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Ágrip  

Í ritgerðinni er að finna umfjöllun um söguaðferðina, upphaf hennar og hvernig á að setja 

hana upp. Sett er fram hugmynd að söguramma sem fjallar um íslensku húsdýrin og því 

lýst hvernig kennarar geti nýtt hana til kennslu um húsdýrin. Söguramminn er einungis 

hugmynd sem kennurum er í sjálfsvald sett að breyta og bæta. Í þessari ritgerð er gengið 

úr skugga um hvort söguaðferðin henti fjölbreyttum nemendahópi, óháð bakgrunni 

nemendanna, áhuga og getu.  

Grunnskóli Grundarfjarðar gaf höfundi leyfi til að koma í heimsókn til að athuga hvort 

söguaðferðin hentaði fjölbreyttum nemendahópi. Sex nemendur úr 1. og 2. bekk voru hjá 

mér í kennslu yfir þriggja vikna tímabil, á þriðjudögum og fimmtudögum, í klukkutíma í 

senn.  

Í söguaðferð er gert ráð fyrir að nemendur geti haft nokkurt val um viðfangsefni. Þá 

eiga þeir einnig að geta haft áhrif á viðfangsefni innan rammans eftir áhuga, getu og fyrri 

reynslu, tengdri viðfangsefnum sögurammans.  

Niðurstaða höfundar var sú að söguaðferðin hentaði fjölbreyttum nemendahópi, 

vegna þess að unnið var með styrkleika og veikleika hvers og eins. Söguaðferðin í kennslu í 

grunnskóla gefur nemendum sýn á að nám geti boðið upp á fjölbreytar kennsluaðferðir. 

Hún gefur kennurum góða sýn á áhuga og getu nemenda og viðfangsefni sem henta þeim. 
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1 Inngangur  

Fljótlega eftir að höfundur byrjaði í kennaranáminu vakti söguaðferðin (e. Storyline) áhuga 

hans og hvernig hana megi nota í námi og kennslu. Í þessu verkefni er unnið út frá þeirri 

hugmynd að höfundur geti aflað sér frekari þekkingar á fjölbreytilegum aðferðum við 

kennslu á yngsta stigi grunnskóla og nýtt söguaðferðina í því sambandi.  

Söguaðferðin var fundin upp í Skotlandi á sjöunda áratugnum af Fred Rendell, Steve 

Bell, sem eru aðalhöfundar hennar, (Falkenberg, Håkonsson, Jægerum, Madsbejerg og 

Mosegaard, 1994) svo og Sallie Harkness. Fred og Steve unnu við 

endurmenntunardeildina í Jordan Hill-kennaraháskólanum. Nemendur í Skotlandi voru 

farnir að missa áhuga á námi. Þeir voru beðnir um að finna kennsluaðferð sem kæmi 

betur til móts við áhuga nemenda en hefðbundin kennsla. Þeir stungu upp á 

söguaðferðinni, sem er kennsluskipulag sem hentar vel til að samþætta margs konar 

námsgreinar og viðfangsefni inn í almenna kennslu.  

Söguramminn og námsefnið sem samið var fyrir þessa ritgerð er ætlað nemendum á 

yngsta stigi grunnskóla. Í henni er að finna lýsingu á söguaðferðinni, uppruna hennar, 

einkennum og undirbúning námsefnis. Fjallað er um hvernig hægt er að hafa íslensku 

húsdýrin sem viðfangsefni í söguaðferðinni, til að mæta áhuga og ólíkri getu nemenda. 

 Ritgerðin skiptist í átta kafla. Fyrsti kafli felur í sér inngang að ritgerðinni. Annar kafli 

fjallar um almenna þekkingu á söguaðferðinni. Þriðji kaflinn fjallar um sögurammann, sem 

er skipulag sem heldur utan um söguaðferðina, þar kemur fram hvaða viðfangsefni verða 

notuð og hvað er gert hverju sinni og í hvaða röð. Í undirkafla er svo fjallað hlutverk 

kennarans í söguaðferðinni. Í fjórða kafla er fjallað um söguaðferðina og tengsl hennar við 

aðalnámskrá grunnskóla. Fimmti kaflinn fjallar um námsmat og hæfniviðmið og hvernig 

þau henta söguaðferðinni. Í sjötta kafla er fjallað um forhugmyndir nemenda. Sjöundi 

kaflinn fjallar um athugun höfundar á vinnu með söguaðferðina í kennslu. Þar var leitast 

við að finna svar við eftirfarandi athugun: Hentar söguaðferðin fjölbreyttum 

nemendahópi, óháð bakgrunni nemenda, áhuga og getu? Í áttunda kafla eru niðurstöður 

athugunarinnar dregnar saman. 
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2 Staða þekkingar 

2.1 Söguaðferðin 

Segja má að söguaðferðin sé gamalgróin en hún hefur verið í þróun síðan á 7. áratug 

síðustu aldar. Uppruna hennar má rekja til Skotlands. Höfundar hennar eru þau Fred 

Rendell, Steve Bell og Sallie Harkness, kennarar við endurmenntunardeildina í Jordan Hill-

kennaraháskólanum í Glasgow. Fred, Steve og Sally voru fengin til að finna leið til að 

aðstoða kennara við að vekja áhuga nemenda á samfélagsfræði og náttúrufræði. Unnu 

þau verkefnið í samvinnu við starfandi kennara í skólum í Skotlandi (Bell, 1988). 

Nemendur í Skotlandi voru farnir að missa áhugann á náminu. Í kjölfarið voru þau Fred, 

Steve og Sally beðin um uppástungur að aðferðum sem væru til þess fallnar að endurvekja 

námsáhuga nemenda. Þau vildu móta kennsluaðferð sem kæmi betur til móts við áhuga 

nemenda en hefðbundin kennsla. Upp úr þessu leit söguaðferðin svo dagsins ljós, en um 

er að ræða kennsluskipulag sem hentar vel til að flétta margs konar viðfangsefni inn í 

almenna kennslu. Hún líkist þemanámi en með aðferðinni er lögð áhersla á að 

forhugmyndir nemenda fái að njóta sín (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Forhugmyndir eru 

hugmyndir sem börn og fólk almennt eiga rætur að rekja í reynslu sem þau hafa verið fyrir 

í gegnum daglega reynslu (Zhou, 2012).  

Söguaðferðinni var ekki gefið neitt heiti fyrr en árið 1988 þegar stofnuð voru samtök 

sem hafa það að markmiði að þróa söguaðferðina, skrifa um hana og veita upplýsingar um 

aðferðina til samfélagsins. Um er að ræða samtökin European Association for Educational, 

Design (EED) (EED, 1988). Aðferðin kallast Storyline á ensku en á íslensku hefur hún verið 

nefnd söguaðferðin og jafnvel stundum skoska aðferðin. Hér eftir verður hugtakið 

söguaðferð notað. Íslendingar fóru snemma að sýna söguaðferðinni áhuga og hafa tekið 

þátt í alþjóðlegri samvinnu um aðferðina frá því að alþjóðlegt samstarf um hana hófst á 

níunda áratug síðustu aldar (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

Þegar söguaðferðin var fyrst kynnt var mikið ritað um hana og áherslur hennar. 

Skólafólk var almennt hlynnt henni. Útskýringar á aðferðinni voru mjög takmarkaðar og 

kennarar þurftu að prófa sig áfram með hvernig ætti að framkvæma hana í skólastofunni 

(Björg Eiríksdóttir, 1993). Söguaðferðin er nú notuð víða um heim og nægir hér að nefna 
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Danmörku, Noreg, Finnland, Þýskaland, Holland og hluta af Bandaríkjunum og Tælandi 

(Bell og Harkness, 2013). 

Hún gefur kennurum og nemendum möguleika á að útfæra viðfangsefnið á skapandi 

hátt, þannig að allir í bekknum geti tekið virkan þátt og látið ljós sitt skína. Þroski og 

framfarir hjá hverjum og einum nemenda skiptir meginmáli þegar söguaðferðinni er beitt. 

Söguaðferðin virkjar nemendur í að vera skapandi í þekkingarleit sinni, en bæði er um 

einstaklingsvinnu nemenda að ræða, svo og vinnu í litlum hópum. Einnig getur allur 

bekkurinn verið að vinna saman. Viðfangsefnin eru margvísleg og kveikja oft áhuga hjá 

nemendum (Björg Eiríksdóttir, 1993). Í söguaðferðinni er lagt upp úr því að reynsla 

nemenda sé upphafspunktur í kennslunni. Kennslan er miðuð við reynsluheim og áhuga 

nemendanna og að þeir sjái samhengi milli lífsins í kringum sig og námsefnisins sem þeir 

leggja stund á (COPE, 1987).  

Í söguaðferðinni er stuðst við svokallaðan söguramma, sem er skipulag sem veitir 

upplýsingar um hvað eigi að gera yfir ákveðið tímabil. Hann er unninn út frá þeirri 

aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi hverju sinni. Söguramminn inniheldur sex dálka, en 

þeir eru: Söguþráður, lykilspurningar, vinna nemenda, bekkjarskipulag, efni og gögn, svo 

og afrakstur. Söguaðferðin á að auka víðsýni nemenda og kenna þeim að sjá samhengi 

hlutanna. Hún á að vera ein heild þar sem allir taka þátt og sýna hvað í þeim býr 

(Falcenberg og Håkanson, 2000). 

2.2 Einkenni söguaðferðarinnar  

Þegar hafist er handa við söguaðferðina er fundin góð kveikja til að hefja kennslustundina. 

