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Ágrip 

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég rýndi í eigið starf sem byrjandi í kennslu 

og þróun mína í notkun mismunandi kennsluaðferða í samfélagsgreinakennslu á yngsta 

stigi grunnskóla. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða kennsluaðferðir henta 

innan þessa greinasviðs, hversu fjölbreyttar þær geta verið og dýpka skilning minn á 

ýmsum möguleikum í kennslu. Markmiðið var að gera grein fyrir ýmsum þeim 

kennsluaðferðum sem henta við samfélagsgreinakennslu, bæta starf mitt og verða 

þannig hæfari til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Rannsóknarspurning mín 

var: Hvernig get ég tileinkað mér fjölbreyttar kennsluaðferðir í samfélagsgreinakennslu 

á yngsta stigi grunnskólans?  

Ég var ekki með fyrir fram ákveðnar kennsluaðferðir sem ég ætlaði að þróa í starfi 

mínu heldur vann ég með margar ólíkar kennsluaðferðir yfir allt rannsóknartímabilið. 

Rannsóknin hófst í lok september 2016 og stóð til loka mars 2017. Rannsóknargögnin 

voru rannsóknardagbók, viðhorfskannanir meðal nemenda, upptökur, 

rýnihópaumræður, kennsluáætlanir og verkefni nemenda. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að mér tókst misvel að tileinka mér 

kennsluaðferðirnar. „Stýrð umræða og efniskönnun í hópum“ voru þær aðferðir sem ég 

átti erfiðast með að tileinka mér en mér fór þó fram í notkun þeirra á 

rannsóknartímabilinu. Helstu ástæður þess að mér gekk illa að nota aðferðirnar tel ég 

vera áhugaleysi nemenda og erfiðleikar við að virkja nemendur í námi sínu. Flestar 

aðrar aðferðir gengu þó vel og tókst mér að þróa notkun mína á kennsluaðferðunum til 

hins betra meðan á rannsókninni stóð. Niðurstöður sýndu fram á að mismunandi 

kennsluaðferðir henta mismunandi nemendum og mikilvægt er einnig að beita 

kennsluaðferðum sem henta því námsefni sem unnið er með hverju sinni. Ég komst að 

þeirri niðurstöðu að samfélagsgreinar eru kjörinn vettvangur fyrir fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og með slíkri fjölbreytni er hægt að veita öllum nemendum nám við sitt 

hæfi. 

Með verkefninu tókst mér að þróa þekkingu mína á sviði samfélagsgreina, bæta 

notkun mína á ýmsum kennsluaðferðum og tileinka mér fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

kennslu þessa greinaflokks. Rannsóknin ætti jafnframt að geta reynst öðrum kennurum 

vel og hjálpa þeim að þróa með sér þekkingu í notkun fjölbreyttra kennsluaðferða í 

samfélagsgreinakennslu.  
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Abstract 

„All Sorts of Things are Fun!“ Teaching Social Studies  

Using Multiple Teaching Methods 

This study was an action research, where I scrutinized my own work as a beginner in 

teaching and my development in using different methods when teaching Social Studies 

at a primary school level. The purpose of this study was to explore which teaching 

methods are suitable when teaching this discipline, how varied they can be, and how 

they can deepen my understanding of various possibilities in teaching. The goal was to 

explore the various teaching methods that are suitable when teaching Social Studies, to 

improve my ability to teach the discipline and thus become more able to meet the 

different needs of students. My research question was: How can I adopt a variety of 

teaching methods when teaching Social Studies at the primary school level? 

I did not have predetermined teaching methods in mind in my work, rather I used 

many different teaching methods over the entire research period. The research started 

in late September 2016 and lasted until the end of March 2017. The research data was 

gathered through a research journal, questionnaires from students, video recordings, 

focus group discussions, lesson plans and student assignments. 

The main results revealed that I did not totally succeed in adopting the teaching 

methods. „Guided discussions and project work“ were the methods I found most 

difficult to adopt, but my use of the methods improved during the research period. The 

main reasons why I did not succeed in adopting those methods were students´ lack of 

interest and my own difficulties in engaging them in the work. However, most of the 

methods worked well and I managed to develop their use during the research period. 

The results showed that different teaching methods suit different students, and it is 

important to apply the methods that are applicable for the material being utilized at 

any given time. I came to the conclusion that Social Studies is the ideal platform for 

using a variety of teaching methods and with such diversity in methods, students can 

be provided with differentiated instruction.   

With this action research I managed to develop my knowledge in the field of Social 

Studies, strengthen my use of a variety of teaching methods and adopt diverse 

methods when teaching within this discipline. The study should also be useful for other 

teachers and hopefully help them to develop their knowledge in using a variety of 

teaching methods in Social Studies.  
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1 Inngangur  

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 32). Samfélagsgreinar eru það greinasvið sem segja má að sé 

sérstaklega vel til þess fallið að búa nemendur undir lýðræðislega þátttöku í þjóðfélagi 

okkar og tilheyra því margar námsgreinar. Þær eru saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og siðfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

194).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að hver fræðigrein innan greinasviðsins gegni 

ákveðnu hlutverki. Þar kemur fram að sögukennslan byggi á heildstæðri og fjölbreyttri 

skoðun heimilda um samfélög og einstaklinga frá fortíð til samtíma, landafræðin fjalli 

um lífsskilyrði fólks í heiminum, sem eru síbreytileg, og um víxlverkun manns og 

náttúru, trúarbragðafræði auki skilning á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum trúarhefðum 

og að siðfræði kenni hvernig mögulegt er að kanna siðræn gildi, efla siðvit og ræða 

saman um siðferðileg álitamál. Þá gegni lífsleikni og þjóðfélagsfræði mikilvægu hlutverki 

í því að styrkja frumkvæði, áræði, ábyrgð og sjálfsmynd nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 196). Af þessu má sjá mikilvægi þess að unnið sé með fjölbreyttar 

aðferðir í kennslu greinasviðsins svo hægt sé að koma til móts við áherslur allra 

fræðigreina sem og þarfir hvers og eins nemanda.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Val á kennsluaðferðum er ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og byggjast á ólíkum 

forsendum og markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 45). Því skipti miklu máli að 

kennari hafi haldgóða þekkingu á ólíkum kennsluaðferðum, sé meðvitaður um þær 

kennsluaðferðir sem hann notar í kennslu sinni og að mikilvægt sé að val á þeim sé 

fjölbreytt, þar sem ólíkar kennsluaðferðir auki líkur á því að sem flestir nemendur njóti 

góðs af kennslunni. Það er því mikilvægt fyrir mig að vita hvaða kennsluaðferðir henta 

mér og mínum viðfangsefnum við kennslu þessa greinaflokks.  

Þar sem kennari þarf að hafa á valdi sínu margar kennsluaðferðir til að koma betur 

til móts við þarfir allra nemenda og gera þannig nemendum kleift að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að í greininni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013 bls. 12), ákvað ég 

að framkvæma starfendarannsókn til að skoða eigið starf. Mig langaði að kanna hvaða 

aðferðir mér tækist að tileinka mér í kennslu samfélagsgreina, hvaða aðferðir henti við 
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kennslu viðfangsefna innan þessa greinaflokks og hvernig gengi að vinna með 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í því skyni að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Hugtakið starfendarannsókn hefur verið notað til að lýsa rannsóknum sem unnar eru af 

kennurum í skólum í þeim tilgangi að þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 3). Starfendarannsókn gefur mér tækifæri til að meta 

eigið starf, bæta fagmennsku mína og þróa þannig starf mitt til hins betra líkt og Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir (2005) benda á í bók 

sinni (bls. 7). Ég er byrjandi í kennslu, með B.A.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði og 

er að taka meistaranám í kennslufræði grunnskóla. Ég hef því ekki sama bakgrunn í 

kennslufræði og kennaranemar með B.Ed.-gráðu og vildi þess vegna nýta lokaverkefni 

mitt til að öðlast meiri þekkingu í kennslufræði og hæfni til að kenna.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvaða kennsluaðferðir henta til kennslu í 

samfélagsgreinum og hversu fjölbreyttar þær geta verið. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða hvaða kennsluaðferðir ég get tileinkað mér í samfélagsgreinakennslu, að 

dýpka skilning minn á ýmsum möguleikum í kennslu og jafnframt að auka þekkingu 

mína á ýmsum þeim kennsluaðferðum sem henta við kennslu þessa greinasviðs. Þannig 

vil ég reyna að bæta mig í starfi og auka hæfni mína í kennslu samfélagsgreina, sem 

vonandi verður til þess að ég geti betur komið til móts við ólíkar þarfir nemenda minna. 

Rannsóknarspurning mín var því: Hvernig get ég tileinkað mér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í samfélagsgreinakennslu á yngsta stigi grunnskólans?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hér verður greint frá uppbyggingu ritgerðarinnar en henni er skipt í sex meginkafla. Í 

inngangi er greint frá megintilgangi rannsóknarinnar og ástæðu fyrir vali á viðfangsefni. 

Annar kafli fjallar um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Rannsóknin er 

starfendarannsókn á kennsluaðferðum samfélagsgreina og í kaflanum er fjallað um 

inntak samfélagsgreina, áhuga og virkni nemenda, kennsluhætti og kennsluaðferðir, 

einstaklingsmiðað nám, námskenningar og hugmyndir fræðimanna. Jafnframt eru fyrri 

rannsóknir á kennsluaðferðum, íslenskar sem erlendar, skoðaðar og sérstaklega eru 

kannaðar rannsóknir á kennsluaðferðum samfélagsgreina hér á landi og erlendis. Að 

lokum eru flokkar kennsluaðferða til umfjöllunar og endar kaflinn á samantekt. Í þriðja 

kafla er greint frá um aðferðafræði rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla 

þar sem fjallað er um rannsóknarsnið, þátttakendur, gögn og gagnaöflun, greiningu og 
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úrvinnslu gagna og að lokum um siðferðileg atriði er tengjast rannsókninni. Fjórði kafli 

greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar og skiptist hann í þrjá undirkafla með þeim 

þemum sem upp komu við gagnagreiningu en þau voru: kennsluaðferðir, umfjöllun um 

þær kennsluaðferðir sem ég notaði mest og virkni og áhugi nemenda. Þá ræði ég í 

fimmta kafla um þann lærdóm sem ég hef dregið af rannsókninni og tengi við fræðilegt 

baksvið og fyrri rannsóknir. Kaflinn skiptist í sex undirkafla sem fjalla um val og notkun 

fjölbreyttra kennsluaðferða, að kveikja áhuga nemenda á námsefninu, að virkja 

nemendur í námi sínu, glímuna við að skipta í hópa og nám við hæfi hvers og eins. 

Kaflinn endar á samantekt. Í lokaorðum segi ég svo frá þeim lærdómi sem ég öðlaðist af 

rannsókninni, hvaða ályktanir ég get dregið af honum, hvað ég tel að þurfi að kanna 

betur og hvernig ég  get þróað mig áfram í starfi. 
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2 Fræðilegt baksvið 

Í þessum kafla verða fyrri rannsóknir, sem gerðar hafa verið í grunnskólum hér á landi 

sem og annars staðar í heiminum, greindar og skoðað hvaða og hvernig kennsluaðferðir 

eru notaðar. Síðan verður sjónum beint sérstaklega að þeim kennsluaðferðum sem 

hægt væri að nýta við kennslu greinasviðsins. Þá verður fjallað um megininntak 

samfélagsgreina samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og þær tillögur að 

kennsluaðferðum sem falla vel að hæfniþáttum greinasviðsins. Þar sem greinasviðið 

spannar samfélagsfræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og 

siðfræði, tel ég líklegt að miklir möguleikar og fjölbreytileika sé að finna í kennslu 

greinasviðsins.  

2.1 Samfélagsgreinar 

Miklar breytingar áttu sér stað í íslensku skólakerfi kringum 1970 sem fólust m.a. í 

setningu nýrra grunnskólalaga 1974 (Lög um grunnskóla nr. 63/1974) og endurskoðun á 

námskrá grunnskóla í framhaldi af þeim (Þorsteinn Helgason, 1998, bls. 47). Nokkrar 

námsgreinar voru felldar saman undir samheitinu samfélagsfræði undir forystu 

Wolfgangs Edelstein sem var vel kunnugur aðstæðum hér á landi. Stofnaður var 

samfélagsfræðihópur, eins og hann var kallaður, og kom fjöldi manns að starfi hans. 

Grunnhugmyndir um kennslu samfélagsgreina voru einkum sóttar í ýmsar uppeldis- og 

félagssálfræðikenningar, m.a. þroskakenningar Jeans Piaget. Þessar breytingar komu 

síðan fram í Aðalnámskrá grunnskóla í samfélagsfræði sem var gefin út árið 1977 

(Þorsteinn Helgason, 1998, bls. 47). Í dag hefur greinaflokkurinn fengið nafnið 

samfélagsgreinar. Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var út árið 2013, fólu 

samfélagsgreinar í sér víðara svið, fleiri námsgreinar og efnisþætti en verið hafði áður 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 194). Undir samfélagsgreinar falla nú saga, 

landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og siðfræði. Einnig 

byggja þær á þekkingu og stefjum úr öðrum fræðigreinum félags-, mann- og hugvísinda.  

Samfélagsgreinar fjalla um samfélög og menningu á gagnrýninn hátt og eiga sér 

grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, 

lýðræði, umhyggju og virðingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195). Agbaria (2011, 

bls. 59) bendir á að samfélagsgreinum sé ætlað að undirbúa nemendur til virkrar 

þátttöku í samfélaginu. Þær eigi að þjálfa nemendur í því að taka upplýstar og 

rökstuddar ákvarðanir sem góðir þjóðfélagsþegnar í lýðræðissamfélagi. Þá er 

samfélagsgreinum ætlað að hjálpa nemendum að bregðast við áskorunum úr umhverfi 
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sínu og nærsamfélagi og gera nemendum grein fyrir ábyrgð sinni á þeim leiðum sem 

hver og einn velur sér til að fóta sig í samskiptum við annað fólk og umhverfið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195). 

Samfélagsgreinar eru mikilvægar í menntun grunnskólabarna þar sem unnið er með 

hlutverk þeirra sem þátttakendur í flóknu samspili mótandi sviða tilverunnar á skapandi 

hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195). Í aðalnámskránni segir að nemendur 

skuli fá leiðsögn í lýðræðislegum vinnubrögðum, tileinka sér réttsýni, gildismat og 

ábyrgð sem meðal annars byggi á hæfni til að setja sig í spor annarra og sjá fyrir sér 

afleiðingar gjörða sinna (bls. 196). Sumir fræðimenn telja að mikilvægi samfélagsgreina 

sé fólgið í því að þær séu einu námsgreinarnar sem eru sérstaklega tileinkaðar því að 

undirbúa samfélagsþegna komandi kynslóðar til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195; Misco og Shiveley, 2010, bls. 122). Sérstaða 

þeirra felist í því hvernig þær ljá nemendum mikilvæg verkfæri til að þróa skilning sinn á 

sjálfum sér og öðrum svo og því umhverfi og samfélagi sem þeir lifa og hrærast í 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 196). 

Á þessu má sjá að inntak samfélagsgreina er vítt og áhersla á greinina á því að vera 

mikil. Þessar greinar eru þó ekki aðgreindar í aðalnámskránni en skólunum er látið eftir 

að hafa greinaskiptingu eftir því sem þykir skynsamlegast, árangurríkast og hentugast 

hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 194).  

2.2 Kennsluhættir og kennsluaðferðir 

Hugtakið kennsluhættir (e. teaching practices) er hér notað sem yfirheiti sem vísar til 

heildarkennsluskipulags, t.d. hvernig nemendum er skipað í bekkjardeildir og til 

megineinkenna þeirra kennsluaðferða sem notaðar eru (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 113). Við skipulag 

kennslunnar, skólastofunnar og annars námsumhverfis skólans er tekið tillit til 

ákveðinna kennsluhátta (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 21). Kennsluhættir eru 

flokkaðir á ýmsan hátt. Þeim má til að mynda skipta eftir því hvort aðallega sé byggt á 

bekkjarkennslu eða teymiskennslu en það er sú flokkun sem notuð er í umfangsmestu 

rannsókn sem framkvæmd hefur verið á grunnskólastarfi hér á landi, „Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar“ (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Rannsóknin var 

samstarfsverkefni fjölda aðila á árunum 2008–2013 með aðsetur á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að gefa yfirsýn yfir þáverandi 

kennsluhætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á þróun í átt til náms við hæfi hvers 

og eins (bls. 13). Í rannsókninni er miðað við að bekkjarkennsla feli í sér að kennarar 
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vinni mest einir með sína bekkjardeild eða við kennslu tiltekinna greina en 

teymiskennsla vísar til þess þegar tveir eða fleiri kennarar vinna saman að skipulagningu 

og kennslu hópsins. Hugtakið kennsluhættir nær þannig til kennsluaðferða, 

kennsluskipulags kennara og viðfangsefna nemenda.  

Kennsluhættir geta verið mismunandi eftir skólum og kennurum, sumum finnst 

betra að vinna einir á meðan aðrir kjósa heldur að skipuleggja starfið og kenna með 

öðrum. Kennsluhættir hafa einnig verið flokkaðir í hefðbundna og sveigjanlega eða 

opna. Hefðbundnir kennsluhættir einkennast af námsbókatengdri vinnu þar sem 

nemendur sitja við borð sín og hlusta eða fylla út vinnublöð og verkefnabækur, 

kennarinn stendur upp við töfluna að ræða kennsluefnið eða fylgjast með 

verkefnavinnunni (Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 2; Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson og Margrét Hugadóttir, 2016, bls. 30). Þegar hefðbundnir kennsluhættir 

eru notaðir er unnið með þekkingu á grundvallarstaðreyndum og -aðferðum og því er 

auðvelt að mæla árangur slíkra aðferða á prófum (Bietenbeck, 2014, bls. 144). 

Sveigjanlegir eða opnir kennsluhættir fela hins vegar í sér að nemendur ráða sjálfir 

ferðinni að nokkru leyti og velja sér viðfangsefni sem höfða til áhugasviðs þeirra. 

Viðfangsefni nemenda eru þá af margvíslegu tagi, bæði bókleg og verkleg (Hafsteinn 

Karlsson, 2009, bls. 2). Sveigjanlegir kennsluhættir efla rökhugsun nemenda og því er 

ekki eins auðvelt að meta árangur slíkra aðferða með prófum (Bietenbeck, 2014, bls. 

144). Þá eru nemendur jafnan víðs vegar um kennslurýmið, jafnvel að fást við 

mismunandi viðfangsefni, og kennarinn gengur á milli og aðstoðar þar sem þörf er á 

(Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 30). Í sveigjanlegum kennsluháttum er lögð áhersla 

á að tengja félagslega og námslega þætti námsins í öruggu námsumhverfi (Responsive 

Classroom, 2017). Í sveigjanlegum kennsluháttum eru félagslegir og tilfinningalegir 

þættir námsins jafn mikilvægir og námslegir þættir þess. Jafnframt er það hvernig 

nemendur læra jafn mikilvægt og hvað þeir læra. Þegar sveigjanlegir kennsluhættir eru 

notaðir er mikilvægt að kennari þekki nemendur sína, einstaklings- og 

menningarbundnar þarfir þeirra og geti mætt þeim þar sem þeir eru staddir. 

Rannsóknir benda til þess að sveigjanlegir kennsluhættir tengist betri námsárangri, 

betri samskiptum kennara og nemenda og gæðum kennslunnar (Responsive Classroom, 

2017).  

Kennarar beita ákveðnum kennsluaðferðum (e. teaching method) í kennslu sinni. 

Kennsluaðferðir eru valdar með tilliti til þeirra kennsluhátta sem kennarinn notar 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 21). Ingvar Sigurgeirsson (2013) segir í bók sinni 

Litrófi kennsluaðferðanna að sé leitað að skilgreiningu á hugtakinu kennsluaðferð í 
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handbókum um kennslufræði og kennsluaðferðir sé fátt um svör. Hann bendir á að við 

gerð bókarinnar hafi hann aðeins fundið skilgreiningu á hugtakinu í einni bók og þar er 

kennsluaðferð skilgreind á eftirfarandi hátt: „Kennsluaðferð er það athafnarmynstur 

sem kennarar ákveða að nota til að nemendur læri það sem að er stefnt“ (Wilen, Isher, 

Hutchison og Kindsvatter, 2000, bls. 165). Þessi skilgreining er fremur einföld að mínu 

áliti og lít ég svo á að skilgreiningin, sem Ingvar setur fram í bók sinni, skýri hugtakið 

betur: „Hugtakið vísar til þess skipulags sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri 

það sem að er keppt“ (bls. 9). Segir Ingvar að kennarar beiti gjarnan nokkrum 

kennsluaðferðum (oft tveimur eða þremur) í hverri kennslustund en bendir þó á að það 

sé mismunandi eftir kennsluaðferðum hversu mörgum er hægt að beita í senn. Sumum 

aðferðum sé hægt að beita í nokkrar mínútur (t.d. stuttum fyrirlestri, námsleik, 

einstaklingsæfingu), meðan það getur tekið langan tíma að vinna með aðrar aðferðir, 

jafnvel margar kennslustundir (t.d. hópvinnubrögð). Áhugavert verður að sjá hversu 

mörgum kennsluaðferðum ég beiti í hverri kennslustund og hvernig þær 

kennsluaðferðir raðast saman.  

Það getur verið mismunandi hvaða kennsluaðferðum kennarar kjósa að beita í 

kennslu sinni og einnig geta aðferðirnar verið ólíkar milli námsgreina. Notkun 

kennsluaðferða er þannig persónubundin og engir tveir kennarar kenna á sama hátt 

(Teachers make a difference, 2017). Mikilvægt er að kennarar noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til að koma til móts við mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika 

þeirra, ólík vinnubrögð og vinnuhraða (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 25). Hver 

kennsluaðferð hefur sína kosti og galla. Kennarar ættu að velja þá kennsluaðferð sem 

hentar best hverju sinni og vera meðvitaðir um mikilvægi þess að blanda saman 

kennsluaðferðum til að ná fram mestum árangri (Jia, Hu, Cai, Wang, Li, Runco og Chen, 

2017, bls. 93).  

Kennsluaðferðir hafa verið flokkaðar með ýmsu móti. Sem dæmi um flokkun þeirra 

má nefna kennaramiðaðar og nemendamiðaðar kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2014, bls. 113). Kennaramiðuð kennsla er sú sem kennarinn skipuleggur í þaula án 

aðkomu nemenda. Í henni geta falist fjölbreytt og árangursrík verkefni en hún hefur þá 

ókosti að nemendur koma lítið að skipulagningu kennslunnar. Kennarinn er hér í 

aðalhlutverki og hlutverk nemenda er að taka við upplýsingum sem kennarinn veitir 

(Teachers make a difference, 2017). Í kennaramiðaðri kennslu er horft á kennslu og mat 

sem hvorn sinn þáttinn. Með þessum aðferðum er nám nemenda metið með 

hlutlægum prófum þar sem einkunnir eru gefnar. Það getur verið mikil áskorun fyrir 
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kennarann að halda athygli nemenda og sjá til þess að þeir taki virkan þátt í námi sínu 

þegar kennaramiðuðum aðferðum er beitt (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 8). 

Nemendamiðuð kennsla felur hins vegar í sér að nemandinn er í aðalhlutverki og er 

hann hafður með í ráðum þegar kennslan er skipulögð eða viðfangsefnin ákveðin. Þar 

er megináherslan á ábyrgð nemenda á eigin námi og er markmiðið að þeir skapi og þrói 

með sér þekkingu í samstarfi við kennarann og samnemendur sína. Þannig reynir 

kennarinn að finna nýjar hliðar á viðfangsefninu, tengja það við áhuga nemenda og 

hjálpar nemandanum að skapa sér nýja þekkingu, í stað þess að mata nemendur á 

staðreyndum og kenna þeim rétt svör (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 113; Sigrún 

Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 8). Í nemendamiðaðri kennslu tengjast kennsla og 

námsmat, mat fer fram jafnt og þétt yfir skólaárið og um er að ræða bæði formlegt og 

óformlegt námsmat (Teachers make a difference, 2017). Nemendur eru metnir á 

fjölbreyttan hátt, t.d. eftir þátttöku í hópvinnu, hvernig þeir standa sig í 

einstaklingsvinnu og eftir virkri þátttöku þeirra í ýmiss konar bekkjarstarfi. 

Kennarar þurfa að geta skilgreint þær kennsluaðferðir, sem þeir aðhyllast, og 

aðlagað þær að þeim nemendahópum og námsgreinum sem þeir kenna hverju sinni 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 39). Kennsluaðferðum er oft blandað saman og 

þarf kennari að hafa margar aðferðir á valdi sínu og geta beitt hinum ýmsu aðferðum 

eftir því hvað hentar við kennslu ólíkra nemenda.  

2.3 Áhugi og virkni nemenda 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 42) er eitt meginhlutverk kennara að 

vekja áhuga nemenda á náminu og viðhalda honum. Fyrstu mínútur kennslustundar 

skipta mestu máli þegar kemur að því að fanga áhuga nemenda á viðfangsefninu (Wilen 

o.fl., 2000, bls. 123). Sú leið, sem farin er til að grípa áhuga nemenda, er oft kölluð 

kveikja (e. starter, opener, hook) og „er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað 

um þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að efninu“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Þar sem áhugi nemenda á námsefninu leikur veigamikið 

hlutverk í námi þeirra er þýðingamikið að ná að kveikja áhuga þeirra strax í upphafi 

kennslustundar (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 19).  

Kveikjur geta verið af ýmsu tagi og er ekki hægt að telja þær allar upp hér en dæmi 

um kveikjur geta verið að höfða til reynslu nemenda með því að nota hana sem 

„stökkpall“ (e. springboard) fyrir nýja þekkingu, að nota markvissar spurningar, sem 

vekja nemendur til umhugsunar, eða að nota myndir eða hluti sem kveikjur. Einnig hafa 

„klípusögur“ (e. dilemma) og leikir reynst vel til að grípa athygli nemenda á 
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viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 25; Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 

20; Wilen o.fl., 2000, bls. 85).  

Það skiptir þó ekki mestu máli hvaða tegund kveikju er notuð hverju sinni heldur að 

stuðst sé við fjölbreyttar gerðir. Bendir Gardner (1993, bls. 207) á að mikilvægt sé að 

kennarar temji sér að nálgast sérhvert viðfangsefni með margvíslegum hætti og með 

því aukist líkur á að allir nemendur geti notið góðs af kennslunni. Brophy (1987, bls. 44) 

bendir jafnframt á að það geti haft jákvæð áhrif á námsáhuga nemenda ef kennarar 

beita virkari aðferðum í kennslu sinni.  

Þó að ekki skipti máli hvaða tegund kveikju er notuð hverju sinni er afar mikilvægt 

að kveikjan sé í samræmi við það sem á eftir kemur (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 27). 

Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert (2006, bls. 87) fjalla um nokkur atriði sem 

kennarinn þarf að hafa í huga til að kveikjan nái sem best til nemenda. Hann þarf að: 

1.  Vera jákvæður gagnvart viðfangsefninu. 

2. Vera góð fyrirmynd og sýna viðfangsefninu mikinn áhuga sem smitar út frá sér. 

3. Hafa skýr markmið svo að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim. 

4. Skipuleggja kennsluna vel. 

5. Hafa góð tengsl við nemendur, kynnast þeim og nota nöfn þeirra. 

6. Hafa húmor fyrir sjálfum sér og viðfangsefninu. 

7. Koma upplýsingum til nemenda strax í upphafi um tilgang kennslustundarinnar.  

8. Tengja viðfangsefnið við daglegt líf nemenda. 

9. Finna út hver þekking nemenda er fyrir svo hægt sé að nálgast þá á þeirra 

grundvelli. 

Kveikjunni er þó ætlað meira en að ná athygli nemenda og vekja áhuga þeirra á 

námsefninu; henni er einnig ætlað að örva hugmyndaflug nemenda og komast að því 

hvað þeir vita og kunna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 27). Jafnframt er mikilvægt að 

hvetja nemendur til að koma með hugmyndir því það eykur ábyrgð þeirra á eigin námi.  

Hlutverk kennarans er að velja kveikjur, sem henta því námsefni sem á að fjalla um 

hverju sinni, og hafa kveikjurnar fjölbreyttar milli kennslustunda og grípa þannig áhuga 

nemenda á námsefninu strax við upphaf kennslustundar. Kennarinn þarf jafnframt að 

halda nemendum að verki og rannsóknir sýna að það er misjafnt hversu vel það tekst til 

hjá kennurum. Sumum kennurum tekst það í 40–50% kennslutímans, öðrum í 90% 

kennslutímans á meðan nemendur annarra eru með hugann við allt annað en námið 

allan kennslutímann (Berliner, 1987a, bls. 22). Ýmislegt getur spilað hér inn í en 

rannsóknir hafa sýnt að kennarar, sem hafa það fyrir venju að vera á ferli um 
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skólastofuna þegar nemendur eiga að vinna verkefni af ýmsu tagi, halda nemendum 

yfirleitt betur að verki en þeir sem kjósa að sitja við kennaraborðið og veita nemendum 

aðstoð þar (Berliner, 1987b, bls. 107 –108). Jafnframt geta kennarar þá gripið inn í ef 

nemendur misskilja verkefnin. Því er mikilvægt að virkja nemendur í námi sínu og halda 

þeim að verki og getur það ráðið miklu um árangur í kennslu (Kauchak og Eggen, 2003, 

bls. 128–129). 

Fleiri þættir en kveikjan hafa áhrif þegar kemur að áhugahvöt nemenda og virkni 

þeirra í námi. Námsefnið getur haft áhrif á hversu mikinn áhuga nemendur sýna 

viðfangsefninu og við val á námsefni þarf að hafa í huga þá ólíku nemendahópa sem því 

er ætlað. Ingvar Sigurgeirsson (1992, bls. 3–4) skilgreinir námsefni sem „efni sem hefur 

verið sem grundvöllur í kennslu á ákveðnu sviði eða í ákveðinni námsgrein á tilteknum 

tíma og kennarar nota í þeim tilgangi“. Einfaldari skilgreiningu má finna hjá Aldísi 

Yngvarsdóttur (2008) en hún skilgreinir námsefni sem „allt það efni sem notað er eða 

lagt til grundvallar í kennslu og námi“. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er 

námsefni allt það efni sem notað er til að ná markmiðum náms og kennslu (bls. 49). Þar 

segir jafnframt að námsefni geti verið margs konar, t.d. námsbækur, þemahefti, 

handbækur, myndefni, veggspjöld, hljóðefni og margmiðlunarefni. Við val á námsefni 

þarf að hafa margt í huga. Það þarf að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og 

áhugavekjandi, inntak þess skýrt og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má 

að nemendur hafi áður tileinkað sér (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 49). Augljóst 

er því að vanda þarf vel valið á námsefni og hefur margoft verið bent á að námsbækur 

stýri kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 1992).  

2.4 Einstaklingsmiðað nám 

Í lögum um grunnskóla segir að skólinn skuli haga störfum sínum í samræmi við stöðu 

og þarfir nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr.). Hugtakið einstaklingsmiðað 

nám hefur um nokkurt skeið verið notað til að útskýra áherslu grunnskóla á nám við 

hæfi hvers og eins. Það felur í sér að lögð er áhersla á að mæta nemendum þar sem þeir 

eru staddir en ekki ætla öllum það sama (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13). 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja fyrst og fremst á rétti einstaklingsins til 

að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem best (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 

23). Einnig er lögð áhersla á áhrif nemandans sjálfs á nám sitt, valmöguleika og ábyrgð á 

framgangi þess. Nemendur fá ólík viðfangsefni og hver einstaklingur fær tækifæri til að 

nýta hæfileika sína. Því þarf kennsla, sem byggir á þörfum hvers einstaklings, að byggja 

á góðum upplýsingum um hæfileika, þekkingu og áhugasvið hvers nemanda og kennari 
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þarf að hafa í huga vitsmuna-, hreyfi-, félags- og tilfinningaþroska svo og sterkar eða 

veikar eigindir nemandans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 23). 

