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Formáli 

Árið 2017 skilaði ég inn B.Ed. ritgerð sem sneri að verkefni í samfélagsgreinum sem ég samdi. 

Ég vissi strax að ég hefði áhuga á að sannreyna hvernig gengi að kenna þetta verkefni í 

grunnskóla hér á landi. Þetta fékk ég að reyna í vettvangsnámi mínu haustið 2018 og verð ég 

ævinlega þakklát fyrir það tækifæri.  

Ég vil þakka kennurum og öðru starfsfólki á unglingastigi skólans sem hjálpuðu mér og 

voru mér til halds og trausts á meðan á þessari rannsókn stóð. Ég mun seint gleyma þeim 

mánuðum sem ég dvaldi þar og öllu því sem ég lærði. Ég tel að ég hafi vaxið í starfi sem 

kennari og ég hef getað nýtt mér þá þekkingu sem ég öðlaðist í áframhaldandi kennslu. 

Sérstaklega vil ég þakka æfingakennara mínum sem tók mig undir sinn verndarvæng, jafnvel 

eftir að vettvangsnámi mínu lauk. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni, sérstaklega foreldrum 

mínum, þeim Unu og Úlfari, sem hafa staðið við bak mitt og stutt mig dyggilega undanfarin 

ár, og afa mínum og ömmu. Leiðbeinendur verkefnisins voru Ingvar Sigurgeirsson, prófessor 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, og Ása Helga Proppé Ragnarsdóttir, aðjunkt í 

kennslufræði leiklistar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þeim vil ég þakka fyrir 

ómetanlegan stuðning, lærdómsríkt samstarf og góða leiðsögn við gerð verkefnisins. 

Sérstaklega vil ég þó þakka þeim fyrir þá hvatningu sem þau gáfu mér og þann áhuga sem 

þau sýndu verkefninu frá upphafi. Það hvatti mig áfram og var mér mikilvægt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Akureyri, 2. maí 2019 

 

Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun 
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Ágrip 

Meistaraverkefni þetta fjallar um rannsókn á innleiðingu verkefnisins Í sporum annarra: 

verkefni í samfélagsgreinum í grunnskóla á Íslandi. Ég samdi verkefnið á árunum 2015‒2016 

og endurbætti það árið 2018 áður en ég kenndi það í fyrsta skipti. Rannsóknin fór fram í 

þriggja mánaða vettvangsnámi mínu haustið 2018, en rannsóknin sjálf stóð í tíu vikur. 

Verkefnið hefur það að markmiði að að nemendur geti sett sig í spor jafnaldra sinna í 

mismunandi löndum eða landsvæðum í heiminum. Undir lok verkefnisins eiga nemendur að 

geta leyst álitamál án þess að láta þjóðerni sitt lita afstöðu sína. Nemendur fara í 

rannsóknarleiðangur í gegnum land sem þeir fá úthlutað af handahófi. Þessi vegferð á sér 

stað með upplýsingaleit á netinu, lestri bóka og notkun forrita. Verkefnið byggir að miklu 

leyti á samþættingu samfélagsgreina. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

verkefnisins og þeirri hugmyndafræði sem það er byggt á. Jafnframt er verkefnið og ferli þess 

útskýrt og gerð grein fyrir þeim gögnum sem aflað var í rannsókninni. Þá verða niðurstöður 

hennar kynntar. Ég hef ekki fundið heimildir sem sýna fram á að álíka verkefni hafi verið 

gefið út, en Í sporum annarra er þó byggt að nokkru á aðferðum sem svipar til 

söguaðferðarinnar (skosku aðferðarinnar) og landsnámsaðferðarinnar sem Herdís Egilsdóttir 

er höfundur að.  

Gögn rannsóknarinnar, sem fylgdi sniði starfendarannsóknar, voru dagbók, 

nemendakannanir og rýnihópaviðtöl í lok vettvangsnámsins. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að vel er hægt að nota verkefnið til kennslu í samfélagsgreinum, þó þörf sé á að 

endurskoða það með tilliti til orðalags spurninga, betri og virkari lýðræðislegra kennsluhátta 

og frekari tengingar við siðferðileg álitamál.  

Í ritgerðinni er að finna viðauka með gögnum sem nýtt voru við kennslu og mat á 

verkefninu. Viðaukana geta aðrir nýtt sér sem hafa áhuga á að prófa verkefnið.  
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Abstract 

In another‘s shoes - Implementation of a project in social studies in compulsory schools in 

Iceland 

This thesis focuses on a study on the implementation of In another‘s shoes: project in social 

studies in compulsory schools in Iceland. I designed this project in 2015-2016 and improved 

it in 2018 before I taught it for the first time. The study was conducted in a school where I 

did my practife teaching in the fall of 2018, which took three months, but the study itself 

lasted ten weeks. In another‘s shoes is a project that was designed by me. The aim of the 

project is to enable students to be able to walk in the shoes of their peers in different 

countries or regions of the world. At the end of the project, students should be able to solve 

issues without having their nationality color their attitudes. Students will go on a research 

expedition through a country that they are randomly assigned. This journey takes place 

through websites, apps and textbooks. The project is largely based on the integration of 

social subjects. The theoretical background of the project and the philosophy on which the 

project is based are reviewed in the thesis. The project and its process are presented, as well 

as the data gathered in the study and its findings are submitted. I have not found any 

sources that show that a similar project has been developed, but it does in some ways 

resemble the Scottish method and the methods developed by the Icelandic teacher Herdís 

Egilsdóttir. 

The research data included a diary, students surveys, and focus group interviews which 

conducted at the end of the on-location study. The study's findings showed that the project 

can be used for teaching social studies although it needs to be revised in terms of the 

wording of questions, better and more effective democratic teaching practices, and with an 

improved link to ethical issues. 