Máli skiptir hvernig kennslan byrjar því ef kveikjuna vantar fengju nemendurnir ef til vill 

ekki áhuga á því sem koma skal. Gera þarf grein fyrir fyrri tengslum við viðfangsefni, til 

dæmis námsefni sem áður hefur verið fjallað um. Einnig verður að gera grein fyrir 

markmiðum verkefnisins og reyna að vekja áhuga nemendanna á viðfangsefninu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Góð kveikja getur verið að kennari, sem ákveðið hefur að taka fyrir 

húsdýr, komi inn í kennslustofuna og leiki svín. Einnig er hægt að sýna alls konar 

myndbönd, skoða myndir, segja sögu, lesa bók og margt fleira. Listinn er endalaus. Síðan 

eru settar fram opnar spurningar til að komast að raun um hvað nemendurnir vita um 

viðfangsefnið hverju sinni. Í námi og kennslu er byggt ofan á þá þekkingu sem þeir bjuggu 
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yfir fyrir. Áríðandi er að nemendur fái tækifæri til að velta spurningunum fyrir sér í 

smástund áður en þeir svara kennaranum. Þannig ná þeir betur að tengja við fyrri reynslu 

og þekkingu. Þannig fá hugmyndir nemenda að njóta sín í náminu (Björg Eiríksdóttir, 

1993). 

Áður en hafist er handa með söguaðferð er kennarinn búinn að setja upp söguramma 

um hvaða viðfangsefni nemendurnir eigi að vinna og hvað eigi að gera í sögurammanum. 

Til að kennarinn hafi einhverja hugmynd um hvað nemendur vita um viðfangsefnið eru 

þeir beðnir að hugsa um viðfangsefnið og kynna hugmyndir sínar munnlega eða setja 

niður á blað það sem þeir vita um það. Þegar hugmyndasmíðinni er lokið byrja nemendur 

að vinna í sögurammanum. Þetta er talið mikilvægt í ferlinu sem á sér stað þegar 

nemendur meðtaka nýja þekkingu (Bell, S. Harkness, S. og White, G (ritstjórar), 2007). 

Það sem einkennir söguaðferðina er að hún er miðuð við þarfir hvers nemanda fyrir 

sig. Skipulag kennarans og nemendanna verður að vera gott því ætíð er farið eftir 

sögurammanum og kennarinn veit því hvað er framundan. Aðferðin hjálpar því 

kennaranum að vera með verkefni sem hæfa öllum nemendum í skólastofunni. Hægt er 

að nota sögurammana aftur og aftur, og þeir eru síbreytilegir eftir þörfum hvers kennara 

og nemendahóps fyrir sig (Björg Eiríksdóttir, 1993).  

Í söguaðferðinni er söguramminn settur upp í þætti og undirkafla. Allir þættirnir sem 

teknir eru fyrir tengjast saman, þátturinn sem er verið að taka fyrir tengist þættinum á 

undan og þeim á eftir (Barr, 1986). Í ritgerðinni er sem dæmi yfirheitið íslensku húsdýrin 

og næsti undirkafli er þegar nemendur taka eitt húsdýr fyrir hver fyrir sig. 

Það er ólíkt hve löngum tíma þarf að verja í hvert viðfangsefni, en það fer að miklu 

leyti eftir þroska og getu hvers nemendahóps. Meðalvinnutími nemenda í hverjum 

söguramma er um 20 kennslustundir. Hver sögurammi getur tekið allt frá hálfri 

kennslustund upp í eina og hálfa kennslustund eftir því hvað er unnið er með. Þegar 

kennarinn skipuleggur sögurammann áætlar hann tíma í hvern ramma og líkt og þegar 

verið er að föndra getur það tekið lengri tíma en önnur verkefni (Sigrún Björk Cortes, 

Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016).  

Það fer eftir kennaranum hversu oft er unnið  með sögurammann í hverri viku. Talið 

er að það henti nemendum á yngsta stigi vel að vinna með hann einu sinni til tvisvar í 
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viku. Vinnan nær yfirleitt yfir fjögurra til sex vikna tímabil en þetta ræðst af aldri og áhuga 

nemenda. Sögurammanum og vinnu nemenda lýkur ávallt með eins konar uppskeruhátíð. 

Nemendur sýna öðrum nemendum afrakstur vinnunnar, eða þá foreldrum sínum, með 

kynningu, leiksýningu, matarboði og öðru móti (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson , 2016). 
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3 Söguramminn  

Þegar kennsla er skipulögð með söguaðferðinni þarf kennarinn að ákveða hvaða 

hæfniviðmiðum skuli ná, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla hverju sinni. Núna er 

aðalnámskrá frá 2011 og 2013 í gildi. Kennarinn setur niður hæfniviðmiðin sem hann vill 

að nemendur uppfylli í lok sögurammans. Í aðalnámskránni stendur að nemendur eigi að 

hafa kost á að uppfylla hæfniviðmið einstakra námsgreina með ólíkum hætti. Þegar 

kennarinn er búinn að skoða hæfniviðmiðin fyrir bekkinn sem hann er að kenna velur 

hann viðfangsefni sem hæfa hæfniviðmiðum og skólanámskrá skólans sem hann kennir 

við. Hann ákveður hver verði helstu hugtökin sem unnið verði með, svo og með hverju 

móti kunnátta og færni verði þjálfuð. Þetta þrennt þarf kennarinn að hafa í huga við gerð 

sögurammans.  

Söguaðferðin er sett upp í söguramma. Hann skiptist upp í sex dálka:  

Tafla 1 Sögurammi  

 

Sögurammi:  

 

 

 

Söguþráður 

 

Lykilspurningar 

 

Vinna nemenda 

 

Bekkjarskiplag 

 

Efni og gögn 

 

Afrakstur 

       

 

Söguþráður 

Í dálki eitt eru tilgreindir kaflar sögunnar (söguþráðurinn) til dæmis: íslensku húsdýrin, 

landsvæði eða vinnustaður. Þar kemur fram hvert meginefnið sé (Sigrún Björk Cortes, 

Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Höfundar 

söguaðferðarinnar mæla með að kennarar séu með góða afmörkun þegar verkefnið er 
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undirbúið, en leyfi nemendunum samt að koma með hugmyndir og leitist við að gera þá 

virka með ýmiss konar áhugavekjandi viðfangsefnum (Bell og Harkness, 2006). 

Lykilspurningar 

Lykilspurningarnar er að finna í öðrum dálki. Um er að ræða opnar spurningar sem skipta 

miklu máli. Í söguþræðinum eiga nemendur að leita svara og setja í samhengi við efni 

sögurammans. Ekki á að vera hægt að svara spurningunum játandi eða neitandi. Svörin 

eiga að leiða sögurammann áfram. Lykilspurningarnar hefjast oft á orðunum hvað, 

hvernig, hvernig heldur þú. Það er ekki til eitt rétt svar við spurningunum. Kennarinn er 

með hugmyndir að svörum sem nemendurnir gætu svarað (Björg Eiríksdóttir, 1994).  

Vinna nemenda 

Í þriðja dálknum kemur fram hvað nemendur eiga að gera hverju sinni: umræður, öflun 

upplýsinga, textagerð og föndur.  

Bekkjarskipulag 

Fjórði dálkurinn segir til um hvernig bekknum er skipt upp. Hver nemandi getur unnið út 

af fyrir sig, tekið þátt í paravinnu, unnið í litlum hópum eða þá allur bekkurinn vinnur 

saman. Í söguaðferðinni er tilgangurinn að nemendur læri að vinna í hópum á ólíkan hátt 

með ýmsum félögum, einir sér eða þá allur bekkurinn saman (Björg Eiríksdóttir, 1994).   

Efni og gögn 

Í fimmta dálki er að finna uppástungur að efni og gögnum sem gagnlegt er að nota í 

hverjum kafla: til dæmis pappír, liti, garn og svo framvegis. Í upphafi sögurammans er 

hægt að nefna hvaða efni og gögn þarf að nota í allan rammann (Björg Eiríksdóttir, 1994).  

Afrakstur 

Í sjötta og síðasta dálknum á að koma fram hver sé afrakstur vinnunnar, sem hægt er að 

meta. Til dæmis veggspjöld, leikrit eða dagbókarfærslur. Öll vinnan sem fer fram meðan á 

verkefninu stendur er ekki síður mikilvæg og verður að vera tekin með inn í 

heildareinkunn ef ætlunin er að meta verkefnið í heild sinni (Björg Eiríksdóttir, 1994).  

Þegar bekkurinn tekur þátt í hugmyndasmíðinni er mikilvægt að í upphafi séu 

gefnar skýrar en einfaldar leiðbeiningar um hvernig skuli vinna við hugmyndasmíðina.  
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Einn talar í einu. 

Engar umræður verða um uppástungur.  

Allir uppástungur eru gildar. 

Kennarinn skrifar á stórt blað eða flettitöflu allar hugmyndir bekkjarins og 

lætur upp á vegg þar sem þær sjást vel. 

Hugmyndavinnan á að taka stuttan tíma  

 

(Björg Eiríksdóttir, 1994).  

 

3.1 Hlutverk kennarans í söguaðferðinni  

Við skapandi skólastarf, á borð við söguaðferðina, fær kennarinn það hlutverk í 

skólastofunni að vera ráðgjafi, leiðbeinandi og verkstjóri (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Í 

söguaðferðinni þarf að byggja ofan á reynslu nemenda. Það er hlutverk kennarans að átta 

sig á hvar nemandinn er staddur og vinna út frá því. Ný reynsla hlýtur ávallt að 

grundvallast á fyrri reynslu. Kennarar eiga að vera vakandi og fylgjast með því sem 

nemendur aðhafast og upplifa, hverjir hæfileikar og hvert áhugasvið þeirra er, bæði utan 

skóla og innan, og byggja ofan á þetta. Þannig er hægt að skipuleggja námið í framhaldi af 

því. Dewey taldi lífsreynslu einstaklingsins vera þann grunn sem allt nám byggist á. Hann 

taldi að skilgreina mætti námið sem „hlutverk skóla og menntunar sem það að leysa 

reynsluna úr ánauð og víkka hana út“ (Dewey, 2000:247). 