Undanfarin ár hefur borið á gagnrýni á hugtakið einstaklingsmiðað skólastarf m.a. 

vegna þess að skólafólk túlkar hugtakið einstaklingsmiðað nám með ólíkum hætti 

(Hafþór Guðjónsson, 2005, bls. 1). Ekki er með öllu víst hvaða erlenda hugtak er stuðst 

við þegar talað er um einstaklingsmiðað nám en Ingvar Sigurgeirsson (2005, bls. 12) 

segir að hugtakið einstaklingsmiðað nám megi skilja út frá mörgum erlendum 

hugtökum, t.d. personalized instruction, responsive instruction, adaptive learning og 

multi-level instruction – en það getur verið ein ástæðan fyrir því að fólk túlkar hugtakið 

á ólíkan hátt.  

Eitt hugtak virðist 

standa nokkuð upp úr 

þegar fjallað er um 

einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda og er það enska 

hugtakið differentiation, 

en það virðist hafa verið 

þýtt sem einstaklings-

miðun á íslensku. Þetta 

hugtak er oft tengt við 

bandaríska kennslu-

fræðinginn Carol Ann 

Tomlinson en hún 

skilgreinir hugtakið á 

eftirfarandi hátt: 

„Einstaklingsmiðun (e. 

differentiated instruction) 

felst einfaldlega í að sinna 

námsþörfum hvers 

nemanda eða hóps 

nemenda fremur en það 

sem algengast er, þ.e. að 

kenna öllum í bekkjardeildinni eins og allir einstaklingar séu í meginatriðum eins“ 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 4). Lykillinn að einstaklingsmiðun samkvæmt 

hugmyndum Tomlinson, er sveigjanleiki hvað varðar kennsluaðferðir, námstíma, 

Mynd 1. Einstaklingsmiðað nám samkvæmt Tomlinson (lauslega þýtt 
af Sif Vígþórsdóttur og Valdimar Helgasyni). 
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námsefni, verkefni, hópskiptingu og hópstarf. Áhersla er lögð á ábyrgð nemenda og 

þátttöku þeirra í eigin námi (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 5–8). Mikilvægt er að 

kennarinn sé í leiðsagnarhlutverki þar sem byggt er á markvissri greiningu á hæfileikum, 

áhuga og námsaðferðum hvers nemanda (Tomlinson, 2001, bls. 16). Mynd 1 sýnir 

hugmyndir Tomlinson um einstaklingsmiðaða kennslu. Á skýringarmyndinni er útskýrt 

hvað einstaklingsmiðuð kennsla felur í sér og hvernig hægt er að vinna með hana. Hér 

kemur fram að meginatriði einstaklingsmiðunar eru að velja viðfangsefni við hæfi 

nemanda, vinna með sveigjanlega hópa og námsmat sem felur í sér símat þar sem færni 

nemenda er stöðugt metin og aðlöguð.  

Nýverið er svo farið að tala um nemendamiðað skólastarf og er skilgreining þess 

víðari heldur en hugtakið einstaklingsmiðað nám. Nemendamiðað skólastarf felur í sér 

–  eins og einstaklingsmiðað nám –  að nemandinn er hafður með í ráðum þegar 

kennslan er skipulögð. Í nemendamiðuðu námi er lögð áhersla á ábyrgð nemenda á 

eigin námi og áhuga á því sem unnið er með (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 8). 

Markmiðið er að þeir skapi og þrói með sér þekkingu í samstarfi við kennarann og 

samnemendur sína. Nemendamiðuð kennsla gengur út frá því að námsframboð og 

kennsluhættir séu fjölbreyttir til að tryggja að allir nemendur eigi kost á námi við sitt 

hæfi (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 6). Einnig er lögð rík áhersla á samvinnu og 

lýðræðisleg vinnubrögð. Hlutverk kennarans í nemendamiðaðri kennslu er að vera 

sérfræðingur í námsefninu en ekki síður að vera sérfræðingur í að mæta þörfum 

nemenda og útvega þeim góð verkfæri til að nota við námið (Sigrún Björk Cortes o.fl., 

2016, bls. 8). Hann reynir þannig að tengja viðfangsefnið við áhugasvið nemenda og 

hjálpa þeim að skapa nýja þekkingu og ný tækifæri í námsferlinu. Þannig er aðalhlutverk 

kennarans að kveikja með nemendum innri hvöt til að afla sér þekkingar.  

Áherslan á nemendamiðun í skólastarfi birtist víðs vegar í reglugerðum og 

námskrám hér á landi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að „[Í] grunnskóla eiga 

allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð 

atgervi og aðstæðum hvers og eins“. Þar segir jafnframt að „nám í grunnskóla tekur mið 

af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins. Við allt skipulag 

skólastarfs og kennslu ber að leggja þessi atriði til grundvallar“ (bls. 30). Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008 fjalla einnig um mikilvægi nemendamiðunar. Þar kemur fram að 

„grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins (2. 

grein). Með tilkomu aukinnar áherslu á nemendamiðaða kennslu í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) má velta fyrir sér hvort áherslan á nemendamiðaða kennslu hljóti 
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ekki að hafa áhrif á þær kennsluaðferðir sem nýttar eru því að kennarar hljóta að þurfa 

að nemendamiða kennsluaðferðir sínar vilji þeir leggja áherslu á nemendamiðað nám.  

2.5 Hugsmíðahyggja  

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti má að miklu leyti 

rekja til hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism). Hugsmíðahyggjan byggir á þeim 

hugmyndum og viðhorfum til þekkingar að hún sé byggð upp af reynslu einstaklingsins 

(Sjøberg, 2007, bls. 3). Í hugsmíðahyggju er því byggt á þeirri hugmynd að nemendur 

byggi upp þekkingu sjálfir frekar en að þekkingin komi frá kennaranum og sé „tekin 

upp“ af nemendum (McCoy, Smyth og Banks, 2012, bls. 23). Þeir sem aðhyllast 

kenningar hugsmíðahyggjunnar um nám taka mið af þekkingarfræðilegum forsendum 

og út frá þeim draga þeir þá grundvallarályktun að þekking sé afurð þess hvernig 

einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Þá 

segir að í námi og kennslu, sem er byggð á hugsmíðahyggju, sé lögð áhersla á að 

nemandinn sé þátttakandi í eigin námi eins og einstaklingsmiðun gengur út frá. Þetta 

þýðir að samkvæmt hugsmíðahyggjunni metur nemandi nýjar upplýsingar á grundvelli 

fyrri þekkingar og mótar nýja þekkingu í ljósi nýrra upplýsinga. 

Mikið hefur verið skrifað um áhrif kenninga um hugsmíðahyggju á nám og 

skólastarf. Þuríður Jóna Jóhannsdóttir (2009) dró saman helstu þætti er það varðar. Hér 

verða sex þáttum um áhrif hugsmíðahyggju á nám og skólastarf gerð stutt skil:  

1. Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju stuðlar að virkri uppbyggingu þekkingar 

hjá hverjum nemanda. Hugmyndin um opnu skólastofuna, þar sem nemendur 

vinna einir eða saman við lausn verkefna og hafa aðgang að nauðsynlegum 

gögnum í opnu, frjálslegu námsumhverfi, er í anda hugsmíðahyggju.  

2. Námið þarf að vera skipulagt á þann hátt að gert sé ráð fyrir virkri þátttöku 

nemenda í uppbyggingu þekkingar. Þá er mikilvægt að nemendur hafi áhuga á 

viðfangsefninu og sjái tilgang í því að læra það sem til þarf til að leysa verkefnin. 

3. Verkefnin, sem unnin eru í skólastofunni, þurfa að vera í samhengi við 

raunveruleg verkefni sem unnin eru utan veggja skólans. Skólanum er ætlað að 

búa nemendur undir þátttöku í hinu raunverulega samfélagi og því er mikilvægt 

að skólaverkefnin endurspegli það.  

4. Mikilvægt er að nemendur sjái árangur námsins á áþreifanlegan hátt, t.d. með 

skapandi verkefnum sem kynnt eru fyrir öðrum. Þessi verkefni eru oft unnin í 

samstarfi milli nemenda.  
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5. Hlutverk kennarans er að styðja nemendur, hvetja þá áfram og leiðbeina við 

námið. Það gerir hann t.d. með því að vera góð fyrirmynd, skapa gott 

námsumhverfi og gott andrúmsloft fyrir umræður og skoðanaskipti þar sem 

allar raddir eiga rétt á að láta í sér heyra.  

6. Nemandinn ber ábyrgð á og hefur stjórn á eigin námi. Meðvitaður námsmaður 

veit hvað hann kann og getur og lítur svo á að hann hafi stjórn á námi sínu. 

Eins og fram kemur í þessum áherslum er margt líkt með hugsmíðahyggju og 

einstaklingsmiðun og því virðast fræðimenn sækja í hugmyndir hugsmíðahyggjunnar 

þegar unnið er með hugtakið einstaklingsmiðað nám. En rætur hugsmíðahyggjunnar 

liggja víða. Upphaflega má rekja þær til heimspekingsins Immanuels Kant sem var uppi 

á 18. öld en hugmyndin þróaðist einkum í tengslum við kenningar Jeans Piaget á fyrri 

hluta 20. aldar um vitsmunaþroska einstaklinga (Hafþór Guðjónsson, 2012, bls. 6). Kant 

taldi að manneskjan væri frá náttúrunnar hendi útbúin ákveðnum grunnhugtökum sem 

hún notaði til að vinna úr og ljá merkingu þeirri reynslu, sem hún yrði fyrir, og skapaði 

þannig sinn eigin þekkingarheim.  

Margir þekktir fræðimenn, auk Immanuels Kant og Jeans Piaget, settu fram 

hugmyndir byggðar á svipaðri hugmyndafræði um nám. Í því sambandi má helst nefna 

John Dewey (f. 1859), Lev Vygotsky (f. 1896) og Jerome Bruner (f. 1915) (Björg V. 

Kjartansdóttir, Jóna B. Jónsdóttir og Kirsten L. Vangsgaard, 2001). Piaget áleit, eins og 

Kant, að manneskjan væri virkur þekkingarsmiður en taldi að grunnhugtökin væru ekki 

meðfædd heldur þróuðust þau í víxlverkan við umhverfið og þá sérstaklega í gegnum 

athafnir barnsins (Packer og Goicoechea, 2000, bls. 22). Hægt er að tengja hugmyndir 

Piagets við hugsmíðahyggju en samkvæmt henni er virkni forsenda náms (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 170). Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og 

umhverfis, hann taldi að kennarar og nemendur væru samverkamenn þar sem ríkti 

gagnkvæm virðing og tillitssemi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). Piaget taldi 

að kennarar ættu alltaf að hafa þrennt í huga þegar kennsla væri skipulögð (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 171): Í fyrsta lagi að barnið sé sjálft virkur aðili í eigin þroska 

og því þurfi að leggja áherslu á kennsluaðferðir sem byggja á virkni nemandans. Í öðru 

lagi taldi hann mikilvægt að börn gerðu sér grein fyrir því að hægt sé að nálgast hugtök 

frá ólíkum sjónarhornum og að andstæð sjónarmið geti eflt rökhugsun þeirra. Í þriðja 

lagi eigi kennarar að muna eftir því að margir nemendur séu fullfærir um að kenna 

bekkjar- eða skólafélögum sínum sem ef til vill séu skemmra á veg komnir. 

Hugmyndir Deweys má einnig tengja við hugsmíðahyggjuna þar sem hann lagði 

mikla áherslu á að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra á eigin námi (Björg Vigfúsína 
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Kjartansdóttir, Jóna Björk Jónsdóttir og Kirsten Lybæk Vangsgaard, 2001). Dewey sagði 

að reynslan sjálf væri uppspretta menntunar, hann lagði áherslu á þjálfun hugsunar og 

færni og taldi að engin hugsun væri án ályktunar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 

16). Hann lagði jafnframt áherslu á að málið væri tæki til að hugsa og að sameiginlegar 

þarfir og markmið krefjist vaxandi samskipta í hugsun sem gefi tilefni til félagslegrar 

skipulagningar. Samkvæmt kenningum hans er ekki hægt að yfirfæra þekkingu frá 

einum til annars, heldur eiga nemendur að takast á við viðfangsefnin sjálfir með því að 

læra að hugsa. Að mati Deweys á kennarinn að vera leiðbeinandi en ekki einræðisherra 

í bekknum (Dewey, 2000, bls. 16). Dewey taldi lykilinn að því að virkja nemendur í eigin 

námi vera að hafa kennara sem leiði nemendur áfram í námi með því að kanna ýmsar 

hugmyndir og með athugunum reyni þeir að sanna eða afsanna þá þekkingu sem liggi 

fyrir til að byrja með. Einkunnarorð Deweys voru „learning by doing“, þ.e. að læra með 

því að framkvæma. Segja má að þessi orð feli í sér að æskilegt sé að leyfa nemendum 

að vinna sjálfir með viðfangsefnin og að þeir taki ábyrgð á eigin námi með stuðningi 

kennara. 

Út frá hugsmíðahyggjunni kom kenningin um félagslega hugsmíðahyggju sem 

rússneski kennarinn og sálfræðingurinn Lev Vygotsky setti fram (Björg Vigfúsína 

Kjartansdóttir o.fl., 2001). Kenningin felur í sér félagslegt samspil einstaklingsins, 

umhverfis og menningar. Vygotsky taldi félagslegt samspil (t.d. við kennara og foreldra) 

eitt af grundvallaratriðum í vitsmunaþroska einstaklingsins. Því sé mikilvægt að 

kennarinn skapi ríkt félagslegt umhverfi sem sé hvetjandi til náms, bæði í samskiptum 

við kennara og milli nemenda. Vygotsky talaði um svæði hins mögulega þroska (e. the 

zone of a proximal development) sem hann skilgreindi sem bilið milli þess sem barnið 

getur unnið sjálfstætt og þess þroska sem það gæti náð undir leiðsögn fullorðinna eða í 

samvinnu við getumeiri jafningja (Learning Theories Knowledgebase, 2008). Til að 

viðhalda áhuga eigi barnið því alltaf að vera að vinna á „svæði hins mögulega þroska“, 

en hvorki undir því né yfir. Að lokum verði þá börnin sjálf fær um að leysa þrautir og 

þurfi sífellt minni aðstoð frá öðrum.  

Loks ber að nefna bandaríska prófessorinn Jerome Bruner. Hann sá nám sem virkt 

félagslegt ferli þar sem nemendur setji fram hugmyndir um viðfangsefni út frá 

þekkingargrunni sínum (Björg Vigfúsína Kjartansdóttir o.fl., 2001). Hann telur að 

hugmyndir um þekkingu eigi sér djúpar rætur í menningu (Bruner, 1996, bls. 50–51). Til 

að einstaklingur öðlist nýja óhlutbundna þekkingu sé nauðsynlegt að tengja hana fyrri 

þekkingu sem sé einfaldari í sniðum. Kennarinn leiði þannig barnið að nýrri þekkingu 

með því að máta hana við fyrri þekkingu. Þannig átti barnið sig á nauðsyn hugsunar til 
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að öðlast nýja þekkingu. Í kennsluaðferðum, sem byggja á hugmyndum Bruners, er gert 

ráð fyrir mörgum valmöguleikum varðandi viðfangsefni í námi og að hópvinna auðveldi 

nám.  

2.5 Nám og kennsla í anda hugsmíðahyggju 

Þegar nám er skilgreint í anda hugsmíðahyggju einkennist það af því að nemendur 

byggja upp þekkingu á þeim reynsluheimi sem þeir lifa í (Björg Vigfúsína Kjartansdóttir 

o.fl., 2001). Jafnframt á námið að einkennast af virkni nemenda, að nemendur vinni 

lausnamiðaða verkefnavinnu einir eða í hóp og noti gagnrýna hugsun í tengslum við 

upplýsingaleit og úrvinnslu. Hlutverk kennara felst í því að leggja viðfangsefnin fyrir, 

fylgjast með vinnu nemenda, benda þeim á leiðir til að leita lausna og hvetja þá áfram. 

Kennari, sem byggir á hugsmíðakenningunni, leggur áherslu á að skapa aðstæður til 

náms, spyrja spurninga sem vekja áhuga á viðfangsefninu, tengja efnið við 

raunveruleikann, örva gagnrýna hugsun nemenda og vekja forvitni sem leiða af sér 

nýjar spurningar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). Nemandinn verður þó að 

vera ábyrgur fyrir námi sínu og virkur í leit að lausnum en kennarinn aðstoðar hann við 

námið og hjálpar til við að afla réttra gagna (MacDonald, 2003, bls. 5). Í kennslunni er 

mikilvægt að viðfangsefnin hafi tilgang og merkingu, séu áhugaverð fyrir nemendur, 

byggi á sjálfstæðri rökhugsun nemenda og nemendur eiga að fá tækifæri til að velja 

eigin viðfangsefni (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). Hér skal innri áhugahvöt 

vera í fyrirrúmi. Með þessum áherslum eru nemendur búnir undir og þjálfaðir til að 

verða virkir þátttakendur við úrlausn þrauta og vandamála sem mæta þeim í 

umhverfinu. 

Hér sjáum við greinilega áherslu einstaklingsmiðunar þar sem nemandinn á að vera 

virkur þátttakandi í námi sínu og bera ábyrgð á því. Hlutverk kennarans er að veita 

nemendum leiðsögn og stuðning. Áhugavert verður að sjá hvernig einstaklingsmiðun 

birtist í þeim rannsóknaraðferðum sem ég beiti í kennslu minni. 

2.6 Rannsóknir á kennsluaðferðum  

Hér á eftir verður fjallað um nokkrar mikilvægar rannsóknir sem framkvæmdar hafa 

verið í þeim tilgangi að skoða notkun kennsluaðferða hér á landi svo og annars staðar í 

heiminum. Þær rannsóknir, sem fjalla um kennsluaðferðir samfélagsgreina, verða 

sérstaklega skoðaðar en ekki hafa margar slíkar rannsóknir verið gerðar hér á landi.  
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2.6.1 Íslenskar rannsóknir 

Kennsluhættir í íslenskum grunnskólum hafa talsvert verið rannsakaðir á undanförnum 

árum. Elsta rannsóknin, sem verður fjallað um hér, var framkvæmd í 20 bekkjardeildum 

á miðstigi í 12 grunnskólum landsins á árunum 1987–1988 (Ingvar Sigurgeirsson, 1994, 

bls. 128). Fylgst var með kennslu í tvær vikur og sýndi sú rannsókn að kennsluhættir á 

miðstigi væru mjög námsbókarmiðaðir og að starfið snerist mikið um að fara yfir 

námsefnið. Algengasta form kennslunnar var að nemendur sátu í sætum sínum og 

skrifuðu upp æfingar eða dæmi, leystu verkefni í vinnubókum eða þreyttu formleg próf. 

Einstaklingsverkefni voru í fyrirrúmi og lítið var um samvinnu. Segja má að þessum 

kennsluháttum svipi mjög til hefðbundinnar kennslu og kennslu í bekkjarkennsluskólum 

sem lýst var hér að framan. Árið 1987 var gerð önnur rannsókn á kennsluháttum sem 

leiddi svipaðar niðurstöður í ljós (Margrét Harðardóttir og Sigþór Magnússon, 1990, bls. 

41–42). Þar var sérstaklega skoðuð staða fámennra skóla hér á landi. Skólastjórar og 

kennarar allra skóla með nemendafjölda undir 50 svöruðu spurningalistum þar sem 

meðal annars var spurt um notkun tiltekinna kennsluaðferða. Helstu niðurstöður 

spurningalistanna voru þær að algengasta kennslufyrirkomulagið var innlögn kennara 

sem fylgt var eftir með einstaklingsvinnu. Með innlögn kennara er t.d. átt við stutta 

fyrirlestra.  

Á árunum 1990–2000 voru gerðar allmargar matsúttektir á grunnskólum, meðal 

annars á vegum Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands og Rannsóknarstofnunar 

Háskólans á Akureyri (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 117). Þessar úttektir voru 

helst byggðar á spurningakönnunum, viðtölum við kennara, skólastjórnendur, 

nemendur og foreldra og greiningum á fyrirliggjandi skjölum, t.d. skólanámskrám. 

Einnig var byggt á vettvangsathugunum. Niðurstöður þessara úttekta eru í samræmi við 

rannsóknirnar hér að framan. Dæmigert var að námsbækur stýrðu kennslunni í 

bóknámsgreinum en það felur í sér að farið er yfir námsefnið, textar lesnir og verkefni 

leyst. Árið 2002 lagði Kristín Jónsdóttir (2005, bls. 50) spurningakönnun fyrir 82% allra 

kennara á unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkurborgar og voru niðurstöður hennar 

einnig samhljóma rannsóknunum hér að framan. Sú könnun leiddi í ljós að rótgrónar 

bekkjarkennsluaðferðir voru í aðalhlutverki og að stærsti hópur kennaranna kenndu 

allri bekkjardeildinni í einu en sýndu viðleitni og áhuga á að einstaklingsmiða kennsluna 

með því að gera það í tilteknum verkefnum eða námsþáttum einu sinni til tvisvar í 

mánuði. 

Vorið 2004 var lögð spurningakönnun fyrir kennara á öllum skólastigum í þremur 

fræðsluumdæmum og var megináhersla hennar að skoða innleiðingu 
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einstaklingsmiðaðs náms (Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004, bls. 37–38). Könnunin benti 

til þess að hefðbundnar bekkjarkennsluaðferðir væru ríkjandi og var sveigjanlegum 

aðferðum beitt í innan við 30% kennslutímans. Hafsteinn Karlson (2009, bls. 14) virðist 

einnig hafa komist að svipaðri niðurstöðu og Kristrún Lind, en hann rannsakaði 

kennsluhætti í sex íslenskum og fjórum finnskum grunnskólum skólaárið 2006–2007. 

Rannsókn Hafsteins var meðal annars byggð á vettvangsathugunum og viðtölum við 

kennara. Rannsakaðir voru kennsluhættir í þessum skólum hjá 3. og 4. bekk og einnig á 

lokaári grunnskólans. Helstu niðurstöður sýndu að kennsluhættirnir væri fremur 

hefðbundnir, bæði í íslensku og finnsku skólunum og voru námsbækur mjög stýrandi í 

kennslunni í báðum löndunum. Kennarinn byrjaði yfirleitt kennslustundina á stuttum 

fyrirlestri (innlögn) og að honum loknum unnu nemendur í vinnubókum sínum. Finnsku 

kennararnir virtust samt beita fjölbreyttari kennsluaðferðum en íslensku kennararnir. 

Vinnubókarkennsla og smáfyrirlestrar voru einnig áberandi hjá finnsku kennurunum en 

iðulega brotið upp með fjölbreyttari aðferðum, t.d. leikrænni tjáningu, umræðum, spurt 

og spjallað, myndrænni tjáningu, föndri eða námsspilum (bls. 6). Sömu niðurstöður 

komu einnig fram í ytra mati sem framkvæmt hefur verið á grunnskólum 

Reykjavíkurborgar allt frá árinu 2007 (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 1). Þar var sýnt 

fram á að langalgengast var að nemendur unnu að verkefnum undir beinni stjórn 

kennarans og hlustuðu á stuttan fyrirlestur eða innlögn hans um efnið.  

Í  svokallaðri Starfsháttarannsókn, einni viðamestu rannsókn sem framkvæmd hefur 

verið á kennsluháttum hér á landi, var sjónum sérstaklega beint að kennsluháttum og 

kennsluaðferðum. Í þeirri rannsókn voru viðtöl tekin við kennara í 20 grunnskólum 

ásamt því að lagðar voru spurningakannanir fyrir kennara og nemendur og 

framkvæmdar vettvangsathuganir (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 124–131). 

Kennarar voru m.a. spurðir hversu oft þeir notuðu 18 tilgreindar kennsluaðferðir. Bein 

kennsla með samræðum við nemendur var algengasta kennsluaðferðin, 73% sögðust 

beita henni daglega eða oft á dag og 61% kennara sögðust nota beina kennslu 

(fyrirlestra og útskýringar) daglega. Þriðja algengasta aðferðin var notkun vinnubóka, 

45% kennara notuðu hana daglega. Hópvinna og samvinna var notuð af 27% kennara 

daglega og 24% kennara notuðu daglega aðferðina að lesa námsefnið saman og ræða 

við nemendur. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því í samræmi við þær 

niðurstöður, sem fjallað hefur verið um hér á undan, þ.e. að hefðbundnar 

kennsluaðferðir, þar sem kennarinn byrjar kennsluna með innlögn og nemendur vinna 

síðan verkefni, séu almennt ríkjandi í grunnskólum landsins og að námsbækur stýri í 

mörgum tilfellum kennslunni.  
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Í framhaldi af þessu má velta fyrir sér hvort kennsluaðferðir séu mismunandi eftir 

aldursstigi nemenda og virðast sumar rannsóknir benda til þess að svo sé. Á árunum 

2007–2008 voru rannsakaðir kennsluhættir í 1. bekk í sjö grunnskólum og í 10. bekk í 

átta grunnskólum í Reykjavík (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 135–202). Rannsóknin 

leiddi í ljós að talsvert meiri fjölbreytni gætti í kennslu yngri barna en eldri. Í fyrsta bekk 

var kennarinn í sviðsljósinu og mikil áhersla lögð á hópkennslu en samt sem áður voru 

notaðar fjölbreyttar og sveigjanlegar kennsluaðferðir. Á unglingastiginu fór mestur tími 

nemenda í hlustun og einstaklingsverkefni undir stjórn kennara; um fimmtungur 

kennslutímans fór í hópvinnu. Stærri rannsókn var síðan framkvæmd árið 2008, 

svokölluð TALIS-rannsókn. Um er að ræða alþjóðlega samanburðarrannsókn á vegum 

OCED þar sem kennarar voru spurðir ítarlega út í kennsluaðferðir (Ragnar Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 41). Rannsóknin náði til 23 landa og byggðist á 

spurningakönnun. Á Íslandi svöruðu 75% allra grunnskólakennara könnuninni. Í 

rannsókninni voru bornar saman kennsluaðferðir á yngsta stigi og miðstigi annars vegar 

og á unglingastigi hins vegar. Helstu niðurstöður voru að á yngsta stigi og miðstigi var 

kennslan einstaklingsmiðaðri sem fól í sér að meira tillit var tekið til færni nemandans 

og nemendum oftar skipt í hópa eftir færni; jafnframt vann kennarinn oftar með 

einstökum nemendum á yngsta stigi og miðstigi. Í Starfsháttarannsókninni (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 134) kom einnig fram að talsverður munur var á notkun 

kennsluaðferða eftir aldursstigi. Bein kennsla, þar sem áhersla er lögð á skipuleg 

vinnubrögð og kennarinn er fyrst og fremst stjórnandi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

73), var t.a.m. oftar notuð á unglingastigi en verkefnabækur voru meira notaðar í 

kennslu yngri barna. Þá var hópvinna og samvinna meira notuð á yngsta stigi og 

miðstigi heldur en unglingastigi. Í grein Birnu Sigurjónsdóttir (2005, bls. 8), þar sem 

kennsluhættir voru greindir eftir aldri i grunnskólum Reykjavíkurborgar, kom hins vegar 

í ljós að tiltölulega lítill munur var á kennsluháttum eftir aldri. Algengast var að 

nemendur á öllum aldri ynnu að verkefnum undir stjórn kennara og samkvæmt 

fyrirmælum hans. Bein kennsla var þó heldur algengari á unglingastigi en hjá yngri 

nemendum. Rannsóknir virðast því vera nokkuð samhljóma þegar kemur að notkun 

kennsluaðferða, bein kennsla virðist hafa verið algengari á unglingastigi en hópvinna 

notuð meira á yngri stigum grunnskólans.  

Þrátt fyrir aukna áherslu á nemendamiðað skólastarf á síðustu árum virðast 

rannsóknirnar hér að ofan benda til þess að kennarar í íslenskum grunnskólum hafi ekki 

nýtt tækifærin til að nemendamiða kennslu sína, því algengustu kennsluaðferðirnar 

voru bein kennsla með eða án samræðna við nemendur og kennsla þar sem stuðst var 
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við vinnubækur eins og fram hefur komið. Mun minna fór fyrir aðferðum þar sem 

krafist var meiri virkni nemenda. Í bóknámstímum stýrðu námsbækur oft og tíðum 

kennslunni og er algengasta snið kennslunnar fól í sér að fyrst var lögð fram stutt 

kynning á viðfangsefninu, þ.e. fyrst var svokölluð innlögn, og síðan leystu nemendur 

skrifleg verkefni upp á eigin spýtur. Margar þessara rannsókna, eins og t.d. 

Starfsháttarannsóknin (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 118), gefa vísbendingar um 

að þótt kennslan sé oftast hóp- eða bekkjarmiðuð séu margir kennarar hlynntir 

sveigjanlegri kennsluháttum, til að mynda þar sem nemendur eru í virkara hlutverki. 

Einnig sýna rannsóknirnar hér að ofan að kennsluaðferðir eru mismunandi eftir 

aldurstigi nemenda og flestar rannsóknir bentu til þess að aðferðir, sem fela í sér 

hópvinnu nemenda, séu algengari í yngri bekkjum en einstaklingsvinna algengari á 

unglingastigi. Af þessum rannsóknum að dæma virðast kennsluaðferðir, sem kennarar 

kjósa að nota í kennslu sinni, vera mjög einsleitar. Ef eitthvað er að marka mikilvægi 

nemendamiðaðrar kennslu þá er ástæða til að hafa áhyggjur af þessu ástandi. Fróðlegt 

verður að sjá hvaða kennsluaðferðir muni henta mér í kennslu minni og hvernig mér 

tekst að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum í kennslu samfélagsgreina á yngsta stigi 

grunnskóla. 

2.6.2. Erlendar rannsóknir 

Fjölmargar rannsóknir, frá öllum heimshornum, virðast staðfesta þá heildarmynd að 

kennsla í skyldunámsskólum sé frekar kennaramiðuð og að nemendur í mörgum skólum 

séu sjaldan í því virka hlutverki sem námskrár vilja setja þá í (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 118). Ef skoðuð er langtímarannsókn Piantas, Belskys, Houts og Morrisons 

(2007, bls. 1795), sem náði yfir 400 skólahverfi og upplifun nemenda í 5. bekk í tíu 

fylkjum Bandaríkjanna af kennslunni, kom í ljós að mestur tími dagsins, eða 91,2%, fór í 

kennslu fyrir alla bekkjardeildina í heild (e. whole-group) eða einstaklingsvinnu 

nemenda. Fisher (2009, bls. 171) virðist vera á sama máli og rannsakendurnir hér á 

undan en hann skoðaði kennsluaðferðir í 15 skólastofum í Bandaríkjunum. Niðurstöður 

sýndu að 48% af kennslutímanum fóru í að hlusta á kennarann, 17% af tíma dagsins 

fóru í bið (t.d. meðan kennarinn tók niður mætingu, talaði við aðra nemendur, eða 

meðan kennarinn leitaði að einhverju), 13% fóru í umræður og 7% í einstaklingsvinnu. 