At the end of the thesis you can find resources that were used for teaching and 

evaluating the project. The resources are free for others who are interested to try the 

project.   
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1 Inngangur 

Mikilvægt er að hafa jafnvægi í kennslu og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem höfða til 

fleiri en eins hóps nemenda. Slíkar aðferðir geta viðhaldið áhuga nemenda á viðfangsefninu 

en einnig nýst til að kveikja áhuga. Verkefnið Í sporum annarra, sem ritgerðin er byggð á, 

snýst um að nemendur setji sig í spor jafnaldra sinna í löndum og á landsvæðum út í heimi en 

með því er þeim ætlað að öðlast nýja sýn á veröldina. Nemendur svara spurningum sem eru 

bæði tengdar hæfniviðmiðum Aðalnámskrár og þeim námsgreinum sem falla undir heitið 

samfélagsgreinar, auk náttúrufræði. Nemendur skrifa einnig dagbókarfærslur um vandamál 

sem geta steðjað að persónum þeirra og fjölskyldu. Með verkefninu er nemendum ætlað að 

að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og er markmið þess að efla samhygð, réttsýni, 

siðferði, og gagnrýna hugsun þeirra en auk þess á verkefnið að hjálpa nemendum að auka við 

þekkingu sína á þeim námsgreinum sem kenndar eru undir heitinu samfélagsgreinar.  

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Í inngangi er greint frá vali á viðfangsefna, markmiði 

rannsóknarinnar, rannsóknarspurningu og uppbyggingu ritgerðar. Í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. Rannsóknin er starfendarannsókn og byggir á námsefni 

sem höfundur samdi og í kaflanum er fjallað um kennslubækur í samfélagsgreinum, 

samþættingu námsgreina, hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla sem hægt er að tengja 

við námsefnið, kennsluaðferðir, áhuga og virkni nemenda og hversu mikilvægir allir þessir 

þættir eru í kennslu. Þá er vikið að kenningu um hugsmíðahyggju, fjölgreindakenningu 

Gardners og möguleikum samvinnunáms. Að lokum er samantekt úr kaflanum. Í þriðja kafla 

er fjallað um námsefnið sjálft, þau gögn sem voru notuð, gagnabanka sem höfundur samdi til 

notkunar fyrir kennara, kennsluleiðbeiningar og þær kennsluaðferðir sem notaðar voru. 

Fjórði kafli snýr að rannsókninni sjálfri en hann skiptist í fimm undirkafla þar sem fjallað er 

um rannsóknarsnið, undirbúning kennara, þátttakendur, gögn, gagnaöflun, greiningu og 

úrvinnslu gagna. Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þar leitast ég 

við að svara rannsóknarspurningum í ljósi niðurstaðna. Í sjötta kafla eru umræður þar sem ég 

tengi niðurstöður rannsóknarinnar við fræðilegt efni og í sjöunda kafla eru lokaorð.   

1.1 Val á viðfangsefni  

Hugmyndin að þessu verkefni hefur lengi verið að brjótast í mér. Hún kviknaði fyrst fyrir um 

áratug þegar ég rakst á námsleikinn RealLives1, en hann gerir leikmönnum kleift að lifa lífi 

manneskja á jörðinni, sem valdar eru af handahófi. Leikmenn geta valið störf sín, lífskjör, 

félagsstörf og stofnað fjölskyldur, en allar ákvarðanir þeirra verða fyrir áhrifum frá tiltækum 

                                                 
1 Sjá um þennan leik á þessari slóð: https://reallivesworld.com/gamers/index.html 

https://reallivesworld.com/gamers/index.html
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tölfræðilegum raunverulegum gögnum. Líf allra leikmanna getur þannig orðið fyrir ýmsum 

áhrifum, svo sem frá náttúruhamförum, stríði, sjúkdómum, slysum og öðrum breytingum á 

lífsháttum. Leikmenn fá að spila frá fæðingardegi þar til þeir deyja (RealLives, 2019). 

Leikurinn kveikti áhuga minn á að prófa hann með nemendum og finna út hvort hann gæti 

gagnast þeim.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangurinn með framkvæmd rannsóknarinnar var að skoða hvernig til tækist að nota 

námsefnið Í sporum annarra í skólastarfi og kanna áhrif þess á nám nemenda og starfshætti 

kennara. Einnig vildi ég athuga hvernig gengi að stuðla að nýrri leið fyrir nemendur til að læra 

og kveikja áhuga þeirra bæði á því sem hefur gerst í sögu heimsins og því sem er að gerast og 

hvernig allt sem er gert hefur afleiðingar, góðar eða vondar. Námsefnið var tilraunakennt í 

vettvangsnámi mínu haustið 2018.  

Þær rannsóknarspurningar sem ég geng út frá eru þrjár: Hvernig tókst innleiðing 

verkefnisins Í sporum annarra: Verkefni í samfélagsgreinum á unglingastigi í grunnskóla á 

Íslandi? Hvaða hæfniviðmiðum tókst að ná með verkefninu? Hvaða lærdóm má draga af 

innleiðingunni?  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem bæði rannsóknin og verkefnið 

sjálft er byggt á. Fyrst verður stuttlega drepið á sögu samfélagsgreina í íslensku skólakerfi og 

hvernig þær hafa breyst undanfarna áratugi, fjallað um markmið þeirra samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla og samþættingu námsgreina. Þá verður fjallað um kennsluhætti og 

kennsluaðferðir sem henta verkefninu, hvert hlutverk kennarans er í kennslu og hvernig 

áhugi og virkni nemenda geta haft áhrif á kennslu. Í þriðja undirkafla verður gerð grein fyrir 

hugsmíðahyggju og í þeim fjórða er athyglinni beint að hugmyndum C. Wright Mills um 