Þegar nýr sögurammi er búinn til og hafður þar sem aðrir geta lesið, er hann ekki 

aðeins aðgengilegur þeim sem bjó hann til heldur öllum þeim sem vilja nota hann. Hægt 

er að breyta honum og bæta hann að vild. Kennarinn ákveður þemavinnuna sem á að fara 

fram í sögurammanum, frá upphafi til enda. Söguramminn byggist oft á sögum, svo sem 

skáldsögum og ævintýrum, oft eru tilteknar sögur teknar fyrir. Í sögurammanum þarf að 

vera ákveðið frelsi, þar sem nemendur og kennarar geta breytt eftir eigin höfði, en 

kennarinn stýrir kennslunni þannig að ekki sé farið yfir ákveðna línu sem hann var búinn 

að skilgreina út frá sögurammanum (Björg Eiríksdóttir, 1993).  

Þegar kennari er að kenna nemendum af erlendum uppruna sem er ný byrjaður að 

stunda nám í íslenskum skóla þurfa þeir stuðning til að námið gangi upp í almennum bekk. 
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Þeir þurfa aðstoð við að skilja um hvað viðfangsefnið er. Með tímanum eykst orðaforðin 

og þá er hægt að draga úr stuðningnum. Þegar nemendur kunna ekki að lesa þá skiptir 

sjónræni þátturinn miklu fyrir þá, gott er að hafa myndir af hlutum með orði  hlutarins 

fyrri neðan myndina og þannig ná nemendur tökum á tungumálinu (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

Margir kennarar hafa brugðist við fjölbreyttum nemendahópum með því að búa til 

jafningjahópa þar sem samnemendur fá stuðning frá jafnöldrum. Jafningjarnir geta verið 

íslenskir nemendur eða nemendur sem hafa búið einhvern tíma í landinu og vita hvernig 

það er að flytja til nýs lands (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Nám og kennsla nemenda af erlendum uppruna þarf að grundvallast af fjórum 

undirstöðuþáttum árangursríkar kennslu sem eru: Hverjum er kennt (nemendur), hvar 

(námsumhverfið), hvað (námsefni) og hvernig (kennsluaðferðir) (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

 



17 

4 Söguaðferðin og aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að fylgja stefnu menntamálayfirvalda á Íslandi. 

Fræðslulögin á Íslandi voru sett árið 1907. Fyrstu drög að aðalnámskrá grunnskóla voru 

lögð fyrir alþingi og samþykkt í apríl og maí árið 1946 (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). 

Síðan þá hefur hún verið endurbætt fimm sinnum og síðast árið 2011 þegar almennur 

hluti hennar kom út.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 voru settir fram sex grunnþættir menntunar: Læsi, 

sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, svo og sköpun. 

Grunnþættirnir sex byggja á lögum um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 

Aðalnámskráin er leiðsögn að ákveðnum markmiðum við lok 10. bekkjar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Við undirbúning skólanámskrár og við námsefnisgerð þarf að taka mið 

af grunnþáttunum sex.  

Grunnþættir menntunar eru settir fram sem sex hugtök sem öll tengjast og mynda 

eina heild. Söguaðferðin er kennsluskipulag þar sem nokkrum námsgreinum er fléttað 

saman inn í vinnuna, bæði bóklegum og verklegum, og líkist hún þemanámi (Sigrún Björk 

Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson , 2016). Í 

hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar má sjá að söguaðferðin hentar vel í öllum 

námsgreinum. Dæmi um það er grunnþátturinn sköpun:  

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til og gera 

eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. 

Sköpun felur það í sér að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl, svo og að leika sér með möguleika.  Sköpun byggist á 

forvitni, áskorun, spennu og leit (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:24).  

 

Þetta lýsir söguaðferðinni afar vel, en sköpun skipar stóran sess í aðferðinni. Mjög 

mikilvægt er að sköpunargleði nemenda fái að njóta sín. Nemendur fái tækifæri til að 

skapa og virkja hugmyndaflugið. Í söguaðferðinni fá nemendur mikla örvun í að skapa út 

frá eigin hugmyndaflugi með leiðsögn kennara. „Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri 

forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til 
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námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:24). 

Dewey taldi að allir ættu auðveldara með að læra um ákveðið viðfangsefni ef þeir 

fengju tækifæri til að vinna með höndunum, í stað þess að læra samkvæmt hefðbundnum 

kennsluaðferðum. Skólinn hans var fullur af tækifærum fyrir nemendur til að elda, vefa, 

sauma, mála og vinna með við og málm (Dewey, 1900). Flestir kennarar sem kenna list- og 

verkgreinar kannast eflaust við það að virða fyrir sér færni nemenda til að skapa og búa til 

með höndunum. Nemendurnir finna lausn á því hvernig best sé að leysa verkefnið og 

gefast yfirleitt ekki upp. Með því að hafa fjölbreytileg verkefni í skólanum, þar sem 

nemendur nota hendur og huga, ættu þeir að öðlast meiri sköpunargleði. Eisner benti á 

mikilvægi þess að efla listir og innri áhugahvöt, þar sem nemendur skynja að umbun fyrir 

vinnuna við verkefnið kemur innan frá, með því sem sköpunarferlið gefur af sér (Eisner, 

2002). Nemendur verða yfirleitt ánægðari með útkomu verkefnisins, því það er þeirra verk 

og verður þeim hvatning fyrir komandi verkefni. Í list- og verkgreinum eiga nemendur 

auðveldara með að meðhöndla afraksturinn en þetta er þó mun erfiðara þegar lestur er 

annars vegar. Í söguaðferðinni sjá nemendur afraksturinn af verkefnunum sem þeir hafa 

unnið að yfir tímabilið. Þeir átta sig ekki á að þeir séu að æfa lestur með því að leita að 

upplýsingum í bókum og skrifa síðan textann á blað.   

Annað dæmi um tengsl eins af grunnþáttum menntunar, samkvæmt aðalnámskrá, við 

söguaðferðina er einmitt grunnþátturinn læsi: 

„Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og 

umskrifa heiminn, með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:19).  

 

Í söguaðferðinni þurfa nemendur að lesa og afla upplýsinga sem henta fyrir verkefnið 

sem unnið er við. Nemendur geta til dæmis fundið bækur á bókasafni og farið á netið til 

að leita upplýsinga um viðfangsefnið. Þá er að sama skapi gagnlegt að þjálfa nemendur í 

lestri með því að búa til sína eigin skilning á textanum sem þeir eru að lesa, til dæmis með 

því að gera útdrátt. Til þess að nemendur skilji það sem verið er að lesa er unnt að beita 

nokkrum aðferðum. Þær skiptast í þrjá flokka: forþekkingu/undirbúning, aðferð meðan á 
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lestri stendur og úrvinnslu að lestri loknum (Menntamálastofnun, 2016). Hjá nemendum á 

yngsta stigi grunnskólans er hentugt að skoða fyrst forþekkingu nemenda á 

viðfangsefninu. Í söguaðferðinni skiptir forþekking miklu máli til að þeir komist yfir á 

næsta stig, sem felst í að skilja það sem þeir læra. Hvati og/eða áhugi eru grundvallaratriði 

fyrir bæði getu og vilja til að lesa. Ef ekkert í textanum vekur áhuga nemenda, er hann 

sennilega ekki skemmtilegur og nemendur læra líklega ekkert af honum. Fyrir vikið er 

mikilvægt að nota texta sem vekja áhuga allra nemenda (Menntamálastofnun, 2016). 
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5 Námsmat og hæfniviðmið  

Í aðalnámskrá grunnskóla stendur að námsmat skuli veita nemendum, foreldrum og 

forráðamönnum þeirra, svo og kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum, góðar 

upplýsingar um nám nemenda, hæfni þeirra, vinnubrögð og framfarir (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Greinasvið 2013). 

Námsmat þarf að vera fjölbreytilegt því skólastarf á að byggjast á margvíslegum 

viðfangsefnum sem höfða til allra nemenda. Dæmi um þau eru munnleg verkefni, verkleg 

og skrifleg, myndræn, svo og stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, þá 

einstaklingsverkefni og hópverkefni, verkefni sem unnin eru á afmörkuðum og 

óafmörkuðum tíma og að lokum alls kyns próf (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 

2013). 

Í gegnum tíðina hafa nemendur oft ekki vitað hvað á að meta að verkefni loknu, né 

heldur í lok skólaárs. Brýnt er að upplýsa nemendur betur um hvað metið sé í verkefnum 

þeirra. Fram kemur í aðalnámskrá að kennarinn skuli liðsinna nemendum með því að gera 

þeim grein fyrir hæfniviðmiðum námsins og hvernig þeir uppfylli þau. Leiðsagnarmat er 

hentugt í þessum tilgangi. Það byggist á því að nemendur velti náminu reglulega fyrir sér 

með kennaranum, í því skyni að nemendur geti uppfyllt hæfniviðmiðin í námi sínu og 

ákveðið hvert stefnt skuli (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013).  

Þegar gefin er einkunn fyrir samþætt verkefni, í líkingu við söguaðferðina, er 

mikilvægt að meta ólíka þætti sem tengjast hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar. Þá þarf 

einnig að ígrunda hvaða hæfniviðmiðum nemendur hafa náð við lok náms (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Mikilvægt atriði í tengslum við söguaðferðina er að meta verkefnin 

jafnóðum þannig að nemendur fái umsögn á meðan námið fer fram. Á yngsta stigi í 

grunnskóla er talið hentugt að meta sex til tíu atriði yfir allt ferlið. Hægt er að gefa 

umsögn fyrir ritun, frásögn, hópavinnu, ákveðin verkefni og vinnumöppur, sem nemendur 

skila inn meðan á söguaðferðinni stendur. Ef próf er lagt fyrir, er ráðlegt að byrja á því að 

spyrja nemendur hvað þeim finnist þeir eiga að kunna.  

Dæmi um hæfniviðmið í aðalnámskrá: þar kemur fram að nemendur eigi að læra að 

fara eftir skriflegum fyrirmælum og gátlistum (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013). 