Í grein Carlgren, Kletta, Sigurjóns Mýrdal, Schancks og Simolas (2006) er fjallað um 

rannsóknir sem snúast um breytingar á kennsluháttum á Norðurlöndum. Þar voru 

bornar saman kennsluaðferðir í grunnskólum í Svíþjóð á árunum 1993–1995. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að í 25% tilfella var beitt beinni kennslu þar sem 

kennarinn talaði nánast alla kennslustundina, einstaklingsvinna var í 10% tilfella og 
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blanda af þessum tveimur aðferðum var í 60% tilfella (bls. 305). Í Noregi voru bornar 

saman kennsluaðferðir í 3., 6. og 9. bekk. Þar kom í ljós að bein kennsla var algengasta 

kennslufyrirkomulagið en henni var beitt í yfir 40% tilvika, einstaklingsvinna kom þar á 

eftir (í um 16–24% tilvika) og síðast kom hópvinna en sú aðferð var aðeins notuð í 10–

17% tilvika, og þá meira á yngra stigi (bls. 308). Það sama var að segja um Finnland. Þar 

voru kennsluaðferðirnar frekar hefðbundnar og var bein kennsla fyrir bekkjardeildina í 

heild algengasta aðferðin (bls. 314).  

Í rannsókn Skutils, Havlíčková og Matějíčková (2015), þar sem skoðaðar voru 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í kennslu fámennra skóla í Tékklandi, kom í ljós að 

einstaklingsvinna fór fram í 43,5% kennslustunda og unnið var í verkefnabókum í 18,2% 

kennslustunda. Nemendur unnu í hópum í 23,4% kennslustunda. Það sem er áhugavert 

við niðurstöður rannsóknarinnar var að einstaklingsmiðun var einungis í 4,6% 

kennslutímans. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að stærðir bekkjardeilda geti haft 

áhrif á einstaklingsmiðun og auðveldara sé að vinna með einstaklingsmiðun í minni 

bekkjardeildum (McCoy o.fl., 2012, bls. 27). 

Íslenskar og erlendar rannsóknir virðast því bera að sama brunni hvað varðar notkun 

kennsluaðferða í grunnskólum: bein kennsla, þar sem kennarinn er í aðalhlutverki, 

virðist vera algengasta kennsluaðferðin og ekki er eins mikil áhersla lögð á 

einstaklingsmiðun þrátt fyrir mikilvægi hennar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011).  

2.6.3 Kennsluaðferðir samfélagsgreina 

Hér á landi virðast kennsluaðferðir, sem notaðar eru í kennslu samfélagsgreina, ekki 

hafa mikið verið rannsakaðar. Jóna Guðmunda Hreinsdóttir (2014, bls. 5) gerði 

starfendarannsókn þar sem hún rýndi í eigin kennslu og þróun mismunandi 

kennsluaðferða hjá sér í samfélagsgreinakennslu á miðstigi. Markmið hennar með 

rannsókninni var að bæta kennslu sína í samfélagsgreinum og verða hæfari til að koma 

til móts við mismunandi þarfir nemenda. Hún skoðaði kennsluaðferðir í 

kennsluaðferðaflokkunum umræðu- og spurnaraðferðum, innlifunaraðferðum og 

tjáningu, leitaraðferðum, hópvinnubrögðum og þulunámi og þjálfunaræfingum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Helstu niðurstöður Jónu Guðmundu voru að flestar aðferðir gengu 

vel í kennslu samfélagsgreina en mismunandi aðferðir henti mismunandi nemendum og 

best sé að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir (bls. 5) sem kemur í sjálfu sér ekki á óvart. 

Ytra mat á grunnskólum Reykjavíkurborgar hefur verið framkvæmt allt frá árinu 2007. Í 

því mati voru greindar kennsluaðferðir eftir námsgreinum (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, 
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bls. 7). Í ljós kom að verkefnavinna undir stjórn kennara og bein kennsla eða innlögn 

voru algengustu kennsluaðferðir samfélagsgreina en þeim var samtals beitt í 63% 

tilvika. Þar má einnig sjá að markvissri samvinnu í hóp var einungis beitt í 11% tilvika.  

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að mikilvægt er að kennarar beiti fjölbreyttum 

kennsluaðferðum í kennslu samfélagsgreina. Jia, Hu, Cai, Wang, Li, Runco og Chen 

(2017) framkvæmdu langtímarannsókn þar sem fylgst var með kennslu 120 nemenda í 

6. bekk í grunnskóla í Kína. Nemendum var skipt í þrjá hópa. Í einum hópnum var unnið 

út frá fyrirlestrum (e. lecture-based learning) í kennslu samfélagsgreina, í öðrum 

hópnum voru notaðar aðferðir leitarnáms (e. inquiry-based learning) og í þriðja 

hópnum var báðum aðferðum blandað saman. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar unnið 

var með báðar kennsluaðferðirnar náðist meiri námsárangur en í þeim hópum þar sem 

einungis önnur kennsluaðferðin var notuð. Jia og félagar (2017) bentu jafnframt á að 

engin ein kennsluaðferð er best heldur þarf að velja þá aðferð sem hentar best því 

viðfangsefni sem unnið er með hverju sinni.  

Rannsókn McCoy, Smyth og Banks (2012) sýndi fram á að kennarar, sem eru 

nýútskrifaðir, beiti virkari aðferðum í kennslu sinni (t.d. hópvinnu, paravinnu og 

áþreifanlegum viðfangsefnum) en þeir kennarar sem hafa margra ára kennslureynslu að 

baki. Í rannsókninni var skoðuð reynsla 9 ára nemenda á Írlandi af grunnskólanámi sínu 

og sú reynsla sett í samhengi við upplýsingar frá kennurum og skólastjórnendum. 

Rannsóknin sýndi mörg þemu sem birtast í írsku skólastarfi, t.d. einstaklingsmiðun, 

kennsluaðferðir sem kennarar beita í kennslu 9 ára barna og þátttöku nemenda í námi 

sínu. Rannsóknin leiddi m.a. í ljós að í fjölmennum bekkjardeildum beittu kennarar 

almennt hefðbundnari kennsluháttum en kennarar fámennra bekkja. Í síðarnefndu 

bekkjardeildunum notuðu kennarar meira virkar aðferðir í kennslu samfélagsgreina.  

Niðurstöðurnar hér á undan eru í samræmi við það sem Hawkman, Castro, Bennett 

og Barrow (2015) komust að í rannsókn sinni þar sem metin voru gæði og tíðni 

samfélagsgreinakennslu í grunnskólum í Bandaríkjunum. Rannsakendur fylgdust með 

kennslu og fannst þeim samfélagsgreinar vera kenndar mun sjaldnar en námskrár segja 

til um. En þar sem samfélagsgreinar voru kenndar var notkun vinnubóka og 

verkefnablaða algengasta kennsluaðferðin, 35,4% rannsakenda sögðust hafa séð þessa 

aðferð notaða oft eða mjög oft. Jafnframt sögðust 27,7% rannsakenda hafa oft eða 

mjög oft verið viðstaddir kennslustund þar sem nemendur glímdu við raunveruleg 

viðfangsefni (e. real world concepts). Jafnframt voru 35,4% rannsakenda voru oft eða 

mjög oft viðstaddir kennslu þar sem nemendur tóku þátt í að deila hugmyndum sínum 

með öðrum.  
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Bolinger og Warren (2007) rannsökuðu 19 skóla í Indiana í Bandaríkjunum en 11 

grunnskólar, 4 framhaldsskólar og 4 háskólar tóku þátt í rannsókninni en í henni voru  

kennsluaðferðir 420 samfélagsgreinakennara skoðaðar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

fyrirlestrar voru algengasta kennsluaðferðin í þeim grunnskólum, sem rannsakaðir voru, 

eða í 22,3% kennslustunda. Einstaklingsvinna kom þar á eftir og var hún notuð í 17,3% 

kennslustunda. Myndmiðlar voru notaðir í 9,7% kennslustunda, hlutverkaleikir í 4,9% 

kennslustunda og rökræður í 1,4% kennslustunda. Í rannsókninni voru 

grunnskólakennarar jafnframt beðnir um að segja hvaða kennsluaðferðir þeir töldu 

bera mestan árangur í kennslu samfélagsgreina. Hér á eftir eru taldar upp þær aðferðir 

sem þessir kennarar töldu árangurríkastar og hlutfall þeirra sem taldi aðferðirnar 

árangursríkar: verkefnavinna (33,2%), umræður (30,1%), lestur (21,5%), myndmiðlar 

(17,7%), fyrirlestrar (12,9%), vinnublaðakennsla (7,9%), vettvangsferðir (6,9%) og 

hlutverkaleikir (6%). Aðferðir, sem kennarar notuðu, virtust oft og tíðum ekki 

endurspegla viðhorf þeirra til kennsluaðferðanna sem þeir töldu árangursríkastar í 

samfélagsgreinum. 

Af þessum rannsóknum má sjá að bein kennsla, þar sem nemendur leysa verkefni í 

bókum eða blöðum og fyrirlestrar í kennslu, er algengasta kennsluaðferðin í 

samfélagsgreinum hér á landi sem og erlendis. Rannsóknirnar benda þó allar til þess að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu greinaflokksins séu mikilvægar og að það beri 

meiri árangur að blanda kennsluaðferðunum saman. Jafnframt má sjá á rannsóknum 

hér á undan að ekki er unnið eins markvisst með einstaklingsmiðun í kennslu 

samfélagsgreina og aðalnámskrár leggja áherslu á en það virðist ganga betur að 

einstaklingsmiða kennslu í minni bekkjardeildum.  

2.7 Flokkar kennsluaðferða 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 193) segir að nám í samfélagsgreinum örvi bæði 

skapandi og gagnrýna hugsun, hvetji nemendur til að rökstyðja mál sitt og vera 

samkvæmir sjálfum sér í skoðunum. Þar segir jafnframt að hlutverk samfélagsgreina sé 

að auka skilning á undirstöðuþáttum daglegs lífs og þeim réttindum og skyldum sem 

fylgja því að búa í lýðræðissamfélagi. Nemendur eigi að geta átt í innihaldsríkum 

samskiptum og geta skilið og velt fyrir sér hvað hafi áhrif á viðhorf þeirra til ýmissa mála 

(bls. 196). Í samfélagsgreinakafla Aðalnámskrár grunnskóla (2013) eru settar fram 

tillögur að kennsluaðferðum sem falla vel að hæfniþáttum sviðsins. Þær eru:  

 Umræðu- og spurnaraðferðir sem þjálfa gagnrýna hugsun. 

 Leitaraðferðir. 
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 Samþætting (söguaðferðin, þemanám og landnámsaðferðin). 

 Hópvinna. 

Þetta eru allt aðferðir sem áhugavert verður að prófa að nota í kennslu 

samfélagsgreina. Kennsluaðferðir má flokka á fjölmarga vegu og hefur svo verið gert 

með ýmsum hætti í gegnum tíðina. Silver og Perini (2007, bls. 4) settu fram hugmyndir 

um flokka kennsluaðferða. Þeir skipta kennsluaðferðum í fjóra flokka: 

1. Hlítarnámsaðferðir (e. mastery strategies) beinast að því að þroska 

minnisgreind nemenda og þjálfa þá í að draga saman helstu atriði námsefnisins. 

Námsárangur þessara aðferða er mælanlegur. Undir þennan flokk falla m.a. 

fyrirlestrar og bein kennsla. 

2. Skilningsaðferðir (e. understanding strategies) snúast um að efla hæfni 

nemenda til að útskýra og færa rök fyrir máli sínu. Kennarar hvetja nemendur til 

umræðna með því að vekja forvitni þeirra og gefa þeim tækifæri til að greina og 

leysa vanda. Undir þennan flokk falla t.d. samanburðaraðferðir (e. compare and 

constrast), merkingarleitarlestur (e. reading for meaning) og ráðgátur (e. 

mystery). 

3. Sköpunaraðferðir (e. self-expressive strategies) efla hugmyndaflug og 

sköpunargáfu nemenda. Með þessum aðferðum er unnið að því að efla 

sjálfstæði og sköpunargáfu nemenda. Undir þennan flokk falla aðferðir sem 

vinna með myndlíkingar og aðleiðsluaðferðir, t.d. hugtakanám, leitarnám og 

efniskönnun.  

4. Samskiptaaðferðir (e. interpersonal strategies) beinast að því að nemendur 

tengja viðfangsefnin eigin reynslu og leita merkingar með því að vinna með 

öðrum. Nemendur eru hvattir til að vinna saman. Undir þennan flokk falla m.a. 

púslaðferðin og gagnvirkt nám. 

Ein þekktasta flokkun á kennsluaðferðum birtist í bók Bruce Joyce og Marsha Weil 

(2009, bls. 2534), Models of Teaching. Þar er aðferðunum skipt í fjóra flokka eftir þeirri 

hugmyndafræði sem þær byggjast á. Hér verður stuðst við þýðingu Ingvars 

Sigurgeirssonar (2013): 

1. Aðferðir sem miða að þekkingaröflun (e. the information-processing family). 

Undir þennan flokk falla þær aðferðir sem beinast að því að nemendur læri að 

afla sér upplýsinga, vinna úr þeim og draga af þeim ályktanir. Þetta eru aðferðir 

sem eiga að efla skilning á hugtökum, þjálfa minni, rökhugsun og hugmyndaflug. 

Einnig flokkast hér undir fyrirlestraraðferðir, spurnaraðferðir, leitaraðferðir og 

aðferðir sem þjálfa námstækni. 
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2. Aðferðir þar sem áhersla er lögð á samvinnu (e. the social family). Hér undir 

falla ýmsar samvinnunámsaðferðir og hópvinnubrögð. Markmið þessara 

aðferða er m.a. að stuðla að öryggi og hæfni til að hafa samskipti við aðra.  

3. Aðferðir sem hafa persónuþroska og sjálfsskilning að meginmarkmiði (e. the 

personal family). Undir þennan flokk falla kennsluaðferðir þar sem kennarinn er 

í hlutverki ráðgjafa sem leitast við að fá nemendur til að taka sem mesta ábyrgð 

á námi sínu. 

4. Aðferðir sem grundvallast á sjónarmiðum atferlisfræðinnar (e. the behavioural 

systems family). Í þessum flokki eru þær aðferðir sem byggjast á því að 

skipuleggja nám með kerfisbundnum hætti og móta það með styrkingu, t.d. 

hlítarnámsaðferðir, bein kennsla og hermileikir.  

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 54) bendir þó á að vandinn við að nota þetta 

flokkunarkerfi feli í sér að aðferðirnar, sem eru felldar saman, eru oft afar sundurleitar, 

m.a. varðandi það hvaða kröfur þær gera til kennara, þannig að erfitt getur reynst að 

setja fram markvissar leiðbeiningar um hvernig eigi að beita þeim. Jafnframt byggir 

þessi flokkun á ákveðnum fræðilegum kröfum sem leiðir til þess að jafnvel mjög 

algengar kennsluaðferðir koma lítið eða ekkert við sögu. 

Í rannsókn minni hef ég stuðst við það flokkunarkerfi sem Ingvar Sigurgeirsson 

(2013) fjallar um í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Þar flokkar Ingvar 

kennsluaðferðir í níu flokka og byggir flokkunin einkum á megineinkennum og 

meginmarkmiðum kennsluaðferðanna. Flokkarnir eru: Útlistunarkennsla, þulunám og 

þjálfunaræfingar, verkleg kennsla, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og 

tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð skapandi viðfangsefni. 

Hér á eftir er stutt umfjöllun um hvern flokk kennsluaðferða fyrir sig og byggir hún á 

fyrrnefndri bók Ingvars.  

1. Útlistunarkennsla 

Útlistunarkennsla byggist á því að kennarinn miðlar þekkingu, útskýrir, varpar 

fram spurningum, ræðir málin og dregur ályktanir. Algengasta aðferðin er 

fyrirlesturinn; aðrar algengar kennsluaðferðir í þessum flokki eru sýnikennsla, 

sýningar, skoðunarferðir og önnur bein miðlun. Þessar aðferðir gera miklar 

kröfur til kennara um þekkingu á viðfangsefninu og hæfni til að miðla, vekja 

áhuga og útskýra. Hlutverk nemenda er aðallega að fylgjast með af athygli og 

reyna að skilja og velta efninu fyrir sér.  

2. Þulunám og þjálfunaræfingar 
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Markmið þulunáms og þjálfunaræfinga felur í sér að kanna þekkingu nemenda 

og festa hana í minni, þjálfa leikni og efla færni á einhverju ákveðnu sviði. Þegar 

þessum aðferðum er beitt reynir á verkstjórnarhæfileika kennarans og verkefni 

nemenda fela einkum í sér að tileinka sér ákveðna kunnáttu eða leikni og 

standa skil á henni. Kennsluaðferðir, sem flokkast undir þulunám og 

þjálfunaræfingar, eru oft kenndar við kennslubókarkennslu sem felur í sér að 

kennslubækur og önnur námsgögn eru í aðalhlutverki. Til dæmis kljást 

nemendur við skrifleg verkefni í æfingabókum eða leysa verkefni í vinnubókum. 

Í þessum flokki eru m.a. yfirheyrsluaðferðir, einfaldar spurnaraðferðir, 

endurtekningaræfingar, einfaldir spurningaleikir og námsleikir. 

3. Verklegar æfingar 

Markmið verklegra æfinga er að þjálfa vinnubrögð eða efla leikni á tilteknu 

sviði. Verkleg æfingar getur farið fram í venjulegum kennslustofum, sérútbúnu 

kennsluhúsnæði, á verkstæðum, í vinnustofum, á tilraunastofum og á vettvangi. 

Meginviðfangsefni kennarans er að velja verkefni sem nemendur læra af, skapa 

þægilegt andrúmsloft og skipuleggja námsumhverfi við hæfi verkefnanna. Hér 

reynir á skipulags- og verkstjórnarhæfileika kennarans og hæfni hans til að 

útskýra vinnubrögð og aðferðir. Hlutverk nemenda er fyrst og fremst að fylgjast 

með af athygli og leggja sig fram við að framkvæma og æfa þau atriði sem verið 

er að þjálfa.  

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

Markmið umræðu- og spurnaraðferða er meðal annars að virkja nemendur til 

umræðna, rökræðu og skoðanaskipta. Hlutverk kennarans er að finna krefjandi 

spurningar og skipuleggja samræðurnar. Þessar aðferðir reyna mikið á umræðu- 

og spurningatækni kennarans og hæfni hans til að skapa aðstæður til umræðna 

þar sem nemendum finnst þeir geta tjáð sig. Hlutverk nemenda er að sýna 

áhuga, taka virkan þátt í því sem fram fer, ræða saman og draga eigin ályktanir. 

Ótal afbrigði eru til af umræðu- og spurnaraðferðum allt frá óformlegum 

umræðum til formlegra rökræðna þar sem fylgt er ákveðnum, skilgreindum 

reglum. 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning 
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Innlifunaraðferðir snúast um að nemendur „lifi sig inn í“ aðstæður, sjái hluti 

fyrir sér í huganum, setji sig í spor lifandi og dauðra hluta eða tjái sig með 

einhverjum hætti og eru m.a. notaðar aðferðir sem byggja á skapandi túlkun 

(myndrænni tjáningu, munnlegri tjáningu, leikrænni tjáningu, tónlist, ritun eða 

hreyfingu). Í þennan flokk falla einnig aðferðir eins og frásagnir, sjónsköpun, 

hugarflug með leiðsögn (þar sem kennarinn fer með nemendur í ferðir í 

huganum) eða þegar kennarinn setur sjálfan sig eða nemendur í ákveðin 

hlutverk (t.d. sérfræðings, vísindamanns o.fl.). Markmið innlifunaraðferða er 

aðallega að vekja áhuga nemenda og virkja sköpunarhæfileika þeirra. 

6. Þrautalausnir 

Þrautalausnir eru aðferðir sem beinast að því að þjálfa rökhugsun, 

ályktunarhæfni og innsæi. Þrautalausnir fela í sér afar fjölbreytt viðfangsefni og 

geta tengst fjölmörgum námsgreinum, m.a. stærðfræði, móðurmáli, 

samfélagsgreinum og náttúrufræði. Hlutverk kennarans er fyrst og fremst að 

finna krefjandi úrlausnarefni, vekja nemendur til umhugsunar með spurningum 

og öðrum athugunarefnum og vera útsjónarsamur við að leiða viðfangsefnið 

áfram. Dæmi um viðfangsefni eru t.d. rökþrautir, hlutverkaleikir, hermileikir og 

heilabrjótar.  

7. Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir byggjast á því að líkt er eftir fræðilegum vinnubrögðum. 

Meginmarkmið þessara aðferða er að virkja nemendur, kynna þeim vísindaleg 

vinnubrögð og þjálfa þá í að afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulögðum 

hætti. Dæmi um leitaraðferðir eru skipulegar kannanir, upplýsingaöflun með 

viðtölum, vettvangsathuganir, tilraunir, heimildavinna, greining gagna og 

efniskönnun að ýmsu tagi. Hér reynir mikið á skipulagshæfileika kennarans.  

8. Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er samheiti yfir þær aðferðir sem byggjast á því að nemendur 

leysa viðfangsefni saman. Hópvinna getur tengst þeim aðferðum sem greint 

hefur verið frá hér að framan en þegar fjallað er um hópvinnubrögð sem 

tiltekinn flokk kennsluaðferða er fyrst og fremst vísað til þess að þjálfun í að 

vinna saman er sett á oddinn sem markmið. Nemendur þurfa þá að ákveða 

saman hver á að gera hvað, hvernig á að vinna að upplýsingaöflun, úrvinnslu og 

miðlun eða leysa með öðrum hætti sameiginlega þau viðfangsefni sem fyrir þá 

eru lögð. Hér reynir á verkstjórnarhæfieika kennarans.  

9. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 
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Kennsluaðferðir í þessum flokki gera miklar kröfur um að nemendur vinni upp á 

eigin spýtur, einir eða í hópum, að skapandi verkefnum sem þeir taka þátt í að 

velja, móta og þróa. Hér er m.a. um að ræða viðfangsefni þar sem nemendur 

setja sig í spor annarra og reyna að líkja sem nákvæmast eftir einhverri 

raunverulegri starfsemi. Meginviðfangsefni kennarans er að vekja áhuga 

nemenda, virkja þá og aðstoða eftir því sem þörf er á. Dæmi um aðferðir sem 

falla hér undir eru þemanám og söguaðferðin. 

Þessi flokkun Ingvars (2013) á kennsluaðferðum er í meginatriðum hagnýt og fjölbreytt. 

Þessar kennsluaðferðir ættu allar að henta í kennslu samfélagsgreina og verður 

áhugavert að sjá hverjar þessara aðferða ég næ að tileinka mér og hvernig ég beiti 

þessum aðferðum í kennslu minni.  

Mig langar að fjalla um tvær kennsluaðferðir til viðbótar, það eru þemanám sem 

fellur innan flokksins sjálfstæð skapandi viðfangsefni og útikennsla en ég mun vinna 

með þessar kennsluaðferðir í rannsókn minni. Þar sem ég tel þemanám góða 

kennsluaðferð í samfélagsgreinum ákvað ég að vinna sérstaklega með það í rannsókn 

minni. Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 9) fjallar um þemanám og lýsir því sem heildstæðu 

viðfangsefni þar sem nemendur leggja ýmislegt af mörkum, bæði sem einstaklingar og í 

hópum. Upplýsingum er safnað, þær flokkaðar, skráðar og miðlað með ýmsum hætti. Í 

þemanámi læra nemendur um ákveðið viðfangsefni með því að fást við marga þætti 

þess í senn (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 31). Sigrún Björk Cortes og félagar telja, 

eins og Lilja, að vinnan feli oftast í sér að nemendur safni upplýsingum um efnið, flokki 

þær, tengi eða flétti þær síðan saman á nýjan hátt og skrái eða miðli niðurstöðum. Á 

þann hátt verði til heildstæð þekking á efninu sem nær þá dýpra en þegar unnið er með 

viðfangsefnið í hefðbundnum verkefnum um afmörkuð efni eða fengist við þau með 

lestri námsbóka. Þemanám nær þannig að samþætta fjölda námsgreina en einnig getur 

það falið í sér sérstaka afmörkun á völdu greina- eða efnissviði. Því má segja að 

þemanám hafi ýmsa kosti. Fyrst má nefna að í þemanámi eru notaðar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og það felur jafnframt í sér fjölmörg tækifæri fyrir nemendur að taka 

virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). 

Nemendur fá einnig tækifæri til að nálgast viðfangsefnið út frá mörgum sjónarhornum. 

Í þemanámi skapast aukið frelsi nemenda til að velja sér verkefni eftir áhugasviði. Með 

þemanámi er einnig tilvalið að þjálfa nemendur í samvinnu. Þemanám hefur jákvæð 

áhrif á nám þar sem í því felst að samþætta mismunandi getu nemenda og efnis af 

ólíkum toga í einni kennslustund (Hurley og Blake, 2007). Að lokum má benda á að 

þemanám gerir nám og kennslu afar skemmtilega bæði fyrir nemendur og kennara.  
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Að lokum verður fjallað hér um kennsluaðferðir útináms og útikennslu. 

Kennsluaðferðirnar eiga það sameiginlegt að námið fer fram utandyra (Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016, bls. 56). Norski útikennslufræðingurinn Arne N. Jordet skilgreindi 

útikennslu sem: „aðferð þar sem hluti kennslunnar er færður út í nærumhverfið og því 

fylgi að kennslan fari reglulega fram utan skólastofunnar“ (Inga Lovísa Anderssen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 16; Jordet, 1998, bls. 24). Þar getur bæði verið um að ræða 

svæði í villtri náttúru, svo sem í skógi, en einnig getur útikennsla átt sér stað í 

manngerðu umhverfi, t.d. á söfnum (Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010, 

bls. 2). Útikennsla getur blandast og tengst ýmiss konar kennslu og á helst að vera 

eðlilegur hluti af skólastarfi. Útikennsla er talin hafa jákvæð áhrif á félagslegan þroska 

nemenda og umhverfisvitund. Hún gefur nemendum tækifæri til að vinna með afar 

fjölbreytt verkefni sem geta því vakið áhuga og hentað breiðum hópi nemenda sem oft 

eru ólíkir að getu og hæfileikum. Aðrir þættir, sem mæla með útikennslu, eru aukin 

hreyfing og betri heilsa sem henni fylgja. Útikennslu er auðvelt að nota í hvaða skóla 

sem er svo lengi sem hún er löguð að umhverfinu og útfærð með tilliti til þarfa hvers og 

eins (Inga Lovísa Anderssen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 16; Jordet, 1998, bls. 9).  

Það sem helst aðgreinir útikennslu og útinám frá hefðbundnu námi í skólastofunni 

er líkamlegi þátturinn, þ.e. hvernig nemendur skynja umhverfi sitt og virkja öll skynfæri 

sín í náminu (Jordet, 1998, bls. 24). Þannig getur náttúra og umhverfi ýtt undir námið á 

fjölbreyttari hátt en hægt er að gera innan veggja skólans. 

2.8 Samantekt 

Samfélagsgreinar virðast vera kjörinn vettvangur til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 

þar sem greinasviðið er vítt og margar námsgreinar falla þar undir. Kennari í 

samfélagsgreinum hefur því tækifæri til að beita sveigjanlegum kennsluháttum í 

kennslu sinni til að koma til móts við þarfir hvers og eins og gera nemendur þannig virka 

þátttakendur í námi sínu eins og Aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur áherslu á. Þær 

rannsóknir, sem skoðaðar voru í þessum kafla, benda þó allar til þess að kennsluhættir 

séu enn þá afar hefðbundnir og algengasta form kennslunnar sé bein kennsla.  

Þetta atriði er mikilvægt að skoða vel því aukin áhersla hefur verið lögð á 

nemendamiðun í skólastarfi og er notkun fjölbreyttra kennsluaðferða einn liður í þeirri 

þróun. Með fjölbreyttum kennsluaðferðum er líklegra að kennari nái að vinna með 

áhugasvið allra nemenda sinna og koma þannig til móts við þarfir þeirra og áhuga.  
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3 Rannsóknaraðferð  

Hér verður fjallað um það rannsóknarsnið sem unnið var með í rannsókninni. 

Þátttakendur eru kynntir og greint frá þeim aðferðum sem rannsakandi notaði við öflun 

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

kynningu verkefnisins og tilkynningu þess til Persónuverndar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknum er ætlað að búa til nýja þekkingu og finna þannig út það sem ekki var áður 

vitað ásamt því að dýpka skilning (McNiff, 2010). Rannsókn mín snýst um að skoða 

hvernig hægt er að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir í samfélagsgreinum. Því 

fannst mér tilvalið að nýta mína kennslu í rannsókninni með því að gera 

starfendarannsókn og ná þannig að dýpka þekkingu mína á kennsluaðferðum, þróa mig 

í starfi og auka notkun fjölbreyttra kennsluaðferða í minni kennslu. Hugtakið 

starfendarannsókn hefur verið notað til að lýsa rannsóknum sem unnar eru af 

kennurum í skólum í þeim tilgangi að þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 3). Jafnframt benda Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson (2013, bls. 244) á að starfendarannsóknir miði að því að öðlast dýpri skilning 

á eigin starfsháttum og aðstæðum og aðgerðirnar miði að því að þróa starfshætti og 

bæta aðstæður. Sérstaða starfendarannsókna samanborið við aðrar rannsóknir er sú að 

gengið er út frá þekkingu og gildismati starfenda á vettvangi (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009, bls. 5). Ég valdi að beita sniði starfendarannsókna í lokaverkefni mínu því ég er að 

taka mín fyrstu skref í kennslu og langar að öðlast dýpri skilning á mínum eigin 

starfsháttum og þróa þá. Jafnframt vildi ég nýta verkefni mitt til að öðlast reynslu og 

skilning á hinum fjölbreyttu kennsluaðferðum sem nota má við kennslu 

samfélagsgreina. Ég vonast því til að þetta verkefni muni hjálpa mér að takast á við  

kennarastarfið með opnum huga og gera mig færa um að prófa og þróa með mér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Starfendarannsóknir fela í sér kerfisbundna leit að nýrri þekkingu og skilningi (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 350). Þær eru gerðar samkvæmt áætlun 

og byggðar á formlegum aðferðum við söfnun og greiningu gagna. Þær miða að því að 

leiða í ljós nýja þekkingu, færa fram gögn til að styðja réttmæti hennar, tengja hana við 

fyrirliggjandi þekkingarforða, efna til gagnrýninnar umræðu um réttmæti 

niðurstaðnanna og prófa þær frekar ef unnt er. Tilgangur starfendarannsókna er því að 
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rannsaka raunverulegar aðstæður í skóla með það að markmiði að bæta skólastarfið 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 7).  

Það sem mér finnst skemmtilegast við starfendarannsóknir er að rannsakandinn er 

sjálfur þátttakandi í rannsókninni í stað þess að standa utan við hana í sporum hins 

hlutlausa athuganda. Tilgangur rannsóknarinnar snertir því rannsakandann sjálfan, starf 

hans og starfsaðstæður. Þannig beinast starfendarannsóknir að námi, auknum 

starfsþroska, bættum starfsaðstæðum og umbótum þar sem rannsakandinn er 

miðpunktur aðgerðarinnar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 350). 

Þar sem ég vil geta haft áhrif á starf mitt og þróa það til betri vegar finnst mér þessi 

rannsóknaraðferð henta rannsókn minni vel því á meðan á rannsókninni stendur mun 

ég ígrunda eigið starf til að öðlast dýpri skilning á eigin athöfnum og starfsaðferðum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 5).  

Kostir starfendarannsókna eru að mínu mati að rannsakandi er sjálfur þátttakandi í 

rannsókninni og getur notað rannsóknina til að bæta kennslu sína og þróað þannig með 

sér góða og fjölbreytta kennsluhætti, eins og vikið var að hér á undan. 

