate. For this reason, it is important to look for ways to make 

education more motivating and fun for students to counter this problem. 

This master thesis is an action research which purpose is to examine the use of the 

teaching method the Mantle of the Expert in an Icelandic school environment as well as 

its impact on students‘ learning and teachers‘ practises. Mantle of the Expert is a 

drama-based teaching method in which students learn in role within a fictional context. 

Research suggests that the Mantle of the Expert is an effective method to increase 

students’ interest and enjoyment of learning. However, the method has never been 

studied thoroughly within the Icelandic school system. 

The research findings suggest that use of Mantle of the Expert has a positive effect 

on student learning and teaching practices. The findings indicate that using Mantle of 

the Expert creates a basis for teachers to integrate student learning and enhance team 

teaching, contributes to systematic reflection of teaching practises and increases 

teacher self-efficacy. Moreover, using Mantle of the Expert gives students a chance to 

learn through play which is children‘s natural approach to education and cognitive 

development. The findings imply that students learning in role within a fictional context 

experience fun in education, get ample opportunities to achive flow, increase their self-

efficacy and boost cooperative learning between them. 

These findings warrant further research on the use of Mantle of the Expert in 

Icelandic schools but can also be an incentive for teachers to try using the method in 

their own teaching. 
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1 Inngangur  

Menntun er mikilvæg einstaklingum og samfélaginu sem þeir búa í. Í gegnum menntun 

verður einstaklingur að virkum þjóðfélagsþegn í lýðræðissamfélagi, öðlast hæfni til að 

takast á við áskoranir í daglegu lífi, eflir sjálfsskilning og skapar sér lífsfyllingu. Menntun 

er mikilvæg þar sem hún er hornsteinn menningar, efnahags og framfara samfélagsins. 

Menntun skapar þekkingu og kunnáttu í að miðla henni ásamt því að stuðla að opnu 

samfélagi og auknu umburðarlyndi. 

Af þessum sökum er hverju samfélagi gríðarlega mikilvægt að viðhalda háu 

menntunarstigi. Menntun geta einstaklingar aflað sér víða en skólakerfið er grunnstoð 

samfélagsins og á að tryggja þegnum sínum almenna menntun. Innan skólakerfisins má 

finna mörg ólík skólastig en einstaklingum ber aðeins lögboðin skylda til að þreyta nám 

á einu þeirra, þ.e. grunnskólastigi. Í ljósi þessa ætti að vera forgangsatriði fyrir 

samfélagið í heild að búa svo um að nemendum þyki nám á grunnskólastigi áhugavert, 

hvetjandi og skemmtilegt. 

Því miður virðist þetta ekki vera raunin hér á landi ef marka má íslenskar rannsóknir 

á ánægju nemenda af námi í grunnskóla. Námsáhugi virðist lítill meðal íslenskra 

nemenda og brottfall er mikið (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-

Christin Tannhauser, 2011). Þá virðist sem íslenskum nemendum þyki nám í grunnskóla 

ekki skemmtilegt. Ransóknir sýna að einungis helmingur nemenda í 6. bekk finnst 

gaman í skólanum og hlutfallið lækkar eftir því sem nemendur eldast. Að auki er aðeins 

um fjórðungur nemenda á unglingastigi sem þykir námsefnið skemmtilegt. (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). 

Í ljósi þessa má færa rök fyrir að brýn þörf sé á að leita leiða til að auka ánægju og 

áhuga nemenda af námi á grunnskólastigi. Aukin notkun kennsluaðferða leiklistar í 

námi er ein þeirra leiða sem hægt er að fara til að ná þessu markmiði. Margar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur telja þær skemmtilegar (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; Bolton, 1985; DICE Consortium, 

2010).  

Ein þessara aðferða ber nafnið Sérfræðingskápan og gengur út á að nám nemenda 

fari fram í hlutverki. Færa má rök fyrir því að sérfræðingskápan sé sérstaklega vel til 

þess fallin að nota í auknum mæli í skólastarfi en erlendar rannsóknir á notkun 



 

11 

aðferðarinnar benda til að hún stuðli m.a. að auknum áhuga og ánægju nemenda í 

skólastarfi (Andersen, 2004; Aitken, 2013; Kahnemann, 2012). Þrátt fyrir að rannóknir 

hafi sýnt fram á skýran ávinning nemenda og kennara af sérfræðingskápunni er þekking 

á aðferðinni af skornum skammti hér á landi. Sú staðreynd var ein helsta kveikjan að 

framkvæmd rannsóknarinnar sem hér verður greint frá. 

Í verkefninu er greint frá rannsókn á notkun kennsluaðferðarinnar 

sérfræðingskápunnar í íslensku skólastarfi. Rannsóknin fór fram haustið 2016 og fylgdi 

sniði starfendarannsóknar. Ásamt höfundi voru þátttakendur í rannsókninni kennarar 

og nemendur 2. bekkjar í skóla á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Að inngangi loknum verður í öðrum kafla farið yfir þann fræðilega bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á. Fjallað er um ákveðna þætti sem efla nemendur og kennara í námi 

og starfi. Þá er einnig fjallað um menntagildi kennsluaðferða leiklistar og stöðu þeirra 

innan skólakerfisins. Að lokum verður ítarlega gerð grein fyrir hugmyndafræði 

sérfræðingskápunnar. 

Í þriðja kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem býr að baki rannsókninni. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar eru skýrð og sett er fram rannsóknarspurning. 

Þá er fjallað um gagnaöflun og gagnagreiningu ásamt því að gerð er grein fyrir 

siðferðislegum atriðum. 

Í fjórða kafla er sagt stuttlega frá tildrögum verkefnisins. Þá er framkvæmd 

verkefnisins útskýrð, kennslu með notkun sérfræðingskápunnar, með það fyrir augum 

að varpa skýrara ljósi á skipulagningu og útfærslu. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram m.t.t. þeirra þátta sem 

komu fram við gagnagreiningu. 

Í sjötta kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman og skoðaðar út frá 

rannsóknarspurningunni auk hugleiðinga um mögulegar framtíðarrannsóknir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í 

fjóra undirkafla. Í fyrsta undirkafla er fjallað um ákveðna þætti sem fræðimenn telja 

nemendum mikilvægir í námi. Í öðrum undirkafla er fjallað um ákveðna þætti sem 

fræðimenn telja að efli kennara í starfi. Í þriðja undirkafla er fjallað um leiklist í kennslu. 

Í fjórða undirkafla er fjallað um kennsluaðferðina sérfræðingskápuna. 

2.1 Nemendur 

Í þessum kafla er fjallað um ákveðna þætti sem fræðimenn telja nemendum mikilvægir 

í námi. Þessir þættir eru: trú á eigin getu, flæði, skemmtun, leikur og samvinnunám. 

2.1.1 Trú á eigin getu 

Hugtakið trú á eigin getu (e. self efficacy) var sett fram af sálfræðingnum Albert 

Bandura. Í því felst mat einstaklings á eigin hæfileikum til að leysa tiltekið verkefni. Trú 

einstaklings á eigin getu segir ekki til um sjálfa hæfileika hans heldur færni í að 

skipuleggja athafnir sínar og setja sér markmið í samræmi við getu sína (Bandura, 1977; 

Bandura, 1997). Má þar nefna vilja þeirra til að framkvæma ákveðin verkefni, hversu 

mikið þeir eru tilbúnir að leggja á sig í náminu og hversu fljótt þeir gefast upp.  

Bandura (1977; 1997) skilgreindi fjóra þætti sem hafa áhrif á trú á eigin getu: 

• bein reynsla (e. performance) 

• óbein reynsla (e. vicarious experience) 

• utanaðkomandi hvatning (e. social/verbal persuasion) 

• tilfinningaleg hvatning (e. emotional arousal) 

Þátturinn bein reynsla byggir á þeirri færni sem nemandi býr yfir til úrlausnar tiltekins 

verkefnis ásamt fyrri reynslu hans af úrlausn verkefna sem reyndu á þá færni. Sé reynsla 

nemanda af tilteknu viðfangsefni góð eru allar líkur á að trú hans á eigin getu í því 

viðfangsefni sé það einnig. Þar sem trú á eigin getu hefur áhrif á hvaða viðfangsefni 

nemendur taka sér fyrir hendur er nemandi sem tileinkar sér vissa færni, og öðlast þar 

með jákvæða reynslu af viðfangsefninu, líklegri til að velja sér verkefni sem reyna á 

þessa sömu færni og auka þannig trú á eigin getu enn frekar. Þessu er öfugt farið ef 
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reynsla nemandans af viðfangsefni er neikvæð. Þá er nemandinn líklegri til að hafa litla 

trú á eigin getu og standa sig verr við úrlausn sambærilegra verkefna eða forðast þau 

(Bandura, 1977; Bandura, 1997). Af þessu má ef til vill greina eins konar snjóboltaáhrif 

þar sem trú á eigin getu leiðir til aukinnar jákvæðrar upplifunar og beinnar reynslu sem 

skilar sér í bættum árangri og aukinni trú á eigin getu. Lítil trú á eigin getu er aftur á 

móti til þess fallin að stuðla að neikvæðri upplifun og draga úr beinni reynslu sem leiðir 

af sér verri árangur og þar með enn lakari trú á eigin getu. Út frá þessu má færa rök 

fyrir að afar mikilvægt sé að efla trú nemenda á eigin getu frá upphafi skólagöngu með 

því að gefa þeim kost á að öðlast jákvæða beina reynslu af öllu námi. 

Þátturinn óbein reynsla snýr að þeirri reynslu sem nemendur hljóta við að fylgjast 

með öðrum. Ef nemandi verður vitni að úrlausn verkefnis eykur það trú hans á að geta 

leyst það sjálfur. Þetta á sérstaklega við ef nemandi verður vitni að úrlausn jafningja 

(Gaskill & Hoy, 2002). Að fylgjast með samnemendum leysa verkefni er þannig líklegra 

til að auka trú nemenda á eigin getu heldur en að fylgjast með kennara. Þrátt fyrir að 

óbein reynsla geti aukið trú á eigin getu hefur hún ekki jafn mikil áhrif og bein reynsla 

(Bandura, 1977; Bandura, 1997). Af þessu má draga þá ályktun að óbein reynsla sé 

sérstaklega mikilvæg nemendum með verulega litla trú á eigin getu sem, sökum þess, 

treysta sér ekki til að afla sér beinnar reynslu. Þessum nemendum, öðrum fremur, ætti 

að gefa kost á því að öðlast óbeina reynslu, einna helst í formi sýnikennslu jafningja 

með það að markmiði að veita þeim nægilega trú á eigin getu til að verða sér úti um 

beina reynslu. 

Þátturinn utanaðkomandi hvatning kveður á um mikilvægi uppbyggilegrar gagnrýni 

og hvatningar frá öðrum. Jákvæð, utanaðkomandi hvatning getur verið sérstaklega 

áhrifarík til að auka trú á eigin getu sem hefur minnkað í kjölfar mistaka (Gaskill & Hoy, 

2002). Með því að fá viðurkenningu annarra á færni sinni getur einstaklingurinn komist 

aftur á réttan kjöl. Rétt eins og óbein reynsla er utanaðkomandi hvatning ein og sér ekki 

til þess fallin að auka verulega trú á eigin getu heldur má með henni stýra nemendum 

inn á rétta braut og ýta undir vilja þeirra til að afla sér beinnar reynslu. Þá er einnig vert 

að minnast þess að á sama hátt og jákvæð hvatning getur aukið trú á eigin getu getur 

neikvæð hvatning dregið úr henni. Áhrif neikvæðrar hvatningar hafa alla jafna aukin 

langvarandi áhrif í samanburði við jákvæða hvatningu (Bandura, 1977; Bandura, 1997). 

Af þessu má ætla að það sé nemendum fyrir bestu að innan skólastofunnar skapist 

andrúmsloft sem stuðlar að jákvæðri, uppbyggilegri gagnrýni á gjörðir þeirra frá bæði 

kennara og samnemendum. Íslenskar rannsóknir benda til að hvetjandi andrúmsloft 

geti skipt sköpum þar sem sýnt hefur verið fram á sterk tengsl milli skólatengdrar 
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hvatningar og trúar ungmenna á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi (Elsa Lyng 

Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013). Samhliða þessu 

þarf að draga úr neikvæðri gagnrýni til að koma í veg fyrir að trú nemenda á eigin getu 

beri skaða af. 

Þátturinn tilfinningaleg hvatning segir til um áhrif tilfinninga á mótun trúar á eigin 

getu, en þær gegna þar lykilhlutverki. Lítilli trú á eigin getu við úrlausn tiltekinna 

verkefna fylgja gjarnan tilfinningar á borð við kvíða, reiði eða leiða sem geta haft áhrif á 

úrlausn þeirra og þar með dregið enn frekar úr trú á eigin getu. Aftur á móti geta 

tilfinningar á borð við gleði, spennu (e. tension) og öryggi stuðlað að auknum afköstum 

sem auka trú á eigin getu (Bandura, 1977; Bandura, 1997). Af þessu má ætla að í námi 

nemenda þurfi að leggja áherslu á að skapa öruggt umhverfi sem kallar á gleði og 

spennu, dregur úr kvíða og ýtir undir ánægju af námi. 

2.1.2 Flæði 

Þar sem mat einstaklings á eigin hæfileikum er nátengt námsánægju og afköstum er við 

hæfi að skoða hvernig efla megi þessa þætti í námi nemenda. Þetta var viðfangsefni 

sálfræðingsins Mihaly Csikszentmihalyi á áttunda áratug síðustu aldar. Við rannsóknir 

sínar varð hann altekinn af listamönnum sem virtust geta sökkt sér fullkomlega í 

listsköpun sína og komist í einstakt hugarástand. Þessu ástandi gaf hann nafnið flæði og 

varð það rannsóknarefni margra fræðimanna á níunda áratugnum (Nakamura og 

Csikszentmihalyi, 2001). Þar fór Csikszentmihalyi sjálfur fremstur í flokki og árið 1990 

gaf hann út rit sitt Flow: The Psychology of Optimal Experience. 

Hugtakið flæði notar Csikszentmihalyi um það hugarástand þegar einstaklingur 

sekkur sér niður í viðfangsefni og verður þannig móttækilegri fyrir upplýsingum. 

Csikszentmihalyi telur að allir einstaklingar geti komist í þetta hugarástand ef þeir vinna 

að verkefni sem veitir þeim ánægju og byggir á færni sem þeir búa yfir en á sama tíma 

ögrar þeim að einhverju leyti. Ögrunin við lausn verkefnisins má þó ekki vera slík að 

einstaklingurinn missi áhuga á verkefninu eða það valdi honum streitu. Csikszentmihalyi 

segir flæði einkennast m.a. af aukinni meðtöku upplýsinga, þátttöku og kunnáttu 

samtímis sem hefðbundnar hugsanir, s.s. tími, hungur og sjálfið, gleymast 

(Csikszentmihalyi, 1990).  

Hæfileikinn til að geta upplifað flæði er, að sögn Csikszentmihalyi (1990), bundinn í 

eðli mannsins þar sem hægt er að finna dæmi um það hjá ólíkum menningarhópum og 

við úrlausn ólíkra viðfangsefna. Honum hefur í rannsóknum sínum tekist að greina níu 

þætti sem þurfa að vera til staðar til að ná megi flæði: 
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1. Skýr markmið með hverju skrefi: Í hversdagslífinu hugsar fólk um marga ólíka 

þætti við úrlausn verkefna og ekki er ávallt ljóst hvert skal beina athyglinni. 

Einstaklingur í flæði upplifir ekki þessar hugsanir heldur er takmark hans skýrt 

og hann ávallt meðvitaður um næsta skref. 

2. Skjót endurgjöf: Til að viðhalda flæði þarf einstaklingur að fá skjóta og stöðuga 

endurgjöf á því hvernig úrlausn verkefnisins gengur. Þessi endurgjöf sprettur 

gjarnan innra með einstaklingnum sem um ræðir. 

3. Jafnvægi á milli áskorunar og færni: Sé viðfangsefni sem leyst er af hendi of 

erfitt miðað við færni einstaklingsins veldur það gremju. Ef það er of auðvelt 

veldur það leiða. Til að ná flæði þarf að ríkja jafnvægi milli áskorunar og færni.  

4. Sameining aðgerða og vitundar: Í flæði er fullkomin áhersla á núið. Hugsanir 

beinast allar að því sem gerist á núlíðandi augnabliki. Hugmyndir um hvað 

gerðist áður („ég hefði getað gert þetta betur“) eða það sem gæti gerst („ég 

vona að mér mistakist ekki“) er ekki að finna. 

5. Útilokun truflana: Einstaklingar í flæði sökkva sér svo djúpt í viðfangsefnið að 

utanaðkomandi þættir hætta að hafa áhrif á þá. Þar er átt við þætti sem gætu 

haft áhrif á skynfæri (s.s. hljóðmengun), persónulegar hugsanir (s.s. 

heimilisaðstæður eða stress) og jafnvel grunnþarfir manneskjunnar (s.s. þreyta 

og hungur). 

6. Engar áhyggjur af mistökum: Einstaklingur í flæði hefur ekki áhyggjur af því að 

gera mistök. Í raun er orðið „mistök“ ekki til staðar í flæði. Einstaklingurinn er 

meðvitaður um takmark sitt og vinnur í núinu. Þar með eru mistök í raun 

ómöguleg. 

7. Brotthvarf sjálfsmeðvitundar: Fólk eyðir gjarnan miklum tíma og orku í að huga 

að eigin gjörðum t.a.m. hvernig það sjálft birtist öðru fólki. Í flæði er 

einstaklingurinn of djúpt sokkinn í viðfangsefnið til að huga að sjálfinu á þennan 

hátt. Þegar hugsanir um sjálfið hverfa getur einstaklingurinn upplifað að hann 

sé hluti af einhverju stærra en hann sjálfur. Þannig getur upplifunin í raun styrkt 

sjálfið til lengri tíma litið. 

8. Tilfinning fyrir tíma skekkist: Í flæði getur tíminn hreinlega flogið frá 

einstaklingnum sökum þess hversu djúpt sokkinn hann er í vinnu sína. Hins 

vegar getur einstaklingurinn einnig upplifað að það hægist á tímanum þegar að 

hann framkvæmir vissar athafnir. 
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9. Viðfangsefni unnin í eigin þágu: Einstaka viðfangsefni sem fólk tekur sér fyrir 

hendur eru unnin í eigin þágu. Sem dæmi má nefna þátttöku í íþróttum eða 

sköpun, s.s. myndlist eða tónlist, þar sem takmarkið er aðeins eigin ánægja. 

Þetta viðmót er ein helsta forsenda þess að einstaklingur geti náð flæði. Önnur 

viðfangsefni fólks eru til þess eins að vinna að einhverju lokatakmarki. Sem 

dæmi má nefna einstakling sem æfir fótbolta til að verða sá besti og fá 

hálaunað starf, aðdáendur og virðingu, þrátt fyrir að hafa ekki sérstakan áhuga 

á því að æfa sig. Slíkt viðmót er til þess fallið að draga úr áhuga einstaklingsins 

enn frekar og valda honum leiðindum eða sorg. Til að einstaklingurinn sem hér 

um ræðir geti átt kost á að verða hamingjusamur á leiðinni að takmarki sínu 

þarf hann að finna flöt til að stunda íþróttina í þágu hennar sjálfrar án þess að 

hugsa nokkuð um lokatakmarkið. 

Csikszentmihalyi hefur einbeitt sér að frekari rannsóknum á flæði frá því hann fyrst 

setti fram hugtakið. Hann hefur m.a. sett fram þá kenningu að flæði sé ekki eitthvað 

sem einstaklingur dettur óvart inn í, heldur geti hann komið sjálfum sér í slíkt ástand. Þá 

er Csikszentmihalyi enn fremur á þeirri skoðun að hamingja manneskjunnar byggist að 

miklu leyti á færni hennar til að koma sér í flæði. Csikszentmihalyi telur hamingjuna 

sprottna innra með okkur og hún sé þar með eitthvað sem hægt er að læra 

(Csikszentmihalyi, 1996). 

Í seinni tíð hefur Csikszentmihalyi beint sjónum sínum að áhugahvöt (e. motivation) 

fólks. Hann hefur þá sérstaklega rannsakað mikilvægi þess að hvatning til verkefna komi 

að innan (e. intrinsic motivation). Þessar hugmyndir eru nátengdar áðurnefndum 

kenningum Bandura (1977; 1997) um mikilvægi trúar á eigin getu fyrir nám. 

Csikszentmihalyi hefur fært rök fyrir að hefðbundið skólastarf sé gjarnan drifið áfram af 

utanaðkomandi hvötum og sé ekki til þess fallið að stuðla að flæði og auka áhuga 

nemenda á námi. Hægt sé að koma til móts við þetta með því að skipuleggja skólastarf 

þannig að nemendur geti fengið að upplifa hvað það er að fyllast innri áhugahvöt 

(Abuhamdeh og Csikszentmihalyi, 2012). Hér er vert að hugleiða hvaða aðferðum skuli 

beita til að skapa þessar aðstæður. 

2.1.3 Skemmtun 

Svarið við ofangreindri spurningu má ef til vill að finna með því að skoða hugtakið 

skemmtun (e. fun) og tengsl þess við nám. Það er þó hægara sagt en gert. 

Rannsakendur skemmtunar eru margir hverjir á því máli að þrátt fyrir að almennt sé 

viðurkennt að skemmtun er mikilvæg manneskjunni hafa rannsóknir á eðli hennar, 

hlutverki og þýðingu fyrir þroska og nám verið af skornum skammti (Bisson & Luckner, 
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1996; Hopple, 2016; McKee, 2016; McManus & Furnham, 2010). Ástæður þess telja 

rannsakendur felast m.a. í því hversu víðtækt hugtakið er og hversu erfitt er að 

skilgreina hvað átt er við þegar að talað er um skemmtun. 

Bisson & Luckner (1996) draga saman niðurstöður fjölda rannsókna á skemmtun og 

setja í kjölfarið fram fjóra eiginleika sem felast í eðli skemmtunar. Í fyrsta lagi er 

skemmtun afstæð (e. relative). Það sem einum þykir skemmtilegt getur öðrum þótt 

leiðinlegt. Í öðru lagi er skemmtun aðstæðubundin (e. situational). Það sem einhverjum 

þykir skemmtilegt í dag þarf ekki að vera skemmtilegt á morgun. Í þriðja lagi er 

skemmtun ekki ósjálfrátt viðbragð. Til að upplifa skemmtun þarf einstaklingur að 

samþykkja, meðvitað eða ómeðvitað, að láta sér líða vel, slaka á og láta að stjórn. Af 

þessu leiðir annars vegar að ekki er hægt að þvinga skemmtun upp á neinn og hins 

vegar að skemmtun þarf að vera drifin áfram af innri hvötum. Í fjórða lagi er löngunin til 

að skemmta sér bundin í eðli mannsins. Sálfræðingurinn William Glasser (1986) er sama 

sinnis. Í kenningu sinni um sjálfstjórn (e. choice theory) segir hann að hegðun 

manneskjunnar stjórnist af löngun hennar til að uppfylla fimm grunnþætti mannlegs 

eðlis: öryggi, ást, völd, frelsi og skemmtun. Af þessum þáttum álítur Glasser skemmtun 

vera einna mikilvægastan. Hann segir skemmtun vera erfðafræðileg verðlaun fyrir nám 

þar sem hún er „hvati sem gerir allt sem við tökum okkur fyrir hendur betra og þess 

virði að gera aftur og aftur“ (Glasser, 1986, bls. 28). 

Bisson & Luckner (1996) setja fram kennslufræðilegan ávinning skemmtunar í 

fjórum liðum. Fyrst nefna þeir samband skemmtunar og innri áhugahvata (e. intrinsic 

motivation). Segja þeir rannsóknir sýna að sambærilegar aðstæður þurfa að vera til 

staðar til að fólk upplifi skemmtun og innri áhugahvöt. Skemmtun eykur innri 

áhugahvöt, rétt eins og innri áhugahvöt eykur skemmtun. Skemmtun og innri 

áhugahvöt eru bæði valkvæð hugræn ferli, þ.e.a.s. einstaklingur þarf að samþykkja, 

meðvitað eða ómeðvitað, að túlka aðstæður sem skemmtilegar og/eða áhugahvetjandi. 

Þá getur skemmtun hvatt nemendur til að prófa sig áfram í verkefnum sem þeir hafa 

litla sem enga reynslu af að framkvæma. Hér má sjá skýr tengsl skemmtunar við 

áðurnefndar kenningar Bandura (1977; 1997) um trú á eigin getu, sem og kenningar 

Csikszentmihalyi um innri áhugahvöt og flæði (Abuhamdeh og Csikszentmihalyi, 2012; 

Csikszentmihalyi, 1990). 

Næst nefna Bisson & Luckner (1996) kraft skemmtunar til að veita einstaklingi 

tímabundið afnám frá félagslegum veruleika. Skemmtilegt athæfi getur leitt til að 

félagslegar hömlur á borð við feimni, ótta við mistök og skömm hverfa eins og dögg 

fyrir sólu. Samhliða því getur það aukið samvinnu, þor og traust. Því ákafari sem 
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skemmtunin er, þeim mun meiri eru þessi áhrif. Að missa félagslegar hömlur getur á 

sama tíma leitt til aukins sjálfsskilnings þar sem hið innra sjálf brýst fram. Aftur má sjá 

augljós tengsl skemmtunar við flæði þó Csikszentmihalyi (1990) einblíni ef til vill frekar 

á einstaklinginn þar sem hann notar orðalagið „brotthvarf sjálfsmeðvitundar“ í stað 

„afnám frá félagslegum veruleika“ í þessu samhengi. Þá má einnig færa rök fyrir því að 

aukið þor og traust leiði til aukinnar beinnar reynslu en hún gegnir lykilhlutverki í að 

auka trú á eigin getu (Bandura,1977; 1997). 

Þar á eftir skýra Bisson & Luckner (1996) frá streituminnkandi eiginleikum 

skemmtunar. Að upplifa skemmtun getur dregið úr stressi hjá nemendum sem getur í 

kjölfarið haft jákvæð áhrif á námsgetu þeirra. Þetta getur reynst afar mikilvægt þar sem 

heilarannsóknir hafa leitt í ljós skaðleg áhrif streitu á bæði heilsu (McEwen & Morrison, 

2013) og nám barna (Baldwin, 2004). 

Að lokum nefna Bisson & Luckner (1996) að skemmtun, ekki síst vegna 

streituminnkandi eiginleika hennar, getur komið nemendum í ástand afslappaðrar 

árvekni (e. relaxed alertness). Það nefna þeir ástandið sem er til staðar hjá nemendum 

við úrlausn áskorandi verkefna í streitulausu umhverfi. Sameining skemmtunar og 

áskorunar getur þannig skapað kjöraðstæður fyrir nám. Þessu svipar til kenninga 

Csikszentmihalyi (1997) sem segir eintakling komast í flæði þegar hann verður fyrir 

mikilli áskorun á sviði þar sem hann er með mikla færni.  

Sú skilgreining á skemmtun sem finna má hér að ofan verður að teljast nokkur 

einföldun á þessu flókna og illskilgreinanlega hugtaki. Sem dæmi um þetta má nefna 

rannsókn McManus & Furnham (2010) sem skilgreindu fimm tegundir skemmtunar: 

 Félagslyndisskemmtun (e. sociability) 

 spaug, hlátur og samtal. 

 Gleðirík skemmtun (e. contentment) 

  friðsæld, afslöppun, ást og umhyggja 

 Afrekstengd skemmtun (e. achievement) 

 einbeiting, áskorun,  

 Nautnaskemmtun (e. sensual) 

 losti, nánd og rómantík 

 Gagntekin skemmtun (e. ecstatic) 

 Spenna, orka og brjálæði 

ásamt fimm viðhorfsþáttum einstaklinga gagnvart upplifun af skemmtun: 

 Skemmtun felst í áhættu (e. fun involving risk-taking) 

 Skemmtun er háð skemmtilegu fólki (e. fun dependent on fun people) 
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 Skemmtun veitir hamingju (e. fun causing happiness) 

 Skemmtun byggir á fjárhag (e. money needed to have fun) 

 Skemmtun er sjálfsprottin (e. spontaneity as fun) 

McManus & Furnham (2010) segja samspil viðhorfsþátta gagnvart tegund 

skemmtunar gegna stóru hlutverki þegar kemur að því hvort einstaklingur upplifi 

ástand skemmtilegt eða ekki. Sökum þessa vara þeir við því að leita að einni einfaldri 

skilgreiningu á hugtakinu. Þrátt fyrir það má sjá töluverðan samhljóm í rannsókninni 

með kennslufræðilegum ávinning skemmtunar sem Bisson & Luckner (1996) nefna, 

nánar tiltekið innri áhugahvöt, félagsleg áhrif, streituminnkun og afslappaða árvekni.  

Líkt og komið hefur fram virðist skemmtun nátengd trú á eigin getu og flæði. Þessir 

þættir eru sagðir hafa jákvæð áhrif á nám nemenda sem og sterk, víxlverkandi áhrif 

hvor á annan. Þannig má færa rök fyrir að kennarar ættu í öllum tilfellum að gera 

upplifun nemenda af námi eins skemmtilega og mögulegt er. Hér standa kennarar 

frammi fyrir vandamáli. Skemmtun er sögð of persónubundin og margþætt til að 

skipuleggja megi nám á þann hátt að allir hafi gaman af. Tomlinson (2005) skrifaði um 

þennan vanda kennarans og sagði ómögulegt að ákveðin kennsluaðferð virkaði 

undantekningarlaust fyrir alla nemendur en mælti með því að þær aðferðir sem 

notaðar væru ættu að henta flestum nemendum í flestum tilfellum. Þar með er vert að 

íhuga hvaða leiðir hægt er að fara til að flestum nemendum finnist flest skemmtilegt. 

Svarið má ef til vill finna með því að skoða þá námsleið sem virðist vera mannverunni 

einna eðlislægust. 

2.1.4 Leikur 

Tengsl leiks (e. play) og menntunar hafa lengi vel verið manninum kunnug. Þessi tengsl 

voru t.a.m. Forngrikkjum svo augljós að forngríska orðið fyrir menntun, paideia, er 

dregið af sama meiði og forngríska orðið fyrir leik, paidia. Forngríski heimspekingurinn 

Platon gerði sér grein fyrir mikilvægi leiksins og sagði hann gegna lykilhlutverki í þroska 

barna (D'Angour, 2013). Þessari kenningu hefur verið haldið á lofti af mörgum helstu 

menntafrömuðum og þroskasálfræðingum seinni tíma. 

John Dewey (2000) var einn þeirra sem taldi leikinn ómissandi í námi. 

Hugmyndafræði Dewey gengur út frá því að þekkingarleit byggi fyrst og fremst á 

reynslu. Manneskjan er gerandi, ekki síður en þiggjandi, og nálgast þarf kennslu út frá 

þeim forsendum. Dewey taldi börn öðlast þekkingu og færni með því að byggja ofan á 

reynslu sína í aðstæðum þar sem þau upplifa nýja reynslu. Dewey taldi ímyndunarleik 

vera börnum eðlislæg leið til náms, ekki síst vegna þess að með leiknum gefst börnum 
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kostur á að bæta við sig reynslu sem þeim væri annars erfitt að afla sér. Sem dæmi má 

nefna þegar að börn leika fullorðna. Sökum þessa notaði Dewey efnivið á borð við 

eldhúsáhöld til að hvetja nemendur sína til að fara í hlutverkaleik. 

Sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1978) áleit nám vera félagslegt ferli og rannsakaði 

hlutverk menningar, samskipta og lausnaleitar í vitsmunaþroska. Hann lagði áherslu á 

hlutverk ímyndunarleiksins í námi og sagði hann vera meginuppsprettu tilfinninga-, 

félags-, líkams-, tungumála- og vitsmunaþroska. Í ímyndunarleik takast börn á við 

vandamál, mynda sér ný viðhorf og setja sig í spor annarra. Þannig læra börn 

óhlutbundna hugsun sem og félagslegar reglur. Rétt eins og Dewey taldi Vygotsky börn 

einnig nota ímyndunarleik til að spegla heim hinna fullorðnu. 

Þroskasálfræðingurinn Jean Piaget rannsakaði þróun vitsmunaþroska ásamt 

þekkingaröflun barna. Í kenningum sínum lagði hann áherslu á sjálfsprottinn leik barna 

og mikilvægi hans fyrir nám þeirra. Piaget áleit leik barna þróast samhliða 

vitsmunaþroska þeirra og taldi það benda til að sterk tengsl væru þarna á milli. Piaget 

greindi fjögur stig vitsmunaþroska og fjórar gerðir leikja sem börn lærðu að framkvæma 

á þessum þroskastigum: 

 Skynhreyfiskeið – 0 til 2 ára 

 Æfingaleikir 

 Foraðgerðaskeið – 2 til 6 ára 

 Táknleikir/ímyndunarleikir 

 Skeið hlutbundinna aðgerða – 6 til 12 ára 

 Regluleikir 

 Skeið formlegra aðgerða - frá 12 ára 

 Leikir sem krefjast sértækrar hugsunar 

(Shaffer & Kipp, 2013) 

Csikszentmihalyi hefur einnig rannsakað mikilvægi leiksins og segir hann vera einn 

lykilþátta í mótun þess sem hann kallar vinnueðli (e. work orientation). Csikszentmihalyi 

hefur haldið því fram að vinnueðli vegi þyngra heldur en m.a. skóla- og 

heimilisaðstæður þegar kemur að því að spá fyrir um framtíðargetu einstaklings í námi 

sem og hæfileikum hans til að ná markmiðum sínum. Samkvæmt kenningu 

Csikszentmihalyi byggir gott vinnueðli á afrekum, þreki, skipulagi, hæfilegri hvatvísi og 

getu til leiks (Wong & Csikszentmihalyi, 1991). Afrek, þrek og skipulag eru þættir sem 

Bandura (1997; 1997) segir hafa áhrif á trú á eigin getu og má þar greina tengsl hennar 

við leikinn. 
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Af öðrum nafntoguðum einstaklingum innan menntavísindanna sem skrifað hafa um 

mikilvægi hins sjálfsprottna og eðlislæga ímyndunarleiks í námi og þroska barna má 

nefna Bruno Bettelheim (1972), Caroline Pratt (1948) og Catherine Garvey (1977). 

Listinn er hvergi nærri tæmandi. Rannsóknir á tengslum leiks barna og þroska eru enn 

framvæmdar í dag og niðurstöður þeirra renna stoðum undir áðurnefndar kenningar 

um náttúrulega tilhneigingu barna til að læra í gegnum leik (Mead, 2016). Niðurstöður 

rannsókna sem sýna fram á gildi leiksins óháð menningarlegu uppeldi renna sterkum 

stoðum undir þá kenningu að hann sé bundinn í mannlegt eðli (Kweon & Kim, 2016). 

Tengsl leiksins við hið náttúrulega eðli mannsins eru enn skýrari sé litið til 

líffræðinnar sem þar liggur að baki. Líffræðingar telja leik vera eina augljósustu 

birtingarmynd skemmtunar. Einfaldan leik má greina í nær öllu dýraríkinu en 

fjölbreytni, tíðni og umfang leiksins eykst töluvert hjá dýrum sem eru annars vegar með 

stóran heila miðað við líkamsstærð, sem og hjá dýrum sem eiga ungviði með langt 

uppvaxtarskeið. Mannskepnan trjónir ofarlega í báðum þessum flokkum, og kemur því 

ef til vill ekki á óvart að leikur er einna greinilegastur í þroska mannabarna. Það er þá 

sérstaklega áhugavert að leikur virðist gegna sambærilegu hlutverki meðal ungviðis 

annarra dýra þar sem hann æfir hreyfifærni, meðferð hluta, og félagshæfni (Emery & 

Clayton, 2015). 

Mikilvægi leiksins fyrir börn er eflaust best gerð skil í 31. grein Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, en þar er börnum tryggður réttur til leiks: „Aðildarríki viðurkenna 

rétt barns til […] að stunda leiki“ (Unicef, 1989). Sé litið til umfangs og niðurstaðna 

rannsókna á leik barna má með nokkurri vissu telja að samfélag okkar, rétt eins og 

Platón fyrir rúmlega 2400 árum, sé vel meðvitað um gildi leiksins fyrir börn. Það verður 

því að teljast afar einkennilegt hversu lítinn sess leikur virðist skipa í skólastarfi, en að 

því verður vikið síðar. 

2.1.5 Samvinnunám 

Samvinnunám (e.cooperative learning) er kennslufræðileg nálgun sem, líkt og nafnið 

gefur til kynna, gengur út á að nemendur læri í samvinnu við hvern annan. Kostir 

samvinnu í námi hafa verið þekktir frá örófi alda (Johnson & Johnson, 1994), en 

kenningar um samvinnunám hófu að þróast í upphafi 20. aldar, ekki síst út frá 

hugmyndum John Dewey. Dewey (1916) taldi manninn vera félagsveru og nám þar með 

vera félagslegt ferli. Hann setti fram þá kenningu, sem þótti byltingarkennd á sínum 

tíma, að í gegnum samskipti við aðra fengju börn endurgjöf á gjörðum sínum og lærðu 

þannig viðeigandi félagslega hegðun ásamt því að gera sér grein fyrir því hvað felst í 
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samstarfi og samvinnu. Skólar ættu þar með að byggja á náttúrulegum áhuga barna á 

félagslegu umhverfi sínu og veita þeim tækifæri til að efla mannleg samskipti og 

samvinnu í skólastarfinu.  

Rannsóknir félagsfræðinga á borð við Watson (1928), Shaw (1932) og Mead (1937) 

sýndu fram á kosti samvinnu umfram einstaklingsvinnu þegar kom að lausn vandamála 

og ýttu í kjölfarið undir frekari rannsóknir á samvinnu í námi og þá ekki síst félagslegum 

ávinningi hennar. Fremstir í flokki rannsakenda á fyrirbærinu eru liklega Johnson & 

Johnson (1994; 1999) en rannsóknir þeirra hafa sýnt fram á að samvinnunám leiðir til 

aukinnar væntumþykju meðal þátttakenda, betri samskipta og aukins stuðnings þeirra á 

milli ásamt því að stuðla að fjölbreyttari leiðum til úrlausna verkefna. 

Samvinnunám gengur ekki eingöngu út á að skipta nemendum í hópa heldur snýst 

það um að umbreyta félagslegri samvirkni nemenda frá einstaklingshyggju eða 

samkeppni í átt að aukinni samvinnu. Samvinnunám gengur þannig út á að veita 

nemendum fræðilega og félagslega námsreynslu í gegnum samskipti og þar með tiltekið 

viðhorf gagnvart námi (Johnson & Johnson, 1994). Margir fræðimenn hafa sett fram 

grundvallarreglur í samvinnunámi sem þarf að fylgja til að hægt sé að ná þessum 

markmiðum. Johnson & Johnson (1994) skilgreindu fimm slíkar reglur. Jacobs & Kimura 

(2013) bættu við þremur en þeir byggja á skrifum Johnson & Johnson o.fl. og skilgreina 

átta meginreglur samvinnunáms sem gerð verður grein fyrir hér: 

1. Fjölbreytileg hópaskipting (e.heterogeneous grouping): Meginreglan um 

fjölbreytilega hópaskiptingu í samvinnunámi snýr að myndun námshópa. Jacobs & 

Kimura (2013) segja hópaskiptingu skila mestum árangri og stuðla að sem bestri 

samvinnu ef meðlimir hvers hóps fyrir sig endurspegla fjölbreytileika heildarinnar. 

Þannig eiga einstaklingar hvers hóps að vera ólíkir innbyrðis en hóparnir sjálfir svipaðir 

hvorum öðrum. Kennari sem notast við samvinnunám þarf að skipta nemendum í hópa 

þannig að nemendur séu t.d. af báðum kynjum, með mismikla náms- og félagsgetu, 

ólíkan félagslegan- og menningarlegan bakgrunn og ólíkan persónuleika. Fjölbreytileg 

hópaskipting er sögð stuðla að auknum, fjölbreyttari og lærdómsríkari samskiptum í 

hópastarfi þar sem þau eru forsenda þess að meðlimimum hópsins takist að brúa hið 

vitsmuna- og félagslega bil sem er til staðar á milli þeirra (Webb, Franke, De, Chan, 

Frend, Shein & Melkonian, 2009). Fjölbreytileg hópaskipting eykur líkurnar á því að 

nemendur geti virkjað hvor hjá öðrum svæði hins mögulega þroska (e.zone of proximal 

development), þroskasvæði sem samkvæmt Vygotsky (1978) er bilið milli þess sem 

nemandi getur lært sjálfur og þess sem hann getur lært í samvinnu við lengra komna. 
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Fjölmargir rannsakendur á borð við Wass & Golding (2014) telja virkjun svæðis hins 

mögulega þroska vera einna áhrifaríkustu leið barna til náms. 

Til stuðnings fjölbreytilegri hópaskiptingu má einnig nefna fjölgreindakenningu 

Howard Gardner. Gardner (1983) setti fram þá kenningu að greind væri geta 

einstaklings til að vinna úr upplýsingum og nýta þær til sköpunar eða lausna á 

vandamálum. Gardner gerði ráð fyrir því að allar manneskjur byggju yfir átta greindum; 

rök- og stærðfræðigreind, málgreind, rýmisgreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingar-

greind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind og umhverfisgreind; sem þroskuðust á 

mismunandi hátt og á ólíkum tíma hjá hverjum og einum. Af þessu leiðir að nemendur 

læra á mismunandi hátt eftir því hvaða greindir eru sterkastar hjá þeim en eiga kost á 

því að þróa allar greindirnar á hátt getustig. Til að svo megi verða þarf kennsla að ná til 

allra greindarsviða og miða að því að efla bæði sterkustu og slökustu greindarsvið 

nemenda. Í hópasamstarfi þar sem notast er við fjölbreytilega hópaskiptingu aukast 

líkur á því að styrkleikar nemenda innan hvers hóps liggi í ólíkum greindarsviðum. Slíkt 

fyrirkomulag eykur líkur á því að meðlimir hópsins geti fundið sér sérstöðu innan 

hópsins sem byggir á öflugasta greindarsviði þeirra, verið leiðandi í lausn verkefna sem 

byggja á þeirri greind, miðlað vitneskju sinni og kennt öðrum. Á sama tíma aukast 

líkurnar á því að meðlimir hópsins geti fengið aðstoð hópfélaga við lausn verkefna sem 

byggja á slakari greindarsviðum sem stuðlar að eflingu þeirra (Gardner, 1983). 

2. Kennsla í samvinnufærni (e. teaching collaborative skills): Samvinnunám krefst 

þess að hluti af námstímanum sé notaður í kennslu í samvinnufærni, þ.e. að læra um og 

ígrunda þá þætti í mannlegu eðli sem efla samstarf og samræðu. Sem dæmi má nefna 

færni í að biðja um og veita aðstoð, veita og taka á móti jákvæðri uppbyggilegri 

gagnrýni, vera ósammála án ókurteisi, komast að sameiginlegum og ásættanlegum 

niðurstöðum ásamt því að hrósa öðrum og þakka fyrir sig (Jacobs & Kimura, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samvinnufærni nemenda stuðlar að betra samstarfi 

þeirra á milli, sérstaklega með markvissri kennslu á meðan á hópavinnunni stendur 

(Gillies & Ashman, 1996; Ladd, Kochenderfer-Ladd, Visconti, Ettekal, Sechler & Cortes, 

2014).  

3. Sjálfræði hópa (e. group autonomy): Meginreglan um sjálfræði hópa snýr að því 

að gera meðlimi hópsins sjálfstæðari og ekki jafn háða kennaranum. Nemendur leita 

gjarnan til kennara til að fá staðfestingu á árangri eða leiðbeiningar um hvað skal gera 

næst. Til að auka sjálfræði hópa þarf kennari að hvetja nemendur til að leita sér fyrst og 

fremst viðurkenningar og hjálpar hjá samstarfsfélögum sínum (Jacobs & Kimura, 2013). 

Talið er að slík vinnubrögð stuðli að auknum námsáhuga og jafningjasamskiptum á milli 
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nemenda ásamt því að veita þeim tækifæri til að taka að sér verkefni sem almennt eru 

álitin eingöngu ætluð kennurum, s.s. námsmat og endurgjöf, sem oft stuðlar í kjölfarið 

að valdeflingu nemenda (Langfred, 2000; Stanier, 1997). Þetta kemur heim og saman 

við kenningar brasilíska menntunarfræðingsins Paulo Freire (1996), sem sagði 

valdeflingu nemenda stuðla að frelsi, viðurkenningu og hvatningu í námi. Freire taldi að 

valdeflingu væri ekki hægt að veita nemendum beint, heldur þyrfti kennari að gefa 

nemendum aukna ábyrgð á eigin námi og þannig stuðla að valdeflingu þeirra. 

4. Jafningjasamskipti á hæsta stigi (e.maximum peer interactions): Það að 

jafningjasamskipti séu sögð á „hæsta“ stigi á bæði við um magn og gæði samskiptanna. 

Samskipti milli nemenda eru sögð aukast þegar þeim er gefið tækifæri á að ígrunda það 

sem fram fer í náminu, bæði einstaklingsbundið og í hópum. Fámennir hópar auka þá 

einnig jafningjasamskipti. Gæði jafningjasamskipta eru aftur á móti sögð mest þegar að 

nemendur notast við flóknari hugsun (e. higher order thinking) en það er hugsun sem 

byggir á sköpun, mati og greiningu upplýsinga (Chiang, Leung, Chui, Leung & Mak, 

2013). Rannsóknir hafa bent til að skipulag kennslu og framkoma kennara í 

kennslustundum gegni lykilhlutverki í að auka magn og gæði jafningjasamskipta (Webb, 

o.fl., 2009). 

5. Jöfn tækifæri til þátttöku (e.equal opportunity to participate): Þegar nemendur 

starfa saman í hópum getur það gerst að einn eða fleiri meðlimir hópsins taka stjórn á 

þeirri vinnu sem fram fer. Hvort heldur sem slík völd eru tilkomin vegna yfirgangs 

stjórnendanna eða afskiptaleysi annarra meðlima hópsins er það hlutverk kennara að 

jafna hlut nemenda í samstarfinu og finna hverjum og einum hlutverk svo allir geti tekið 

þátt á sínum forsendum og rödd allra fái að heyrast (Jacobs & Kimura, 2013). Hér má 

greina mikinn samhljóm með stefnunni um skóla án aðgreiningar (Tomlinson, 2005; 

Vaughn, Bos & Schumm, 2011). Þátttaka allra nemenda í hópastarfi óháð námsgetu, 

vitsmuna- og félagsþroska stuðlar að fjölbreyttari niðurstöðum og dýpri náms- og 

félagslegum skilningi (Jacobs & Kimura, 2013).  