Í söguaðferðinni fá nemendur stundum skrifleg verkefni þar sem þeir eiga að fara eftir 
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fyrirmælum. Þeir þurfa að þjálfa sig í að tjá þekkingu og viðhorf með fölbreyttum hætti, 

bæði einir og sér, svo og í samvinnu við aðra. Með fjölþættri tjáningu er til dæmis átt við 

að skila verkefnum munnlega, með myndrænum hætti eða á öðru formi. Nemendur þurfa 

að hafa náttúruvernd í huga þegar þeir vinna verkefni sem tengjast henni, svo sem eins og 

þegar þeir læra um íslensku húsdýrin, sem athugunin sem tengist þessu verkefni gerir ráð 

fyrir. Nemendur þurfa að hafa í huga hvernig þeir geti hugsað um náttúruna til þess að 

dýrin geti lifað góðu lífi. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir einkennum íslenskrar 

náttúru. Hvað einkennir til dæmis íslenska sveitabæi? Þeir þurfa að læra mikilvæg hugtök 

sem notuð eru til umfjöllunar á íslenskri náttúru (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 
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6 Forhugmyndir nemenda   

Þar sem samfélagið okkar hefur breyst úr sveitasamfélagi í borgarsamfélag hafa 

nemendur stöðugt minni tök á að komast í snertingu við sveitina, hvað þá húsdýrin sjálf. 

Eðlilega er raunin sú að nemendur sem hafa ekki alist upp í nágrenni við dýr eða fengið 

tækifæri til að umgangast þau, hafa minni þekkingu á dýrum en þeir sem hafa umgengist 

þau. Skólinn gæti komið til móts við þessi börn og gefið þeim tækifæri til að nálgast og 

læra um dýrin. 

Hugmyndir sem við gerum okkur út frá daglegri reynslu og samskiptum við annað 

fólk kallast forhugmyndir (e. preconceptions, misconceptions, naive-conceptions) og hafa á 

síðustu áratugum verið rannsakaðar erlendis (Driver, R., 1983; Driver, Guesne og 

Tiberghien, 1985). Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á forhugmyndum 

nemenda. 

Piaget sagði að þekking væri afrakstur túlkunar á eigin reynslu. Að nemendur túlki 

nýja reynslu sem viðbót við þær hugmyndir sem þeir höfðu fyrir. Ef nýja reynslan passar 

ekki við fyrri hugmyndir þá endurskoða nemendur hugsun sína svo hún falli betur að nýju 

reynslunni (Bliss, 1995).   

Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir að ógerlegt reynist að leiðrétta 

forhugmyndir á einu augabragði, né heldur með einni kennslustund eða á einni viku. Bera 

þarf virðingu fyrir forhugmyndum nemenda, þar sem þær hafa myndast á þeirra 

forsendum og þeir trúa að þetta sé rétt hugmynd hjá þeim (Zhou, 2012).  

Piaget lagði mikla áherslu á „rangar“ hugmyndir nemenda. Sem dæmi má nefna að 

áður en nemendur komast í tengsl við húsdýr hafa þeir einhverjar forhugmyndir um 

húsdýrin. Þeir vita kannski eitthvað sem er rétt en svo halda þeir kannski að húsdýrin geti 

spjallað. Þeir þurfa að komast í tengsl við húsdýrin og læra um þau til þess að breyta 

þessum forhugmyndum. Piaget sagði þessar forhugmyndir ekki endilega vera „réttar“ út 

frá sjónarhorni fullorðinna eða fræða. Mikilvægi þess að leggja áherslu á „rangar“ 

forhugmyndir barna er að leiða þau á réttan stað og færa þeim nýja þekkingu (DeVries og 

Kohlberg, 1990). 

Driver lagði áherslu á að kennarar gerðu ráð fyrir að nemendur hefðu fyrri þekkingu og 

reynslu. Þeir geta ekki gert ráð fyrir að nemandinn sé eins og autt blað við upphaf náms. 
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Þeir vita yfirleitt alltaf eitthvað um viðfangsefnið en alls ekki allt (Driver, 1983). Þegar 

nemendur eru beðnir um að útskýra hvað dýr er, kemur í ljós að langflest börn hugsa fyrst 

um ferfætt landdýr eða dýr sem fyrirfinnast annaðhvort á sveitabæjum eða í dýragörðum 

(Chen, 1998; Murat, Kanadli og Unisen, 2011; Trowbridge, 1985). 
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7 Aðferð  

Athugunin er gerð til að ganga úr skugga um hvort söguaðferðin geti hentað í 

fjölbreyttum nemendahópi, óháð bakgrunni nemenda, áhuga og getu. Í athuguninni er 

kennsluskipulag söguaðferðarinnar notað með íslensku húsdýrin sem viðfangsefni. 

Kynntur er undirbúningur söguaðferðarinnar, framkvæmd og jafnframt er kynnt hvernig 

úrvinnslu söguaðferðarinnar verði háttað.  

7.1 Markmið 

Markmiðið með verkefninu er að kanna hvort söguaðferðin henti fjölbreyttum 

nemendahópi, óháð bakgrunni nemenda, áhuga og getu. Hvernig hægt sé að nota 

söguaðferðina til að kenna fjölbreyttum nemendahópi um íslensku húsdýrin. Markmið 

höfundar með skrifunum er að efla getu sína til að gera söguramma og nota 

söguaðferðina í kennslu. Í komandi framtíð ætti hann að vera kominn með góðan grunn í 

að nota söguaðferðina bæði í leik- og grunnskólum landsins. 

Í söguaðferðinni er unnt að samþætta margar námsgreinar í menntakerfinu. 

Kennarinn þarf að vera hugmyndaríkur í vali á viðfangsefnum sem hægt er að nota í 

kennslu. Val á viðfangsefni þarf að tengjast hæfniviðmiðum úr þeirri aðalnámskrá sem 

stuðst er við hverju sinni. Höfundur fer eftir skólanámskrá hjá grunnskóla nemendanna, 

en þar stendur að á seinni önninni í öðrum bekk eigi nemendur að gera verkefni tengt 

húsdýrum og vinna með bókina Í sveitinni með Æsu og Gauta (Skólanámskrá Grunnskóla 

Grundarfjarðar, 2014).  

Eftirfarandi spurningu er leitast við að svara: Hentar söguaðferðin fjölbreyttum 

nemendahópi, óháð bakgrunni nemenda, áhuga og getu?  

 

7.2 Verklag  

Ritgerðin er unnin sem hefðbundin fræðileg ritgerð, þar sem aflað er upplýsinga með 

skriflegum heimildum, og reynsla höfundar á söguaðferðinni sett fram. Höfundur notar 

söguaðferðina til að kynna sér aðferðina vel með því að undirbúa nám og kennslu í 

fámennum hópi nemenda. Gerður er samanburður milli tveggja hópa: nemenda af 

erlendum uppruna og nemenda af íslenskum uppruna og er hlutfallið í hópunum jafnt. 
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Skrifleg gögn eru fengin í ritrýndum heimildum og af ritskoðuðum heimasíðum. Saminn er 

sögurammi frá upphafi til enda, sem verður notaður í kennslu í þrjár vikur, tvisvar í viku.  

7.3 Þátttakendur  

Þátttakendurnir eru sex nemendur af yngsta stigi Grunnskóla Grundarfjarðar. 

Aðstoðarskólastjórinn sendir höfundi lista yfir nemendur í fyrsta og öðrum bekk, síðan eru 

sex nemendur valdir af handahófi. Valdar eru þrjár stelpur, svo og þrír strákar. Póstur er 

sendur til foreldra nemendanna og beðið um leyfi til þátttöku í athuguninni.  

7.4 Siðfræði 

Höfundur byrjar á því að senda tölvupóst til aðstoðarskólastjórans og biður um leyfi til að 

framkvæma lokaverkefnið í skólanum hans og útskýrir gaumgæfilega tilganginn með 

lokaverkefninu. Höfundur sendi beiðni til foreldra sex nemenda, sem valdir eru af 

handahófi úr fyrrnefndum nemendahópum, um að nemendur fái að taka þátt í 

lokaverkefni höfundar. Útskýrt er fyrir foreldrum hvað söguaðferðin felur í sér. Höfundur 

er ekki viss um að foreldrar hafi gert börnum sínum kunnugt um verkefnið, því börnin vita 

ekkert um hvað verkefnið snýst fyrst þegar höfundur hittir þá.  

Höfundur fær samþykki fyrir framkvæmd verkefnisins frá foreldrum og 

stjórnendum Grunnskóla Grundarfjarðar. Hann sendir þvínæst bréf í tölvupósti með 

beiðni um leyfi fyrir þátttöku nemendanna í verkefninu (viðauki Á.). Einungis fjögur svör 

berast til baka. Því bregður höfundur á það ráð að spyrja foreldra persónulega hvort 

börnin þeirra megi taka þátt í verkefninu. Allir foreldrarnir samþykktu þátttöku barna 

sinna í athuguninni. 

7.5 Framkvæmd  

7.5.1 Undirbúningur söguramma  

Höfundur hefst handa með því að skipuleggja hvað hann vill hafa í söguramma með 

íslensku húsdýrin sem viðfangsefni. Hann aflar upplýsinga um íslensku húsdýrin þannig að 

hann hafi góða þekkingu á þeim. Íslensku húsdýrin eru átta talsins: kindur, hestar, hænur, 

geitur, kýr, svín, hundar og kettir. Höfundur fer eftir aðalnámskrá grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) og skólanámskrá Grunnskóla Grundarfjarðar (Grunnskóli 

Grundarfjarðar, 2014) varðandi hæfniviðmið viðfangsefnisins, svo og nám og kennslu. 
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Námsefnið sem stuðst er við er eftirfarandi: Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera 

(Námsgagnastofnun) og Íslensku húsdýrin og Trölli (Bergljót Arnalds, 2011). 

Aðstoðarskólastjóri skólans veitir höfundi afnot af kennslustofu yfir þann tíma sem 

verkefnið stendur yfir. Kennslustofan sem höfundur fær er notuð sem undirbúningsstofa 

fyrir kennslu fyrir alla kennara skólans. Skólastofan er útbúin öllu því helsta, þar á meðal 

er stór tússtafla, kennaraborð, kennarastóll, borð og stólar fyrir nemendur. Þegar gengið 

er inn í skólastofuna er kennaraborðið beint af augum og tússtaflan þar fyrir aftan. Fyrir 

framan kennaraborðið eru síðan fjögur borð og stólar fyrir nemendur. Þar sem borðin eru 

ekki nægilega mörg þurfa nemendurnir að sitja þrír og þrír við borðin tvö. Á veggnum þar 

sem gengið er inn eru hillur þar sem höfundur getur geymt námsefni sem hann notar í 

viðfangsefninu. Veggurinn á móti tússtöflunni er auður og þar er hægt að hengja upp 

húsin, persónurnar og öll verkefnin sem hópurinn útbýr.  