Starfendarannsóknir veita þannig möguleika til þess að grípa til aðgerða ef þess þarf. 

Ókostir þeirra eru hins vegar þeir að niðurstöðurnar eru unnar frá sjónarhóli 

rannsakanda og því er um að ræða hans mat en ekki mat margra einstaklinga.  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ég, sem rannsakandi og leiðbeinandi í kennslu, og 

nemendur mínir í 3. bekk sem voru óbeinir þátttakendur rannsóknarinnar. Í henni voru 

starfsaðferðir mínar til skoðunar. Nemendur voru 20 talsins þegar rannsókn hófst  en 

um áramót fluttu tveir nemendur úr hverfinu. Í lok janúar fékk ég nýjan nemanda í 

bekkinn og um miðjan febrúar bættist annar nemandi við svo að nemendur voru við lok 

rannsóknartímabilsins aftur komnir í upprunalegan fjölda. Nemendur fengu dulnefni til 

að tryggja persónuvernd. Skipulagning kennslustunda fór fram í samráði við starfsteymi 

mitt sem telur þrjá kennara.  

3.3 Gögn og gagnaöflun  

Söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna er lykilþáttur í rannsóknarferli 

starfendarannsókna eins og annarra rannsókna. Safna þarf gögnum til að greina 

upphafsstöðu og fylgjast með þeim breytingum sem eiga sér stað (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354). Mikilvægt er að safna gögnum á öllum stigum 

rannsóknarinnar: áður en hafist er handa við breytingar, á meðan á breytingunum 
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stendur og þegar þeim er lokið (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 8). Gagnaöflun hófst 

26. september 2016. Rannsóknartímabilinu var skipt í tvennt og fór það fyrra fram frá 

26. september til 8. desember 2016. Seinna rannsóknartímabilið hófst strax eftir jólafrí, 

3. janúar 2017 og stóð til 23. mars 2017. Rannsóknargögnin geta verið bæði eigindleg 

og megindleg og skiptir mestu máli að þau hæfi viðfangsefninu hverju sinni. Í rannsókn 

minni notaði ég rannsóknardagbók, viðhorfskannanir meðal nemenda, kennsluáætlanir, 

verkefni nemenda, gögn úr rýnihópaumræðum og upptökur af kennslustundum. 

Upptökurnar fóru einungis fram á seinni hluta rannsóknartímabilsins. 

 Þar sem um er að ræða rannsóknir með börnum þarf að hafa nokkra þætti í 

huga. Siðferðilegir þættir, sem tengjast upplýstu samþykki, trúnaði, leynd, vernd, 

tengslum og samskiptum, eru mikilvæg í öllum rannsóknum en öðlast aukið vægi í 

rannsóknum með börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 769). Í öllum rannsóknum 

þarf að fá upplýst samþykki þátttakenda og það á líka við þegar þátttakendurnir eru 

börn. Þess þarf að gæta að veita börnunum upplýsingar um rannsóknina á því máli sem 

þau skilja. Þau þurfa að vita markmið rannsóknarinnar, til hvers er ætlast af þeim, hvað 

rannsóknin feli í sér, hvað muni gerast og hversu langan tíma hún muni taka. Ásamt 

upplýstu samþykki barnanna þarf líka að fá upplýst samþykki foreldra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006, bls. 771). Einnig er mikilvægt í rannsóknum með börnum að tryggja 

að ekki sé hægt að bera kennsl á þátttakendur í skýrslum og kynningum á verkefninu. 

Rannsóknin var kynnt fyrir foreldrum á samtalsdegi við upphaf skólaársins, 14. 

september 2017. Þar að auki fengu foreldrar sent í pósti kynningarbréf með helstu 

upplýsingum varðandi rannsóknina. Kynningarbréfið má finna í viðauka. Rannsóknin var 

kynnt fyrir nemendum og þeim gerð grein fyrir því til hvers væri ætlast af þeim. Ég fékk 

leyfi allra nemenda og foreldra, til að nota verkefni þeirra í rannsókninni og þeim þótti 

spennandi að fá að taka þátt í svona stóru verkefni.  

3.3.1 Rannsóknardagbók 

Í rannsóknardagbók eru skráðar jafnóðum mikilvægar upplýsingar um aðgerðir og áhrif 

þeirra, hugsanir og viðhorf rannsakanda og stefnu rannsóknarinnar (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354). Skráning í rannsóknardagbók byggir 

á ígrundun rannsakandans um starfið og hún er tæki kennarans til að halda til haga því 

sem gerist í starfi hans (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 5). Hann skráir ekki eingöngu 

það sem gerist í kennslunni heldur líka upplifun sína og túlkun á starfinu. 

Rannsóknardagbókina gat ég því notað til að skrá hjá mér viðburði dagsins, hvaða 

kennsluaðferðir voru notaðar, verkefnin sem unnin voru, vangaveltur mínar, 

hugmyndir, hugsanir og upplifanir svo og allt annað sem kemur í ljós í 
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rannsóknarferlinu. Rannsóknardagbókin var því lykilatriði þegar kom að úrvinnslu 

gagna. 

Ég hóf formlega að skrifa í rannsóknardagbókina 26. september 2016 en þá hafði ég 

fengið örlitla reynslu af starfinu og var tilbúin að hefja rannsóknina. Formlegri skráningu 

lauk 23. mars 2017 en þá var ég að ljúka stóru þemaverkefni með nemendum mínum 

og fannst tilvalið að hætta athugunum þá. Samtals voru skráðar 47 kennslulotur eða 94 

kennslustundir í dagbókina. Ég ákvað að skrá í dagbókina eftir kennslulotum sem eru 

tvær samliggjandi kennslustundir (80 mínútur) því mér þótti ruglingslegt að greina á 

milli þeirra aðferða, sem ég notaði í hverri kennslustund, því samfélagsgreinakennsla 

mín fór alltaf fram í kennslulotum. 

3.3.2 Kennsluáætlanir og önnur námsgögn 

Kennsluáætlanirnar hjálpuðu mér að sjá hvað gera ætti í hverri kennslustund og gat ég 

notað þær til að skipuleggja mig vel og ákveða hvaða kennsluaðferðir ég myndi nota 

hverju sinni. Rannsóknardagbókin leiddi síðan í ljós hvernig gekk með hverja 

kennsluaðferð eða kennsluaðferðir hverju sinni og hvernig ég sem kennari vann með 

þær. Við úrvinnslu nýtti ég einnig námsefni og verkefni nemenda sem urðu til í 

rannsókninni.  

3.3.3 Viðhorfskannanir 

Viðhorfskannanir geta hjálpað rannsakendum til að fá ákveðna sýn á viðhorf, skilning og 

sjónarmið nemenda og með þeim er oft og tíðum auðvelt að ná til fleiri þátttakenda en 

í viðtölum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11). Að minni hyggju eru viðhorfskannanir 

meðal nemenda mikilvægur þáttur rannsóknarinnar til að sjá hvað nemendum fannst 

um þær kennsluaðferðir og verkefni sem unnið var með hverju sinni. Með 

viðhorfskönnunum var hægt að sjá hvað nemendur töldu sig hafa lært af þessum 

aðferðum og hversu miklum árangri þær skiluðu. Ég notaði spurningakannanir þar sem 

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

kennsluaðferðir voru notaðar. 

Þegar þróaðir eru spurningalistar er nauðsynlegt að hafa ákveðin 

grundvallarmarkmið í huga (Schmuck, 1997). Spurningakannanirnar voru settar upp á 

einfaldan hátt; að mestu leyti voru notaðar lokaðar spurningar. Opnar spurningar voru í 

lágmarki því það getur tekið langan tíma að greina niðurstöður þeirra og er það oft 

flókið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9). Þar sem nemendur mínir eru í 3. bekk og því 

frekar ungir taldi ég mikilvægt að setja viðhorfskannanirnar fram á afar einfaldan hátt. 

Gerði ég það með því að fá nemendur til að merkja við bros- eða fýlukarl til að skýra út 
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hvernig þeim fannst að vinna tiltekin verkefni þar sem ákveðnum kennsluaðferðum var 

beitt. 

Á rannsóknartímabilinu svöruðu nemendur fjórum viðhorfskönnunum, tveimur á 

hvoru rannsóknartímabili. Einnig þurftu nemendur að meta sjálfa sig og framlag sitt til 

námsins, fyrst við upphaf rannsóknartímabilsins og síðan við lok þess. 

3.3.4 Myndbandsupptökur 

Ein algengasta aðferð, sem völ er á til að meta eigin kennslu, er að taka hana upp á 

mynd (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 42). Upptökur, hvort sem um er að ræða 

hljóðrænar eða myndrænar, nýtast oft vel til að safna upplýsingum um það sem fram 

fer á vettvangi og samskiptin sem eiga sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 8). Að 

lokinni upptöku getur rannsakandi skoðað upptökuna og rýnt í hana en við það gefst 

tækifæri til að sjá og heyra það sem fram fór í kennslustofunni. Þegar kennslan er tekin 

upp er hægt að skoða aftur og aftur atburðina, sem eiga sér stað innan skólastofunnar, 

og ígrunda það sem átti sér stað í skólastofunni. 

Ég tók upp kennslustundirnar á seinni hluta rannsóknartímans, frá 3. janúar til 23. 

mars 2017. Upptökurnar hjálpuðu mér að sjá hvernig kennslu minni var háttað, hvernig 

mér tókst að miðla viðfangsefninu til nemenda og hver virkni og áhugi nemenda var 

þegar ákveðnum kennsluaðferðum var beitt. 

3.3.5 Rýnihópaumræður 

Rýnihópar eða hópviðtöl er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast betri 

skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

rannsóknar (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300). Hjarta rýnihópa eru þær samræður sem 

eiga sér stað milli þátttakenda og tilgangur þeirra er að rannsakandi öðlist innsýn í 

upplifun fólks af ákveðnum aðstæðum eða viðburði. Kostir rýnihópa eru margvíslegir. 

Með hópviðtali geta umræður nemenda kveikt hugmyndir annarra innan hópsins 

(Lichtman, 2006, bls. 129). Jafnframt er þannig hægt að safna fjölbreyttum gögnum frá 

mörgum einstaklingum í senn.  

Fjórir nemendur í senn tóku þátt í rýnihópaumræðunum. Mælt er með því að fjöldi 

einstaklinga í rýnihópaumræðum séu ekki fleiri en tíu til að öllum gefist nægur tími til 

að segja hvað þeim býr í brjósti og umræðurnar taki ekki of langan tíma (Lichtman, 

2006, bls. 130). Í rýnahópaumræðunum ræddum við saman um þau verkefni og 

aðferðir sem unnið var með í kennslunni á rannsóknartímabilinu. Í umræðunum gátu 

nemendur betur gert grein fyrir þeim atriðum, sem þeim þóttu skemmtileg og 

áhugaverð, en jafnframt bent mér á hvað hefði mátt gera betur. Ég hlustaði vel á það 
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sem nemendur sögðu og skráði síðan hjá mér þau þemu sem komu fram. Erfitt getur 

reynst fyrir rannsakanda að skrá hjá sér athugasemdir meðan á samræðum stendur þar 

sem hann þarf að vera virkur hlustandi og halda samræðunum gangandi. 

Rýnihópaumræðurnar studdu þannig við viðhorfskannanirnar, sem lagðar voru fyrir 

nemendur á rannsóknartímabilinu, og gáfu mér betri heildarmynd af því hvernig 

nemendur upplifðu kennsluaðferðirnar sem ég beitti meðan á rannsókninni stóð.  

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining gagna fór fram með þeim hætti að rannsóknardagbókin, viðhorfskannanirnar, 

rýnihópaumræðurnar og kennsluáætlanirnar voru endurtekið lesin yfir. Merkti ég við 

þau atriði, sem ég taldi mikilvæg fyrir tilgang rannsóknarinnar, og skráði hjá mér 

athugasemdir. Einnig horfði ég endurtekið á upptökur og skráði hjá mér athugasemdir. 

Athugasemdirnar voru síðan notaðar til að finna kjarnann eða rauða þráðinn sem til 

staðar var í gögnunum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11). Hverjum kjarna var síðan 

gefið heiti sem var eins konar lykill að innihaldinu. Í gagnagreiningunni var stuðst við 

leiðbeiningar Licthmans (2013) um lyklun (e. codes) og flokkun (c. categories) texta í 

þemu (bls. 168). Textinn var þannig flokkaður á skipulegan hátt og greind voru 

endurtekin þemu og hugtök sem síðan var skipt niður í nokkur aðalþemu.  

Ég byrjaði á því að lesa rannsóknardagbókina ítrekað yfir. Eftir að hafa marglesið 

hana flokkaði ég lyklana í þemu. Greiningin snerist meðal annars um hvaða 

kennsluaðferðir birtust í rannsóknargögnum mínum og upplifun mína af því hvernig 

mér hafði tekist að vinna með hverja og eina kennsluaðferð.  

Þegar ég hafði lokið greiningu á rannsóknardagbókinni tók ég saman 

viðhorfskannanirnar og greindi hvaða upplýsingar þær gáfu mér um viðhorf nemenda til 

þeirra kennsluaðferða sem ég vann með á rannsóknartímabilinu. Ég skráði svör 

nemenda í töflureikninn Excel og flokkaði síðan spurningarnar eftir þeim 

kennsluaðferðum sem spurt var um hverju sinni. 

Þegar ég hafði lokið greiningu á viðhorfskönnununum fór ég yfir þær ábendingar og 

athugasemdir sem fram komu í rýnihópaumræðunum. Það sem ég hafði skráð hjá mér 

úr umræðunum las ég endurtekið yfir, lyklaði og flokkaði í þemu eins og ég hafði gert 

við önnur rannsóknargögn. 

Kennsluáætlanirnar las ég nokkrum sinnum yfir og skráði hjá mér athugasemdir. 

Jafnframt flokkaði ég þau atriði, sem þar komu fram, í þemu og bar saman við 

rannsóknardagbók mína. Með kennsluáætlunum sá ég hvað ætlunin var að gera í hverri 

kennslustund og með því að bera þær saman við rannsóknardagbókina gat ég greint 
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hvernig mér gekk að fylgja áætluninni og hvernig til tókst með þær kennsluaðferðir sem 

unnið var með hverju sinni. 

Að lokum horfði ég á myndböndin nokkrum sinnum og skráði hjá mér athugasemdir 

og ábendingar. Mér þótti áhugavert að fylgjast með eigin kennslu og kom margt í ljós 

sem áður var mér hulið. Jafnframt skoðaði ég verkefni nemenda og þau námsgögn, sem 

notuð voru á rannsóknartímabilinu, til að fá heildstæða mynd af niðurstöðum mínum. 

Hugtökin og þemun, sem komu fram í rannsóknargögnum mínum, voru einkennd til 

að athuga hvort einhver þemu kæmu endurtekið fram og þá gat ég búið til flokka úr 

þeim. Úr þessum flokkum voru síðan búin til lykilhugtök sem endurspegla merkingu 

gagnanna (Lichtman, 2006, bls. 170). Þegar engin ný þemu komu í ljós var 

hugtakamettun náð.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Strax og ég tók ákvörðun um að framkvæma starfendarannsókn lagði ég þá hugmynd 

fyrir skólastjórnendur mína sem tóku vel í verkefnið og fékk ég munnlegt samþykki frá 

skólastjóranum í júlí 2016. Verkefnið var kynnt fyrir foreldrum á fyrsta samtalsfundi að 

hausti og fékk ég samþykki fyrir framkvæmd verkefnisins og þátttöku barna þeirra í 

rýnihópaumræðum. Allir foreldrar voru samþykkir rannsókninni og óskuðu mér góðs 

gengis. Rannsóknin var jafnframt tilkynnt til Persónuverndar. 

Þar sem um var að ræða starfendarannsókn er rannsakandi jafnframt viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Því má segja að frásagnir mínar séu einstakar og enginn annar myndi 

greina frá þeim á sama hátt og ég. Því er mikilvægt að hafa í huga að rannsóknargögnin 

eru undir áhrifum af minni reynslu og þekkingu. Í tilviki sem þessu getur verið erfitt að 

vita að hve miklu leyti rannsakandi mótar þá atburðarás sem er til athugunar (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2013, bls. 10). Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að rannsakandi hugi 

að eigin hlutdrægni með því að skoða sjálfan sig sem rannsakanda og tengsl sín við 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Það getur verið breytilegt milli einstaklinga hvernig þeir 

greina og vinna með eigin hlutdrægni (Norris, 1997, bls. 174). Hjá sumum felur það í sér 

að túlka eigin fordóma og ályktanir svo hægt sé að skoða rannsóknina með opnum 

huga. Hjá öðrum fer þetta fram í gegnum sjálfsskoðun og greiningu. Því þarf að gæta 

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

niðurstöðum sem gögnin geta mögulega sýnt. 

Rannsakanda ber að virða hagsmuni þeirra sem rannsóknin nær til og breyta 

gagnvart þeim með siðferðilegum hætti (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). Rannsókn 
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mín felur ekki í sér neina áhættu fyrir nemendur en mikilvægt er að tryggja nafnleysi 

þeirra, sem og skólans, við úrvinnslu gagna og framsetningu niðurstaðna.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í þrjá 

undirkafla og hver kafli lýsir einu af þeim meginþemum sem fram komu við greiningu 

rannsóknargagna. Fyrst verður fjallað um þá kennsluaðferðaflokka sem ég notaði á 

rannsóknartímabilinu og tíðni þeirra. Næst verður fjallað um kennsluaðferðirnar sem ég 

beitti rannsóknartímabilinu. Þá verður sögð saga þeirra kennsluaðferða sem oftast 

komu fram í rannsóknargögnum mínum. Að lokum verður fjallað um áhuga og virkni 

nemenda.  

4.1. Kennsluaðferðir 

Í upphafi rannsóknarinnar velti ég mikið fyrir mér hvaða kennsluaðferðir ég ætti að 

skoða og vinna með í rannsókninni. Ég vildi framkvæma rannsóknina á þann hátt að hún 

myndi nýtast vel í minni kennslu og gera mér kleift að þróa starf mitt sem byrjandi í 

kennslu til hins betra. Ég komst að þeirri niðurstöðu að taka ekki ákveðnar 

kennsluaðferðir til skoðunar heldur láta það koma í ljós hvaða kennsluaðferðir ég 

raunverulega ynni með. Jafnframt var ég ekki ein um að ráða kennsluaðferðum þar sem 

ég vinn í teymi með tveimur öðrum kennurum. Með þessum hætti fannst mér ég fá 

tækifæri til að bæta og þróa starf mitt sem byrjandi í kennslu.  

Áhugi og frammistaða nemenda var afar mismunandi eftir kennsluaðferðum og 

áttaði ég mig fljótt á því að sumir nemendur áttu auðveldara með að tileinka sér 

viðfangsefnin þegar ákveðnar 

kennsluaðferðir voru notaðar á meðan 

hið gagnstæða gilti um aðra 

nemendur. Ég sá að nemendur 

blómstruðu á mjög ólíkum sviðum og 

höfðu kennsluaðferðirnar þar mikið að 

segja.  

4.1.1 Tíðni kennsluaðferðaflokka 

Ég skráði hjá mér þær aðferðir sem ég 

notaði í kennslu minni og skoðaði 

hvaða kennsluaðferðir ég notaði einu 

sinni eða oftar í hverri kennslulotu. Ég 

kenndi samfélagsgreinar í tveimur 
Mynd 2. Tíðni kennsluaðferðaflokka rannsóknarinnar. 

12

23

19

8

1

14

1 2

23

0

5

10

15

20

25

Tí
ð

n
i

Tíðni kennsluaðferðaflokka



 

49 

samliggjandi kennslustundum (80 mín) sem er kölluð ein kennsluslota og ákvað ég því 

að skrá aðferðirnar hjá mér samkvæmt kennsluslotum. Ég sá strax að ég notaði 

ákveðnar kennsluaðferðir mun oftar en aðrar. Á mynd 2 má sjá tíðni kennsluaðferða 

yfir allt rannsóknartímabilið. Í ljós kom að það voru tveir kennsluaðferðaflokkar sem ég 

notaði oftast, það voru innlifunaraðferðir og tjáning og þulunám og þjálfunaræfingar og 

vann ég með nokkrar ólíkar útfærslur á þessum aðferðum. Kennsluaðferðir 

innlifunaraðferða og tjáningar voru notaðar 23 sinnum á rannsóknartímabilinu eða í 

22% kennslulota. Þulunám og þjálfunaræfingar voru einnig notaðar 23 sinnum á 

rannsóknartímabilinu. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni var þriðji algengasti 

kennsluaðferðaflokkurinn og notaði ég aðferðir hans alls 19 sinnum á 

rannsóknartímabilinu eða í 18% kennslulota. Útlistunarkennsla var fjórði algengasti 

kennsluaðferðaflokkurinn og notaði ég þær aðferðir alls 14 sinnum eða í 14% 

kennslulota. Hópvinnubrögð fylgdu þar fast á eftir og voru aðferðir flokksins notaðar 12 

sinnum á rannsóknartímabilinu eða í 12% kennslulota. Kennsluaðferðir innan umræðu- 

og spurnaraðferða komu þar á eftir og notaði ég þær aðferðir átta sinnum á 

rannsóknartímabilinu eða í 8% kennslulota. Kennsluaðferðir þrautalausna notaði ég 

tvisvar sinnum á tímabilinu. Kennsluaðferðaflokkarnir sem ég vann minnst með voru 

verklegar æfingar og útikennsla en aðferðir þeirra voru einungis notaðar í einni 

kennslulotu á 

tímabilinu.  

Ég skoðaði notkun 

kennsluaðferðaflokka 

á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins 

og bar niðurstöður 

saman við þær 

aðferðir sem notaðar 

voru á seinni hluta 

þess. Eins og sjá má á 

mynd 3 er mestur 

munur á milli 

rannsóknartímabila á 

notkun kennslu-

aðferða þulunáms og 
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Mynd 3. Samanburður á tíðni kennsluaðferðaflokka á fyrri  

og seinni hluta rannsóknartímabilsins. 
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þjálfunaræfinga annars vegar og notkun kennsluaðferða innan hópvinnubragða hins 

vegar. Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins, frá 26. september til 8. desember, notaði ég 

oftast kennsluaðferðir þulunáms og þjálfunaræfinga. Þær voru notaðar 18 sinnum eða í 

33% kennslulota. Á síðari hluta rannsóknartímabilsins, frá 3. janúar til 23. mars 2017, 

voru aðferðir þulunáms og þjálfunaræfinga einungis notaðar fimm sinnum eða í 11% 

kennslulota. Hópvinnubrögð voru notuð tvisvar sinnum á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins en töluvert oftar á seinni hluta þess, alls 10 sinnum. 

Innlifunaraðferðir og tjáning ásamt útlistunarkennslu voru notaðar nokkuð jafnt yfir 

tímabilið, eins og sjá má á mynd 3. Þar sést að innlifunaraðferðir og tjáning voru 

notaðar 12 sinnum á fyrri hluta rannsóknartímabilsins en 11 sinnum á því seinna. 

Útlistunarkennsla var notuð sjö sinnum á fyrri hluta rannsóknartímabilsins en átta 

sinnum á því síðara. Þá má sjá að verklegar æfingar og þrautalausnir voru einungis 

notaðar á fyrri hluta rannsóknartímabilsins og útikennsla einungis á seinni hluta þess.  

 

Misjafnt var hversu margar kennsluaðferðir ég notaði í hverri kennslulotu. Mest notaði 

ég fjórar kennsluaðferðir í einu og minnst eina kennsluaðferð. Þetta má sjá á mynd 4 en 

þar er sýnt hversu margar kennsluaðferðir voru notaðar í hverri kennslulotu frá upphafi 

rannsóknartímabilsins til loka þess. Algengast var að ég notaði tvær kennsluaðferðir 

saman en það átti sér stað í 55% kennslulota. Þá vann ég með þrjár kennsluaðferðir í 

18% kennslulota. Ég beitti einni kennsluaðferð í 15% kennslulota en sjaldnast vann ég 

með fjórar kennsluaðferðir í senn, eða í 13% kennslulota. 
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4.1.2. Kennsluaðferðir rannsóknarinnar  

Misjafnt var hversu mörgum kennsluaðferðum úr hverjum kennsluaðferðaflokki ég 

beitti. Aðferðirnar, sem ég notaði, má sjá í töflu 1. Hér að neðan mun ég fjalla stuttlega 

um þær aðferðir innan kennsluaðferðaflokkanna sem ég beitti í rannsókninni. 

Aðferðirnar, sem ég Tafla 1. Tíðni kennsluaðferða. 

notaði oftast, voru úr 

kennsluaðferðaflokknum 

þulunám og 

þjálfunaræfingar, en þar 

notaði ég fimm gerðir 

kennsluaðferða; þær voru: 

lesið, spurt og spjallað, 

námsleikir, námsspil, 

vinnubókakennsla og 

skriflegar æfingar. Þessar 

aðferðir voru notaðar í 

mismiklum mæli og vann 

ég oftast með 

kennsluaðferðina lesið, 

spurt og spjallað eða 15 

sinnum á 

rannsóknartímabilinu. Ég 

beitti kennsluaðferðum úr 

kennsluaðferðaflokknum 

innlifunaraðferðir og 

tjáning reglulega í rannsókninni og vann ég með fjórar gerðir kennsluaðferða úr þeim 

flokki en þær voru: myndsköpun, hugarflug með leiðsögn, leikræn tjáning og skrifleg 

tjáning. Þessar aðferðir voru jafnframt notaðar í mismiklum mæli og vann ég oftast 

með kennsluaðferðina myndsköpun en henni beitti ég 17 sinnum á 

rannsóknartímabilinu eins og sjá má í töflu 1. Úr kennsluaðferðaflokknum umræðu- og 

spurnaraðferðir beitti ég þremur aðferðum, þ.e.: spurnaraðferð, stýrð umræða 

(samræðuaðferð) og veggjakrotsaðferð. Stýrð umræða var sú aðferð úr þessum 

kennsluaðferðaflokki sem ég beitti oftast í kennslu minni, alls sex sinnum á 

rannsóknartímabilinu en ég vann einu sinni með hinar tvær aðferðirnar. Sjálfstæð 

skapandi viðfangsefni komu nokkuð oft fram í rannsóknargögnum mínum en þó notaði 

Kennsluaðferðir  Fjöldi    Samtals 

  fyrra tímabil seinna tímabil  
Efniskönnun í hópum 2 10 12 

Hlutverkaleikir 2  2 

Hugarflug með leiðsögn  2 2 

Leikræn tjáning 1 2 3 

Lesið, spurt og spjallað 11 4 15 

Myndmiðlar 5 5 10 

Myndsköpun 11 6 17 

Námsleikir 2  2 

Námsspil 1  1 

Skrifleg tjáning  1 1 

Skriflegar æfingar 3  3 

Kynningar verkefna 2 3 5 

Spurnaraðferðir  1 1 

Stýrð umræða 4 2 6 

Útikennsla  1 1 

Veggjakrotsaðferðir 1  1 

Verklegar æfingar 1  1 

Vinnubókakennsla 1 1 2 

Þemanám 8 11 19 

Samtals 55 49 104 
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ég einungis eina aðferð úr flokknum og var það þemanám. Unnið var með tvö 

þemaverkefni á rannsóknartímabilinu. Fyrra þemaverkefnið, sem fór fram á fyrri hluta 

tímabilsins, var norræn goðafræði og það síðara fjallaði um fjöll og tröll og fór það fram 

á seinni hluta tímabilsins. Þessa aðferð notaði ég töluvert, alls 19 sinnum á tímabilinu.  

Ég notaði tvær aðferðir á rannsóknartímabilinu úr kennsluaðferðaflokknum 

útlistunarkennsla, nánar tiltekið myndmiðlar og smáfyrirlestur í formi kynninga 

nemenda. Notkun myndmiðla var algengasta aðferðin úr flokknum en hana notaði ég 

alls 10 sinnum á rannsóknartímabilinu, jafn oft á hvoru tímabili fyrir sig. Yfirleitt fór 

notkun myndmiðla fram í kvikmyndum í kennslu þar sem annað hvort var horft á 

kvikmynd tengda námsefninu eða fræðsluþætti. Hópvinnubrögð notaði ég nokkuð oft á 

rannsóknartímabilinu en það birtist þó einungis í einni aðferð, efniskönnun í hópum. 

Þeirri aðferð beitti ég alls 12 sinnum en hún var töluvert oftar notuð á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins, 10 sinnum, en einungis tvisvar á því fyrra. Aðferðir innan 

kennsluaðferðaflokkanna verklegar æfingar og þrautalaunsir notaði ég sjaldnast, eina 

aðferð úr hvorum flokki. Ég framkvæmdi eina tilraun með nemendum mínum og ég 

beitti hlutverkaleik tvisvar sinnum á rannsóknartímabilinu. Ég fór einu sinni á 

rannsóknartímabilinu með nemendur mína í útikennslu. 

Hér má því sjá að notkun kennsluaðferða hefur verið fjölbreytt en aðferðirnar voru 

þó notaðar í mismiklum mæli. Sumar aðferðir voru notaðar daglega, aðrar einu sinni í 

viku og enn aðrar einu sinni á hvoru tímabili. 

4.2 Um kennsluaðferðirnar sem ég notaði mest 

Þar sem margar aðferðir komu fram í rannsókn minni ákvað ég að velja úr aðferðunum 

og gerði ég það með því að finna þær aðferðir sem ég notaði oftast samkvæmt 

rannsóknargögnum mínum, þ.e. viðhorfskönnunum, rannsóknardagbók, á upptökum og 

í rýnihópaviðtölum við nemendur. Hér verður sögð saga þeirra aðferða.  

4.2.1 Lesið, spurt og spjallað 

Ég ákvað að nota aðferðina lesið, spurt og spjallað í kennslu minni því mér þótti þessi 

aðferð hentug til að fjalla um efnið sem unnið var með hverju sinni. Aðferðin heillaði 

mig vegna þess að þá gat ég lesið úr námsbókinni, útskýrt hugtök fyrir nemendum og 

jafnframt fengu nemendur tækifæri til að kryfja viðfangsefnin til mergjar að lestri 

loknum. Þó hafði ég áhyggjur af því að mér gæti reynst erfitt að halda athygli nemenda 

og virkja þá til umræðu um viðfangsefnið því það getur reynst nemendum erfitt að sitja 

kyrrir og hlusta á lestur námsefnis. Aðferðin kom oft fram í rannsóknargögnum mínum, 
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hana notaði ég 15 sinnum á rannsóknartímabilinu eins og fram kemur í töflu 1. En ég 

beitti henni mun oftar á fyrri hluta rannsóknartímabilsins heldur en því síðara. Á fyrri 

hluta tímabilsins beitti ég henni 11 sinnum en á seinni hluta þess notaði ég hana 

einungis fjórum sinnum. Ég ákvað þó í upphafi tímabilsins að breyta notkun aðferðinnar 

örlítið og lesa sjálf fyrir nemendur mína í stað þess að láta þá skiptast á að lesa upphátt 

úr bókinni. Ástæða þess var að mér fannst námsefnið ekki alltaf komast rétt til skila þar 

sem nemendur höfðu misgóða lestrarfærni. Þetta skrifaði ég í dagbók mína í fyrsta 

skipti sem ég notaði aðferðina: 

Ég byrjaði á því að fá nemendur til að skiptast á við lesturinn en það gekk 

ekki vel því nemendur eru með misgóða lestrarfærni og þá misstu aðrir 

nemendur einbeitinguna. Ég tók því til þess ráðs að lesa textann sjálf og það 

gekk mun betur. 