„sociological imagination“ eða „félagsfræðilega ímyndun“ eins og ég mun nefna þetta hugtak 

héðan í frá í þessari ritgerð. Mills var bandarískur félagsfræðingur sem taldi að ef nemendum 

væri kennt að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn væri verið að gefa þeim þann möguleika 

að víkka sjóndeildarhring sinn og leyfa sjálfum sér að líta á heiminn án landamæra (Mccoy, 

2012, bls. 63). Í þessum kafla verður einnig sýnt fram á tengsl fjölgreindakenningar Howard 

Gardners við verkefnið. Í síðustu tveimur undirköflunum, þeim sjötta og sjöunda, verður 

vikið að flokkunarkerfi Benjamin Blooms og hvernig það tengist verkefninu. Síðan verður 

fjallað um samvinnunám, hugmyndafræði þess, hlutverk kennara í samvinnunámi og mun á 

hópvinnu og samvinnunámi.  

2.1 Samfélagsgreinar 

Í kringum 1970 urðu miklar umbreytingar í íslensku skólakerfi en í þeim fólust m.a. átak í 

nývæðingu og umbótum á íslensku skólastarfi (Þorsteinn Helgason, 1998, bls. 47). 

Námsgreinar voru sameinaðar undir heitinu samfélagsfræði en forsprakki þess var Wolfgang 

Edelstein. Wolfgang er fyrrum stjórnandi Max-Planck menntarannsóknarstofnunarinnar í 

Berlín. Hann var ráðgjafi við menntamálaráðuneyti Íslands árin 1966-1984 og aftur 1989‒

1991 (Wolfgang Edelstein, 2010). Grunnhugmyndir sameiningarinnar voru einkum sóttar til 

Bandaríkjanna og voru innblásnar af uppeldisfræðingnum Jean Piaget. Það var síðan árið 

1977 sem Aðalnámskrá í samfélagsfræði leit dagsins ljós á Íslandi og þessar breytingar tóku 

gildi (Þorsteinn Helgason, 1998, bls. 47). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) bera þessar greinar nú heitið 

samfélagsgreinar og falla undir þann flokk; greinarnar eru heimspeki, samfélagsfræði, 

landafræði, saga, lífsleikni, þjóðfélagsfræði, jafnréttismál, trúarbragðafræði og siðfræði (bls. 

52). Það er því úr mörgu að moða.  

Það er hlutverk samfélagsgreina að fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og 

gagnrýninn hátt og er grundvöllur þeirra og skylda að fræða nemendur um gildi eins og 
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lýðræði, jafnrétti, umhyggju og virðingu og hvaða þýðingu þessi gildi hafa fyrir farsælt líf 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195).  

2.1.1 Samþætting námsgreina 

Þegar talað er um samþættingu námsgreina er átt við viðfangsefni í námi sem krefjast þess 

að þekking og færni séu sótt til fleiri en einnar námsgreinar (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9). 

Samþætting gegnir lykilhlutverki í verkefninu Í sporum annarra en það er einmitt hugsað sem 

upplagt tækifæri til að vefja saman þau mörgu og mismunandi málefni sem samfélagsgreinar 

snerta. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að „aðferðafræði og verklag ólíkra námsgreina 

stuðlar að fjölbreyttu námi og almennri menntun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 51). 

Markmiðið með þessu verkefni er að stuðla að fjölbreyttu námi en einnig að efla 

hugmyndaflug, ímyndunarafl og skapandi hugsun nemenda. 

Í lögum um grunnskóla (2008) um markmið náms stendur að gæta skuli þess að námið sé 

sem heildstæðast, en hver grunnskóli hafi þó ákvörðunarrétt um hvort námsgreinar og 

námssvið séu kennd aðgreind eða samþætt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það er því ekki 

skylda hjá grunnskólum að beita samþættingu námsgreina við kennslu eða námskrárgerð.  

Samkvæmt Aðalnámskrá er, innan hverrar námsgreinar, gert ráð fyrir að unnið sé að 

ákveðnum hæfniviðmiðum sem nemandi á að búa yfir við lok grunnskóla. Þau hæfniviðmið 

samfélagsgreina sem tengjast þessu verkefni hvað mest eru: jafnrétti, mannréttindi, lýðræði, 

virðing, siðgæðisvitund, tjáning, sköpun, fjölskyldugerð, fjölmenning, heimssaga og 

trúarbrögð, en betur verður gerð grein fyrir hæfniviðmiðum í kafla 2.1.2.  

Í sporum annarra snýst þó ekki einungis um að nemendur læri að setja sig í spor annarra. 

Verkefninu er ætlað að styrkja og efla samhygð, jafnrétti, réttsýni, lýðræði og virðingu. Allt 

eru þetta mikilvæg viðhorf sem áríðandi er að nemendur tileinki sér. Einnig er því ætlað að 

fræða nemendur um auðlindir jarðarinnar, hvernig hægt er að nýta þær, eða ofnýta, ásamt 

siðferðislegum álitamálum eins og einelti og að fara í manngreinarálit. Það er því vel hægt að 

samþætta landafræði, náttúrufræði, heimspeki og lífsleikni við þetta verkefni. Hverjum 

kennara sem nýtir sér þetta verkefni er vitaskuld frjálst að samþætta eins og honum finnst 

best, enda ekkert sem stendur í vegi fyrir því að verkefnið sé útfært eftir vilja hvers og eins 

kennara sem vill nýta sér það.  

2.1.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) koma fram sex grunnþættir menntunar. Þessir grunnþættir 

eru læsi, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og jafnrétti og sköpun. 