6. Ábyrgð einstaklinga (e. individual accountability): Samhliða því að veita öllum 

nemendum hlutverk í samstarfi og þar með námstækifæri á sínum forsendum, þurfa 

kennarar að sjá til að nemendur nýti þessi tækifæri til að leggja sitt að mörkum í 

samstarfinu. Hlutverk kennara er að finna jafnvægi á milli jafnra tækifæra til þátttöku 

og ábyrgð einstaklinga sem eru í raun tvær hliðar á sama peningnum. Ef nemandi í 

hópastarfi nýtir ekki þau námstækifæri sem honum bjóðast og reiðir sig alfarið á vinnu 

annarra getur það haft neikvæð áhrif á starfsandann í hópnum og leitt til að nemendur 

missi trú á kostum samvinnunnar (Jacobs & Kimura, 2013). Rannsóknir benda til að 
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kennsla í samvinnufærni að undangenginni hópavinnu hafi mikil áhrif á ábyrgð 

einstaklinga í samstarfinu þar sem hún gerir nemendur m.a. líklegri til að kalla eftir 

skoðunum allra meðlima hópsins og leysa úr vandamálum sem gætu haft neikvæð áhrif 

á samstarfið (Mello, 1993). Þá þarf kennari að leita leiða til að auka ábyrgð vanvirkra 

nemenda. Þetta má gera t.d. með því að veita hverjum og einum nemanda sérstakt 

hlutverk innan hópsins s.s. hópstjóri, ritari, gagnasafnari eða með því að notast við þar 

til gerðar kennsluaðferðir (Voyles, Bailey & Durik, 2015). 

7. Jákvæð gagnkvæm tengsl (e.posistive interdependence): Með jákvæðum 

gagnkvæmum tengslum er átt við samskipti nemenda sín á milli. Rækta þarf samband 

allra þátttakenda í hópastarfinu á þann hátt að þeir upplifi að ávinningur annarra í 

samstarfinu sé einnig persónulegur ávinningur þeirra sjálfra og öfugt. Á þennan hátt er 

reynt að skapa einingu innan hópsins sem hvetur meðlimi til að leggja sitt að mörkum 

til samstarfsins og hjálpa hverjum öðrum þegar á þarf að halda (Jacobs & Kimura, 

2013). Fjölmargar áhrifaríkar leiðir eru fyrir kennara til að auka jákvæð gagnkvæm 

tengsl milli nemenda. Má þar nefna að setja þeim skýr sameiginleg markmið, skapa 

með þeim samsemd (e.group identity), verðlauna sameiginlegan árangur og skapa þeim 

sameiginlegan óvin (Laal, 2013). 

8. Samvinna sem gildi (e.cooperation as a value): Síðasta meginreglan sem Jacobs 

& Kimura (2013) nefna snýr að hlutverki kennara í samvinnunámi en þeir þurfa að auka 

skilning nemenda á kostum og mikilvægi samvinnu utan skólans. Með samvinnunámi 

þarf að rækta virðingu nemenda fyrir samvinnu og gera hana að gildi í lífi þeirra. Hvetja 

þarf nemendur til að efla jákvæð gagnkvæm tengsl, ekki aðeins sín á milli í sjálfu 

hópastarfinu, heldur einnig í öllum skólanum, nærsamfélaginu og á lands- og heimsvísu. 

Þetta má gera með því að hafa sameiginlegt yfirmarkmið með öllum hópum nemenda, 

eins konar hópastarf á milli hópa. Þannig má efla trú nemenda á að samvinna þeirra í 

hópum þjóni stærri tilgangi. Samvinnu sem gildi má þá einnig efla með því að tengja 

viðfangsefni kennslunnar við raunveruleikann, ekki síst þáttum sem snúa að því að 

bæta mannlegt samfélag til framtíðar. 

Eins og lesa má út úr áðurnefndum meginreglum, líkt og þær eru skilgreindar af 

Jacobs & Kimura (2013), er markmið samvinnunáms það að nemendur fái tækifæri til 

að vinna í samstarfi og læri þannig að njóta sín bæði í námi og í samveru við aðra. Færð 

hafa verið rök hér að ofan fyrir mikilvægi samvinnunáms, ávinningi þess fyrir nemendur 

og hvernig það er nátengt kenningum um nútímaskólastarf á borð við skóla án 

aðgreiningar og menntun til sjálfbærni. Þrátt fyrir mikilvægi samvinnunáms, samkvæmt 

áðurnefndum rannsóknum, má draga þá ályktun að því sé ábótavant í skólastarfi hér á 
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landi. Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi sem fram fór árið 2014 var 

meðal annars litið til kennsluhátta. Rannsóknin leiddi í ljós að fjórir mest notuðu 

kennsluhættirnir; bein kennsla með samræðum, fyrirlestrar, vinnubækur og 

sýnikennsla; eru allir þess eðlis að kalla megi einstaklings- eða samkeppnismiðaða. Þrátt 

fyrir að hópavinna skipi fimmta sætið er erfitt að segja að hversu miklu leyti þar sé um 

samvinnunám að ræða enda felst í samvinnunámi, líkt og áður sagði, meira en einungis 

að nemendur vinni í hópum. Draga má þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að 

hlutfall samvinnunáms af þessari hópavinnu sé lítið í ljósi þess að tæplega tveir af 

hverjum þremur kennurum segjast aldrei notast við kennsluháttinn sjálfstæð 

heimildavinna í hópum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Til að auka hlut samvinnunáms í skólastarfi þurfa kennarar að hafa jákvæð viðhorf 

gagnvart samvinnu nemenda að mati Elmore & City (2009), skilning á kostum samstarfs 

og sýna þrautseigju og samstöðu við innleiðingu aukinnar samvinnu. Þessir þættir; 

jákvæð viðhorf, skilningur, þrautseigja og samstaða; eiga í raun við hvers konar 

breytingar á skólastarfi og eru kennarar, auk skólastjórnenda, þar í algjöru lykilhlutverki 

þegar kemur að því hvort innleiðing breytinga heppnist. Það er því vert að skoða hvaða 

leiðir kennarar geta farið til að efla þessa þætti og þar með stuðlað að breytingum í átt 

að m.a. aukinni samvinnu, leik og skemmtun í skólastarfi með áherslu á trú nemenda á 

eigin getu og flæði. Um þetta er fjallað í næsta kafla. 

2.2 Kennarar 

Í þessum kafla er fjallað um ákveðna þætti sem fræðimenn telja að efli kennara í starfi. 

Þessir þættir eru: trú á eigin getu, teymiskennsla, samþætting náms og ígrundun. 

2.2.1 Trú á eigin getu 

Mikilvægi trúar á eigin getu einskorðast ekki aðeins við nemendur, heldur benda 

rannsóknir til að hún sé kennurum einnig mjög mikilvæg. Bandura (1997) taldi trú á 

eigin getu vera lykilinn að velgengni kennara í starfi sínu. Rétt eins og hjá nemendum 

felst trú kennara á eigin getu í mati þeirra á eigin hæfileikum til að leysa tiltekin 

verkefni. Sem dæmi má nefna undirbúning, skipulagningu og framkvæmd aðgerða sem 

eru nauðsynlegar til að ná eigin náms- og kennslumarkmiðum. Réttmætt, jákvætt mat á 

eigin hæfileikum til þessara verkefna er talið hafa mótandi áhrif á hegðun, áhugahvöt 

og seiglu kennara í starfi (Jackson og Mentzer, 2015). Kennarar sem hafa mikla trú á 

eigin getu sýna jákvæðara viðhorf gagnvart nýjungum og breytingum í skólastarfi 
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(Fuchs, Fuchs og Bishop, 1992), eru líklegri til að setja sér markmið og framtíðarvonir í 

starfi sínu (Muijs og Reynolds, 2002) og eru líklegri til að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum (Skaalvik, og Skaalvik, 2014). Lítil trú kennara á eigin getu er aftur á 

móti sögð draga úr starfsánægju og auka líkurnar á kulnun (e.burnout) í starfi (Dicke, 

Parker, Marsh, Kunter, Schmeck, og Leutner, 2014; Skaalvik, og Skaalvik, 2014).  

Rannsóknir benda til að trú kennara á eigin getu, sem og réttmæt trú þeirra á getu 

nemenda sinna, séu ekki aðeins lykilatriði í starfi kennaranna sjálfra, heldur einnig 

þegar kemur að því að efla trú nemenda á eigin getu (Hoy og Davis, 2006; Nichols & 

Zhang, 2011; Tschannen-Moran & Johnson, 2011; Ware & Kitsantas, 2007). Kennari 

með trú á eigin getu setur fram skýr og vel ígrunduð markmið fyrir nemendur sína og 

veitir þeim hjálp til að ná settum markmiðum með notkun kennsluaðferða sem hann 

þekkir vel. Réttmætt mat kennara á getu nemenda sinna stuðlar að því að hann veiti 

þeim verkefni við hæfi. Þetta verður til að nemendur kennara sem hefur trú á eigin getu 

upplifa aukna hvatningu í námi (Davis, 2003), eru líklegri til að bæta námsárangur sinn 

(Cornelius-White, 2007; Rockoff, Jacobs, Kane, & Staiger, 2011) og eiga í betri 

samskiptum við hann (Summers, Davis, og Hoy 2017). 

Bandura (1997) hélt því fram að trú á eigin getu hefði ekki aðeins mótandi áhrif á 

starfshætti kennarans og nemendur hans, heldur væri hún jafnframt mikilvæg í 

samstarfi og mótun þess sem hann kallaði samtraust kennara (e. collective teacher 

efficacy). Samtraust kennara snýr að viðhorfum kennara í samstarfi til sameiginlegrar 

getu sinnar til að hafa áhrif. Líkt og trú á eigin getu hefur áhrif á kennarann sem 

einstakling, hefur samtraust kennara áhrif á trú, vonir og markmiðasetningu 

kennarahópsins í starfi sínu ásamt þrautseigju og staðfestu í verki þegar erfiðleikar 

blasa við. Rannsóknir á samtrausti kennara hafa leitt í ljós að gott samtraust skilar sér 

m.a. í bættum námsárangri (Goddard, Hoy & Hoy, 2000) og hegðun nemenda (Sørlie, & 

Torsheim, 2011) ásamt aukinni ánægju kennara í starfi (Klassen, Usher & Bong, 2010). 

Bandura (1997) hélt því einnig fram að á milli trúar kennara á eigin getu og 

samtrausts kennara ríkti gagnkvæmt orsakasamband. Aukin trú kennara á eigin getu 

gæti þannig leitt til aukins samtrausts og öfugt. Á sama hátt gæti lítil trú kennara á eigin 

getu dregið úr samtrausti. Niðurstöður rannsókna á þessu orsakasambandi renna 

stoðum undir kenninguna. Goddard & Goddard (2001) mældu trú kennara á eigin getu í 

52 skólum ásamt samtrausti kennara í hverjum skóla fyrir sig. Niðurstöðurnar sýndu að 

trú kennara á eigin getu var oft á tíðum mismikil innan sama skóla en heilt yfir mátti 

greina marktækan mun á milli skóla sem hægt var að útskýra með auknu mældu 

samtrausti kennara innan sama skóla. Ninković & Florić (2016) komust að svipaðri 
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niðurstöðu í rannsókn sinni og töldu jafnframt að sökum tengslanna þar á milli gæti 

skyndileg breyting á trú kennara á eigin getu undið upp á sig og haft verulegar jákvæðar 

eða neikvæðar afleiðingar á samtraust kennara. Af þessu má ráða að það skiptir 

skólasamfélagið miklu máli að kennarar upplifi trú á eigin getu, ekki einungis vegna 

þeirra áhrifa sem hún hefur á nám nemenda heldur einnig til að auka samtraust meðal 

kennarahópsins. Það er því vert að skoða hvaða leiðir eru helst til þess fallnar að ýta 

bæði undir trú á eigin getu og samtraust kennara. 

2.2.2 Teymiskennsla 

Teymiskennsla er leið til að auka samskipti og samstarf milli kennara. Hún felur í sér 

langvarandi og skuldbindandi samvinnu kennara sem taka sameiginlega ábyrgð á 

kennslu tiltekins nemendahóps og vinna að sameiginlegum markmiðum eftir fyrirfram 

skilgreindum leiðum (Goetz, 2000). Í teymiskennslu læra kennarar í gegnum virka 

þátttöku í samstarfsferli. Þeir deila með sér hugmyndum, kynnast ólíkum 

sjónarhornum, komast að niðurstöðum í sameiningu og læra af þekkingu og reynslu 

hvers annars. Á þennan hátt geta þeir eflt starf sitt umtalsvert betur en ef þeir störfuðu 

sem einyrkjar (Gardiner, 2010).  

Til að byggja megi upp gott námsumhverfi innan skóla þurfa kennarar að geta 

starfað saman. Það þýðir ekki að kennararnir þurfi að kenna alveg eins, þar sem ólíkar 

nálganir þeirra geta aukið gæði kennslunnar, heldur að þeir séu meðvitaðir um 

starfshætti og starfskenningu samstarfskennara sinna. Þannig geta kennararnir 

skipulagt kennslu sína eins og best verður á kosið fyrir nemendurna (Buckley, 2000). 

Skipulagning teymiskennslu þarf að fara fram með markvissum hætti. Goetz (2000) 

segir að nauðsynlegt sé fyrir kennara í teymi að funda saman minnst vikulega og taka 

ákvarðanir um m.a. hvað verði kennt, hvernig það verði gert og hver stýri kennslunni í 

hvert sinn. Meðlimir teymisins þurfa að hafa nám nemenda að leiðarljósi við 

ákvarðanatökuna og vera tilbúnir að gera málamiðlanir til að geta nýtt styrkleika allra 

meðlima teymisins sem best. 

Síðastnefnda atriðið getur reynst kennurum nokkuð erfitt og er ein helsta áskorun 

kennara í teymiskennslu. Kohler-Evans (2006) bendir á að til að teymiskennsla skili 

árangri þarf samband kennara innan teymisins að byggja á virðingu, jákvæðum 

samskiptum, sveigjanleika og heiðarleika. Það er því mikilvægt að teymið sé vel 

undirbúið bæði áður en samstarfið hefst og meðan á því stendur. Þá þurfa meðlimir 

þess að vera sammála um aðferðir, reglur og væntingar til hvers annars og nemenda. Til 

að svo megi verða þarf teymið að verja töluverðum tíma til skipulagningar. Í þessu felst 
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önnur áskorun kennara í teymiskennslu þar sem slíkur tími er gjarnan af skornum 

skammti (Kohler-Evans, 2006). Það ætti að vera forgangsmál skólayfirvalda að veita 

kennurum góðan tíma til skipulagningar teymiskennslu þar sem rannsóknir benda til að 

hún hafi jákvæð áhrif á skólastarf. Til eru fjölmargar rannsóknir, bæði íslenskar og 

erlendar, sem sýna að teymiskennsla skili sér m.a. í auknum sveigjanleika, fjölbreyttari 

kennsluháttum og aukinni ánægju kennara og nemenda í skólastarfi (Buckley, 2000; 

Goetz, 2000; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Kohler-Evans, 2006; Kozak & Elliot, 2011).  

Færa má rök fyrir að teymiskennsla sé einstaklega góð leið til að efla trú kennara á 

eigin getu. Þetta sést þegar litið er til þeirra fjögurra þátta sem Bandura (1997) segir 

móta trú á eigin getu. Í teymiskennslu er lögð áhersla á að kennarar teymisins skipti 

með sér verkum og nýti styrkleika hvers og eins. Kennarar fá því aukið tækifæri til að 

öðlast beina reynslu af viðfangsefnum sem þeir hafa jákvæða reynslu af og trú þeirra á 

eigin getu vex þar með enn frekar. Kennararnir geta á sama tíma dregið úr ábyrgð sinni 

á viðfangsefnum þar sem trú þeirra á eigin getu er lægri. Þar með geta þeir dregið úr 

líkum á að þeir upplifi neikvæða reynslu og dragi þar með enn frekar úr trú á eigin getu. 

Að því sögðu er ekki svo að með teymiskennslu sé kennurum gert kleift að halda sér 

eingöngu innan síns þægindaramma. Með teymiskennslu gefst kennurum þvert á móti 

fjölmörg tækifæri til að upplifa óbeina reynslu með því að fylgjast með samkennurum 

sínum. Á þennan hátt má ætla að trú kennara á eigin getu eflist við að sjá samkennara 

sína leysa sams konar verkefni og þeir vinna að sjálfir og öfugt. Vísbendingar um þetta 

má m.a. sjá í niðurstöðum rannsóknar Liebel, Burden, & Heldal (2017) en þær bentu til 

að teymiskennsla sé góð leið til að þróa nýja starfshætti og efla færni kennara í notkun 

kennsluhátta sem þeir hafa litla reynslu af. 

Mikilvægi teymiskennslu fyrir kennara til að tileinka sér nýja kennsluhætti stafar 

ekki síst af þeim stuðningi sem reyndari samkennarar geta veitt þeim í formi 

utanaðkomandi hvatningar. Líkt og áður hefur komið fram er slíkur stuðningur 

sérstaklega vel til þess fallinn að koma í veg fyrir að trú á eigin getu beri skaða af í 

kjölfar mistaka (Gaskill & Hoy, 2002). Kennarar í teymi, ólíkt öðrum, geta reglulega veitt 

hvorum öðrum slíkan stuðning í miðjum kennslustundum. Rannsókn Wise & Trunnell 

(2001) gaf til kynna að utanaðkomandi hvatning hefði mest áhrif á trú á eigin getu strax 

í kjölfar aðgerða og má því telja að teymiskennsla sé sérlega heppilegur vettvangur fyrir 

utanaðkomandi hvatningu milli kennara. Á teymisfundum gefst einnig tækifæri til að 

veita jákvæða gagnrýni, hrósa fyrir það sem vel var gert og ræða hvað megi bæta. Til að 

svo megi verða þarf teymið að sýna jákvæðni í samskiptum, traust og virðingu sín á 

milli, ella getur samstarfið haft neikvæð áhrif (Kohler-Evans, 2006). 
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Takist kennarateymi að mynda jákvæð tengsl sín á milli eru yfirgnæfandi líkur á því 

að teymiskennslan leiði af sér aukna tilfinningalega hvatningu fyrir kennara teymisins. 

Bandura (1997) segir tilfinningalega hvatningu einn mikilvægasta þáttinn í mótun trúar 

á eigin getu, en hún byggir m.a. á ánægju og öryggi. Líkt og áður hefur komið fram 

benda rannsóknir til að teymiskennsla stuðli að aukinni ánægju og öryggi kennara í 

starfi sínu (Buckley, 2000; Kohler-Evans, 2006). Af þessu má ætla að hún ýti í kjölfarið 

undir tilfinningalega hvatningu kennara teymisins og auki þar af leiðandi trú þeirra á 

eigin getu. 

Af ofangreindu má sjá að hægt er að færa sterk rök fyrir því að teymiskennsla sé til 

þess fallin að auka trú kennara á eigin getu. Þá má einnig færa rök fyrir því að hún efli 

samtraust kennara þar sem orsakasamband virðist ríkja þar á milli. Samtraust kennara 

virðist nátengt teymiskennslu og niðurstöður rannsókna benda til að þau hafi jákvæð 

áhrif á sambærilega þætti í skólastarfi, m.a. námsárangur nemenda (Buckley, 2000; 

Goddard, Hoy & Hoy, 2000), hegðun nemenda (Goetz, 2000; Sørlie, & Torsheim, 2011) 

og ánægju kennara og nemenda í starfi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Usher & Bong, 

2010). 

Hér hefur verið farið yfir rannsóknir sem benda til að teymiskennsla hafi til að bera 

kosti sem efla trú á eigin getu og samtraust kennara sem síðan skilar sér í auknum 

áhuga og bættum námsárangri nemenda. Komið hefur verið inn á áskoranir sem 

teymiskennsla felur í sér s.s. tímaskort í skipulagningu og erfiðleika í samstarfi. Þrátt 

fyrir að þessar áskoranir séu vissulega til staðar og geti haft slæmar afleiðingar sé ekki 

leyst úr þeim eru rannsakendur teymiskennslu á því máli að kostir hennar vegi töluvert 

þyngra en gallarnir (Goetz, 2000; Kohler-Evans, 2006). Auk þess að taka sameiginlega 

ábyrgð á náms- og persónuþroska nemenda gefst kennurum tækifæri á að efla faglega 

samvinnu, tileinka sér breytta kennsluhætti og þar með stuðla að aukinni framsækni í 

skólaþróun. Hægt er að færa rök fyrir því að þetta sé ekki síst raunin vegna þeirra auknu 

tækifæra sem teymiskennsla veitir kennurum til samþættingar náms. 

2.2.3 Samþætting náms 

Samþætting náms er nátengd menntunarheimspeki Dewey. Gengur hún út frá því að 

menntun sé þekkingarleit sem byggir á reynslu og skynjun. Nemendur þurfi að prófa og 

framkvæma til að skilja og læra (Dewey, 2000). Á þessu byggðu talsmenn opna skólans 

kenningar sínar að miklu leyti. Opni skólinn er skólastefna sem sett var fram af Herbert 

Kohl (1969) en í henni gagnrýndi hann viðvarandi skólastefnu sem hann taldi vera of 

kennara-, aga- og efnismiðaða. Hinni nýju stefnu var ætlað að auka virkni nemenda og 
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breyta hlutverki kennarans frá því að vera eingöngu miðlari upplýsinga yfir í að vera 

skipuleggjandi námstækifæra sem hvetur nemendur til dáða. Hugmyndafræði opna 

skólans gerði ráð fyrir að unnið sé eftir sveigjanlegu plani þar sem tekið er mið af 

nemendum, reynslu þeirra og aðstæðum. Kohl var ekki sá eini sem skrifaði um 

neikvæða upplifun sína á menntakerfinu á þessum tíma. Paulo Freire (1996) tók enn 

dýpra í árinni og sagði að kennarar sem leggðu áherslu á að miðla upplýsingum með 

kennaramiðuðum kennsluháttum, í stað kennsluhátta sem byggðu á gagnrýnni hugsun 

og umræðu, væru í raun að kúga nemendur sína. 

Hugmyndafræði opna skólans hafði mikil áhrif á þær kenningar sem eru í dag 

gjarnan kenndar við framsæknistefnu. Má þar nefna einstaklingsmiðun, fjölbreytta 

kennsluhætti, skóla án aðgreiningar, fjölbreytt námsumhverfi og samþættingu náms 

(Cuban, 2004). Einfaldasta skilgreiningin á samþættingu náms er e.t.v sú að viðfangsefni 

í skólastarfi eru skipulögð með ákveðin markmið í huga, m.t.t. náms og þroska, sem 

nemendur nálgast út frá ólíkum hliðum á þann hátt er nýtist best hverju sinni án þess 

að lögð sé sérstök áhersla á námsgreinar í hefðbundnum skilningi (Lilja. M Jónsdóttir, 

1995).  

Mikilvægi þess að samþætta námsgreinar er gjarnan nefnt í tengslum við 

fjölgreindakenningu Gardner (1993). Þar sem ólíkar greindir hvers nemanda eru 

missterkar getur kennsla ekki byggt á viðfangsefnum sem reyna á eina greind umfram 

aðrar. Nemendur þurfa að geta nálgast viðfangsefni út frá ólíkum forsendum þvert á 

námsgreinar til að námið verði sem heildstæðast.  

Í ítarlegri skýrslu Mathison & Freeman (1997) um rannsóknir á samþættingu og 

þverfaglegu námi kemur fram að greina megi samhljóm í niðurstöðum þeirra varðandi 

jákvæð áhrif samþættingar. Þar segir að samþætting náms hafi jákvæð áhrif á nám 

nemenda þegar kemur að: 

 vitsmuna- og hugtakaskilningi. 

 getunni til að skoða mismunandi sjónarhorn og sjónarmið. 

 hæfni í ákvarðanatöku, gagnrýnni hugsun, sköpun og sjálfstæðum 

vinnubrögðum. 

 getunni til að greina, meta og nýta mikilvægar upplýsingar. 

 samvinnu við aðra. 

 sjálfsskilningi, bæði persónulegum og námslegum. 

 skilningi á samfélaginu og stöðu þeirra sem borgara.  

 innri hvatningu í námi. 
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Sambærilegar niðurstöður má finna í nýlegri rannsóknum (Kozak & Elliot, 2011; 

Spintzyk, Strehlke, Ohlberger, Gröben & Wegner, 2016). Sökum þess gífurlega ávinnings 

sem rannsóknir benda til að samþætting hafi fyrir nám nemenda má færa rök fyrir því 

að hún ætti að vera lögboðinn hluti skólastarfs. Á þann hátt mætti þróa skólastarf frá 

hefðum í átt að framsækni.  

Um þetta má sjá dæmi í finnska skólakerfinu sem gjarnan er talið eitt það besta í 

heimi (Schwab, 2016). Með breytingum á aðalnámskrá Finnlands sem tóku gildi í ágúst 

2016 er nemendum tryggt að einu sinni á skólaári hið minnsta vinni þeir að verkefni 

sem byggir á þverfaglegu viðfangsefni í stað kennslu í hefðbundnum námsgreinum 

(Søby, 2015). Kennarar í Finnlandi hafa ekki allir verið sáttir með breytinguna en því 

hefur verið haldið fram að helstu gagnrýnendur hennar séu kennarar sem hafa lítið 

verið í samvinnu við aðra kennara og beitt kennaramiðuðum kennsluháttum í einrúmi 

við kennslu í sinni faggrein. Þessum kennurum ber nú skylda skv. hinni nýju 

aðalnámskrá að vinna með öðrum kennurum í þverfaglegum verkefnum og e.t.v. leggja 

meira á sig í starfi sínu en þeir hafa áður gert (Strauss, 2015). 

Viðlíka framsækni er ekki að finna í aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi. Þar má þó 

greina viðleitni menntayfirvalda til að samþætta nám en það hefur verið raunin allt frá 

útgáfu aðalnámskrár frá árinu 1976. Þar segir m.a: „Það á að samþætta hefðbundnar 

námsgreinar í ákveðnum viðfangsefnum og forðast að gera mun á mikilvægi einstakra 

námsgreina“ (Menntamálaráðuneytið, 1976, bls. 40). Þessa skoðun er einnig að finna í 

núgildandi aðalnámskrá og er hún þar jafnvel afdráttarlausari. Þar segir: 

Það er ekki hlutverk skóla að kenna námsgreinar[…]. Í samfélaginu eru 

verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur samofin mörgum 

þáttum[…]. Því ætti að vera áhersla á samþættingu námsgreina þar sem 

horft er til verkefna sem hafa snertifleti við margar námsgreinar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 51). 

Það mætti ætla að þar sem lögð hefur verið áhersla á samþættingu í aðalnámskrá í 

yfir 40 ár ætti hún að vera nokkuð rótgróin inn í íslenskt skólasamfélag. Svo virðist sem 

sú sé ekki raunin. Af lestri áðurnefndrar rannsóknar á starfsháttum í íslenskum 

grunnskólum má sjá að samstarf kennara og samþætting náms virðist mest á yngsta 

stigi en minnkar töluvert eftir því sem nemendur eldast, samhliða því sem 

kennsluhættir verða einsleitari og kennaramiðaðri og námsáhugi nemenda dvínar 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Má draga þá ályktun að þetta stafi að einhverju leyti 
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af aukinni áherslu á námsgreinar umfram heildstæðan skilning eftir því sem nemendur 

eldast. 

Færa má rök fyrir því að þetta stafi af hefðbundnum, fræðigreinamiðuðum 

hugsunarhætti sem enn eimir af í aðalnámskrá. Tilefni þykir að nefna það sex sinnum, 

þar með talið á fyrstu blaðsíðu námskrárinnar, að hver grunnskóli ákveði „hvort 

námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 9, 40, 51, 140, 143 og 151). Með þessu má ef til 

vill segja að tilmæli námskrárinnar um að leggja skuli áherslu á samþættingu í námi séu 

séu léttvæg fundin. Það verður að teljast líklegt að það vald sem einstaka grunnskólum 

er veitt varðandi samþættingu náms hafi fráhrindandi áhrif og geri þeim kleift að 

forðast samþættingu að mestu eða öllu leyti. Líta ber það alvarlegum augum, enda 

hefur aukin samþætting náms verið nefnd sem ein helsta leiðin til að auka árangur 

nemenda, t.a.m. með tilliti til PISA-könnunarinnar (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2015). Það má hæglega draga þá ályktun að skólar á Íslandi hefðu 

hag af því að samþætting námsgreina væri gerð lögbundin á svipaðan hátt og gert hefur 

verið í Finnlandi. 

2.2.4 Ígrundun 

Þrátt fyrir þá skoðun sem sett var fram hér að ofan að lögbinding samþættingar væri 

eflaust íslensku skólasamfélagi breyting til batnaðar er ekki þar með sagt að hún sé til 

þess fallin ein og sér. Hið sama má segja um teymiskennslu, eða í raun hvaða kenningu 

sem er um hvernig efla megi skólastarf. Sé skólastarf skoðað út frá sjónarhorni 

félagslegrar hugsmíðahyggju, sem gerir ráð fyrir því að þekking verði til þegar 

einstaklingur skapar merkingu út frá reynslu sinni og viðhorfum (Loyens, Rikers, & 

Schmidt, 2007), má færa rök fyrir því að mikilvægasta leið kennara til að skapa þekkingu 

í og á eigin starfi sé með markvissri ígrundun á því. Þessa skoðun má glögglega sjá í 

skrifum John Dewey, en hann sagði: 

Hágæða kennarar og menntun mega ekki byggja á endurtekningu aðferða 

sem hafa reynst vel í fortíðinni, heldur ættu kennarar að vera þjálfaðir í að 

skilgreina og leggja mat á þau grundvallaratriði sem liggja að baki 

aðferðunum. Í stuttu máli er sett fram sú kenning að eftir því sem ígrundun 

kennara er meiri, þeim mun betri eru gæði kennslunnar (Dewey, 1933, bls. 

89). 
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Heimspekingurinn Donald Schön byggði kenningu sína um hinn ígrundandi 

sérfræðing (e.reflective practitioner) að miklu leyti á orðum Dewey. Schön (1983) 

gagnrýndi það sem hann kallaði hefðbundna sýn á störf sérfræðinga þar sem lögð var of 

mikil áhersla á tæknilega kunnáttu og rökhyggju, þ.e. að sérfræðistörf fælu fyrst og 

fremst í sér notkun fyrirfram lærðrar fagþekkingar byggðri á rannsóknum. Schön færði 

rök fyrir því að í raun væri lærð fagþekking aðeins hluti af starfi sérfræðingsins sem fæli 

einnig í sér dulda þekkingu sem hann kallaði kunnáttu í aðgerðum (e.knowing in 

action). Þessa þekkingu sagði Schön sérfræðinginn nýta í starfi sínu þegar upp koma 

óvæntar aðstæður, undrun og ringulreið sem ekki er hægt að takast á við með 

fagþekkingu einni saman. Hinn ígrundandi sérfræðingur reynir ekki að útskýra slíkar 

uppákomur í gegnum fagþekkingu og rannsóknir einvörðungu, heldur ígrundar það sem 

fram fer m.t.t. fyrri reynslu á sambærilegum aðstæðum og vitneskju sinnar. Þannig 

reynir hann að búa til nýjan skilning og kalla fram breytingar á þessum óvæntu 

aðstæðum. Sú þekking sem skapaðist við ígrundunina verður hluti af hinni duldu 

þekkingu sérfræðingsins sem getur í kjölfarið byggt á henni í framtíðinni. Þetta 

ígrundunarferli kallaði Shön ígrundun í aðgerðum (e.reflection in action) og sagði að á 

þennan hátt byggi mörg sérfræðistörf fremur á listfengi en hagnýtingu kenninga.  

Ígrundun hefur verið vinsælt rannsóknarefni kennslufræðinga allt frá því að Schön 

setti fram hugmyndir sínar en svo virðist sem áherslur rannsóknanna hafi tekið 

breytingum á undanförnum árum. Áður fyrr virðist sem ígrundun í kennslu hafi að 

mestu verið rannsökuð í tengslum við kennaramenntun þar sem allt bendir til að hún 

skipti höfuðmáli í starfsþróun og þekkingarsköpun kennaranema (Griffiths, 2000; 

Hatton & Smith, 1995; Richards, 2000; Vieira & Marques, 2002). Á undanförnum árum 

virðist sem rannsóknum á kostum ígrundunar milli starfandi kennara hafi fjölgað, en 

þær benda til að ígrundun kennara í hópum stuðli m.a. að aukinni starfsþróun, bættum 

kennsluháttum og öflugra samstarfi (Farrell & Jacobs, 2016; Yaman, 2016; Yanuarti & 

Treagust, 2016). Það ber þó að nefna að enn er lögð töluverð áhersla á mikilvægi 

ígrundunar í kennaranámi sem niðurstöður benda enn til að gegni þar lykilhlutverki 

(Craig, Zou & Curtis, 2016; Körkkö, Kyrö-Ämmälä & Turunen, 2016; Mena, García, 

Clarke, & Barkatsas, 2016). Þá hefur ígrundun kennara á eigin kennslu fengið aukið vægi 

að undanförnu með vaxandi vinsældum starfendarannsókna meðal kennara. Þær 

byggja að miklu leyti á ígrundun og eru sagðar ein áhrifaríkasta leið kennara til að bæta 

og þróa starf sitt (Kim, 2013; Luttenberg, Meijer & Oolbekkink-Marchand, 2016; 

McIntosh, 2010).  
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Þessi, að því er virðist, sívaxandi áhersla á mikilvægi ígrundunar fyrir alla kennara í 

skólastarfi, ekki aðeins kennaranema, má e.t.v. rekja til áherslubreytinga á hugmyndum 

um nám frá því að vera kennara- og fræðigreinamiðað yfir í að vera í auknu mæli 

nemenda- og námsefnismiðað (Cuban, 2004). Kenningin um hinn ígrundandi sérfræðing 

má segja að eigi einstaklega vel við hlutverk kennarans í skólastarfi nútímans. 

Tomlinson (2005) segir hlutverk kennara byggja fyrst og fremst á þáttum sem nær 

eingöngu sé hægt að læra á vettvangi s.s. færni í notkun góðra kennsluhátta, að lesa 

nemendahóp, meta getu, greina áhugasvið, koma auga á og leysa vandamál og gera 

ráðstafanir fyrir óvæntum uppákomum. Þessa þætti er ekki hægt að þjálfa með 

fagþekkingu einni saman þar sem þeir byggja á því að geta komið til móts við þarfir 

ólíkra einstaklinga. Til að efla þá þarf kennari að byggja á fyrri reynslu sinni og beita 

markvissri ígrundun í aðgerðum til að efla starf sitt. Svo virðist sem Tomlinson taki 

heilshugar undir þá skoðun Schön að kennarastarfið sé í eðli sínu listrænt þar sem hún 

líkir því við starf jazz-tónlistarmanns þar sem kennari þarf, rétt eins og í jazz-spuna, að 

vera meðvitaður um hið stóra samhengi en óhræddur við að stíga út fyrir rammann og 

leita ólíkra leiða að niðurstöðu.  

Mikilvægi ígrundunar hjá kennurum, líkt og Schön (1983) færði rök fyrir í kenningu 

sinni og rannsóknir hafa sýnt fram á að gegni veigamiklu hlutverki í starfi og starfsþróun 

þeirra, fær afar litla umfjöllun í aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur orðið „ígrundun“ 

fyrir 30 sinnum, en í aðeins þremur tilfellum er þar átt við ígrundun kennara. Fyrst er 

minnst á ígrundun kennara í kaflanum um innra mat á skólastarfi. Þar segir: „Innra mat 

á að vera samofið daglegu starfi skóla, efla þekkingu, hæfni og ígrundun á starfinu og 

auka vitund starfsfólks um ábyrgð“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

61). Hér er minnst á að innra mat eigi að efla ígrundun kennara en hvergi er talað um 

ástæður þess að ígrundun sé kennurum mikilvæg, á hvaða hátt hún nýtist þeim eða 

hvernig hún skuli fara fram. Ef marka má kenningu Schön (1983), um að ígrundun 

kennara gegni lykilhlutverki í að skapa þekkingu í starfi, verður að teljast einkennilegt 

að hún sé ekki nefnd fyrr en á 61. blaðsíðu aðalnámskrár. 

Næst er minnst á ígrundun kennara í kaflanum um ábyrgð og skyldur starfsfólks. Þar 

segir; „Í [fagmennsku] felst að starfsfólk komi til móts við náms- og félagslegar þarfir 

nemenda og sinni þeim af alúð. Þetta gerir starfsfólk með því að ígrunda starfið 

reglulega, leita nýrra leiða, afla sér nýrrar þekkingar og sýna þannig stöðuga viðleitni til 

að læra og gera betur“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 70). Það er 

jákvætt að minnst sé á ígrundun kennara í kaflanum um ábyrgð og skyldur starfsfólks en 

þar með má halda því fram að það sé í raun skylda kennara að ígrunda það sem fram 
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fer. Það er þó öllu verra að aftur er þess ekki getið að hvaða leyti ígrundun sé kennurum 

mikilvæg, á hvaða hátt hún nýtist þeim og hvernig hún skuli fara fram heldur er hún 

eingöngu sett fram sem einn þáttur upptalningar. Þetta er bagalegt þar sem erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að minnst sé á mikilvægi ígrundunar í útgefnum 

skjölum um kennarastörf (t.d. aðalnámskrám) og gert sé ráð fyrir að kennarar viti af því, 

er það ekki nóg þar sem þeir eiga í erfiðleikum með, og veigra sér við, að beita 

markvissri ígrundun án þekkingar á henni (Yanuarti & Treagust, 2016; Yaman, 2016).  

Að lokum er minnst á ígrundun kennara í kaflanum um kennsluhætti og námsmat í 

erlendum tungumálum. Þar segir: „Með markvissu námsmati, athugunum og ígrundun 

öðlast kennarinn skilning á námsferli nemenda og eigin starfskenningu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 124). Þessi tilgreining á ígrundun kennara er 

nokkuð einkennileg. Hana er að finna í síðustu setningu fjögurra og hálfrar blaðsíðu 

langs kafla þar sem hvergi er minnst á ígrundun fram að því. Það er líkt og hugtakinu 

hafi verið komið þar fyrir á síðustu stundu til þess eins að skreyta lokaorðin í kaflanum. 

Hvort sem það er raunin eður ei er það víst að enn eina ferðina er ígrundun nefnd sem 

þáttur í upptalningu og engum orðum farið um það hvernig hún nýtist kennurum eða 

hvernig hún skuli fara fram til að skila árangri. 

Færð hafa verið rök fyrir því að hugmyndir Schön um hinn ígrundandi sérfræðing 

eigi sérstaklega vel við um kennara í skólastarfi nútímans. Rannsóknir benda til að 

ígrundun sé e.t.v. mikilvægasti þátturinn í námi kennaranema, en ekki síður mikilvæg 

starfandi kennurum. Það verður því að teljast áhyggjuefni hversu lítið hlutverk ígrundun 

skipar í aðalnámskrá grunnskólanna. Til að auka vægi ígrundunar meðal kennara þarf að 

geta hennar víðar í aðalnámskrá ásamt því að gera þar betur grein fyrir hvað í henni 

felst, hvernig hún nýtist kennurum og hvernig hún skuli fara fram. Að lokum má færa 

rök fyrir því að aukin ígrundun stuðli að öflugra og jákvæðara samstarfi kennara (Farrell 

& Jacobs, 2016). Þannig skapast grundvöllur fyrir góða og markvissa teymiskennslu 

(Kohler-Evans, 2006) sem eykur líkur á samþættingu námsgreina, notkun fjölbreyttra 

kennsluhátta (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Strauss, 2015), leiðir til aukinnar 

starfsánægju og trúar kennara á eigin getu í starfi (Muijs & Reynolds, 2002; Skaalvik & 

Skaalvik, 2014) og eflir þar með samtraust kennara (Ninković & Florić, 2016). 

Líkt og sýnt hefur verið fram á hér að ofan benda rannsóknir til að þessir fjórir 

þættir; trú á eigin getu, teymiskennsla, samþætting náms og markviss ígrundun á eigin 

starfi; séu samverkandi, að vissu leyti háðir hvorum öðrum og starfandi kennurum 

einstaklega mikilvægir. Áður hafa verið færð rök fyrir fimm þáttum sem rannsóknir 

benda til að séu mikilvægir námi nemenda; trú á eigin getu, flæði, skemmtun, leikur og 
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samvinna. Af þessu má ætla að það væri skólastarfi í heild sinni til góðs ef hægt væri að 

fara leið sem reyndi á og efldi alla þessa þætti, bæði hjá kennurum og nemendum. Hér 

á eftir verða færð rök fyrir því að þetta sé möguleiki með aukinni notkun 

kennsluaðferða leiklistar. 

2.3 Leiklist í kennslu 

Í upphafi þessa kafla er hugtakið leiklist í kennslu skilgreint og því næst er fjallað um 

muninn á leiklist í kennslu og kennslu í leiklist. Þá eru settar fram vangaveltur um 

hlutverk leiklistar í kennslu út frá aðalnámskrá grunnskóla. Næst er fjallað um stöðu 

leiksins í íslensku skólastarfi en hann gegnir lykilhlutverki í leiklist í kennslu. Að lokum er 

fjallað um niðurstöður rannsókna sem sýna fram á kennslufræðilegan ávinning leiklistar 

í kennslu og ímyndunarleiks. 

2.3.1 Leiklist í kennslu ≠ kennsla í leiklist 

Hugtakið leiklist í kennslu, sem einnig hefur verið nefnt leikræn tjáning, getur haft ólíka 

merkingu í huga fólks, en er almennt notað yfir kennsluaðferðir sem sprottnar eru upp 

úr leiklist og nýttar til að kenna margvíslega færni innan ólíkra námsgreina (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007). Hugmyndafræði leiklistar í kennslu er undir miklum áhrifum frá 

kenningum Dewey (2000) um mikilvægi þess að nemendur framkvæmi til að nám fari 

fram (e.learning by doing) sem og hugmyndum hans um reynslu og menntun þ.e. að 

þekking verði til þegar að nemandi getur tengt athafnir sínar og upplifanir við reynslu 

sem er mikilvæg fyrir hann sjálfan.  

Leiklist í kennslu byggir á þremur grunnforsendum en þær eru: innihald, 

ímyndunarleikur og öruggt umhverfi. Innihald kennslunnar getur verið tengt hvaða 

námsefni sem er en þarf ávallt að vera tengt mannlegum samskiptum og félagslegum 

veruleika. Aðeins á þann hátt geta nemendur tengt eigin reynslu við það sem fram fer 

og byggt ofan á þekkingu sína (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Sá 

reynsluheimur sem skapaður er í kennslunni byggir á reynslu úr raunveruleikanum en er 

í raun ímyndaður. Leiklist í kennslu byggir á ímyndunarleik og tekur þar mið af 

kenningum fræðimanna sem segja leikinn gegna lykilhlutverki í námi barna (Bettelheim, 

1972; Pratt, 1948; Garvey, 1977; Vygotsky, 1978). Nemendur bregða sér í hlutverk í 

fyrirfram ákveðnum ímynduðum aðstæðum og fá þar með tækifæri til að setja á svið 

upplifanir úr eigin reynsluheimi og skoða þær, í hlutverki, gegnum eigin reynslu (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Þar sem nám nemenda fer fram í 

ímyndunarheimi gefst þeim tækifæri til að lifa sig inn í ferlið og prófa sig áfram í 
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„raunverulegum aðstæðum“. Til að þetta sé mögulegt er nauðsynlegt að kennari skapi 

nemendum öruggt umhverfi. Það felur í sér að nemendur séu óhræddir við að 

mistakast, beri virðingu hver fyrir öðrum og viti til hvers er ætlast af þeim (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

Í meistararitgerð sinni setur Kristín Á. Ólafsdóttir (2007) fram markmið leiklistar í 

kennslu í fjórum flokkum. Sá fyrsti er efling persónulegra þátta á borð við sjálfstraust, 

ímyndunarafl og gagnrýna hugsun. Annar flokkurinn snýr að eflingu félagslegra þátta 

s.s. samkenndar, samskipta og borgaravitundar. Þriðji flokkurinn er samþætting 

námsgreina. Kennsluaðferðir leiklistar gera ráð fyrir að nám þurfi fyrst og fremst að 

byggja á mannlegri reynslu. Þar sem mannleg reynsla er samofin mörgum þáttum gefur 

það auga leið að með kennsluaðferðum leiklistar þarf að nálgast nám þvert á allar 

námsgreinar með áherslu á virkni nemenda og fjölbreytta kennsluhætti. Þannig skapar 

leiklist í kennslu mótvægi við einhliða bóknám. Fjórði flokkurinn sem Kristín nefnir er 

áhersla á menningararf og listræn verðmæti á borð við leiksýningar og hæfni í leiklist. 

Síðastnefndi flokkurinn sker sig úr að vissu leyti þar sem lögð er áhersla á rætur 

þekkingar fremur en hagnýtingu hennar líkt og á við um hina flokkana þrjá. Þetta er ekki 

síst áhugavert þar sem færa má rök fyrir því að markmið leiklistar í kennslu sé, sökum 

tengsla hennar við reynsluhugtak Dewey (2000), að nám byggi á mikilvægi skilnings 

fremur en hefðum og venjum. Þessar gjörólíku áherslur má skýra með því að skoða 

þróun leiklistar í kennslu. 

Þróun leiklistar í kennslu, líkt og hún er notuð í dag, má rekja aftur til sjötta áratugs 

síðustu aldar með útgáfu bókarinnar Child Drama. Í henni setti höfundurinn, Peter 

Slade (1954), fram nýstárlega sýn á leiklistarkennslu ungra barna þar sem lögð var 

áhersla á að byggja upp ímyndunarafl og sjálfsöryggi nemenda öðru fremur, þar sem 

þessir þættir skiptu höfuðmáli í öllu námi þeirra. Til að ná þessum markmiðum lagði 

Slade áherslu á frjálsan ímyndunarleik, sem hann taldi vera börnum náttúruleg leið til 

náms, þar sem hugmyndir nemenda væru nýttar til hins ítrasta. Slíka kennslu taldi hann 

veita nemendum aukið eignarhald á sköpun sinni sem í kjölfarið ýtti undir ánægju og 

áhuga á sköpun ásamt því að hafa áhrif á námsgetu þeirra almennt. Þetta viðhorf til 

leiklistarkennslu setti Slade fram þvert á hefðbundnar skoðanir leiklistarkennara þess 

tíma sem lögðu áherslu á leikhústækni þar sem afurðin var sýning fyrir áhorfendur. Litu 

þar með margir á skrif Slade sem vanvirðingu við leikhúsið (Bolton, 1984). Lærisveinn 

Slade, Brian Way að nafni, átti stóran þátt í að halda hugmyndum hans á lofti og þróa 

þær áfram. Í verki sínu, Development through Drama, gerði Way (1973) greinarmun á 
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leikhúsi (e.theatre), sem hann sagði byggja á samskiptum leikara og áhorfenda, og 

leikrænni tjáningu (e.drama), sem hann sagði byggja á reynslu þátttakenda. 

Þessar nýstárlegu kenningar um leiklist og nám urðu til að tvær stríðandi fylkingar 

sköpuðust meðal leiklistarkennara. Annars vegar framsagnar- og leiklistarkennarar 

(e.speech and drama experts) sem lögðu áherslu á hefðir og menningararf leikhússins 

og hins vegar barnmiðaðir (e.child-centred) leiklistarkennarar sem lögðu áherslu á 

notagildi leiklistar sem náms- og könnunartækis (Bolton, 1984). Viveka Rasmusson 

(2001) rekur sögu umræðna meðal leiklistarkennara á Norðurlöndum um leiklist í 

skólastarfi, eins og hún birtist í fræðiritinu „Drama“, frá sjötta áratug síðustu aldar til 

aldamóta. Umræðan einkenndist gjarnan af þessum ágreiningi, hvort kenna ætti leiklist 

sem listgrein eða nýta hana fyrst og fremst sem kennslutæki. Skoðanir kennaranna 

gagnvart leiklist í kennslu voru oft á tíðum mjög ólíkar og hið almenna álit sveiflaðist til 

beggja hliða á tímabilinu. Viveka telur þessar sveiflur fyrst og fremst vera mótaðar af 

ólíkum „tískustraumum“ á hverjum tíma og lýkur grein sinni á þeim orðum að leiklist 

ætti að kenna sem námsgrein ásamt því að vera notuð sem kennslutæki enda sé hún 

hvort tveggja. 