Þegar byrjað er með stórt verkefni, í líkingu við söguaðferðina, er mikilvægt að 

kynna verkefnið vel fyrir nemendum. Kennarinn þarf að sýna áhuga á viðfangsefninu sem 

tekið er fyrir. Rannsakað hefur verið að kennarar sem sýna því viðfangsefni sem tekið er 

fyrir áhuga ná betri árangri með nemendum sínum (Stronge, 2007). Útskýra þarf fyrir 

nemendum hvers konar verkefni þau eigi að fást við, og hversu langan tíma þeir hafi til að 

klára það, hver séu hæfniviðmiðin og hvernig námsmati verði háttað.  

Í upphafi kennslustundar er mikilvægt að ná strax tengslum við nemendur með góðri 

kveikju, því áhugi nemenda gegnir veigamiklu hlutverki í námi þeirra. Kveikjur geta verið 

af ýmsum toga, svo sem að láta nemendur skrifa á miða hvaða húsdýr þeir myndu vilja 

vera ef þeir væru dýr. Miðarnir eru síðan hengdir upp á vegg þar sem nemendur sjá þá yfir 

tímabilið sem söguaðferðin er notuð. Svo má nefna alls konar leiki, á borð við athyglis- og 

skynjunarleiki, námsleiki, námsspil, hlutverkaleiki, svo og leikræna tjáningu. Þá má 

jafnframt nota sláandi upplýsingar sem tengjast viðfangsefninu og nota sem kveikju. Sem 

dæmi má nota Heimsmetabók Guinness (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Nemendur þurfa einungis að hafa með sér blýant, liti og skæri. Annars eru önnur 

námsgögn tilbúin í skólastofunni, svo sem eins og garn, lituð blöð, efnisbútar og bækur. 

Höfundur kynnir gögn og efni sem nemendur geta notað við gerð útihúsa og annars sem 

þeir hafa ákveði í samráði við höfund að nota í verkefninu. Höfundur er búinn að setja upp 
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lítið bókasafn með nokkrum bókum sem hann telur að geti hentað viðfangsefninu. Þar 

geta nemendurnir sótt bók og skoðað og leitað upplýsinga fyrir öll verkefnin sem verða 

unnin yfir tímabilið. 

7.5.2 Söguaðferðin framkvæmd í Grunnskóla Grundarfjarðar 

Höfundur byrjar á því að kynna sig fyrir hópnum og útskýra hvaða viðfangsefni nemendur 

muni fást við í umsjón hans og hvað það taki langan tíma. 

Hann byrjar á að setja fram kveikju: nemendurnir eiga að skrifa á miða hvaða íslenska 

húsdýr þeir myndu helst vilja vera ef þeir væru dýr. Miðarnir eru síðan hengdir upp á vegg 

þar sem nemendurnir sjá þá alltaf. Höfundur les síðan nokkrar blaðsíður úr bókinni 

Íslensku húsdýrin og Trölli fyrir nemendurna í upphafi hvers tíma. Höfundur hefur 

sögurammann prentaðan á blaði með sér í kennslu, til þess að hann geti farið 

nákvæmlega eftir skipulagi hans. 

Í fyrsta kaflanum (íslensku húsdýrin) hefst höfundur handa með því að útskýra 

muninn á húsdýrum og villtum dýrum, nefnir að sum dýr eru kölluð húsdýr og önnur villt 

dýr og spyr nemendur hvort þeir viti af hverju dýrin flokkist svona. Þegar nemendur hafa 

svarað þessu spyr höfundur nemendur hvort þeir viti hvaða dýr flokkist undir íslensk 

húsdýr. Þá fer af stað hugstormun sem allur bekkurinn tekur þátt í. Þegar henni lýkur 

nefna nemendurnir dýr sem þeir halda að flokkist undir íslensk húsdýr og skrifar höfundur 

allar tillögur þeirra á tússtöflu. Nemendur fara síðan með höfundi yfir heiti dýranna til að 

ganga úr skugga um hvort þeir þekkja þau öll og hvort þau eiga öll heima í flokki íslensku 

húsdýranna. Ef þau eiga ekki öll heima þar, útskýrir höfundur af hverju sum dýrin tilheyra 

ekki þeim hópi. 

Í öðrum kafla eiga nemendur að vinna með húsdýrið sitt, sem þau velja sér í upphafi. 

Höfundur spyr hvern og einn nemenda hvernig húsdýrið þeirra líti út. Hver og einn útbýr 

síðan klippimynd af húsdýrinu sínu. Bekknum er sýnd auðveld aðferð við að búa til 

klippimynd af húsdýri. Í því skyni er notaður alls kyns pappír, svo og efni, garn, skæri, lím 

og litir. Þegar nemendur eru búnir að búa til húsdýrið sitt eiga þeir að skrá upplýsingar um 

húsdýrið sitt. Þeir eiga að skrifa hvað dýrið heitir, hvað það er gamalt og aðrar þær 

upplýsingar sem nemendur afla sér í bókum. Þegar allir eru búnir að búa til upplýsingarnar 

um húsdýrið kynna þeir það sem þeir völdu og æfa sig í að segja frá og að koma fram.  
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Í þriðja kafla í sögurammanum á hver og einn að semja ljóð um húsdýrið sitt. 

Nemendur fá blað hjá höfundi til að rita ljóðið á. Fyrst eiga þeir að skrifa nokkur orð um 

íslenska húsdýrið sitt, síðan eiga þeir að ímynda sér að þeir séu á sveitabæ. Þeir eiga að 

segja við sjálfa sig hvað sé ég og skrifa hvað þeir sjá, síðan eiga þeir að hugsa ég heyri og 

skrifa hvað þeir heyra og að lokum eiga þeir að segja ég finn, þarna eiga þeir að finna lykt 

og skrifa hvaða lykt þeir finna í útihúsunum. Inni í útihúsunum gæti það verið hestalykt, 

svínalykt eða heilykt á sveitabænum. Þetta eiga þeir að gera standandi og hreyfa sig um 

skólastofuna, ef veður er gott er heppilegt að fara út með nemendur og láta þá leysa 

verkefnið utandyra. Eftir þetta er teiknuð mynd sem tengist íslensku húsdýrunum. Síðan 

skal hver nemandi finna heiti á ljóðið sitt og skrifa 3-4 línur með því að nota það sem hver 

og einn sá, heyrði og fann. Í fjórða kaflanum (Sveitabær) veltum við fyrir okkur hvernig 

sveitabærinn okkar eigi að líta út, hvaða hús eigi að vera þar og hvað bærinn eigi að heita. 

Þarna er nemendum skipt í tvo hópa og hvor hópur gerir eitt til tvö hús saman.  

Í bókinni Íslensku húsdýrin og Trölli eftir Bergljótu Arnalds (2011) eru nokkrar 

spurningar tengdar efninu. Allir setjast í hring á gólfinu með höfundi og hver og einn fær 

að velja númer frá einum, upp í átján. Höfundur les upp spurningar og nemendur svara. 

Þetta þykir börnunum skemmtilegt og svörin reynast öll rétt.  
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8 Niðurstöður  

Þegar höfundur vann sögurammann með nemendum fór starfsfólk við skólann að 

spyrja um hvað fælist í söguaðferðinni. Sumir kennararnir sögðust hafa heyrt um hana en 

aðrir ekki, en allir voru þeir áhugasamir um hana, hvort heldur sem þeir höfðu heyrt um 

hana eður ei. Enginn af kennurunum sagðist hafa notað hana í kennslu. Að þremur vikum 

liðnum voru verkefnin sem nemendur unnu skoðuð, og fór þá fram úrvinnsla um hvað 

hefði gengið vel og hvað hefði betur mátt fara við framkvæmd söguaðferðarinnar, svo og 

hvað nemendurnir höfðu lært um íslensku húsdýrin. Þá var einnig skoðað hvort 

söguaðferðin hentaði til að vinna með fjölbreyttum nemendahópi, óháð bakgrunni, áhuga 

og getu. Höfundur komst að raun um að hann hefði ekki gefið sér nógu langan tíma í 

verkefnið, en hann varði þremur vikum í það. Honum sýndist að betra hefði verið að ætla 

sér fjórar vikur. Við komumst því ekki í fimmta kafla nema að litlu leyti en þá ræddum við 

aðeins um sauðburðinn og hvað nemendur þekktu til hans. 

Nemendur lærðu ýmislegt á þessu viðfangsefni. Þeir lærðu hvaða dýr flokkuðust sem 

íslensku húsdýrin og um einkenni þeirra. Þeir lærðu jafnframt að yrkja ljóð og að vinna 

með margvíslegt efni og gögn, auk þess sem þeir lærðu að vinna saman og tjá sig 

munnlega og myndrænt, svo dæmi séu nefnd. Í sumum verkefnunum voru nemendur 

einir og stundum voru þeir í hópi. Þetta réðst af því hvort þeir voru að vinna með húsdýrið 

sitt eða sveitabæinn okkar, sem var sameiginlegt verkefni. 

Í þemanu voru nemendurnir beðnir um að búa til íslenska húsdýrið sem þeir völdu 

sér. Kennarinn bar upp opnar spurningar um leið og nemendurnir teiknuðu húsdýrið sitt. 