Þessir grunnþættir eiga að endurspeglast í hverri námsgrein fyrir sig og er markmið þeirra að 

efla sjálfsþekkingu nemenda, styrkja vilja þeirra og getu til að hafa áhrif og taka virkan þátt í 

samfélaginu (bls. 16). Allir grunnþættirnir sex eru samfélagsmiðaðir og er þeim ætlað að 
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stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði. Grunnþættirnir eiga einnig að hjálpa nemendum að 

tileinka sér ákveðin gildi sem eiga að stuðla að betra samfélagi, að út í það berist vel 

menntað og heilbrigt fólk, bæði til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og til 

þeirra starfa sem unnin eru í samtímanum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16; Atli 

Harðarson, 2012, bls. 72). 

Það þarf að leggja upp með það að verkefni séu fjölbreytt og grípi áhuga nemenda en 

einnig er mikilvægt að að verkefni hafi gildi sem námsefni og fylgi Aðalnámskrá grunnskóla. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla eru hæfniviðmið samfélagsgreina og er þeim skipt í þrjá flokka, 

reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Í sporum annarra er ætlað að efla hæfniviðmið úr 

öllum þessum flokkum. Sem dæmi þá eiga nemendur við lok 10. bekkjar að geta sett sig í 

spor annars fólks með ólíkan bakgrunn eða viðhorf, frá ýmsum stöðum og tímum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 202). Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti sýnt 

fram á mikilvægi félagslegs réttlætis, að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum,  jöfnuði, 

mannréttindum og helgi mannlegs lífs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 202). Að auki eiga 

þeir að geta vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og 

réttsýnan hátt og fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni frá mismunandi 

sjónarhólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 202). Verkefnið Í sporum annarra  tekur á 

öllum þessum þáttum, kennarar ættu með þátttöku í verkefninu að geta hjálpað nemendum 

sínum að ná tökum á þeirri hæfni sem getið er hér að framan, ásamt öðrum sem snerta 

verkefnið á beinan hátt.  

Öll þau hæfniviðmið sem nemendur áttu að ná með verkefninu komu úr öllum þremur 

flokkunum, þ.e. reynsluheimi, hugarheimi og félagsheimi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198‒203). Við lok 10. bekkjar á nemandi: 

Tafla 1: Hæfniviðmið Í sporum annarra 

Reynsluheimur Hugarheimur 

 

Félagsheimur 

 

Að geta ... 

sýnt fram á skilning og  mikilvægi þess að 
bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 
fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, 
jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

 

gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á grunni 
þeirrar sjálfsþekkingar, 

 

útskýrt með dæmum 
margbreytileika mannlífsins 
og ólíkan bakgrunn fólks, 
borið virðingu fyrir frelsi fólks 
til mismunandi trúar, lífsgilda, 
skoðana og lífshátta, 
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útskýrt margbreytileika trúarbragða og 
lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf 
einstaklinga, hópa og samfélaga, 

 

greint jákvæð og neikvæð 
áreiti og staðist þrýsting, sem 
stefnir heilsu og velferð fólks 
í voða, 

 

vegið og metið skoðanir og 
upplýsingar, brugðist við 
þeim á fordómalausan og 
réttsýnan hátt  

 

rætt og borið saman ólík trúar- og 
lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er 
sameiginlegt og hvað sérstætt, 

 

gert sér grein fyrir jafngildi 
sínu og annarra manna og 
útskýrt fyrir öðru fólki 
mikilvægi þess, 

 

fengist við samfélagsleg og 
siðferðileg málefni frá 
mismunandi sjónarhólum  

 

gert sér grein fyrir hlutverki og 
margbreytileika fjölskyldna og 
gagnkvæmum áhrifum innan hennar á 
mismunandi tímum og menningarsvæðum, 

 

sett sig í spor annars fólks 
með ólíkan bakgrunn eða 
viðhorf, á ýmsum stöðum og 
tímum  

 

sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og 
virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga. 

 

útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, 
vinda og hafstrauma jarðar og hvernig 
þessir þættir móta ólík lífsskilyrði, 

 

 

 

2.2 Kennsluhættir og kennsluaðferðir 

Val á kennsluaðferðum getur verið ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur. Nemendur 

eru ólíkir í eðli sínu og það sama má segja um kennsluaðferðir því þær byggja á ólíkum 

forsendum og markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 45). Mismunandi kennsluaðferðir 

henta ólíkum nemendum og því er æskilegt að kennari hafi góða þekkingu á ólíkum 

aðferðum og að nýta hið fjölbreytta úrval aðferða sem í boði er. Í byrjun 21. aldar var gerð 

umfangsmikil rannsókn á starfsháttum í grunnskólum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 113). Í niðurstöðum 

kom í ljós að algengustu kennsluaðferðir í grunnskólum hér á landi voru bein kennsla og 

kennsla þar sem notast er við vinnubækur. Ekki var mikið lagt upp úr því að nemendur fái að 

vera með í ráðum þegar kemur að námsskipulagi og ekki fundust mörg dæmi um 

lýðræðislegt samstarf.  

Lýðræði í skólastarfi er mikilvægur þáttur í kennslu. Einn af sex grunnþáttum menntunar 

sem koma fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lýðræði og mannréttindi. Skólar þurfa að 

undirbúa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Dewey, 2000a, bls. 13) og kenna 

þeim að bera virðingu fyrir hverjum og einum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21). 