Ekki er hægt að efast um að leiklist í kennslu og leiklist sem námsgrein séu af sama 

meiði. Engu að síður má færa rök fyrir því að hugmyndin um tvíþætt eðli leiklistar geti 

haft neikvæð áhrif á kennslu í listgreininni og ekki síður notkun hennar sem náms og 

kennslutækis. Þetta stafar af því að um tvo ólíka hluti er að ræða. Annars vegar 

námsgrein sem byggir á hefðum, venjum, sögu, kenningum og fræðum, en hins vegar 

kennslutæki sem byggir á eflingu gagnrýnnar hugsunar, persónu- og félagsþroska og 

samþættingu námsgreina (þ.á.m. leiklistar). Með því að flokka þessar tvær hliðar saman 

í eina er nær óhjákvæmilegt að önnur fái meira vægi og/eða sýnileika á kostnað hinnar. 

Heimasíða félags íslenskra leiklistarkennara, FLÍSS (Félag um Leiklist Í Skólastarfi), ber 

vott um þetta. Á heimasíðu félagsins segir að það hafi verið stofnað til að stuðla að 

eflingu leiklistar í öllu skólastarfi, þ.e. kennslutæki, og að leiklist yrði tekin upp sem ein 

af listgreinum grunnskólanna, þ.e. námsgrein (FLÍSS, e.d.). Segja má að FLÍSS hafi tekist 

ætlunarverk sitt m.t.t. leiklistar sem námsgreinar en hún er nú hluti af aðalnámskrá 

grunnskólanna. Rannsóknir á notkun kennsluhátta í íslenskum skólum benda aftur á 

móti til að ekki hafi tekist jafn vel til við að efla leiklist í öllu skólastarfi (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).  

Á heimasíðu FLÍSS segir að markmið félagsins í dag sé „að stuðla að eflingu 

leiklistarkennslu og leiklistar [. . .] auk þess að fylgja eftir kennslu leiklistar sem 

sjálfstæðrar listgreinar“ (FLÍSS, e.d.). Af þessum orðum má ráða að núverandi markmið 
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félagsins taki meira mið af eflingu leiklistar sem listgreinar fremur en kennsluaðferðar, 

séu þau skoðuð með hliðsjón af upprunalegum markmiðum félagsins. Áhersla FLÍSS á 

notkun leiklistar sem kennslutækis virðist hafa fallið í skugga áherslunnar á leiklist sem 

sjálfstæða námsgrein þrátt fyrir að stórir sigrar hafi unnist á síðari vettvanginum. Af 

þessu má draga ályktun af því hvar áherslur FLÍSS liggja en einnig má sjá hvernig 

samflokkun námsgreinarinnar og kennsluaðferðarinnar undir nafni leiklistar getur 

komið niður á annarri hvorri eða jafnvel báðum. Þetta má einnig sjá við lestur á 

aðalnámskrá grunnskóla. 

2.3.2 Leiklist í aðalnámskrá grunnskóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla er námsgreinum skipt niður í greinasvið. Leiklist má þar finna 

undir list- og verkgreinum ásamt sex öðrum námsgreinum: hönnun og smíði, sjónlistum, 

tónmennt, heimilisfræði, textílmennt og dansi. Í aðalnámskrá segir að list- og 

verkgreinar séu margar ólíkar námsgreinar sem eigi margt sameiginlegt, eins og áherslu 

á verkkunnáttu, sköpun, túlkun og tjáningu. Almennt menntagildi list- og verkgreina er 

tilgreint í sérstökum kafla í aðalnámskrá. Í kaflanum er farið um víðan völl varðandi gildi 

greinanna og mætti halda að þær væru til þess fallnar að kenna nemendum nær hvað 

sem er. Í list- og verkgreinum eiga nemendur meðal annars að þroska með sér sjálfstætt 

gildismat og hæfileikann til að skapa. Greinarnar eiga að efla sjálfsþekkingargreind 

nemenda, gefa þeim kost á að átta sig á því hvar styrkleikar þeirra í námi liggja og stuðla 

að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð. Þá eiga list- og verkgreinar að veita 

nemendum tækifæri á að kynnast og viðhalda eigin menningu jafnframt því sem þeim 

er ætlað að bæta læsi nemenda á hinum ýmsu sviðum s.s. menningu, heilsu, 

tilfinningum annarra, blæbrigðum í tungumáli og svo mætti lengi telja (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í kjölfar kaflans um menntagildi list- og verkgreina má finna töflu þar sem sett eru 

fram sameiginleg hæfniviðmið fyrir greinarnar. Þrátt fyrir þá fjöldamörgu þætti sem list- 

og verkgreinar eru sagðar efla í kaflanum á undan er aðeins hnykkt á örfáum þessara 

þátta í hæfniviðmiðunum þar sem töluvert meiri áhersla er lögð á listrænan og 

menningarlegan ávinning greinanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Af 

þessari lesningu er erfitt að ráða hvort aðalnámskrá leggi meiri áherslu á nám í sjálfum 

greinunum eða hvort gildi þeirra sé fyrst og fremst fólgið í því að efla félagslega þætti 

og annað nám. Það er þó tekið fram að námsgreinarnar sem falla undir flokk list- og 

verkgreina byggja á mismunandi aðferðum og eru því mismiklar áherslur lagðar á þessa 

sameiginlegu þætti námsgreinanna innan hverrar greinar. Þar með hefst frekari 
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aðgreining á þessum greinum í aðalnámskrá, annars vegar í listgreinar og hins vegar 

verkgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Leiklist fellur í flokk listgreina ásamt dansi, sjónlistum og tónmennt. Þar líkur þó ekki 

flokkuninni þar sem leiklist og dans eru sett saman í flokkinn sviðslistir. Aðalnámskrá 

inniheldur sérstakan kafla um menntagildi listgreina. Samkvæmt þeim kafla virðist 

almennt menntagildi listgreina byggja fyrst og fremst á að auka sjálfsþekkingu og efla 

persónuþroska (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Kaflinn um menntagildi 

listgreina ber þess merki að listgreinarnar séu í raun ekki mikilvægar í sjálfu sér heldur 

sé hlutverk þeirra fyrst og fremst að koma til móts við bóklegt nám og auka 

persónuþroska nemenda. 

Hið sama er ekki uppi á teningnum í kaflanum um leiklist. Þar verður vart við hið 

tvíþætta hlutverk hennar í skólastarfi þar sem annars vegar segir að markmið leiklistar 

sé að „þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar“ en hins vegar „að dýpka skilning 

nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145). Það má færa rök fyrir að leiklist sem 

námsgrein sé gert hærra undir höfði í kaflanum heldur en leiklist sem kennslutæki. 

Þetta má m.a. sjá á hæfniviðmiðum fyrir leiklist, en þau snúa einna helst að leiklist sem 

námsgrein. Til dæmis skulu nemendur geta „sett leikið efni í menningarlegt og sögulegt 

samhengi“ og „valið milli mismunandi aðferða við sviðssetningu, bæði hvað varðar 

frásagnarform og leikstíl“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 147). 

Notagildi og notkun leiklistar sem kennslutækis er aftur á móti að finna á víð og dreif í 

aðalnámsskránni: 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 101). 

 

[Leiklist] nýtist vel til að auðga og styrkja kennslu í greinum eins og 

móðurmáli, samfélagsfræði, sögu og erlendum tungumálum og getur 

þannig gegnt lykilhlutverki í samþættingu námsgreina og námssviða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 146). 

 

Niðurstöður má setja fram og miðla á ýmsan hátt [. . .] [t.d] með aðferðum 

leikrænnar tjáningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

176). 
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Leikræn tjáning og hlutverkaleikir eru einnig kennsluaðferðir sem æfa 

nemendur í að setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður, 

samfélagsleg málefni og álitamál (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 204). 

Þessar tilvitnanir er að finna á rúmlega 100 blaðsíðna bili og því nær ómögulegt fyrir 

kennara að gera sér grein fyrir mikilvægi notkunar leiklistar sem kennsluaðferðar án 

þess að lesa aðalnámskrá spjaldanna á milli.  

Út frá lestri aðalnámskrár er erfitt að gera sér grein fyrir hlutverki leiklistar sökum 

misvísandi skilaboða sem þar má finna, bæði í kaflanum um list- og verkgreinar sem og 

kaflanum um leiklist. Færa má rök fyrir því að leiklist sé allt í senn: list- og verkgrein, 

sviðslist, faggrein og kennsluaðferð. Þessi fjölþætta flokkun skapar töluvert vandamál 

þegar hún er skoðuð með hliðsjón af viðmiðunarstundaskrá. 

 

Mynd 1. Viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla 

Í viðmiðunarstundarskrá er tilgreint hversu margar mínútur á viku kenna eigi hverja 

námsgrein fyrir sig að jafnaði m.t.t. aldurs nemenda. Við fyrstu sýn virðist hlutur list- og 

verkgreina vera nokkuð góður en 15,48% af heildartíma skólagöngu ætti að vera varið í 

list- og verkgreinar. Sé hinsvegar litið til að list- og verkgreinar eru sjö talsins má reikna 

út að áætlaður tími hverrar greinar af heildartíma skólagöngu sé aðeins 2,2%. Ef tekinn 



 

43 

er til greina flokkurinn „til ráðstöfunar/val“, þar sem gæta á þess að jafnt hlutfall sé á 

milli bóklegra og verklegra greina, hækkar þetta hlutfall upp í 3 % á hverja grein. Sé 

hlutur einstakra list- og verkgreina (3% í mesta lagi) borinn saman við hlut bóklegra 

greina líkt og stærðfræði (14,88% heildarstunda) eða íslensku (18,08% heildarstunda) 

má sjá hvar áhersla aðalnámskrár virðist liggja. Í kaflanum um menntagildi list- og 

verkgreina segir að jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms stuðli að jafnrétti nemenda 

til að finna hæfileikum sínum farveg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Augljóst er að jafnvægi á milli bóklegra og verklegra greina er ekki til staðar og því má 

segja að jafnrétti nemenda sé skert. 

Þar sem leiklist og dans eru sett saman í flokk sviðslista, fá þær enn minni tíma í 

skólastarfi en aðrar listgreinar (Thorkelsdóttir & Ragnarsdóttir, 2016). Hlutfall hvorrar 

greinar m.t.t. viðmiðunarstundaskrár lækkar þar með niður í 1,7% af heildartíma í 

skólastarfi (með vali). Ef svo er litið á að leiklist gegni tvíþættu hlutverki, og hvor þáttur 

um sig skuli fá jafnt vægi, má reikna út að 0,85% heildarskólagöngu skal varið í leiklist 

sem kennsluaðferð. Þetta verður að teljast óásættanlegur hlutur námsaðferðar sem 

skilgreind er í aðalnámskrá sem „þungamiðja í kennslu á yngsta aldursstigi, en er einnig 

ráðandi þáttur á öðrum stigum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

187). 

Þetta lága hlutfall leiklistar af heildarskólagöngu sem úthlutað er í skólastarfi skv. 

viðmiðunarstundaskrá, má segja að stafi af óhóflegri flokkun á hugtakinu. Hægt er að 

færa rök fyrir því að farsælla væri að leiklist væri skilgreind eingöngu sem sérstök 

námsgrein innan listgreina í aðalnámskrá. Þar með væri hún aðgreind frá dansi og væri 

þar með gert jafn hátt undir höfði og aðrar list- og verkgreinar. Þannig fengi listgreinin 

fulla athygli í þeim kennslustundum sem henni væri úthlutað. Leiklist sem 

kennsluaðferð, eða leikur, ætti aftur á móti að skipa töluvert stærri sess í aðalnámskrá. 

Sé litið til kenninga margra af nafntoguðustu menntunarfræðingum 20. aldar, ætti að 

gera leik einn af grunnþáttum menntunar, enda er hann talin ein áhrifaríkasta leið 

barna til náms (Bettelheim, 1972; Dewey, 2000; Garvey, 1977; Pratt, 1948; Shaffer & 

Kipp, 2013; Vygotsky, 1978; Wong & Csikszentmihalyi, 1991). Væri leikurinn settur á 

þann stall myndi það án efa hvetja kennara til að nýta hann betur í kennslu sinni. Mikil 

þörf er á slíkri hvatningu enda augljóst að notkun leiks í skólastarfi er verulega 

ábótavant. 
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2.3.3 Leikur í skólastarfi á Íslandi 

Í aðalnámskrá grunnskólanna má greina misræmi á milli kenninga um mikilvægi leiksins 

og framkvæmdar innan grunnskólans. Þar segir:  

Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 

og ungmenna getur notið sín (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 24).  

 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og þroska. Í grunnskóla er 

mikilvægt að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem 

nemendur eldast. Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska 

og skilnings og sex ára barni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 38). 

 

Leikurinn er leið ungra barna til að læra á heiminn og læra um heiminn. 

Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í 

grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). 

 

Leikurinn er þungamiðja í kennslu á yngsta aldursstigi en er einnig ráðandi 

þáttur á öðrum stigum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

187). 

Ofangreindar tilvitnanir innihalda hér um bil öll þau tilvik þar sem leiksins er getið í 

aðalnámskrá. Hér er átt við leik sem kennslutæki til náms og könnunar en aðalnámskrá 

nefnir einnig í nokkrum tilfellum leik í öðru samhengi til dæmis keppnis-

/íþróttakappleiki og leiklist. Þrátt fyrir að fjölmargir kaflar aðalnámskrár kallist 

„kennsluhættir“ er leikur afar sjaldan nefndur. Þá er hvergi minnst á hvers vegna 

leikurinn sé börnum svo mikilvægur, hvaða þætti í námi þeirra hann eflir eða á hvaða 

hátt best sé að nýta leikinn í kennslu. Þetta verður að teljast nokkuð undarlegt og ber 

þess ekki merki að leiknum „sé gert hátt undir höfði í grunnskóla“ líkt og aðalnámskrá 

kveður á um.  

Svo virðist sem kennarar gleymi gjarnan hlutverki og mikilvægi leiksins sem 

kennsluaðferðar við skipulagningu kennslu sinnar. Þetta má sjá á niðurstöðum 

rannsókna á kennsluháttum en þar er leik sjaldan að finna meðal þeirra kennsluhátta 

sem nefndir eru. Í greiningu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur á kennsluháttum í 
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grunnskólum borgarinnar var fylgst með 1066 kennslustundum og haldin skrá um þá 

kennsluhætti sem notaðir voru í hverri og einni. Niðurstöðurnar má sjá á eftirfarandi 

mynd: 

 

Mynd 2. Kennsluhættir í grunnskólum í Reykjavík 

Sjá má á niðurstöðunum að Leikur sem náms og könnunartæki er ekki nefndur sem einn 

þeirra kennsluhátta sem notaðir voru í þessum 1066 kennslustundum. Það mætti ef til 

vill draga þá ályktun að kennslustundir sem byggðu á leik féllu undir flokkinn 

sköpun/tjáning en hann er skilgreindur á eftirfarandi hátt: „Nemandi býr til hluti, mynd 

eða efni út frá eigin hugmyndum og hefur frjálsar hendur um útfærslu að mestu eða 

öllu leyti.“ (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 5). Þetta felur í sér að allt frá teikningu, til 

ljóðagerðar fellur einnig undir sama flokk og því ómögulegt að segja til um hversu 

stóran hluta leikur skipar af þessum kennslustundum. Jafnvel þó að leikur væri 

meginkennsluháttur í öllum þeim kennslustundum sem féllu undir sköpun/tjáning má 

sjá að slíkir kennsluhættir eru aðeins í forgrunni 5% kennslustunda. Slíkt hlutfall mætti 

telja óásættanlegt fyrir kennsluaðferð sem skólum er skylt að „viðhalda og þróa [. . .] 

eftir því sem nemendur eldast“ skv. aðalnámskrá. Ekki bætir úr skák að vita til að 

hlutfallið er líklega enn lægra. 
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Í viðamikilli könnun á kennsluháttum sem framkvæmd var sem hluti af rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar voru kennarar spurðir í hversu miklum 

mæli þeir notuðu vissa kennsluhætti. Svörin má sjá á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 3. Kennsluhættir í grunnskólum á Íslandi 

Af þessum lista er erfitt að sjá hvar flokka skal kennsluaðferðina leikur sem náms og 

könnunartæki. Ef til vill mætti setja hann í flokkinn námsleikir og spil (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Það er þó varhugavert þar sem margt bendir til að kennarar 

leggi ekki sömu merkingu í orðið námsleikir og leikur sem náms og könnunartæki. Grein 

Hafsteins Karlssonar (2009) um kennsluhætti í íslenskum og finnskum grunnskólum ber 

merki um þetta. Þar nefna kennarar að þeir noti leiki einna helst til uppbrots og 

uppfyllingar. Þetta má sjá af orðum kennaranna á borð við: „Stundum hef ég leik eða 

æfingu eða eitthvað“ eða „ef við höfum tíma förum við kannski í leik eða eitthvað“ 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Það er eflaust líklegra að kennslustundir þar sem leikur er notaður sem náms og 

könnunartæki falli hér í flokkinn leikræn tjáning, söngur og hreyfing, þá sem hluti af 

leikrænni tjáningu. Sjá má að um helmingur kennara notar slíkar aðferðir sjaldan eða 

aldrei (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Það er engin leið að vita hversu stórt hlutfall 

þessara kennslustunda leikræn tjáning skipar, til móts við söng og hreyfingu, en jafnvel 

þó að hér væri eingöngu um leik sem náms og könnunartæki að ræða notuðu aðeins 

um 10% kennara aðferðina daglega. Þrátt fyrir að það sé talsvert hærra hlutfall en í 

greiningu Skóla- og frístundasviðs hlýtur það að teljast óásættanlegt fyrir kennsluaðferð 
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sem sögð er eiga að vera „þungamiðja í kennslu“ í aðalnámskrá grunnskóla. Þá má ekki 

gleyma að hlutfallið er eflaust töluvert lægra. 

Skorturinn sem virðist vera til staðar á notkun leiks sem náms og könnunartækis í 

skólastarfi má ef til vill rekja til þess hve fáum orðum er um hann farið í aðalnámskrá. Í 

áðurnefndri rannsókn á starfsháttum í grunnskólum kom fram að yfirgnæfandi 

meirihluti kennara (>90%) styðst við aðalnámskrá að töluverðu eða öllu leyti við 

heildarskipulagningu kennslu sinnar (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Draga má þá 

ályktun að aukinn sýnileiki leiksins í aðalnámskrá, nánari útskýringar á kostum hans og 

mikilvægi ásamt dæmum um hvernig mætti nota hann sem náms og könnunartæki, 

myndi stuðla að því að fleiri kennarar nýttu sér þessa sjálfsprottnu leið barna til náms- 

og þroska. Slíkt væri skólastarfi eflaust til betrunar, enda er margt sem bendir til að 

ávinningur af leiklist í kennslu sé gífurlegur. 

2.3.4 Ávinningur leiklistar í kennslu 

Færa má rök fyrir því að leiklist í kennslu sé áhrifarík leið til að auka trú nemenda á eigin 

getu. Líkt og áður hefur komið fram sagði Bandura (1977; 1997) trú á eigin getu byggja 

á fjórum þáttum: beinni og óbeinni reynslu ásamt utanaðkomandi og tilfinningalegri 

hvatningu. Rannsóknir benda til að nemendur sem læra í gegnum kennsluaðferðir 

leiklistar auki námsgetu sína og þar með jákvæða beina reynslu af náminu (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2013). Nemendurnir beita fjölbreyttari 

leiðum til að komast að niðurstöðum sem eykur líkur á því að þeir öðlist fjölbreytta 

óbeina reynslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Þá eru 

kennsluaðferðir leiklistar til þess fallnar að ýta undir félagshæfni og stuðla að 

umburðarlyndi, sem eykur líkur á utanaðkomandi hvatningu í nemendahópnum (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; DICE Consortium, 2010). Að 

lokum eru aðferðir leiklistar til þess fallnar að stuðla að bættum sjálfsskilningi og 

samkennd (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; DICE 

Consortium, 2010) en það eru þeir þættir sem sagðir eru gegna einna stærstu hlutverki 

í mótun tilfinningalegrar hvatningar í námi (Kristján Kristjánsson, 2010; Morris, 2012; 

Somers, 1996). 

Kennsluaðferðir leiklistar eru til þess fallnar að veita nemendum tækifæri til að 

upplifa flæði. Csikszentmihalyi (1990) sagði einstaklinga komast í flæði vegna samspils 

vitsmuna og tilfinninga við úrlausn verkefna sem eru ögrandi en jafnframt 

tilfinningalega hvetjandi. Ef litið er á vitsmuni og tilfinningar sem nátengda þætti í fari 

mannsins má glögglega sjá kosti kennsluaðferða leiklistar til að stuðla að flæði. Í 
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gegnum leiklist læra nemendur með því að skoða mannlegt samfélag og mannlega 

tilveru, bæði þekkingarfræðilega sem og tilfinningalega. Með notkun leiklistar í kennslu 

eru skapaðir hliðstæðir heimar og atburðir sem, þrátt fyrir að vera ímyndaðir, eiga sér 

ávallt stoð í raunveruleikanum þar sem þeir byggja á raunverulegum hugsunum og 

raunverulegum tilfinningum (Van de Water, McAvoy, & Hunt, 2015). Öruggt umhverfi, 

ein af grunnforsendum kennsluaðferða leiklistar, gerir það að verkum að áhyggjur 

nemenda af mistökum hverfa (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; 

Dickinson & Neelands, 2006). Slíkt öryggi er skv. Csikszentmihalyi (1990) einn þeirra 

þátta sem þarf að vera til staðar til að einstaklingur geti upplifað flæði. 

Rannsóknir á notkun kennsluaðferða leiklistar í námi leiða gjarnan í ljós að 

nemendur telja þær skemmtilegar (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010; Bolton, 1985; DICE Consortium, 2010). Draga má þá ályktun að 

þetta sé að einhverju leyti tilkomið vegna tengsla kennsluaðferða leiklistar við 

sjálfsprottinn leik barna og mikilvægi hans fyrir nám þeirra (Shaffer & Kipp, 2013). Það 

er einnig áhugavert að skoða áhrif kennsluaðferða leiklistar á skemmtun út frá 

niðurstöðum rannsóknar McManus & Furnham (2010) þar sem upplifun einstaklinga af 

skemmtun var sögð byggja á samspili tveggja þátta: af hvaða tagi skemmtunin væri 

(félagslyndis-, gleðirík-, afrekstengd-, nautnar- eða gagntekin skemmtun) og 

viðhorfsþáttum einstaklinga gagnvart upplifun skemmtunar almennt (felst í áhættu, 

háð skemmtilegu fólki, veitir gleði, byggir á fjárhag eða er sjálfsprottin). Þar sem leiklist 

byggir á tilbúnum aðstæðum veitir hún nemendum tækifæri til að upplifa hvers konar 

skemmtun út frá sérhverjum viðhorfsþætti. 

Þar sem leiklist í kennslu byggir á félagslegum samskiptum má gera ráð fyrir að hún 

stuðli að félagslyndisskemmtun og komi til móts við nemendur sem telja skemmtun 

háða öðru fólki. Þá má einnig koma til móts við nemendur sem telja skemmtun felast í 

áhættu eða byggða á fjárhag sökum þess að leiklist í kennslu fer fram í ímyndunarheimi 

í öruggu umhverfi, og ímyndunaraflinu eru engin takmörk sett. 

Leiklist í kennslu er sameiginleg reynsla nemenda og byggir öðru fremur á 

samskiptum þeirra við hvern annan (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; 

Bolton, 1985; Dickinson & Neelands, 2006; Van de Water, McAvoy, & Hunt, 2015). Þar 

af leiðandi er samvinna nemenda órjúfanlegur hluti af leiklist í kennslu og segja má að 

nám í gegnum aðferðir leiklistar sé í eðli sínu samvinnunám. Þetta sést einna best af 

niðurstöðum rannsókna sem sýna fram á að kennsluaðferðir leiklistar styrkja jákvæð 

gagnkvæm tengsl á milli nemenda, auka frumkvæði, ábyrgðarkennd og sjálfstæði í námi 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; DICE Consortium, 2010; 
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Somers, 1996). Allt eru þetta þættir sem Jacobs & Kimura (2013) segja að liggi til 

grundvallar samvinnunámi. 

Leiklist í kennslu hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á nám nemenda heldur einnig starf 

kennara. Rannsóknir benda til að kennsluaðferðir leiklistar geti stuðlað að aukinni trú 

kennara á eigin getu þar sem notkun þeirra leiðir til fjölbreyttari kennsluhátta og aukins 

samstarfs og samtrausts milli kennara (Baldwin, 2004; Dickinson & Neelands, 2006; 

Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Út frá þessu má einnig færa rök fyrir því að 

kennsluaðferðir leiklistar séu tilvaldar fyrir kennara til að nota í teymiskennslu. Á móti 

er teymiskennsla heppilegur grundvöllur fyrir innleiðingu nýrra kennsluhátta í 

skólastarfi (Goetz, 2000; Kohler-Evans, 2006). Þetta á sérstaklega vel við 

kennsluaðferðir leiklistar, þar sem óreyndir kennarar telja óöryggi eina helstu 

áskorunina við notkun þeirra (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að kennurum sem nota kennsluaðferðir leiklistar í 

samstarfi við aðra kennara vex ásmegin þar sem þeir öðlast jákvæða beina reynslu sem 

er til þess fallin að auka trú þeirra á eigin getu og stuðla að auknu sjálfstrausti þeirra í 

starfi (Aitken, 2013; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; 

DICE Consortium, 2010; Dickinson & Neelands, 2006).  

Líkt og sjá má benda rannsóknir á notkun kennsluaðferða leiklistar til að þær auki 

trú nemenda á eigin getu, stuðli að aukinni samvinnu þeirra og veiti þeim tækifæri til að 

upplifa bæði skemmtun og flæði í námi. Þar að auki hafa verið færð rök fyrir því að með 

notkun aðferðanna skapist grundvöllur fyrir markvissa teymiskennslu með 

samþættingu náms í öndvegi á sama tíma og þær hjálpa kennurum að efla trú sína á 

eigin getu og samtraust sín á milli. Vegna fjölda og fjölbreytileika kennsluaðferða 

leiklistar er rík ástæða til að skoða hvaða leið hentar best ef auka á hlut þeirra í 

skólastarfi. Af mörgum aðferðum sem þróaðar hafa verið er ein sem talin er einna 

heppilegust til að auka hlut leiksins í skólastarfi svo um munar. Ber hún nafnið 

Sérfræðingskápan. 

2.4 Sérfræðingskápan 

Kennsluaðferðin sérfræðingskápan (e.mantle of the expert) gengur út á það að 

nemendur læri í hlutverki sérfræðinga á tilteknum vettvangi. Nám nemenda fer þannig 

fram í gegnum ímyndunarleik þar sem sérfræðingarnir nota sérfræðikunnáttu sína til að 

leysa verkefni fyrir hönd ímyndaðra skjólstæðinga. Kennari gegnir annars vegar 

hlutverki leiðbeinanda sem heldur ferlinu gangandi með ýmsum leiðum og hins vegar 
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hlutverki skipuleggjanda sem sér til að verkefnin sem nemendur leysa í leiknum byggi á 

markmiðum námskrár og gangi þvert á námsgreinar.  

Sérfræðingskápan er hugsmíð Dorothy Heathcote, en hún er sá einstaklingur sem 

hefur haft hvað mest áhrif á þróun kennsluaðferða leiklistar. Heathcote (2000) byggði 

nafn aðferðarinnar, sérfræðingskápan, á þeirri hugmynd að þegar nemendur taka að 

sér hlutverk sérfræðinga í námi klæðist þeir ímyndaðri kápu (e.mantle) sem vex í 

kringum þá samhliða þekkingu þeirra. Heathcote sagði aðferðina að miklu leyti hafa 

sprottið upp af sjálfsdáðum í starfi hennar sem kennari og eftir að hafa komið auga á 

kosti hennar tók hún sig til við að þróa hana áfram. Takmark Heathcote var að skapa 

kennsluaðferð sem veitti öllum kennurum tækifæri til að nota kennsluaðferðir leiklistar 

í námi sem væri þvert á námsgreinar (Bolton, 2003). Heathcote hélt áfram að þróa 

aðferðina en samhliða því að skapaði hún fleiri á borð við kennara í hlutverki þar sem 

sem kennari tekur virkan þátt í leikferli nemenda (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). Sérfræðingskápan er eflaust sú aðferð Heathcote sem notið hefur 

mestrar hylli enda hefur hún verið kölluð „fágaðasta og framsýnasta nálgun á kennslu 

sem fundin hefur verið upp“ (Heathcote & Bolton, 1995, bls. 192). Þrátt fyrir þetta eru 

ekki mörg dæmi þess að aðferðin hafi verið notuð í kennslu hér á landi, og engar 

rannsóknir er að finna um framgang slíkrar kennslu í íslenskum skólum. Ástæður þessa 

liggja e.t.v. í skorti á þekkingu á aðferðinni og eðli hennar en jafnvel Heathcote (2000) 

sjálf var óhrædd að viðurkenna að hún væri í eðli sínu flókin. Hér á eftir verður leitast 

við því að útskýra kjarnaþætti sérfræðingskápunnar. 

2.4.1 Kjarnaþættir 

Prófessorinn Viv Aitken hefur verið áberandi í rannsóknum á sérfræðingskápunni og 

þróun hennar í seinni tíð. Í ítarlegri umfjöllun um aðferðina setur Aitken (2013) fram tíu 

kjarnaþætti sem aðferðin byggir á með það fyrir augum að varpa ljósi á 

hugmyndafræði, skipulagningu og notkun hennar í kennslu. Í umfjöllun sinni styðst 

Aitken við skrif Heathcote auk annarra fræðimanna sem þróað hafa aðferðina enn 

frekar (Abbott, 2007; Edmiston, 2003; Heathcote & Bolton, 1995; Heathcote, 2000). 

Kjarnaþættirnir tíu eru eftirfarandi: 

1. Ímyndunarheimur (e.fictional context) 2. Fyrirtækið (e.the enterprise) 

3. Rammi (e.frame) 4. Verkefni (e.commission) 

5. Skjólstæðingur (e.client) 6. Skipulagning náms (e.framing the curriculum) 

7. Valdatilfærsla (e.power reposition) 8. Leiklist (e.drama) 

9. Spenna (e.tension) 10. Ígrundun (e.reflection) 
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Mikilvægasti þáttur sérfræðingskápunnar er að með notkun hennar fer nám fram í 

hlutverki í ímyndunarheimi. Öll þau verkefni sem nemendur taka sér fyrir hendur leysa 

þeir í hlutverki innan ímyndunarheimsins. Þar með er nauðsynlegt að fá nemendur til 

að samþykkja að vinna í ímynduðum aðstæðum. Ímyndunarheimurinn skapar 

nemendum öruggt umhverfi þar sem athafnir þeirra hafa ekki raunverulegar afleiðingar 

og eykur fjölbreytni í úrlausnum verkefna þar sem hindranir á borð við fjármagn og 

tíma eru ekki til staðar. Þrátt fyrir að vinna nemenda fari fram í ímyndunarheimi eru 

þeir samtímis meðvitaðir um raunheiminn þar sem þeir yfirfæra þekkingu sína og 

reynslu úr eigin lífi á leikinn og öfugt. Þannig er leitast við að gera námið skemmtilegt, 

en á sama tíma alvarlegt (Aitken, 2013). 

Innan ímyndunarheimsins taka nemendur sér hlutverk sérfræðinga í tilteknu 

fyrirtæki. Hér er ekki nauðsynlega um að ræða hefðbundið markaðsfyrirtæki sem 

vinnur að fjárhagslegum ávinningi, heldur gæti það einnig verið samfélag, stofnun eða 

annar hópur fólks sem vinnur að sameiginlegu markmiði. Markmiðið með fyrirtækinu er 

að skapa nemendum sameiginlega hagsmuni, gildi, viðhorf og afstöðu gagnvart náminu 

og þannig auka samvinnu þeirra (Aitken, 2013)..  

Þegar fyrirtækið hefur verið stofnað þarf að setja fram skýran ramma utan um 

hlutverk nemenda innan þess. Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um 

sérfræðiþekkingu sína ásamt því að vita til hvers er ætlast af þeim í hlutverki 

sérfræðinga. Þannig er reynt að auka trú nemenda á fyrirtækið og virðingu gagnvart 

starfinu sem þar fer fram. Kennari þarf einnig að setja sínu eigin hlutverki skýran ramma 

fyrir nemendum. Öll hlutverk sem bæði kennarar og nemendur taka sér fyrir hendur í 

verkefninu þurfa að hafa slíkan ramma (Aitken, 2013). 

Eftir að stofnun fyrirtækisins er lokið þarf sérfræðingunum að berast verkefni sem 

tengist störfum fyrirtækisins og krefst sérfræðiþekkingar nemenda til úrlausnar. 

Nemendur þurfa að samþykkja að taka við verkefninu og veitir það þeim sameiginleg 

langtímamarkmið ásamt því að auka innri áhugahvöt þeirra (Aitken, 2013). 

Verkefnið berst gjarnan frá ímynduðum, utanaðkomandi aðila sem kallaður er 

skjólstæðingur. Þrátt fyrir að vera ímyndaður veitir hann nemendum tilgang með 

náminu þar sem nú er unnið í þágu einhvers sem þarf á hjálp að halda. 

Skjólstæðingurinn þarf að vera mikilvæg persóna með erfitt verkefni og kröfu um góð 

afköst. Þá fylgist skjólstæðingurinn náið með störfum nemenda á meðan á verkefninu 

stendur sem t.d. kennari í hlutverki. Þetta ýtir undir ábyrgðartilfinningu nemenda og 

gefur verkefnum þeirra tilgang (Aitken, 2013). 
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Þegar fyrirtækinu hefur borist verkefni frá skjólstæðingi þarf kennari að skipuleggja 

námið sem fram skal fara. Við skipulagninguna þarf kennari að sjá til að þau verkefni 

sem nemendur framkvæma leiði bæði að markmiðum fyrirtækisins og aðalnámskrár. 

Hvatning nemenda til náms hlýst af því að vinna að markmiðum fyrirtækisins en 

nemendur þurfa einnig að geta sett námið sem fram fer í raunverulegt samhengi. Tilvist 

verkefnisins gerir það að verkum að vinna nemenda verður eins konar þemanám þar 

sem samþætting námsgreina er óhjákvæmileg (Aitken, 2013). 

Þegar nemendur vinna að verkefnum í hlutverki sérfræðinga er ekki ætlast til að 

þeir skapi sér nýjan persónuleika, heldur séu í grunninn „þeir sjálfir“. Viðbótin sem 

ímyndunarleikurinn veitir þeim er þekking og reynsla af störfum sérfræðinga á sínu 

sviði. Þetta fyrirkomulag krefst þess að kennari nálgist nemendur í hlutverki sem fróða 

og frambærilega samstarfsmenn og stuðlar þ.a.l. að valdatilfærslu á milli nemenda og 

kennara í átt að auknu jafnræði. Slík valdatilfærsla getur leitt til mikilla breytinga á 

samskiptum nemenda gagnvart bæði kennara og samnemendum, sem verða bæði 

fagmannlegri og formlegri (Aitken, 2013). 

Þar sem nám nemenda fer fram í hlutverki gefur það auga leið að leiklist gegnir 

veigamiklu hlutverki í sérfræðingskápunni. Notkun hennar einskorðast þó ekki við 

hlutverk nemenda sem sérfræðinga heldur þarf kennari að nýta aðrar kennsluaðferðir 

leiklistar í ferlinu til að dýpka skilning nemenda bæði á námsefninu sem og mannlegu 

eðli. Þá er leiklist einnig afar mikilvæg kennara sem þarf að bregða sér í mörg hlutverk 

til að koma á framfæri upplýsingum, setja fram nýjar áskoranir og skapa spennu 

(Aitken, 2013). 

Notkun leiklistar í ferlinu kallar á spennu en hún gegnir lykilhlutverki í að viðhalda 

áhuga nemenda og hvetja þá til þekkingaröflunar. Spennan getur verið af ólíkum toga 

og mismikil eftir því sem hentugt þykir hverju sinni. Tilkynning kennara til nemenda um 

að skjólstæðingur fylgist náið með störfum þeirra getur verið leið til að auka spennu en 

kapphlaup við tímann eða hættuástand getur skapað mjög mikla spennu (Aitken, 2013). 

Að lokum nefnir Aitken (2013) mikilvægi ígrundunar í sérfræðingskápunni. Til að 

námið skili árangri þurfa nemendur að ígrunda þau verkefni sem þeir taka sér fyrir 

hendur í hlutverki og hvernig þau tengjast þeirra eigin lífi í raunveruleikanum. Með því 

að stíga út úr hlutverki geta nemendur skoðað það sem fram fer frá öðru sjónarhorni, 

lagt mat á námið og gert sér betur grein fyrir því bæði hvað og hvernig þeir læra. Á 

þennan hátt festa þeir námsefnið betur í minni, öðlast betri vinnubrögð, efla 

sjálfsþekkingargreind sína og þar með trú á eigin getu. 
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Hér hefur verið farið stuttlega yfir tilurð sérfræðingskápunnar og gerð grein fyrir 

þeirm tíu kjarnaþáttum sem kennsluaðferðin byggir á. Næst verður litið á niðurstöður 

rannsókna á notkun sérfræðingskápunnar í skólastarfi og þann ávinning sem þær benda 

til að hún skili til nemenda og kennara. 

2.4.2 Ávinningur af notkun sérfræðingskápunnar 

Ef litið er til niðurstaðna rannsókna á notkun sérfræðingskápunnar í kennslu, og eðli 

aðferðarinnar skoðað út frá skrifum fræðimanna, má sjá hvernig hún virðist koma 

sérstaklega vel til móts við þá þætti sem taldir eru mikilvægastir nemendum (trú á eigin 

getu, flæði, skemmtun, leikur og samvinna) og kennurum (trú á eigin getu, 

teymiskennsla, samþætting náms og markviss ígrundun).  

Notkun sérfræðingskápunnar setur nemendur í hlutverk sérfræðinga, óháð 

kunnáttu eða fyrri árangri, og býður þeim þar með upp á nýja sýn á námið. Nemendur 

nálgast viðfangsefni kennslunnar sem viðbót við fyrirliggjandi þekkingu í stað þess að 

líta á það sem eitthvað fjarlægt og ímynda sér að þeir búi yfir hæfileikum sem þeir eru í 

raun að reyna að tileinka sér samtímis. Þetta fyrirkomulag stuðlar að jákvæðara viðmóti 

gagnvart náminu, auknu sjálfstrausti og tilfinningalegri hvatningu (Baldwin & John, 

2012). Þessir þættir eru undirstöður trúar nemenda á eigin getu. Í niðurstöðum 

rannsóknar Aitken (2013) á notkun fjögurra kennara á sérfræðingskápunni í kennslu 

sinni mátti sjá að allir kennararnir töldu sig greina töluverðan mun á trú nemenda á 

eigin getu í kjölfar notkunar aðferðarinnar, þá sérstaklega í kjölfar aukinnar innri 

áhugahvatar. Fleiri rannsóknir hafa bent til tengsla á milli notkunar 

sérfræðingskápunnar og aukinnar trúar nemenda á eigin getu (Andersen, 2004; 

Kahnemann, 2012; Walshaw, 2009). 

Líkt og áður hefur komið fram er innri áhugahvöt einn þeirra þátta sem þarf að vera 

til staðar svo að nemendur geti upplifað flæði og notið sín í námi (Abuhamdeh og 

Csikszentmihalyi, 2012). Af þessu má ætla að sérfræðingskápan veiti nemendum fleiri 

tækifæri á að upplifa flæði í námi. Sökum þess að aðferðin byggir á ímyndunarleik má 

einnig gera ráð fyrir að hún hafi jákvæð áhrif á fleiri þætti er liggja til grundvallar í flæði, 

s.s. brotthvarf sjálfsmeðvitundar og engar áhyggjur af mistökum (Csikszentmihalyi, 

1990).  

Rannsóknir á notkun sérfræðingskápunnar, sem vitnað hefur verið í hér að framan, 

hafa ekki lagt mikla áherslu á skemmtun (Aitken, 2013; Andersen, 2004; Kahnemann, 

2012; Walshaw, 2009). Þrátt fyrir það má ætla að sérfræðingskápan hafi jákvæð áhrif á 

upplifun nemanda af skemmtun í námi. Rannsóknirnar benda til að notkun 
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sérfræðingskápunnar auki bæði innri áhugahvöt nemenda og tækifæri til að upplifa 

flæði en skv. Bisson & Luckner (1996) hafa þessir þættir jákvæð víxlverkandi tengsl við 

skemmtun. Þá renna niðurstöður rannsóknar McManus & Furnham (2010) á eðli 

skemmtunar stoðum undir það að notkun sérfræðingskápunnar sé til þess fallin að gera 

nám nemenda skemmtilegt. Þetta má sjá með því að skoða hvernig nám í 

sérfræðingskápunni kemur til móts við þær fimm tegundir skemmtunar sem McManus 

& Furnham (2010) skilgreina í rannsókn sinni: 

1. Félagslyndisskemmtun: Nám í sérfræðingskápunni byggir á samvinnu þar sem 

unnið er með að auka jákvæð félagsleg samskipti og ánægju af samstarfi. 

2. Gleðirík skemmtun: Sköpun fyrirtækisins er til þess fallin að skapa 

nemendahópnum sameiginleg markmið og þannig stuðla að ást, umhyggju og 

samkennd innan hópsins. 

3. Afrekstengd skemmtun: Notkun sérfræðingskápunnar er til þess fallin að auka 

innri áhugahvöt nemenda ásamt trú þeirra á eigin getu og þ.a.l. stuðla að 

bættum árangri í námi. 

4. Nautnaskemmtun: Færa má rök fyrir því að nautnaskemmtun sé töluvert 

algengari eftir því sem fólk eldist. Þá má rökræða að hversu miklu leyti losti og 

rómantík eiga að vera hluti af skólastarfi. Ímyndunarheimur 

sérfræðingskápunnar gerir það þó mögulegt að nálgast þessi viðfangsefni á 

faglegan hátt ef unnið er með eldri nemendur. 

5. Gagntekin skemmtun: Spenna er einn tíu kjarnaþátta sérfræðingskápunnar og 

ómissandi hluti af kennsluferlinu. Gagntekin skemmtun er þ.a.l. nær 

óhjákvæmileg. 

Þá ber einnig að skoða þá fimm viðhorfsþætti sem McManus & Furnham (2010) segja 

einstaklinga geta haft gagnvart upplifun af skemmtun: 

1. Skemmtun felst í áhættu: Ímyndunarheimurinn sem verkefnið fer fram innan 

veitir nemendum tækifæri til að setja sig í áhættu í öruggu umhverfi. Nemendur 

sem upplifa skemmtun í áhættu geta þar með fengið útrás sem þeir ættu ekki 

kost á að fá í hefðbundnu skólastarfi.  

2. Skemmtun er háð skemmtilegu fólki: Sérfræðingskápan byggir á samstarfi og 

hópavinnu. Þar reynir á kennara að skipta nemendum í hópa sem eru samtímis 

fjölbreytilegir en innihalda jafnframt einstaklinga sem hafa gaman af hverjum 

öðrum. 
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3. Skemmtun veitir gleði: Nemendur sem telja að skemmtun sé órjúfanlegur hluti 

af hamingju eiga á hættu að láta líðan sína hverju sinni hafa áhrif á upplifun 

þeirra af skemmtun. Ímyndunarleikurinn gefur slíkum nemendum kost á að 

setja upp grímu sem veitir þeim tímabundið frelsi frá neikvæðum tilfinningum 

og þar með tækifæri til að upplifa skemmtun óháð líðan sinni. 

4. Skemmtun byggir á fjárhag: Ímyndunarheimur sérfræðingskápunnar gerir það 

að verkum að engar skorður eru settar þegar að kemur að fjármagni. Hægt er 

að fara til útlanda eða jafnvel út í geim án þess að það kosti svo mikið sem 

krónu. 

5. Skemmtun byggir á hvatvísi: Sérfræðingskápan byggir á hlutverkaleik sem er 

sjálfsprottin leið barna til náms og þroska. Í honum gefst nemendum tækifæri á 

að innleiða eigin hugmyndir í leikinn eftir eigin hvatvísi. Þá þarf kennari einnig 

að skapa spennu í ferlinu sem, þrátt fyrir að vera þaulskipulögð, sem 

nemendum upplifa sem eitthvað óvænt og ófyrirsjáanlegt. 

Ímyndunarleikurinn er afar mikilvægur hluti af sérfræðingskápunni. Það má einnig 

færa rök fyrir að sérfræðingskápan sé mikilvæg ímyndunarleiknum, þ.e. að viðhalda 

færni barna í að nýta þessa sjálfsprottnu leið til náms. Fjölmargir fræðimenn hafa haldið 

því fram að skapandi hugsun, frumkvæði og leikgleði séu meðal þeirra þátta sem börn 

geta glatað sé ekki hlúð að þeim í skólastarfi (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004; Baldwin, 2004; Dewey, 2000; Robinson, 2006). Sérfræðingskápan 

veitir ímyndunarleiknum verðskuldað hlutverk í skólastarfi fyrir yngstu nemendurna 

sem eru að skríða af foraðgerðaskeiði þar sem ímyndunarleikir eru í fyrirrúmi (Shaffer & 

Kipp, 2013). Hún er einnig til þess fallin að gefa eldri nemendum kost á að nýta 

ímyndunarleik sem námsaðferð án þess að upplifa hann sem „barnalegan“. Heathcote 

taldi þetta stafa af því að í sérfræðingskápunni: „eru [nemendur] fullorðnir, bera ábyrgð 

fullorðinna og mæta afleiðingum gjörða sinna“ (Heathcote, 2000, bls. 4). 

Ávinningur nemenda af sérfræðingskápunni er ekki síst tilkominn vegna þeirrar 

miklu samvinnu sem hún kallar á. Samvinna er ein af höfuðáherslum 

sérfræðingskápunnar þar sem með notkun aðferðarinnar vildi Heathcote „skapa 

jákvæðan félagslegan sameiginleika utan skóla“ (Heathcote, 2000, bls. 5). Þessi sýn 

Heathcote felur í sér að með notkun sérfræðingskápunnar eigi að gera nemendum 

grein fyrir kostum jákvæðra gagnkvæmra tengsla og samvinnu sem gildis, og kemur þar 

með heim og saman við skilgreiningu Jacobs og Kimura (2013) á meginreglum 

samvinnunáms. 

Ávinningur af notkun sérfræðingskápunnar skilar sér einnig til kennara. 

Þátttakendur í rannsókn Aitken (2013), fjórir kennarar með litla reynslu af notkun 
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kennsluaðferða leiklistar, sögðust allir hafa upplifað aukna trú á eigin getu í kjölfar þess 

að nota sérfræðingskápuna í kennslu sinni, ekki síst getu sína til að nota 

kennsluaðferðina sjálfa en einnig getu sína til almennrar kennslu og bekkjarstjórnunar. 