Einn nemandinn, sem er af erlendum uppruna, átti erfitt með að byrja að búa til húsdýrið 

sitt. Hann var með hest sem húsdýr, hann vissi nákvæmlega hvernig hestar litu út en gat 

ekki komið því í orð. Höfundurinn þurfti að spyrja hann opinna spurninga til að hjálpa 

honum að koma því, sem hann vissi nákvæmlega, niður á blað. Þegar nemandinn var 

búinn að skoða bók um hestinn og fá hjálp frá höfundi tókst honum að búa til glæsilegan 

hest að eigin mati. Allir hinir fimm nemendurnir höfðu mikinn áhuga á hvernig 

nemandanum gekk og komu oft með tillögur að því hvað hann gæti gert og reyndu oft að 

hjálpa til.  
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Söguaðferðin hentar vel í fjölbreyttum nemendahópi. Höfundur sá það sjálfur að 

verkefnin gengu vel hjá flestum. Þegar nemendum gekk illa voru notaðar opnar 

spurningar sem gögnuðust nemendunum vel. Áberandi var að allir vildu hjálpa öllum, 

nemendurnir sóttust eftir að vinna verkefnið sem heild. Höfundur fann það á 

nemendunum að þeim fannst þeir eiga þennan bæ og íslensku húsdýrin saman. Þetta var 

verkefni sem þeir unnu að saman.  

Margir hafa velt því fyrir sér hvort söguaðferðin komi til móts við þarfir allra 

nemenda, sem eru eins ólíkir og þeir eru margir. Þeim sem hafa notað söguaðferðina í 

kennslu þykir hún henta vel og telja að hún henti vel fyrir blandaða nemendahópa (Björg 

Eiríksdóttir,1993). Höfundur skipti nemendum sínum ávallt í hópa, þannig að í hverjum 

hópi væri að minnsta kosti einn nemandi af erlendum uppruna. Fyrir þá nemendur sem 

áttu erfitt með að vinna verkefnin voru aðrir sem áttu auðveldara með það. Þeir voru fúsir 

til að hjálpa öðrum. Þeim fannst skemmtilegt að geta liðsinnt skólafélögum sínum.  

Er söguaðferðin fyrir alla nemendur? Höfundur komst að raun um að hún hentar 

öllum, en að notast þurfi við aðra nálgun fyrir nemendur af erlendum uppruna. Erlendu 

nemendurnir í athuguninni voru alls ekki eins öruggir með sig eins og þeir íslensku. Það 

þurfti að leiðbeina þeim og aðstoða þá mun meira en hina. Erlendu nemendurnir sýndu 

stundum hegðunarerfileika þegar þeir gátu ekki gert það sem beðið var um. Þeir fóru 

stundum í fýlu og vildu ekki taka þátt, stundum sátu þeir bara og gerðu ekkert. Þarna 

þurfti höfundur að tala við þá með góðu augnsambandi og útskýra fyrir þeim hvað 

ætlunin var að gera og hjálpa þeim meira en hinum með að byrja á verkefninu.  

Engir tveir nemendur eru eins, allir búa þeir yfir mismunandi getu, bakgrunni og 

áhuga. Söguaðferðin leyfir hverjum og einum nemanda að vinna með sína styrkleika og 

átta sig á hvernig best sé að þjálfa veikleikana. Söguaðferðin í kennslu í grunnskóla gefur 

nemendum sýn á að nám geti boðið upp á fjölþætt viðfangsefni. Hún gefur kennurum 

góða sýn yfir áhuga og getu nemendanna og viðfangsefni sem henta þeim. 

Með söguaðferðinni er gerlegt að vinna með áhuga flestra nemenda. Kennarinn veit 

yfirleitt hvað vekur áhuga hjá nemendunum. Þá getur hann stjórnað því hvaða 

viðfangsefni henta hverjum og einum nemanda.  
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Söguramminn hentar vel í kennslu því unnt er að vinna með marga þætti sem hæfa 

hæfniviðmiðunum, samkvæmt aðalnámskránni, sem nemendur eiga að vera búnir að ná 

tökum á í lok sögurammans.  

Í söguaðferðinni er það hlutverk kennarans að auka við reynslu nemenda með 

skilningi á ákveðnu viðfangsefni. Þetta gerði höfundur með því að kenna nemendunum 

um íslensku húsdýrin. Áhugavert væri að kanna að ári hvað þeir muna um húsdýrin.  

Þegar nemendur byrja í grunnskóla er ekki vitað hver kunnátta þeirra er. Í 

söguaðferðinni áætlar kennarinn hvað nemendurnir vita um viðfangsefnið og þegar þeir 

byrja að vinna með það kemst kennarinn nokkur veginn að því hvað þeir vita en eftir það 

er byrjað að byggja ofan á þá þekkingu. Þegar höfundur hitti nemendurna fyrst hafði hann 

enga hugmynd um þeirra þekkingu á íslensku húsdýrunum en þegar hann fór að vinna 

með þeim komst hann að raun um það og gat því byggt ofan á þekkingu þeirra og á 

endanum fært þeim skilning á íslensku húsdýrunum.  

Nemendur höfundar voru í samkennslu hjá einum umsjónarkennara. Þar sá höfundur 

hvað söguaðferðin gæti nýst vel í samkennslu í litlum skólum, þar sem oft er mikið um 

samkennslu milli bekkja. Síðustu tvo áratugi hefur samfélagið okkar orðið sífellt 

fjölbreytilegra og fleiri og fleiri af erlendum uppruna flytja til landsins. Það sama má segja 

um skólasamfélagið, fyrir tveimur áratugum voru að meðaltali einn til tveir erlendir 

nemendur í bekk, en raunin er allt önnur í mörgum skólum í dag. Í fjölbreyttum 

nemendahópi geta nemendur lært svo margt hver af öðrum. Fyrir vikið er mikilvægt að 

bjóða upp á margþætt viðfangsefni, sem söguaðferðin gerir ef henni er breytt, eins og 

höfundar hennar gera ráð fyrir að sé gert. 

Í lokin sá höfundur ánægjuna skína af nemendum þegar þeir sýndu skólafélögum 

sínum öll verkefnin, sem þeir voru búnir að hengja upp á vegg. Allt það sem þeir höfðu 

verið að gera þessar þrjár vikur. Þeir vildu eiga allt sem við gerðum, húsin, dýrin og 

bókstafina sem þeir bjuggu til. Við skiptum því á milli allra og síðan tóku þeir það með sér 

heim. Þarna voru þeir sem ein heild og sá höfundur vel að nemendur í fjölbreyttum 

nemendahópi geta átt vel saman.  

Það sem þeir lærðu af því að taka þátt í lokaverkefni höfundar var að öll þekktu þau 

húsdýrin og heitin á karl- og kvendýrunum, svo og afkvæmum þeirra. Þeir æfðu sig að 
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vinna í hópum, í pörum og sem einstaklingar. Það skiptir ekki öllu máli hvað við erum að 

læra um, en það sem við þurfum helst að læra er að læra vinna saman, hjálpast að og 

jafnframt að vera sjálfstæð í vinnubrögðum. Í söguaðferðinni er verið að kenna 

nemendum meira en bara um viðfangsefnið, þeir eru að læra að hjálpast að, vinna saman 

og læra að gera verkefni út af fyrir sig, þar sem þeir þurfa að taka sjálfstæðar ákvarðanir. 

Læra að finna upplýsingar í bókum, þeir nemendur sem voru orðnir læsir gátu skoðað 

efnisyfirlitið og fundið dýrið sitt þar. Þar gátu þeir séð á hvaða blaðsíðu þeir áttu að lesa 

sér til um sitt dýr. Ekki var aðgangur að tölvum í húsnæðinu þar sem vinnan með 

sögurammann fór fram en það hefði aukið fjölbreytni og verið skemmtilegt að leyfa 

nemendum að finna og skoða upplýsingar á netinu um húsdýrin og að miðla þeim í 

hópnum. 
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9 Umræða 

Starfsfólki skólans fannst söguaðferðin áhugaverð og átti það til að spyrja út í hana. Ekkert 

af starfsfólkinu hafði notað aðferð þessa í kennslu. Starfsfólk skólans tók vel í 

framkvæmdina á söguaðferðinni og var tilbúið til að hjálpa ef á bjátaði. 

Þegar höfundur byrjaði að vinna með söguaðferðina vissi hann ekki hvað 

nemendurnir vissu um íslensku húsdýrin. Í söguaðferðinni er lagt upp úr því að reynsla 

nemenda sé upphafspunktur í kennslunni. Kennslan er miðuð við reynsluheim 

nemendanna, svo og áhuga þeirra, og að þeir komi auga á samhengið milli lífsins í 

umhverfinu og námsefnisins sem þeir leggja stund á (COPE, 1987).  

Söguaðferðin gefur kennurum og nemendum tækifæri til á að útfæra viðfangsefnið á 

skapandi hátt, þannig að allir í bekknum geti tekið virkan þátt og látið ljós sitt skína, auk 

þess að sýna þroska og framfarir. Söguaðferðin gerir nemendur virka í eigin námi og 

gagnast þeim við að vera skapandi í þekkingarleit sinni. Viðfangsefnin eru fjölbreytileg og 

vekja oft áhuga hjá nemendum (Björg Eiríksdóttir, 1993). 

Í niðurstöðum höfundar kom fram að nemendur höfðu ánægju af að búa til húsdýrin 

sín og bóndabæinn með því að klippa, lita og skoða vel hvernig allt ætti að líta út. Dewey 

(1900) taldi að nemendur ættu auðveldara með að læra ef þeir fengju tækifæri til að 

vinna í höndunum í stað þess að læra með hefðbundnum kennsluaðferðum.  

Höfundi fannst skipta miklu máli að hafa góða kveikju til að hefja kennslustundirnar. 

Þá voru nemendur mun áhugasamari um viðfangsefnið. Það skiptir máli hvernig kennslan 

byrjar því ef kveikjan er engin gæti nemendurna skort áhuga á því sem koma skal. Gera 

þarf grein fyrir fyrri tengslum við viðfangsefni, til dæmis um námsefni sem áður hefur 

verið fjallað um (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í litlum skólum gæti söguaðferðin hentað vel 

því nemendur eru fáir og samkennsla árganga fyrir vikið algeng. Þá er hægt að nota 

söguaðferðina fyrir fleiri en einn árgang og kennarinn getur skipt verkefnunum þannig að 

þau komi til móts við ólíka getu og þarfir nemenda. Aðferðin gagnast kennurum við að 

hafa verkefni sem hæfa öllum nemendum í skólastofunni (Björg Eiríksdóttir, 1993). 