(Rannsóknardagbók, 26. september 2017) 

Mér gekk vel að tileinka mér þessa aðferð og fannst mér hún henta námsefninu vel. Ég 

fann þó fyrir því að ég þurfti að leggja mig fram við að viðhalda áhuga nemenda á 

lestrinum. Eftirfarandi færsla var skrifuð í dagbók mína við upphaf 

rannsóknartímabilsins: 

Mér fannst ég ekki alveg ná athygli nemenda því það var nokkuð um 

skvaldur og truflanir. Ég tók hlé á lestrinum af og til til þess að útskýra 

hugtök eða spjalla nánar um efnið. Það fannst mér virka vel til þess að ná 

athygli nemenda og vekja þá til umhugsunar um efnið. Að loknum lestri 

ræddum við saman um efni bókarinnar sem var að þessu sinni dreifbýli og 

þéttbýli. Nemendur voru misjafnlega virkir í umræðunum og voru það 

yfirleitt sömu nemendur sem höfðu eitthvað til málanna að leggja. Allir 

nemendur fylgdust þó vel með og hlustuðu á umræðurnar. 

(Rannsóknardagbók, 26. september 2017) 

Ég fann að ef nemendur mínir höfðu áhuga á námsefninu gekk aðferðin mun betur. Þá 

gáfu nemendur meira hljóð, hlustuðu og voru virkari í umræðum. Jafnframt spurðu 

nemendur meira ef þeir höfðu áhuga á efninu. Þetta kemur greinilega fram í dagbók 

minni og var í öllum tilvikum hægt að tengja áhuga nemenda við það þegar mér gekk 

sérstaklega vel að beita þessari aðferð, eins og sjá má á þessum dagbókarfærslum: 
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Nemendur höfðu gaman af lestrinum og sýndu honum áhuga. Lesturinn 

gekk afskaplega vel og voru nemendur einbeittir við að hlusta. 

(Rannsóknardagbók, 5. október 2016) 

 

Í seinni tíma vikunnar lásum við um sköpun heimsins samkvæmt ásatrú. 

Lesturinn gekk mjög vel og greinilegt að nemendir höfðu áhuga á efninu því 

allir sátu og hlustuðu af mikilli athygli. Ég þurfti oft að stoppa og útskýra 

hugtök því bókin er nokkuð flókin. Þegar við vorum búin að lesa úr bókinni 

ræddum við saman um sköpunina og nemendur veltu hlutunum mikið fyrir 

sér.  

(Rannsóknardagbók, 24. nóvember 2016) 

 

Ég las fyrir nemendurna, síðan ræddum við um atburðarásina, nemendur 

komu með spurningar og við ræddum saman um þær. Nemendur höfðu 

mikinn áhuga á þessu efni enda var það mjög skemmtilegt og fyndið. 

Lesturinn gekk mjög vel og var gaman að sjá þann mikla áhuga sem 

nemendur höfðu á efninu. 

(Rannsóknardagbók, 7. desember 2016) 

Þegar nýtt rannsóknartímabil hófst hafði ég skoðað gögnin frá fyrra rannsóknartímabili 

og áttað mig á því að mikilvægt væri að vekja áhuga nemenda á námsefninu til að 

aðferðin lesið, spurt og spjallað virkaði sem skyldi. Ég fór því að beita öðrum leiðum til 

að vekja áhuga nemenda og er það ein ástæða þess að ég fór að nota þessa aðferð 

minna en ég beitti henni einungis fjórum sinnum á seinni hluta rannsóknartímabilsins 

eins og fram kemur í töflu 1. Mér fannst engin ástæða til þess að lesa, útskýra og spjalla 

við nemendur um það efni sem þeir höfðu engan áhuga á heldur vann ég á annan hátt 

með það, t.d. í gegnum myndsköpun, myndmiðla eða leikræna tjáningu. Í janúar 

byrjuðum við á nýrri bók, Komdu og skoðaðu tæknina. Ég fann að nemendur höfðu 

engan áhuga á bókinni sjálfri en þeir sýndu tækninni mikinn áhuga. Í þau skipti, sem ég 

beitti aðferðinni lesið, spurt og spjallað í tengslum við þessa bók, gekk mér afar illa að 

ná athygli nemenda og virkja þá í umræðum, sbr. eftirfarandi dagbókarfærslu:  

Lesturinn gekk ekki vel og virtust nemendur vera með hugann við eitthvað 

allt annað. Að loknum lestri ræddum við um tæknina í kringum okkur og 

hvað mannfólkið hefur gert til að koma tækninni inn í líf okkar. Umræðurnar 

gengu hægt og mér tókst illa að virkja nemendur svo að ég brá á það ráð að 
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sýna þeim einn þátt með Ævari vísindamanni þar sem hann fjallaði um 

tækni og þróun hennar í tímans rás. Nemendur sýndu þættinum mun meiri 

áhuga. 

(Rannsóknardagbók, 19. janúar 2017) 

Þessar kennslustundir tók ég upp og var það augljóst á upptökunum að ég átti erfitt 

með að ná athygli nemenda. Þeir trufluðu og töluðu mikið og sumir gerðu eitthvað allt 

annað en að hlusta. Upptökurnar sýndu mér því að þessi aðferð gekk engan veginn við 

kennslu þessa viðfangsefnis. Þegar ég hafði unnið með þessa bók í tvær kennslulotur og 

ekki tekist að virkja nemendur lagði ég bókina til hliðar og við fjölluðum um tæknina 

með öðrum kennsluaðferðum. Rýnihópaviðtöl sýndu að þessi ákvörðun mín hefði verið 

góð. Þar sögðu nemendur að þeim hefði ekki fundist gaman að hlusta á mig lesa úr 

bókinni Komdu og skoðaðu tæknina en tæknin væri samt sem áður mjög skemmtileg. 

Einn nemandi tók svona til orða: „Þessi bók var hundleiðinleg og það er líka miklu 

skemmtilegra að fá að gera eitthvað með tæknina, ekki bara hlusta.“  

Mér tókst vel að tileinka mér aðferðina lesið, spurt og spjallað ef marka má 

viðhorfskannanir nemenda og virtist aðferðin virka vel við kennslu í samfélagsgreinum. 

Ég áttaði mig þó á að hún hentar ekki við kennslu hvaða viðfangsefnis sem er því að 

mikilvægt er að nemendur hafi áhuga á námsefninu þegar þessi aðferð er notuð. Það 

hlýtur að þýða að kennsluaðferðin sjálf kveikir ekki áhuga nemenda. Rannsóknargögnin 

benda þó til þess að nemendum líkaði vel við kennsluaðferðina því viðhorfskannanir 

leiddu í ljós að meirihluta nemenda líkaði mjög vel eða nokkuð vel við kennsluaðferðina 

(58% og 33%) og litlum minnihluta (4%) líkaði illa við hana.  

Rýnihópaviðtöl leiddu sömu niðurstöður í ljós en í þeim sögðu allir nemendurnir að 

gaman væri að lesa og ræða um efnið. Nokkrir bættu þó við að stundum væri lesturinn 

leiðinlegur. Þegar ég spurði nemendur hvers vegna lesturinn væri leiðinlegur þá svaraði 

einn nemandinn: „Það er bara svo leiðinlegt að sitja og hlusta“ og annar bætti við: „Já, 

sérstaklega þegar það er verið að fjalla um eitthvað leiðinlegt eins og þegar einhverjir 

kallar fundu upp ljósið.“ Hér má því augljóslega sjá að kennsluaðferðin lesið, spurt og 

spjallað virkaði almennt vel og mér tókst að tileinka mér hana en hana verður að nota 

hóflega og undir réttum kringumstæðum.  

4.2.2 Myndsköpun 

Myndsköpun hefur mér alltaf þótt áhugaverð kennsluaðferð vegna þess að nemendur 

fá þar tækifæri til að láta sköpunarhæfileika sína blómstra í jafn bóklegri grein og 

samfélagsfræðin er. Mér fannst myndsköpun gefa mér tækifæri til að efla 
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sköpunarhæfileika nemenda minna, þeir gátu sett verkefni sín fram að vild og aðferðin 

leyfir fjölbreytileikanum að njóta sín.  

Ég notaði þessa kennsluaðferð mikið á rannsóknartímabilinu en henni beitti ég 17 

sinnum eða í 16% kennslulota. Aðferðin var mun meira notuð á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins heldur en því síðara eins og sjá má í töflu 1. Ástæða þess er 

líklega sú að á seinni hluta rannsóknartímabilsins var ég meðvitaðri um notkun 

fjölbreyttra kennsluaðferða í samfélagsgreinum og því notaði ég fleiri aðferðir. Hver 

aðferð var notuð sjaldnar en á fyrra tímabilinu en þá notaði ég oftar sömu aðferðirnar.  

Viðbrögð nemenda við aðferðinni voru þó misjöfn og fann ég fljótt að þessi aðferð 

hentaði ekki öllum nemendum. Meirihluti nemenda lagði mikla vinnu í myndsköpun 

sína á meðan aðrir nemendur krotuðu á blað og sögðust vera búnir. Þessa athugasemd 

skráði ég í dagbók mína:  

Nemendur vönduðu sig flestir vel en ég tók eftir því að almennt höfðu 

drengirnir minni áhuga á þessu verkefni heldur en stúlkurnar. Þeir lögðu 

mismikla vinnu í teikningar sínar. 

(Rannsóknardagbók, 26. september 2016) 

Ég fann ítrekað fyrir því að ég átti erfitt með að virkja nemendur, sérstaklega drengina, 

og gefur rannsóknardagbók mín skýra mynd af því: 

Ég átti nokkuð erfitt með að virkja þrjá drengi í bekkjardeildinni. Þeir 

krotuðu eitthvað á blað og komu með það til mín og sögðu mér að þetta 

væri fjölskylda þeirra. En ég bað þá um að fara aftur í sætin sín og leggja alla 

sína orku í verkið. Þeir settust í sætin sín en þegar þeir skiluðu mér 

myndunum í lok tímans höfðu þeir ekkert breytt þeim.  

(Rannsóknardagbók, 5. október 2016) 

Ég þurfti því að finna leið til að vekja áhuga nemenda á aðferðinni. Ég fann að í upphafi 

rannsóknartímabilsins vann ég með kennsluaðferðina á mjög einhæfan hátt. Nemendur 

fengu oft og tíðum blað þar sem þeir áttu að túlka námsefnið í mynd en þá útfærslu 

aðferðarinnar beitti ég í sjö skipti af þeim 11 sem aðferðin var notuð á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins. Ég fann að það hentaði ekki öllum nemendum og því fór ég að 

finna leiðir til að nota aðferðina á fjölbreyttari hátt því mér fannst ég ekki ná að virkja 

nemendur. Þegar ég hafði opnað augu mín fyrir því að hægt væri að nota aðferðina á 

mun fjölbreyttari hátt en ég hafði gert hingað til fann ég að áhugi nemenda jókst og 
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mér tókst að virkja mun fleiri nemendur til myndsköpunar. Þessa athugasemd skráði ég 

í dagbók mína þegar nemendur voru að búa til Íslending úr ýmsum efnivið: 

Nemendur unnu þetta nokkuð sjálfstætt og var mjög gaman að fylgjast með 

útkomunni. Ég átti ekki von á svona miklum áhuga hjá nemendum, þá 

sérstaklega frá drengjunum, en þeir sýndu þessu verkefni ekkert minni 

áhuga en stúlkurnar og voru afar virkir alla kennslustundina. 

(Rannsóknardagbók, 19. október 2016) 

Ég setti mér því það markmið að finna nýja útfærslu á aðferðinni í hvert skipti sem ég 

vann með hana. Það gekk vel og það kom mér á óvart hversu mikill fjölbreytileiki ríkir 

innan aðferðarinnar. Á seinni hluta rannsóknartímabilsins beitti ég aðferðinni 

myndsköpun því á mun fjölbreyttari hátt en ég hafði áður gert. Sem dæmi um verkefni 

voru: tröll úr steinum, að búa til uppfinningu, segja frá hugarflugi með myndrænum 

hætti og mála fjöll.  

Ég fann að nemendur sýndu meiri áhuga á myndsköpun á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins og er ástæða þess að öllum líkindum meiri fjölbreytileiki í notkun 

aðferðarinnar. Þetta er þó ekki í samræmi við þær viðhorfskannanir sem lagðar voru 

fyrir nemendur. Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins líkaði miklum meirihluta nemenda 

mjög vel eða nokkuð vel við kennsluaðferðina myndsköpun (78% og 18%) en aðeins 2% 

líkaði hún illa. Á seinni hluta rannsóknartímabilsins líkaði meirihluta nemenda mjög vel 

eða nokkuð vel við myndsköpun (79% og 7%) en hærra hlutfall nemenda en á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins sýndi aðferðinni lítinn eða engan áhuga eða 11% nemenda.  

Ég tók kennsluloturnar ekki upp á fyrri hluta rannsóknartímabilsins en þær 

kennslustundir, sem ég tók upp á því síðara, gengu mjög vel fyrir sig, nemendur voru 

almennt virkir og sýndu verkefnum sínum áhuga. Það bendir til þess að meiri 

fjölbreytileiki auki áhuga nemenda á aðferðinni. 

Rýnihópaumræður við nemendur leiddu í ljós svipaðar niðurstöður en margir 

nemendanna sögðu að leiðinlegt væri að teikna og lita. Jafnframt sagði einn 

nemandinn: „Það eru ekki allir góðir í því að teikna, ég til dæmis er mjög lélegur í því og 

þess vegna finnst mér það ekkert gaman.“ Þessum sama nemanda fannst mjög 

skemmtilegt að búa til steinatröllin og mála fjöllin. Þegar ég spurði hann hvers vegna 

honum hefði þótt það skemmtilegt sagði hann: „það er bara svo gaman að mála og 

þannig, steinatröllin máttu líka bara vera eins og við vildum og við völdum sjálf steinana 

til að búa tröllið til.“ Meirihluti nemenda sagði myndsköpun vera skemmtilega, þeir 

sögðu að hún væri skemmtileg vegna þess að þeir fengju tækifæri til að skapa hluti og 
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nota hugmyndaflugið. Einn nemandi sagði: „Því þá getur maður ráðið hvernig maður vill 

hafa þetta, maður getur til dæmis notað eitthvað í umhverfinu til að skapa listaverk,“ 

og annar bætti við: „Já, og það er svo mikilvægt fyrir okkur að læra þetta því þá getum 

við orðið listamenn þegar við verðum stór.“ Nemendur lögðu mikla áherslu á að 

myndsköpun væri skemmtileg því þá fengju þeir sjálfir að ákveða hvernig verkið þeirra 

væri og velja efnivið í verkin sín. 

Ég komst því að þeirri niðurstöðu að aðferðir myndsköpunar henti vel við kennslu 

samfélagsgreina þar sem nemendur fengju tækifæri til að láta sköpunarhæfileika sína 

blómsta og allir ættu að vinna verkefni við sitt hæfi. Mér tókst vel að tileinka mér 

aðferð myndsköpunar í kennslu minni, ég þurfti bara að opna augu mín fyrir þeim mikla 

fjölbreytileika sem aðferðin býður upp á svo mér tækist að virkja alla nemendur. Í lok 

rannsóknartímabilsins var ég því orðin fær um að beita aðferðinni á fjölbreyttari og 

skemmtilegri hátt, vekja áhuga nemenda á henni og virkja þá í notkun hennar.  

4.2.3 Leikræn tjáning 

Leikræn tjáning er kennsluaðferð sem ég hef ekki reynslu af frá minni skólagöngu. Þá 

kennsluaðferð hafði ég aldrei upplifað, hvorki á grunnskóla- né framhaldsskólagöngu 

minni, þrátt fyrir hversu mikilvæg hún er talin vera við að kenna nemendum t.d. að 

setja sig í spor annarra. Fyrstu kynni mín af aðferðinni voru þegar ég hóf nám við 

kennaradeild Háskóla Íslands. Aðferðin fannst mér áhugaverð en aldrei varð ég vitni að 

því að hún væri notuð í vettvangsnámi mínu. Þegar ég hóf störf sem leiðbeinandi fannst 

mér ég ekki vera nægilega örugg í kennslunni til að beita aðferðum leikrænnar 

tjáningar. Mér hefur þó alltaf fundist aðferðin áhugaverð og lét loksins verða að því að 

nota hana í kennslu í byrjun febrúar 2017. Hér er upplifun mín af kennslulotunni:  

Ég fann að nemendur voru frekar óöruggir til að byrja með sem er ósköp 

eðlilegt því ég hef ekki beitt aðferðum leikrænnar tjáningar áður. Þeir voru 

nokkuð feimnir við samnemendur sína en það var fljótt að koma. Mér 

fannst erfitt að vera í hlutverki en það var mjög gaman og jók sjálfstraust 

mitt í kennslunni. Nemendur lögðu sig alla fram í leiklistinni og ég var 

afskaplega ánægð með árangurinn svona í fyrstu tilraun. 

(Rannsóknardagbók, 8. febrúar 2017) 

Ég fann þó að ef nota á aðferðir leikrænnar tjáningar í kennslu skiptir öllu máli að vera 

vel undirbúin. Ég hafði farið nokkrum sinnum yfir allt leikferlið deginum áður en fann þó 
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að ég hefði þurft að mæta betur undirbúin til kennslu. Nemendur voru fljótir að skynja 

óöryggi mitt og endurspeglaðist það í óöryggi þeirra: 

Það sem truflaði mig mest var að ég hafði ekki undirbúið mig nógu vel og 

var augljóst að nemendur mínir skynjuðu það. Ég var vissulega að gera þetta 

í fyrsta skipti og hefði þurft að mæta betur undirbúin en ég hafði þó rennt 

yfir atburðarásina nokkrum sinnum daginn áður. 

 (Rannsóknardagbók, 8. febrúar 2017) 

Ég fann að þessi kennsluaðferð átti vel við mig og mér fannst ég ná að tileinka mér hana 

en ég þurfti að gæta betur að undirbúningi og finna leið til að vinna markvissara með 

hana í kennslu minni með það markmið að efla sjálfsöryggi nemenda og jafnframt 

sjálfsöryggi mitt. Ég ákvað því að skoða hvernig hægt væri að vinna markvissara með 

kennsluaðferð leikrænnar tjáningar í samfélagsgreinum. Ég setti mér það markmið að 

beita aðferðum innan leikrænnar tjáningar a.m.k. tvisvar sinnum í mánuði.  

Ég sá að nemendur höfðu mikinn áhuga á aðferðinni en til að áhuginn fengi að njóta 

sín þyrfti ég að efla sjálfsöryggi þeirra. Ég ákvað því að fara í tengsl- og traustæfingar 

með nemendum mínum með það að markmiði að fá þá til að treysta hver öðrum og 

sýna þeim að þeir þurfi ekki að vera feimnir hver við annan. Æfingarnar gengu vel og 

höfðu nemendur mikinn áhuga á þeim: 

Nemendum fannst þetta almennt mjög skemmtilegt en sumir áttu þó erfitt 

með að treysta öðrum, aðallega þegar annar nemandinn átti að grípa hinn. 

Öll pör framkvæmdu þetta nema eitt par en annar einstaklingurinn var 

hræddur um að vera of þungur fyrir þann sem átti að grípa hann. Nemendur 

sýndu æfingunum mikinn áhuga og spurðu strax eftir frímímútur hvort við 

gætum farið aftur í svona traustleiki.  

(Rannsóknardagbók, 9. febrúar 2017) 

Ég fann að þessar æfingar höfðu mikil áhrif og næst þegar ég beitti aðferðum 

leikrænnar tjáningar í kennslu voru nemendur mun öruggari. Ég gætti þess líka að 

mæta betur undirbúin og kennslulotan gekk því mun betur fyrir sig: 

Í seinni kennslustundinni fórum við í leiklist og unnum með leikritið Búkolla. 

Það gekk mjög vel og höfðu nemendur mikinn áhuga á leiklistinni. Ég fann 

að þeir voru öruggari í notkun aðferðarinnar. Ég gætti þess að vera betur 
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undibúin og fann ég að það hafði mikil áhrif. Nemendur vissu líka núna út á 

hvað aðferðin gengi og gekk allt nokkuð vel fyrir sig. 

 (Rannsóknardagbók, 23. febrúar 2017) 

Mér tókst vel að tileinka mér aðferðir leikrænnar tjáningar og sést það greinilega á 

viðhorfskönnunum sem lagðar voru fyrir nemendur. Í ljós kom að öllum nemendum, 

sem tóku þátt í leikrænni tjáningu í fyrsta skipti fannst það mjög eða nokkuð 

skemmtilegt. Í það skipti vantaði þó átta nemendur sem voru fjarverandi. Í seinni tvö 

skiptin, sem ég beitti aðferð leikrænnar tjáningar, líkaði meirihluta nemenda mjög vel 

eða nokkuð vel við aðferðina (63% og 23%) en 14% nemenda höfðu lítinn eða engan 

áhuga á aðferðinni. Rýnihópaviðtölin sýndu sömu niðurstöður. Þar sagði meirihluti 

nemenda að aðferðin væri skemmtileg og það væri gaman að vinna með aðferðir 

leikrænnar tjáningar í kennslu. Þegar ég spurði af hverju nemendum þótti það 

skemmtilegt fékk ég þessi svör: „Þá þurfum við ekki að vera að skrifa eða teikna,“ annar 

nemandi sagði: „Því það er svo skemmtilegt að leika og svoleiðis, já og líka fyndið“ og 

enn annar sagði: „Því leiklist er bara svo skemmtileg.“ Margir nemendur nefndu þó að 

þeir hefðu verið mjög feimnir en það hefði verið allt í lagi og þeir hefðu þurft að þjálfa 

sig í því að vera ekki feimnir. Einn nemandi benti á að maður þyrfti ekkert að vera 

feiminn því allir hinir væru að leika líka.  

Ég tók einu sinni upp þegar ég beitti kennsluaðferðinni leikræn tjáning og sýndi sú 

upptaka að tíminn gekk nokkuð vel fyrir sig. Tveir nemendur voru með kjánalæti en ég 

held að ástæða þess hafi verið óöryggi hjá þeim. Aðrir nemendur virtust taka þetta 

alvarlega og hafa gaman af aðferðinni. 

Á þessu má því sjá að kennsluaðferðin leikræn tjáning hentar afar vel við kennslu 

samfélagsgreina þar sem hún styrkir sjálfstraust og sjálfsöryggi nemenda og kennir 

þeim að setja sig í spor annarra. Jafnframt er skemmtanagildi aðferðarinnar mikið. Mér 

tókst vel að tileinka mér aðferðir leikrænnar tjáningar í kennslu minni en lykilatriði í 

notkun hennar er undirbúningur kennara því þannig finna nemendur öryggi og ná betur 

að tileinka sér aðferðina. Jafnframt þarf að vinna með sjálfsöryggi nemenda og 

undirbúa þá þannig til þátttöku í leikrænni tjáningu. Ég fann að þessa aðferð þurfti ég 

að þjálfa, bæði til að ég gæti beitt henni en einnig til að nemendur mínir gætu notið 

hennar. 

4.2.4 Efniskönnun í hópum 

Ég ákvað að vinna með kennsluaðferðina efniskönnun í hópum því ég tel samvinnu vera 

einn af lykilþáttum í kennslu samfélagsgreina. Með slíkri vinnu búum við nemendur 
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undir þátttöku í samfélagi okkar og stuðlum að því að einstaklingar innan þess hafi 

burði til að vinna vel með öðrum. Þegar ég hóf rannsókn mína áttaði ég mig fljótt á að 

nemendur mínir höfðu lítið unnið með kennsluaðferðina efniskönnun í hópum áður en 

það sá ég strax á fyrstu kennslustundinni sem ég notaði aðferðina. Nemendur áttu erfitt 

með að skipta milli sín hlutverkum, gátu ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu og 

virtust ekki vita út á hvað hópvinna gengi almennt. Ég fann að ég þyrfti að byrja á því að 

kenna nemendum að vinna saman. Það gerði ég með því að setjast með nemendum 

mínum í hring og allir áttu að nefna eitt atriði sem einkennir hópvinnu. Kennslulotuna 

skráði ég í rannsóknardagbók mína: 

Við sátum öll saman í hring og ég lét spýtu ganga hringinn. Sá sem hélt á 

spýtunni mátti segja eitt einkenni hópvinnubragða. Þetta gekk nokkuð vel 

og voru hugmyndir nemenda meðal annars: „hópvinna er að vinna saman,“ 

„með hópvinnu get ég fengið upplýsingar um eitthvað sem ég veit ekki og 

sagt öðrum eitthvað sem þeir vita ekki,“ „í hópvinnu getum við unnið 

saman því ég er kannski góður í einhverju sem einhver annar er lélegur í.“ 

Ég var ánægð með hugmyndir nemenda og þeir virtust vita út á hvað 

hópvinna gengi þótt þeir sýndu það ekki í verki.  

(Rannsóknardagbók, 27. september 2016) 

Við fórum síðan í sameiningu yfir hópvinnuferli, skref fyrir skref. Mér fannst þetta skila 

tilætluðum árangri og gekk fyrsta hópverkefnið eftir umræðufundinn okkar nokkuð vel. 

Þá áttu nemendur, fjórir saman í hóp, að framkvæma tilraun með egg þar sem líkt var 

eftir jörðinni og kviku í iðrum jarðar. Eftir verklegu æfinguna áttu hóparnir að skrá hjá 

sér hvað gerðist í tilrauninni, safna upplýsingum um eldgos og teikna mynd í tengslum 

við niðurstöður. Nemendur fengu að velja sér hóp, skiptu með sér verkum og vinnan 

gekk nokkuð vel fyrir sig. Ég fann þó fyrir því að samvinna ákveðinna nemenda gekk ekki 

vel. Þeir voru með kjánalæti og trufluðu hina hópana. Þeir kláruðu þó verkefnið en 

lögðu ekki mikla vinnu í það. Í dagbókinni stendur: 

Ég fann fyrir því að hópvinnan gekk misvel hjá hópunum og það var 

sérstaklega einn strákahópur sem var með mikil læti og mikil truflun kom 

frá þeim. Ég gæti trúað að ástæðan sé sú að þeir fengu að velja með 

hverjum þeir væru í hóp og hef ég tekið eftir því í haust að þessir nemendur 

vinna ekki vel saman.  

(Rannsóknardagbók, 27. september, 2016)  
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Þarna uppgötvaði ég því annað vandamál tengt hópvinnunni, þ.e. vandann við að skipta 

í hópa. Ég fann því að ég þyrfti að prófa mig áfram í þeirri skiptingu. Nú höfðu 

nemendur fengið að velja í hópa og það skilaði ekki tilætluðum árangri. En ég ákvað þó 

að leyfa nemendum að velja hverjir væru saman einu sinni enn og athuga hvort 

vandamálið hefði verið skiptingin. Næst þegar við unnum hópverkefni gekk tíminn 

þannig fyrir sig: 

Nemendur fengu að velja með hverjum þeir voru í hóp og til urðu fimm 

kynjaskiptir hópar. Stúlkurnar hófust strax handa og gekk samvinna þeirra 

vel. Hjá drengjunum gekk þetta ekki eins vel. Einn drengjahópurinn var þó 

mun duglegri og virkari en hinir tveir. Ég tók líka eftir því að drengirnir lögðu 

mun minni vinnu í verkefnin en stúlkurnar. Ég þarf því að finna mér aðrar 

aðferðir við að skipta í hópa þar sem það hefur gengið illa að virkja ákveðna 

nemendur í síðustu tvö skipti sem unnið hefur verið í hópum.  

(Rannsóknardagbók, 10. nóvember 2016) 

Þá ákvað ég að prófa nokkrar aðferðir við skiptingu í hópa. Næst þegar við unnum 

hópverkefni fékk ég nemendur til að setjast í hring og gaf öllum nemendum númer frá 

eitt upp í fimm. Þannig röðuðust nemendur handahófskennt saman í hópa. Verkefni 

nemenda fólst í því að afla sér upplýsinga – og miðla þeim – um þróun ákveðinna 

farartækja. Hópvinnan gekk svona fyrir sig: 

Nemendur voru misvirkir, sumir hópar fóru strax af stað og hófust handa við 

verkefnið. Ákveðnir einstaklingar (þá aðallega) tveir drengir, Siggi og Jói, 

gerðu ekki neitt, voru með Ipadinn og höfðu lítinn sem engan áhuga á því að 

afla sér upplýsinga um skipin. Þeir höfðu lent saman í hóp og grunaði mig í 

upphafi verkefnavinnunnar að þeir yrðu ekki mjög virkir í sínum hóp. Ég 

hjálpaði þeim að komast í gang og þeir fóru þá aðeins af stað í leitina á 

meðan stúlkurnar teiknuðu mynd af skipi. Hópvinnan gekk annars ágætlega 

fyrir sig en sumir nemendur þurfa aukna þjálfun í því að vinna í hóp.  

(Rannsóknardagbók, 25. janúar 2017) 

Þar sem þessi aðferð gekk ekki eins vel fyrir sig og ég hafði vonað var næsta skref að 

prófa aðra aðferð við hópskiptinguna. Að þessu sinni ákvað ég að velja í hópana. Í 

bígerð var að fara af stað með stórt hópvinnuverkefni í tengslum við fjöll á Íslandi. Ég 

ákvað nú að gera miklar kröfur til nemenda minna því ég taldi þá geta staðið sig betur í 

slíku samstarfi; við höfðum þegar farið ofan í saumana á hópvinnunni og því ættu 
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nemendur að vita út á hvað slík vinna gengi. Ég var búin að skrá hjá mér þá einstaklinga, 

sem ekki unnu vel saman, og þá sem unnu sérstaklega vel saman. Eftir þessum lista 

flokkaði ég nemendur saman í hópa. Þegar ég tilkynnti nemendum að ég hefði valið í 

hópa að þessu sinni fékk ég ekki jákvæð viðbrögð. Nemendur voru ósáttir við að fá ekki 

að velja sjálfir. Hópvinnan gekk þó vonum framar í þetta skipti og má sjá það á 

dagbókarskrifum mínum:  

Hópvinnan gekk vel í dag og sýndu nemendur verkefninu mikinn áhuga. 

Nemendur voru almennt virkir í verkefnum sínum en ég þurfti samt sem 

áður að aðstoða hópana við það að finna hlutverk fyrir alla. Eftir það gekk 

hópvinnan nokkuð vel fyrir utan einn nemanda sem þurfti sífellt að trufla 

aðra en þann nemenda hef ég ítrekað átt erfitt með að virkja hvort sem 

hann er að vinna einstaklings- eða hópverkefni. 

(Rannsóknardagbók, 8. mars 2017)  

Þarna fann ég að hópskiptingin virkaði. Nú var ég loksins búin að finna lausn á 

vandanum við að skipta nemendum í hópa en uppgötvaði þó annað vandamál sem 

hafði verið mér nokkuð dulið, þ.e. að virkja nemendur til þátttöku í hópvinnunni. Ég 

hafði farið yfir hópferli með þeim og þeir komu þar sjálfir með hugmyndir að slíku ferli. 