Svipaða niðurstöðu má finna í skýrslu Walshaw (2009) um innleiðingu 

sérfræðingskápunnar í skólastarfi í Suffolk á Englandi. Kennarar sem tóku þátt í 

verkefninu nefndu margir hverjir að þeir upplifðu aukið sjálfstraust og trú á eigin getu 

sem kennarar að því loknu. Kennararnir í rannsókn Aitken (2013) nefndu allir að 

stuðningur rannsakenda, sem kenndu þeim notkun aðferðarinnar og voru til staðar við 

framkvæmd hennar, skipti höfuðmáli til að þeir uplifðu öryggi í kennslunni. Þetta rennir 

stoðum undir kosti teymiskennslu við notkun sérfræðingskápunnar. Walshaw (2009) 

tekur í sama streng og segir að velgengni notkunar sérfræðingskápunnar byggi einna 

helst á jákvæðu viðmóti og stuðningi kennara við hvern annan.  

Í skýrslu Walshaw (2009) má sjá fjölmargar tilvitnanir í kennara sem greina frá 

kostum sérfræðingskápunnar þegar kemur að því að samþætta námsgreinar. Þetta 

kemur e.t.v. ekki á óvart, enda skapaði Heathcote aðferðina m.a. með það í huga að 

aðstoða kennara við samþættingu (Bolton, 2003). Samþætting er þar með órjúfanlegur 

hluti af sérfræðingskápunni. Af orðum Heathcote að dæma virðist hún hafa litið svo á 

að samþættingu væri að finna allstaðar og það væri fyrst og fremst verkefni kennara að 

koma auga á hana: „Kennarinn getur treyst hvaða [verkefni innan 

sérfræðingskápunnar] sem er til að leiða hann að námskránni“ (Aitken, 2013, bls. 45). 

Sé litið til ólíks aldurs nemenda og fjölbreyttni fyrirtækjanna í rannsóknum Andersen 

(2004), Aitken (2013) og Kahnemann (2012) má draga þá ályktun að Heathcote hafi haft 

eitthvað til síns máls.  

Að lokum ber að nefna mikilvægi ígrundunar kennara í tengslum við 

sérfræðingskápuna. Ígrundun skipar stóran sess á lista Aitken (2013) yfir tíu kjarnaþætti 

sérfræðingskápunnar en þar er einna helst átt við ígrundun nemenda á náminu sem 

fram fer. Þrátt fyrir það má færa rök fyrir því að ígrundun sé ekki síður mikilvæg 

kennurum við skipulagningu kennslu þar sem notast er við sérfræðingskápuna. Þetta er 

ekki síst vegna þess að kennsluaðferðin kann að vera kennurum nokkuð flókin í 

framkvæmd. Það getur reynst kennurum erfitt að flétta saman alla þætti 

sérfræðingskápunnar og sú skoðun er til að mörg ár taki að ná fullkomnum tökum á 

aðferðinni (Abbott, 2007). Jafnvel Heathcote (2000) sjálf var óhrædd við að viðurkenna 

að sérfræðingskápan væri í eðli sínu flókin eins og áður hefur verið bent á. Aitken 

(2013) segir að til að sérfræðingskápan geti gengið vel þurfi til þaulhugsaða (e.subtle) 

og margbrotna (e.sophisticated) kennslu. Hún segir eina helstu áskorun kennara vera 
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að „sjá til þess að námstækifærin sem upp koma séu viðeigandi…og hafi sama réttleika 

(e.integrity) og hefðbundin ‘sjálfstæð’ verkefni“ (Aitken, 2013, bls. 46). Til að svo megi 

verða þurfa kennarar að verja dágóðum tíma í ígrundun áður en kennsla hefst til að 

skipuleggja hvernig leikurinn á að þróast, hvaða námstækifæri bjóða eigi nemendum og 

hvernig þau tengjast störfum fyrirtækisins sem og markmiðum aðalnámskrár. Sökum 

þess að sérfræðingskápan er ímyndunarleikur nemenda eru óvænt atvik nær 

óumflýjanleg. Kennarar þurfa því að beita markvissri ígrundun í aðgerðum að fordæmi 

Schön (1983) til að m.a. koma auga á óvænt námstækifæri, leggja mat á réttleika 

verkefna og taka á ágreiningsmálum. Á þennan hátt bæta kennararnir við eigin 

kunnáttu í aðgerðum til að geta tekist betur á við sambærilegar aðstæður seinna meir. 

Þeir þurfa þá einnig að ígrunda kennsluna að henni lokinni, leggja mat á það sem vel 

gekk, hvernig taka skal á því sem ekki gekk vel og hvernig halda skal áfram. 

2.5 Samantekt 

Í fyrsta hluta þessa kafla voru dregnar saman niðurstöður rannsókna á ákveðnum 

þáttum í námi nemenda. Þessir þættir eru trú á eigin getu, flæði, skemmtun, leikur og 

samvinnunám. Út frá niðurstöðum rannsókna má færa rök fyrir að þessir þættir séu 

mikilvægir í skólastarfi nemenda þar sem þeir auka m.a. tilfinningalega hvatningu og 

ánægju þeirra í námi. Þá benda niðurstöður rannsókna einnig til að þessir þættir hafi 

jákvæð víxlverkandi áhrif hver á annan. 

Í öðrum hluta kaflans voru teknar saman rannsóknir á vissum þáttum í starfi 

kennara. Þessir þættir eru trú á eigin getu, teymiskennsla, samþætting náms og 

ígrundun. Niðurstöður rannsókna benda til að aukin áhersla á þessa þætti efli kennara í 

starfi sínu m.t.t. starfsþróunar, samstarfs og notkunar fjölbreyttra kennsluhátta sem í 

kjölfarið leiðir til eflingar á ofangreindum þáttum í námi nemenda. 

Í þriðja hluta kaflans var fjallað um leiklist í kennslu. Gerð var grein fyrir hvernig hún 

er frábrugðin kennslu í listgreininni leiklist þar sem um tvo ólíka hluti er að ræða, 

annars vegar námsgrein en hins vegar kennslufræðilega nálgun. Færð voru rök fyrir 

nauðsyn þess að gera greinarmun á milli þessara tveggja ólíku hliða leiklistar í 

skólastarfi þar sem samflokkun þeirra dregur úr vægi hvorrar fyrir sig. Leiklist í kennslu 

virðist bera sérstaklega skarðan hlut frá borði. Rannsóknir benda til að leikur sé 

náttúruleg leið barna til náms og þroska og ætti þar með að vera þungamiðja í kennslu 

og jafnvel einn grunnþátta menntunnar í aðalnámskrá grunnskólanna. Þrátt fyrir þetta 

benda rannsóknir til að notkun kennara á kennsluaðferðum leiklistar og ímyndunarleik í 
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námi sé af skornum skammti. Þetta er bagalegt þar sem rannsóknir benda til að 

ávinningur nemenda af námi með kennsluaðferðum leiklistar sé gífurlegur. 

Í fjórða hluta kaflans sagði ég frá kennsluaðferðinni sérfræðingskápunni sem er ein 

kennsluaðferða leiklistar. Ég kynnti aðferðina og hugmyndafræðina sem liggur henni að 

baki og færði rök fyrir að hún er sérstaklega vel til þess fallin að auka hlut 

ímyndunarleiks í skólastarfi sem rannsóknir benda til að þörf er á hér á landi. 

Sérfræðingskápan býður upp á að allt nám nemenda fari fram í leik þar sem allar 

námsgreinar eru samþættar. Notkun hennar hefur verið rannsökuð erlendis en aldrei 

hér á landi. Vilji minn var því að rannsaka hvernig mér tækist að nota aðferðina í 

kennslu og kanna hvaða áhrif hún hefði á starf mitt og nám nemenda. 
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3 Rannsóknin 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir rannsókninni, rannsóknarsniði, aðferðafræði, 

tilgangi, gagnaöflun og –greiningu ásamt því að gerð verður grein fyrir siðferðislegum 

álitamálum. Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu 25. ágúst - 11. nóvember 2016 á 

meðan vettvangsnám mitt á haustmisseri 2. árs í meistaranámi stóð yfir. Rannsóknin 

var starfendarannsókn á notkun sérfræðingskápunnar í kennslu 2. bekkjar í 

byrjendalæsi, tíu kennslustundir á viku. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þegar ég hafði ákveðið að rannsaka sérfræðingskápuna í meistaraverkefni mínu velti 

ég því fyrir mér hvaða leið ég skyldi fara. Engar rannsóknir á notkun aðferðarinnar var 

að finna hér á landi og hafði ég litla persónulega reynslu af notkun hennar. Ég vildi með 

rannsókn minni efla þekkingu á aðferðinni hérlendis ásamt því að kanna og bæta eigin 

færni í notkun hennar. Sökum þessa varð starfendarannsókn fyrir valinu. Rannsóknir 

benda til að slíkt rannsóknarsnið henti sérstaklega vel þegar markmiðið er að þróa nýja 

kennsluhætti og bæta starf kennara (Kim, 2013; Luttenberg, Meijer & Oolbekkink-

Marchand, 2016; McIntosh, 2010).  

Starfendarannsóknir hafa verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum, þá 

sérstaklega á sviði menntavísinda. Starfendarannsóknir fela í sér að skoða og ígrunda 

eigið starf, nálganir og aðferðir með það fyrir augum skilja betur það nám eða þann 

lærdóm sem í þeim felast. Notkun slíkra aðferða gefur kennurum kost á því að skoða 

starf sitt í raunverulegu umhverfi kennslustofunnar og þar með auka innra réttmæti 

rannsóknarinnar. Þar að auki veita þær kennurum tækifæri á að sýna fram á notagildi 

kennsluaðferða og þróa þær með hagsmuni nemanda að leiðarljósi í þeim tilgangi að 

knýja fram breytingar (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Þróun starfendarannsókna má rekja til sálfræðingsins Kurt Lewin, sem setti manna 

fyrstur fram hugtakið. Lewin (1946) taldi starfendarannsóknir vera til þess fallnar að 

sameina félagslegar aðgerðir og rannsóknir. Hann sagði rannsóknir á félagslegum 

þáttum og mannlegum samskiptum vera ólíkar því sem hægt væri að rannsaka með 

tölum og orðum einum og sér. Lewin lagði mikla áherslu á mikilvægi 

starfendarannsókna þegar að félagslegur veruleiki væri skoðaður þar sem „[r]annsóknir 



60 

sem framleiða ekkert annað en bækur duga ekki til“ (Lewin, 1946, bls. 38). 

Starfendarannsóknir öðluðust miklar vinsældir meðal kennara og annarra stétta þar 

sem mannleg samskipti spila stórt hlutverk s.s. stjórnenda, félagsráðgjafa og 

heilbrigðisstarfsmanna. Talsmenn starfendarannsókna í seinni tíð hafa lagt áherslu á 

mikilvægi þess að kennarar séu sjálfir rannsakendur á eigin störfum. Kincheloe (2006) 

segir t.a.m. að kennarar þurfi ekki að leita til utanaðkomandi sérfræðinga til að 

rannsaka störf sín og vísa sér veginn til betrunar, heldur séu þeir í raun færasti 

einstaklingurinn til slíkra rannsókna. Edda Kjartansdóttir (2010) segir 

starfendarannsóknir til þess fallnar að efla vald kennara yfir þekkingu í því fagi sem þeir 

kenna og þar með stuðla að aukinni fagmennsku, áreiðanleika og trú á eigin getu í 

starfi. 

Það sem aðgreinir starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknum er að rannsakandinn 

beinir athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum sínum með það fyrir augum að þróa og 

bæta þá (McNiff, 2002). Til að gera þetta nýtir rannsakandinn það sem Lewin kallaði 

"hringferli áætlanagerðar, aðgerða og niðurstaðna" (Lewin, 1946, bls. 38). McNiff 

(2002) gefur dæmi um slíkt kerfi sem gerir grein fyrir hlutverki rannsakanda.  

Rannsakandi: 

 fer yfir og ígrundar starfshætti sína 

 kemur auga á þá þætti sem hann vill kanna og bæta 

 ímyndar sér leið til að ná settum markmiðum 

 prófar tilgátu sína á vettvangi 

 gerir úttekt á því sem gerist á vettvangi 

 breytir starfsháttum sínum m.t.t. þess sem hann uppgötvar á vettvangi 

 fylgist með áhrifum breytinganna 

 fer yfir og ígrundar starfshætti sína m.t.t. breytinganna 

 ferlið er endurtekið 

Eftir að ég hafði kynnt mér sögu og aðferðafræði starfendarannsókna skilgreindi ég 

tilgang rannsóknarinnar og markmið hennar og setti fram rannsóknarspurningu. 

3.2 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur starfendarannsóknarinnar var að skoða hvernig tækist til við að nota 

kennsluaðferðina sérfræðingskápuna í íslensku skólastarfi og þannig skapa þekkingu á 

aðferðinni hérlendis. Markmið starfendarannsókna er gjarnan tvíþætt, annars vegar að 

skoða, greina og meta hugleiðingar rannsakanda um persónulega upplifun og lærdóm 

af rannsóknarferlinu og hins vegar hugleiðingar um atburðarás og ávinning (McNiff, 
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2010; Schmuck, 2009). Þetta átti vel við mín eigin markmið með rannsókninni, en þau 

voru annars vegar að þróa eigin starfshætti og auka þekkingu mína á 

sérfræðingskápunni og hins vegar afla upplýsinga um mögulegan ávinning hennar fyrir 

nemendur og kennara. Með þetta til hliðsjónar setti ég fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

Hvernig tekst mér að nota „sérfræðingskápuna“ í kennslu minni og hvaða áhrif hefur 

notkun hennar á starf mitt? 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 2. bekk í skóla á Stór-Reykjavíkursvæðinu, 

41 talsins. Umsjónarkennarar nemendanna voru tveir og tóku þeir einnig þátt í 

rannsókninni ásamt þriðja kennara og voru þeir mér innan handar við skipulagningu 

kennslunnar. Í skólanum þar sem rannsóknin var framkvæmd er viðhöfð teymiskennsla 

á yngsta stigi milli tveggja umsjónarkennara sem hafa saman umsjón með heilum 

árgangi í stað þess að vera hvor um sig með einn bekk. Í þessu fyrirkomulagi fylgir þriðji 

kennari umsjónarkennurunum tveimur í kennslunni en sá gegnir hlutverki sem svipar til 

sérkennara. Þriðji kennarinn er viðstaddur í ákveðnum kennslustundum, oftast læsi og 

stærðfræði. 

3.4 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað yfir allt rannsóknartímabilið til að hægt væri að leggja betur mat á 

þróun starfshátta minna sem og breytingar á starfsvettvangi. Með greiningu gagnanna 

var reynt að varpa ljósi á framgang verkefnisins, hvað gekk vel og hvað mætti bæta. Slík 

ígrundun gegnir lykilatriði í starfendarannsóknum (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Gagnaöflun fór fram með fjölbreyttum aðferðum sem gerð verður grein fyrir hér. 

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Gagnaöflunin fór fyrst og fremst fram með skrifum í rannsóknardagbók, en hún er sögð 

áhrifarík leið til að skyggnast inn í hugsanir rannsakandans meðan á starfendarannsókn 

stendur. Í dagbókina skrifar rannsakandinn niður vangaveltur sínar, hugsanir, eigin 

upplifun og hugmyndir um allt það sem fram fer. Rannsakandinn leiðir hugan að því 

sem hann hefur lært samhliða því sem hann leggur mat á hindranir, eigin tilfinningar og 

líðan. Rannsóknardagbókin byggir á ígrundun rannsakanda um það sem fram fer á 

vettvangi, atburði, árangur, hindranir, tilfinningar og líðan. Í skrifum sínum í 

rannsóknardagbók þarf rannsakandi að spyrja sig gagnrýnna spurninga og reyna að 
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koma auga á hvernig bæði hugsun hans og starf tekur breytingum á 

rannsóknartímanum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Ég skráði færslur í rannsóknardagbók daglega að kennslu lokinni á meðan atburðir 

dagsins voru mér í fersku minni. Skráði ég þá niður hvernig dagurinn hafði gengið fyrir 

sig, helstu atriði tengd því sem fram fór og hugleiðingar um næstu skref. Þessar færslur 

voru 46 talsins og voru alla jafna um ein til tvær blaðsíður að lengd. Ég skráði einnig 

niður í dagbók vangaveltur sem upp komu í samræðum við samkennara, hvort heldur 

við lok kennslustunda eða á fundum þar sem verkefnið var rætt. 

3.4.2 Myndbandsupptökur 

Upptökur geta nýst vel til að fanga andrúmsloftið á vettvangi í starfendarannsóknum. 

Þá getur rannsakandi notað myndbandsupptökur til að rýna enn betur í kennslu sína og 

velta fyrir sér hvað gerist í skólastofunni. Túlkun rannsakanda á aðstæðum getur breyst, 

séu þær skoðaðar frá öðru sjónarhorni. Rannsakandi getur komið auga á atvik eða heyrt 

samræður sem hann missti af í kennslustundinni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Í rannsókninni leitaðist ég við að taka sem flestar kennslustundir upp á myndband. Í 

heild voru 52 kennslustundir teknar upp á iPad spjaldtölvu sem komið var fyrir á góðum 

stað til að forðast truflandi áhrif af hennar völdum. Einstaka sinnum fékk ég 

samkennara til að halda á spjaldtölvunni ef þörf var á, t.d. þegar farið var utanhúss eða 

þegar ekki var unnt að koma spjaldtölvunni vel fyrir í kennslustofunni. 

3.4.3 Einstaklingsviðtöl 

Þegar verið er að gera starfendarannsókn er hentugt að nota viðtöl til að fá skýrari 

mynd af því sem verið er að rannsaka. Í viðtölum við nemendur má beina umræðunni 

að ákveðnum þáttum og þannig fá álit þeirra á þeim. Niðurstöður úr viðtölum getur 

rannsakandi notað til áframhaldandi þróunar starfshátta, sem og samanburðar á 

upplifun nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Í lok rannsóknartímabilsins voru tekin einstaklingsviðtöl við ellefu nemendur, þ.e. 

um fjórðung bekkjarins. Samkennarar mínir völdu þessa nemendur til þátttöku með það 

fyrir augum að spegla sem best heildarmynd nemendahópsins m.t.t. kynjahlutfalls, 

námsgetu, félagsþroska og menningarlegs bakgrunns. Í viðtölunum var stuðst var við 

viðtalsramma með fyrirfram ákveðnum spurningum en viðmælendur fengu frelsi og 

sveigjanleika til að svara og gátu leitt viðtalið út fyrir spurningarnar (sjá viðauka A). Slík 

viðtöl henta betur en stöðluð viðtöl til að auðvelda skilning á upplifun viðmælenda 

(Lichtman, 2013). Ég ákvað að fara þessa leið til að hvorki ég né nemendur væru of 

bundnir af spurningunum en þó með skýra mynd af þeim upplýsingum sem ég vænti að 
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viðtalið skilaði. Með viðtölunum vildi ég kanna upplifun nemenda af því að taka þátt í 

verkefninu ásamt því hvort hægt væri að greina mun á upplifun þeirra af skólastarfi í 

kjölfarið. 

3.4.4 Samtöl við samstarfsfólk 

Samtöl við samstarfsfólk eru til þess fallin að veita kennurum aukna innsýn í starf sitt og 

fjölbreytt sjónarhorn. Slíkar samræður má nota sem rannsóknargögn í 

starfendarannsóknum. Sé það ætlunin er mikilvægt að samtölin, sem gjarnan snúa að 

verkefnum, vandamálum eða árangri nemenda, einblíni ekki aðeins á það 

hversdagslega heldur að þessir þættir séu settir í samhengi við kenningar í uppeldis- og 

kennslufræði. Annars er hætt við að farið sé á mis við grundvallarkenningar um nám og 

kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Meðan á rannsókninni stóð aflaði ég mér gagna með samtölum við samkennara 

mína. Oftast voru þessi samtöl nokkuð óformleg og áttu sér stað í miðri kennslustund 

eða strax að henni lokinni. Með þessum samtölum vildi ég fá álit samkennara minna á 

einstaka málum er snertu kennslu mína eða vörðuðu nemendur. Ég kannaði einnig 

upplifun þeirra af kennslu minni og hvernig þeir mátu hana í samanburði við 

kennslureynslu sína. Niðurstöður þessara samtala skráði ég niður í rannsóknardagbók 

mína. 

Á stundatöflu samkennara minna voru 80 mínútur fráteknar vikulega til umræðu um 

rannsókn mína (sjá viðauka Á). Tíminn fór alla jafna að mestu leyti í skipulagningu og 

undirbúning verkefna en samhliða því reyndi ég að taka frá hluta þessa tíma í hverri 

viku til að ræða ítarlega við samkennara mína með formlegri hætti. Eftir því sem leið á 

verkefnið og þemu tóku að birtast mér í gögnunum fléttaði ég þau inn í samræður við 

samkennara mína til að öðlast betri innsýn í starf mitt. 

Hér verður skrifað um hvernig ég safnaði gögnum með samræðum. 

3.5 Gagnagreining 

Í starfendarannsóknum þarf að afla gagna eftir fjölbreyttum leiðum til að hægt sé að fá 

heildstæða og áreiðanlega mynd af eigin kennslu og starfi. Gögnunum er safnað jafnt 

og þétt yfir rannsóknartímabilið, frá upphafi til enda og þau greind jafnóðum af 

rannsakanda. Niðurstöður greiningarinnar notar rannsakandi í kjölfarið til að skoða starf 

sitt og leita að leiðum til að bæta það. Gögnin þjóna þannig hlutverki heimilda fyrir þær 

breytingarnar sem verða á starfi kennarans á rannsóknartímabilinu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2011). Gögnin sem ég viðaði að mér á 
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rannsóknartímabilinu skoðaði ég og greindi m.t.t. rannsóknarspurningar minnar: 

Hvernig tekst mér að nota „sérfræðingskápuna“ í kennslu minni og hvaða áhrif hefur 

notkun hennar á starf mitt?.  

Gagnagreiningin var tvíþætt. Annars vegar átti hún sér stað á meðan á rannsókninni 

stóð. Ég ígrundaði starfshætti mína reglulega og greindi þá samhliða veru minni á 

vettvangi með það fyrir augum að nýta reynslu mína til að efla starfið og þróa það 

áfram. Þær tilgátur sem ég setti fram í kjölfar ígrundunarinnar skráði ég niður í 

rannsóknardagbók. Í framhaldinu leitaðist ég við að athuga tilgátur mínar á vettvangi og 

gerði úttekt á þeim breytingum sem urðu á starfsháttum mínum vegna þeirra.  

Hins vegar fór fram ítarlegri gagnagreining að rannsókninni lokinni. Í þetta sinn 

skoðaði ég gögnin með formlegri hætti, flokkaði saman sambærileg atriði úr 

rannsóknardagbók og myndbandsupptökum og kom auga á tiltekin þemu sem 

endurspegluðu helstu hugleiðingar mínar á rannsóknartímabilinu. Þemun birtust mér út 

frá fyrri þekkingu minni á fræðum og rannsóknum tengdum sérfræðingskápunni og 

óvæntum uppgötvunum sem ég tók eftir í yfirlestri gagna. Þegar gagnagreiningu lauk 

hafði ég greint helstu niðurstöður í tvo flokka, nemendur og kennara. Gögn sem sneru 

að nemendum, þ.e. áhrifum notkunar minnar á sérfræðingskápunni á nám og upplifun 

þeirra af skólastarfi, greindi ég í fimm flokka: trú á eigin getu, flæði, skemmtun, leik og 

samvinnunám. Þar að auki voru helstu niðurstöður einstaklingsviðtala við nemendur 

greindar í sérstökum kafla. Gögn sem sneru að kennaranum, þ.e. upplifun minni af 

notkun sérfræðingskápunnar í skólastarfi, greindi ég í fjóra flokka: trú á eigin getu, 

teymiskennslu, samþættingu náms og ígrundun. Þar að auki greindi ég sérstaklega þá 

erfiðleika sem ég stóð frammi fyrir með notkun aðferðarinnar. 

3.6 Siðferðisleg atriði 

Fyllsta trúnaðar var gætt við alla þá einstaklinga sem komu að rannsókninni. Leyfi fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar var fengið frá skólastjóra. Þá veittu leiðsagnar- og 

samkennarar leyfi fyrir því að frásagnir þeirra yrðu notaðar við gagnagreiningu. 

Samþykki forráðamanna var aflað með tölvupósti ásamt því að tilkynning var send til 

persónuverndar (sjá viðauka B). Öll rafræn gögn, s.s. rannsóknardagbók og 

myndbandsupptökur, voru geymd á fartölvu sem læst var með lykilorði og einungis 

rannsakandi hafði aðgang að. Þessum gögnum var eytt í kjölfar gagnagreiningar. 
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4 Framkvæmd 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd verkefnisins. Í upphafi er fjallað lauslega um 

tildrög þess og undirbúning. Að því loknu verður framkæmd verkefnisins lýst í grófum 

dráttum með því að útskýra hvernig það var skipulagt m.t.t. áðurnefndra tíu þátta sem 

sérfræðingskápan byggir á skv. Aitken (2013).  

Ég heyrði fyrst minnst á kennsluaðferðina í grunnnámi mínu þegar ég fékk það 

verkefni að gera útdrátt úr texta Dorothy Heathcote: Contexts for active learning: four 

models to forge links between schooling and society. Þar fjallar Heathcote (2000) um 

sérfræðingskápuna ásamt þremur öðrum aðferðum sem hún hannaði. Þrátt fyrir að ég 

skildi aðferðina ekki til fulls heillaðist ég af hugmyndafræðinni. Á þessum tíma starfaði 

ég sem frístundaleiðbeinandi og í starfi mínu prófaði ég gjarnan að beina ímyndunarleik 

barnanna inn á verkefni sem féllu að hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Við þessar tilraunir 

tók ég eftir því að flest öll börn virtust t.a.m. hafa mikinn áhuga á því að skrifa niður 

ógrynni af texta ef hann tengdist á einhvern hátt leiknum sem við vorum í. Þetta þótti 

mér ekki síst áhugavert fyrir þær sakir að ritun er hartnær aldrei hluti af frjálsum leik 

barna á frístundaheimilum. 

Á fyrsta ári mínu í meistaranámi fékk ég það verkefni að útbúa kennsluáætlun fyrir 

leiklistarkennslu á yngsta stigi. Bjó ég til verkefni sem hugsað var fyrir 2. bekk þar sem 

sérfræðingskápan var notuð. Verkefnið byggði að miklu leyti á leikjum sem ég hafði 

skipulagt með börnum á áðurnefndu frístundaheimili. Þar hafði vakið einna mesta lukku 

að fara í svokallaðan „spæjaraleik“ þar sem krakkarnir leystu vandamál í hlutverki 

spæjara. Mig langaði að þróa verkefnið enn frekar og kaus að prófa það í vettvangsnámi 

mínu vorið 2016 í leiklistarkennslu. Alls voru þátttakendur í verkefninu tíu nemendur í 

2. bekk. Sérfræðingskápan var notuð 2x80 mínútur vikulega yfir fjögurra vikna tímabil 

þar sem leiklist og lífsleikni voru samþætt. Að verkefninu loknu fylltist ég löngun til að 

prófa aðferðina á stærri skala; með fleiri nemendum, yfir lengra tímabil og með aukinni 

samþættingu námsgreina. 

Á haustönn 2016, á lokaári mínu í meistaranámi, sat ég námskeið sem bar heitið: 

„Nám og kennsla: Fagmennska í starfi“. Námskeiðið krafðist mikillar viðveru á vettvangi, 

u.þ.b. 12 vikur, þar sem kennaranemar áttu að kynnast hlutverki umsjónarkennarans. 

Gerð var krafa á nemendur í vettvangsnáminu að þeir ynnu þar rannsókn á eigin 
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kennslu með það fyrir augum að bæta hana. Hér gafst mér tækifæri til að skipuleggja 

verkefni byggt á sérfræðingskápunni þar sem allt nám nemenda færi fram í hlutverki. Ég 

óskaði eftir að fylgja 2. bekk og var mér úthlutaður skólinn þar sem ég framkvæmdi 

rannsóknina sem vettvangsskóli. Í kjölfarið setti ég mig í samband við skólastjórnendur 

þar til að fá samþykki þeirra fyrir rannsókninni. 

Að fengnu samþykki skólastjórnenda setti ég mig í samband við kennara 2. bekkjar. 

Umsjónarkennarar bekkjarins voru tvær konur, hér eftir kallaðar Ása og Signý. Þær 

höfðu starfað saman í teymiskennslufyrirkomulagi í þrjú skólaár. Þeim innan handar var 

þriðji kennari, hér eftir kölluð Helga. Í samtali okkar í upphafi vetrar fór ég yfir 

fyrirhugaða rannsókn mína og útskýrði fyrir þeim í grófum dráttum kjarna 

sérfræðingskápunnar. Í samtölum mínum við umsjónarkennarana var ákveðið að setja 

verkefnið af stað í læsistímum sem skipuðu tíu kennslustundir á viku (sjá viðauka Á). Í 

læsiskennslu á yngsta stigi skólans eru íslenska, samfélags- og náttúrufræði samþætt og 

þótti okkur það góður grundvöllur fyrir slíkt verkefni. Ákveðið var að fylgja 

kennsluáætlun umsjónarkennaranna og vinna að hæfniviðmiðum íslensku og 

samfélagsfræði sem skilgreind voru í námsáætlun 2. bekkjar í skólanum (sjá viðauka D). 

Hugmyndin var að nota sérfræðingskápuna til að flétta kennsluáætlun samkennara 

minna saman við heildstæða sögu í ímyndunarheimi sem nám nemenda gæti farið fram 

innan. Ég taldi að ef vel tækist til myndi það auka líkur á að kennarar væru tilbúnir að 

nota aðferðina þar sem ekki þyrfti að skipuleggja verkefni nemenda frá grunni. 

Ég kynnti fyrir kennurunum áðurnefnt verkefni mitt um „spæjarana“ og ákveðið var 

að vinna út frá þeirri hugmynd. Ástæða þess var margþætt. Ég hafði reynslu af því að 

setja nemendur á þessum aldri í hlutverk spæjara. „Spæjari“ er ekki almennt starf hér á 

landi og því gefst nemendum kostur á að skapa sína eigin sýn á hvað felst í störfum 

spæjara. Þá er starf spæjarans til þess fallið að framfylgja vísindalegri hugsun þar sem 

spæjarar rannsaka, draga ályktanir, setja fram tilgátur og prófa þær. Að þessu loknu var 

fyrsta kennslustund verkefnisins undirbúin þar sem lögð var sérstök áhersla á fyrsta 

kjarnaþátt sérfræðingskápunnar, nánar tiltekið ímyndunarleik. 

4.1 Ímyndunarleikur 

Í fyrstu kennslustund vetrarins var grunnhugmynd sérfræðingskápunnar kynnt 

nemendum. Fyrsta kennslustundin var aðeins önnur tveggja sem hafði verið skipulögð 

að fullu fyrirfram (sjá viðauka Ð) en þessa tilteknu kennslustund hafði ég reynslu af því 

að nota frá fyrra vettvangsnámi mínu. Kennslustundin var skipulögð með það fyrir 

augum að fá nemendur til að samþykkja að vinna í ímynduðum aðstæðum. Í upphafi, 
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áður en að farið var í hlutverk, var þeim tjáð að nú tækju þeir þátt í leik þar sem þeir 

færu í hlutverk. Rætt var um ímyndunarleik og spæjara áður en verkefnið hófst af 

alvöru. Ákveðið var að nemendur skyldu loka augunum og lúta höfði á sama tíma og 

þeir færu í hlutverk spæjara. Með þessari athöfn vildi ég reyna að mynda skýrar línur 

milli raunveruleikans og ímyndunarheimsins. Allt leikferlið, sem stóð í 12 vikur, var þessi 

táknræna athöfn notuð til að koma nemendum í og úr hlutverki. 

Kennslan hófst á því að nemendur settust niður í þar til gerðan „heimakrók“ (sjá 

viðauka E). Þar bað ég þá um að lúta höfði, loka augum og gera sig tilbúna til að verða 

spæjarar. Þar næst fóru ég og samkennarar mínir fram á gang og komum inn í stofuna í 

hlutverki. Ég kynnti mig fyrir nemendum sem „Siggi spæjaraforingi“ og kynnti Ásu, 

Signýju og Helgu sem félaga mína: Össu, Sössu og Hössu. Siggi sagðist hafa kallað 

spæjarana (nemendurna) á sinn fund til að aðstoða sig þar sem hann vissi að þeir væru 

færustu spæjarar landsins. Á þennan hátt var sérfræðikunnátta nemenda í 

spæjarahlutverkinu staðfest. Næst fengu spæjararnir í hendurnar stækkunargler, sem 

höfðu verið föndruð daginn áður. Tilgangur stækkunarglerjanna var að hjálpa 

nemendum að halda sér í hlutverki ásamt því að veita hlutverkinu aukið gildi.  

Með stækkunargler í hendi fengu spæjararnir það verkefni frá Sigga að læðast um 

rýmið og leita að áhugaverðum hlutum sem gætu leitt í ljós hvar þeir væru staddir. Hér 

var hugmyndin að gefa ímyndunarafli nemenda lausan tauminn og fá þá til að skapa 

ímyndað sögusvið. Til að þetta mætti verða þurftu nemendur að finna ímyndaða hluti 

því fyrst töldu þeir að skapa þyrfti söguna út frá veraldlegum hlutum. Ása, í hlutverki 

Össu, sýndi spæjurunum með látbragði hlut sem hún hafði fundið. Að því loknu fóru 

spæjararnir af stað, fundu hver um sig ímyndaðan hlut og sýndu hver öðrum. Hér 

kenndi margra grasa þar sem spæjararnir fundu m.a. peningaskáp, gullmola, demant og 

hákarl. Tekið var vel í allar hugmyndir til að ýta undir þá trú nemenda að allt væri 

mögulegt innan ímyndunarheims. Eftir að allir nemendur sem treystu sér til höfðu sagt 

frá einum ímynduðum hlut hugleiddu spæjararnir í sameiningu hvar alla þessa hluti 

mætti finna saman og komust að því, án íhlutunar kennara, að þeir væru staddir í 

banka.  

Nú voru sett í gang sírenuhljóð og upp hófst mikill skarkali þegar Siggi spæjaraforingi 

kallaði yfir spæjarahópinn að lögreglan væri mætt á staðinn og allir spæjarar ættu að 

fela sig. Þegar nemendur voru komnir í felur hlupum við kennararnir fram á gang en 

komum aftur að vörmu spori í hlutverki lögreglu. Ég, í hlutverki lögreglustjóra, þóttist 

ekki sjá nemendur og tilkynnti að hér hefði verið framið innbrot. Lögreglustjórinn bað 

alla sem væru í felum að gefa sig fram þar sem ekki mætti fela sig fyrir lögreglunni og 
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byrjuðu spæjararnir einn af öðrum að hlýða kallinu. Lögreglustjórinn hrósaði 

spæjurunum fyrir að stíga fram en óskaði skýringa á því hvers vegna þeir væru að 

brjótast inn. Spæjararnir sögðu að þeir hefðu verið kallaðir til af Sigga spæjaraforingja, 

sem væri nokkuð líkur lögreglustjóranum. Við þessar fréttir brá lögreglustjóranum í 

brún og tjáði spæjurunum að hér hefði tvíburabróðir sinn, hinn óprúttni glæpamaður 

Siggi súri, platað þá. Lögreglustjórinn spurði spæjarana hvort þeir vissu í raun hvar þeir 

væru staddir og spæjararnir svöruðu að þeir væru staddir í banka. Lögreglustjórinn 

sagði það hárrétt vera og undraðist hvernig þeir höfðu komist að þessari niðurstöðu. 

Spæjararnir sögðu í kjölfarið frá því hvernig þeir höfðu dregið þessa ályktun út frá þeim 

ímynduðu hlutum sem þeir höfðu fundið. Lögreglustjórinn hrósaði spæjurunum fyrir 

þessa ályktunarhæfni og bauð þeim að ganga til liðs við lögregluna. 

4.2 Fyrirtækið 

Fyrirtækið sem sett var á stofn í kjölfarið var spæjaradeild innan lögreglunnar og fengu 

allir nemendur starf innan hennar í hlutverki spæjara. Næstu kennslustundir 

verkefnisins, sem fékk nafnið spæjaraleikurinn meðal nemenda, voru nýttar til að auka 

trú nemenda á fyrirtækið, dýpka skilning hvers og eins á reglum ímyndunarheimsins og 

sömuleiðis á sérfræðiþekkingu sinni sem spæjarar. Skólastofan var endurskipulögð sem 

lögreglustöð og sérstök rými skilgreind innan hennar; s.s. fangelsi, yfirheyrsluherbergi, 

fundaherbergi og skjalaskápar. Þessi rými hjálpuðust nemendur að við að merkja ásamt 

því að skólastofan var merkt að utan með skilti sem á stóð: lögreglustöð. Þetta var gert 

til að nemendur öðluðust trú á fyrirtækið og upplifðu þar með sameiginlega hagsmuni, 

gildi og viðhorf. 

4.3 Rammi 

Samhliða stofnun fyrirtækisins var skapaður rammi utan um hlutverk nemenda innan 

þess. Lögreglustjóri minnti spæjarana á hlutverk sitt og þær reglur sem þeir þurftu að 

fylgja í starfi sínu. Haldin var umræða um hvernig spæjarar hegða sér og hvernig þeir 

hugsa. Þá var nemendum veitt tækifæri til að nota ímyndunaraflið og þannig dýpka 

hlutverk sitt. Allir spæjarar útbjuggu nafnspjöld sem þeir skrifuðu nafn sitt á og 

sérþekkingu sína, þ.e. hvers konar spæjarar þeir voru. Þrátt fyrir að nemendur væru í 

hlutverki spæjara héldu þeir alvöru nafni sínu. Fyrir þessu voru tvær ástæður. Annars 

vegar auðveldaði það okkur kennurum að muna einungis 41 nafn í stað 82 en hins vegar 

taldi ég nemendum auðveldara að yfirfæra þá vitneskju sem þeir öðluðust í leiknum á 

sitt eigið líf með því að halda nafni sínu. Sérþekkingu sína máttu nemendur aftur á móti 
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finna upp á eigin spýtur og tengdu þeir hana gjarnan áhugamálum sínum. Þannig mátti 

finna t.d. fótboltaspæjara og fimleikaspæjara en einnig mátti finna krókódílaspæjara og 

hvolpaspæjara.  

Að þessu loknu var spæjurunum skipt í sjö hópa sem skyldu vinna saman ef deila 

þyrfti með þeim krefjandi verkefnum. Hópaskiptingin fór fram með viðhöfn þar sem 

lögreglustjórinn valdi í hópa. Lögreglustjórinn lýsti því yfir að valið væri byggt á 

sérfræðikunáttu hvers spæjara og hvernig þessar ólíku spæjaragerðir gætu starfað sem 

best saman. Sannleikurinn var þó sá að ég hafði með hjálp samkennara eytt dágóðum 

tíma fyrirfram í að skipuleggja þessa hópa með það fyrir augum að hafa þá eins 

getublandaða, en jafnframt samstarfshæfa, eins og best var á kosið. 

4.4 Verkefni 

Stærsta verkefnið sem spæjararnir tóku sér fyrir hendur var að handsama 

glæpamanninn sem hafði platað þá. Þegar sérfræðingskápan er notuð berast verkefni 

almennt til nemenda frá skjólstæðingi, þ.e. ímynduðum utanaðkomandi aðila. 

Verkefnið „að ná Sigga Súra“ barst nemendum þó ekki beint á þennan hátt. Ákveðið var 

að nýta sjálfhverfni sjö ára barna til að kveikja áhuga þeirra til þátttöku. Hvöt 

spæjaranna að rétta eigin hlut, að klófesta einstakling sem plataði þá til illra verka, þótti 

vænlegri til árangurs en ef utanaðkomandi aðili hefði beðið spæjarana að hjálpa sér að 

ná glæpamanni án þessarar persónulegu tengingar. Skjólstæðingurinn varð því í 

rauninni nemendurnir sjálfir. Verkefnið varð nemendum mjög hugleikið og skapaði 

mikla samstöðu þeirra á meðal í gegnum allt ferlið. Allir vildu ná Sigga súra. 

4.5 Skjólstæðingur 

Þrátt fyrir að stærsta verkefni spæjaranna hafi verið unnið í þágu þeirra sjálfra þurftu 

þeir á leið sinni að takmarkinu að vinna að fjölda verkefna sem oftar en ekki bárust 

þeim frá ímynduðum utanaðkomandi aðilum. Þessir aðilar birtust spæjurunum í 

gegnum bréfaskrif eða sem kennarar í hlutverki. Skjólstæðingarnir voru skapaðir m.t.t. 

þess námsefnis og þeirra verkefna sem unnið var að hverju sinni. Verkefnin sem 

skjólstæðingarnir veittu spæjurunum voru af ýmsum toga s.s. skrifleg, munnleg og 

verkleg. Markmið verkefnanna var ætíð að vinna að markmiðum aðalnámskrár og þeim 

hæfniviðmiðum sem þar má finna. Til að verkefnin samræmdust störfum fyrirtækisins 

og þeirri sögu sem skapaðist í kringum störf spæjaranna þurfti að huga ítarlega að 

skipulagningu náms. 
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4.6 Skipulagning náms 

Eftir að fyrirtækið hafði verið stofnað og rammi skapaður utan um hlutverk spæjaranna 

var ákveðið hvernig flétta ætti saman markmiðum aðalnámskrár við leitina að Sigga 

súra. Í upphafi hafði verið ákveðið að vinna sem mest eftir fyrirfram ákveðinni 

kennsluáætlun samkennara minna og styðjast við námsefni þeirra og kennsluaðferðir. 

Samkvæmt kennsluáætlun þeirra átti í upphafi skólaárs að vinna með bókina Komdu og 

skoðaðu fjöllin. Til að skapa sögusvið sem krafðist þess að spæjarar kynntu sér fjöll var 

ákveðið að Siggi súri hefði flúið upp á eitt slíkt. Þetta fengu spæjararnir að vita þegar að 

þeir yfirheyrðu Birnu bankastjóra, eiganda bankans sem þeir brutust inn í, en hún 

sagðist hafa séð Sigga hlaupa upp til fjalla. Í kjölfarið vildu margir spæjarar halda strax 

upp á fjöll í leit að Sigga súra en þeir voru minntir á að spæjarar æða aldrei út í 

óvissuna. Því var ákveðið að spæjararnir kynntu sér fjöll áður en haldið væri af stað. 

Áður en innlögn hefst nota samkennarar mínir gjarnan aðferðina „kunna-vita-læra“ 

þar sem nemendur ræða saman um hvað þeir kunna um tiltekið efni og hvað þeir vilja 

vita um það. Eftir að hafa aflað sér upplýsinga draga nemendur síðan saman hvað þeir 

hafa lært. Þessa aðferð töldum við passa vel við störf spæjaranna og notuðum hana því 

næstum óbreytta. Spæjararnir heldu því fund þar sem farið var yfir hvað þeir vissu og 

þurftu að vita um fjöll til að geta farið á eftir Sigga súra. Eftir að hafa lesið sér vel til um 

fjöll og unnið verkefni í tengslum við þau voru spæjararnir tilbúnir að halda upp á eitt 

slíkt. Þeir stóðu þó frammi fyrir því vandamáli að vita ekki upp á hvaða tiltekna fjall Siggi 

súri hafði flúið. 

Í framhaldi af þessari vinnu höfðu samkennarar mínir hugsað sér að láta nemendur 

leysa ýmis læsisverkefni í stöðvavinnu til að þjálfa m.a. lestur, skrift, og stafsetningu. 

Læsisverkefnin sem slík pössuðu ekki beint við störf spæjaranna og því þurfti að finna 

leið til að láta þau passa við söguna. Þetta var leyst á þann hátt að spæjararnir fundu 

bréf frá Sigga súra þegar þeir leituðu vísbendinga í „bankanum“. Í bréfinu mátti finna 

sjö umslög, jafn mörg og spæjarahóparnir, sem öll voru „læst“ með lykli. Þetta var 

táknað myndrænt á þann hátt að skráargöt voru teiknuð á bakhlið umslaganna. Framan 

á hverju umslagi mátti finna nafn á fjalli og hljóðasamband sem tengdist nafni þess. Í 

bréfinu frá Sigga súra mátti einnig finna sjö „lykla“, sem búnir voru til úr pappír og 

ísspýtum (sjá viðauka E). Með öllu þessu fylgdu einnig skilaboð frá Sigga súra þar sem 

hann útskýrði að í umslögunum mætti finna upplýsingar um hvar hann væri 

niðurkominn. Í skilaboðunum sagði hann einnig frá því að eina leiðin til að opna 

umslögin væri sú að leysa sjö þrautir sem fylgdu með skilaboðunum. Þessar þrautir voru 

áðurnefnd læsisverkefni samkennara minna, dulbúin sem áskoranir frá Sigga súra, og 
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leystu nemendur verkefnin í stöðvavinnu. Þegar hópur hafði leyst tiltekna þraut fékk 

hann stimpil á lykilinn sinn sem virkaði, að sögn Sigga súra, aðeins ef þrautin hafði verið 

leyst á viðunandi hátt. 

Þegar nemendur höfðu leyst verkefnin sjö kom það mörgum á óvart að lyklarnir 

töldu í raun átta þrautir. Þeir hópar sem fyrstir kláruðu sjö þrautir fengu það verkefni að 

hugsa í sameiningu hvað þeir gætu átt að gera næst. Í raun var áttunda þrautin höfð til 

hliðar þar sem ég vildi gæta þess að enginn hópur færi langt fram úr öðrum við úrlausn 

verkefnanna og allir hópar gætu þar með opnað umslögin samtímis. Þegar allir 

spæjarahópar höfðu lokið við þrautirnar sjö barst símtal frá Sigga súra. Var það í raun 

og veru ég í hlutverki þar sem ég hringdi úr annarri stofu innan skólans. Siggi tjáði 

nemendum að áttunda þrautin væri sú að skrifa fræðitexta um fjallið sem finna mátti 

framan á umslagi hvers hóps. Í kjölfarið ræddi ég, í hlutverki lögreglustjóra, við 

nemendur um eðli fræðitexta og hvernig gera ætti útdrátt úr þeim en þessi atriði voru á 

kennsluáætlun samkennara. Nemendur nýttu í kjölfarið bókina Komdu og skoðaðu 

fjöllin við gerð fræðitextans. Að þessu loknu gátu nemendur loks opnað umslögin. Í 

hverju og einu þeirra mátti finna eitt orð. Spæjararnir voru ekki lengi að átta sig á að 

hægt væri að raða orðunum sjö saman og mynda þannig eftirfarandi setningu: Siggi súri 

felur sig uppi á Heklu. 

Í kjölfarið af þessari uppgötvun var komið sögusvið fyrir spæjarana að vinna með 

„eldfjöll“ en það var hluti af kennsluáætlun samkennara minna. Fenginn var 

jarðfræðingur í heimsókn, ég í hlutverki, til að stjórna „kunna-vita-læra“ fyrir innlögn. 

Jarðfræðingurinn lagði fyrir spæjarana verkefni að skrifa fræðitexta um Heklu. 

Jarðfræðingurinn sagði slíkan texta nauðsynlegan þar sem spæjararnir þurftu að sýna 

fram á skilning á eldfjöllum áður en þeir gátu haldið upp á Heklu. Hugmyndin var að 

hnykkja enn frekar á þeirri nýlærðu færni nemenda að gera útdrátt og skrifa fræðitexta. 