Það sem sennilega hrjáir erlendu nemendurna þegar þeir sýna hegðunarerfileika er að 

þeir skilja ekki alveg nógu vel til hvers ætlast er af þeim, eða þá þeir þurfa meiri umhyggju 

og skilning. Eins og fram kom í niðurstöðum rannsóknar Sólveigar Karvelsdóttur og 
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Hafdísar Guðjónsdóttur (2010), en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að kennarar sýna meiri 

umhyggju fyrir nemendum af erlendum uppruna og vilja þeirra til að koma til móts við 

margbreytilegar þarfir þeirra. Nýta hann til að leysa verkefni á skapandi hátt og innleiða 

sameiginlega reynslu ólíkra nemendahópa. 

Johnson og Johnson (1998) töldu að fjölbreyttir hópar læri að nýta margbreytileikann 

til að leysa hin ýmsu verkefni á frjóan og skapandi hátt. Því er talið gott að nota 

söguaðferðina í kennslu nú til dags því nemendahópurinn er orðinn svo fjölbreytilegur að 

allir geta lært hver af öðrum, óháð bakgrunni nemenda, áhuga þeirra og getu.  

Að mati höfundar á söguaðferðin fullt erindi í kennslu í grunnskólum landsins og 

benda niðurstöður til þess að hún kveiki áhuga nemenda í fjölbreyttum hópi á 

námsefninu. Söguaðferðin nýttist vel til að virkja hugmyndaflug, samvinnu, áhuga og 

tengingu milli handa og huga. Með því að hugsa, hjálpast að, lesa sér til og miðla 

upplýsingum sín á milli gátu nemendur loks gert sér mynd í huganum og komið henni á 

blað. Þá styður hún einnig við sjálfstraust og framkomu nemenda, þar sem allir kynntu sitt 

verkefni fyrir framan hina nemendurna. Hafa ber í huga að ekki eru allir jafnvígir á bóklegt 

nám né heldur á verklegt nám. Með söguaðferðinni er þessu blandað töluvert saman og 

telur höfundur að það sé af hinu góða, því þá styrkist allt ofantalið, einnig hjá þeim sem 

t.d. eiga erfiðara með að lesa. Með þessari kennsluaðferð er bæði reynt á einstaklinginn, 

sem og á hópinn, og má ætla að það styrki nemendur sem félagsverur og þeir læri að 

treysta hver öðrum strax á unga aldri. Heimurinn tekur örum breytingum og eru sífellt 

gerðar meiri kröfur í atvinnulífinu um ýmiss konar samstarf og hópavinnu. Höfundur telur 

mikilvægt að byrja strax á yngri stigum grunnskóla að kenna samvinnu, líkt og gert er með 

söguaðferðinni, svo dæmi sé nefnt.  

Þykir höfundi því söguaðferðin henta fjölbreyttum nemendahópi, óháð bakgrunni. 

Hún eykur áhuga nemenda sér í lagi þar sem hún spannar vítt svið við kennslu. Hún er 

jafnframt öðruvísi upp sett heldur en venjuleg kennslustund og eflir getu nemenda á 

fjölbreytilegu sviði. 
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10 Lokaorð  

Söguaðferðin er kennslufyrirkomulag sem gefur kennaranum og nemendunum möguleika 

á að vera sveigjanleg í kennslu og námi. Þegar kennari vinnur með söguaðferðina hefur 

hann mörg tækifæri til að hafa viðfangsefnin margbreytileg, skapandi og áhugaverð. 

Söguaðferðin er sett upp í söguramma og er unnið eftir honum. Söguramminn skiptist í 

sex dálka: söguþráð, lykilspurningar, vinnu nemenda, bekkjarskipulag, efni og gögn, svo og 

afrakstur. Hlutverk kennarans í söguaðferðinni er að vera leiðbeinandi og einnig að gera 

sér grein fyrir hvar nemandinn er staddur og vinna út frá því. Því með því að byggja ofan á 

reynslu nemenda bætist ný reynsla við sem viðbót við þær hugmyndir sem þeir höfðu 

fyrir. Í söguaðferðinni þarf námsmat að vera margvíslegt, því skólastarf á að byggja á 

fjölskrúðugum viðfangsefnum sem höfða til allra nemenda. Söguaðferðin ætti að 

auðvelda kennurum að fara eftir skipulagi í kennslu yfir veturinn. Þar er það alveg 

niðurnjörvað hvað á að gera næst og þannig koll af kolli. Hægt er að samþætta margar 

námgreinar inn í hana, svo sem íslensku, náttúrufræði og stærðfræði.   

Niðurstaða höfundar er sú að söguaðferðin henti vel í fjölbreyttum nemendahópi. 

Kennarinn finnur hentugt viðfangsefni fyrir aldurshópinn, sem unnið er með, og finnur 

verkefni sem henta hæfniviðmiðum fyrir þann hóp. Nemendur læra ekki eingöngu um 

viðfangsefnið sem sett var fyrir, heldur einnig að vinna saman sem ein heild og í minni 

hópum, í paravinnu og sem einstaklingar. Allir nemendurnir vinna að sama markmiði og 

leysa stórt verkefni sem ein heild. 

Viðhorf höfundar gagnvart söguaðferðinni hefur orðið enn jákvæðara, eftir að hann 

hóf þessa athugun. Það reyndist áhugavert að nota söguaðferðina í kennslu. Nú þegar 

söguaðferðinni hefur verið beitt innan veggja Grunnskóla Grundarfjarðar verður það 

vonandi hvatning fyrir kennarana sem starfa þar til að reyna að nota söguaðferðina og 

auka skipulagðið í kennslu. Þeir gætu t.d. notað sögurammann minn um íslensku húsdýrin 

þegar þeir kenna um þau. 

Af öllu því sem hér hefur verið fjallað um er ljóst að söguaðferðin hentar fyrir 

fjölbreyttan nemendahóp, óháð bakgrunni nemendanna, áhuga og getu. 
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Viðauki A: Námsmat  

 

Þetta voru hæfniviðmiðin sem höfundur vildi að nemendur uppfylltu í lok 

sögurammans:  

-Kynnir vinnu sína munnlega og myndrænt.  

-Tekur þátt í lýðræðislegu samstarfi og umræðu. 

-Gerir sér grein fyrir einkennum íslenskrar náttúru, með sérstakri tengingu við 

íslensku húsdýrin. 

-Sýnir samstarfsfólki sínu og umhverfi tillitssemi og umhyggju. 

-Tjáir þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einir og sér og í samvinnu 

við aðra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

- Nemendur þekkir íslensku húsdýrin og lifnaðarhætti þeirra.  

-Vinnur af áhuga og samviskusemi 

-Notar hugmyndaflugið sitt 

-Sýnir skapandi vinnubrögð 

-Góður frágangur á verkefnunum 
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Matsblað kennara – fyrir hvern nemanda  

                                            Alltaf          Oftast           Stundum          Aldrei 

Vinnur af áhuga og samviskusemi 

Hefur hugmyndaflug og nýtir það 

Sýnir skapandi vinnubrögð 

Góður frágangur á verkefnunum  

Tekur þátt í umræðum 

Sýnir tillitssemi og umhyggju 

 

 

Kynning nemandans á íslenska húsdýrinu sínu 

Talar nemandinn skýrt 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Getur nemandinn sagt frá af öryggi 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Viðauki Á: Bréf til foreldra og aðstoðarskólastjóra 

Grundarfirði 15. febrúar 2017 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég heiti Sigurborg Knarran Ólafsdóttir og er að ljúka B.Ed.-námi við Kennaradeild Háskóla 

Íslands, í kennslu ungra barna í grunnskóla, í vor. Ég er að undirbúa lokaverkefni mitt, sem 

ég hef fengið leyfi til að vinna í Grunnskóla Grundarfjarðar. Mig vantar nokkra nemendur í 

1. bekk og 2. bekk til að taka þátt í því.  

Ég ætla taka fyrir náms- og kennsluskipulag, sem nefnist söguaðferð, með íslensku 

húsdýrin sem viðfangsefni. Það er tekið fyrir út frá skólanámskrá Grunnskóla 

Grundarfjarðar. Söguaðferðin er kennsluform þar sem nokkrum námsgreinum er fléttað 

saman og líkist hún þemanámi, en með þessari aðferð er lögð áhersla á að forhugmyndir 

nemenda fái að njóta sín. Nám með söguaðferð byggist á nemendum og bæta þeir í 

náminu við þá þekkingu. Bæði er um einstaklingsvinnu nemenda að ræða, svo og vinnu í 

litlum hópum. Viðfangsefni verða margs konar og áhugavekjandi. 

 

Að verkefninu loknu mun ég fara yfir vinnu nemendanna, hvernig gekk að framkvæma 

söguaðferðina og hvað þeir lærðu um íslensku húsdýrin. Einnig skoða ég hvort aðferðin 

hentar til að vinna með í fjölbreyttum nemendahópi, óháð bakgrunni nemenda, áhuga og 

getu.  

 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við gagnaöflun þannig að nöfn nemenda koma ekki fram við 

úrvinnslu og skrif mín um viðfangsefni unnin í Grunnskóla Grundarfjarðar. Nöfnum 

nemenda verður breytt til að gæta nafnleyndar ef vitnað er beint í hugmyndir eða tillögur 

nemenda um vinnu við viðfangsefnið. 

 

Til að barnið þitt megi taka þátt í lokaverkefninu mínu þarf ég skriflegt leyfi frá þér/ykkur. 

Ef það er góðfúslega veitt þá vinsamlegast undirritið skjalið og biðjið barnið að koma með 

það til umsjónarkennara. 