Hlutverk kennara er að stuðla að lýðræðislegum starfsháttum sem einkennast t.a.m. af 

jafnræði, virkni og virðingu (Dewey, 2010, bls. 22‒25). Minnst er á mikilvægi lýðræðislegra 

vinnubragða í grunnskólum í lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
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Námsefnið Í sporum annarra byggist á nokkrum kennsluaðferðum, en um flestar þeirra er 

fjallað í bókunum Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson (2013) og Leiklist í 

kennslu: Handbók fyrir kennara eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttir (2006). Þær 

kennsluaðferðir sem falla helst að verkefninu eru eftirfarandi, fengnar úr bókinni Litrófi 

kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013):  

Tafla 2: Yfirlit yfir flokka kennsluaðferða  

Flokkar kennsluaðferða Kennsluaðferðir sem höfundur notaði við kennslu 

Útlistunarkennsla (e. exposiotory 

instruction) 

 

Kennsluaðferð sem byggist á því að 

kennarar miðla þekkingu, útskýra, 

reifa eða ræða ólíkar leiðir og 

sjónarhorn eða vekja nemendur til 

umhugsunar. Þessa aðferð er hægt 

að nota við kynningu á hverri lotu 

fyrir sig.  

 

Fyrirlestrar / sýningar: Hægt er að halda því fram með nokkurri vissu 

að fyrirlestrar séu með algengustu kennsluaðferðunum, að minnsta 

kosti í háskólum og framhaldsskólum. Þeir fyrirlestrar sem eru hvað 

þekktastir í grunnskólum má kalla smá- eða stuttfyrirlestra (e. brief 

lectures, mini-lectures).   

Þulunám og þjálfunaræfingar (e. 

drill-and-practice) 

 

Tengist því að kanna þekkingu 

nemenda og festa hana í minni eða 

þjálfa leikni og efla færni á ákveðnu 

sviði. Þessi kennsluaðferð tengist 

þeim skriflegu æfingum sem 

nemendur þurfa að svara í hverri 

lotu. 

 

Skriflegar æfingar: Byggjast á því að nemendur leysi skrifleg verkefni. 

Kennslustundir hefjast oft með því að kennarinn gerir grein fyrir þeim 

verkefnum sem á að leysa.  
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Umræðu- og spurnaraðferðir 

 

Byggja á því að kennari spyr 

spurninga og beitir öðrum 

aðferðum til að skapa umræður um 

ákveðin viðfangsefni. Markmið 

þessara aðferða geta t.d. verið að 

efla áhuga nemenda, fá þá til að 

skiptast á skoðunum eða rökræða 

eða velta fyrir sér mismunandi 

hliðum tiltekins máls. 

Samræðuaðferð: Aðferð sem fylgir oft stórum áföngum; í upphafi er 

athygli nemenda beint að viðfangsefninu. Kennari setur reglur sem 

hann vill að séu í heiðri hafðar á meðan á umræðu stendur. Hann 

varpar fram spurningum eða beitir öðrum aðferðum til að vekja 

nemendur til umhugsunar og fá þá til að mynda sér skoðun. Mikilvægt 

er að kynna niðurstöður umræðna svo nemendur geri sér grein fyrir 

því hvernig umræðan tengist námi þeirra. 

Innlifunaraðferðir og tjáning 

 

Þessar aðferðir krefjast þess að 

nemendur „lifi sig inn í“ 

kringumstæður. Í verkefninu eiga 

nemendur að setja sig í spor 

annarra með dagbókarskrifum. 

Skrifleg tjáning – ritun: Að skrifa í hlutverki getur verið góð leið til að 

efla fjölbreytileika í málnotkun og getur hjálpað nemendum að 

,,öðlast reynslu og þekkingu í mismunandi notkun málsins eftir því 

hvaða orðalag er viðeigandi hverju sinni’’ (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 30). Þessi aðferð tengist málgreind 

Gardners (Gardner, 1999). Þessi greind kemur í ljós hjá þeim sem eru 

góðir í að skrifa sögur og eiga gott með það að læra tungumál, svo 

eitthvað sé nefnt. 

 

Þrautalausnir (e. problem-solving) 

 

Hafa það að meginmarkmiði að 

þjálfa nemendur í rökhugsun svo 

þeir geti tekist á við ýmis 

úrlausnarefni. Nemendur læra að 

glíma við verkefni í víðu samhengi 

og að leita ólíkra leiða til lausnar. 

Þessa aðferð er hægt að nota í 

byrjun hverrar lotu, með því að 

kasta fram spurningu sem byrjaðu á 

orðinu „ef“ og fá nemendur til að 

leita svara. 

Ef-aðferðin: Aðferðin krefst rökhugsunar og byggist á þekkingu og 

skilningi. Kennari kastar fram spurningu sem byrjar á orðinu „ef“ og í 

framhaldi af því vinna nemendur saman í hópum og reyna að finna og 

rekja orsakasamhengi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 147). 

 

Hlutverkaleikur – ritun: Byggjast á því að nemendur eru fengnir til að 

setja sig í spor fólks og þurfa að taka ákvörðun um eitthvert tiltekið 

vandamál sem það stendur frammi fyrir.  

Leitaraðferðir (e. inquiry) 

 

Byggjast á því að líkt er eftir 

vinnubrögðum vísindamanna. 

Líklega má kalla þá nálgun sem ég 

nota við verkefnið stýrða 

leitaraðferð þar sem ég set upp 

Efnis- og heimildakönnun: Nemandi á að afla upplýsinga um tiltekið 

viðfangsefni sem hann fær frá kennara eða velur sjálfur. 

Viðfangsefnin geta verið innan einnar námsgreinar eða gengið þvert á 

þær.  
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ramma sem nemendur verða að 

fara eftir en nemendur hafa síðan 

frjálsræði til þess að fylla inn í 

rammann. Hér getur kennari tengt 

verkefnið við kennsluaðferðina með 

því að taka fyrir eitt sérstakt mál í 

hverri lotu fyrir sig, t.d. mengun, 

hann spyr opinna spurninga   og 

leyfir nemendum að velta þeim fyrir 

sér í hópum og gera grein fyrir 

þeirra hugmyndum eða lausnum 

Lausnaleitarnám: Margar aðferðir sem byggjast á því að nemendur 

fást við raunveruleg úrlausnarefni og leita lausna á þeim. 