 Það gekk nokkuð erfiðlega að fá nemendur til að skrifa fræðitexta svo stuttu 

eftir að þeir höfðu lokið sambærilegu verkefni þar sem mörgum þótti það krefjandi. Til 

að auka áhuga nemenda og hvetja þá frekar í verkefnavinnunni var ákveðið að skapa 

aukna spennu í leiknum. Sassa, samstarfskona Sigga súra leikin af Signýju, birtist 

skyndilega fyrir utan lögreglustöðina og fóru spæjararnir út í sameiningu og 

handsömuðu hana. Í framhaldi af því var Sassa notuð sem hvatning fyrir spæjarana þar 

sem hún sat í gæsluvarðhaldi og minnti spæjarana á að þeir myndu aldrei vita nægilega 

mikið um eldfjöll til að geta farið upp á eitt slíkt. Spæjurunum tókst með fræðitextagerð 

sinni að sannfæra bæði jarðfræðinginn og Sössu um að þeir væru nægilega fróðir um 

eldfjöll og þar með tilbúnir til að fara upp á Heklu og klófesta Sigga. 
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Spæjararnir héldu upp á „eldfjallið“, hól á skólalóðinni, í leit að Sigga. Þeim brá þó 

heldur betur í brún þegar þangað var komið því þar beið þeirra ógnvænlegt tröll, leikið 

af Ásu. Spæjararnir þurftu að hörfa aftur á lögreglustöðina og tóku þá ákvörðun að 

kynna sér tröll áður en lengra væri haldið, hvernig þau hegða sér, hvar þau byggju, 

hvernig ætti að koma fram við þau o.s.frv. Þessi atburðarás var með ráðum gerð þar 

sem tröll voru næsta viðfangsefni á kennsluáætluninni. Lásu spæjararnir saman bókina 

„ástarsaga í fjöllunum“ til að afla sér vitneskju um lifnaðarhætti trölla. Hér gafst þeim 

færi á að bera saman þekkingu sína á eldfjöllum við texta bókarinnar og skapaði það 

grundvöll fyrir umræður um þjóðsögur. 

Samhliða námi um þjóðsögur og lestri á texta um tröll höfðu samkennarar mínir 

hugsað sér á þessum tíma að kenna nemendum um samsett orð. Æskilegt var að tengja 

kennslu samsettra orða við söguna og var það gert á þann hátt að kynnt var til sögunnar 

ný persóna, Vésteinn vísindamaður sem leikin var af mér. Vésteinn kynnti sig sem 

yfirmann trölladeildar lögreglunnar, háleynilegs hóps sem rannsakaði tröll og eðli 

þeirra. Hann tjáði spæjurunum að í rannsóknum sínum á tröllum hefði hann komist að 

því að tröll hefðu mikla óbeit á samsettum orðum og hægt væri að nota slík orð til að 

temja þau. Eftir stutta umræðu um samsett orð sótti Vésteinn lítið tröll, leikið af mér, 

sem Trölladeild lögreglunnar hafði fangað og fengu nemendur tækifæri til að segja við 

það samsett orð. Þetta þurftu þeir að gera snögglega ellegar gæti tröllið náð þeim. 

Spæjurunum gekk illa að finna samsett orð á þessum tímapunkti, enda höfðu þeir 

ekki lært um þau fyrr. Vésteinn sendi þá því til baka á lögreglustöðina og sagði þeim að 

snúa aftur eftir að þeir höfðu leyst fjórar þrautir. Þessar þrautir voru í formi 

læsisverkefna, með áherslu á lestur og samsett orð, sem samkennarar mínir áttu til og 

var hér fléttað saman við söguna. Þegar spæjararnir höfðu allir lokið við verkefnin sem 

Vésteinn veitti þeim fengu þeir afhent aðgangskort að „trölladeild lögreglunnar“ (sjá 

viðauka E). Þangað héldu þeir að nýju og reyndu að temja tröllið með sama hætti og 

áður. Í þetta sinn gekk þeim betur og Vésteinn tilkynnti þeim að þeir væru tilbúnir að 

takast á við stóra tröllið. 

Stóra tröllið var yfirbugað með notkun samsettra orða og varð þá vinur spæjaranna 

enda orðið einstaklega hrifið af samsettum orðum. Spæjararnir yfirheyrðu tröllið og 

spurðu hvort það gæti veitt þeim upplýsingar um hvar Siggi súri væri niðurkominn. 

Tröllið sagðist vita til að Siggi væri á Heklu en gat ekki sagt til um nákvæma 

staðsetningu hans. Tröllið sagðist þó e.t.v. getað hjálpað spæjurunum. Tröllið átti hrafn 

sem gæludýr, sem táknaður var með uppstoppuðum hrafni sem skólinn átti, og sá vissi 

hvar Siggi hélt sig. Spæjararnir ákváðu að senda hrafninn með spurningar til Sigga súra 
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til að geta betur skilið hvernig hann hugsaði. Spurningarnar skrifuðu nemendur hver 

fyrir sig niður á blað og að því loknu voru þær bundnar við fætur hrafnsins. Hér kom 

upp vandamál þar sem hrafninn gat ekki borið þetta mikla magn spurninga til Sigga. Því 

ákváðu spæjararnir að þeir þyrftu að eignast sinn eigin hrafn. Tröllið sagðist þeim 

galdramætti gætt að getað lífgað við dauða hluti. Spæjararnir gætu þannig hver og einn 

föndrað sinn eigin hrafn úr pappír sem tröllið myndi vekja til lífsins til að geta komið 

spurningum þeirra til Sigga. Þetta samþykkti tröllið með því skilyrði að spæjararnir 

þekktu hrafna nægilega vel til að geta séð um þá sem gæludýr. Þar með hófu 

spæjararnir að afla sér þekkingar um hrafna en þeir voru næsta viðfangsefnið á 

kennsluáætlun samkennara minna. 

Þegar unnið var með hrafninn var stuðst alfarið við þær kennsluaðferðir sem 

samkennarar mínir höfðu á kennsluáætlun sinni. Má þar nefna samlestur fræðitexta, 

heimildaleit á netinu og gerð hugtakakorta. Spæjararnir nýttu þessar aðferðir til að afla 

sér vitneskju um hrafninn svo þeir gætu sýnt tröllinu fram á að þeir væru hæfir til að sjá 

um sína eigin hrafna. Eftir að hafa fræðst um hrafninn; útlit hans, hegðun og heimkynni; 

föndruðu spæjararnir hver sinn hrafn og nýttu til þess nýfengna þekkingu sína. Að því 

loknu sýndu þeir tröllinu afraksturinn. Tröllinu þótti mikið til vinnunnar koma og 

samþykkti að lífga hrafnana við. Var þá framkvæmd lítil táknræn athöfn þar sem 

nemendur léku hrafna sína og flugu með bréfin til Sigga súra. 

Þegar hér var komið sögu hafði tekist að flétta allt það námsefni sem samkennarar 

mínir höfðu ætlað að kenna nemendum saman við sögu spæjaranna og leitina að Sigga 

súra. Í framhaldi var því ákveðið að fara aðrar leiðir, víkja frá kennsluáætlun 

samkennara minna og vinna í auknum mæli með gagnrýna hugsun og umræður. Þessi 

ákvörðun var ekki síst tilkomin til að veita nemendum meira frelsi til að hafa áhrif á 

eigið nám. 

4.7 Valdatilfærsla 

Valdatilfærslu milli kennara og nemenda mátti greina frá upphafi verkefnisins, ekki síst 

út frá breytingum á samtölum þeirra í milli. Í stað þess að kennarar sögðu „þið hafið 

verkefni að leysa“ voru nemendur í hlutverki spæjara ávarpaðir á jafningjagrundvelli: 

„við höfum verkefni að leysa“. Á þennan hátt unnu kennarar og nemendur saman á 

jafningjagrundvelli. Spæjararnir voru þá allir sérfræðingar á sínu eigin sviði 

(fótboltaspæjari, fimleikaspæjari, krókódílaspæjari o.s.f.) og reynt var að minna 

nemendur á sérfræðiþekkingu þeirra við sem flest tækifæri. Þannig var hægt að 

viðhalda áhuga nemenda, efla ábyrgðartilfinningu í náminu og stuðla að valdeflingu 
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þeirra. Nemendur þurftu gjarnan að miðla upplýsingum til kennaranna og einstaka 

sinnum, þegar kennari var í hlutverki, var staða nemenda hærri en kennarans. Sökum 

ungs aldurs nemenda var ákveðið að halda nokkrum valdamun á milli 

lögreglustjórans/lögreglufulltrúanna og spæjaranna, þá fyrst og fremst til að gera 

bekkjarstjórn auðveldari. 

Í gegnum verkefnið komu upp afar fá mál er tengdust erfiðri eða truflandi hegðun. 

Þegar slík mál komu upp var reynt að notast ekki við skammir heldur voru málin alla 

jafna leyst í hlutverki. Sem dæmi um hvernig leysa mátti hegðunarvanda í hlutverki má 

nefna kennslustundina þar sem spæjararnir fengu heimsókn frá jarðfræðingi sem gaf 

þeim það verkefni að skrifa fræðitexta um Heklu. Mörgum nemendum þótti verkefnið 

erfitt sem varð til þess að áhugi þeirra dvínaði og ókyrrð myndaðist í skólastofunni. 

Þetta var leyst á þann hátt að Helga fór út úr stofunni og bankaði upp á í hlutverki 

gamallar konu sem bjó fyrir ofan lögreglustöðina. Konan kynnti sig sem „Guggu gömlu“ 

og bað spæjarana vinsamlegast að hafa ögn lægra þar sem hún ætti litla kettlinga sem 

væru að reyna að sofa en gætu það ekki fyrir hávaðanum. Spæjararnir samþykktu þetta 

og breyttu strax hegðun sinni til batnaðar. Það sem eftir lifði verkefnisins, ef hallaði 

verulega á vinnufriðinn, nægði að nefna Guggu og kettlingana á nafn til að lækka í 

nemendum. 

Einstaka sinnum reyndist ekki hægt að leysa í hlutverki hegðunarvandamál sem upp 

komu og leysa þurfti málið strax. Má þar nefna þegar einn nemandi vildi ekki taka þátt í 

umræðum spæjara og reyndi stöðugt að skemma með því að grípa fram í og koma með 

óviðeigandi athugasemdir. Í því tilfelli, sem og öðrum sambærilegum, reyndist mjög vel 

að geta stigið úr hlutverki og ávarpað nemandann sem kennari. Við þetta er leikurinn 

stöðvaður og nemendum kippt út úr ímyndunarheiminum yfir í raunveruleikann. 

Útskýrt var fyrir nemandanum að framkoma hans hefði truflandi áhrif á leikinn og ef 

hann vildi ekki taka þátt væri honum velkomið að vinna að sínum verkefnum utan 

leiksins. Í lang flestum tilfellum vildu nemendur ekki hætta í leiknum og bættu hegðun 

sína. Í örfá skipti völdu nemendur að fara út úr leiknum og fengu þá að vinna 

sambærileg verkefni utan leiksins. Í öllum þessum tilfellum óskuðu nemendur eftir því 

að koma aftur inn í leikinn eftir stutta stund. Hið sama var uppi á teningnum með 

nemendur sem báðu sjálfir um að hætta í leiknum en öllum var gert það ljóst frá 

upphafi að það væri ekki skylda að taka þátt og öllum væri velkomið að vinna utan 

leiksins. 

Eftir því sem leið á leikinn hættu nemendur að óska eftir því að vinna utan leiksins 

og hófu í auknum mæli að reyna að hafa bein áhrif á söguna. Spæjurunum bárust 
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fjölmörg skilaboð frá Sigga súra og öðrum þrjótum í formi bréfa sem nemendur skrifuðu 

sjálfir heima óumbeðnir (sjá viðauka E). Í hvert sinn sem slíkt bréf barst var það lesið 

fyrir spæjarana og að því loknu sett í skjalageymslu lögreglunnar. Þetta frumkvæði 

nemenda í leiknum kom nokkuð á óvart og var ákveðið að nýta það fyrir framvindu 

sögunnar. 

4.8 Leiklist 

Leiklist er órjúfanlegur hluti af sérfræðingskápunni því nám nemenda fer fram í 

hlutverki. Umfram „leikinn“ voru kennsluaðferðir leiklistar notaðar til að dýpka skilning 

nemenda á því sem fram fór. Má þar nefna þegar spæjararnir fengu það verkefni að 

„taka mynd“ af fjöllum sem þeir áttu að kynna sér í hópum. Eftir að hafa kynnt sér fjallið 

bjó hver hópur til „ljósmynd“ af fjallinu með því að stilla sér upp í kyrrmynd. Hver og 

einn nemandi þurfti síðan að segja frá hvað hann sýndi á myndinni. 

Eftir að sú ákvörðun var tekin að víkja frá hinni fyrirfram ákveðnu kennsluáætlun 

gafst tækifæri til að nýta kennsluaðferðir leiklistar enn frekar. Fyrsta verkefni 

spæjaranna eftir breytinguna kom frá sjálfum Sigga súra. Hann sagðist hafa fengið 

spurningar spæjaranna með hröfnunum og ákvað að svara þeim með því að senda 

spæjurunum myndir. Myndirnar sýndu nokkra atburði í lífi hans: Siggi lítill með 

fjölskyldu sinni, Siggi flýr að heiman (þennan tiltekna atburð höfðu nemendur sjálfir 

ímyndað sér áður í leiknum), Siggi unglingur, Siggi að gera það sem honum þykir 

skemmtilegast, Siggi fullorðinn, Siggi ákveður að plata spæjarana til að brjótast inn í 

bankann og Siggi á Heklu. Myndirnar átti þó eftir að framkalla og kom það í hlut 

spæjaranna að sýna þessa atburði með kyrrmyndum. Afraksturinn sýndu spæjararnir 

hverjum öðrum og útskýrðu allir hlutverk sín á myndunum. Þar með þurftu nemendur 

sjálfir að búa til ævisögu Sigga súra og skrá hana niður. Ásamt því að dýpka persónu 

Sigga þjálfuðu nemendur í verkefninu ritun og lærðu um atburðarás sögu. 

Í gegnum allt verkefnið hafði Siggi súri verið í forgrunni og hvatning nemenda til 

náms stafað af viljanum til að handsama hann. Eftir að nemendur höfðu skapað 

ævisögu Sigga var persóna hans orðin nátengd hverjum og einum nemanda og áhugi á 

honum hafði aldrei verið meiri. Þá var ákveðið að prófa hvort hægt væri að leiða leikinn 

tímabundið frá Sigga en viðhalda jafnframt sama áhuga nemenda á leiknum. Nýtt mál 

kom inn á borð spæjaranna. Gugga gamla kom á lögreglustöðina og tjáði spæjurunum 

að einn katta hennar væri horfinn. Spæjararnir urðu strax áhugasamir um að leysa 

málið. Gugga veitti þeim engar upplýsingar nema hvar síðast sást til kattarins. Hver og 

einn spæjari fór þá út á skólalóðina með stækkunargler sitt og leitaði að vísbendingum. 



76 

Eftir þessa rannsókn skráði hver og einn uppgötvanir sínar niður ásamt því að setja fram 

tilgátu um hvað gæti hafa gerst (sjá viðauka É). Þessar tilgátur spæjaranna voru síðan 

sameinaðar í eina sögu sem útskýrði hvarf kattarins (sjá viðauka F). Kettinum hafði verið 

rænt og vísbendingarnar leiddu nemendur að felustað ræningjans, sem leikinn var af 

mér. Nemendur skipulögðu í sameiningu handtöku og framkvæmdu hana. Áhugi 

nemenda á þessu verkefni var mikill og ekki virtist koma að sök þó leitin að Sigga væri 

sett á bið. 

Hér gafst loks tækifæri á því að leggja fyrir nemendur verkefni með það fyrir augum 

að þjálfa gagnrýna hugsun og umræður. „Dómari“ hafði samband við spæjarana 

bréfleiðis og bað þá um að gefa sér ráðleggingar varðandi réttláta betrun fyrir 

kattarræningjann. Spæjararnir fengu hver og einn lista yfir mögulega dóma sem 

kattarræninginn gæti hlotið (sjá viðauka G). Spæjararnir lásu dómana upphátt fyrir 

hvern annan og tóku síðan einstaklingsbundna ákvörðun um hvort dómurinn væri 

viðeigandi eða ekki. Dómarnir voru af ýmsum toga og margir hverjir óraunhæfir en með 

þessu verkefni vildi ég þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun og getunni til að átta sig á 

viðhorfum sínum. 

Dómarinn var svo ánægður með ábendingar spæjaranna að hann lagði fyrir þá 

annað verkefni. Dómaranum hafði verið falið að búa til ný lög er vörðuðu börn. Hann 

sendi nokkur dæmi til spæjaranna og bað þá að velja þau lög sem þeir töldu vera góð. 

Lögin voru eftirfarandi: 

 Öll börn þurfa að fá Dominos pítsu í hverri viku 

 Öll börn mega vaka eins lengi og þau vilja  

 Öll börn eiga að vera glöð alltaf 

 Öll börn eiga að lesa bækur 

 Öll börn eiga að vera kurteis 

 Öll börn eiga að vera a.m.k í 6 tíma í tölvu á dag 

 Allir fullorðnir eiga alltaf að vera góðir við börn 

Spæjararnir ræddu þessi lög og voru beðnir um að komast að sameiginlegri niðurstöðu í 

hópum hver þessara laga væru góð. Sköpuðust miklar umræður meðal þeirra um lögin 

og ekki voru allir á einu máli um hvaða lög ætti að velja. Í þeim tilfellum þar sem 

hópurinn var ekki á einu máli voru spæjararnir fengnir til að færa rök fyrir skoðun sinni 

og reyna að sannfæra hina. Þetta var gert til að kenna nemendum samræðu og 

mikilvægi þess að leysa ágreining á þann hátt að allir séu sáttir við lokaniðurstöðuna. 

Dæmi um slíka úrlausn má nefna spæjarahóp sem ræddi lögin „Öll börn eiga að lesa 

bækur“. Helmingur hópsins var á því máli að lögin væru góð en hinn helmingurinn var 
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því ósammála. Eftir umræður kom í ljós að þeir sem voru ósáttir töldu það ekki góð lög 

þar sem ekki öll börn kunna að lesa. Hópurinn tók því þá ákvörðun að benda 

dómaranum á að lagagreinin væri góð ef hún væri endurskrifuð á eftirfarandi hátt: „Öll 

börn sem kunna að lesa eiga að lesa bækur“. 

Á meðan unnið var að „hliðarverkefnum“ var enginn nemandi sem kallaði eftir því 

að leitinni að Sigga súra væri haldið áfram. Þótti þessi tilraun fullprófuð og því var 

ákveðið að snúa kastljósinu aftur að Sigga súra og halda áfram að leyfa nemendum að 

dýpka sögu hans. Spæjararnir voru fengnir til að velja í sameiningu fjórar persónur úr 

ævisögu Sigga sem þeir töldu að gætu veitt upplýsingar um hvar á Heklu hann væri 

niðurkominn. Spæjararnir ákváðu að taka viðtal við móður Sigga, konu hans, hundinn 

hans og köttinn hans. Allt voru þetta persónur sem nemendur höfðu skapað. 

Spæjararnir skiptu sér sjálfir í fjóra hópa eftir því hvaða persónu þeir höfðu mestan 

áhuga á að taka viðtal við. Persónurnar fjórar komu nú allar í heimsókn, leiknar af mér 

og samkennurum mínum og tekið var viðtal við þær allar samtímis. Brýnt var fyrir 

spæjurunum að nota opnar spurningar í viðtölunum þar sem eitt helsta markmið 

verkefnisins var að fræða nemendur um muninn á opnum og lokuðum spurningum. 

Eftir viðtölin kynntu hóparnir niðurstöður sínar frammi fyrir hinum spæjurunum. 

Ýmislegt kom í ljós sem hafði áhrif á að spæjararnir byrjuðu að finna til samúðar með 

Sigga. Æska hans hafði verið erfið, móðir hans hafði komið illa fram við hann og 

kötturinn hvatt hann til illra verka. Spæjararnir byrjuðu margir hverjir að átta sig á að 

Siggi var e.t.v. ekki illa innrættur. 

Kona Sigga veitti spæjurunum upplýsingar um nákvæma staðsetningu felustaðar 

hans á Heklu og þangað héldu spæjararnir. Uppi á Heklu, sem táknuð var með sama hól 

á skólalóðinni og áður, fundu spæjararnir tjaldið hans Sigga. Sigga sjálfan var hvergi að 

finna. Skyndilega heyrðu spæjararnir í Össu og Hössu sem voru á leið í átt að tjaldinu. 

Spæjararnir fóru í felur og handtóku þær þegar tækifæri gafst til. Einnig var lagt hald á 

tjaldið og alla þá muni sem í því var að finna. Þegar Össu og Hössu hafði verið komið í 

gæsluvarðhald hófu spæjararnir að skrá niður þá hluti sem fundust í tjaldinu með það 

að markmiði að þjálfa ritun. 

Spæjararnir yfirheyrðu nú Össu og Hössu til að komast að því hvar Siggi hélt sig. 

Ákveðið var að skipta hópnum í tvennt. Annar hópurinn samanstóð af nemendum sem 

þurftu á frekari æfingu að halda í hljóðgreiningu og lestri. Þessir nemendur yfirheyrðu 

Össu sem lagði fyrir þá hljóðgreiningarverkefni sem lokum leiddi í ljós lykilorð að 

felustað Sigga. Hinn hópurinn samanstóð af nemendum sem þurftu ekki á 

hlóðgreiningaræfingu að halda og fengu því verkefni af öðrum toga. Sá hópur yfirheyrði 
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Hössu sem gaf þeim tilviljanakenndar upplýsingar um staðsetningu felustaðar Sigga. 

Þessar upplýsingar þurfti hópurinn að ræða sín á milli og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um hvar hann var að finna. Spæjararnir voru nú komnir með allar þær 

upplýsingar sem þeir þurftu á að halda til að finna Sigga. Áður en í það var haldið gerðu 

þeir tillögur að hæfilegri betrun fyrir Össu, Sössu og Hössu. Þetta gerðu spæjararnir í 

hópavinnu með svipuðu sniði og áður þar sem þeir ræddu saman, ígrunduðu hvað væri 

best að gera, komust að sameiginlegri niðurstöðu og kynntu hana fyrir hópnum. 

Nú var komið að kennslustundinni þar sem spæjararnir skyldu handsama Sigga súra. 

Þetta var seinni kennslustund þeirra tveggja sem ég hafði skipulagt áður en verkefnið 

hófst (sjá viðauka H). Spæjurunum var tilkynnt að sönnunargögn skorti til að fá Sigga 

dæmdan. Spæjararnir ákváðu að plata Sigga með því að villa á sér heimildir, komast inn 

til hans og taka myndir af ránsfengnum án hans vitundar. Spæjararnir unnu í hópum 

sínum, ákváðu hverjir þeir ætluðu að þykjast vera og hvað þeir ætluðu að segja til að 

plata Sigga. Spæjarahóparnir bönkuðu nú hver á eftir öðrum upp á hjá Sigga og léku 

hlutverk sín á meðan hinir spæjararnir fylgdust með. Öllum hópunum tókst ætlunarverk 

sitt og fengu spæjararnir því handtökuheimild. Þegar nemendum var ljóst að nú gætu 

þeir loks náð Sigga varð spennan óbærileg. 

4.9 Spenna 

Í leiknum var reynt að nýta hvert tækifæri sem gafst til að skapa spennu. Leitin að Sigga 

skapaði undirliggjandi spennu til lengri tíma en einnig var reynt að sjá til þess að á 

hverjum degi verkefnisins gerðist eitthvað ófyrirsjáanlegt sem skapaði óvænta spennu. Í 

upphafi verkefnisins reyndist einna best að skapa spennu með því að láta Sigga súra 

hafa samband við spæjarana. Það gerði hann eftir ólíkum leiðum s.s. bréfaskrifum (sjá 

viðauka E) og símhringingum. Í samskiptum við spæjarana var Siggi sjálfumglaður og 

gjarnan ókurteis. Þessi framkoma hans hvatti nemendur enn frekar áfram í leit sinni að 

honum. Í hvert sinn sem Siggi hafði samband skapaðist mikil spenna. Einnig reyndist vel 

að skapa spennu með því að búa til aðstæður þar sem hætta gat verið á ferðum. Má 

þar nefna þegar fara þurfti upp á virkt eldfjall og þegar spæjararnir þurftu að takast á 

við óútreiknanleg tröll. Óvæntar uppákomur voru einnig tilvaldar til að vekja spennu hjá 

nemendum. Má þar nefna þegar Sassa birtist óvænt fyrir utan lögreglustöðina og 

spæjararnir ruku út til að handtaka hana. Þá eru óupptalin hin ýmsu atvik þar sem 

sagan var glædd spennu, t.d. þegar spæjurunum barst tímasprengja og þeir þurftu að 

gera hana óvirka og þegar þeir voru sendir á námskeið í að læðast. 
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Hvergi í ferlinu var spennan jafn mikil og þegar spæjararnir fóru loks að handtaka 

Sigga súra. Handtakan gekk vel fyrir sig og voru spæjararnir einstaklega ánægðir með 

sig að henni lokinni. Nú þurftu spæjararnir að ákveða hvað skildi gera við Sigga súra. 

Haldinn var sameiginlegur fundur þar sem spæjararnir ákváðu að refsa Sigga og dæma 

hann í 100 ára fangelsi auk 400 rassskellinga. Þegar þeir tilkynntu honum dóminn brast 

Siggi í grát. Þetta voru ekki viðbrögðin sem spæjararnir bjuggust við frá honum heldur 

vöktu þau spæjarana til umhugsunar um dóminn og voru margir hreint út sagt miður 

sín. Spæjararnir ræddu nú saman í hópum um hvort breyta ætti dómnum og voru allir á 

einu máli um að fyrirliggjandi refsing væri of hörð. Hóparnir komust að sameiginlegri 

niðurstöðu og kynntu hana fyrir hinum. Í gegnum umræður spæjaranna höfðu allir 

hópar komist að því að mikilvægt væri að kenna Sigga góða hegðun í stað þess að refsa 

honum um of. Niðurstaða spæjaranna var sú að Siggi þyrfti að sitja inni meðan þeir 

kenndu honum góða hegðun en einnig þótti spæjurunum mikilvægt að kenna honum 

stærðfræði þar sem fram hafði komið í yfirheyrslum að hann kynni ekki að reikna. Þarna 

mátti koma auga á tækifæri til að halda Sigga áfram inni í leiknum og tengja leikinn við 

stærðfræðikennslu. Handtöku Sigga var fagnað með gleðskap hjá spæjurunum þar sem 

Birna bankastjóri bauð upp á veitingar. 

Þar sem Sigga hafði verið náð og langtímaverkefni spæjaranna því lokið langaði mig 

að athuga hvort halda mætti leiknum áfram, nú í nýju verkefni. Hið nýja verkefni vildi ég 

að kæmi alfarið frá nemendunum sjálfum. Nýtt fyrirtæki var kynnt til sögunnar, 

fréttablaðið Glæpafréttir. Nemendum var tilkynnt að nú myndu þeir fara í hlutverk 

blaðamanna á Glæpafréttum. Þetta kom nemendum á óvart og mátti heyra andvörp og 

mótbárur hjá nokkrum sem sögðust frekar vilja halda áfram að vera spæjarar. Þeir 

samþykktu þó að prófa þetta nýja hlutverk og settu sig í það með sama hætti og áður, 

lutu höfði og lokuðu augunum. Þegar þeir opnuðu augun hafði ég tekið mér hlutverk 

ritstjóra og samkennarar mínir hlutverk fréttastjóra blaðsins. Ritstjórinn sagði 

blaðamönnunum að þar sem búið væri að handtaka Sigga súra gætu þeir nú einbeitt sér 

að því að skrifa fréttir um aðra glæpi. Hver og einn blaðamaður fékk það verkefni að 

skrifa a.m.k. eina frétt um glæp sem þeir höfðu heyrt af og farið var yfir hvað fram þarf 

að koma í fréttum áður en haldið var af stað. Hér var unnið með frjálsa ritun og mátti 

strax greina mikinn áhuga á verkefninu meðal nemenda. Kennslustundin hafði verið 

undirbúin þannig að nemendur gætu valið sér þrjár ólíkar stærðir af blöðum fyrir 

fréttina sína, A4, A5 og A6. Það sýndi áhuga nemenda að flestir völdu sér að skrifa langa 

frétt og allflestir skrifuðu fleiri en eina. Þegar blaðamennirnir höfðu lokið við að skrifa 

fréttirnar sínar bauðst þeim að búa til auglýsingu í blaðið. Blaðamennirnir fengu að 
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skoða auglýsingar í öðrum fréttablöðum til að kynnast því hvernig auglýsingar eru 

uppsettar. Að þessu loknu var fréttunum og auglýsingunum raðað saman og ljósrituð 

voru eintök fyrir alla nemendur (sjá viðauka I). 

Í næstu kennslustund var nemendum tilkynnt að þeir skyldu aftur fara í hlutverk 

spæjara. Við þessa tilkynningu heyrðust aftur andvörp og mótbárur því nú vildu 

einhverjir fara aftur í hlutverk blaðamanna. Lögreglustjórinn tilkynnti að þeim hefði 

borist nýjasta tölublað Glæpafrétta sem væri uppfullt af óleystum glæpum. Ákveðið var 

að spæjararnir læsu blaðið og tækju ákvörðun um hvaða glæp væri mikilvægast að 

leysa fyrst. Þeir nemendur sem áttu erfitt með lestur fengu aðstoð sérkennara. Þegar 

spæjararnir höfðu ákveðið sig voru glæpirnir sem þeir völdu skráðir upp á töflu. Því 

næst voru tveir glæpir ræddir og komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvorn þeirra 

væri mikilvægara að leysa strax. Sá sem varð fyrir valinu var borinn saman við næsta 

glæp og svo koll af kolli þar til að einungis tveir voru eftir. Annar þeirra snerist um mann 

sem stal börnum úr bílum en hinn snerist um risakönguló sem var á leið til landsins. Ekki 

tókst spæjurunum að komast að samkomulagi um hvorn glæpinn væri mikilvægara að 

leysa strax. Því var gripið til þess örþrifaráðs að halda kosningu og þar varð glæpur 

barnaræningjans fyrir valinu. Kosningin var gríðarlega jöfn þar sem einungis munaði 

tveimur atkvæðum. 

Í kjölfarið voru hinar ýmsu kennsluaðferðir leiklistar nýttar til að fá nemendur til að 

skapa söguna á bakvið glæpinn. Sagan var samþætt læsi m.a. á þann hátt að spæjarar 

skrásettu alla rannsóknarvinnu sína. Í upphafi ákváðu spæjararnir hvaða einstaklinga 

þyrfti að yfirheyra til að fá frekari upplýsingar um ræningjann. Ákveðið var að fá 

blaðamanninn sem skrifaði fréttina í viðtal og var hann leikinn af nemanda. Nemendur 

voru þannig bæði farnir að afla upplýsinga og skapa þær sjálfir. Í viðtalinu komu fram 

upplýsingar um fleiri persónur sem spæjararnir fengu í heimsókn og léku sjálfir. Má þar 

nefna þyrluflugmann sem varð vitni að barnaráni, nágranna barnaræningjans og sjálft 

internetið holdi klætt. Þar sem nemendur stýrðu framgangi sögunnar á þessum 

tímapunkti nær alfarið sjálfir varð hún mjög ýkt. Barnaræninginn borðaði börn, átti 

vitorðsmann sem hét „Jarðarber“, annar vitorðsmaður hans var uppvakningur og fjöldi 

barna sem hafði verið rænt skipti mörgum tugum. Saga nemenda var furðuleg að mati 

okkar kennaranna en við töldum það ekki koma að sök þar sem hún virtist auka áhuga 

þeirra á ritun. 

Í gegnum yfirheyrslur höfðu spæjararnir komist að heimilisfangi barnaræningjans. 

Spæjararnir komust yfir upptökur úr öryggismyndavél sem sýndi hús barnaræningjans. 

Þessar upptökur léku spæjararnir fyrir hvern annan og sýndu þær allar ræningjann og 
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vitorðsmenn hans ræna börnum. Ákváðu spæjararnir að senda upptökurnar til 

dómarans og fá þar með handtökuheimild. Nú var upp komið smávægilegt vandamál 

þ.e. hvernig ljúka ætti sögunni sem fjallaði um mann sem borðaði börn. Ekki gekk að 

enda verkefnið á því að spæjararnir söfnuðu saman beinagrindum barna sem höfðu 

verið étin. Ég ákvað því að fara með verkefnið í aðra átt. Ákveðið var að spæjararnir 

færu sjálfir inn í hús ræningjans til að handtaka hann og vitorðsmennina. Brýnt var fyrir 

þeim að hér væri um hættulega menn að ræða svo þeir skyldu passa upp á hvern 

annan. Það kom mér nokkuð á óvart að enginn spæjari veigraði sér við að taka þátt í 

aðgerðinni en greinilegt var að margir voru svolítið smeykir, sérstaklega við 

uppvakninginn.  

Þegar spæjararnir fóru inn í húsið, voru þar fyrir Ása, Signý og Helga í hlutverkum 

ræningjans og vitorðsmanna hans. Spæjararnir læddust inn, mynduðu hring í kringum 

glæpamennina og tilkynntu þeim að þeir væru handteknir. Spennan var gífurleg en það 

var ánægjulegt að sjá samvinnu spæjaranna í þessum ógnvænlegu aðstæðum. Nú 

ruddist ég inn í hlutverki kvikmyndaleikstjóra sem tjáði spæjurunum að þeir væru að 

skemma bíómyndina sína. Spæjararnir ætluðu ekki að trúa leikstjóranum og bentu á 

börnin sem ræningjarnir voru að „borða“. Leikstjórinn sýndi þeim að hér væri um 

dúkkur að ræða og hann hefði einnig undir höndum leyfi frá dómaranum fyrir gerð 

myndarinnar. Mörgum spæjurum þótti erfitt í fyrstu að sætta sig við að sagan fór í aðra 

átt en þeir bjuggust við og sköpuðust þá miklar umræður um þennan óvænta 

misskilning. Undir lok kennslustundarinnar voru flestir þeirrar skoðunar að málið væri 

allt nokkuð spaugilegt. Spæjararnir voru allir sammála um að hafa þyrfti samband við 

Glæpafréttir og fá þá til að kanna betur heimildir sínar áður en þeir skrifuðu fréttir í 

framtíðinni. Nemendur fóru aftur í hlutverk blaðamanna og allir skrifuðu frétt þar sem 

beðist var afsökunar á röngum fréttaflutningi samhliða því sem hin rétta saga var sögð. 

Nú leið senn að lokum í vettvangsnámi mínu og vinnu nemenda í leiknum. Ég var 

ánægður með framgang verkefnisins fannst samt eins og endahnúturinn væri óhnýttur . 

Allt frá því spæjararnir höfðu kosið að leysa glæpinn um barnaræningjann hafði 

lögreglustjóranum ítrekað borist fréttir og hótanir frá risaköngulónni, sem hafði gengið 

til liðs við uppvakninga- og vélmennaher. Þessi skilaboð bárust öll frá nemendum sem 

höfðu viljað leysa köngulóarmálið. Öll þessi skilaboð skrifuðu nemendurnir óumbeðnir 

heima hjá sér með það fyrir augum að hafa áhrif á leikinn. Í hvert sinn sem slík skilaboð 

bárust las lögreglustjórinn þau upp og setti í skjalaskápinn. Þar sem áhugi nemenda á 

þessum glæp var svo mikill að þeir voru tilbúnir að leggja á sig mikla vinnu til að fá að 

leysa hann fannst mér ég til þess knúinn að uppfylla ósk þeirra. Síðasti dagurinn þar 



82 

sem nemendur fóru í hlutverk hófst þannig að Vésteinn vísindamaður ruddist inn á 

lögreglustöðina og sagði spæjurunum að hann væri með hræðilegar fréttir. Sést hefði til 

risaköngulóar í fylgd uppvakninga og vélmennahers á leið í átt að lögreglustöðinni. 

Spæjararnir ætluðu varla að trúa sínum eigin eyrum og urðu afar spenntir. „Þetta var þá 

satt!“ mátti heyra spæjarana segja við hvern annan. Spennan jókst enn frekar þegar 

Vésteinn tilkynnti spæjurunum að eina leiðin til að ráða niðurlögum þessara óvætta 

væri að ráðast gegn þeim. Til þessa gaf Vésteinn spæjurunum sérhönnuð ímynduð vopn 

sem virkuðu eingöngu gegn risaköngulóm, uppvakningum og vélmennum. Að auki 

fengu spæjararnir þrjá ímyndaða hluti hver sem þeir gátu notað til að hjálpa hvorum 

öðrum gegn árásum óvættanna: 

 Skæri: til að klippa aðra spæjara niður úr vef risaköngulóarinnar 

 Sprauta með mótefni: til að lækna aðra spæjara sem höfðu verið bitnir af 

uppvakningum 

 Eldvarpa: til að þýða aðra spæjara sem höfðu lent í frystigeisla vélmennanna 

Þegar Vésteinn hafði afhent spæjurunum hlutina og kynnt fyrir þeim hvernig ætti að 

nota þá var haldið út. Spæjararnir læddust um skólalóðina í leit sinni að risaköngulónni 

þar til Vésteinn kallaði „Þarna er hún“. Samstundis upphófst mikið stríð þar sem fjörtíu 

nemendur, sjö ára gamlir, í hluterki spæjara hlupu um skólalóðina og börðust í 

sameiningu við ímyndaða óvini. Samhliða því pössuðu þeir upp á hvern annan, klipptu 

hvern annan niður úr ímynduðum köngulóarvefjum, sprautuðu mótefni á þá spæjara 

sem höfðu breyst í uppvakninga eftir að hafa verið bitnir, og affrystu hvern annan með 

eldvörpum. Þó að spennan væri mikil fór allt vel fram og þar sem óvinirnir voru allir 

ímyndaðir voru nemendur allir í sama liði og enginn í hættu á að slasa sig. Í baráttu sinni 

voru nemendur skipulagðir, yfirvegaðir og hjálpsamir og var aðdáunarvert að fylgjast 

með samvinnu þeirra og hversu djúpt sokknir þeir voru í ímyndunarheiminn. Þegar 

tilkynnt var að köngulóin væri sigruð brutust út mikil fagnaðarlæti. Ég bað þá nemendur 

um að lúta höfði og fara úr hlutverki. Leikurinn hætti samstundis og allir fóru í 

frímínútur. 

4.10 Ígrundun 

Ígrundun nemenda fór oftast fram í hlutverki. Hver dagur hófst á yfirferð 

lögreglustjórans á því hvað hafði verið gert daginn áður og endaði á því að hann fór yfir 

vinnu spæjaranna þann daginn. Þá var einnig farið yfir þann ávinning sem viðfangsefni 

dagsins hafði veitt spæjurunum. Þegar nemendur voru teknir úr hlutverki spæjara voru 

gjarnan haldnar stuttar umræður um hvernig þeim þótti leikurinn ganga. Þar gafst 
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tækifæri á að heyra hvað þeim þótti skemmtilegast sem gaf hugmyndir um hvernig 

halda skyldi verkefninu áfram og viðhalda áhuga nemenda. Ígrundanir nemenda utan 

ímyndunarheimsins voru af skornum skammti í upphafi verkefnisins. Fyrir þessu eru 

tvær ástæður. Annars vegar eru nemendur líklegast of ungir til að hafa mikið gagn af 

slíkum umræðum. Hins vegar tel ég að ígrundun untan leiksins geti fjarlægt nemendur 

frá spennunni sem honum fylgir og þannig minnkað trúna á leikinn. Eftir því sem á leið 

urðu ígrundanir úr hlutverki fyrirferðarmeiri þar sem nemendur höfðu öðlast betri 

færni í leiknum og áttu auðveldara með að sjá heildarmyndina. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangur hennar 

var að skoða hvernig tækist til við að nota sérfræðingskápuna í íslensku skólastarfi og 

afla upplýsinga um ávinning hennar fyrir nemendur og kennara. Niðurstöðurnar eru 

settar fram út frá þeim þemum sem birtust meðan á rannsókninni stóð og við yfirlestur 

gagna að henni lokinni. Niðurstöðunum er skipt upp í tvo meginkafla, nemendur og 

kennarar. 

5.1 Nemendur 

Í þessum kafla er greint frá hvernig koma mátti auga á, í kjölfar gagnagreiningar, að 

verkefnið hafði áhrif á vissa þætti í námi nemenda: trú á eigin getu, flæði, skemmtun, 

leik og samvinnunám. 

5.1.1 Trú á eigin getu 

Í gegnum nám mitt hef ég haft mikinn áhuga á kennsluaðferðum leiklistar. 

Sérfræðingskápan hefur heillað hvað mest og hef ég kynnt mér ítarlega hugmyndafræði 

hennar. Áhuga minn vakti sérstaklega hvernig hugmyndafræði sérfræðingskápunnar 

virtist geta stuðlað að aukinni trú nemenda á eigin getu en hún er sögð mótast af 

fjórum þáttum: beinni- og óbeinni reynslu ásamt utanaðkomandi- og tilfinningalegri 

hvatningu (Bandura, 1977; 1997). Við yfirlestur gagnanna sem ég viðaði að mér í 

rannsókninni taldi ég hægt að sjá dæmi þess að verkefnið hafði haft áhrif á þessa þætti 

hjá nemendum. 

Bein reynsla byggir á færni nemanda til úrlausnar verkefna ásamt fyrri reynslu hans 

af úrlausn sambærilegra verkefna. Til að bein reynsla leiði til aukinnar trúar á eigin getu 

þarf hún að vera jákvæð. Nemandi þarf að upplifa að reynslan hafi skilað árangri og eflt 

hjá honum vissa færni (Bandura, 1977; 1997). Í upphafi verkefnisins voru nemendur 

settir í hlutverk spæjara. Mikil áhersla varlögð á að þeir væru reyndir spæjarar með 

mikla þekkingu á störfum sínum. Trú nemenda á að þeir byggju yfir sérfræðikunnáttu 

varð þess valdandi að hægt var að vísa til ímyndaðrar beinnar reynslu, sem þeir höfðu 

aflað sér í störfum sínum sem spæjarar, strax frá fyrstu kennslustund: 
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Þarna eru þið! Hérna eru spæjararnir! Ég vissi að þeir væru hérna! Sælir 

spæjarar, gaman að sjá ykkur! Af hverju eru þið að hlæja? Uss! Ég veit að 

þið hafið verið spæjarar til margra ára og vitið vel að enginn er betri en 

spæjarar í að hafa hljótt! (Myndbandsupptaka, 25. ágúst 2016). 

Eftir að hafa sagt nemendum að þeir væru með sérþekkingu á því að hafa hljótt var 

strax farið í verkefni þar sem spæjararnir læddust um stofuna. Nemendur gátu þar með 

nýtt sér þessa ímynduðu beinu reynslu til að afla sér raunverulegrar beinnar reynslu. 

Eftir að hafa öðlast beina reynslu í tiltekinni færni var í auknum mæli reynt að vísa til 

hinnar raunverulegu beinu reynslu í stað hinnar ímynduðu. Í upphafi verkefnisins var 

nemendum veitt sú ímyndaða beina reynsla að þeir væru með sérfræðiþekkingu í að 

skrá niður allar upplýsingar enda hefðu þeir mikla reynslu af slíkri vinnu. Eftir því sem 

leið á var hægt að vitna til raunverulegrar beinnar reynslu úr fyrri verkefnum þar sem 

nemendur höfðu skráð niður upplýsingar. Greina mátti dæmi um þau snjóboltaáhrif 

sem jákvæð bein reynsla getur haft á trú á eigin getu enda virtust nemendur sjálfir átta 

sig á árangrinum sem færnin í að skrá niður upplýsingar hafði skilað þeim: 

Nemendur virtust að verkefninu loknu vel meðvitaðir um að þegar spæjarar 

fá nýjar upplýsingar þarf að skrá þær niður. Þeir stinga upp á því sjálfir. Þeir 

eru í raun að biðja um að fá ritunarverkefni (Rannsóknardagbók, 6. október 

2016). 

Sambærilega þróun mátti sjá á ákveðinni færni sem til stóð að efla hjá nemendum. 

Nemendum gekk ávallt betur að vinna sambærileg verkefni og þeir höfðu framkvæmt 

áður og voru á margan hátt jákvæðari gagnvart þeim. Þetta sást einna best þegar 

nemendur fóru í fyrsta sinn í hlutverk blaðamanna: 

Byrjaði daginn á því að undirbúa nemendur fyrir að fara í hlutverk 

blaðamanna. Tengdi við fyrsta skiptið, þar sem þeir voru að fara í nýtt 

hlutverk. Þegar ég sagði þeim að þeir ættu að verða blaðamenn urðu 

nokkrir spenntir en flestir tóku andvarp og mótmæltu. Þessir nemendur 

voru e.t.v. hræddir um að það yrði ekki jafn spennandi og spæjaraleikurinn 

(Rannsóknardagbók, 3. nóvember 2016). 

Neikvæðni nemenda gagnvart nýja hlutverkinu varði ekki lengi. Í upphafi 

kennslustundarinnar vakti ég, í hlutverki ritstjóra, hjá nemendum trú á að þeir byggju 

yfir ímyndaðri beinni reynslu af störfum blaðamanna. Þetta var gert með þeim hætti að 
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nemendum var tilkynnt að þeir hefðu verið kallaðir á fund ritstjóra sem færustu 

blaðamenn Glæpafrétta. Í hlutverki blaðamanna skrifuðu nemendur í sameiningu, á 

einungis þremur kennslustundum, yfir 60 síðna dagblað uppfullt af sjálfstæðri ritun og 

sköpun. Daginn eftir þegar nemendum var tjáð að þeir ættu að fara aftur í hlutverk 

spæjara mátti að nýju heyra andvörp og mótbárur: 

Þegar að ég klæddi mig í lögreglustjórabúninginn stoppuðu nemendur mig. 

„Hvað ert þú að gera?“ „Ég er að fara í spæjaraleik“ „Nei!!! Við erum að fara 

í „Blaðamannaleik!“. Þegar ég sagði að við værum að fara í spæjaraleik 

heyrðust andvörp frá mörgum nemendum OOOHHH“ (Rannsóknardagbók, 

4. október 2016). 

Nemendur vildu halda áfram í hlutverki blaðamanna þrátt fyrir að hafa mótmælt því 

daginn áður. Draga mátti þá ályktun að þetta stafaði af beinni jákvæðri reynslu af 

störfum blaðamanna. 

Við skipulagningu verkefna þurfti að gæta þess að nemendur byggðu úrlausnir 

verkefna ekki einungis á fyrri beinni reynslu sinni til að þeir gætu bætt við sig nýrri 

færni. Sem dæmi um mistök í undirbúningi mínum má nefna þegar nemendur fengu 

það verkefni að búa til ljósmyndir af ævi Sigga súra með kyrrmyndum. Markmiðið var 

að fá nemendur til að velta fyrir sér tilfinningum og líðan. Í innlögn verkefnisins vitnaði 

ég í beina reynslu nemenda úr fyrra verkefni þ.e. „framköllun“ ljósmynda af fjöllum. 