En ég áttaði mig ekki á mikilvægi þess að gefa skýr og skilmerkileg fyrirmæli, að ekki 

dygði að gefa munnleg fyrirmæli heldur þyrfti skrifleg fyrirmæli að fylgja með, vera 

nákvæm og sett upp á einfaldan hátt. Í þeim hópverkefnum, sem nemendur mínir 

höfðu unnið til þessa, höfðu fyrirmælin einungis verið munnleg og fann ég að 

nemendur mínir vissu oft og tíðum ekki hvað þeir áttu að gera eða hvernig. Þar sem 

nemendur unnu stórt hópverkefni um fjöll gerði ég miklar kröfur til nemenda minna og 

að þessu sinni gætti ég þess að nemendur fengju nákvæm, einföld og skýr, skrifleg 

fyrirmæli. Ég fór einnig yfir þau munnlega með nemendum mínum. Nemendur höfðu 

lýsingu verkefnisins fyrir framan sig og ef þeir vissu ekki hvað þeir ættu að gera benti ég 

þeim á að allar upplýsingar væru á blaðinu. Með þessum hætti losnaði ég við sífellt 

áreiti frá nemendum um framkvæmd verkefnis og nemendur öðluðust meira 

sjálfstraust í vinnuferlinu. Í dagbókinni segir: 

Því næst fengu nemendur skrifleg fyrirmæli um verkefnavinnunna. Ég hef 

ítrekað rekið mig á mikilvægi þess að nemendur fái skrifleg fyrirmæli og ekki 

sé nóg einungis að útskýra fyrir nemendum. Í þeim tilfellum sem ég hef 

einungis gefið munnleg fyrirmæli hef ég ítrekað fengið sömu spurningarnar 
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en ef þeir eru með upplýsingarnar á blaði geta þeir alltaf leitað eftir þeim án 

þess að spyrja mig. 

(Rannsóknardagbók,, 8. mars 2017) 

Nemendur gleymdu sér þó oft og komu til að spyrja mig út í verkefnið og ég benti þeim 

alltaf á að lesa fyrirmælin á blaðinu og fylgja þeim nákvæmlega eftir. Ég losnaði því 

smám saman við það áreiti og ég fann að nemendur voru virkari í verkefnavinnunni. 

Ástæða þess gæti verið sú að nú vissu þeir hvað átti að gera og voru því öruggari. Í 

þessu hópverkefni voru nemendur almennt virkir, vinnuferlið gekk vel fyrir sig og 

útkoman var mjög góð.  

Við upphaf rannsóknartímabilsins átti ég erfitt með að tileinka mér aðferðina 

efniskönnun í hópum. Mér fannst nemendur mínir óöryggir í notkun hennar og fann ég 

jafnframt mikið óöryggi hjá mér. Ég fann því að ég þurfti að taka þetta skref fyrir skref 

og að lokum sá ég árangur. Það gefur þó auga leið að það hentar ekki öllum nemendum 

að vinna í hópum. Nemendur eru jafn misjafnir og þeir eru margir og sumir nemendur 

vinna mun betur þegar um einstaklingsverkefni er að ræða. Tvisvar sinnum á 

rannsóknartímabilinu, einu sinni á hvoru tímabili, áttu nemendur að framkvæma 

sjálfsmat. Þar fengu nemendur tækifæri til að meta hvernig þeir unnu í hóp. Í fyrra 

sjálfsmatinu kom í ljós að 86% nemenda sögðust geta unnið með hverjum sem er og 

14% nemenda sögðust ekki geta það. Seinna sjálfsmatið, sem ég lagði fyrir nemendur, 

sýndi svipaðar niðurstöður en þar sögðust 89% nemenda geta unnið með hverjum sem 

er en 11% nemenda sögðust ekki geta það. Á seinni hluta rannsóknartímabilsins voru 

nemendur jafnframt beðnir um að meta vinnu sína í hóp og 72% nemenda sögðust 

vinna mjög vel í hóp, 17% nemenda sögðust vinna nokkuð vel í hóp og 11% nemenda 

sögðust vinna illa í hóp. Við þetta má bæta að á fyrra rannsóknartímabilinu sögðust 

93% nemenda geta unnið sjálfstætt og 7% nemenda sem sögðust ekki geta það. Á 

seinni hluta rannsóknartímabilsins sögðust þó allir nemendur geta unnið sjálfstætt.  

Þrátt fyrir að ég hafi ekki náð að tileinka mér aðferðina eins og ég hafði kosið við 

upphaf rannsóknartímabilsins sýndu viðhorfskannanir að meirihluta nemenda líkaði 

mjög vel eða nokkuð vel við aðferðina á fyrri hluta rannsóknartímabilsins (61% og 22%). 

Þó var nokkurt hlutfall nemenda sem ekki líkaði við aðferðina, 17%. Á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins likaði 69% nemenda mjög vel við aðferðina, 6% líkaði nokkuð vel 

við hana og 25% nemenda líkaði aðferðin illa. Þarna hafði hlutfall nemenda, sem ekki 

líkaði við aðferðina, hækkað um 8% milli tímabila sem bendir til þess að ég hafi ekki haft 

eins mikil tök á aðferðinni og ég taldi mig hafa en einnig getur ástæðan verið sú að á 
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síðari hluta rannsóknartímabilsins voru gerðar mun meiri kröfur til nemenda um 

samvinnu í hópum, verkaskiptingu, útlit verkefnis og svo mætti lengi telja. 

 Rýnihópaumræður endurspegluðu þá hugmynd mína um að aðferðin efniskönnun í 

hópum hentaði ekki öllum nemendum en þar sögðu nokkrir nemendur að þeim líkaði 

ekki vel að vinna í hóp. Þegar ég spurði um ástæðu þess fékk ég þessi svör: „því í 

hópvinnu þurfa allir að ákveða saman, ég má ekki ráða hvað ég geri,“ „því ég vil frekar 

gera verkefnið ein og hafa það eins og ég vil,“ „mér finnst betra að vinna einn því þá get 

ég gert allt saman.“ Einn nemandi benti jafnframt á að það væri stundum erfitt að vinna 

í hóp því þá væru svo margir að trufla mann.  

Margir nemendur sáu samt kosti þess að vinna í hópum. Nemendur bentu á að það 

væri gott að vinna með öðrum því þá fengju þeir aðrar hugmyndir, gætu hjálpast að og 

verið fljótari að vinna verkefnin. Einn nemandi sagði: „Það er gott að vinna í hóp því það 

er margt sem ég er ekki góður í sem aðrir geta gert en svo er annað sem ég get gert 

sem aðrir gera ekki vel.“  

Ég tók tvisvar sinnum upp þegar unnið var með aðferðina efniskönnun í hópum og 

gengu báður tímarnir afar vel fyrir sig. Ég var þó vör við það á báðum upptökum að 

nemendur voru í vandræðum með að ákveða hlutverk hópfélaga og framsetningu 

verkefnis.  

Ég komst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt er að nemendur viti til hvers er ætlast af 

þeim í hópvinnu, kennari fari yfir vinnuferlið með nemendum og gefi þeim þannig góða 

mynd af því hvernig hópvinnan á að fara fram. Jafnframt áttaði ég mig á því að 

hópskipting skiptir gríðalega miklu máli og að ekki geta allir nemendur unnið vel saman. 

Að virkja nemendur getur oft verið vandamál í hópvinnu og hefur áhugi nemenda þar 

mikið að segja. Einnig kom í ljós að sumum nemendum hentar illa að vinna í hóp og 

þurfa aukna þjálfun í slíku samstarfi. Þrátt fyrir að mér hafi gengið illa að tileinka mér 

aðferðina efniskönnun í hópum virðist hún henta vel til kennslu samfélagsgreina þar 

sem nemendur eru þjálfaðir í samstarfi við aðra. Aðferðin hentar einkar vel fyrir þau 

viðfangsefni sem fjallað er um í samfélagsgreinum. 

4.2.5 Hugarflug með leiðsögn 

Til eru margar aðferðir þar sem hægt er að vinna með innlifun og tjáningu nemenda. 

Hugarflug með leiðsögn er ein af þeim og heillaðist ég af aðferðinni um leið og hún var 

kynnt fyrir mér í kennaranámi mínu. Ég taldi það þó erfitt verkefni að ætla að fara með 

8–9 ára nemendur í hugarflug og beitti þessari aðferð í kennslu minni einungis tvisvar á 

rannsóknartímabilinu. Ég ákvað þó að fara út fyrir þægindarammann því mér þótti 
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áhugavert að vinna með þessa aðferð í kennslu minni. Ég vildi virkja hugmyndaflug 

nemenda með því að „sækja“ í aðferðina hugmyndir fyrir næsta viðfangsefni í 

samfélagsgreinum, sbr. eftirfarandi dagbókarfærslu:  

Við byrjuðum daginn á því að fara í hugarflug með leiðsögn. Þessa aðferð 

hef ég ekki notað í kennslu minni áður og hafði ég nokkrar áhyggjur af því 

að mér myndi ekki takast vel til. Þetta var í fyrsta tíma svo að nemendur 

voru enn þá mjög rólegir. Ég fór með nemendur í hugarflug upp á háaloft í 

ömmuhúsi. Nemendur voru flestir fljótir að detta í ró og lifðu sig inn í 

leiðsögn mína. Ég átti ekki von á að þetta myndi ganga svona vel. Það kom 

mér á óvart að þeir nemendur, sem sýna oft af sér hegðunarerfiðleika, gátu 

verið kyrrir og einbeitt sér og hreinlega leyfðu huganum að fara á flug. 

(Rannsóknardagbók, 2. febrúar 2017) 

Hugarflugið gekk vonum framar. Að því loknu fengu nemendur nokkrar mínútur til að 

skrá á blað það sem þeir sáu og síðan sögðum við hvert öðru frá því sem við upplifðum 

á meðan á hugarfluginu stóð. Það kom mér á óvart hvað nemendur upplifðu og var ég 

ánægð með árangur minn, sérstaklega af því að ég var að vinna með aðferðina í fyrsta 

skipti. Einn hópur árgangsins, sem var í sama kennslurými og minn hópur, var í íþróttum 

og því voru færri nemendur í rýminu og minni truflun. Ég áttaði mig þó á því að þessi 

aðferð hentaði nemendum mínum vel og virtist ég ná að tileinka mér hana vel ef marka 

má viðhorfskannanir nemenda. En fyrst þegar við fórum í hugarflug með leiðsögn líkaði 

miklum meirihluta nemenda mjög eða nokkuð vel við aðferðina (83%) og einungis þrír 

nemendur (6%) höfðu lítinn eða engan áhuga á aðferðinni. Einn nemandi var 

fjarverandi þennan dag.  

Í seinna skiptið, sem ég beitti aðferðinni hugarflug með leiðsögn, fór ég með 

nemendur mína í hugarflug upp á fjall. Við vorum að hefja stórt þemaverkefni þar sem 

unnið var út frá þemanu fjöll og tröll og fannst mér tilvalið að fara með nemendur í 

huganum í leiðangur á fjallið. Nemendur voru mjög spenntir því þeim fannst 

hugarflugið í fyrra skiptið afar áhugavert. Í þetta skipti gekk mér ekki eins vel að fá þögn 

og ollu ákveðnir nemendur sífelldri truflun svo að öðrum nemendum tókst illa að fara á 

flug. Mér tókst ekki eins vel að beita aðferðinni að þessu sinni og tel ég helstu ástæðu 

þess vera sú að í þetta skipti voru allir nemendur í rýminu og því mikil truflun frá hinum 

hópunum. Jafnframt var aðferðinni beitt mun seinna á skóladeginum og því kominn 

meiri æsingur í nemendahópinn. Seinni viðhorfskönnunin endurspeglaði upplifun mína 

af tímanum. Þá líkaði einungis 70% nemenda mjög vel eða nokkuð vel við aðferðina, 
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18% nemenda líkaði illa við aðferðina og 12% nemenda voru fjarverandi. Þetta bendir 

til að aðstæður skipta hér afar miklu máli. 

Í rýnihópaumræðum voru allir nemendur nema tveir sammála um að hugarflug með 

leiðsögn værir skemmtileg kennsluaðferð. Nemendum, sem líkaði aðferðin illa, höfðu 

ekki séð neitt í huganum og fannst þar af leiðandi aðferðin ekki spennandi. Aðrir 

nemendur sögðu: „Hugarflugið var mjög skemmtilegt og fyndið því ég fann svo skrýtna 

lykt en samt var engin lykt.“ „Það var gaman að ímynda sér alls konar huti.“ Margir 

bentu á að það væri skrýtið hvað hægt væri að ímynda sér í huganum. Misjafnt var 

hvað nemendur upplifðu. Þegar við fórum í hugarflug upp á háaloft í ömmuhúsi sáu 

nemendur fyrir sér m.a. gömul föt, gamlar bækur, kassa með gömlu dóti, mús og 

gamalt bananahýði svo eitthvað sé nefnt. Einnig fundu nemendur lykt af gömlu dóti, 

prumpulykt og piparkökulykt. Þegar við fórum í hugarflug upp á fjall sáu nemendur m.a. 

fljúgandi hund, blóm og gras, gjósandi eldfjall og foss í fjallinu. Sumir lifðu sig mikið inn í 

hugarflugið meðan aðrir áttu erfiðara með að ímynda sér hlutina. Einn nemandi sagði 

að honum liði eins og hann væri í alvörunni uppi á háalofti hjá ömmu og bætti við: „Það 

var ótrúlega skrýtið.“ Flestir nemendur bentu jafnframt á að það væri mjög róandi að 

fara í hugarflug og þeir gátu slakað vel á.  

Ég tel mig hafa náð góðum tökum á aðferðinni og hún hentaði vel við kennslu 

samfélagsgreina en ég áttaði mig á að það sem skiptir miklu máli í notkun hennar eru 

aðstæðurnar sem hún er notuð við. Í fyrra skiptið, sem ég notaði aðferðina, var ró og 

næði og tókst vel til en í seinna skiptið var mikil truflun og því áttu nemendur erfiðara 

með að einbeita sér og sýndu því af sér óviðeigandi hegðun. Því komst ég að þeirri 

niðurstöðu að aðferðin hugarflug með leiðsögn virkaði vel á nemendur mína, þeim 

fannst aðferðin skemmtileg en mikilvægt væri að beita henni við réttar aðstæður. 

4.2.6 Smáfyrirlestrar – kynningar verkefna 

Þegar ég hóf rannsókn mína hafði ég þegar ákveðið að vinna með kynningar nemenda á 

verkefnum sínum. Ég tel mikilvægt að nemendur geti staðið fyrir framan aðra og kynnt 

verk sín auk þess sem slíkar kynningar eru tilvaldar þegar nemendur ljúka stóru 

samfélagsfræðiverkefni. Ég ræddi við nemendur um þetta og komst að því að þeir 

höfðu aldrei kynnt verkefni áður. Ég byrjaði því á litlum verkefnum og í fyrstu 

kynningunni, þar sem nemendur kynntu Íslendinginn sem þeir bjuggu til, áttu 

nemendur að segja hvað Íslendingurinn héti, hvar hann ætti heima og hvað honum 

fyndist skemmtilegt. Mér kom þó á óvart hversu erfitt þetta reyndist nemendum. Sumir 

voru fljótir að standa upp og kynna Íslendinginn fyrir samnemendum sínum en aðrir 
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virtust ekki eins tilbúnir til þess. Ég greip því til þess ráðs að bjóða nemendum að koma 

tveir og tveir saman upp að töflu og kynna. Með þessum hætti fannst mér nemendur fá 

styrk hver frá öðrum. Voru þá allir nemendur – fyrir utan einn – tilbúnir til að kynna 

Íslendinginn sinn: 

Nemendur kynntu Íslendinginn sinn fyrir bekknum og áttu sumir nemendur 

frekar erfitt með að standa fyrir framan samnemendur sína og kynna 

Íslendinginn sinn. Ég bauð nemendum að koma upp tveimur og tveimur 

saman og ef þeir vildu það ekki leyfði ég nemendum að sleppa flutningnum 

því ég vildi ekki þvinga neinn til að koma upp í fyrsta skipti sem við unnum 

með þessa aðferð. Það komu allir upp nema einn nemandi.  

(Rannsóknardagbók, 20. október, 2016) 

Ég var stolt af nemendum mínum því að erfitt getur verið að standa fyrir framan allan 

bekkinn og kynna verkefni sitt. Ég var þó staðráðin í því að efla sjálfstraust nemenda og 

gefa þeim fleiri tækifæri til að þróa kynningar sínar til hins betra. Næst þegar nemendur 

kynntu verkefni var um að ræða uppfinningu sem þeir höfðu hannað saman í þriggja 

manna hópum. Að þessu sinni fór kynningin fram í hópum og fannst mér nemendur 

mun öruggari. Í dagbókinni segir:  

Kynningarnar gengu vel og fann ég að nú voru nemendur ekki eins feimnir 

að kynna verkefnin fyrir samnemendum eins og í upphafi annar. Það var þó 

oft einungis einn nemandi sem sagði frá uppfinningu hópsins á meðan hinir 

í hópnum voru óvirkir í flutningnum sjálfum.  

(Rannsóknardagbók, 12. janúar 2017) 

Þar sem ég sá mikinn mun á flutningi nemenda frá fyrstu kynningunni á verkefnum 

sínum taldi ég mikilvægt að halda áfram að efla sjálfsöryggi þeirra með þessum hætti. 

Ástæðan fyrir breytingunni gat verið sú að nú ynnu nemendur í hópum og gátu því 

fengið þann sem vildi tala segja frá. Ég fann þó að ég þyrfti að gera meiri kröfur til þeirra 

því mér fannst mikilvægt að allir væru virkir í kynningunni. Næst þegar kynningar fóru 

fram sagði ég nemendum að allir ættu að taka þátt í kynningunni. Á dagskrá var 

hópverkefni tengt tækninni þar sem nemendur áttu að kanna þróun ákveðinna 

farartækja, t.d. lestarinnar, flugvélarinnar og skipsins. Nemendur fengu 15 mínútur í 

upphafi tímans til að undirbúa kynninguna og skipta með sér verkum. Að þessu sinni 

gekk kynningin þannig fyrir sig: 
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Þetta gekk nokkuð vel en ég finn að nemendur mínir þurfa aukna þjálfun í 

kynningum. Nemendur lásu textann beint af veggspjaldinu og á meðan þeir 

lásu sneru þeir baki í áhorfendurna með þeim afleiðingum að þeir heyrðu 

ekki neitt. Ég benti nemendum á að það væri mikilvægt að snúa sér að 

áhorfendum meðan verið er að kynna og enn þá betra ef nemendur gætu 

skráð á annað blað það sem þeir ætluðu að segja. En þetta var góð æfing 

fyrir nemendur og ætla ég að nýta þessa aðferð í auknum mæli í kennslu þar 

sem ég tel mikilvægt að nemendur séu öruggir í því að koma fram og kynna 

verkefni sín.  

(Rannsóknardagbók, 1. febrúar 2017) 

Þarna áttaði ég mig á því að hugsanlega væri vandamálið að nemendur fengju ekki nógu 

skýr fyrirmæli varðandi kynningarnar. Þeir höfðu ekki mikið unnið með kynningar í 

náminu áður og því mikilvægt að þeim væru gefin skýr fyrirmæli og skiptir miklu máli að 

þau séu skrifleg. Ég velti því fyrir mér hvernig væri best að setja fyrirmælin fram og 

komst að því að mikilvægt væri að fyrirmælin væru skýr og einföld og skrifleg. Í næsta 

skipti, sem kynna átti verkefni, fengu nemendur því skrifleg fyrirmæli og ég fór yfir alla 

þætti kynningarinnar og benti á mikilvægi þess að allir nemendur væru virkir í 

kynningunni. Jafnframt ræddi ég um framkomu nemenda í kynningunni, t.d. að það 

skipti miklu máli að snúa aldrei baki í áhorfendur, skrifa kynninguna niður á blað og tala 

hátt og skýrt. Á þessum tíma voru nemendur að ljúka stóru hópverkefni um fjöll á 

Íslandi og komið var að kynningu. Ég lagði mikla áherslu á kynninguna og vildi fá 

nemendur með mér í að meta verkefni annarra hópa (jafningjamat) ásamt því að meta 

eigin frammistöðu í hópstarfinu (sjálfsmat). Ég taldi það góðan kost til þess að virkja 

nemendur í hópstarfi en einnig til að virkja nemendur í hlustun á kynningunum sjálfum 

enda hafði ég oft orðið vör við að nemendur trufluðu þá sem voru að kynna með látum 

og annarri truflun. Hér er eitt dæmi:  

Mér fannst þó vanta meiri þögn í bekkinn á meðan kynningarnar fóru fram 

því að strákarnir voru mjög duglegir að grípa fram í og trufla með ýmsum 

orðsendingum.  

(Rannsóknardagbók, 20. október 2016) 

Að þessu sinni gengu kynningarnar vonum framar. Nemendur voru skipulagðir, vel 

undirbúnir, skiptu með sér hlutverkum og það sem mestu máli skiptir, allir voru virkir á 

meðan á kynningunum stóð, hvort sem það voru þeir kynntu eða þeir sem voru í því 

hlutverki að meta verkefnin. Ég fann einnig að nemendur voru spenntir fyrir því að fá að 
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meta önnur verkefni, þeim fannst þeir vera með nokkurs konar vald því að þeir gátu 

haft áhrif á einkunnina. Rýnihópaumræður nemenda staðfestu þessa skoðun mína en 

þar kom fram að nemendum fannst gaman að fá að taka þátt í því að meta verkefnin. 

Einn nemandi sagði: „Mér finnst spennandi að segja hvað mér finnst um veggspjöldin 

og flutninginn hjá hinum.“ Nemendur tóku hlutverk sín alvarlega og einbeittu sér við 

matið: 

Nemendur hafa sjaldan setið jafn kyrrir og haft svona gott hljóð meðan á 

kynningum stendur. Þeir sýndu hópunum, sem voru að kynna, áhuga og 

einbeittu sér við matið. 

(Rannsóknardagbók, 23. mars 2017)  

Þrátt fyrir byrjunarerfiðleika í að þjálfa nemendur í kennsluaðferðinni smáfyrirlestrar–

kynningar verkefna fannst mér ég vera komin með tök á aðferðinni við lok 

rannsóknartímabilsins. Ég prófaði mig sífellt áfram og þróaði þannig starf mitt sem gerði 

það að verkum að árangur nemenda var mjög góður í síðasta verkefninu sem þeir unnu 

með þessari aðferð. Mér tókst vel að greina þau vandamál sem upp komu og brást ég 

fljótt og örugglega við þeim. Nemendur virtust jafnframt vera ánægðir með aðferðina 

en viðhorfskannanir leiddu í ljós að miklum meirihluta nemenda líkaði mjög vel eða 

nokkuð vel við aðferðina smáfyrirlestra–kynningar verkefna (86%) en 14% nemenda 

líkaði  illa við hana.  

Í rýnihópaviðtölum var meirihluti nemenda sammála því að erfitt gæti verið að 

kynna verkefni fyrir samnemendum sínum en samt mjög skemmtilegt og lærdómsríkt. 

Einn nemandi sagði: „Það er stundum erfitt, sérstaklega ef hinir eru að hlæja að 

manni.“ Annar bætti þá við: „Það er samt líka alveg gaman en maður þarf bara að æfa 

sig.“ Nemendur, sem líkaði ekki við aðferðina, bentu á að þeir væru feimnir við að 

kynna verkefni sín því kannski færi einhver að hlæja eða gera grín að þeim.  

Þetta bendir til þess að aðferðin smáfyrirlestrar í formi kynninga eigi vel við í 

samfélagsgreinakennslu þar sem nemendur fá tækifæri til að styrkja sjálfsöryggi sitt, 

læra að koma fram og segja öðrum frá verkefnum sínum. Rannsóknargögn mín benda 

jafnframt til þess að mér hafi tekist vel að nota aðferðina og að mikilvægt er að 

nemendur fái skýr, einföld og skrifleg fyrirmæli til að ná þeim árangri sem ætlast er til. 

Það er einkum mikilvægt að fara yfir ferlið með nemendum frá einu skrefi til annars, 

gefa þeim tækifæri til að þjálfa sig í að koma fram með því að hafa verkefnin einföld í 

upphafi og þyngja þau smá saman eins og geta nemenda leyfir. Ég finn að nemendur 
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mínir eru mun öruggari í notkun aðferðarinnar nú heldur en í byrjun annar og jafnframt 

er ég mun öruggari. 

4.2.7 Stýrð umræða (samræðuaðferð) 

Umræðu- og spurnaraðferðir var sá kennsluaðferðaflokkur sem ég kveið mest fyrir að 

nota í kennslu minni og jafnframt þær aðferðir sem ég tel mig hafa þurft mesta þjálfun 

í. Ég taldi líklegt að mér gæti reynst erfitt að virkja nemendur í umræðum en ákvað þó 

að taka þeirri áskorun þar sem ég tel umræður vera afar mikilvægar í kennslu 

samfélagsgreina, ekki síst til að þjálfa nemendur í að ræða álitamál af ýmsu tagi. Sú 

aðferð, sem ég notaði mest innan flokks umræðu- og spurnaraðferða, var stýrð 

umræða. Þá var ég tilbúin með viðfangsefni, sem ég ætlaði að fjalla um, og spurningar 

þeim tengdum. Ég beitti aðferðum stýrðrar umræðu sex sinnum á 

rannsóknartímabilinu, mun oftar á fyrri hluta þess (fjórum sinnum) en því síðara. Þrátt 

fyrir að ég hafi ekki notað aðferðina oft fannst mér ég fá þjálfun í notkun hennar. Mér 

tókst að greina þau vandamál, sem upp komu, og vinna með þau og – það sem mestu 

máli skipti – ég varð mun öruggari í notkun hennar. 

Yfirleitt gekk vel að fá nemendur til að taka þátt í umræðum og var ég ánægð með 

árangurinn. Ég áttaði mig þó fljótlega á því að það voru alltaf sömu nemendurnir sem 

voru virkir í umræðunum. Hinir nemendurnir fylgdust þó yfirleitt vel með og hlustuðu á 

það sem aðrir höfðu að segja. Ég fann því að þarna þyrfti ég að finna úrlausn til að virkja 

alla nemendur, sbr. eftirfarandi dagbókarfærslu: 

Ég tók samt eftir því að það voru alltaf sömu nemendurnir sem voru virkir í 

umræðunum og lögðu eitthvað til málanna. Ég reyndi því að grípa reglulega 

inn í og fá hina nemendurna til að taka þátt, t.d. með því að segja: „Hvað 

finnst þér um þetta, Jóna?“ Eða: „Jón, ertu sammála því sem Dísa er að 

segja?“ Það var miserfitt að virkja nemendur og ég held að feimnin hafi þar 

ráðið miklu. Þeir nemendur, sem þorðu að láta allt flakka, voru virkastir en 

þeir sem eru hlédrægir og hræddir um að segja eitthvað vitlaust voru ekki 

eins virkir. En flestir hlustuðu þó að þeir höfðu ekki mikið til málanna að 

leggja. Ég lagði þó mikla áherslu á að benda nemendum mínum á að það 

mætti láta allt flakka í umræðunum hjá okkur.  

(Rannsóknardagbók, 12. október 2016) 

Þrátt fyrir að stærsta vandamálið væri að virkja nemendur og flestir hlustuðu á það sem 

fram fór í umræðunum var hegðun nemenda einnig mikið vandamál. Alltaf þurftu 
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einhverjir nemendur að vera með truflandi hegðun, grípa fram í fyrir þeim sem höfðu 

orðið eða hlæja að þeim sem höfðu eitthvað til málanna að leggja. Ég lagði þá mikla 

áherslu á að nemendur ættu ekki að hlæja að athugasemdum annarra og það mætti 

láta allt flakka, hversu kjánalegt sem það kynni að vera. Þetta held ég að hafi haft mikil 

áhrif á virkni nemenda í samræðum og þeir sem voru vanir að hlæja að öðrum hættu 

því smám saman þegar leið á önnina: 

Það var misjafnt hvernig gekk að virkja nemendur í samræðunni. Það eru 

alltaf sömu nemendur sem eru tilbúnir til að taka þátt og aðrir sem er frekar 

erfitt að virkja. Mér finnst þó nemendur aðeins vera að koma til og farnir að 

þora að taka meiri þátt. Ég gæti trúað að ein ástæða þess sé að ég er mjög 

dugleg að segja nemendum mínum að það er engin umræða eða 

athugasemd asnaleg eða heimskuleg, það er allt jafn gott og gilt og um að 

gera að leggja eitthvað til málanna, sama hversu mikið eða lítið það er. 

Nemendur mínir eru einnig farnir að átta sig á því að við hlæjum ekki að 

athugasemdum annarra. Í upphafi annar fannst mér nemendur oft hlæja að 

þeim sem voru óöruggir í samræðum en það er nú á undanhaldi og eru allir 

mjög kurteisir.  

(Rannsóknardagbók, 9. nóvember 2016) 

Ég taldi mig hafa náð góðri færni í notkun aðferðarinnar þegar leið á rannsóknina þrátt 

fyrir óöryggi í upphafi. Viðhorfskannanir meðal nemenda sýndu fram á að við upphaf 

rannsóknartímabilsins líkaði meirihluta nemenda mjög eða nokkuð vel við aðferðina 

(61% og 22%) en 17% illa. Á seinna hluta rannsóknartímabilsins var hlutfallið svipað en 

þá líkaði 53% nemenda mjög vel við aðferðina, 29% líkaði nokkuð vel við hana en 

einungis 9% illa. Jafnframt voru 9% nemenda fjarverandi þá daga sem stýrð umræða fór 

fram á seinni hluta tímabilsins.  

Hegðunarvandamál nemenda í umræðunum má hugsanlega rekja til áhugaleysis 

þeirra á aðferðinni en rýnihópaviðtöl við nemendur leiddu í ljós að mikill meirihluti 

nemenda sýndu aðferðinni lítinn áhuga. Þegar ég spurði nemendur, hvers vegna 

aðferðin höfðaði ekki til þeirra, fékk ég ýmist þau svör að erfitt væri að tala fyrir framan 

aðra og einn nemandi sagði: „Það er svo oft hlegið að mér þegar ég segi eitthvað.“ 

Annar benti á að það væri svo leiðinlegt að hlusta á aðra tala. Í rýnihópaviðtölunum 

kom jafnframt í ljós að sumum nemendum þótti viðfangsefnin, sem voru til umræðu 

hverju sinni, ekki skemmtileg. Einn nemandi sagði: „Það er ekkert gaman að tala um 

réttindi barna og um einhver börn sem búa í útlöndum, við vitum hvort sem er fullt um 
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það.“ Annar sagði: „Það er ekkert gaman að tala um einhverja karla sem voru til í gamla 

daga.“ Þriðji nemandinn sagði: „Það er ekkert gaman að tala um tæknina, það er miklu 

skemmtilegra að búa eitthvað til.“ Nemendur, sem höfðu áhuga á aðferðinni, bentu á 

að þeir lærðu mikið af því að tala um námsefnið, það væri gaman að segja það sem 

manni finnst og einn sagði jafnframt: „Það er svo miklu skemmtilegra að tala saman 

heldur en að vinna verkefni.“  

Á þessu má því sjá að aðferðin stýrð umræða hentar vel í kennslu samfélagsgreina 

en mikilvægt er að nemendur hafi áhuga á því viðfangsefni sem notað er þegar 

aðferðinni er beitt. Þetta var mér afar hulið og áttaði ég mig ekki á mikilvægi þess fyrr 

en undir lok rannsóknatímabilsins. Ég hafði dregið til muna úr notkun aðferðarinnar á 

seinni hluta rannsóknartímabilsins því að ég átti erfitt með að virkja nemendur og 

fannst þeir trufla kennsluna mikið. Ég þarf því að bæta notkun mína á aðferðinni, gæta 

þess að hafa viðfangsefnin áhugaverð fyrir nemendur og kanna hvort ég nái að þróa 

þannig með mér notkun kennsluaðferðar stýrðrar umræðu til hins betra.  