Viðfangsefnin eru vanalega unnin af hópum undir verkstjórn kennara.  

 

Hópvinnubrögð 

 

Samheiti yfir margar 

kennsluaðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að í stað þess að fela 

einstaklingnum að leysa tiltekin 

viðfangsefni eru þau falin hópum. 

Eitt mikilvægasta markmið 

hópvinnu er að þjálfa nemendur í 

samvinnu. Samvinnunám tengist 

þessari aðferð en nemendur fengu 

hlutverk í hópum og áttu að vinna 

eftir þeim til að auka bæði sína 

eigin þekkingu og þekkingu annarra.   

Samvinnunám: Kennsluaðferð sem byggist á því að nemendur vinna 

saman í litlum hópum við að leysa ákveðin verkefni til að þekkingu 

auka þeirra og hvers annars.  

 

 

Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

 

Gera hvað mestar kröfur til 

nemenda um sjálfstæð og skapandi 

vinnubrögð. Kennari er fyrst og 

fremst í hlutverki ráðgjafa og 

leiðbeinanda. Dæmi um 

kennsluaðferð í þessum flokki er 

söguaðferðin sem mjög er byggt á í 

þessu verkefni.  

 

Þemanám: Umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á 

námsgreinar. Annað hvort er námið skipulagt með hliðsjón af 

ákveðnum námsgreinum eða viðfangsefnið er látið stýra því hvaða 

þekkingar er aflað.  

Söguaðferðin: Þemavinna þar sem kennari og nemendur vinna saman 

að því að móta sögu þar sem lögð er áhersla á ákveðið viðfangsefni. 

Landnámsaðferðin: Nemendur koma sér upp mannsæmandi 

lífsskilyrðum í nýju landi og byggja upp þjóðfélag.  

 

 

2.2.1 Söguaðferðin 

Margar hugmyndir í þessu verkefni eru sóttar til söguaðferðarinnar. Upphafsmenn hennar 

eru Fred Rendell, Steve Bell og Bill Michaels, kennarar við endurmenntunardeild Jordan Hill 
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kennaraháskólans í Glasgow (Björg Eiríksdóttir, 1992, bls. 2). Rendell, Bell og Michaels voru 

beðnir um að finna nýjar leiðir til að aðstoða kennara við að vekja áhuga nemenda á 

samfélagsfræði og náttúrufræði. Þeir vildu setja fram kennsluaðferð sem kæmi betur til móts 

við áhugasvið nemenda. Það var upp úr því sem söguaðferðin leit dagsins ljós en hún byggist 

á þemanámi og samþættingu þar sem hægt er að flétta margs konar viðfangsefni inn í 

almenna kennslu (Björg Eiríksdóttir, 1993, bls. 2‒3). Þó aðferðin líkist þemanámi er áhersla 

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

eru þær hugmyndir sem börn og fólk gera sér um fyrirbæri áður en það fær kennslu um þau 

(Hafþór Guðjónsson, 1991, bls. 14).  

Árið 1988 voru stofnuð samtökin European Association for Educational Design, eða EED 

(EED, 1988). Þessi samtök höfðu það markmið að þróa söguaðferðina, skrifa um hana og 

kynna samfélaginu aðferðina. Fyrir þann tíma hafði söguaðferðin verið kölluð The Topic 

Method (Björg Eiríksdóttir, 1993, bls. 3) en síðan árið 1988 hefur hún verið þekkt sem 

Storyline á ensku en söguaðferðin á íslensku. Einnig hefur hún verið þekkt sem skoska 

aðferðin enda má rekja uppruna hennar til Skotlands. Í þessari ritgerð mun hugtakið 

söguaðferð verða notað. Skólar á Íslandi fóru snemma að sýna söguaðferðinni áhuga og 

síðan alþjóðlegt samstarf hófst á níunda áratugnum hafa Íslendingar tekið virkan þátt í því 

(Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016, bls. 34). 

Viðfangsefni söguaðferðarinnar geta verið margvísleg. Markmiðið er ekki síst að vekja 

áhuga á námi hjá nemendum (Björg Eiríksdóttir, 1993, bls 12). Lagt er upp úr því að reynsla 

nemenda sé upphafspunktur kennslunnar, miðað er við reynsluheim og áhuga þeirra og að 

þeir sjái samhengi milli lífsins í kringum sig og námsefnisins sem þeir leggja stund á (COPE, 

1987).  

Í söguaðferðinni er stuðst við söguramma en það er skipulag sem veitir nemendum 

upplýsingar um hvað eigi að gera yfir ákveðið tímabil. Kennarinn ákveður þá þemavinnu sem 

á að fara fram í sögurammanum, frá upphafi til enda. Kennari getur byggt rammann á 

sögum, svo sem skáldsögum og ævintýrum (Björg Eiríksdóttir, 1993, bls 13). Sögurammi 

getur þó einnig byggst á ákveðnu viðfangsefni. Aðferðin hefur verið notuð í um 40 löndum í 

skólum og menntun fullorðinna einnig. Fyrirtæki eins og World Wildlife Fund hafa einnig 

byggt verkefni á aðferðinni (Guðmundur B. Kristmundsson, tölvupóstur, 10. maí 2019). Í 

sporum annarra er ekki unnið eftir sama ákveðna ramma en líkindi við hugmynda- og 

aðferðafræði söguaðferðarinnar má sjá í skipulagi verkefnisins, þar sem áhersla er á að vinna 

með reynsluheim og áhuga nemenda.  
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2.2.2 Landnámsaðferð 

Verkefnið byggir á hugmyndafræði grunnskólakennarans Herdísar Egilsdóttur sem hún lýsir í 

bókunum Kisuland (1987) og Nýtt land – ný þjóð: Landnámsaðferðin – samþætting 

námsgreina í grunnskóla (1998). Landnámsaðferðin fjallar um líf fólks sem er landnemar í 

landi þar sem allt vantar nema nauðsynjar náttúrunnar. Það eru síðan nemendur sem þurfa 

að koma sér upp mannsæmandi lífsskilyrðum og byggja upp þjóðfélag frá grunni (Herdís 

Egilsdóttir, 2007). Í sporum annarra byggir á sömu hugmyndafræði, en munurinn er þó sá að 

nemendur á unglingastigi eru íbúar í landi eða á svæði sem til er í alvörunni og þar sem búið 

er að byggja upp þjóðfélag. Nemendurnir eiga síðan að verða virkir þegnar í því þjóðfélagi 

með eins raunverulegum hætti og unnt er.  