Þegar nemendur sýndu afrakstur sinn tók ég eftir mistökum mínum: 

Myndirnar bjuggu til áhugaverða sögu og gekk ferlið betur en ég þorði að 

vona. Einum hóp gekk ekki nægilega vel (mér að kenna). Klúður að hafa eina 

mynd undir heitinu „Siggi á Heklu“. Of mikil tilvísun í það sem nemendur 

gerðu síðast. Það mátti sjá að þau voru að nýta fyrri þekkingu, hægt var að 

sjá t.d. fjallið og hraun. EN...of mikið púður sett í fjallið, minna í líðan Sigga. 

Nemendur eru öruggari með það sem þeir hafa gert áður, sem er gott ef ég 

ætla að styrkja fyrirliggjandi færni, en of lík viðfangsefni hamla nýrri færni. 

Ég hefði betur kallað myndina „Siggi í dag“ (Rannsóknardagbók, 27. 

september). 

Markverðustu dæmin sem virtust sýna fram á að bein reynsla nemenda af 

verkefnum leiksins væri jákvæð var þegar nemendur notuðu færni sem þeir höfðu 

öðlast í leiknum til að vinna að sjálfstæðum verkefnum í frjálsum tímum í skólastarfinu. 

Dæmi um þetta mátti sjá strax á fjórða degi verkefnisins: 
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Ég fékk að heyra frá leiðsagnarkennurum mínum að það sem við gerðum í 

hlutverki í Kunna-Vita-Læra virtist hafa yfirfærst í annað skólastarf. Krakkar 

sýndu trölla og steinabókum sérstakan áhuga í frjálsum lestri og tengdu það 

sem þau lásu við „leikinn“ (Rannsóknardagbók, 31. október 2016). 

Eftir því sem á leið mátti finna fleiri dæmi um að spæjaraverkefnið virtist hafa áhrif á 

frjálsan leik nemenda utan þess. Einna mest áberandi var breyting hjá tveimur 

nemendum í kjölfar vinnu með hrafninn: 

... Gunna bað okkur í gær um að fá að fara á bókasafnið og ná sér í bók. Hún 

kom til baka með fuglabók og bað um bakka til að hafa hana í á borðinu sínu 

því hún ætlaði að fara að skrifa um fugla. Hún skrifaði á fullu allan tímann 

upp úr bókinni. Við sáum svo að Jón var kominn á fullt að skrifa með henni. 

Við trúðum ekki okkar eigin augum, Jón af öllum? Yndislegt að hlusta á hana 

hjálpa honum. Hann spurði hvort að hann mætti líka ná í bók um fugla og 

setja hana í bakkann hennar Gunnu. Nú eiga þau saman fuglabakka (Samtal 

við samkennara, 27. september 2016). 

Af ofangreindu dæmi má draga þá ályktun að bein reynsla nemenda af verkefnum 

innan leiksins var jákvæð. Trúlega hefur leikurinn gefið nemendum kost á að öðlast 

óbeina reynslu en skv. Bandura (1977; 1997) er það sú reynsla sem nemendur hljóta við 

að fylgjast með öðrum. Hér fékk Jón, nemandi sem veigrar sér almennt við ritun, 

hvatningu til að skrifa þar sem hann fylgdist með öðrum nemanda. Ein öflugasta leiðin 

til að fá nemendur til að verða sér úti um beina reynslu, þ.e. þora að prófa, er óbein 

reynsla, þ.e. sýnikennsla. Þetta á sérstaklega við þegar óbeina reynslan kemur frá 

jafningja (Gaskill & Hoy, 2002). Ímyndunarleikurinn gaf fjölbreytt tækifæri til að veita 

nemendum óbeina reynslu í hlutverki hinna ýmsu persóna. Þegar kenna átti nemendum 

að skrifa fræðitexta um fjöll var jarðfræðingur fenginn í heimsókn sem var sérfróður um 

slíka texta. Eftir að hafa kennt nemendum um eðli fræðitexta sem jarðfræðingur sneri 

ég aftur í hlutverki lögreglustjóra. Þá var hægt að kalla eftir þeirri óbeinu reynslu sem 

nemendur höfðu fengið með því að fylgjast með jarðfræðingnum og ræða við þá á 

auknum jafningjagrundvelli: 

Nemendur voru ánægðir með að fá lögreglustjórann til baka. 

Jarðfræðingurinn gaf þeim krefjandi verkefni og vinnan undir hans leiðsögn 

reyndist mörgum erfið. Gekk miklu betur í dag. Ég gat rætt við nemendur 

um það sem jarðfræðingurinn hafði sagt og látið eins og sá sem lítið sem 
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ekkert veit um efnið. Nemendum virtist finnast gaman að vita meira en ég 

(Rannsóknardagbók, 9. september 2016). 

Óbein reynsla nemenda sýndi sig hvað mest þegar þeir hjálpuðust að og kenndu 

hvorum öðrum. Það gerðu þeir í auknum mæli eftir því sem leið á verkefnið ekki síst 

með aukinni áherslu á samvinnu þeirra á meðal en vikið verður að henni síðar í kafla 

5.2.3. sem ber titilinn samþætting náms. 

Nám innan ímyndunarheims býður upp á óteljandi tækifæri til utanaðkomandi 

hvatningar sem getur gegnt lykilhlutverki í að hvetja nemendur áfram í námi. Kennari 

getur hrósað nemendum fyrir bæði ímynduð og raunveruleg verkefni ásamt því að 

hrósa nemendum oftar en einu sinni fyrir sama verkefnið með því að fara í mismunandi 

hlutverk: 

Gaman var að fylgjast með Ásu, í hlutverki Birnu bankastjóra, lesa bréfin frá 

nemendum. Heyrðist í einum nemanda hvísla að öðrum „þetta var mitt“ 

þegar eitt bréfið var lesið. Það var mikil gleði hjá nemendum eftir að hafa 

fengið þakkir frá Birnu þegar þeir gengu aftur til sætis. Þegar þangað var 

komið tók Ása lögreglufulltrúi á móti þeim og spurði hvernig hefði gengið. 

Nemendur sögðu henni frá þökkum Birnu fullir stolts...þrátt fyrir að hún 

hefði verið leikin af Ásu sjálfri (Rannsóknardagbók, 30. ágúst 2016) 

Hvert tækifæri sem gafst var nýtt til að veita nemendum utanaðkomandi hvatningu. 

Reynt var að taka eftir fyrirmyndarhegðun, góðum úrlausnum og vel unnum verkefnum 

og hrósa nemendum sérstaklega fyrir. Sérstaklega var passað upp á að gagnrýnin væri 

jákvæð þar sem neikvæð gagnrýni getur verið einstaklega skaðleg fyrir trú á eigin getu. 

Verkefni spæjaranna voru hengd upp um leið og lokið var við þau (sjá viðauka E) og 

mátti oft sjá nemendur ganga um stofuna, virða verkefnin fyrir sér og ræða um þau. 

Eins og sjá má af ofangreindum dæmum veitti það nemendum mikla ánægju þegar 

þeirra eigin verkefni voru fléttuð inn í söguna. Þetta sást e.t.v. hvergi betur en þegar 

spæjurunum barst í fyrsta sinn bréf frá Sigga súra sem skrifað var af nemanda: 

Í gær kom nemandi með „bréf frá Sigga súra“ sem hann hafði skrifað sjálfur. 

Ég las bréfið upp og hrósaði nemandanum fyrir þennan mikla fund. Hvatti 

alla spæjara til að láta mig hafa öll bréf sem þeim bærust frá Sigga. Í dag 

fengu spæjararnir 3 slík bréf frá 3 nemendum. Hrósaði þessum nemendum 

og fékk þá til að lesa upp bréf sín fyrir hina. Allir 3 nemendur voru ánægðir 
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með að bréf þeirra voru sett í skjalageymsluna. Geri það sama fyrir bréf í 

framtíðinni (Rannsóknardagbók, 6. október 2016). 

Í framhaldi af þessu byrjuðu nemendur, óumbeðnir, að skrifa sífellt fleiri bréf til 

spæjaranna utan skóla, bæði í hlutverki Sigga súra sem og annarra sjálfskapaðra 

persóna (sjá viðauka). Fjöldi skilaboða og aukningin sem varð á þeim eftir því sem á leið 

benti til að trú nemenda á eigin getu til að hafa áhrif á leikinn hefði aukist. Draga má þá 

ályktun að vilji nemenda til þessa verks hafi í upphafi verið tilkominn vegna 

utanaðkomandi hvatningar minnar en hafi fljótlega farið að stjórnast af þeirra eigin 

tilfinningalegu hvatningu. 

Tilfinningaleg hvatning er einna mikilvægasti þátturinn í mótun trúar á eigin getu 

(Bandura 1977; 1997). Tilfinningaleg hvatning í námi sem byggir á gleði, spennu og 

öryggi stuðlar að auknum afköstum og árangri nemenda. Þar sem sérfræðingskápan er 

ein af kennsluaðferðum leiklistar veitir hún nemendum tækifæri til að takast á við 

raunverulegar aðstæður í öruggu ímynduðu umhverfi og er þar af leiðandi vel til þess 

fallin að stuðla að tilfinningalegri hvatningu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004). Umfram þessa almennu kosti kennsluaðferða leiklistar virtist sagan, sem 

skapaðist í kring um störf spæjaranna innan sérfræðingskápunnar, ýta enn frekar undir 

tilfinniningalega hvatningu. Við skipulagningu kennslunnar var séð til þess að úrlausnir 

verkefna hefðu í öllum tilfellum þau áhrif á söguna að nemendur töldu sig skrefi nær 

lokatakmarki sínu þ.e. að ná Sigga súra. Þannig gátu jafnvel læsisverkefni á 

verkefnablöðum, sem telja má að séu almennt ekki sérstaklega til þess fallin að stuðla 

að tilfinningalegri hvatningu, haft djúpstæð áhrif á nemendur: 

Samkennarar mínir sögðu að þeir upplifðu mikla hvatningu meðal nemenda 

í stöðvavinnunni. Einn hópur var svo stressaður yfir að ná ekki að klára 

verkefnið sitt vel, og þar með fengi hópurinn ekki stimpil á lykilinn sinn, að 

einn nemandi í hópnum var næstum farinn að gráta (Rannsóknardagbók, 

31. ágúst 2016). 

Tilfinningaleg hvatning nemenda í náminu virtist aukast jafnt og þétt eftir því sem leið á 

verkefnið, ekki síst þegar þeir fóru sjálfir að hafa aukin áhrif á söguna: 

Nemendur ákváðu í lok tímans framvindu sögunnar í næstu kennslustund. 

Sjálfsprottin algjörlega. Hrafninn gat ekki borið bréfin og nemendur ákváðu 
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að búa til sína eigin hrafna til að koma bréfunum til skila. Tröllið spurði hver 

vildi hjálpa sér og ALLIR réttu upp hönd með ákafa! Frábært, viljinn til að 

vinna verkefni í eigin þágu og annarra er lykilatriði. Ég heyri nemanda segja: 

„Ég þarf að gera hrafninn vel til að hann geti örugglega flogið með bréfið“. 

Sagan skiptir máli (Rannsóknardagbók, 21. september 2016). 

5.1.2 Flæði 

Tilfinningaleg hvatning er einn þeirra níu þátta sem Csikszentmihalyi (1990) telur að 

þurfi að vera til staðar til að hægt sé að komast í flæði. Þann þátt kallar hann 

viðfangsefni unnin í eigin þágu. Lagt var upp með að gera nemendum kleift að upplifa 

flæði í verkefninu og kennslan skipulögð m.t.t. þessara níu þátta. Reynt var að sjá til 

þess að nemendur gætu greint skýr markmið með hverju skrefi á þann hátt að þeir 

væru ætíð meðvitaðir um framvindu sögunnar, hvaðan við værum að koma og hvert við 

værum að fara. Nemendur áttu kost á skjótri endurgjöf á framgangi og úrlausn 

verkefna frá bæði kennurum og samnemendum þar sem allir unnu að sama markmiði. 

Þrátt fyrir sameiginleg lokamarkmið var séð til að verkefni væru við hæfi hvers og eins 

til að gæta jafnvægi á milli áskorunar og færni. Ímyndunarheimurinn sem nemendur 

unnu í áður gaf þeim tækifæri á að sökkva inn í söguna og þar með sameina aðgerðir 

þeirra og vitund með áherslu á líðandi stund. Þetta átti sérstaklega við á þeim stöðum í 

sögunni þar sem spennu var miðlað inn í ferlið. Á slíkum stundum varð vart við algjöra 

útilokun truflana meðal nemenda sem létu t.a.m. utanaðkomandi áhuga skólafélaga 

sinna ekki hafa áhrif á vinnu sína. Þetta bar merki þess að nemendur upplifðu 

brotthvarf sjálfsmeðvitundar þar sem ekki mátti greina vott af feimni gagnvart öðrum. 

Líkt og áður sagði veitti ímyndunarheimurinn nemendum öryggistilfinningu og virtust 

nemendur hafa trú á sjálfum sér og engar áhyggjur af mistökum. Þetta mátti sjá í 

hættulegum aðstæðum s.s. þegar nemendur börðust við tröll með notkun samsettra 

orða. Nemendur mættu tröllinu óundirbúnir og ég bjóst jafnvel við að einhver færi að 

gráta af hræðslu við að mistakast ætlunarverkið. Fór svo að nemendur sættu sig við 

vankunnáttu sína og ákváðu heldur að bæta sig.  

Nemandi: „Ég ætla sko að læra mikið af samsettum orðum heima!“ 

(Myndbandsupptaka, 20. september 2016). 

Á tímum sem þessum, þar sem spennan í leiknum var mikil, mátti greina að tilfinning 

nemenda fyrir tíma skekktist: 
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Nemandi: „Vá mér finnst svo gaman í leiknum. Dagurinn líður ótrúlega hratt 

og ég er alltaf komin strax heim“ (Myndbandsupptaka, 6. október 2016). 

Ég taldi mig sjá nemendur komast í flæði á hinum og þessum stöðum í verkefninu en 

eins og áður sagði hafði spenna þar mikil áhrif. Eitt skýrasta dæmið um flæði nemenda 

tel ég mig hafa komið auga á í allra síðustu kennslustundinni: 

Kennslustundin endaði á því að nemendur fóru út til að berjast við 

vélmenni, uppvakninga og risakönguló. Mikill áhugi var meðal nemenda, 

sérstaklega þeirra sem höfðu áður kosið að takast á við köngulóna. 

Nemendur hlupu um skólalóðina og börðust í sameiningu við ímyndaðar 

verur. Gekk betur en ég þorði að vona. Allir virtust muna hvað þeir áttu að 

gera. Þeir hafa hlustað vel á útskýringar mínar. Enginn óþarfa æsingur, allir 

einbeittir. Nemendur tóku þátt á sínum forsendum. Mikil samkennd og allir 

í sama liði: „ég skal klippa þig niður úr köngulóarvefnum“. Leikurinn entist 

miklu lengur en ég hafði áætlað. Frímínútur byrjuðu og aðrir nemendur fóru 

að týnast út. Gríðarlegur áhugi þeirra á því sem nemendur voru að gera. 

Sumir þeirra reyndu að trufla nemendur, aðrir reyndu að fá að vera með. 

Þetta hafði ekki nein áhrif á leikinn. Nemendur létu ekkert trufla sig. Héldu 

bara leiknum áfram (Rannsóknardagbók, 11. nóvember 2016). 

5.1.3 Skemmtun 

Að skipuleggja kennslu sem veitir nemendum skemmtun getur verið hægara sagt en 

gert þar sem rannsóknir benda til að skemmtun sé afstæð og aðstæðubundin. Þrátt 

fyrir þessar hindranir má færa rök fyrir að fyrirhöfnin sem fylgir skipulagningu slíkrar 

kennslu sé þess virði þar sem þar sem kennslufræðilegur ávinningur skemmtunnar er 

sagður mjög mikill (Bisson & Luckner, 1996). 

Fyrsta kennslustundin var skipulögð með það í huga að allir nemendur gætu haft 

gaman af henni. Kennsluaðferðir leiklistar voru fyrirferðamiklar í kennslustundinni þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að nemendur telja þær skemmtilegar (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; Bolton, 1985; DICE Consortium, 

2010). Þar af leiðandi taldi ég notkun þeirra auka líkurnar á því að verkefnið næði til 

sem flestra nemenda. Með því að gera nemendur óafvitandi að þjófum en gera þeim 

svo kleift að bæta fyrir misgjörðir sínar var leitast við að veita þeim tilfinningalega 

tengingu við söguna sem vinna átti með í framhaldinu. Nemendur virtust skemmta sér 

vel í kennslustundinni og á myndbandsupptökum af henni mátti heyra mikinn hlátur og 
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sjá fjölmarga nemendur hoppa af kæti. Gleði nemenda virtist þeim enn hugleikin 

daginn eftir: 

Margir nemendur spurðu samkennara mína „hvenær kemur Hákon“. Ef til 

vill til marks um að þessir nemendur hefðu skemmt sér vel daginn áður 

(Rannsóknardagbók, 26. ágúst 2016). 

Einnig barst samkennurum mínum eftirfarandi tölvupóstur frá foreldri eins nemanda í 

bekknum sem veitti mér mikla hvatningu: 

Frá: Faðir Guðjóns  

Sent: föstudagur, 26. ágúst 2016 14:17 

Til: Signý Kennari; Ása Kennari 

Efni: Vikupóstur 

Guðjón vaknaði syngjandi í morgun. Hann var svo spenntur að fara að vinna 

skólaverkefni til að finna Sigga Súra. Og af því sem hann sagði þá var það 

ljóst að þátttaka kennaranna í leiknum mælist alveg afskaplega vel fyrir  

Gaman að fylgjast með svona frábæru starfi. 

Bkv., Faðir Guðjóns (Tölvupóstur frá foreldri, 26. ágúst 2016). 

Ég var ánægður með hvernig til hafði tekist í upphafi verkefnisins þar sem 

nemendur virtust hafa samþykkt að taka þátt og þar með skemmta sér. Ég var þó ekki 

viss um hvort að sú yrði raunin í framhaldinu: 

Frábært að sjá hvernig nemendur hafa tekið þátt í leiknum. Það gæti samt 

verið að það hafi mikið að gera með einmitt það, að við erum í LEIK. Þessir 

tveir dagar hafa verið nemendum frekar auðveldir námslega séð. Mikil 

sköpun og félagsfærni, en ekki mikið um skriflega/bóklega verkefnavinnu. 

Hvernig ætli þau bregðist við því þegar ég tengi verkefni samkennara inn? 

Heldur áfram að vera gaman? (Rannsóknardagbók, 26. ágúst 2016). 

Það kom fljótlega í ljós að nemendur skemmtu sér í verkefnavinnu sinni. Samkennarar 

mínir töldu sig geta greint aukna virkni nemenda og námslega ánægju í verkefnum sem 

unnin voru innan leiksins, sérstaklega hjá nemendum sem áttu við námserfiðleika að 

stríða. Taka mátti eftir því að nemendur skemmtu sér töluvert betur í þeim 

kennslustundum þar sem spennustigið var hátt, minna var um skrifleg verkefni og frjáls 

leikur meiri. Þetta mátti bæði sjá á hegðun nemenda í kennslustundunum þar sem 

„leikurinn“ var ráðandi og á athugasemdum þeirra að þessum kennslustundum loknum: 
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„Það var alveg ógeðslega gaman í rútunni“ (Rannsóknardagbók, 7. 

september 2016). 

 

„Það var svoooo fyndið þegar að þú varst litla tröllið. Hvenær kemur það 

aftur?“ (Rannsóknardagbók, 21. september 2016). 

 

„HVAÐ ER VERIÐ AÐ BANKA HÉR?! (hermir eftir mér) Það var fyndið þegar 

að Siggi sagði það“ (Rannsóknardagbók, 13. október 2016). 

Þar sem augljóst var að nemendur skemmtu sér best þegar reyndi á leikhæfileika 

þeirra var reynt að passa upp á að þeir fengju slík verkefni á hverjum degi til að viðhalda 

áhuga og gleði þeirra í leiknum. Verkefnavinna nemenda var ætíð skipulögð á þann hátt 

að eitthvað spennandi og skemmtilegt stæði til ef skrifleg/bókleg verkefni sem þeir 

ynnu að væru kláruð. Þessu áttuðu nemendur sig fljótlega á. Til að komast upp á Heklu 

(skemmtun) þurftu nemendur að klára fræðibækur um hana (verkefni), til að geta tekist 

á við tröllið (skemmtun) þurftu nemendur að læra samsett orð (verkefni) og til að geta 

fundið köttinn hennar Guggu gömlu (skemmtun) þurftu nemendur að skrifa sína eigin 

tilgátu um hvarf kattarins (verkefni). Verkefni nemenda voru gjarnan þess eðlis að unnt 

var að ljúka þeim samdægurs og „skemmtunin“ sem fylgdi í kjölfarið var þar með hluti 

af framgangi sögunnar. Það kom þó fyrir að nemendum tókst ekki að klára verkefni sín 

á einum degi og í slíkum tilfellum þurfti að vera vel vakandi fyrir leiðum til að bæta 

skemmtun inn í leikinn: 

Nemendur voru orðnir nokkuð þreyttir á því að vinna læsisverkefni undir 

lokin, en það er s.s. ágætt. Það má ekki alltaf vera geðveikt gaman. Lífið er 

ekki bara dans á rósum. Mér tókst að breyta andrúmsloftinu með því að 

enda tímann á að halda ÖRSTUTTA æfingu í að læðast (Spæjararnir læddust 

út úr skólastofunni). Þetta endaði daginn á jákvæðum/skemmtilegum 

nótum og tók ENGA stund. Það var eins og þungu fargi væri létt af mörgum. 

Þetta hefur vonandi jákvæð áhrif fyrir morgundaginn (Rannsóknardagbók, 

1. september 2016). 

Þrátt fyrir að nemendur virtust upplifa mesta skemmtun á þeim stundum þar sem 

spenna var mikil og framvinda sögunnar hröð virtist það eitt að „fara í hlutverk“ auka 

áhuga og ánægju nemenda af náminu. Þetta taldi ég mig greina í samtali við nokkra 

nemendur sem átti sér stað í 2. viku kennslu minnar: 
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Nokkrir nemendur spurðu eftir tímann, spenntir, hvort að við myndum 

halda áfram eftir frímínútur. Ég svaraði að það væri því miður ekki hægt. 

Spæjaraleikurinn væri einungis notaður í íslenskutímum og næst væri komið 

að stærðfræði. Ég missti út úr mér: „Ef við værum í spæjaraleiknum allan 

daginn, alla daga þá mynduð þið ekki læra neina stærðfræði, það væri nú 

alveg ómögulegt“. Þá sagði einn nemandinn „gætum við ekki verið í 

spæjaraleik í stærðfræði líka?“ Ég átti engin svör (Rannsóknardagbók, 2. 

september 2016). 

Allt frá upphafi mátti verða var við mikla skemmtun sem leikurinn virtist veita 

nemendum. Ég velti því þó gjarnan fyrir mér framan af hvort gleði þeirra myndi endast. 

Þar sem skólastarfi nemenda hafði verið gjörbreytt með notkun sérfræðingskápunnar 

hugleiddi ég hvort skemmtunin stafaði e.t.v. af áhuga þeirra á að prófa eitthvað nýtt og 

myndi þar með dvína eftir því sem á leið. Mér til nokkurrar furðu virtist þessu þveröfugt 

farið, þ.e. að áhugi nemenda og ánægja af leiknum jókst eftir því sem á leið. Þetta mátti 

sjá á niðurstöðum umbunarkosninga í bekknum. Bekkurinn safnaði stjörnum með því 

að sýna góða hegðun í matsal og fengu reglulega umbun ef vel gekk. Nemendur settu 

sjálfir fram hugmyndir að þessari umbun og var lokaákvörðun tekin í kjölfarið með 

lýðræðislegri kosningu. Umbunarkerfið höfðu samkennarar mínir notast við árið áður 

og höfðu nemendur þá valið sér umbun af ýmsum toga s.s. dótadag, sparinesti, 

bíómynd, Pálínuboð, spiladag og frjálsan leik. Þegar líða tók að fyrstu kosningu vetrarins 

fékk ég óvæntar fréttir: 

Nokkrir nemendur hafa beðið samkennara mína um að umbunin verði „að 

halda áfram í spæjaraleiknum“. Ákveðið var að athuga hvort áhugi væri fyrir 

því meðal fleiri nemenda. Ég ætla að passa upp á að hvetja nemendur ekki 

sérstaklega til að velja spæjaraleikinn. Ef það verður niðurstaðan er það 

einhver stærsta vísbendingin hingað til að eitthvað sé að ganga mjög vel. Ef 

nemendur mega velja um hvað sem er, þ.m.t. dótadag, en velja spæjaraleik 

sem er í raun skólastarf, lærdómur, nám...ég meina, ef svo fer þá hlýt ég að 

vera að gera eitthvað rétt (Rannsóknardagbók, 6. september 2016). 

Daginn sem kosningin var haldin var eflaust enginn spenntari en ég: 

Nemendur verða spurðir seinna í dag hvað þeir vilja fá sem umbun fyrir 

góða hegðun í matsal. Hvað gerist? Spennandi! 

- - - 
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Niðurstöður komnar: 

Nemendur völdu dótadag (18 atkvæði) 

Spæjaraleikur lenti í 2. sæti (11 atkvæði) 

Annað sem stungið var upp á (samtals 11 atkvæði)  

(Rannsóknardagbók, 9. september 2016). 

Ég var ögn súr yfir niðurstöðunum í fyrstu þar sem spæjaraleikurinn laut í lægra haldi 

fyrir dótadegi. Heldur birti til eftir því sem ég velti þessum niðurstöðum fyrir mér. Eftir 

aðeins þrjár vikur í verkefninu valdi yfir fjórðungur nemenda spæjaraleikinn sem 

umbun. Þessir nemendur virðast upplifa námið sem skemmtun. 

Að átta vikum liðnum í verkefninu höfðu nemendur unnið sér inn umbun að nýju og 

haldin var önnur kosning: 

Nemendur fá í 2. sinn að kjósa um hvað þeir ætla að fá sem umbun fyrir 

góða hegðun í matsal. Spæjaraleikurinn er aftur á meðal þess sem 

nemendur vilja gera. Aðrar tillögur nemenda eru sparinesti, bíómynd og 

Pálínuboð. 

- - - 

Niðurstöður komnar: 

Spæjaraleikur (22 atkvæði) 

Annað sem stungið var upp á (samtals 18 atkvæði) 

Í þetta sinn velur bekkurinn spæjaraleik! ...er hægt að fá betri dóm? 

(Rannsóknardagbók, 11. október 2016). 

Ég ætlaði varla að trúa þessum niðurstöðum. Frá síðustu kosningu hafði þeim 

nemendum sem vilja fara í spæjaraleik umfram allt annað fjölgað um helming. Meira en 

helmingur nemenda í bekknum vill ekkert frekar en að læra í hlutverki. Þetta taldi ég 

góða vísbendingu um þá skemmtun sem leikurinn virtist veita þeim. Tæplega helmingur 

nemenda kaus vissulega eitthvað annað en það átti eftir að breytast: 

Dagurinn byrjaði á umbunarkosningu. Aftur er stungið upp á 

spæjaraleiknum. Nú vilja nemendur halda veislu með Sigga súra. 

Hugmyndin er tekin gild. Aftur vinnur spæjaraleikurinn! Miklu öruggari sigur 

en síðast, aðeins fjórir nemendur vilja frekar gera eitthvað annað. Magnað! 

(Rannsóknardagbók, 8. nóvember 2016). 
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Þegar síðasta kosningin, sem fram fór í 12. viku, átti sér stað var ég ekki í vafa um að 

nemendur myndu velja spæjaraleikinn sem umbun. Nemendur voru farnir að skemmta 

sér svo vel í leiknum að allt ætlaði um koll að keyra í hvert sinn sem atkvæði með 

spæjaraleiknum var lesið upp. 

5.1.4 Leikur 

Stærsta breytingin sem innleiðing sérfræðingskápunnar hafði á hefðbundið skólastarf 

nemenda var án efa aukin áhersla á leik í náminu. Nemendur voru líkt og áður hefur 

komið fram að hefja nám í 2. bekk. Samkvæmt kenningum Piaget hafa börn á þessum 

aldri nýlokið foraðgerðarskeiði vitsmunaþroska, en á því læra þau að nota 

ímyndunarleiki til að afla sér þekkingar (Shaffer & Kipp, 2013). Þetta var e.t.v. ástæða 

þess að nemendur voru svo tilbúnir að taka þátt í leiknum en strax í fyrstu kennslustund 

byrjuðu þeir að ímynda sér hluti sem ekki hafði verið ýjað að á nokkurn hátt og komu 

þannig sínum eigin hugmyndum inn í leikinn: 

Þegar ég spurði nemendur um útlit Sigga súra voru margir nemendur sem 

sköpuðu honum persónueinkenni. Sögðu t.d. að hann hefði verið með hatt 

og byssu...hvorugt rétt (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 2016). 

Sú ákvörðun að láta nemendur skapa sér sérstöðu meðal spæjaranna virtist ýta undir 

áhuga þeirra til þátttöku, ekki síst í upphafi leiksins: 

Læddumst fram hjá leisergeislum í hópum. Gekk vel, gaman, spennandi. 

Nemendur nota sjálfskipuð hlutverk sín í leiknum. Fimleikaspæjarar fóru á 

handahlaupum milli geislanna, njósnaspæjarar læddust og 

krókódílaspæjarinn skreið (Rannsóknardagbók, 31. ágúst 2016). 

Táknræna athöfnin sem framkvæmd var í hvert skipti sem farið var í og úr hlutverki, 

þ.e. að lúta höfði og loka augum, hjálpaði nemendum að skilja á milli leiks og alvöru. 

Nokkrum nemendum þótti mjög spaugilegt að segja við mig „Halló Hákon, hvað ert þú 

að gera hérna?“ í hvert sinn sem við stigum úr hlutverki. Eitt skemmtilegasta dæmið um 

það hvernig nemendur virtust skilja á milli ímyndunarheimsins og raunveruleikans voru 

orðaskipti nemenda sem ég varð vitni að á gangi skólans: 

Nemandi í 3. bekk bendir á mig og segir við annan: „Hver er þetta?“ Sá 

svarar: „Hann heitir Siggi Súri“. Nemandi í 2. bekk heyrir þetta og svarar 

þeim fullum hálsi: „NEI! Hann heitir HÁKON núna! (Rannsóknardagbók, 8. 

september 2016). 
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Sökum þessarar færni nemenda vakti það sérstaka athygli mína hvernig þeir áttu 

það einnig til að sökkva sér inn í leikinn af svo miklum ákafa að línurnar á milli 

ímyndunarheimsins og raunveruleikans virtust þeim óskýrar: 

Áhugavert hvernig línurnar á milli raunveruleikans og leiksins eru að verða á 

einhvern hátt óskýrari. Nemendur leita að staðfestingu trekk í trekk á því að 

leikurinn sé í raun bara plat. Hreint út sagt magnað! „Ég veit að þú ert Siggi í 

alvörunni, er það ekki?“ (Rannsóknardagbók, 2. september 2016). 

Þetta varð til þess að leikurinn hafði sterk tilfinningaleg áhrif á nemendur: 

Nemandi öskrar á „köttinn hans Sigga“: „Þú ert bara að bulla! Maður 

eignast ekki vini með því að vera vondur! Það er ekki skrítið að Siggi sé 

vondur og leiðinlegur! Það er útaf ÞÉR!“ (Rannsóknardagbók, 5. október 

2016). 

Fyrstu vikurnar í verkefninu sóttust nemendur eftir staðfestingu í lok hverrar 

kennslustundar á því að þetta væri í raun bara leikur með því að spyrja mig og 

samkennara mína „Varst þú að leika...(Sigga, tröllið, jarðfræðinginn, Guggu o.s.fv)?“. 

Seinna í verkefninu byrjuðu nemendur að gera sér ögn betur grein fyrir því að um leik 

væri að ræða og reyndu þá ítrekað að sýna okkur kennurunum fram á að þeir væru 

farnir að átta sig á því. Þetta leiddi af sér mjög fyndnar athugasemdir: 

Samkennari minn, í hlutverki lögreglufulltrúa tekur nemendur úr hlutverki í 

lok kennslustundar. Þegar nemendur líta upp bendir einn þeirra á hana og 

kallar yfir hópinn: „Hah! Ég vissi að þetta væri þú“ (Rannsóknardagbók, 11. 

október 2016). 

Eftir því sem línurnar milli leiksins og alvörunnar tóku að skýrast fyrir nemendum var 

líkt og þeir áttuðu sig betur á hversu mikla stjórn þeir höfðu sjálfir á leiknum. Þetta sást 

einna best á því að viðfangsefni þeirra innan leiksins tóku að færast út fyrir 

kennslustofuna: 

Nemendur halda leiknum gangandi eftir að kennslu lýkur. Sáu hrafn úti í 

frímínútum og tengdu við söguna. Kennari í útiveru hafði orð á því að það 

væri aðdáunarvert að sjá nemendur fylgjast með og ræða um hrafna sem 

voru á vappi úti (Rannsóknardagbók, 21. september 2016). 
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Þegar enn lengra var liðið á leikinn tóku nemendur að tengja atburði utan 

kennslustofunnar við leikinn innan hennar: 

Rúða var brotin í skólanum. Nemendur eru vissir um að þar hafi Siggi Súri 

verið að verki (Rannsóknardagbók, 4. október 2016). 

Leikurinn var þar með búinn að yfirtaka skólastarfið, bæði innan kennslustofunnar sem 

og utan hennar. Þá tóku nemendur leikinn einnig með sér heim úr skólanum og virtist 

hann því orðinn stór hluti af lífi þeirra: 

Ég sit foreldraviðtöl í bekknum. Foreldrar allra nemenda hafa orð á því að 

börn þeirra hafi talað mikið um spæjaraleikinn heima. Samkennarar mínir 

sögðu eftir fundinn að það hefði komið þeim skemmtilega á óvart að heyra 

suma foreldra segja að börnin töluðu um spæjaraleikinn því fyrir höfðu 

þessir nemendur lítið sagt frá skólastarfi sínu heima (Rannsóknardagbók, 

19. október 2016). 

5.1.5 Samvinnunám 

Áður en verkefnið hófst hafði ég fyrst og fremst lesið mér til um rannsóknir á 

persónulegum ávinningi nemanda af námi í sérfræðingskápunni (Andersen, 2004; 

Kahnemann, 2012; Walshaw, 2009). Meðan á rannsókninni stóð mátti taka eftir hversu 

mörg dæmi var að finna um góða samvinnu milli nemenda sem virtist aukast eftir því 

sem á leið. Þegar mér varð þetta ljóst í greiningarferlinu fór ég að lesa mér til um 

samvinnunám og tók eftir að verkefnið uppfyllti allar grundvallarreglur þess líkt og þær 

eru skilgreindar af Jacobs & Kimura (2013). 

Eftir fyrstu kennslustundina skipti ég nemendum upp í sjö hópa. Hópaskiptinguna 

byggði ég á hugleiðingum mínum um nemendahópinn líkt og sjá má í dagbókarskrifum 

mínum: 

Hvernig get ég náð til nemenda? 

Nemendur með kjörþögli: Þurfa að vera í hóp þar sem þeir upplifa sig 

örugga. 

Nokkrir bóklega sterkir nemendur þurfa að taka hlutverk sitt alvarlega: Get 

gefið þeim ábyrgðarhlutverk. 

Sérkennslunemendur þurfa aðstoð, e.t.v. frá hinum bóklega sterku sem 

hluti af ábyrgðarhlutverki þeirra. 

Félagslega einangraðir nemendur: Reyna að finna þeim hóp við hæfi 



 

99 

Erlendir nemendur með lítinn málskilning/orðaforða þurfa hvatningu til að 

tjá sig og stuðning til að skilja. 

ATH ekki stráka og stelpuhópar. 

ATH nemendur sem ekki geta verið saman í hóp vegna „hegðunar“ 

(Rannsóknardagbók, 25.ágúst 2016). 

Þessar hugleiðingar leiddu til að nemendum var skipt í sambærilega hópa m.t.t. náms- 

og félagsgetu, kynjahlutfalla og félags- og menningarlegs bakgrunns, en voru jafnframt 

samstarfshæfir. Mér óafvitandi kom hópaskiptingin heim og saman við 

grundvallarregluna um fjölbreytilega hópaskiptingu. Jacobs & Kimura (2013) halda því 

fram að hópar í samvinnunámi þurfi að endurspegla fjölbreytileika heildarinnar til að 

stuðla að fjölbreyttum og lærdómsríkum samskiptum. Það brúi síðan hið vitsmuna- og 

félagslega bil sem er til staðar á milli nemenda.  

Hópaskiptingin virtist strax bera árangur en sama dag og hóparnir byrjuðu að starfa 

saman skráði ég eftirfarandi athugasemd í rannsóknardagbók: 

„Nemendur leystu verkefni dagsins ágætlega. Hjálpuðust að og mátti sjá að 

bóklega sterku nemendurnir gátu hjálpað sérkennslunemendunum“ 

(Rannsóknardagbók, 26. ágúst 2016). 

Ímyndunarheimurinn sem unnið var innan varð strax mikilvægur hlekkur í að efla 

samvinnuhæfni nemenda. Í upphafi reyndist hann vel við að leysa ágreiningsmál milli 

nemenda þar sem hann bauð upp á fjölbreyttar og margvíslegar lausnir á sama 

vandamálinu. Ég gat séð dæmi um þetta á myndbandsupptöku í annarri kennslustund 

þar sem verið var að skipuleggja rými innan lögreglustöðvarinnar: 

Nemandi 1: Fangelsið á að vera hérna inni í borðinu 

Margir nemendur: Nei. Þá geta fangarnir farið undir borðið og komist út! 

Nemandi 2: Nei! Fangelsið á að vera þarna!! (bendir á klósettið) 

Nemandi 1: Nei! Þá getum við ekki farið að pissa! Það á að vera hérna!  

Lögreglustjórinn: Heyrið þið, spæjarar...ég er hérna með svakalega mikið 

byggingarefni...(sýnir ímyndaða hluti, spýtur, steypu, hamra, nagla 

o.s.frv.)...hvað segið þið um að við hjálpumst að og byggjum rammgert 

fangelsi í kring um borðið? (Myndbandsupptaka, 26. ágúst 2016). 

Nemendur tóku þessari uppástungu vel og hófust handa við að byggja fangelsið í 

sameiningu í stað þess að þræta um staðsetningu þess. Þegar „byggingunni“ var lokið 
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gat hver og einn nemandi ímyndað sér útlit fangelsisins á sinn hátt og þar með allir 

sáttir við niðurstöðuna. Þrátt fyrir þessa kosti ímyndunarheimsins hafði ég á þessum 

tímapunkti ekki hugsað mér að nota hann sérstaklega til að efla samvinnufærni 

nemenda. Ég hafði heldur ekki áttað mig á að með samskiptum mínum við nemendur í 

hlutverki var ég óbeint að kenna þeim samvinnufærni. Rannsóknir hafa sýnt að 

valdatilfærslan sem á sér stað með notkun sérfræðingskápunnar er til þess fallin að 

stuðla að fagmannlegri og formlegri samskiptum milli kennara og nemenda (Aitken, 

2013). Eitt besta dæmið um þetta taldi ég vera hvernig valdeflingin hafði áhrif á hrós 

innan kennslustofunnar. Sökum þess að nemendur í hlutverki spæjara bjuggu yfir 

sérfræðiþekkingu sem ég og samkennarar mínir bjuggum ekki yfir fengu nemendur 

mikið hrós fyrir þekkingu sína: 

Kennari: Þú ert búinn að búa til virkilega flottar spæjaragræjur, Árni 

Teiknispæjari (Myndbandsupptaka, 26. ágúst 2016). 

 

Kennari: Þú ert mjög góð að læðast, Guðrún Fimleikaspæjari 

(Myndbandsupptaka, 1. september 2016). 

Hrósið sem kennarar í hlutverki veittu nemendum leiddi fljótlega til að nemendur fóru 

að endurgjalda hrósið: 

„Mig langaði bara að segja þér að þú varst mjög góð sem Birna bankastjóri“. 

Nemandi hrósar kennara. Kennarinn segir að hún hefði ekki búist við viðlíka 

athugasemd frá nemandanum (Rannsóknardagbók, 31. ágúst 2016). 

Þar sem kennarar og nemendur störfuðu saman sem jafningjar var hrósið sem 

nemendur fengu í verkefninu annars eðlis en alla jafna. Í stað þess að hrósið bærist ofan 

frá og niður, frá kennara til nemanda, kom það frá jafningja, samstarfsmanni til 

samstarfsmanns. Þetta taldi ég vera ástæðu þess að nemendur tóku að hrósa hverjum 

öðrum, jafningjum sínum, í auknum mæli og notuðu þá oftar en ekki orð okkar 

kennaranna: 

Hópur sýnir kyrrmynd af fjallinu sínu: „Úúúú hvað þetta er fallegt fjall“ segir 

nemandi meðal áhorfenda.“ Þetta er nákvæmlega það sama og ég hafði 

sagt um kyrrmyndina sem sýnd var á undan. Gaman að því 

(Rannsóknardagbók, 7. september 2016). 
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Nemendur eru að ræða um hvað þeir ætla að gera/sýna á samverustund 

sem þeir eiga að stjórna. „Við getum verið spæjarar á salnum“. segir einn 

nemandi. „Það er mjög góð hugmynd“ segir annar fullorðinslega. Ég hef oft 

sagt þetta í spæjaraleiknum. Það er augljóslega verið að herma eftir mér. 

Fyrirmyndir skipta gríðarlegu máli (Rannsóknardagbók, 14. október 2016). 

 

...og að lokum skrifuðum við blaðsíðutöl glæpanna sem hóparnir völdu upp 

á töflu. Ræddum hvaða glæp væri mikilvægast fyrir okkur að leysa. Gerðum 

það þannig að tveir glæpir voru teknir fyrir í einu og valið milli þeirra. Í 

umræðunum skapaðist mikill kliður meðal nemenda og allir vildu koma 

sínum skoðunum á framfæri. Á einum tímapunkti þegar kliðurinn var sem 

mestur kallaði einn nemandi yfir hópinn „Heyrðu allir hvað Katrín (annar 

nemandi í bekknum) sagði“. Nemandinn vildi sjá til að skoðanir allra fengju 

að heyrast. Þar sem Katrín talar ekki hátt þurfti hún hjálp. Hún er að nota 

orð samkennara minna: „Heyrðu allir hvað X sagði“. Frábært! 

(Rannsóknardagbók, 4. nóvember 2016). 

Sérfræðiþekking nemenda stuðlaði ekki eingöngu að aukinni samvinnufærni þeirra 

heldur hafði hún einnig áhrif á sjálfræði hópa, þ.e. færni nemenda í að leita sér hjálpar 

og viðurkenningar hjá jafningjum fremur en kennara (Jacobs & Kimura, 2013). Þar sem 

nemendur voru sérfræðingar í störfum spæjara og þar með öllum þeim verkefnum sem 

þeir tóku sér fyrir hendur lá beint við að þeir óskuðu eftir aðstoð frá samstarfsfélögum 

sínum. Ef nemandi leysti tiltekið verkefni hratt og vel af hendi var honum gjarnan veitt 

það verkefni að aðstoða samnemendur sem áttu í erfiðleikum. Þá var reynt að nýta 

hvert tækifæri sem gafst til að láta nemendur kenna samnemendum. Ef ég fékk t.a.m. 

spurningu frá nemanda sem ég vissi að samnemandi hans hafði fullan skilning á og gat 

svarað benti ég áðurnefndum nemanda á að fá hjálp frá samnemandanum frekar en að 

veita hjálpina sjálfur.  

Nemandi: Hvað á ég að gera í þessu verkefni? 

Kennari: Biddu Davíð spæjara um að hjálpa þér. Hann er með það á hreinu 

hvernig á að gera það (Myndbandsupptaka, 14. september 2016). 

Þetta gekk í nær öllum tilfellum stórvel og ýtti verulega undir samvinnu nemenda. 

Þegar leið á verkefnið virtust nemendur átta sig á þessu og voru farnir að biðja sjálfir 

um aðstoð samnemenda og óska leyfis að sitja við hliðina á einhverjum sem þeir töldu 

geta aðstoðað sig í verkefnavinnunni: 



102 

Stelpa, sem telja má eina af færari nemendum bekkjarins, átti í erfiðleikum 

með að setja bil á milli orða. Hún óskaði eftir hjálp annars nemanda sem 

hún vissi að kynni gott ráð við þessu vandamáli. „Viltu sína mér hvernig ég 

set puttann á milli?“. Nemandinn sem veitti hjálpina á við töluverða 

námserfiðleika að stríða og því einstaklega skemmtilegt að hann hafi komist 

í þá stöðu að vera sá sem veitir aðstoð. Ekki síst þar sem hann er fenginn til 

þess án aðkomu minnar (Rannsóknardagbók, 28. september 2016). 

Ákvörðunin að láta nemendur hjálpa hverjum öðrum eftir fremsta megni stuðlaði 

ekki einungis að auknu sjálfræði hópa heldur hafði hún einnig áhrif á umfang og gæði 

jafningjasamskipta meðal nemenda. Skipting nemenda í starfhæfa hópa strax frá 

upphafi hafði einnig áhrif á jafningjasamskipti þar sem auðvelt var að breyta yfir í 

hópavinnu með litlum fyrirvara þegar samskiptum nemenda í umræðum og vinnu var 

ábótavant. Jafningjasamskiptum nemenda óx hvað mest fiskur um hrygg í kjölfar 

ákvörðunarinnar að víkja frá upprunalegri kennsluáætlun og leggja þess í stað í auknum 

mæli fyrir verkefni sem reyndu á gagnrýna hugsun og umræðu. Slík verkefni krefjast 

þess að nemendur notist við flóknari hugsun sem rannsóknir benda til að auki gæði 

jafningjasamskipta (Chiang, Leung, Chui, Leung & Mak, 2013). Í þessum verkefnum 

mátti greina að áhugi nemenda á umræðum sín á milli jókst verulega: 

Fórum næstum kortér yfir tímann. Gaman í umræðum meðal nemenda og 

skiptar skoðanir um hvernig mætti komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Nemandi sem vildi skipta um skoðun í tilteknu málefni en þorði ekki alveg 

að viðurkenna það reyndi að halda hópfélögum sínum að tíma loknum til að 

ræða meira (Rannsóknardagbók, 4. október 2016). 

Kostir sérfræðingskápunnar til að stuðla að jöfnum tækifærum til þátttöku felast 

fyrst og fremst í valdeflingu nemenda. Þar sem allir nemendur taka sér hlutverk 

sérfræðinga hafa skoðanir og álit hvers og eins þeirra gildi og ber að virða. Þegar kallað 

var eftir þátttöku nemenda í umræðum og verkefnavinnu var lagt upp úr því að gera 

öllu sem nemendur lögðu til mála hátt undir höfði. Aldrei var gert lítið úr 

athugasemdum nemenda heldur var reynt að laga þær að sögunni og þannig skapa 

þeim gildi.  

Nemendur eru að leita að vísbendingum um hvarf kattarins hennar Guggu 

gömlu. Nemendur finna hina og þessa hluti á skólalóð og skrifa þá niður í 
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spæjarabók. Einum nemenda gengur illa að finna hluti og hefur ekkert skráð 

þegar komið er aftur inn í stofuna. 

Kennari: Fannst þú ekki neitt [nafn nemanda]? 

Nemandi: Ég fann bara R-T-C 

Kennari: Ha? Hvað er það? 