Ég undirrituð/aður leyfi hér með þátttöku  

 _____________________________________(nafn barns) til að taka þátt í umræddu 

lokaverkefni í Grunnskóla Grundarfjarðar 

___________________________________ ___________ 

________________(foreldri/forráðamaður) 

Kær kveðja, 

Sigurborg Knarran 
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                                                                            Grundarfirði, 14. febrúar 2017 

 

Til aðstoðarskólastjóra Grunnskóla Grundarfjarðar  

Sæll Björgvin 

Ég heiti Sigurborg Knarran Ólafsdóttir og mun í vor ljúka B.Ed.-námi við 
Kennaradeild Háskóla Íslands, með kennslu ungra barna í grunnskóla sem kjörsvið. Erindið 
er að biðja um leyfi til að vinna lokaverkefni mitt hjá ykkur.  

Ég ætla að taka fyrir náms- og kennsluskipulag sem nefnist söguaðferð (e. 
Storyline) með íslensku húsdýrin sem viðfangsefni. Verkefnið er valið með hliðsjón af 
skólanámskrá Grunnskóla Grundarfjarðar. Söguaðferðin er kennsluform þar sem nokkrum 
námsgreinum er fléttað saman og líkist hún þemanámi en með þessari aðferð er lögð 
áhersla á að forhugmyndir nemenda fái að njóta sín. Bæði er um einstaklingsvinnu 
nemenda að ræða og vinnu í litlum hópum. Viðfangsefni verða fjölbreytt og 
áhugavekjandi. 

Ég óska eftir að 4-6 nemendur í 1. bekk og 2. bekk geti tekið þátt í verkefni mínu, 
helmingurinn af erlendum uppruna og hinn helmingurinn af íslenskum uppruna. Ég óska 
eftir að fá að hitta þá tvisvar í viku í tvær kennslustundir í senn, í alls þrjár vikur.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt við gagnaöflun þannig að nöfn nemenda koma ekki 

fram við úrvinnslu og skrif mín um viðfangsefni unnin í Grunnskóla Grundarfjarðar. 

Nöfnum nemenda verður breytt til að gæta nafnleyndar ef vitnað er beint í hugmyndir eða 

tillögur nemenda um vinnu við viðfangsefnið. 

Að verkefninu loknu fer ég yfir vinnu nemendanna, hvernig gekk að framkvæma 

söguaðferðina og hvað þeir lærðu um íslensku húsdýrin. Einnig skoða ég hvort aðferðin 

hentar til að vinna með í fjölbreyttum nemendahópi óháð bakgrunni nemenda, áhuga og 

getu.  

 

Kær kveðja, 

Sigurborg Knarran 
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Viðauki B: Námsgögn  

Nú yrkjum við ljóð um íslensku húsdýrin (þau semja ljóð um húsdýrið sitt) 

 

Teiknaðu myndir eða skrifaðu nokkur orð um íslenska húsdýrið þitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Lokaðu augunum og ímyndaðu þér að þú sért á sveitabæ. Skrifaðu niður eða 

teiknaðu hvað þú sérð, hvað þú heyrir og hvað þú finnur. 

Ég sé: 

______________________________________________________________________ 

Ég heyri: 

___________________________________________________________________ 

Ég finn: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Heiti á ljóðinu: 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Höfundur:___________________________________________________________ 
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Viðauki D: Sögurammi 

 

Sögurammi: Íslensku húsdýrin 

 

 

 

Söguþráður 

 

Lykilspurningar 

 

Vinna nemenda 

 

Bekkjarskipu

lag 

 

Efni og gögn 

 

Afrakstur 

1. 

Íslensku 

húsdýrin. 

 

Hvaða dýr 

þekkið þið? 

(Ég útskýrði 

muninn á 

húsdýrum og 

villtum dýrum, 

sum dýr eru 

kölluð húsdýr 

og önnur villt 

dýr. Vitið þið af 

hverju þau 

ganga undir 

þessum 

heitum?) 

Hvaða dýr eru 

íslensk húsdýr? 

 

Hugmyndavinn

a, umræða og 

skráning - 

(kind, hestur, 

kýr, geit, svín, 

hundur, köttur, 

hæna). 

 

Allur 

bekkurinn. 

 

Flettitafla 

eða 

tússtafla. 

 

Hugmyndir um 

hvaða dýr eru 

íslensk húsdýr. 
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2. 

Hver nemandi 

velur eitt 

húsdýr. 

 

Hvernig líta 

húsdýrin út?  

(Hver og einn 

segir okkur frá 

sínu húsdýri og 

hvernig það 

lítur út). 

A. 

Hver nemandi 

býr til 

klippimynd af 

sínu húsdýri.  

Bekknum er 

sýnd auðveld 

aðferð til að 

búa til 

klippimynd af 

húsdýri. 

 

B. 

Nemendur skrá  

upplýsingar um 

húsdýrið sitt, 

ákveða hvað 

það á að heita 

og hvað það er 

gamalt. Einnig 

skrá þeir allar 

aðrar 

upplýsingar 

sem þeir hafa 

aflað sér um 

húsdýrið: hefur 

dýrið feld eða 

fjaðrir, hófa 

eða klaufar. 

 

Hver 

nemandi 

fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Hver 

nemandi 

fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alls konar 

pappír, efni, 

garn, skæri, 

lím og litir. 

 

 

 

 

 

 

Hálft A4 

blað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbúnar 

klippimyndir af 

húsdýrunum 

uppi á vegg. 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingarnar 

um húsdýrin 

við hlið 

húsdýranna á 

veggnum.  
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Skrifa einnig 

allar þær 

upplýsingar 

sem þeir búa 

yfir um 

húsdýrið sem 

þeir eru með. 

 

 

c.  

Hver og einn 

segir frá sínu 

húsdýri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver 

nemandi 

fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsdýrið og 

upp-

lýsingarnar 

um það. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munnleg 

frásögn, æfing í 

því að koma 

fram. 

3.  

Semja ljóð um 

húsdýrið sitt. 

 

Hver og einn 

skrifar á blað 

hvað kven- og 

karldýrið 

heitir. 

 

 

 

 

Hver nemandi 

semur ljóð um 

íslenska 

húsdýrið sitt.   

 

Hver fyrir 

sig. 

 

Blað með 

fyrirmælum 

og blýantur. 

 

 

Ljóðið tilbúið. 

Nemandi flytur 

ljóðið fyrir 

bekkinn. 
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 4. 

Sveitabær. 

 

Hvað er 

sveitabær? 

Hvað fer fram á 

sveitabæ? 

Hvað á 

sveitabærinn 

að heita? Hvers 

konar hús eru á 

sveitabænum? 

 

Hópnu

m er skipt í tvo 

hópa með 

þremur í. 

Hópurinn talar 

saman um 

hvað hver og 

einn á að gera. 

Hver hópur 

býr til eitt til 

tvö hús með 

því að tengja 

við formin í 

stærðfræði.  

Húsin eru 

gerð með 

því að klippa 

út formin og 

líma þau 

saman. 

 

Nemendur 

eru tveir 

saman í 

hópi.  

 

Skæri, litir, 

lím og blöð í 

margs konar 

litum. 

Nemendur fá 

skýrari mynd af 

því hvað 

sveitabær er og 

hvað fer fram 

þar.  

Finna heiti á 

bæinn okkar. 

 

 

 

 

Klára 1 til 2 

hús. 

 

Nemendur læra 

verkskiptingu 

og þjálfast í að 

nota ólík form 

og raða þeim 

saman. 
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5. 

Sauðburður 

(atburðurinn). 

 

Hvað er 

sauðburður? 

Hvenær fer 

sauðburður 

fram? 

Við höfum 

umræður og 

skrifum á 

flettitöflu hvað 

á sér stað í 

sauðburði. 

Allir skrifa 

síðan niður á 

blað eitt hugtak 

og útskýra eftir 

bestu getu með 

aðstoð 

kennarans. 

 

 

Allur 

bekkurinn. 

 

flettitafla 

Læra nokkur 

hugtök 

varðandi 

sauðburð.  
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6.  

Mat á 

verkefninu. 

 

Hvað finnst 

ykkur að þið 

hafið lært? 

Hvað fannst 

ykkur 

skemmtilegast? 

 

 

 

 

 

Hugmyndir um 

hvernig við 

eigum að kynna 

verkefnið fyrir 

bekknum. 

a. 

Hver og einn 

nemandi skrifar 

sínar 

hugmyndir og 

svör við 

spurningunum 

og skilar til 

kennara.  

 

 

 

b. 

Hugmynda-

vinna í 

bekknum og 

samantekt í 

lokin. 

 

Einn og 

einn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allur 

bekkurinn. 

 

Autt blað og 

blýantur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flettitafla.  

 

Mat nemanda 

á verkefninu 

(Viðauki A).  

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir að 

skipulagi 

lokahátíðar.  

 

 

 

Í lokin þegar öll verkefnin eru búin, er afrakstur starfsins kynntur. Við ætlum að bjóða 

fyrsta og öðrum bekk í heimsókn. Gestirnir koma í kennslustofuna og fá að skoða 

verkefnin, síðan setjast þeir niður og verkefnin verða kynnt fyrir þeim. Við segjum frá því 

hvað og hvernig við höfum unnið í viðfangsefninu um íslensku húsdýrin. Allir nemendur í 

hópnum kynna ólík viðfangsefni sem voru unnin einstaklingslega eða í hópum. 
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Viðauki E: Bókasafn 

Kennarinn setur upp lítið bókasafn með upplýsingum um íslensku húsdýrin þar 

sem nemendur geta aflað upplýsinga um dýrin.  

• Íslenska sauðkindin eftir Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson 

• Hesturinn minn eftir Bruce Mcmillan 

• Íslensku húsdýrin eftir Hákon Aðalsteinsson 

• Afkvæmi dýra í sveitinni, íslensk þýðing eftir Hrafnkel S. Óskarsson 

• Húsdýrin okkar eftir Stefán Aðalsteinsson 

• Íslenski fjárhundurinn eftir Gísla Pálsson, Oliver Kentish, Hermann Pálsson og 

Kloes, Guðrun M.H. 

• Íslensku húsdýrin og Trölli eftir Bergljótu Arnalds. 

 

 