2.2.3 Hlutverk kennarans  

Skapandi viðfangsefni gefa kennaranum það tækifæri og hlutverk að vera ráðgjafi og 

leiðbeinandi að mati Ingvars Sigurgeirssonar (2013, bls. 199). Því er Lilja M. Jónsdóttir (1996) 

sammála en hún segir að skapandi skólastarf, líkt og söguaðferðin, færi kennarann í það 

hlutverk í skólastofunni að vera ráðgjafi, leiðbeinandi og verkstjóri (bls. 10). Kennarar þurfa 

að hjálpa nemendum að byggja ofan á þeirra eigin reynslu og þeir þirfa að vera vakandi og 

fylgjast með upplifun nemenda, hverjir hæfileikar og hvert áhugasvið þeirra er og byggja 

ofan á það. John Dewey sagði grunninn sem allt nám byggir á vera lífsreynslu einstaklinga. 

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

reynsluna úr ánauð og víkka hana út“ (Dewey, 2000b, bls. 247). Í sporum annarra var samið 

með það að leiðarljósi að kennarinn yrði sem mest í hlutverki leiðbeinanda og verkstjóra. 

Nemendurnir taka ábyrgð á sjálfum sér og hópnum í heild sinni og og þeir fá frelsi til að vinna 

að úrlausnum á ólíkum álitamálum. Þó ber að hafa í huga að það er ávallt í hlutverki kennara 

að setja reglur, þjálfa nemendur í samvinnu, útskýra og fylgjast með (Johnson og Johnson, 

2008, bls. 29).  

Ég tel að það geti verið gagnlegt að setja álíka efni og Í sporum annarra á dagskrá í 

grunnskólum landsins. Markmið þess er að efla siðferði, samhygð, réttsýni og gagnrýna 

hugsun nemenda sem eru mikilvægir þættir við að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi.   

2.2.4 Áhugi og virkni nemenda 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 42) kemur fram að eitt helsta hlutverk kennarans er að 

kveikja áhuga nemenda á náminu og halda honum við. Það má því með sanni segja að fyrstu 

augnablik kennslustundar skipti miklu, ef ekki mestu máli, þegar kemur að því að grípa áhuga 

nemenda (Wilen, Isher, Hutchison og Kindsvatter, 2000, bls. 123). Kveikjur (e. starter, hook) 

geta verið góð leið til þess en þær eru „kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað um 
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þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að efninu“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Mikilvægt er að kveikja áhuga nemenda á námsefninu þar sem 

áhuginn gegnir veigamiklu hlutverki í námi þeirra (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 19) auk 

þess sem það getur gert kennurum léttara fyrir að kenna og halda áhuga þeirra.  

Kveikjur geta verið ýmis konar og dæmi um þær geta verið málefni líðandi stundar til að 

vekja nemendur til umhugsunar, myndbrot eða dagbókarbrot frá liðnum tíma. 

Það er þó ekki eina markmið kveikju að vekja áhuga nemenda heldur einnig að ná athygli 

þeirra á efninu. Hlutverk kveikjunnar er einnig að tendra hugmyndaflug nemenda og komast 

að því hvað þeir vita og kunna, og síðast en ekki síst er kveikjan notuð til að leita eftir 

hugmyndum nemenda á viðfangsefninu og auka ábyrgð þeirra í námi (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, bls. 27). Barry J. Fishman (2013) leggur áherslu á að leyfa nemendum að vera 

þátttakendur í kennsluferlinu. Nemendur hafa oft margt að segja um það námsefni sem er 

lagt fyrir þá og er mikilvægt að hlusta á það sem þeir hafa til málanna að leggja (bls. 116).  

Það eru þó fleiri þættir en kveikjan sem hafa áhrif á áhuga nemenda og virkni þeirra, en 

námsefnið getur haft mikið um það að segja. Þegar námsefni er valið þarf að hafa í huga hina 

ólíku námshópa sem efninu er ætlað. Aldís Yngvadóttir (2008) hefur skilgreint námsefni sem 

„allt það efni sem notað er eða lagt til grundvallar í kennslu og námi“. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) segir að námsefni sé allt það efni sem notað er til að ná markmiðum náms 

og kennslu. Það eigi að taka mið af öllum grunnþáttum menntunar og skuli höfða jafnt til 

kynja og ekki mismuna einstaklingum á nokkurn hátt. Í Aðalnámskrá segir jafnframt að 

námsefni geti verið margs konar, má þar nefna prentað efni, myndefni, hljóðefni og 

margmiðlunarefni (bls. 49). Ef námsefnið sem lagt er fram er áhugavert og forvitnilegt getur 

það hvatt nemandann til áframhaldandi þekkingarleitar sem getur síðan skilað sér í betri 

námsárangri (Wolfgang Edelstein, 2008). 