Nemandi: Ég fann bara svona stafi, R-T-C 

Kennari: Stafi? 

Nemandi: Já, sem einhver var búinn að skrifa á klifurgrindina. 

Kennari: Jahá! Frábært, það hlýtur að þýða eitthvað! Hvað gæti R þýtt? 

Nemandi: (hugsar)...ræningi! 

Kennari: Auðvitað! en T? 

Nemandi: (hugsar)...tók...tók köttinn! 

(Myndbandsupptaka, 29. september 2016). 

Eftir því sem nemendur gerðu sér betur grein fyrir að allar athugasemdir væru teknar 

gildar þorðu fleiri og fleiri að leggja til málanna. Þegar nemendur sem alla jafna sögðu 

lítið sem ekkert vildu koma skoðunum sínum á framfæri var séð til þess að þeir fengju 

að tjá sig, þó stundum þyrfti mikið til: 

Nemandi sem hefur verið greindur með lágan vitsmunaþroska réttir upp 

hönd þegar að hóparnir eru að tala saman um hvernig Sigga súra muni 

vegna í framtíðinni. Samkennari gengur að nemandanum sem hvíslar. 

Kennarinn heyrir ekki hvað nemandinn vill segja og biður hann að koma 

með sér fram á gang. Þar segir nemandinn: „hann þarf að vera kurteis“. 

Samkennari hrósar nemandanum fyrir góða hugmynd og biður nemandann 

að tilkynna spæjurunum þetta með sinni hjálp. Samkennarar hafa orð á því 

eftir kennslustundina að þeir hafi ALDREI áður heyrt nemandann leggja til 

málanna af fyrra bragði (Rannsóknardagbók, 22. september 2016). 

Samhliða því að sérfræðingskápan veitti kost á að jafna tækifæri nemenda til þátttöku 

gagnaðist hún einnig við að auka ábyrgð einstaklinga í nemendahópnum. Þar höfðu 

sameiginleg markmið nemenda töluvert að segja því framgangur sögunnar var oft undir 

því kominn að allir spæjarar leystu tiltekin verkefni í sameiningu og skipti þá framlag 

hvers og eins miklu máli. Sem dæmi má nefna þegar spæjararnir leystu þrautir til að 

geta opnað læst umslög sem í voru að finna vísbendingar frá Sigga súra. Til að leysa 

þrautina þurfti úrlausn allra nemenda í hópnum að vera góð sem varð til að þeir 

aðstoðuðu og hvöttu hvern annan áfram. Þrátt fyrir að gerð væri krafa um góða úrlausn 
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allra nemenda voru námslegar kröfur ólíkar á milli nemenda eins og vera ber í skóla án 

aðgreiningar (Vaughn, Bos, & Schumm, 2011). Þegar nemendur leystu umræðuverkefni 

í hópum var einnig gerð krafa um þátttöku þeirra allra. Í slíkum verkefnum reyndist 

einna best að auka ábyrgð einstaklinga með því að gefa hverjum og einum nemenda 

sérstakt hlutverk innan hópsins (hópstjóri, ritari, tímavörður, gagnasafnari o.s.frv.) en 

það er vel þekkt leið í samvinnunámi (Voyles, Bailey & Durik ,2015). Að veita 

nemendum slíkt hlutverk gat skipt sköpum fyrir samstarfið en vel þurfti að fylgjast með 

því hvort nemendur réðu við hlutverkið: 

Verkefnið var mjög gott. Nemendur nokkra stund að koma sér af stað. Það 

getur ekki hver sem er verið hópstjóri. Sumir frábærir, reynist öðrum of 

erfitt. Þegar að hópstjóri gat ekki gegnt hlutverki sínu gerði hópurinn ekki 

neitt. Um leið og skipt var yfir í góðan tóku allir þátt (Rannsóknardagbók, 

12. október 2016). 

Af þeim átta grundvallarreglum í samvinnunámi sem Jacobs & Kimura (2013) 

skilgreina telja þeir myndun jákvæðra gagnkvæmra tengsla milli nemenda vera einna 

mikilvægasta áhrifaríku samvinnunámi. Styrkleiki sérfræðingskápunnar til að ýta undir 

samvinnunám nememenda er líklega hvergi meiri en einmitt á þessu sviði. Með því að 

fá nemendur til að starfa saman innan spæjaradeildar lögreglunnar í leit að 

glæpamanninum Sigga súra og samstarfskonum hans fengu þeir tækifæri til að öðlast 

samsemd, eignast sameiginleg markmið og sameiginlega óvini. Allt eru þetta leiðir sem 

Laal (2013) segir til þess fallnar að auka jákvæð gagnkvæm tengsl nemenda í námi. Áhrif 

sameiginlegra óvina á jákvæð gagnkvæm tengsl virtust hafa einna mest áhrif í upphafi 

verkefnisins: 

Bréfið frá Sigga svínvirkaði að nýju. Nemendur elska að hata Sigga. Siggi 

kallaði þá vitleysinga og óskaði þeim slæmrar helgi. Þeir eru mjög pirraðir 

(Rannsóknardagbók, 2. september 2016). 

 

Kveikja dagsins var á þann veg að ég mætti í skólann og gætti þess að 

nemendur myndu ekki sjá mig. Ég kom mér fyrir í sérkennslustofu sem ekki 

var í notkun og beið þess að nemendur kæmu inn í kennslustofuna. Þá 

hringdi ég inn í kennslustofuna í hlutverki Sigga Súra. Nemendur voru MJÖG 

spenntir fyrir því að heyra loksins aftur í honum. Hann sagði þeim frá þraut 

númer 8 og lagði á. Ég gekk þá að stofunni og bankaði hressilega á dyrnar. 

Spennan varð óbærileg. Nemendur héldu að hér væri Siggi mættur. Áhuginn 
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á verkefninu jókst gífurlega. Best heppnaða kveikjan í þó nokkurn tíma. Í 

kjölfarið fylgdi ein afkastamesta kennslustundin hingað til. Ég er viss um að 

það er samhengi hér á milli...skoða það (Rannsóknardagbók, 6. september 

2016). 

 

Lögreglustjórinn kom aftur og bað spæjarana um að koma með sér út þar 

sem hann hefði fengið vísbendingu um að Siggi súri væri fyrir utan 

lögreglustöðina. Þegar út var komið fundum við Eggu og náðum henni. 

Ótrúleg gleði þegar nemendur leiddu hana inn í gæsluvarðhald. Sungu 

marseringarlög og hvaðeina! Margir nemendur skólans horfðu 

spurnaraugum á okkur. Tók nemendur úr hlutverki utanhúss og sendi þá 

beint í frímínútur. FRÁBÆRT hvað þeir eru orðnir snöggir að taka við sér og 

fara úr hlutverki (Rannsóknardagbók, 8. september 2016). 

Þrátt fyrir mikilvægi sameiginlega óvinarins til að skapa jákvæð gagnkvæm tengsl í 

upphafi verkefnisins var augljóst að nemendur voru fullfærir um að viðhalda og auka 

þessi tengsl sín á milli eftir að Sigga hafði verið náð. Þetta var vísbending um að jákvæð 

gagnkvæm tengsl nemenda eru ekki háð því að eiga sameiginlegan óvin eða einhvers 

konar lokatakmark. Miklu fremur er þetta liður í því að nemendur upplifa sameiginlegan 

árangur og skapa með þeim samsemd sem eflir trú á samvinnu. Þegar líða tók á 

verkefnið mátti sjá dæmi um að nemendur voru farnir að hafa aukna trú á gildi 

samvinnunnar: 

Í dag ákváðu nemendur hvaða atriði þeir vildu sýna í samverustund 1.-4. 

bekkjar á sal skólans. Nemendur eru flestir töluvert spenntari fyrir því að 

gera eitthvað „öll saman“ heldur en að gera mörg lítil atriði, eins og þeir 

hafa venjulega gert. Spurning hvort að spæjaraleikurinn hafi eitthvað að 

segja með þetta? (Rannsóknardagbók, 25. október 2016). 

5.1.6 Upplifun nemenda 

Áhugaverðustu áhrif verkefnisins á upplifun nemenda af skólastarfi urðu mér ekki 

fullkomlega ljós fyrr en í lok rannsóknartímabilsins. Að verkefninu loknu tók ég viðtöl 

við ellefu nemendur til að komast betur að raun um upplifun þeirra. Ég spurði þá m.a. 

hvað þeim þætti skemmtilegast að gera í skólanum. Í þessum viðtölum var aðeins einn 

nemandi sem nefndi verkefni mitt strax sem það skemmtilegasta sem hann gerði í 

skólanum en hann gat ekki gert grein fyrir hvers vegna svo væri: 
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Ég: Hvernig finnst þér í skólanum? 

Nemandi: Gaman 

Ég: Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum 

Nemandi: Spæjaraleikur! 

Ég: Hvers vegna er svona skemmtilegt í spæjaraleiknum? 

Nemandi: Ég veit ekki alveg… 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016) 

Hinir tíu nemendurnir nefndu annað en spæjaraleikinn sem það skemmtilegasta 

sem þeir gerðu í skólanum. Þá spurði ég þessa nemendur, í lok hvers viðtals, hvort þeir 

myndu heldur velja, það sem þeir höfðu áður sagt skemmtilegast eða fara í 

spæjaraleikinn. Allir nemendur völdu þá spæjaraleikinn utan eins en þrátt fyrir það gat 

ég greint að verkefnið hafði ekki mælst illa fyrir hjá honum: 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn eða fara í list- og 

verkgreinar, hvort myndir þú velja. 

Nemandi: List- og verkgreinar 

Ég: En..ef þú mættir velja á milli þess að fara í læsi og fara í spæjaraleikinn, 

hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Ég myndi segja spæjaraleikurinn 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 

Níu nemendur skiptu um skoðun og sögðu að spæjaraleikurinn væri það 

skemmtilegasta sem þeir gerðu í skólanum. Ástæða þess að þeir skiptu um skoðun kom 

mér á óvart: 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn og fara í 

tónmennt, hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Mér finnst aðeins skemmtilegra í spæjaraleiknum 

Ég: Hvers vegna sagðir þú ekki „spæjaraleikurinn“ áðan þegar ég spurði 

hvað væri skemmtilegast? 

Nemandi: Ég veit ekki. Ég bara gleymdi því 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 

 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn og gera 

skemmtilegustu blaðsíðuna í rauðu bókinni, hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Spæjaraleikinn. Hann er svo skemmtilegur 
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Ég: Hvers vegna sagðir þú ekki „spæjaraleikurinn“ áðan þegar ég spurði 

hvað væri skemmtilegast? 

Nemandi: Já…þá bara gleymdi ég  

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 

Svör nemenda vöktu upp spurningar. Hvernig gátu nemendur gleymt 

spæjaraleiknum sem var búinn að vera nær þriðjungur af öllu skólastarfi þeirra 

undanfarnar tólf vikur? Hvernig gátu nemendur gleymt því sem þeim þótti 

skemmtilegast? Hvað olli því að spæjaraleikurinn kom ekki upp í huga nemenda þegar 

þeir voru spurðir út í skólastarf sitt? Mér datt í hug að e.t.v. væru nemendur að aðskilja 

spæjaraleikinn frá skólanum sökum þess hversu frábrugðinn hann er hefðbundnu 

skólastarfi. Ég ákvað að spyrja nemendur hvort þeir upplifðu spæjaraleikinn ekki sem 

hluta af skólanum og komst að raun um að grunur minn reyndist á rökum reistur: 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn og fara í Sprota, 

uppáhalds bókina þína, hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Spæjaraleikinn. Mér finnst það skemmtilegra 

Ég: Hvers vegna sagðir þú ekki „spæjaraleikurinn“ áðan þegar ég spurði 

hvað væri skemmtilegast? 

Nemandi: Ég var bara búinn að gleyma honum þá 

Ég: Er spæjaraleikurinn hluti af skólanum? 

Nemandi: (hugsar)…sko, hann er í skólanum, en hann er ekki eins 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 

 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn og fara í sund 

hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Spæjaraleikinn. 

Ég: Hvers vegna sagðir þú ekki „spæjaraleikurinn“ áðan þegar ég spurði 

hvað væri skemmtilegast? 

Nemandi: Ég var bara búin að steingleyma honum. 

Ég: Er spæjaraleikurinn hluti af skólanum? 

Nemandi: Hann er sko EKKERT eins og skólinn 

Ég: Hvernig er hann öðruvísi? 

Nemandi: Af því að við erum að njósna og maður gerir það ekki í skólanum 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 
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Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn eða stærðfræði, 

hvort myndir þú velja. 

Nemandi: Spæjaraleikinn. Það er skemmtilegra 

Ég: Hvers vegna sagðir þú ekki „spæjaraleikurinn“ áðan þegar ég spurði 

hvað væri skemmtilegast? 

Nemandi: Hann er skemmtilegastur. Ég gleymdi því bara 

Ég: Er spæjaraleikurinn hluti af skólanum? 

Nemandi: NEI! Þá erum við í alvöru að handtaka! 

Ég: Erum við þá ekki lengur í skólanum þegar við erum í spæjaraleik? 

Nemandi: Ég held ekki 

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 

Sú staðreynd að ég tók sjálfur viðtölin við nemendur hafði e.t.v. áhrif á svör þeirra. Það 

veitti mér þó mikla ánægju að allflestir nemendur sem ég tók viðtal við sögðu 

spæjaraleikinn vera það skemmtilegasta sem þeir gerðu í skólanum. Á sama tíma þótti 

mér merkilegt hvernig þeir virtust nær undantekningalaust líta spæjaraleikinn öðrum 

augum heldur en hefðbundið skólastarf. Ég get mér þess til að þetta stafi af einhverju 

leyti af því að nemendur trúi ekki á að hægt sé að læra í gegnum leik. Síðasta viðtalið 

gaf vísbendingu um hvernig nemendur, jafnvel niður í sjö ára aldur, hafa 

fyrirframgefnar hugmyndir um nám og skólastarf: 

Ég: Ef þú mættir velja á milli þess að fara í spæjaraleikinn og læsi,- hvort 

myndir þú velja. 

Nemandi: (Hugsar)…maður lærir allavegna meira í læsi 

Ég: Hvernig þá?  

Nemandi: Því þá getur maður kannski lært eitthvað nýtt. Maður lærir ekkert 

þegar maður hleypur á eftir þjófum. 

Ég: Lærir maður ekkert við að handsama þjófa? 

Nemandi: ...jú, að vera hraðari. En maður lærir ekkert sem að maður þarf 

að læra þegar maður er að teikna alls konar græjur og svoleiðis. Eina sem 

maður lærir er eitthvað sem maður þarf ekki að læra…eins og að teikna. 

Mér finnst skemmtilegra í spæjaraleiknum heldur en læsi, en það er betra 

að fara í læsi...held ég  

(Viðtal við nemanda, 11. nóvember 2016). 
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5.2 Kennarar 

Í þessum kafla er sagt frá hvernig ég taldi mig, í kjölfar gagnagreiningar, geta komið 

auga á að verkefnið hafði áhrif á vissa þætti í kennslu minni: trú á eigin getu, 

teymiskennslu, samþættingu náms og ígrundun. 

5.2.1 Trú á eigin getu 

Í allri kennslu skipta undirbúningur og framkvæmd miklu máli til að ná settum 

markmiðum. Réttmætt og jákvætt mat kennara á hæfileikum sínum til að leysa þessi 

verkefni af hendi, þ.e. trú hans á eigin getu, hefur mótandi áhrif á hegðun og áhugahvöt 

hans (Jackson & Mentzer, 2015). Áður en rannsóknin hófst hafði ég töluverða trú á 

eigin getu til að nota sérfræðingskápuna í skólastarfi. Ég hafði kynnt mér vel notkun 

aðferðarinnar í skólastarfi erlendis og rannsóknir tengdum henni. Ég hafði sjálfur prófað 

að nota aðferðina áður bæði í starfi mínu sem frístundaráðgjafi og í fyrra vettvangsnámi 

mínu og hafði þ.a.l. öðlast beina reynslu af notkun hennar. 

Þrátt fyrir þetta var ekki þar með sagt að ég væri áhyggjulaus í upphafi: 

Ég var ögn stressaður fyrir upphaf tímans. Ég hafði keyrt verkefnið áður, þ.e. 

þessa kennslustund, svo ég vissi að einhverju leyti við hverju mætti búast, 

en vissi ekki hvernig nemendahópurinn myndi bregðast við og hafði ég 

aldrei notað aðferðina með svona stóran hóp (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 

2016). 

Strax að lokinni fyrstu kennslustundinni var ég á þeirri skoðun að stærð hópsins skipti 

ekki máli. Nemendurnir voru tilbúnir að læra á þennan hátt og sýndu verkefninu mikinn 

áhuga sem renndi frekari stoðum undir þá trú mína að nám í hlutverki eigi einstaklega 

vel við nemendur á þessum aldri. Tilvitnunin hér að ofan er sú eina í rannsóknardagbók 

minni þar sem ég lýsi yfir áhyggjum varðandi framkvæmd eða undirbúning verkefna.  

Sérfræðingskápan er margþætt kennsluaðferð sem sögð er bjóða upp á 

óendanlegar útfærslur og þar með nær ómögulegt að fullkomna hana (Abbott, 2007). 

Þessu fann ég fyrir sjálfur þar sem ég var sífellt að bæta við mig nýrri þekkingu og 

hugmyndum í gegnum verkefnið og efldi það trú mína á eigin getu enn frekar: 

Ég lét nemendur lúta höfði og loka augunum þegar þeir fóru í hlutverk. 

„Lítið niður og lokið augum. Þegar þið lítið upp eru þið orðnir spæjarar“. 

Þetta virkaði mjög vel! Skilur á milli leiksins og kennslunnar. Nota þetta 

áfram! (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 2016). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar sem nota sérfræðingskápuna í fyrsta sinn 

eru fljótir að auka verulega trú sína á eigin getu til notkunar hennar (Aitken, 2013; 

Walshaw, 2009). Þetta mátti sjá hjá samkennurum mínum sem höfðu enga reynslu af 

notkun sérfræðingskápunnar áður en rannsóknin hófst. Við undirbúning voru þeir 

jákvæðir gagnvart innleiðingu aðferðarinnar en heyra mátti að þeir höfðu ekki mikla trú 

á eigin getu til beitingar hennar: 

Ása: Ég er líka svo spennt að sjá, því að við þekkjum þau, hvernig þau 

bregðast við þegar að við förum í hlutverk sem einhver annar en við. Við 

gerum það nú aðeins, að leika fyrir þau, en við erum ekki aðrir karakterar. 

Mér finnst það rosalega forvitnilegt að sjá hvernig þau verða. Og líka 

kannski af því að í þessu byrjendalæsi er ég búin að vera að pæla í á meðan 

að við höfum talað um þetta, þá erum við alltaf að keyra aftur og aftur það 

sama, eitthvað sem við kunnum. Nú ætlum við að fara að kenna það sama 

en gera það allt allt öðruvísi. Það stressar mann svolítið...hvernig þetta 

virkar...hvort þetta virkar (Samtal við kennara, 22. ágúst 2016). 

Samkennararnir voru snöggir að tileinka sér að vera í hlutverki. Helstu breytinguna á trú 

þeirra á eigin getu mátti greina í þeim verkefnum sem þeir höfðu minnsta reynslu af:  

Kyrrmyndir gengu vel. Fyrsta skipti sem nemendur búa til svoleiðis. 

Samkennarar mínir áttu ekki orð yfir því hversu vel kennslustundin gekk, þá 

sérstaklega kyrrmyndirnar. Þeir höfðu áður lýst þeirri skoðun að nemendur 

gætu ekki komið með hugmyndir eða allt myndi leysast upp 

(Rannsóknardagbók, 7. september 2016). 

Eftir því sem á leið mátti sjá að samkennurunum óx ásmegin í þeim þáttum kennslunnar 

sem þeir höfðu litla reynslu af og nýttu þá í auknum mæli: 

Samkennarar mínir voru uppnumdir af því hvernig nemendur trúðu þessu 

öllu og hversu vel þau héldu hlutverki. Þeir höfðu mjög gaman af því að 

stjórna nemendum í hlutverki án minnar hjálpar (Rannsóknardagbók, 5. 

október 2016). 

Aukin trú samkennaranna á eigin getu kom einna best í ljós þegar þeir voru byrjaðir að 

stjórna nemendahópnum óhræddir í hlutverki, bæta við söguna og nota 

ímyndunarheiminn til að leiða nemendur áfram í vinnu sinni: 
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Ég gleymdi húfu lögreglustjórans frammi á gangi. Nemendur taka eftir henni 

á leið að felustað Sigga súra og byrja að spá hvernig á því stendur. 

Samkennarar mínir eiga auðvelt með að spinna afsökun fyrir þessu: 

„Lögreglustjórinn er hjá Vésteini og maður fer ekki inn á efnafræðistofu 

með lögregluhúfu“. „Jáááááá, auðvitað“ svara nemendur (Rannsóknar-

dagbók, 13. október 2016). 

Það sem hafði e.t.v. einna mest að segja um að bæði mér og samkennurunum tókst 

að auka trú okkar á eigin getu var það samtraust sem skapaðist á milli okkar strax frá 

upphafi. Þeir höfðu jákvætt viðhorf gagnvart verkefninu og veittu mér fullt traust til að 

stjórna kennslunni: 

Ása: Spennandi 

Signý: Já, spennandi 

Ása: Maður hlakkar til að prófa eitthvað svona nýtt. 

Signý: ...og að krakkarnir fái að upplifa eitthvað öðruvísi og við lærum 

eitthvað nýtt. Það skiptir svo miklu máli. Það er það sem mér finnst mest 

spennandi við að fá kennaranema (Samtal við kennara, 22. ágúst 2016). 

Ásamt því að samkennararnir treystu mér til verksins veitti það mér mikið öryggi að 

vera undir vökulu auga reyndra kennara. Þetta jákvæða viðhorf og gagnkvæma traust 

tel ég hafa stuðlað að öflugu samstarfi meðan á verkefninu stóð, en þessir þættir eru 

sagðir móta samtraust kennara (Bandura, 1997). Líkt og áður sagði tel ég að samtraust 

mitt og samkennara minna hafi gegnt lykilhlutverki í að efla trú okkar á eigin getu. Ég tel 

að samtraust okkar hefði ekki geta orðið jafn gott og raun bar vitni ef ekki hefði verið 

um teymiskennslu að ræða. 

5.2.2 Teymiskennsla 

Kostir teymiskennslunnar við notkun sérfræðingskápunnar komu fram strax í upphafi 

verkefnisins. Ég hafði ekki reynslu af því að leggja verkefnið fyrir svo marga nemendur 

og sá fljótlega að það hefði verið mun erfiðara og ekki skilað jafn miklum árangri ef 

teymiskennslu hefði ekki notið við: 

Ég missti dálitla yfirsýn við að stjórna leiknum þar sem nemendur voru svo 

margir. Ég átti erfitt með að fylgjast með öllum þeim sem þótti erfitt að taka 

þátt. Samkennarar mínir voru töluvert í því að fylgjast með þessum 
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einstaklingum og hjálpa þeim aftur inn í leikinn sem varð til þess að þeir 

tóku frekar þátt (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 2016). 

Eftir því sem á leið komu fleiri kostir teymiskennslu í ljós við beitingu 

sérfræðingskápunnar. Má þar nefna aukinn sveigjanleika í hlutverkaskipan þar sem 

hægt er að kalla fjölbreyttari persónur inn í leikinn og þá jafnvel margar á sama tíma. 

Teymiskennsla reyndist einstaklega vel þegar kennari fór í hlutverk persónu með lægri 

stöðu en nemendur í hlutverki spæjara. Þá kom fyrir að spæjararnir áttu erfitt með 

valdatilfærsluna sem gat haft neikvæð áhrif á hegðun þeirra í garð kennara í lægra 

hlutverki. Á þessum stundum gat annar kennari í hlutverki, með svipaða valdastöðu og 

spæjararnir, sýnt þeim góða framkomu og haldið aga án þess að stöðva þyrfti 

framvindu leiksins: 

Nokkrir spæjarar fóru yfir um af spennu þegar að við náðum Össu og Hösssu 

og höguðu sér hreinlega illa gagnvart þeim á leiðinni til baka. Ég stoppaði þá 

af í hlutverki. Ég fékk tvo nemendur til að „passa upp á“ fangana. Þeir tóku 

hlutverk sitt alvarlega og stóðu sig vel. Hvað hefði ég gert ef ég hefði verið 

einn og sjálfur í hlutverki fangans? Hefði eflaust þurft að fara úr hlutverki. 

Það er aldrei gaman. Samstarf gott þegar svona kemur upp á 

(Rannsóknardagbók, 6. október 2016). 

Umfram áðurnefnda kosti teymiskennslu í notkun sérfræðingskápunnar fann ég 

einnig fyrir þeim kostum sem rannsóknir á teymiskennslu hafa sýnt fram á að hún veiti 

kennurum s.s. aukinn sveigjanleika, dreifingu ábyrgðar og ánægju í starfi (Buckley, 

2000; Goetz, 2000; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Kohler-Evans, 2006; Kozak & Elliot, 

2011). Samhliða þessum kostum gat ég einnig fundið fyrir nauðsyn þess að gott samráð 

ríki á milli meðlima teymisins. Goetz (2000) segir að nauðsynlegt sé fyrir kennara í teymi 

að funda minnst vikulega og skipuleggja hvað verði kennt og hvernig. Ég upplifði að 

fundir teymisins hefðu þurft að vera fleiri en áætlaðir voru til samstarfs á stundatöflu: 

Hófum tímann á að fara yfir hvar Siggi Súri væri staddur. Fengum „Hössu“ til 

að koma og staðfesta ágiskun okkar. Ég hefði þurft að fara betur yfir það 

með Helgu hvernig við ætluðum að gera það. Mótsagnir milli okkar í 

spunanum. Henni ekki alveg ljóst hvernig við ræðum saman í hlutverki. 

Vantaði að „segja já“. Ég hefði gjarnan viljað ræða samtal okkar betur. Það 

getur verið erfitt að koma samkennurum inn í öll mál, m.a. vegna þess 

hversu lítinn tíma ég fæ til þess. Samráðsfundir okkar duga ekki til, jafnvel 
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þó við förum oftast vel yfir tímann sem er veittur til skipulagningar 

teymiskennslu. Mikið af alls konar fundum og öðru í skólastarfi og of lítill 

tími til undirbúnings fyrir verkefnið mitt (Rannsóknardagbók, 13. október 

2016). 

Notkun sérfræðingskápunnar í teymiskennslu kallar á aukin undirbúningstíma, í það 

minnsta þegar verið er að innleiða aðferðina. Mikilvægt er að veita kennurum, sem vilja 

innleiða aðferðina, það svigrúm.  

5.2.3 Samþætting náms 

Í verkefninu var hugað að samþættingu á íslensku, náttúrugreinum, samfélagsgreinum 

og listgreinum. Dorothy Heathcote skapaði sérfræðingskápuna gagngert til að hægt 

væri að nota hana þvert á námsgreinar og samþætting er þar með órjúfanlegur hluti af 

aðferðinni (Aitken, 2013; Bolton, 2003). Nemendur unnu að ólíkum verkefnum sem 

reyndu á allar þessar greinar í gegnum sameiginlega sögu af störfum sínum sem 

spæjarar. Samþætting námsgreina með notkun sérfræðingskápunnar fólst ekki í því að 

flétta tiltekið námsefni við sögu spæjaranna. Þvert á móti var reynt að skapa söguna í 

kringum námsefnið og þau verkefni sem nemendum var ætlað að leysa m.t.t. 

hæfniviðmiða í námsáætlun þeirra. Það sem þurfti einna helst að undirbúa var hvernig 

leiða ætti úr einu verkefni í annað. Fjöll voru fyrsta viðfangsefnið á kennsluáætluninni 

og því var ákveðið að glæpamaðurinn Siggi súri, sem spæjararnir eltust við, hefði flúið 

upp til fjalla. Nemendur þurftu að kynna sér fjöll í hlutverki spæjara áður en lengra var 

haldið í sögunni. Vegna fjallaferðar Sigga súra gafst tækifæri til ýmiss konar 

verkefnavinnu um fjöll þar til nemendur höfðu náð þeim námsmarkmiðum sem til var 

ætlast. Næst átti að vinna með söguna Ástarsaga úr fjöllunum með sérstakri áherslu á 

að kynna fyrir nemendum samsett orð. Ákveðið var að nemendur færu upp á fjall í leit 

að Sigga súra en hittu þar fyrir tröll. Þannig var nýja viðfangsefnið kynnt fyrir 

nemendum en samhliða varð til ástæða fyrir því að spæjararnir gætu ekki náð Sigga 

strax. Til að vekja áhuga nemenda á að læra samsett orð voru þau kynnt sem lykillinn 

að því að geta yfirbugað tröllið og þar með haldið áfram leitinni að Sigga súra. Á þennan 

hátt gekk skipulagning verkefnisins fyrir sig. 

 Að sex vikum liðnum var vikið frá upprunalegri kennsluáætlun og ákveðið að fara aðra 

leið. Reynt var að auka áhrifamátt nemenda á framvindu sögunnar og í kjölfarið koma 

auga á hvaða námsmarkmið mætti vinna með út frá þeim hugmyndum sem nemendur 

settu fram. Þetta leiddi til þess að áhersla á náttúrugreinar dvínaði en þess í stað var 

áhersla aukin á sjálfbærni, lykilhæfni og lífsleikni þar sem nemendur m.a. æfðu sig í að 
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leysa úr ágreiningi, lærðu um tilfinningar og unnu að verkefnum sem reyndu á 

samvinnu og umræður. 

Ég tel að hægt sé að fara hvora leiðina sem er og báðar eru sjálfsagt mikilvægar. Hin 

síðari, að finna leiðir að námsmarkmiðum út frá hugmyndum nemenda, stuðlar að 

aukinni sköpun af þeirra hálfu og virðist einstaklega heppileg fyrir þjálfun í félagsfærni. 

Hin fyrri, að styðjast við fyrirfram ákveðna kennsluáætlun, leiðir til þess að nemendur 

uppfylla viss námsmarkmið sem skóla- og aðalnámskrá krefst af þeim. Hvora leiðina 

sem kennari velur að fara tel ég að samþætta megi hvaða verkefni sem er inn í hvaða 

sögu sem er. Frelsi ímyndunarheimsins gerir þetta mögulegt. Það sem skiptir máli er að 

kennari veiti nægilegri, reglulegri spennu inn í ferlið til að viðhalda áhuga nemenda. 

5.2.4 Ígrundun 

Ígrundun mín á eigin kennslu var nauðsynleg á meðan á verkefninu stóð sökum þess að 

um starfendarannsókn var að ræða, en slíkar rannsóknir byggja á ígrundun rannsakanda 

(McNiff, 2002). Niðurstöður rannsókna benda til að ígrundun sé einstaklega mikilvæg 

kennurum þegar þeir nota nýja kennsluhætti líkt og ég hafði í hyggju (Farrell, & Jacobs, 

2016; Yaman, 2016; Yanuarti & Treagust, 2016). Ígrundunin fór oftast fram í lok hvers 

dags og byggði á hugleiðingum um skipulag og framkvæmd verkefnisins í heild, 

framkvæmd og framsetningu einstakra verkefna, nemendahópinn í heild og einstaka 

nemendur. Þetta svipar til þeirra þátta sem Tomlinson (2005) segir skipta höfuðmáli í 

ígrundun kennara í nútíma skólasamfélagi en þeir eru skipulagning náms, 

bekkjarskipulag og einstaklingseðli nemenda. 

Ígrundunin fólst að miklu leyti í að koma auga á þá þætti í kennslunni sem ég taldi 

jákvæða fyrir nám nemenda. Þannig gat ég gert mér grein fyrir því hvað virkaði vel og 

minnt mig á að halda því áfram: 

Nokkrir nemendur kláruðu fræðibækur sínar og fengu þá að hjálpa hinum. 

Jafningjafræðsla virkaði mjög vel, hana þarf ég að nota meira. Nemendur 

vinna betur og hraðar með hjálp samnemenda og þetta er á sama tíma 

hvetjandi fyrir þá sem hjálpa. Þeim fannst það skemmtilegt, eflir samvinnu! 

Þegar að nemendur sem ekki treystu sér til að hjálpa öðrum kláruðu bækur 

sínar fengu þeir störf við að ganga frá í stofunni. Þetta gekk eins og vel 

smurð vél. Gott að vera alltaf tilbúinn með verkefni fyrir þá sem klára 

(Rannsóknardagbók, 9. september 2016). 
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Á sama hátt reyndi ég að koma auga á það sem misfórst. Í þeim tilfellum reyndi ég að 

komast að rót vandans, gera mér grein fyrir eigin mistökum og hugleiða hvernig laga 

mætti vandamálið og fyrirbyggja að það kæmi upp aftur: 

Kennslustundin í dag var án efa sú sísta hingað til. Nemendur eru út um allt 

og eiga erfitt með að vita hvað þeir eiga að gera. Það er líklega of mikið í 

gangi. Nemendur þurfa að muna spæjarahópinn sinn, nafn fjallsins sem þeir 

eru að vinna með, hljóðasamband sem fylgir með fjallinu, sérfræðiþekkingu 

sína o.fl. Mín eigin mistök. Ég þarf að skrifa þessar upplýsingar upp og gera 

hópastarfið skýrara og skilvirkara (Rannsóknardagbók, 1. september 2016). 

Þegar ég setti fram vangaveltur varðandi mistök mín reyndi ég að ígrunda hvað ég gæti 

gert til að bæta úr þeim. Ég kepptist við að prófa lausnina eins fljótt og auðið var og 

ígrundaði í kjölfarið hvernig til tókst: 

Umræður hefðu mátt vera betri. Ég þarf að fá nemendur til að tala meira sín 

á milli og verða betri að segja frá hugmyndum sínum. Sérstaklega þarf að 

virkja vanvirka nemendur. Ég hef ekki undirbúið nemendur nægilega vel. Ég 

þarf að gera eitthvað fyrir næsta umræðuverkefni. Get e.t.v. notað „Einn-

fleiri-allir“ til að kalla fram fleiri hugmyndir nemenda og auka umræður? 

(Rannsóknardagbók, 4. október 2016). 

„Einn-fleiri-allir“ er kennsluaðferð sem flokkast til umræðu- og spurnaraðferða og er til 

þess fallin að hvetja til aukinnar umræðu meðal nemenda. Nemendur hugleiða 

viðfangsefni umræðunnar fyrst í einrúmi, síðan ræða þeir hugleiðingar sínar við þá sem 

sitja þeim næst. Að lokum bera allir hópar saman hugmyndir sínar. Ég prófaði að nota 

aðferðina strax næsta dag:  

Nemendur voru mjög spenntir fyrir því þegar þeir fengu glæpafréttir 

afhentar. Ég setti í gang „Einn-fleiri-allir“ þegar nemendur völdu hvaða 

glæp þeir ætluðu að leysa. Virkaði mjög vel! Umræður umtalsvert betri en í 

gær. Þarf að vera vakandi fyrir fleiri tækifærum til að nota aðferðir sem efla 

umræður (Rannsóknardagbók, 5. október 2016). 

Í gegnum ígrundun fór ég að koma sífellt betur auga á hvernig ég gæti eflt 

kennsluna. Þá gerðist það sífellt oftar að ég fékk í miðri kennslustund hugmynd um 

hvernig ég gæti bætt kennsluna og tókst að hrinda henni í framkvæmd áður en 

kennslustundinni lauk. Þessi þróun kemur heim og saman við kenningu Schön (1983) 
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um hvernig ígrundun í aðgerðum leiðir af sér kunnáttu í aðgerðum, þ.e. hvernig 

hugleiðingar um eigin kennslu leiða til aukinnar færni í að bregðast við aðstæðum á 

vettvangi. Dæmi má nefna þegar ég tók eftir að nemendur sýndu lítinn áhuga verkefni 

sem ég hafði talið að þeim kæmi til með að þykja skemmtilegt: 

Margir nemendur sýndu söguveginum ekki jafn mikinn áhuga og ég hafði 

haldið. Höfðu verið mjög spenntir þegar þeir sköpuðu sögu Sigga súra með 

kyrrmyndum en virtust ekki hafa jafn mikinn áhuga á að skrifa hana. Þegar 

nokkuð var liðið á verkefnið grunaði mig að ég hefði látið nemendur fá of 

stór blöð fyrir söguveginn. Þetta hafði letjandi áhrif, nemendum þykir gott 

að sjá fyrir endann á verkefni. Ég brást við þessu strax í næsta verkefni 

þegar spæjararnir fóru út á skólalóð að leita að týndum ketti. Gaf 

nemendum mjög lítil blöð til að skrifa á, mjög hvetjandi. Mikil afköst í 

úrvinnslu, margir sem báðu um fleiri blöð og vildu skrifa meira 

(Rannsóknardagbók, 28. september 2016). 

Líkt og áður sagði sneri ígrundunin ekki einungis að skipulagningu kennslunnar og 

nemendahópnum í heild heldur einnig einstaka nemendum. Ígrundun varðandi einstaka 

nemendur fólst gjarnan í því hvernig hægt væri að gera nám nemenda meira 

einstaklingsmiðað: 

Dagurinn í dag svipaður og í gær. Nemendur kláruðu þrautirnar hans 

Vésteins vísindamanns. Allir náðu að klára, en tvær stúlkur þurfa líklega að 

fá léttari verkefni en hinir héðan í frá. Í það minnsta ef það er um 

læsisverkefni að ræða. Ég þarf að passa það!! Samkennarar mínir eru því 

sammála (Rannsóknardagbók, 15. september 2016). 

Ég ígrundaði einnig þegar ég varð var við erfiða hegðun nemenda. Ég velti þá fyrir mér 

orsökum hegðunarinnar og hvernig hægt væri að fyrirbyggja hana eða aðstoða 

nemendur við að bæta hana: 

Tveir spæjarar eiga erfitt þegar það verður mikill kliður í stofunni. Hefur 

áhrif á einbeitingu þeirra og hegðun. Sérstaklega virðast erfiðleikarnir koma 

í ljós þegar hávaðinn hefur verið viðvarandi lengi. Í næsta verkefni þar sem 

að verða læti þarf ég að muna eftir því að bjóða þessum einstaklingum 

heyrnatól. Þeir geta notað þau í hlutverki og þau geta verið hluti af 



 

117 

leiknum!! Spæjaraheyrnatól…er það ekki eitthvað? (Rannsóknardagbók, 6. 

september 2016). 

Ekki voru öll vandamál sem ég ígrundaði leyst í snatri og af öryggi. Vandamálið sem 

var hvað mest viðvarandi sneri að tilteknum nemanda sem ég fékk á tilfinninguna að 

fyndi sig ekki í verkefninu: 

Gengur illa hjá mér að fá einn nemanda inn, hann er dálítið týndur. Það er 

mér að kenna, ég hef lítið sem ekkert talað við hann það sem af er. Hann er 

sú týpa sem ég held að kennurum hættir til að gleyma. Þægur og hljóðlátur, 

hefur sig lítið frammi, án sérstakra námsörðugleika en þó ekki 

afburðarnemandi. Ég þarf að muna eftir því að ávarpa hann í hlutverki og sjá 

hvort það hafi ekki einhver áhrif (Rannsóknardagbók, 31. ágúst 2016). 

Þrátt fyrir þessa ígrundun mína var vandamálið enn viðvarandi viku síðar og þrátt fyrir 

ítrekaða skráningu á vandamálinu í rannsóknardagbókina tókst mér ekki að ráða bót á 

því: 

Það gengur ekki að ég gleymi „týnda“ nemandanum aftur! Ég er upptekinn 

við að stýra leiknum, of mikið að hugsa um. Þetta er samt ekki nógu gott. Ég 

þarf að ná honum einhvern veginn (Rannsóknardagbók, 7. september 

2016). 

 

„Týndi“ nemandinn gleymist ennþá…það mega ekki verða örlög hans. Verð 

bara að muna að tala við hann. Allavega einu sinni! (Rannsóknardagbók, 8. 

september 2016). 

Rúmlega viku eftir að ég minntist fyrst á vandamálið í rannsóknardagbók minni bar 

ítrekuð ígrundun mín loks árangur: 

Ræddi loksins við „týnda“ nemandann í hlutverki. Hann er njósnaspæjari. Ég 

hrósaði honum fyrir frábæra tækni við að læðast. Það virtist kveikja eitthvað 

í honum. Ég þarf að halda þessu áfram (Rannsóknardagbók, 9. september 

2016). 

Með aðstoð frekari ígrundunar tókst mér að halda uppteknum hætti og auka samskipti 

mín við nemandann. Eftir því sem á leið virtist þessi litla breyting á hegðun minni 

gagnvart nemandanum auka áhuga hans á leiknum: 
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„Týndi“ nemandinn var mjög glaður í tröllaverkefninu, brosti út að eyrum. 

Eitthvað sem samkennarar mínir segjast ekki hafa séð oft. Hann hefur 

gaman af spennunni. Hann tekur meira þátt en áður (Rannsóknardagbók, 

28. september 2016). 

Yfirlestur færslnanna í rannsóknardagbók minni sem sneru að nemandanum komu mér 

enn frekar í skilning um hversu miklu máli ígrundun skiptir fyrir kennara. Breyting á 

hegðun minni gagnvart nemandanum var smávægileg, að sýna honum örlitla athygli, en 

þrátt fyrir það tel ég að hún hafi verið virkilega þýðingarmikil. Ég get ímyndað mér að án 

markvissrar ígrundunar hefði þessi nemandi orðið í mínum augum „sá týndi“ og þar 

með ekki fengið þá jákvæðu upplifun af verkefninu sem ég taldi mig geta greint hjá 

honum í lok þess: 

Dagurinn gekk vel. Byrjaði á því að lesa bréf um uppvakninga sem nemandi 

hafði komið með. Þetta þótti spæjurunum MJÖG spennandi. Ég fékk þá 

skyndilega annað bréf frá öðrum nemanda, þeim sem ég átti svo erfitt með 

að ná til í upphafi verkefnisins. Bréfið sagði frá því að það væru einnig 

hættuleg vélmenni á eftir okkur. Þýðir þetta að ég hafi náð honum? 

(Rannsóknardagbók, 10. nóvember 2016). 

5.2.5 Erfiðleikar 

Líkt og sjá má á niðurstöðum er upplifun mín af notkun sérfræðingskápunnar mjög 

jákvæð. Ég geri mér þó grein fyrir að engin er rós án þyrna. Við notkun aðferðarinnar 

stóð ég frammi fyrir vissum erfiðleikum sem ég, þrátt fyrir mikla ígrundun, fann enga 

sérstaka lausn á en tel mikilvægt að minnast á. 

Sérfræðingskápan byggir að miklu leyti á að skapa sögu í kringum nám nemenda til 

að ýta undir tilfinningalega hvatningu þeirra í námi. Sagan er sköpuð m.t.t. þess 

námsefnis sem kennarinn vill koma að hjá nemendum en að auki er hún sköpuð af 

nemendum, uppástungum þeirra og innleggi. Sökum þessa getur sagan orðið nokkuð 

flókin og illskiljanleg þeim sem ekki voru til staðar til að upplifa hana. Þessu komst ég að 

snemma í ferlinu: 

Það virðist óþægilegt fyrir nemendur að missa úr verkefninu vegna veikinda 

eða annarra fjarvista. Tveir nemendur virðast nokkuð ringlaðir sökum þess 

að þeir voru veikir í gær. Ég þarf að útskýra betur fyrir þeim hvað er að 

gerast (Rannsóknardagbók, 1. september 2016). 
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Göt í sögunni gátu skapað vandamál fyrir nemendur. Sérstaklega var þetta raunin ef 

nemendur misstu úr nokkra daga. Þegar svo var þurfti að útskýra framvindu sögunnar 

ítarlega fyrir nemandanum sem missti af kennslunni, en snemma í ferlinu gerði ég mér 

ekki fullkomlega grein fyrir því: 

Eftir tímann náði ég tali af einum nemandanum sem hafði verið veikur frá 

skólabyrjun. Hann var, líkt og mig grunaði, alls ekki viss um hvað hafði verið 

að gerast í kennslu dagsins. Ég hafði ekki útskýrt söguna nógu vel fyrir 

honum áður en ég byrjaði. Gafst ekki tími til. Hann hafði leyst verkefni 

dagsins og virtist á einhvern hátt skilja að hann væri spæjari, en hafði ekki 

hugmynd um sögu spæjaranna og Sigga súra eða hvers vegna allir voru svo 

spenntir. Mér tókst að útskýra það lítillega að kennslunni lokinni 

(Rannsóknardagbók, 2. september 2016). 

Þegar ég áttaði mig á því hversu miklu máli skiptir að nemendur séu meðvitaðir um 

söguna og hversu mikil áhrif leyfi, fjarvistir eða veikindi geta haft á upplifun þeirra 

áttaði ég mig á vissum erfiðleikum sem kennarar standa frammi fyrir með notkun 

sérfræðingskápunnar. Hvernig er með góðu móti hægt að halda öllum nemendum vel 

upplýstum um framgang sögunnar án þess að hafa neikvæð áhrif á verkefnið? Ég reyndi 

ávallt mitt besta til að útskýra hvað hafði gerst í upphafi hverrar kennslustundar en gat 

ekki notað mikinn tíma til þess, ella hefði það bitnað á áætluðum tíma til verkefnavinnu 

og dregið úr áhuga nemenda sem voru með söguna á hreinu. Þá bað ég einnig 

samnemendur að hjálpa nemendum sem höfðu verið fjarverandi að komast inn í 

söguna en sökum ungs aldurs þeirra voru útskýringarnar oft ekki nægilega góðar. Það 

hjálpaði nokkuð að vera í teymiskennslu þar sem samkennararnir gátu stundum tekið 

nemendur afsíðis og sagt þeim söguna en oft á tíðum var það erfiðleikum háð þar sem 

þeir höfðu oft öðrum hlutverkum að gegna. 

Mikilvægi þess að nemendur væru vel meðvitaðir um söguna fyrir áhuga þeirra og 

tilfinningalega hvatningu í verkefninu mátti einnig merkja á þátttöku nemenda með 

slakan málþroska: 

Þrír nemendur sem eru með slakan málþroska eiga erfitt með að fylgja 

sögunni. Virðist stundum eins og þeir viti ekki hvað sé í gangi. Ýmiss annar 

vandi hjá þessum nemendum. Geta t.d. ekki notað spurnarorð og þar með 

ekki búið til spurningar. Það er vandamál þar sem þetta er stór hluti af starfi 

spæjarans (Rannsóknardagbók, 5. október 2016). 
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Erfiðleikar þessara nemenda stöfuðu ekki einungis af því að þeir ættu erfiðara með að 

gera sér grein fyrir gangi sögunnar heldur áttu þeir einnig erfitt með að taka þátt í 

umræðum sem skipa stóran sess í verkefnum sérfræðingskápunnar: 

Ræddi stuttlega við spæjarana um hvernig hægt væri að ná manninum sem 

rænir börnum úr bílum. Vildi láta þá setja fram lausnina sjálfir. Nemendur 

ræddu saman í hópum, „einn-fleiri-allir“. Það virkar mjög vel fyrir flesta að 

hafa svona hópsamtöl en ekki fyrir nemendur með slakan málþroska, þeir 

leggja lítið sem ekkert til málanna. Ætli þau séu ekki meðvituð um hvað sé 

að gerast? (Rannsóknardagbók, 8. nóvember 2016). 