4.2.8 Þemanám 

Kostur þemanáms er að minni hyggju samþætting námsgreina. Þar sem margar 

námsgreinar falla undir samfélagsfræðigreinar fannst mér tilvalið að vinna með 

þemanám í rannsókn minni og sjá hvernig mér tækist til og hversu vel ég næði að 

tileinka mér kennsluaðferðir þemanáms. Þemanám fléttist inn í kennslu mína tvisvar 

sinnum á rannsóknartímabilinu. Í fyrra skiptið var norræn goðafræði á dagskrá og stóð 

sú vinna yfir í þrjár vikur. Í seinna skiptið unnum við með fjöll og tröll. Það þemanám 

stóð yfir í sex vikur og heppnaðist einstaklega vel.  

Erfitt er að meta frammistöðu mína í aðferðinni þemanám í rannsókn minni þar sem 

margar aðferðir fléttast þar inn í. Þegar fengist var við goðafræði voru mörg verkefni 

unnin og notaði ég aðferðirnar myndsköpun, lesið, spurt og spjallað, námsspil, 

skriflegar æfingar, leikræna tjáningu og myndmiðlar. Þessar aðferðir dreifðust jafnt og 

þétt yfir tímabilið og voru notaðar nokkrar aðferðir í hverri kennslulotu. Í seinna skiptið, 

sem þemanámið fjöll og tröll fór fram, beitti ég fleiri kennsluaðferðum enda náði það 

yfir lengri tíma. Ég notaði eftirfarandi aðferðir: lesið, spurt og spjallað, myndmiðla, 

myndsköpun, efniskönnun í hópum, hugarflug með leiðsögn, skriflega tjáningu, stýrð 

umræða og smáfyrirlestrar (kynningar verkefna).  

Þemanám virðist því vera kennsluaðferð sem kjörin er til kennslu samfélagsgreina 

vegna þess mikla fjölbreytileika sem aðferðin býður upp á. Mér gekk vel að tileinka mér 

aðferðir þemanáms og það sem mér þótti skemmtilegt við þemanámið var 
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fjölbreytileikinn sem þar ríkti. Ég fékk tækifæri til að vinna með sama viðfangsefnið á 

ólíkan og afar fjölbreyttan hátt og fannst mér nemendur mínir vera ánægðir með 

fjölbreytileikann. Misjafnt var hvaða aðferðir hentuðu nemendum í þemanáminu og 

þarna sá ég greinilega að mismunandi aðferðir henta mismunandi nemendum. 

4.3 Virkni og áhugi nemenda 

Einn þeirra þátta, sem kom ítrekað fram í rannsóknargögnum mínum, var glíma mín við 

að virkja nemendur í námi sínu. Þessi þáttur kom fram í mörgum  

aðferðum, sem ég beitti í rannsókninni, en hann var mest áberandi þegar ég beitti 

efniskönnun í hópum og stýrðri umræðu, smáfyrirlestrum (kynningar verkefna) og 

myndsköpun í kennslu minni. Sá þáttur, sem hafði mest áhrif á virkni nemenda, var 

áhugi þeirra á viðfangsefnunum, sem unnið var með hverju sinni, og aðferðunum sem 

ég beitti. Ég gat oft tengt saman virkni nemenda og áhuga þeirra á námsefninu. Í 

flestum þeim tilfellum, sem ég átti erfitt með að virkja nemendur, höfðu þeir lítinn 

áhuga á viðfangsefninu eða þá að kennsluaðferðin, sem ég beitti, hentaði nemendum 

illa. Ég áttaði mig jafnframt á því að ekki henta allar kennsluaðferðir til þess að kveikja 

áhuga nemenda á námsefninu hverju sinni. Því er mikilvægt að velja réttar aðferðir og 

vera meðvitaður um val sitt.  

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins var oftar hægt að greina vanda minn við að finna 

kennsluaðferð sem hentaði því viðfangsefni sem ég vann með hverju sinni. Þegar líða 

tók á rannsóknina fór ég að átta mig betur á því að val mitt á kennsluaðferðum hafði 

mikil áhrif á virkni og áhuga nemenda. Ég fann t.d. út að aðferðin lesið, spurt og spjallað 

hentaði ekki vel til þess að vinna með námsefni sem nemendur höfðu lítinn áhuga á. Því 

tók ég að nota aðrar aðferðir til að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu (t.d. 

leikræna tjáningu, hugarflug með leiðsögn eða myndsköpun) og þegar áhugi þeirra 

hafði aukist hentaði aðferðin lesið, spurt og spjallað betur. Því má segja að glíma mín 

við að virkja nemendur hafi staðið og fallið með þeim áhuga sem nemendur höfðu á 

viðfangsefninu. Rýnihópaumræður bentu til þess að nemendum líkaði best fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Þegar ég spurði nemendur hvaða kennsluaðferðir væru 

skemmtilegastar og hvaða aðferðir þeim fyndist gott að vinna með komu fram ólíkar 

skoðanir hjá nemendum. Sumir nefndu að skemmtilegast væri að vinna með 

myndsköpun og leikræna tjáningu en aðrir sögðu að skemmtilegra væri að ræða saman 

um viðfangsefnið og vinna í hópverkefnum. Sumir nemendur bentu á að gott væri að 

vinna með allar þessar aðferðir og þegar ég spurði nemendur hvers vegna svo væri 

sagði einn nemandi: „Því þá getum við gert svo margt.“ Annar bætti við: „Já, og æft 
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okkur í því sem við erum ekki góð í.“ Sá þriðji sagði: „Það er líka svo gaman að gera alls 

konar.“ 

Þegar kemur að virkni og áhugasviði nemenda skiptir val á námsefni einnig miklu 

máli. Ég reyndi að gæta þess að velja námsefni sem ég taldi líklegt að myndi ná að 

kveikja áhuga meðal nemenda. Vissulega var misjafnt hvernig til tókst og einnig var það 

misjafnt milli nemenda hversu mikinn eða lítinn áhuga þeir höfðu á námsefninu. Ég 

kaus að vera ekki föst í notkun námsbóka heldur vann ég oft og tíðum með námsefnið 

án þess að styðjast við námsbækur. Á rannsóknartímabilinu unnum við með bækurnar 

Komdu og skoðaðu land og þjóð, Komdu og skoðaðu tæknina og Komdu og skoðaðu 

fjöllin. Þessar bækur voru þó einungis hjálpartæki og ef mér fannst efni þeirra 

áhugavert notaði ég það í kennslu minni. Þætti mér efnið aftur á móti óspennandi eða 

að það höfðaði illa til nemenda setti ég námsbækurnar til hliðar og nálgaðist námsefnið 

á annan hátt: 

Nú fann ég að nemendur mínir sýndu bókinni Komdu og skoðaðu tæknina 

ekki mikinn áhuga lengur og gat ég alveg verið sammála þeim því það var 

ekki mikið varið í þessa bók og ekki hægt að teygja lopann lengi. Ég ákvað 

því að hætta að vinna með bókina og vinna með námsefnið á annan hátt og 

nýta þannig aðrar aðferðir en við höfum verið að vinna með í tengslum við 

bókina, t.d. leikræn tjáning, hugarflug með leiðsögn o.fl.  

(Rannsóknardagbók, 2. febrúar 2017) 

Þrátt fyrir að ég léti námsbækur ekki stýra kennslu minni þótti mér gott að hafa þær til 

hliðsjónar og grípa til þeirra ef efni þeirra var áhugavert. Þegar við unnum með bókina 

Komdu og skoðaðu fjöllin var bókin ekki aðalefnið heldur bjó kennarateymið, sem ég 

var í, til ýmislegt námsefni sem okkur þótti líklegt að myndi höfða til áhugasviðs 

nemenda. Þar má t.d. nefna að búa til steinatröll, mála fjöll, fara út og skoða fjöllin í 

kringum okkur, fræðast betur um nokkur fjöll á Íslandi með því að vinna stórt 

hópverkefni þar sem nemendur kynntu sér eitt fjall og kynntu síðan fyrir 

samnemendum og svo mætti lengi telja. Yfirleitt unnum við með efni sem við höfðum 

undirbúið en bækurnar voru þó góð hjálpartæki; mér þótti gott að styðjast við þær en 

ég lét þær ekki stýra kennslu minni.  

Segja má að virkni og áhugi nemenda sé samspil margra þátta. Velja þarf réttu 

kennsluaðferðirnar til að kveikja áhuga nemenda á námsefninu og jafnframt þarf 

námsefnið að höfða til nemenda. Ég reyndi að velja þær kennsluaðferðir, sem náðu vel 

til nemenda, til þess að kveikja áhuga hjá þeim og ég fann að það skipti afar miklu máli. 
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Jafnframt þurfti ég að huga vel að námsefninu, sem unnið var með og 

kennsluaðferðunum sem ég notaði hverju sinni. Ég þurfti að gæta þess að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir því áhugi nemenda var mismunandi eftir því hvaða aðferðir 

voru notaðar og hvaða nemendur áttu í hlut.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og settar í fræðilegt samhengi. 

Tilgangur rannsóknar minnar var að skoða hvaða kennsluaðferðir henta í 

samfélagsgreinakennslu og hversu fjölbreyttar þær geta verið svo og að dýpka skilning 

minn á ýmsum möguleikum í kennslu. Auk þess var ætlunin að gera grein fyrir ýmsum 

þeim kennsluaðferðum sem henta í samfélagsgreinakennslu og hvernig ég náði að 

tileinka mér þær aðferðir í minni kennslu. Rannsóknarspurningin, sem leitast var við að 

svara í verkefninu, var: Hvernig get ég tileinkað mér fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

samfélagsgreinakennslu á yngsta stigi grunnskólans?  

5.1 Val og notkun fjölbreyttra kennsluaðferða 

Ein afdrifaríkasta ákvörðun, sem kennari tekur í undirbúningi kennslunnar, er val hans á 

kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Ég ákvað í upphafi 

rannsóknartímabilsins að ákveða ekki fyrir fram hvaða kennsluaðferðir skyldu notaðar í 

rannsókn minni. Þess heldur vildi ég rannsaka starf mitt, eins og það er, og geta þannig 

þróað það til hins betra. Ég hélt því mínu striki í kennslunni og vann með þær 

kennsluaðferðir sem ég og teymi mitt tókum ákvörðun um hverju sinni. Ég tel þó líklegt 

að rannsókn mín hafi haft áhrif á hvaða kennsluaðferðir urðu fyrir valinu, því tilgangur 

hennar var að rannsaka hvernig til tækist að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í þessum 

námsgreinaflokki. Ég fór því ósjálfrátt að beita fjölbreyttari kennsluaðferðum í kennslu 

minni og tel ég það vera þróun til hins betra.  

Á niðurstöðum mínum má sjá að allar þær aðferðir, sem fjallað er um hér að 

framan, lesið, spurt og spjallað, myndsköpun, leikræn tjáning, efniskönnun í hópum, 

hugarflug með leiðsögn, smáfyrirlestrar – í formi kynninga nemenda, stýrð umræða og 

þemanám henta vel til kennslu í samfélagsgreinum. Jafnframt gekk mér vel að tileinka 

mér þessar aðferðir þó sumar aðferðir hafi gengið betur en aðrar. Það voru einkum 

tvær aðferðir sem mér tókst ekki eins vel að vinna með. Sú fyrri var stýrð umræða, en 

ég hafði lítið beitt þeirri aðferð áður en rannsókn mín hófst og taldi ég nauðsynlegt að 

nota þá kennsluaðferð þar sem markmið hennar er meðal annars að efla skilning 

nemenda á tilteknu viðfangsefni, laða fram ólík rök og hugmyndir og fá nemendur til að 

draga eigin ályktanir og þjálfa þannig nemendur í að tjá sig, rökræða og hlusta á aðra, 

en þetta eru allt afar mikilvægir þættir í nútímaskólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 114). Jafnframt eru þetta þættir sem Aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur ríka 

áherslu á í kennslu samfélagsgreina, ásamt því að stuðla að skilningi nemenda á 



 

79 

mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til 

umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Auk þess sé samfélagsgreinum ætlað: „að gera 

nemendum kleift að nálgast samfélagsleg og siðferðileg álitamál með hjálp 

samræðunnar og láta afstöðu sína mótast af rökum“ (bls. 195). Þrátt fyrir að þessi 

kennsluaðferð hafi reynst mér erfið í upphafi gekk þróun hennar vel og hafði ég náð 

nokkuð góðum tökum á stýrðri samræðu við lok rannsóknartímabilsins. 

Hin kennsluaðferðin sem ég átti erfitt með að tileinka mér var kennsluaðferð innan 

hópvinnubragða; efniskönnun í hópum. Ég fann strax í upphafi rannsóknartímabilsins að 

þessi aðferð reyndist mér erfið. Ástæða þess hefur sennilega verið sú að mér gekk illa 

að fá nemendur til að vinna með aðferðina á réttan hátt einkum vegna þess að ég hef 

sjálf ekki mikla reynslu af notkun aðferðarinnar og nemendur fengu ekki nægilega skýr 

fyrirmæli við upphaf verkefnavinnunnar. Margir nemendur áttu einnig erfitt með að 

vinna með öðrum. En þar sem nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir og búa 

yfir ýmsum þáttum sem annað hvort auðveldar þeim eða torveldar að vinna í hópum 

(Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 16), fannst mér ég þurfa að þjálfa hópstarf þeirra 

markvisst því ég tel mikilvægt að nemendur séu þjálfaðir í samvinnu og það snemma á 

skólagöngunni.  

Þær rannsóknir sem ég kynnti mér um kennsluaðferðir í íslenskum og erlendum 

grunnskólum benda til þess að lítill tími kennslunnar fari í samvinnu og mikið sé lagt 

upp úr einstaklingsvinnu nemenda (Hafsteinn Karlson, 2009, bls. 14; Hawkman, Castro, 

Bennett og Barrow, 2015, bls. 201 – 202; Ingvar Sigurgeirsson, 1994, bls. 128; Margrét 

Harðardóttir og Sigþór Magnússon, 1990, bls. 41–42; Skutil, Havlíčková og Matějíčková, 

2015, bls. 2563). Í þessu samhengi má benda á í Starfsháttarannsókninni var hópvinna 

einungis notuð af 27% kennara daglega (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 134). 

Starfsháttarannsóknin leiddi þó í ljós að hópvinna væri oftar notuð í kennslu á yngsta- 

og miðstigi heldur en á unglingastigi. Rannsókn mín bendir til þess að ég mætti nýta 

aðferðir hópvinnubragða mun meira í kennslu minni þar sem ég notaði 

kennsluaðferðina efniskönnun í hópum einungis í 12% kennslulota á 

rannsóknartímabilinu. Víða mátti finna gild rök fyrir því að leggja eigi áherslu á 

hópvinnu í skólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178), m.a. þau að samvinna sé 

mikilvægur þáttur í starfi flestra síðar á lífsleiðinni, í hópvinnu gefist kostur á að spreyta 

sig í mismunandi hlutverkum, það þurfi að læra að taka tillit til annarra þegar unnið er í 

hóp og verkaskipting skapi einnig möguleika á að hver einstaklingur leggi það til 

verksins sem honum láti best. Þannig má því segja að hópvinna skapi möguleika á að 

leggja sérstaka rækt við einstaklingsbundna hæfileika, sem er hluti af nemendamiðuðu 
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skólastarfi. Þar sem mér gekk illa að tileinka mér þessa aðferð fór ég að leita lausna við 

að vinna betur með aðferðina og komst ég að þeirri niðurstöðu að ég myndi þurfa að 

byrja frá grunni á notkun aðferðarinnar og þjálfa þannig nemendur mína í hópstarfi. 

Þessi áætlun mín gekk vel eftir og við lok rannsóknartímabilsins voru nemendur orðnir 

afar færir í hópvinnu og ég orðin mun sjálfsöruggari í notkun aðferðarinnar. Jafnframt 

fór ég að beita aðferðinni mun oftar á seinni hluta rannsóknartímabilsins, 10 sinnum 

eða í 20% kennslulota á því tímabili. 

Ég áttaði mig fljótt á því að mismunandi kennsluaðferðir hentuðu mismunandi 

nemendum. Sumir nemendur náðu góðum tökum á verkefnum sínum þegar aðferðinni 

myndsköpun var beitt, á meðan öðrum nemendum fannst lærdómsríkt að ræða um 

námsefnið. Þessi munur var mest áberandi í viðhorfi nemenda til hópvinnu. Sumir 

nemendur voru afar hrifnir af hópvinnu því þar gátu þeir rætt saman um námsefnið og 

kennt hverju öðru, einnig gátu þeir skipt með sér verkum, því allir eru klárir á ólíkum 

sviðum. Aðrir nemendur voru ekki hrifnir af hópvinnu því þeir vildu fá að taka allar 

ákvarðanir einir án afskipta annarrra. Ég tel þó mikilvægt að allir nemendur séu þjálfaðir 

í samvinnu og endurspeglast það í áherslum Aðalnámskrár grunnskóla (2011), þar sem 

sagt er að menntagildi samfélagsgreina felist í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í 

innihaldsríkum samskiptum við aðra (bls. 195). Þetta er þó hæfni sem þjálfast eftir því 

sem skólagöngunni vindur fram og nemendur eldast og þroskast (Sigrún Björk Cortes 

o.fl., 2016, bls. 17). En með því að nota mismunandi kennsluaðferðir tókst mér betur að 

ná til allra nemenda minna með einum eða öðrum hætti og allir fundu þannig aðferðir 

sem hentaði þeim vel við vinnu verkefna. 

Ég fór einnig að átta mig á mikilvægi þess að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir vegna 

þess að þannig tókst mér að koma betur til móts við þarfir allra nemenda í bekknum. 

Slíkar áherslur birtast í nemendamiðuðu skólastarfi þar sem þannig kennsla gengur út 

frá því að námsframboð og kennsluhættir séu fjölbreyttir svo unnt sé að tryggja að allir 

eigi kost á námi við sitt hæfi (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 6). Jafnframt benda Tomlinson 

og Allan (2000, bls. 5-8) á að sveigjanleiki í kennsluaðferðum sé meðal þeirra þátta sem 

sé lykillinn að einstaklingsmiðun.  

Mér fannst ganga vel að finna fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu samfélagsgreina 

og hefur þessi rannsókn hjálpað mér að opna augu mín fyrir því hversu mikilvægt það er 

í raun og veru. Fjölbreytni kennsluaðferða eykur líkur á því að það takist að viðhalda 

áhuga nemenda og jafnframt eru fjölbreyttar kennsluaðferðir þýðingarmiklar vegna 

þess að nemendum hentar ólíkar leiðir við nám (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 216). 
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Að lokum má benda á mikilvægi þess að nemendur kynnist mismunandi aðferðum og 

nái þannig betur tökum á verkefnum sínum.  

5.2 Að kveikja áhuga nemenda á námsefninu 

Eitt af meginhlutverkum kennarans er að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 44; Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Kveikjur (e. 

starter, opener, hooks) eru til þess fallnar að vekja áhuga nemenda og tengja 

viðfangsefnið og verkefnin menningu þeirra og reynsluheimi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 24 – 25; Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 19). Kveikjan þjónar þannig 

margvíslegum tilgangi. Jafnframt er kveikjunni ætlað að örva hugmyndarflug nemenda 

og draga fram þekkingu á viðfangsefninu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 27). Það er því 

mikilvægt að huga vel að kveikjunni því hún markar upphaf verkefnisins og hefur áhrif á 

það hvernig nemendur bregðast við.  

Ég þurfti oft að berjast fyrir því að kveikja áhuga nemenda á þeim viðfangsefnum 

sem voru til umfjöllunar hverju sinni. Ég sá fljótlega að ástæðan væri líklega sú að þær 

kennsluaðferðir sem ég beitti í þeim tilgangi að kveikja áhuga nemenda, virkuðu ekki 

sem skyldi. En jafnframt notaði ég ekki nógu fjölbreyttar kveikjur. Það þarf að gæta að 

því að þær kennsluaðferðir sem notaðar eru til að kveikja áhuga nemenda henti þeim 

með hliðsjón af því hvernig þeim lætur best að læra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

28). En vandi kennarans er m.a. sá að nemendum kann að henta ólíkt námslag og þar af 

leiðandi ólík nálgun að viðfangsefni. Gardner (1993) bendir á að mikilvægt sé að 

kennarar temji sér að nálgast sérhvert viðfangsefni með margvíslegum hætti og með 

því aukist líkur á að allir nemendur geti notið góðs af kennslunni (bls. 207).  

Ég átti aðallega í erfiðleikum með að kveikja áhuga nemenda þegar ég beitti 

aðferðinni lesið, spurt og spjallað og dró ég verulega úr notkun aðferðarinnar á seinni 

hluta rannsóknartímabilsins af þeim sökum. Ég áttaði mig á því að mér tókst ekki að 

kveikja áhuga nemenda með lestrinum og fór því að beita virkari aðferðum, en það er 

einn þeirra þátta sem Brophy (1987a, bls. 44) bendir á að geti haft jákvæð áhrif á 

námsáhuga nemenda. Þær aðferðir sem ég fór að nota í auknum mæli, með það að 

markmiði að kveikja áhuga nemenda á námsefninu, voru t.d. myndsköpun, leikræn 

tjáning, námsleikir og hugarflug með leiðsögn. Ég reyndi því að vinna með aðferðirnar á 

fjölbreyttari hátt til að ná að kveikja áhuga allra nemenda og fann ég að það virkaði vel.  

Val mitt og notkun á námsefni hafði jafnframt mikil áhrif á áhuga nemenda og vann 

ég út frá því að láta námsbækur ekki ráða kennslu minni þar sem það hefur margoft 

verið bent á að námsbækur stýri kennslu í of miklum mæli (Ingvar Sigurgeirsson, 1992). 
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Þær rannsóknir sem skoðaðar voru í fræðilega hluta þessarar ritgerðar sýndu margar 

fram á að kennsluhættir í íslenskum grunnskólum séu námsbókamiðaðir og að starfið 

snérist oft á tíðum um að fara yfir námsefnið (Ingvar Sigurgeirsson 1994, bls. 128; 

Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 117 og Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 14). Námsefni 

og námsbækur eru mikilvægir þættir í menntun og skólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson, 

1992) og þótti mér gott að hafa námsbækur mér til stuðnings, þó svo að ég léti þær ekki 

stjórna kennslu minni. Ef ég fann að námsbækurnar höfðuðu ekki til nemenda minna 

lagði ég þær til hliðar og það reyndist mér vel. Ég reyndi til dæmis að velja námsefni 

sem höfðaði vel til nemenda, vakti áhuga þeirra og var sett fram á skýran og 

skilmerkilegan hátt, en þetta eru þættir sem Aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur 

áherslu á. Ég lét þannig námsbækurnar ekki stýra kennslu minni en mér þótti gott að 

hafa þær til stuðnings við þau viðfangsefni sem unnið var með hverju sinni.  

Á þessu má sjá að mikilvægt er að vinna með fjölbreyttar aðferðir til að kveikja og 

viðhalda áhuga nemenda á viðfangsefninu. Hér sjáum við því enn og aftur að 

fjölbreytnin skiptir miklu máli. 

5.3 Að virkja nemendur í námi sínu 

Allir kennarar lenda að öllum líkindum einhvern tímann í því að þeim getur reynst erfitt 

að virkja nemendur í námi líkt og ég áttaði mig á í rannsókn minni. Rannsóknir sýna að 

kennurum tekst misvel að halda nemendum að verki, sumum tekst það allt upp í 90% 

kennslutímans meðan nemendur annarra eru með hugann við annað en námið um 

helming tímans (Berliner, 1987a, bls. 22, Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 34) og getur 

þessi þáttur ráðið miklu um árangur í kennslu (Kauchak og Eggen, 2003, bls. 128 – 129). 

Ég fann til dæmis að ef nemendur höfðu áhuga á þeim viðfangsefnum sem unnið var 

með hverju sinni, var mun auðveldara að halda þeim að verki. 

Auk þessa getur agastjórnun og eftirlit kennara einnig haft hér áhrif (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 34). Þegar talað er um eftirlit kennara er átt við þá aðferð sem 

kennarinn notar til að fylgjast með vinnu nemenda. Ég áttaði mig fljótlega á því að ef ég 

gekk á mili borða og fylgdist þannig með nemendum, héldust þeir betur að verki, en ef 

ég sat við kennaraborðið. Þá áttu nemendur það til að gleyma sér og fóru að gera 

eitthvað allt annað en að læra. Þetta samræmist rannsóknum á þessu sviði en þær hafa 

sýnt að þeir kennarar sem hafa það fyrir venju að vera á ferli um stofuna þegar 

nemendur eiga að vinna einir eða í hópum, halda nemendum yfirleitt betur að verki en 

þeir sem kjósa að sitja við kennaraborðið og veita nemendur aðstoð þar (Berliner, 

1987b, bls. 107 – 108). 
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Það skiptir máli að öll fyrirmæli séu sem ljósust svo nemendur viti til hvers er ætlast 

af þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 35, Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 39). Þegar líða 

tók á rannsóknina fór ég að leita leiða til að virkja nemendur og komst ég að því að 

fyrirmæli mín voru oftar en ekki munnleg. Ég áttaði mig þá á því að betra gæti reynst að 

gefa nemendum skrifleg fyrirmæli, ásamt þeim munnlegu. Þegar ég hafði gert það í 

nokkurn tíma fann ég að öryggi nemenda varð meira, þeir spurðu mig ekki eins oft hvað 

ætti að gera og það sem meira máli skipti, þeir voru virkari en áður. Ég fann því að 

mikilvægt væri að nemendur fengju fyrirmæli prentuð á blaði svo þeir gætu betur áttað 

sig á því til hvers væri ætlast af þeim. Einnig skipti miklu máli að fyrirmælin séu 

fjölbreytileg frá einu verkefni til annars, aðlaðandi, á góðu máli, skýrt upp sett og 

nemendum verður að vera ljóst til hvers er ætlast af þeim (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 

39). Lilja bendir jafnframt á að fyrst og síðast þurfi að gæta þess að fyrirmælin séu í 

samræmi við markmið verkefnisins hverju sinni.  

Það var misjafnt eftir kennsluaðferðum hvernig til tókst hjá mér að virkja nemendur 

og halda þeim að verki. Það voru einkum fjórar aðferðir sem mér gekk illa að nota í því 

skyni, en það voru stýrð umræða, myndsköpun, efniskönnun í hópum og smáfyrirlestrar 

í formi kynninga verkefna. Ég fann að ég átti erfiðast með að virkja nemendur mína í 

umræðuaðferðinni stýrð umræða. Oft og tíðum lögðu sömu nemendurnir eitthvað til 

málanna og reyndist mér erfitt að virkja aðra til þátttöku. Nemendur, sem ekki vildu tjá 

sig, voru yfirleitt þeir sem voru feimnir eða höfðu slaka námsgetu. Ég lagði því aukna 

áherslu á að í umræðum mætti segja allt og ekkert væri rangt eða kjánalegt. Hér ræður 

framkoma kennarans úrslitum um það hvort rétt andrúmsloft skapast svo nemendum 

finnist þeir geta sagt það sem þeim býr í brjósti (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 62). 

Þetta hafði mikil áhrif á umræður í kennslustofunni og fann ég á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins að nemendur voru hættir að gera grín hver að öðrum og fleiri 

nemendur voru orðnir virkari í umræðum.  

Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins átti ég erfitt með að virkja nemendur þegar ég 

beitti aðferðinni myndsköpun. Þegar ég fór að leita leiða til úrbóta fann ég að ég notaði 

aðferðina á afar einhæfan hátt því að nemendur áttu oft og tíðum að túlka námsefnið 

með því að teikna mynd og lita hana. Á seinni hluta rannsóknartímabilsins notaði ég 

aðferðina á fjölbreyttari hátt sem mér fannst hafa mikil áhrif á virkni nemenda, t.d. 

bjuggu þeir til tröll úr steinum, máluðu fjöll á maskínupappír og bjuggu til Íslendinga. 

Með þessum hætti náði ég til áhugasviðs allra nemenda og gátu allir fundið einhverja 

aðferð innan myndsköpunar sem hentaði þeim.  
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Oft reyndist mér erfitt að virkja nemendur í einstaklingsvinnu en jafnframt fann ég 

að það var einnig oft erfitt í hópvinnu. Þegar ég notaði kennsluaðferðina efniskönnun í 

hópum þurfti ég að gera nemendum betur grein fyrir því til hvers var ætlast af þeim. 

Jafnframt þurfti að gefa nemendum einfaldari og skýrari fyrirmæli og mikilvægt var að 

nemendur fengju skrifleg fyrirmæli til að styðjast við.  

Það form smáfyrirlestra, sem ég notaði í rannsókn minni, fólst í kynningum 

nemenda á verkefnum sínum. Mér reyndist oft og tíðum afar erfitt að virkja alla 

nemendur innan hópsins í kynningum og kom oft fyrir að einn nemandi innan hópsins 

sæi um kynninguna. Þessar kynningar tengdust í flestum tilfellum þemavinnu og er 

kynning verkefnis því nokkurs konar uppskera þemavinnunnar (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, bls. 48). Einn þáttur kynningarinnar var því að skipta milli sín verkum og allir áttu 

að taka þátt. Einnig reyndist mér oft erfitt að virkja nemendur sem hlustendur. Þegar ég 

ákvað að fá hvern hóp til að skrá hjá sér hvað þeim fannst um frammistöðu annarra 

hópa tókst mér að virkja nemendur í hlustun (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 52). 

Nemendur fengu námsmatseyðublað sem ég hafði útbúið og um leið var þetta nokkurs 

konar jafningjamat. Báðir þessir þættir virkuðu vel, bæði til að virkja nemendur í 

kynningum og til að virkja nemendur sem hlustendur.  

Á þessu má sjá að notkun fjölbreyttra kennsluaðferða er afar mikilvægur þáttur 

þegar kemur að því að virkja nemendur í námi sínu. Jafnframt skiptir máli að vinna með 

þann fjölbreytileika sem ríkir innan hverrar aðferðar til að allir nemendur nái að vinna 

verkefnin á sínum forsendum. Ég fann að val á kennsluaðferðum hafði mikil áhrif á 

hvernig tókst að virkja nemendur og það sem skipti mestu máli var að velja 

kennsluaðferðir, sem hentuðu því viðfangsefni sem unnið var með hverju sinni, og leyfa 

fjölbreytileikanum að njóta sín. 

5.4 Glíman við að skipta í hópa 

Ekki leið á löngu þar til ég uppgötvaði hvað hópskipting skiptir miklu máli í hópvinnu. 

Mikilvægt er að vanda vel til hópskiptingarinnar og ígrunda hvaða aðferð hentar best í 

hvert skipti (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 21). Til að samvinna reynist árangursrík þarf 

kennarinn að hafa í huga hvernig nemendahópurinn er samsettur, hverjir vinna vel 

saman og hverjir geta alls ekki verið saman í hóp. Við upphaf rannsóknar minnar áttaði 

ég mig ekki á mikilvægi þess að skipta „rétt“ í hópa heldur fannst mér sjálfsagt að allir 

gætu unnið saman. Raunin varð þó önnur. Í fyrstu tveimur hópverkefnunum fengu 

nemendur að velja með hverjum þeir ynnu. Í bæði skiptin urðu hóparnir kynjaskiptir. 

Þetta samræmist vel því sem Lilja M. Jónsdóttir (1996) bendir á í bók sinni Skapandi 
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skólastarf að það hefur sýnt sig að ef nemendur eiga kost á að velja með hverjum þeir 

vinna kjósa þeir langoftast félaga af sama kyni (bls. 21). Þessi skipting reyndist ekki vel 

og fann ég að ég þurfti að grípa til annarra ráða. Það eru til margar aðferðir við að skipa 

nemendum í hópa. T.d. má nefna að kennarinn ákveður hverjir verða saman, kennari 

dregur um það hverjir verða saman, nemendum er skipt í hópa af handahófi eða þeir 

nemendur, sem hafa áhuga á sama viðfangsefni, vinna saman og svo má lengi telja 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 193; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 21; Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016, bls. 14). Bent er á mikilvægi þess að kennari noti fjölbreyttar aðferðir 

við að skipta í hópa. Ef kennari gætir þess að nota mismunandi aðferðir frá einu 

verkefni til annars þá sætta nemendur sig frekar við niðurstöðuna því þeir vita að þeir 

geti treyst því að næst verði notuð önnur aðferð sem hinir „óánægðu“ verða líklega 

sáttari með (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 22).  

Ég áttaði mig fljótlega á því að samvinna innan hópsins gekk ekki vel þegar 

nemendur fengu að ráða með hverjum þeir unnu og þá kom einnig upp sú staða að 

einhver varð út undan. Til að forðast það brá ég á það ráð að telja nemendur í hópa. 

Það gekk skár en betur mátti ef duga skyldi og í síðasta hópverkefninu valdi ég í hópa. 

Til hliðsjónar hafði ég lista yfir þá nemendur, sem ekki gátu unnið saman, og þá sem 

unnu sérstaklega vel saman. Einnig fór ég eftir getu nemenda en ég taldi það 

mikilvægan þátt því þá geta getumeiri nemendur aðstoðað þá getuminni (Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016, bls. 14). Getumeiri nemendur geta lært mikið af slíkri 

jafningjafræðslu sem fer fram á þann hátt. Þessi skipting gekk vel og heppnaðist 

hópvinnan vel þrátt fyrir nokkra hnökra í einstökum hópum.  

Stærð hópana getur einnig skipt máli en mælt er með því að í hverjum hóp séu þrír 

til fimm nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 194). Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 

22) bendir þó á að heppilegt hefur reynst að hafa fjóra í hópi, því ef nemendur eru þrír 

eða fimm í hópi verður oft einn út undan. Sigrún Björk Cortes og félagar (2016) benda 

einnig á að ekki ættu að vera fleiri í hópnum að jafnaði en fimm því þá væri hætt við að 

drægi úr virkni hvers og eins (bls. 14). Ég vann út frá því að fjórir væru saman í hóp en 

vissulega gekk það ekki alltaf upp og voru þá þrír í sumum hópum. Þessar hópastærðir 

fannst mér virka vel, þá voru hlutverk fyrir alla og nemendur gátu jafnframt unnið í 

pörum. 

Af þessu má sjá að hópskipting skiptir miklu máli þegar um er að ræða hópvinnu, því 

samvinna nemenda gengur misvel. Aðalatriðið er þó að nota fjölbreyttar aðferðir við 

skiptingu í hópa og koma þannig til móts við alla nemendur.  
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5.5 Nám við hæfi hvers og eins 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja fyrst og fremst á rétti einstaklingsins til 

að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem best (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 

23) og í hvetjandi námsumhverfi sem styður við vellíðan nemenda. Mikilvægi þessa má 

sjá í lögum og reglugerðum hér á landi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 42–43; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Þannig snýst kennslan og skólastarfið um það að 

nemendur finni aðferðir, námsefni, námsumhverfi og aðstæður við sitt hæfi. Ég fann að 

þessi atriði skiptu miklu máli og að ég þyrfti að huga vel að því að vera með námsefni 

sem hæfði nemendum, nota fjölbreyttar kennsluðaferðir og gefa nemendum kost á að 

læra eins og þeim þótti best, t.d. í sætum sínum, á gólfinu, í heimakrók og svo mætti 

lengi telja. Tomlinson og Allan (2000, bls. 4) benda á að einstaklingsmiðað nám og 

kennsla (e. differentiated instruction) felist í því að sinna námsþörfum hvers og eins 

nemanda fremur en að kenna öllum bekknum eins.  

Þrátt fyrir aukna áherslu á nemendamiðað skólastarf á síðustu árum virðast 

rannsóknirnar, sem fjallað er um í fræðilega hluta ritgerðarinnar, benda til þess að 

kennarar í íslenskum grunnskólum, sem og erlendum, nýti ekki tækifæri sem gefast til 

að nemendamiða kennslu sína. Algengustu kennsluaðferðirnar virðast enn vera bein 

kennsla með eða án samræðna við nemendur og kennsla þar sem stuðst er við 

vinnubækur. Mun minna virðist fara fyrir aðferðum, þar sem krafist er meiri virkni 

nemenda, og sveigjanlegum kennsluaðferðum sé afar sjaldan beitt (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 1; Carlgren o.fl., 2006, bls. 305; Fisher, 2009, bls. 171; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1994, bls. 128; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 117; Pianta o.fl., 

2007, bls. 1795).  

Það er krefjandi verkefni fyrir alla kennara að mæta þörfum hvers og eins nemanda. 

Tomlinson telur lykilinn að einstaklingsmiðun felast í sveigjanleika í kennsluaðferðum, 

námstíma, námsefni, verkefnum, hópskiptingu og hópstarfi (Tomlinson og Allan, 2000, 

bls. 5–8). Þetta getur reynst kennurum gríðarmikið verk þar sem nemendahópurinn er 

oft afar fjölbreyttur og því að mörgu að hyggja þegar kennslan er skipulögð. Ég þurfti 

sannarlega að huga vel að þessum atriðum sem Tomlinson og Allan (2000) nefna í 

rannsókn sinni. Mér fannst stundum erfitt að finna kennsluaðferðir sem hentuðu því 

viðfangsefni sem unnið var með hverju sinni, einkum þegar ég beitti aðferðinni lesið, 

spurt og spjallað. Ég tel mig þó hafa náð tökum á því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í samfélagsgreinakennslu en það tók tíma og þurfti ég sérstaklega að 

þjálfa mig í notkun ákveðinna kennsluaðferða, svo sem efniskönnun í hópum og stýrðri 

umræðu. Ég fann fljótlega að mismunandi aðferðir hentuðu mismunandi nemendum, 
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ég þurfti að vera sveigjanleg og nýta fjölbreyttar aðferðir í kennslunni. Þetta gerði ég í 

auknum mæli þegar leið á rannsókn mína og jafnframt gafst nemendum kostur á því að 

vinna með ólík verkefni eftir því sem hentaði getu þeirra og áhuga. Þannig gátu 

nemendur fundið verkefni við sitt hæfi sem ég tel vera afar mikilvægan þátt í kennslu 

samfélagsgreina. 

5.6 Samantekt 

Í öllum rannsóknargögnum mínum kom ítrekað fram mikilvægi þess að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, hvort sem það var til að kveikja áhuga nemenda á 

námsefninu, virkja þá í náminu eða við skiptingu nemenda í hópa. Allir þessir þættir 

vinna að því að nemendamiða námið svo að kennarar finni þær aðferðir sem henta 

hverjum og einum nemenda í verkefnavinnunni. Ég komst að því að samfélagsgreinar 

eru kjörinn vettvangur til að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir og þar gafst mér 

tækifæri til að koma til móts við þarfir hvers og eins því að mismunandi aðferðir henta 

mismunandi nemendum.  

Í upphafi gekk misvel að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu 

greinasviðsins en með reynslunni náði ég sífellt betri tökum á hverri aðferð fyrir sig. Má 

segja að undir lokin hafi mér tekist nokkuð vel að tileinka mér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í samfélagsgreinakennslu. Ég fann að fjölbreytileikinn hafði mikil áhrif á 

virkni og áhuga nemenda minna og allir fundu þannig nám við sitt hæfi. Rannsókn mín 

bendir því til þess að fjölbreyttar aðferðir skipta afar miklu máli í 

samfélagsgreinakennslu í grunnskóla.  
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6 Lokaorð 

Í þessu meistaraverkefni hef ég rannsakað notkun mína á kennsluaðferðum í 

samfélagsgreinakennslu og prófað mig áfram með notkun fjölbreyttra kennsluaðferða 

innan greinasviðsins í þeim tilgangi að þróa eigið starf til hins betra. Rannsóknin 

reyndist mér mjög vel í þessu þróunarstarfi og hjálpaði mér einnig að átta mig betur á 

því að mismunandi aðferðir henta ólíkum nemendum. Jafnframt hefur rannsóknin gert 

mér betur ljóst hvaða aðferðir ég hef á valdi mínu og hvaða aðferðir ég þarf að vinna 

betur með til að ná aukinni færni í notkun þeirra. Með rannsókninni öðlaðist ég betri 

skilning á starfi mínu og á þeim aðferðum sem henta vel til kennslu samfélagsgreina. Ég 

hef náð að tileinka mér notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og hef því öðlast aukna 

færni til að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda minna. Ég tel því að 

það hafi reynst mér dýrmætt að fá að kynna mér og prófa þessar fjölmörgu og 

fjölbreyttu kennsluaðferðir og ætti það að reynast öllum kennurum vel að þróa með sér 

slíka færni.  

Með því að framkvæma starfendarannsókn sem þessa hef ég lært mikið um 

styrkleika mína sem og veikleika. Ég hef þurft að skoða alla þætti kennslu minnar, 

ígrunda reynslu mína og beita mikilli gagnrýni á sjálfa mig. Það reyndist mér ekki alltaf 

auðvelt en lærdómurinn, sem ég dró af þeirri upplifun og reynslu, mun fylgja mér um 

ókomna tíð í starfsþróun minni sem kennari. Þessi rannsókn fékk mig jafnframt til að 

hugsa um mikilvægi starfendarannsókna og ætti hún að geta veitt öðrum kennurum 

innblástur til að rannsaka eigið starf og þróa sig áfram í kennarastarfinu. Ég tek mikinn 

lærdóm með mér í farteskinu út í hið spennandi og gefandi starf sem bíður mín og 

hlakka ég til að takast á við fleiri áskoranir sem því fylgja.  

Þrátt fyrir að ég hafi lært mikið af rannsókninni og hún hafi hjálpað mér að tileinka 

mér fjölbreyttar kennsluaðferðir hefur starfendarannsókn sem þessi einnig ákveðnar 

takmarkanir. Má þar nefna að hér er um mína upplifun að ræða og það er enginn annar 

sem upplifir þessa þætti eins og ég. Jafnframt er einungis notkun mín á 

kennsluaðferðum til skoðunar og hver kennari beitir aðferðunum á sinn hátt og því er 

einungis hægt út frá þessari rannsókn að meta mína frammistöðu í notkun 

kennsluaðferðanna.  

Af þessari rannsókn má þó draga þá ályktun að fjölbreyttar kennsluaðferðir hafi 

áhrif á gæði kennslunnar og gefi kennurum tækifæri til að finna þær aðferðir sem henta 

þeim og viðfangsefnum kennslunnar best. Lítið er til af rannsóknum á þessu sviði innan 

samfélagsgreina hér á landi og því væri áhugavert að sjá rannsóknir á því hversu 
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fjölbreyttum kennsluaðferðum kennarar beita í raun í kennslu þessa greinasviðs. 

Vonandi mun mér takast að þróa með mér notkun fjölbreyttra kennsluaðferða í kennslu 

minni í framtíðinni og langar mig að ljúka þessu verki mínu á orðum sem nemandi minn 

mælti meðan á rannsókn minni stóð og eiga hér einstaklega vel við: „Það er svo gaman 

að gera alls konar!“ Ég mun svo sannarlega hafa það að leiðarljósi í allri minni kennslu á 

komandi árum og vona ég að aðrir kennarar geri hið sama því að með þessari rannsókn 

má sjá að fjölbreytni skiptir máli. 
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Viðauki A: Bréf til foreldra 

Reykjanesbær, 4. nóvember 2016. 
 
Sælir kæru foreldrar. 
 
Í vetur er ég að vinna að meistaraverkefni mínu í grunnskólakennarafræðum. Verkefnið 
felur í sér starfendarannsókn þar sem ég mun prófa nokkrar mismunandi 
kennsluaðferðir í samfélagsgreinum til að komast að því hvaða aðferðir ganga vel við 
kennslu samfélagsgreina og jafnframt hvaða aðferðir höfða til nemenda. Markmið 
rannsóknarinnar er að afla upplýsinga sem ég get notað til að bæta og þróa kennslu 
mína í samfélagsgreinum, til þess að vera betur í stakk búin að koma til móts við 
mismunandi þarfir nemenda og þannig hjálpa þeim að ná þeim námsárangri sem stefnt 
er að. Til þess skoða ég mína eigin vinnu og hvernig mér finnst til takast ásamt því að 
leita eftir skoðunum nemenda á tilteknum viðfangsefnum.  
 
Ég er fyrst og fremst að athuga mínar eigin aðferðir en viðhorf nemenda og verkefni, 
sem ég mun skoða frá nemendum, mun ekki verða hægt að rekja til ákveðinna 
einstaklinga. Ef þið hafið á móti því að ég nýti viðhorf og verkefni barns ykkar í þessari 
rannsókn minni vil ég biðja ykkur um að láta mig vita og ég mun að sjálfsögðu verða við 
þeirri beiðni.  
 
Ykkur er einnig velkomið að hafa samband ef þið óskið eftir frekari upplýsingum um 
rannsóknina.  
 
Með fyrir fram þökk fyrir ánægjulegt samstarf,  
 
kær kveðja,  
 
Rakel Guðmundsdóttir 
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Viðauki B: Viðhorfskannanir 

Viðhorfskönnun 1 

 
Þetta fannst mér: 

    

Ég vann ekki 
verkefnið 
 
 

Að hlusta á kennara lesa söguna í Komdu og 
skoðaðu land og þjóð 

    

Að ræða saman um námsefnið     

Að svara spurningum úr námsefninu     

Að vinna með eggin þegar fjallað var um 
kvikuna og jarðskorpuna 

    

Að teikna náttúru - dreifbýli - þéttbýli       

Að búa til fjölskyldumynd     

Að búa til Íslendingana     

Að horfa á myndböndin um krakkakosningarnar     

Að vinna hópverkefnið þar sem við svöruðum 
spurningunum: Hvað er lýðræði, hvað gerir 
ríkisstjórnin, hvað þarf að gera svo að skólarnir 
verði betri og hvað þarf að gera svo að það sé 
betra að búa á Íslandi? 

    

Að kjósa í krakkakosningunum     

Að taka þátt í Kahoot-spurningakeppni     

Svona vel þekki ég námsefnið     

 

Hvað þótti mér auðveldast að vinna og hvers vegna? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Viðhorfskönnun 2 

 

Hvað þótti mér auðveldast að vinna og hvers vegna? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Þetta fannst mér: 

 
   

Ég vann ekki 
verkefnið 
 
 

Að horfa á myndbandið um leyndarmálið – 
einkastaðina.  
 

    

Að horfa á myndbandið um heimilisofbeldi 
 

    

Að búa til veggspjöldin: Einelti er ógeð! 
 

    

Að hlusta á kennarann fjalla um réttindi barna í 
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
 

    

Að spila slönguspilið um réttindi barna 
 

    

Að vinna með áttirnar í bókinni Könnum kortin 
 

    

Að búa til hugtakakortið um norræna goðafræði 
 

    

Að búa til möppuna með rúnunum (undir 
verkefnin í norrænni goðafræði) 
 

    

Að búa til bókina um ásatrú 
 

    

Að búa til teiknimyndasöguna um sköpun 
heimsins samkvæmt ásatrú 
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Viðhorfskönnun 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Þetta fannst mér: 

 
   

Ég vann ekki 
verkefnið 
 
 

Að vinna í verkefnabókinni Könnum kortin 
 

    

Að horfa á lýðveldisþáttinn um Bólu 
 

    

Að hlusta á kennara lesa í bókinni Komdu og 
skoðaðu tæknina 
 

    

Að horfa á myndbandið um Ævar vísindamann 
þar sem hann heimsótti Íslenska erfðagreiningu 
og bjó til búnað til að klifra upp Perluna  
 

    

Að vinna hópverkefnið um þróun flugvélarinnar, 
bílsins, skipsins og lestarinnar. 
 

    

Að kynna hópverkefnið fyrir bekknum 
 

    

Að fara í hugarflug upp á háaloft í ömmuhúsi 
 

    

Að fara í leiklistina um risann eigingjarna 
 

    

Að fara upp á hól og skoða fjöllin í kring 
 

    

Að ræða saman um fjöllin og skoða þau á 
landakorti 
 

    

Svona vel þekki ég námsefnið um fjöll og tröll 
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Viðhorfskönnun 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Þetta fannst mér: 

 
   

Ég vann ekki 
verkefnið 
 
 

Að mála fjöll á maskínupappír 
 

    

Að fara í hugarflug upp á háaloft hjá ömmu 
 

    

Að fara í leiklistina um Búkollu 
 

    

Að fara út og finna steina  
 

    

Að ræða saman um það hverjir búa í fjöllunum 
 

    

Að búa til tröllin (úr pappírnum) 
 

    

Að búa til tröllin úr steinunum  
 

    

Að vinna hópverkefnið um íslensku fjöllin 
 

    

Að kynna hópverkefnið um íslensku fjöllin fyrir 
bekknum 
 

    

Að fara í hugarflug upp á fjall 
 

    

Svona vel þekki ég námsefnið um fjöll og tröll 
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Sjálfsmat nemenda lagt fyrir nemendur við upphaf og lok rannsóknarinnar 

Merktu við það sem best passar við fullyrðinguna 

 

   

Ég vinn alltaf vel í tímum 

 

   

Ég sýni alltaf kurteisi 

 

   

Ég bíð eftir að röðin komi að mér 

 

   

Ég get unnið með hverjum sem er  

 

   

Ég get unnið sjálfstætt 

 

   

Ég vinn vel í hóp 
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Viðauki C: Kennsluáætlanir 

 

Kennsluáætlun – Goðafræði – Þemanám (16. nóvember–9. desember) 
Kennslu-
stund/ir 

Hvað gerir kennari og 
lykilspurningar 

Bekkjarskipulag/ 
Vinna nemenda 

Gögn og efni/ 
Afrakstur 

 
1. kennslu-  
lota 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesa bls. 4–6 í bókinni Örlög 
guðanna, ræða saman um 
efnið og útskýra hugtök. 
Búa til hugtakakort um 
goðafræði samkvæmt ásatrú 
með nemendum upp á töflu. 
.  
 

Nemendur sitja í 
heimakrók meðan 
lesið er. 
Nemendur taka 
virkan þátt í 
umræðum og koma 
með spurningar ef 
þeir kjósa. 
 
 
 

 
Bókin – Örlög guðanna. 
 
 
 

Kennsluaðferðir: 
 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndsköpun 
 
 

 
2. kennslu-  
Lota 

Búa til möppu úr þykkum 
pappír. Á möppuna eiga 
nemendur að merkja nafnið sitt 
með rúnum og myndskreyta 
utan á og inni í. Nemendur 
munu síðan geyma öll verkefni 
tengd þemavinnunni í 
möppunni. 
 

Nemendur búa til 
möppu – 
einstaklingsvinna.  
 

 
Hvítur þykkur pappír. 
Litir/tússlitir. 
 
Kennsluaðferðir: 
Myndsköpun 
 
 
 
 
 

 
3. kennslu- 
lota 
 
 
 
 
 
 
 

Kennari kynnir nemendum fyrir 
ásatrú og semur texta upp á 
töflu í sameiningu við 
nemendur. 
 
 

Nemendur taka þátt í 
að semja textann. 
Nemendur búa til litla 
bók um ásatrú, skrifa 
inn í hana helstu 
staðreyndir og 
myndskreyta. 

Hvítur pappír. 
Blýantur og litir. 
 
Kennsluaðferðir: 
Smáfyrirlestur 
Myndsköpun 
 
 
 
 

4. kennslu- 
lota 
 
 

Lesa bls. 10–13 um sköpun 
heimsins í Örlög guðanna, 
ræða um námsefnið með 
nemendum. 
Skrá sex atburði upp á töflu í 
réttri tímaröð um sköpun 
heimsins með aðstoð 
nemenda. 
 

Nemendur búa til 
teiknimyndasögu um 
þessa sex atburði. 

Bókin Örlög guðanna. 
Hvít A3 blöð með sex 
rúðum fyrir 
teiknimyndasöguna 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndsköpun 
Þemanám 
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5. kennslu-
lota 

Lesa um Emblu og Ask á bls. 
14–15 í Örlög guðanna.  
Teikna mynd af Ask og Emblu – 
frjáls framsetning. 

Nemendur hlusta og 
taka virkan þátt í 
umræðum. 
Teikna mynd -
Einstaklingsverkefni 

Bókin Örlög guðanna 
Hvítur pappír. 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndsköpun 
Þemanám 

 
6. kennslu-  
lota 

Klára myndina um Ask og 
Emblu. 
Stöðvavinna 
1. Teikna myndir úr 
goðafræðinni 
2. Vinna í verkefnahefti í 
goðafræðinni 
3. Lita myndir úr goðafræði 
sem ég prenta út 

Eintaklingsverkefni 
Valverkefni 

Ýmis verkefni 
 
Kennsluaðferðir: 
Myndsköpun 
Skriflegar æfingar 
Þemanám 

 
7. kennslu- 
Lota 

Lesa bls. 38–39 í Örlög 
guðanna um þrumuguðinn Þór. 
 
Leikræn tjáning úr sögunni. 

Nemendur taka þátt í 
umræðum að lestri 
loknum. 
 
Hópverkefni: 
Nemendur vinna 3–4 
saman í hóp og eiga 
að túlka söguna með 
leikrænum hætti. 

 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Leikræn tjáning 
Þemanám 

 
8. kennslu-
lota 

Lesa bls. 88–93 í Örlög 
guðanna, meira um Þór. 
 
Kahoot-spurningakeppni úr 
goðafræðinni. 
 

Nemendur taka 
virkan þátt í spjalli að 
lestri loknum. 
Hópverkefni: 
Nemendum er skipt í 
6 lið og taka þátt í 
spurningakeppni. 
 

Bókin Örlög guðanna 
Ipadar 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Spurningaleikir 
 

 
9. kennslu- 
lota 

Uppskeruhátið: 
Horfa á myndina Þór, bjóða 
upp á popp og djús  
 

 Kennsluaðferðir: 
Myndmiðlar 
Þemanám 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

Kennsluáætlun – Komdu og skoðaðu tæknina. 
Kennslu-
lotur 

Hvað gerir kennari og 
lykilspurningar 

Bekkjarskipulag/ 
Vinna nemenda 

Gögn og efni/ 
Afrakstur 

 
1. kennslu- 
lota 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesa 1. opnu í bókinni Komdu og 
skoðaðu tæknina, spjalla við 
nemendur um efnið. 
Nemendur hanna uppfinningu. 
 

Nemendur sitja í 
heimakrók meðan 
lesið er og taka 
þátt í umræðum.  
Hópverkefni: 
nemendur vinna 3–
4 saman að því að 
búa til uppfinningu. 
Nemendur kynna 
uppfinningar sínar í 
lok tímans. 

 
Bókin – Komdu og skoðaðu 
tæknina. 
A4 kartoon-pappír 
 
 

Kennsluaðferðir: 
 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndsköpun 
Smáfyrirlestrar - kynningar 
 

 
2. kennslu- 
lota 

 
Lesa 2. opnu í Komdu og skoðaðu 
tæknina og spjalla við nemendur 
um efnið, útskýra hugtök 
 
Ævar vísindamaður 
1. þáttur, sería 1. 

Nemendur taka 
virkan þátt í 
umræðum.  
Nemendur sitja í 
krók og horfa á 
Ævar vísindamann. 

 
Bókin – Komdu og skoðaðu 
tæknina. 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndmiðlar 
 
 
 

3. kennslu- 
lota 
 
 
 
 
 
 
 

Lesa 3. opnu í Komdu og skoðaðu 
tæknina og ræða saman um 
viðfangsefnið, útskýra hugtök. 
 
Hópverkefni kynnt fyrir 
nemendum – velja sér eitt 
farartæki og segja frá þróun þess 
í gegnum árin.  
Farartækin sem má velja um: 
lest, flugvél, bifreið, skip og 
geimskip. 

Nemendur taka 
virkan þátt í 
umræðum. 
 
 
Hópverkefni: 
Nemendur velja 
með hverjum þeir 
vinna, 3–4 saman í 
hóp.  

Bókin – Komdu og skoðaðu 
tæknina. 
Ipadar 
Stór kartoon (nokkrir litir) 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Efniskönnun í hópum 
 
 
 

4. kennslu- 
lota 
 
 
 

 
Hópverkefni. 

. 
Nemendur vinna í 
hópverkefni og 
kennari er þeim til 
aðstoðar. 

Ipad 
 
Kennsluaðferðir: 
Efniskönnun í hópum 
 

5. kennslu-  
lota 

Kynning hópverkefna. 
 
 

Nemendur fá 30 
mín. til að klára 
verkefnin og 
undirbúa kynningu. 
Nemendur kynna 
verkefni sín fyrir 
bekknum.  
 

 
Kennsluaðferðir: 
Efniskönnun í hópum 
Smáfyrirlestrar – kynningar 
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6. kennslu- 
lota 

5. opna í Komdu og skoðaðu 
tæknina lesin. 
 
Horfum á Ævar vísindamann 
 

Nemendur taka 
virkan þátt í 
umræðum. 
 
Nemendur horfa á 
Ævar í heimakrók.  

 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndmiðlar 

 
Kennsluáætlun – Hópverkefni um fjöll á Íslandi 3. bekkur 
 

Kennslu-
stund/ir 

Hvað gerir kennari og 
lykilspurningar 

Bekkjarskipulag/ 
Vinna nemenda 

Gögn og efni/ 
Afrakstur 

 
1.–2. 
kennslu-
stund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennari kynnir verkefnið fyrir 
nemendum og sýnir þeim nokkrar 
gerðir af veggspjöldum svo að 
þeir fái hugmyndir.  
 
Veggspjaldið á að vera frumlegt 
og mikilvægt er að nemendur 
noti ímyndunaraflið. 
 
Kennari skiptir nemendum í hópa 
og hver hópur velur sér fjall til að 
taka fyrir í verkefninu. 
 
Kennari bendir nemendum á hvar 
sé hægt að leita heimilda og 
hvernig hægt sé að vinna með 
þær. 
 
 

Nemendur fylgjast 
vel með 
útskýringum 
kennara.  
 
Nemendur fara í 
sína hópa og 
hópurinn kemur 
sér saman um það 
hvaða fjall hann 
langar að fjalla um 
í verkefninu.  
 
Nemendur skipta 
hlutverkum á milli 
sín. 
 
 
 

 
Bókin  Komdu og skoðaðu 
fjöllin. 
Ipad 
Hvítt kartoon 
Litaður pappír 
Skæri 
Lím 
Litir og skriffæri 
 
 
 

Til minnis: 
 
Fara vel yfir það með 
nemendum hvernig 
veggspjöld er hægt að gera 
og undirstrika mikilvægi 
þess að nota 
hugmyndaflugið. 
 

3.–4.  
kennslu-
stund 

 
Kennari leiðbeinir nemendum í 
heimildavinnunni og 
veggspjaldagerðinni. 

 
Nemendur vinna í 
verkefninu við 
heimilidaöflun og 
framsetningu 
veggspjalds. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.–6.  
kennslu- 
stund 
 
 
 
 
 
 
 

Kennari kynnir nemendur fyrir 
námsmati sem er eftirfarandi: 
 
20% jafningjamat 
80% kennaramat 
Sjálfsmat 
 

Nemendur klára 
veggspjöldin sín 
og undirbúa 
kynningu. 
 
Allir þurfa að taka 
þátt í kynningunni.  
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7.–8. 
kennslu- 
stund 

Kennari undirbýr kynningu með 
nemendum. 
 
Kennari metur kynninguna. 

Hver hópur kynnir 
sitt verkefni og 
einn hópur metur 
kynninguna. 
 

 

 

Kennsluáætlun – Fjöll og tröll – Þemanám (15. febrúar–23. mars) 
Kennslu-
lotur 

Hvað gerir kennari og 
lykilspurningar 

Bekkjarskipulag/ 
Vinna nemenda 

Gögn og efni/ 
Afrakstur 

 
1. kennslu- 
lota 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fara út og skoða fjöllin í kringum 
okkur.  
Lesa 1. opnu í Komdu og 
skoðaðu fjöllin. 
Sýna nemendum myndir af 
ólíkum fjöllum á Íslandi og skoða 
síðan landakort inni og ræða um 
fjöllin.  
 

Nemendur taka 
þátt í útikennslu. 
Nemendur taka 
þátt í umræðum 
um efni bókarinnar. 

 
Bókin Komdu og skoðaðu 
fjöllin 
Landakort 
 
 

Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Útikennsla 
Myndmiðlar 
Þemanám 

 
2. kennslu- 
lota 

 
Lesa opnu 2. í Komdu og 
skoðaðu fjöllin. 
 
Sýna nemendum 
myndir/myndbönd af eldgosum. 
 
Mála fjöll á maskinupappír. 

Nemendur taka 
virkan þátt í 
umræðum. 
 
Nemendum er skipt 
í hópa og allir taka 
þátt í að mála fjöll á 
stóran 
maskínupappír. 
Tvær langar arkir af 
maskínupappír og 
5–6 nemendur 
mála í senn á hvora 
örk.  
 

 
Bókin – Komdu og skoðaðu 
fjöllin. 
Maskínupappír 
Málning 
Penslar 
 
Kennsluaðferðir: 
Lesið, spurt og spjallað 
Myndmiðlar 
Myndsköpun 
Þemanám 
 
 
 

3. kennslu- 
lota 
 
 
 
 
 
 
 

 
Búa til tröll úr pappír. 

 
Einstaklingsverkefni 
Nemendur fá 
harðan pappa og 
búa til tröll, síðan 
velja þau efni í föt 
og hár og líma á 
tröllið sitt.   

Hvítt kartoon 
Efnisbútar 
Garn 
Lím 
 
Kennsluaðferðir: 
Myndsköpun 
 
 
 

4. kennslu- 
lota 
 
 

 
Klára tröllin. 
 

Nemendur klára 
tröllin sín. 
Nemendur koma 
sér vel fyrir í krók 

 
 
Kennsluaðferðir: 
Myndsköpun 
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 Hugarflug með leiðsögn upp á 
fjall. 

og hleypa huganum 
á flug. 

Hugarflug með leiðsögn 

5. kennslu-  
lota 

 
Göngutúr: Fara út og finna steina 
til að búa til tröll 
 
 

 
Nemendur velja sér 
þrjá steina til að 
búa til tröll úr. 
 

 
Kennsluaðferðir: 
Útikennsla 
 

6. kennslu- 
stund 

Leiklist – Búkolla. Nemendur taka 
þátt í leikrænni 
tjáningu um 
Búkollu.  
 

Kennsluaðferðir: 
Leikræn tjáning 

7. kennslu- 
lota 

 
Búa til steinatröll. 

Nemendur líma 
steinanna saman 
og mála tröllin og 
setja á þá hár. 
 
Nemendur fá 
einnig blað til að 
skrá upplýsingar 
um tröllið sitt 
(nafn, heimili, 
skóla, aldur).  

 
Kennsluaðferðir: 
Myndsköpun 
 

8. kennslu-  
lota 

 
Hópverkefni um fjöll á Íslandi – 
sjá kennsluáætlun 
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Viðauki D: Verkefni nemenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefni nemenda þar sem unnið var 

með náttúru – dreifbýli – þéttbýli.  

Steinatröll sem nemendur bjuggu til í 

tengslum við þemanám, tröll og fjöll. 
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Tröll, sem nemendur bjuggu til úr pappí,r og fjöll máluð á maskínupappír.  

Nemendur bjuggu til Íslendinga. 
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Hópverkefni um fjöll á Íslandi. 