Eftir því sem fjöldi nemenda í umræðum var meiri áttu þessir nemendur erfiðara með 

að tjá sig og halda athygli. Ég reyndi því eftir fremsta megni að skipuleggja umræður í 

minni hópum þegar tækifæri gafst en það var ekki alltaf hægt: 

Ég hugleiddi kennslustundina í gær þennan morgun. Vissir nemendur höfðu 

ekki haft mikið gaman af kennslustund gærdagsins, þ.e. nemendur með 

lélegan málþroska. Þeir eiga mjög erfitt með stórar hópumræður 

(Rannsóknardagbók, 9. nóvember 2016). 

Í kennslunni komst ég að raun um að hópumræður gátu skapað erfiðleika fyrir fleiri 

en eingöngu nemendur með lélegan málþroska. Í sérfræðingskápunni þarf 

nemendahópurinn að öðlast sameiginleg viðhorf, gildi og upplifanir en til að það megi 

verða þarf kennari oft að hafa hópumræður með öllum nemendum bekkjarins. 

Hópumræður eru sögunni mjög mikilvægar sem og oft nauðsynlegar við innlögn og í 

öðru námi. Í upphafi þriðju viku verkefnisins var ég byrjaður að taka eftir að fjöldi 

nemenda virtist hafa áhrif á hópumræður: 

Hópumræða um fræðitexta var mjög áhugaverð. Ég tel að margir nemendur 

læri mikið af slíkri umræðu. 40 nemendur eru þó heldur stór hópur. 

(Rannsóknardagbók, 6. september 2016). 

Eftir því sem á leið fór ég að taka eftir þeim erfiðleikum sem gátu komið fram í 

hópumræðum vegna fjölda nemenda: 

Erfitt að vera með svo marga nemendur í hópumræðum þar sem nemendur 

þurfa að koma með hugmyndir. Það er sérstaklega erfitt að leyfa öllum að 

leggja til málanna og þannig hafa áhrif á umræðuna og söguna. Það er ekki 
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nægilega mikill tími til að allir komist að. (Rannsóknardagbók, 20. 

september 2016). 

Þetta var vandamál þar sem persónulegar hugmyndir hvers og eins nemanda gegna 

lykilhlutverki í að veita þeim tilfinningalega hvatningu og þá upplifun að þeir eigi þátt í 

sköpun sögunnar. Ég reyndi mitt besta til að leyfa sem allra flestum nemendum að taka 

þátt þegar hópumræða var sögunni nauðsynleg. Ég reyndi einnig að hafa gott skipulag á 

því hvaða nemendur lögðu sitt að mörkum í hvert sinn til að geta leyft öðrum að tjá sig 

næst. Þá reyndi ég eftir fremsta megni að nýta teymiskennsluna og skipta nemendum í 

smærri umræðuhópa þegar það átti við. Þrátt fyrir þetta hefði verið gott ef tími væri 

meiri: 

Tíminn vinnur alltaf gegn mér. Hvert einasta verkefni gæti tekið miklu meiri 

tíma, ekki síst hópumræður. Þannig gætu allir lagt sitt að mörkum. Þá væri 

aftur á móti ekki tími fyrir önnur verkefni, sem eru líka nauðsynleg þar sem 

hópumræðurnar gagnast ekki öllum jafnt. Stærð hópsins hefur hér eitthvað 

að segja, væri líklegra auðveldara með 20 nemendur. Hópumræður gætu 

verið styttri og hnitmiðaðari. Þá myndu nemendur líklega vera með meiri 

athygli í þeim (Rannsóknardagbók, 12. október 2016). 
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6 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig tækist til við að nota kennsluaðferðina 

sérfræðingskápuna í íslensku skólastarfi og þannig skapa þekkingu á aðferðinni 

hérlendis. Markmiðið var að þróa eigin starfshætti og auka þekkingu mína á 

sérfræðingskápunni ásamt því að afla upplýsinga um ávinning hennar fyrir nemendur og 

kennara. 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

tengdar við fyrirliggjandi þekkingu og fræði. Í upphafi kaflans verður gerð grein fyrir 

mikilvægi verkefnisins. Næst verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar ítarlega í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni. Þá er stuttlega greint frá þýðingu niðurstaðna. Að lokum eru 

ræddar hugmyndir að frekari rannsóknum á sérfræðingskápunni. 

6.1 Mikilvægi verkefnis 

Í verkefninu greinir frá notkun kennsluaðferðarinnar sérfræðingskápunnar í íslensku 

skólastarfi. Erlendar rannsóknir á notkun aðferðarinnar hafa sýnt fram á að hún hefur 

jákvæð áhrif á nám nemenda og upplifun þeirra af skólastarfi (Aitken, 2013; Andersen, 

2004; Baldwin & John; 2012; Kahnemann, 2012; Walshaw, 2009). Rannsóknir á 

kennsluháttum í íslensku skólastarfi benda til að ímyndunarleikur sé lítið notaður í 

kennslu hér á landi (Birna Sigurjónsdóttir, 2015; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Það er 

miður þar sem fjölmargir fræðimenn eru á því máli að leikur sé náttúruleg leið barna til 

náms (Bettelheim, 1972; Dewey, 2000; Garvey, 1977; Pratt, 1948; Shaffer & Kipp, 2013; 

Vygotsky, 1978; Wong & Csikszentmihalyi, 1991). Sökum þessa er mikilvægt að 

rannsaka þær kennsluaðferðir hvar leikur er í fyrirrúmi og hvort þær nýtist nemendum 

á Íslandi. Kveikjan að rannsókninni var sú staðreynd að til væri kennsluaðferð sem 

byggði á ímyndunarleik og sýnt hafði verið fram á rannsóknarstuddan ávinning hennar í 

skólastarfi erlendis en hún væri enn óreynd hérlendis. 

6.2 Svar við rannsóknarspurningu 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var eftirfarandi: 

Hvernig tekst mér að nota „sérfræðingskápuna“ í kennslu minni og hvaða áhrif hefur 

notkun hennar á starf mitt? 
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Við lok rannsóknar benda niðurstöður til að sérfræðingskápuna megi nota til að vinna 

að fjölbreyttum viðfangsefnum innan ólíkra námsgreina í samþættu verkefni. Í fyrri 

hluta verkefnisins var saga sköpuð í kringum fyrirfram ákveðna kennsluáætlun. 

Ímyndunarheimurinn sem unnið var innan var þess eðlis að kennslan gat tekið hvaða 

stefnu sem var, hvenær sem var. Þetta frelsi kom í veg fyrir að vandamál sköpuðust við 

samþættingu námsgreina. Niðurstöðurnar styðja við hugmyndafræði sérfræðings-

kápunnar en hún var sköpuð gagngert til samþættingar náms (Aitken; 2013; Bolton, 

2003). 

Niðurstöður sýna að trú mín á eigin getu til að nota sérfræðingskápuna í kennslu 

jókst á rannsóknartímabilinu. Bein reynsla mín af notkun hennar veitti aukið öryggi í 

kennslunni. Með því að vera undir leiðsögn reyndra kennara öðlaðist ég bæði óbeina 

reynslu með því að fylgjast með þeim ásamt því að samræður við þá veittu mér 

utanaðkomandi hvatningu. Þá upplifði ég mikla tilfinningalega hvatningu þegar verkefni 

nemenda gengu vel. Þessir þættir, bein reynsla, óbein reynsla, utanaðkomandi hvatning 

og tilfinningaleg hvatning, móta trú einstaklings á eigin getu gagnvart tilteknu verkefni 

(Bandura 1977; 1997). Sambærilegar niðurstöður mátti sjá á aukinni trú samkennara á 

eigin getu. 

Í niðurstöðum mátti greina margvíslegan ávinning teymiskennslu við notkun 

sérfræðingskápunnar. Hægt var að sjá dæmi þess hvar teymiskennsla gegndi 

lykilhlutverki í því að stuðla að góðri hegðun nemenda. Kennari, einn síns liðs, hefði 

líklega þurft að stöðva leikinn til að ráða við erfiðar aðstæður. Ljóst er að teymiskennsla 

skiptir sköpum við að sjá til þess að allir nemendur séu virkir í leiknum sem stuðlaði án 

efa að auknum námsárangri þeirra. Sá ávinningur sem ég upplifði af teymiskennslunni 

stafar eflaust að miklu leyti af því góða samtrausti sem ríkti á milli mín og 

leiðsagnarkennara minna allt frá upphafi rannsóknarinnar. Það er í samræmi við 

rannsóknir á jákvæðum áhrifum samtrausts sem skilar sér m.a. í bættri hegðun og 

námsárangri nemenda (Buckley, 2000; Goddard, Hoy & Hoy, 2000; Goetz, 2000; Sørlie, 

& Torsheim, 2011). 

Niðurstöðurnar sýna að ígrundun er kennurum mikilvæg til að koma megi auga á 

þætti í kennslunni sem eru jákvæðir fyrir nám nemenda. Niðurstöður bentu einnig til að 

með ígrundun megi betur greina þá þætti sem misfarast og áætla hvernig bæta má úr 

þeim. Ígrundun á rannsóknartímabilinu tel ég hafa eflt mig í starfi. Sú upplifun er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna á ígrundun starfandi kennara sem segja hana 

stuðla að öflugri starfsþróun og bættum kennsluháttum (Farrell, & Jacobs, 2016; 

Yaman, 2016; Yanuarti & Treagust, 2016). 



124 

Í niðurstöðum mátti greina jákvæðan árangur af notkun sérfræðingskápunnar en 

jafnframt erfiðleika sem notkun hennar getur haft í för með sér. Í fyrsta lagi gat fjarvist 

nemenda úr kennslustund leitt til skertrar tilfinningalegrar hvatningar í verkefnunum 

sem fylgdu í kjölfarið. Nám í hlutverki byggir að miklu leyti á upplifun nemenda og því 

tók það þessa nemendur gjarnan nokkra stund að koma sér aftur inn í leikinn og upplifa 

þá kosti sem hann veitti þeim almennt. Þetta átti sérstaklega við um nemendur sem 

voru fjarverandi til lengri tíma. Í öðru lagi gat nemendum með slakan málþroska reynst 

erfitt að halda þræði í sögunni og áttu stundum í erfiðleikum með þátttöku í umræðum 

sem eru sérfræðingskápunni nauðsynlegar. Þetta gat leitt til skertrar tilfinningalegrar 

hvatningar sem hafði áhrif á athygli þessara nemenda. Í þriðja lagi fylgdu fjölda 

nemenda vissir erfiðleikar. Þar sem nemendur voru svo margir (41) fékk hver nemandi 

styttri tíma til að leggja sitt að mörkum í verkefnum þar sem allur bekkurinn vann 

saman. Það reyndi því á ítarlega skipulagningu verkefna með það að markmiði að stuðla 

að virkri þátttöku hvers og eins og þá sérstaklega þeirra sem hafa sig almennt lítið í 

frammi. Tomlinson (2005) bendir á að ómögulegt sé að ákveðin kennsluaðferð virki 

undantekningarlaust fyrir alla nemendur í öllum tilfellum og því þurfi kennarar að koma 

auga á þær leiðir sem henta flestum nemendum í flestum tilfellum. Sérfræðingskápuna 

má eflaust flokka sem slíka þar sem niðurstöður bentu til jákvæðra áhrifa hennar á nám 

nemenda. 

Líkt og áður sagði reyndist skipulagning náms með notkun sérfræðingskápunnar 

auðveld. Ein helsta ástæðan var sú hversu tilbúnir nemendur voru til að læra í 

ímyndunarheimi. Út frá niðurstöðum mátti sjá að nemendur tóku allflestir virkan þátt í 

leiknum frá fyrsta degi og það kom aldrei fyrir að þeir véfengdu nokkurn hlut í leiknum. 

Frekar mátti merkja að margir nemendur ættu erfitt með að skilja á milli leiksins og 

raunveruleikans. Sá mikli áhugi sem nemendur sýndu leiknum kemur heim og saman 

við kenningar fjölmargra fræðimanna, innan bæði líf- og menntunarfræði, sem segja 

hann náttúrulega leið barna til náms (Bettelheim, 1972; Pratt, 1948; Garvey, 1977; 

Emery & Clayton, 2015; Kweon, & Kim 2016; Mead, 2016; Shaffer & Kipp, 2013; 

Vygotsky, 1978; Wong & Csikszentmihalyi, 1991). Náttúruleg hvöt nemenda til leiks 

mátti greina á hversu auðveldlega þeir sökktu sér inn í ímyndunarheiminn. Það nægði 

að veita þeim upphafið af sögunni og skapa þeim ramma, veita spennu inn í ferlið til að 

viðhalda gangi sögunnar, gefa nemendum tækifæri til að hafa áhrif á söguna og stjórna 

framvindu hennar ásamt því að sjá til þess að verkefni nemenda í leiknum uppfylltu 

kröfur aðalnámskrár. Meira þurfti ekki til að gera leikinn eftirsóknarverðan og eðlilegan 

hluta af skólastarfinu þar sem eðlislæg hvöt nemenda til leiks sá alfarið um það. 



 

125 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að nám í gegnum leik efli trú nemenda á 

eigin getu í námi. Í gegnum leikinn gáfust nemendum fjölmörg tækifæri til að öðlast 

beina reynslu af ýmsum viðfangsefnum sem þeir tóku sér fyrir hendur. Í niðurstöðum 

mátti einnig greina hvernig ímyndunarheimurinn veitti nemendum aukna 

tilfinningalega hvatningu þar sem hann skapaði ástæðu fyrir hverju einasta verkefni 

sem þeir tóku sér fyrir hendur. Að lokum mátti koma auga á hvernig nemendur 

öðluðust sameiginleg gildi og viðhorf með því að vinna að sameiginlegum markmiðum. 

Það skilaði sér í auknum tækifærum þeirra til að öðlast óbeina reynslu samhliða því að 

stuðla að aukinni munnlegri hvatningu frá samnemendum og kennurum. Líkt og áður 

hefur komið fram eru þessir fjórir þættir; bein reynsla, óbein reynsla, utanaðkomandi 

hvatning og tilfinningaleg hvatning mótandi fyrir trú á eigin getu (Bandura, 1977; 1997). 

Þau sameiginlegu gildi og viðhorf sem nemendur öðluðust hvöttu þá til samvinnu 

því framlag allra skipti máli til úrlausnar verkefna og framgangs sögunnar. Þá veitti nám 

innan ímyndunarheims nemendum sérfræðiþekkingu sem varð til þess að auka 

jafningjafræðslu og stuðlaði jafnframt að formlegri talsmáta nemenda gagnvart 

hverjum öðrum sem og kennurum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir á notkun sérfræðingskápunnar (Aitken, 2004; Andersen; Kahnemann 2012). 

Þá sýndu niðurstöður rannsókninnar einnig hvernig fyrirkomulag kennslu með notkun 

sérfræðingskápunnar, þar sem unnið er að lausn ýmissa vandamála að sameiginlegu 

lokamarkmiði, er sérstaklega vel til þess fallið að vinna eftir kenningum samvinnunáms. 

Út frá gagnagreiningu mátti sjá að meðs notkun sérfræðingskápunnar má á áhrifaríkan 

hátt vinna eftir þeim átta meginreglum samvinnunáms sem skilgreindar hafa verið af 

Jacobs & Kimura (2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að sérfræðingskápan skapar 

aðstæður til að nemendur geti upplifað flæði. Leikur gegnir þar lykilhlutverki þar sem 

hann stuðlar að brotthvarfi tilfinningu fyrir tíma og sjálfsmeðvitundar, útilokar truflanir, 

veitir nemendum skýr markmið og áðurnefnda tilfinningalega hvatningu. Þessir þættir 

eru nauðsynlegir til að einstaklingar geti upplifað flæði (Csikszentmihalyi, 1990). 

Af niðurstöðum að dæma má leiða að því líkum að breytt skipulag skólastarfsins í 

kjölfar notkunar á sérfræðingskápunni leiddi til breytinga á upplifun nemenda af 

skólastarfinu sem þeir töldu skemmtilegra. Skemmtunin virtist mest þegar sköpuð var 

spenna og þegar reyndi á leikhæfileika nemenda. Með því að gæta þess að slík verkefni 

væru á dagskrá nemenda daglega var hægt að stuðla að aukinni ánægju þeirra í annarri 

verkefnavinnu innan leiksins. Nemendur voru vel meðvitaðir um að ef þeir leystu 

verkefni sín vel af hendi leiddi það til frekari framgangs sögunnar og þar með aukinnar 
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spennu. Greina mátti fjölmörg dæmi þess að nemendur skemmtu sér vel í kennslunni. 

Nemendur ræddu á jákvæðan hátt um spæjaraleikinn heima sem kom bersýnilega í ljós 

í foreldraviðtölum. Þá óskuðu nemendur eftir að „spæjaraleikurinn“ ætti einnig að fara 

fram í stærðfræði og þar með skipa stærri sess í skólastarfi þeirra. Augljósasta 

vísbendingin um skemmtunina sem leikurinn veitti nemendum voru þó án efa 

niðurstöður umbunarkosninga. Þar keppti leikurinn, sem líta má á sem hefðbundið nám 

í dulargervi, við m.a. bíómyndir og sparinesti. Þrjár slíkar kosningar voru haldnar á 

rannsóknartímabilinu og fjöldi þeirra nemenda sem völdu leikinn umfram annað jókst í 

hvert skipti. Í síðustu kosningunni völdu þrjátíu og sjö nemendur af fjörtíu og einum 

leikinn sem umbun. Út frá því má draga þá ályktun að notkun sérfræðingskápunnar hafi 

gert nám eftirsóknarverðara en nokkuð annað hjá yfir 90% nemenda. Ég tel þetta öðru 

fremur til marks um sérstöðu sérfræðingskápunnar í samanburði við aðrar 

kennsluaðferðir þegar kemur að því að veita nemendum skemmtun í námi. Bisson & 

Luckner (1996) sögðu að upplifun nemenda af skemmtun væri of afstæð og 

aðstæðubundin til að kennari gæti með góðu móti byggt skipulagningu kennslu á henni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar draga þá kenningu í efa. 

6.3 Þýðing niðurstaðna 

Vonandi eru niðurstöður rannsóknarinnar áhugaverðar. Þær benda til að 

sérfræðingskápan henti vel sem kennsluaðferð í íslensku skólakerfi. Niðurstöður benda 

til að með notkun sérfræðingskápunnar gefist kennurum kjörið tækifæri á að samþætta 

námsgreinar auðveldlega. Notkun sérfræðingskápunnar virðist einnig koma sér vel fyrir 

nemendur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að sérfræðingskápan auki trú 

nemenda á eigin getu, skapi námsaðstæður sem ýta undir flæði, stuðli að mikilli 

samvinnu þeirra á meðal og auki gleði þeirra í skólastarfi. Þetta verður að veruleika með 

notkun leiks, náttúrulegrar leiðar barna til náms.  

6.4 Framhaldið 

Þessi rannsókn gefur tilefni til að rannsaka frekar hvort vissar breytur gætu haft áhrif á 

þann ávinning sem kom fram í niðurstöðum hennar. Þessar breytur gætu t.a.m. verið: 

kennarinn, nemendahópurinn, aldur og fjöldi nemenda, skipulagning, lengd 

verkefnisins, kennsluaðstæður o.fl. Þá væri einnig óskandi að fleiri kennarar prófuðu að 

nota aðferðina í kennslu sinni með það fyrir augum að auka þekkingu á henni, þróa 

hana áfram og þar með auka notkun leiksins í íslensku skólastarfi. 
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7 Lokaorð 

Gæði íslensks skólastarfs eykst með aukinni fjölbreytni kennsluhátta, ekki síst þeirra 

sem telja má nemendamiðaða. Nemendamiðaðir kennsluhættir eru til þess fallnir að 

efla vald nemenda yfir eigin námi, auka áhuga þeirra á skólastarfinu og ánægju í 

skólanum. Í rannsókninni mátti merkja að nemendur litu á leik og nám sem tvo aðskilda 

hluti. Þegar sjö ára nemandi var spurður: „ef þú mættir velja á milli þess að fara í 

spæjaraleikinn eða læsi, hvort myndir þú velja?“ svaraði hann að þrátt fyrir að 

skemmtilegra væri að fara í spæjaraleikinn væri betra að fara í læsi því nemandinn hafði 

þá hugmynd að hann lærði meir af hinu síðarnefnda. Sú fullyrðing er til marks um að 

hann myndar ekki hugrenningatengsl milli náms og skemmtunar. Þannig er þessu 

vafalust farið hjá mörgum nemendum í íslenskum skólum og rannsóknir styðja það. 

Nauðsynlegt er að rannsakendur á sviði menntavísinda á Íslandi leiti uppi og efli 

þekkingu kennara á kennsluaðferðum sem auka ánægju nemenda af námi. Þessi 

rannsókn á sérfræðingskápunni er innlegg í þá leit.  

Það er von mín og trú að í framtíðinni verði skemmtun órjúfanlegur hluti af námi 

allra nemenda. Nemendamiðaðar kennsluaðferðir leiklistar á borð við 

sérfræðingskápuna geta gegnt lykilhlutverki í þeirri þróun. Ég vona að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði kennurum hvatning til að nýta leik í auknum mæli í kennslu sinni. 

Þannig getur leikurinn sannarlega orðið sú þungamiðja í kennslu sem kveðið er á um í 

aðalnámskrá grunnskóla. Vafalaust munu þá enn fleiri nemendur taka undir með 

stelpunni: „Vá mér finnst svo gaman í leiknum. Dagurinn líður ótrúlega hratt og ég er 

alltaf komin strax heim“. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir nemendur 

 

Hvernig finnst þér í skólanum? 

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum? 

Er eitthvað sem er ekki skemmtilegt? 

Hvernig gengur þér í skólanum? 

Hvernig læra krakkar? 

Hvað er leikur? 

Hvað er leiklist? 

Hvað er leikrit? 

Hvað er spæjari? 

Hvernig fannst þér í spæjaraleiknum? 
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Viðauki Á: Stundatafla 

Stundatafla umsjónarkennara í 2. bekk 

Grænir tímar voru notaðir undir verkefnið og skipulagningu þess 

  

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:10 – 8:50 Stærðfræði 

 

Stærðfræði 

(3. bekkur) 

Vinna/undirb. 

 

Stærðfræði 

(3. bekkur) 

Stærðfræði 

(3. bekkur) 

8:50 – 9:30 

 

Stærðfræði Stærðfræði 

(3. bekkur) 

Samvera Stærðfræði 

(3. bekkur) 

Stærðfræði 

9:30 – 9:50 Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

9:50 – 10:30 Slökun 

 

Vinna/undirb. 

 

Lestur Læsi 

 

Stærðfræði 

10:30 – 11:10 

 

Stærðfræði 

(3. bekkur) 

Vinna/undirb. 

 

Stærðfræði Læsi 

 

Læsi 

11:10 – 11:25 Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

11:25 – 11:45 Næðisstund Næðisstund Næðisstund Næðisstund Næðisstund 

11:45 – 12:25 Lestur 

 

Læsi 

 

Læsi 

 

Læsi 

 

Læsi 

 

12:25 – 12:55 Hádegishlé Hádegishlé Hádegishlé Hádegishlé Hádegishlé 

12:55 – 13:35 Læsi Læsi Læsi Stærðfræði Læsi 

13:35 – 13:55 Vinna/undirb. Vinna/undirb. Vinna/undirb. Vinna/undirb. Vinna/undirb. 

13:55 – 14:35 Árgangafundur Vinna/undirb. Fundur 

(yngsta stig) 

Árgangafundur Vinna/undirb. 

14:35 – 14:40 Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

14:40 – 15:20 Árgangafundur Vinna/undirb. 

 

Skólafundur Árgangafundur Vinna/undirb. 
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Viðauki B: Tilkynning til persónuverndar 
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Viðauki D: Námsáætlun 2. bekkjar 
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Viðauki Ð: Kennsluáætlun 

Kennslustund Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð  Námsmat 

Læsi  

2. bekkur  

 

Fyrsta 
kennslustund 

Spæjarar 

 

Látbragð 

Að fá nemendur til 
að nota einfaldan 
spuna/látbragð 

Að virkja 
ímyndunarafl 
nemenda og fá þá 
til að opna sig. 

Að kenna 
nemendum 
mikilvægi þess að 
biðjast afsökunar á 
mistökum. 

Sérfræðingská
pan 

 

Kennari í 
hlutverki 

 

Látbragð 

 

Skrifað í 
hlutverki 

 

Það sem 
verður 
metið: 

Virkni, áhugi, 
jákvæðni, 
frumkvæði, 
hlustun, 
virðing og 
samvinna. 

 

Skrifað í 
hlutverki 

Hvað gerir 
kennari? 

Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjarskipulag Námsefni og 
gögn 

Til minnis 

Ávarpar nemendur 
í hlutverki 

Segir frá og stjórnar 
framgangi 
látbragðs 

Útskýrir skrifað í 
hlutverki 

Fara í hlutverk og 
taka þátt í 
látbragði 

 

Skrifa í hlutverki 

 

 

Allir fá að hreyfa sig 
um stofuna eftir 
fyrirmælum 
kennara í 
spæjaralátbragði. 

Stækkunargler 
úr pappa 

 

Venjuleg A5 
blöð 

 

Skriffæri 

Muna eftir 
tónlist úr 
Bleika 
Pardusinum 
og 
sírenuhljóði 
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Látbragð 

Kennari ávarpar nemendur í hlutverki spæjara (kennari þarf að hafa eitthvað einkenni 

t.d. yfirvaraskegg eða hatt): 

„Komið þið sælir spæjarar! Ég er Siggi spæjaraforingi. Verið velkomnir til starfa. Ég 

kallaði ykkur hingað þar sem þið eruð bestu spæjarar landsins. Við höfum fengið 

ábendingu um að í þessu herbergi leynist ýmsir dularfullir hlutir og við höfum verið 

fengnir til að rannsaka það betur. Komið nú hingað og fáið stækkunarglerin ykkar, en 

þau eru ómissandi hluti af spæjarastarfinu.“ 

Kennari (enn í hlutverki) útdeilir stækkunarglerjum úr pappa til nemenda og biður þá 

um að labba um kennslustofuna og leita að hverju því sem að þeim gæti þótt dularfullt. 

Kennari minnir þá á að spæjarar læðast alltaf til að vekja ekki á sér athygli ásamt því að 

hafa afar hljótt um sig. Þegar að allir hafa fengið stækkunargler læðast nemendur 

frjálslega um stofuna. Kennari gerir slíkt hið sama og setur þeim fordæmi. Undir 

hljómar lagið um bleika pardusinn.  

Lagið um bleika pardusinn - https://www.youtube.com/watch?v=YpAbKiMK6dw 

Eftir stutta stund safnar kennari nemendum saman í hring og biður þá um að finna einn 

hlut sem þeim finnst dularfullur, taka hann upp og halda á honum. Kennari (í hlutverki) 

biður nemendur að hafa í huga hvort að hluturinn sé stór eða lítill, þungur eða léttur, 

harður eða mjúkur o.s.frv. Hann segir nemendum að koma aftur með hlutinn inn í 

hringinn þegar þeir finna hann, en passa að muna hvar þeir fundu hlutinn. Hér gæti 

verið mikilvægt fyrir kennara að stíga út úr hlutverki og nefna við nemendur að þeir 

ætla að finna „þykjustunni“ hluti. 

Nemendur leita nú að dularfullum hlutum, finna þá og koma með aftur inn í hringinn. 

Þegar þangað er komið biður kennari nemendur, einn í einu, að sýna hinum hvernig 

hann heldur á hlutnum. Kennari spyr þá aðra nemendur: Er þessi hlutur þungur eða 

léttur? Stór eða lítill? Hvernig sjáum við það? Nemandinn fær síðan að segja á hverju 

hann hélt. Kennari spyr nemendur hvort að þessi hlutur geti gefið okkur vísbendingu 

um hvar spæjararnir séu staddir. 

Ef nemendur fundu t.d. dýr gæti kennari í hlutverki sagt: „Hmmm, þú fannst kött…hvað 

gæti það að við séum stödd?“ Kennari reynir að láta hugmyndirnar koma frá 

nemendum en getur gefið þeim dæmi ef engin svör berast: „Ætli við séum stödd í 

dýrabúð? Eða kannski á kattarhóteli?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=YpAbKiMK6dw
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Þegar allir nemendur hafa sagt frá hlutnum sem þeir halda á og hafa komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um hvar þeir séu staddir setur kennari í gang sírenuhljóð. 

Sírenur - https://www.youtube.com/watch?v=IiCh2H3JtsE  

Kennari í hlutverki: „Ó nei! Lögreglan er að koma! Þjófavarnakerfið hlýtur að hafa farið í 

gang! Fljótir spæjarar, setjið hlutinn ykkar aftur á sinn stað og felið ykkur!! 

Kennari setur nú á hraðari útgáfu af laginu um bleika pardusinn. 

Hröð endurhljóðblöndun - https://www.youtube.com/watch?v=XK22qc6Xz84 

Hér gæti skapast mikil hasar og spenna hjá nemendum. Það er af hinu góða, en kennari 

passar upp á að allt fari ekki úr böndunum. Þegar að nemendur hafa falið sig slekkur 

kennari á tónlistinni og biður nemendur um að hafa algjöra þögn. Kennari (í hlutverki) 

segist ætla að kíkja fram og sjá hvort að hann sjái lögregluna. 

Kennari fer fram en kemur strax aftur inn í hlutverki lögreglunnar (kennari ber nú annað 

einkenni, t.d. lögregluhatt) 

Kennari: „Halló þetta er lögreglan, er einhver hér?“ 

Kennari finnur nemendur fljótlega ef þeir gefa sig ekki fram. Það á ekki að fela sig fyrir 

lögreglunni. 

Kennari spyr nú nemendur hverjir þeir séu og hvað þeir séu að gera hér? Kennari þarf 

að ná upp úr þeim að þeir séu spæjarar og að þeir hafi verið að leita að dularfullum 

hlutum. 

Lögreglan segir þeim að þeir hafi verið hér í óleyfi, en er á sama tíma afar skilningsrík. 

Hún reynir að fá nemendur til að segja sér frá „spæjaraforingjanum“. Lögreglan spyr um 

útlit hans og nemendur segja frá. Lögreglan greinir nemendum fá því að þeir hafi verið 

gabbaðir. Hér hafi verið á ferðinni óprúttni glæpamaðurinn Siggi súri. 

Kennari: „Vitið þið hvaða staður þetta er?“ 

Nemendur nefna eflaust þann stað sem að þeir komust að samkomulagi um áður. 

Kennari: „Já (brugðið), það er rétt hjá ykkur! Það er alls ekki augljóst. Hvernig í 

ósköpunum vissu þið það?“ 

Nemendur segja lögreglunni frá því sem þeir fundu og hvernig þeir drógu ályktanir. 

Kennari hjálpar þeim ef þarf. 

https://www.youtube.com/watch?v=IiCh2H3JtsE
https://www.youtube.com/watch?v=XK22qc6Xz84
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Kennari: „Ja hérna, þið eruð nú aldeilis færir spæjarar að geta komist að þessu. Það 

væri fengur að fá ykkur til að ganga til liðs við lögregluna. Þið gætuð þá t.a.m. hjálpað 

okkur við að ná Sigga súra! Hefðuð þið áhuga á því? 

Nemendur svara eflaust játandi.  

 

Mat - Skrifað í hlutverki 

Kennari: „Frábært! Það er þó eitt lítið vandamál. Ég veit að þið spæjararnir voruð 

gabbaðir af Sigga súra, en það breytir því ekki að þið brutust því miður ólöglega hingað 

inn. Eigandi staðarins er í miklu uppnámi. Áður en þið gangið til liðs við lögregluna ætla 

ég því að biðja ykkur um að skrifa afsökunarbeiðni til eigandans þar sem að þið útskýrið 

málavexti.“ 

Nemendur skrifa nú örstutta afsökunarbeiðni til eigandans, útskýra að þeir hafi verið 

gabbaðir og staðfestingu á því að þeir ætli svo sannarlega ekki að gera þetta aftur. 

Bréfið fer vissulega eftir getu nemenda, eitt „fyrirgefðu“ gæti t.d. dugað, sé nemandi 

ekki vel skrifandi. 

Að því loknu safnar lögregla saman afsökunarbeiðnunum og hrósar nemendum fyrir að 

geta beðist afsökunar á mistökum sínum. Það er svo mikilvægt að kunna það! 

Lögreglan lofar því að koma afsökunarbeiðnunum til skila til eigandans. Hann lætur 

nemendur vita að þeir séu velkomnir til starfa hjá lögreglunni þar sem að þeir munu 

reyna að ná í skottið á Sigga súra. 

Næsta kennslustund hefst á að lögreglustjóri les þakkarbréf eigandans til nemenda þar 

sem þeim er hrósað fyrir afsökunarbeiðnina og fyrirgefið. Í bréfinu biður eigandinn 

síðan spæjarana um að leysa fyrir sig tiltekið verkefni og verður þar með fyrsti 

skjólstæðingur þeirra. 

Áður en að tímanum lýkur að fullu stígur kennari út úr hlutverki og ræðir við nemendur 

um verkefnið. Hvað höfum við lært? Hvað fannst ykkur auðveldast? En erfiðast? En 

skemmtilegast? Hvers vegna? 

 



 

149 

Viðauki E: Myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólastofan 

  

Heimakrókur Klósett 

Kennaraborð 

Nemendaborð 

Skilrúm 

Inngangur 

Hringborð 
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Afsökunarbeiðnir spæjaranna til Birnu Bankastjóra 

 

  

Spæjarar að störfum  
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Skilaboð frá Sigga Súra til spæjaranna 



152 

 

 

 

Þrautir og lyklar frá Sigga Súra 
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Ævi Sigga Súra - Söguvegur 

 

Fræðibækur um Heklu 
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Aðgangskort í Trölladeild Lögreglunnar (framhlið + bakhlið) 

 

 

Skilaboð til spæjaranna (skrifuð óumbeðin af nemendum utan skóla) 
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Viðauki É: Vettvangsnótur spæjaranna í dularfulla 
kattarhvarfinu 
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Viðauki F: Sagan af dularfulla kattarhvarfinu 

Kötturinn strauk, og hljóp í burtu úr íbúðinni. Það er grunur um að hann hafi gert það 

vegna þess að aðrir kettir voru að stríða honum. Einhver Spæjari fann kattarmat úti, og 

við höldum að einhver af hinum köttunum hafi hrint matnum út. Við vitum að kisi var 

úti á gula svæðinu vegna þess að einhverjir spæjarar fundu Kattarhár, klórför, 

kattahland, kattaskít, og kattarspor á svæðinu. Kisa virðist hafa verið orðin svöng, þar 

sem að hún gat ekki borðað kattarmatinn. Annars hefðum við ekki fundið hann. Einn 

spæjari tók eftir því að kisa hafði verið að elta fugl. líklega til að veiða sér til 

matar.EN...Einhver fann líka hundaskít. Svo að það hefur líklega verið hundur sem að 

elti Kisu. Einhverjir spæjarar sáu á kattarsporunum að kisa hefði hlaupið út á götu og 

næstum því orðið fyrir bíl. Hún hefur þó sloppi við það, þar sem að aðrir spæjarar sáu 

að kisa hafði farið upp í tré og falið sig þar. Þar væri Kisa líklega ennþá...en það lítur út 

fyrir að það sé eitthvað mun alvarlegra á seiði! Það voru nefnilega spæjarar sem að 

fundu mannaspor og slóð sem að bentu til þess að einhver hefði tekið köttinn. Einhver 

spæjari hélt að það hefði verið Dýrafangari, og það hélt ég líka.  

Það var þó ýmislegt furðulegt sem að fannst á svæðinu sem að þarfnaðist 

útskýringar. Græn glerbrot af gosflöskum, Súkkulaðibréf og hálfétin melóna. Svo 

fundust margir sígarettustubbar OJ, ÖGH, BLAH! Það var eins og að einhver hefði verið 

þarna í langan tíma. Þetta tókst okkur að staðfesta, þar sem að einn spæjari fann 

stafina K-F-D & A krotaða á svæðinu. Tókst spæjaranum að komast að því að þessir 

stafir þýddu: Köttur Fer Daga Alltaf. Það var því eins og einhver hefði verið að fylgjast 

með kisu, borðað súkkulaði og melónu, drukkið gos í grænum flöskum og reykt 

sígarettur á meðan OJ- BLAH- JÖKK!!!!Mörgum spæjurum datt í hug að þetta gæti hafa 

verið Siggi súri, skiljanlega, enda svo oft að brjóta af sér. Ég fór þess vegna og spurði 

Eggu hvort að þetta gæti hafa verið hann...en hún sagði „SIGGI REYKIR EKKI 

SÍGARETTUR OJ-BLAH-PÍJÚÚÚÚ!!! Getur ekki hafa verið hann!“ Fyrst að það gat ekki 

hafa verið Siggi sem tók köttinn var ég byrjaður að spá hvort að eitthvað gæti verið 

vitlaust...kannski var kötturinn bara horfinn, gufaður upp! En þá kom vísbending sem 

var algjör sprengja.  

Einn spæjari fann að einhver hafði krotað niður þarna á svæðinu stafina R-T & C. 

Spæjarinn var ekki viss um hvað þetta átti að þýða...það er ekkert C í íslenska stafrófinu. 

En skyndilega kom svarið í ljós. Með því að draga línu hér mátti sjá að C-ið var í raun K! 
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Þetta sýndi spæjaranum að RTK þýddi „Ræningi tók köttinn!!!!“Þetta var sönnunin sem 

við þurftum. Einhverjir spæjarar fundu poka og harðfisk á gula svæðinu sem að sýnir 

fram á að Ræninginn hefur lokkað kisu til sín með harðfisk og veitt hana í poka. Þá var 

einn spæjari sem að fann einhverja furðulega græju sem hann hélt að væri til þess að 

drepa ketti! Kötturinn gæti því verið í hættu...og við verðum að finna hann fljótt!! 

Eina vísbendingin sem við eigum í viðbót er þessi aðgangsmiði í sædýrasafnið sem 

að Helga lögreglufulltrúi fann. Hvað gæti hann þýtt? 
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Viðauki G: Úr lögum um kattaræningja 

Ef einstaklingur stelur eða meiðir ketti getur dómari ákveðið að hann: 

1. Sitji þrjú ár í fangelsi. 

2. Verði rassskelltur tólf sinnum. 

3. Eigi að borða fullan poka af nammi.  

4. Standi á haus í þrjár vikur. 

5. Horfi á fræðslumyndir öll kvöld. 

6. Vinni alla daga í húsdýragarðinum. 

7. Prjóni 300 sokka. 

8. Passi ketti alla daga. 

9. Moki risastóran skurð. 

10. Fari með vísu um kisu hundrað sinnum.  

11. Skoði kattamyndbönd í tölvunni öll kvöld. 

12. Hoppi alla daga í eitt ár.  

13. Læri að vera góður við ketti. 

14. Liti tíu fallegar myndir af kisum. 

15. Fari í skóla sem kennir fólki að ala upp ketti. 

16. Borði kattarmat alla ævi.  

17. Borði úldinn mat í fimm ár. 

18. Gangi berfættur úti. 

19. Megi ekki tala í tvö ár. 

20. Verði sendur til útlanda. 

21. Fái aldrei að fara út. 

22. Borði kökur í eina viku. 

23. Syngi a,b,c,d…. á hverju kvöldi. 

24. Fari aftur í 1. bekk. 

25. Skrifi 1000 sinnum ég elska ketti. 

26. Gangi á fjórum fótum í fjóra daga. 

27. Segi mjá þegar hann á að segja já. 
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28. Megi aldrei eignast dýr. 

29. Þurfi að segja fyrirgefðu þrisvar sinnum. 

30. Drekki sextán kókglös. 

31. Hreinsi allan kattaskít í borginni. 

32. Klappi öllum kisum sem hann mætir. 

33. Safni kisumyndum. 

34. Skrifi sögu um kött. 

35. Búi einn í óbyggðum. 

36. Verði alltaf með poka á hausnum. 

37. Segi ég er vondur 100 sinnum á dag. 

38. Megi aldrei brosa aftur. 

39. Búi til fallega hluti úr leir. 
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Viðauki H: Kennsluáætlun 

Kennslustund Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

Leiklist 

2. bekkur 

 

Spæjarar 

 

Spuni 

 

Búningar 

Að fá nemendur til 
að nota einfaldan 
spuna og tjá sig 
fyrir framan aðra. 

 

Að gefa nemendum 
tækifæri á að nota 
búninga til 
persónusköpunar 
og stuðnings við 
spunann 

 

Að virkja 
ímyndunarafl 
nemenda fá þá til 
að opna sig og 
vinna saman. 

Sérfræðingskápan 

 

Kennari í hlutverki 

 

Spuni 

Það sem verður 
metið: 

Virkni, áhugi, 
jákvæðni, 
frumkvæði, 
hlustun, virðing og 
samvinna. 

Hvað gerir 
kennari? 

Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjarskipulag Námsefni og gögn Til minnis 

Hefur 
yfirumsjón með 
framvindu 
ferlisins í 
hlutverki bæði 
lögreglustjóra 
og Sigga súra 

 

Skiptir 
nemendum í 
hópa og hjálpar 
þeim við 
undirbúning 

Nota 
ímyndunarafl 
sitt til að hafa 
áhrif á ferlið 

 

Skipuleggja 
„spuna“ í 
hópum 

 

Framkvæma 
„spuna“ 

Nemendur sitja í 
hálfhring í upphafi 

 

Nemendur hreyfa 
sig frjálst um 
stofuna í 
hópavinnu 

 

Nemendur sitja í 
hálfhring við áhorf 
á spuna 

 

Nemendur standa 
fyrir framan aðra 
nemendur í 
„spuna“ 

Búningar 

 

Skrá yfir stolna 
muni 

Muna eftir 
einkennum fyrir 
Lögreglustjórann 
og Sigga Súra 
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Í gegnum ferlið hafa nemendur unnið að hinum ýmsu verkefnum í hlutverki 

spæjaranna. M.a. hafa þeir leitað Sigga Súra ákaft en ekki haft árangur sem erfiði. Þeir 

hafa aftur á móti tekið saman skrá yfir hina og þessa muni sem Siggi Súri hefur stolið. Í 

tímanum áður fundu þeir vísbendingar um hvar Siggi súri ætti heima og sendu þessar 

vísbendingar í frekari greiningu hjá lögreglunni. 

Kennari í hlutverki – Kveikja 

Eftir að hafa gengið úr skugga um að allir séu mættir bregður kennari sér fram og fer í 

hlutverk lögreglustjóra. 

Hann kemur þá hlaupandi inn í kennslustofuna og ávarpar spæjarana. 

Kennari í hlutverki: „Spæjarar! Eins gott að mér tókst að finna ykkur! Ég er með 

æsispennandi fréttir! Þökk sé rannsóknarvinnu ykkar hefur okkur tekist að finna hvar 

Siggi súri heldur sig! Okkur er þó vandi á höndum. Til þess að við getum handtekið og 

dæmt Sigga skortir okkur sannanir á því að stolnu munina, sem þið hafið skráð hjá 

ykkur, sé virkilega að finna heima hjá honum. Við þurfum að finna einhverja leið til þess 

að sanna það. Eru þið með hugmyndir?“ 

Nemendur koma eflaust með margar hugmyndir. Lögreglustjóranum þykir allar 

hugmyndirnar góðar, en hann er þrátt fyrir það ávallt með góða ástæðu fyrir því hvers 

vegna ekki er hægt að framkvæma hana. 

Dæmi: 

 Nemandi: Förum inn í húsið hans og skoðum hvort að stolnu munirnir séu þar! 

 Lögreglustjóri: Það er góð hugmynd, en lögreglan má því miður ekki brjótast inn í 

hús einhvers. 

 Nemandi: Förum og kíkjum inn um gluggann! 

 Lögreglustjóri: Góð hugmynd. Því miður höfum við skoðað þann möguleika. Siggi 

súri er alltaf með dregið fyrir hjá sér. 

Eftir að nemendur hafa komið með þónokkrar hugmyndir segir lögreglustjórinn: 

„Þetta er einstaklega erfitt mál. Við þurfum að komast inn til Sigga en hann vill ekki 

hleypa okkur inn því að hann þekkir okkur. Það eina sem að við eigum í áhaldageymslu 

lögreglunnar er fullt af búningum. Ekki veit ég hvernig við ættum að nota þá…“ 

Hér grípa nemendur eflaust hugmyndina á lofti um að hægt væri að klæða sig upp í 

búninga og komast inn til Sigga með því að villa á sér heimildir. Ef hugmyndin kemur 

ekki sjálfkrafa hjá nemendum hjálpar kennari í hlutverki þeim að „komast að því“. 
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Undirbúningur 

Kennari skiptir nemendum upp í hópa. Hver hópur fær það verkefni að taka (ímyndaða) 

mynd af einum hlut sem finna má í skránni yfir stolna muni. Til þess að komast inn til 

Sigga verða þeir að villa á sér heimildir, þ.e. að fara í hlutverk einhvers sem Siggi myndi 

hleypa inn til sín. Þegar að inn er komið þurfa þeir síðan að fá Sigga til þess að sýna sér 

stolna muninn og taka mynd af honum án þess að Siggi verði þess var. Hóparnir verða 

þar með, hver fyrir sig, að ákveða hverjir þeir ætla að þykjast vera, hvers vegna þeir 

ætli að segjast vera að banka upp á hjá Sigga, hvað þeir ætla að segja við hann og 

hvernig þeir ætla að trufla hann á meðan þeir taka mynd af stolna muninum. 

Hóparnir ræða sín á milli og kennari gengur um og aðstoðar þá. Lögreglustjórinn hleypir 

nemendum í búningana aðeins þegar að þeir hafa svör við spurningunum: 

 Hverjir? 

 Hvers vegna? 

 Hvað? 

 Hvernig? 

Þetta ætti að reynast nemendum hvatning til þess að leysa verkefnið fljótt úr hendi. 

Spuni 

Lögreglustjórinn leiðir nemendur í búningum að húsi Sigga súra. Hann ákveður í 

sameiningu með þeim í hvaða röð hóparnir ætla að hringja bjöllunni hjá Sigga. Þegar 

það hefur verið ákveðið minnir lögreglustjórinn spæjarana á hvað þeir séu að gera og 

mikilvægi þess að Siggi súri komist ekki að því hverjir séu hér á ferð í raun og veru. Hann 

minnir spæjarana á að hjálpa hvorum öðrum að láta ekki koma upp um sig.  

Kennari bregður sér fram á gang og nemendur banka á hurðina. Kennari skiptir um 

einkenni, fer í hlutverk Sigga súra og kemur til dyra. Hóparnir framkvæma nú áætlun 

sína, einn hópur í senn, taka myndir og kveðja. Þegar að einn hópur hefur lokið sér af 

tekur næsti við. Kennari í hlutverki sér til þess að framvinda „spunanna“ sé góð og 

verkefnið dragist ekki á langinn. 

Þegar að allir hópar hafa lokið sér af fer kennari aftur í hlutverk lögreglustjórans sem 

fær afhentar „myndirnar“. Hann spyr nemendur hvernig gekk, þótti þeim þetta erfitt 

eða auðvelt? hvers vegna? 

Lögreglustjórinn þakkar nemendum kærlega fyrir vinnu sína og segist viss um að nú séu 

spæjararnir með sannanir sem muni eflaust leiða til þess að hægt sé að ná Sigga súra. 

Lögreglustjórinn segist geyma myndirnar, þær muni spæjararnir nota næst! 
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Viðauki I: Glæpafréttir 
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