Það er einnig mikilvægt fyrir áhuga og virkni nemenda að kennarinn sé þar fyrirmynd. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar sem eru á ferli um skólastofuna á meðan á 

kennslustund stendur eiga léttara með að halda nemendum áhuga- og vinnusömum en þeir 

kennarar sem sitja við kennaraborðin og biðja nemendur um að koma til sín (Berliner, 1987, 

bls. 107‒108). Þá er jafnframt auðveldara fyrir kennara að grípa inn í ef nemendur misskilja 

verkefnin. 

Það skiptir miklu máli að sá sem kennir Í sporum annarra kveikju sem kyndir undir áhuga 

nemenda. Þar sem verkefninu er skipt í lotur þá ætti að vera auðvelt að ákvarða kveikjur fyrir 

hverja lotu. Lota þrjú snýr að trúarbragðafræði og stjórnmálum. Í þeirri lotu gæti kveikjan 

verið myndir af fólki á mismunandi trúarsamkomum eða myndbönd af athöfnum sem eru 

jafngildi ferminga á Íslandi. Þar sem margir nemendur eru nýfermdir þegar þeir taka þátt í 
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verkefninu gæti verið gaman fyrir þá að sjá hvað er gert í öðrum trúarbrögðum þegar 

unglingar komast í fullorðinna manna tölu.  

2.3 Hugsmíðahyggja 

Rekja má rætur hugsmíðahyggju (e. constructivism) til heimspekingsins Immanuel Kant sem 

var uppi á 18. Öld, en hún þróaðist hvað mest út frá kenningum um vitsmunaþroska 

einstaklinga sem Jean Piaget setti fram á fyrri hluta 20. aldar (Hafþór Guðjónsson, 2012, 

bls. 6). Piaget leit svo á að nám væri fléttað saman við daglegt líf og reynslu og að það væri 

nemenda að bera ábyrgð á eigin námi (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988, bls. 303). 

Hugsmíðahyggja gengur út á það að hver einstaklingur smíðar sína eigin þekkingu út frá sinni 

eigin reynslu (Noddings, 2007). Mikilvægt er að nemendur byggi upp þekkingu á sinni eigin 

reynslu frekar en að þekkingin sé sett fram af kennaranum og að nemendur taki síðan við 

henni (McCoy o.fl., 2012, bls. 23). Í sporum annarra er samið í ljósi þessara hugmynda. 

Hugsmíðahyggja er einnig tengd hugmyndum Deweys um „learning by doing.“ Dewey 

sagði að heilinn væri eins og sagnorð, hann vildi frekar framkvæma, leita upplýsinga sjálfur 

heldur en að vera fylltur af upplýsingum eins og svampur (Pardjono, 2002, bls. 165). 

Samkvæmt Dewey er skólinn smækkuð mynd af samfélaginu og það er hlutverk kennara að 

sjá til þess að nemendur séu þátttakendur í þessu samfélagi (Dewey, 2000a, bls. 13). Dewey 

lagði mikla áherslu á reynslu og hélt því fram að ófrávíkjanleg tengsl væru á milli náms og 

menntunar á annan bóginn og persónulegrar reynslu á hinn bóginn (Dewey, 2000a, bls. 30). 

Þegar nemandi veltir fyrir sér verkefni öðlast hann reynslu. Hann bregst svo við þessari 

reynslu, ígrundar og notar síðan þessar aðstæður við uppbyggingu eigin skilnings. Þessi 

þekking er afstæð og því getur kennarinn ekki miðlað henni beint til nemenda sinna. Sá sem 

lærir verður sjálfur að vinna við það að aðlaga þessa nýju þekkingu að fyrri þekkingu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 16). Samkvæmt 

rannsóknum Snowman, McCown og Biehler (2009) er reynsla hvers og eins einstök og aldrei 

hægt að yfirfæra þá reynslu til annarra. Ástæða þess er sú að þekking hvers og eins byggir á 

einstakri reynslu og því er upplifun hvers og eins af þekkingu og lærdómi sérstök (bls. 10). 

Nám er virkt ferli sem innri og ytri þættir hafa áhrif á (Eggen og Kauchak, 2004). Í námi 

þarf að leggja sérstaka áherslu á að styðja nemendur og einfalda hlutina ekki of mikið. Það á 

frekar að leitast við að setja þekkingu nemenda í tengsl við kringumstæður (Culatta, 2013). 

Hugsmíðahyggja tengist áherslum Aðalnámskrár grunnskóla (2011) vel þar sem nemendur 

eiga að geta tengt námsefnið við eigin reynslu, en með því þjálfast þeir enn frekar í læsi á 

eigið umhverfi (bls. 38).  
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Við úrvinnslu á verkefninu Í sporum annarra eiga nemendur að leysa ákveðin viðfangsefni 

út frá eigin reynslu og þekkingu. Með þessu verkefnum byggja nemendur ofan á þá þekkingu 

sem þeir búa nú þegar yfir.  

2.4 Félagsfræðileg ímyndun 

Upphafsmaður félagsfræðilegrar ímyndunar var bandaríski félagsfræðingurinn Charles 

Wright Mills sem gaf út bókina Sociological Imagination árið 1959. Í henni setur hann fram 

hugmyndina um félagsfræðilega ímyndun sem snýst um að horfa á samfélag sitt með augum 

annarra. Það sem félagsfræðileg ímyndun felur í sér er að hjálpa fólki að skilja betur það 

tímabil sem það elst upp í en getur einnig hjálpað þeim að verða virkir þátttakendur í liðnum 

atburðum heimssögunnar (Treviño, 2012, bls. 1) og t.d. leyfa nemendum þannig að setja sig í 

spor Íslendinga í móðurharðindunum á 18. öld. Mills hélt því fram að þeir sem gæfu 

ímyndunaraflinu lausan tauminn, ættu auðveldara með að víkka sjóndeildarhring sinn og þar 

með leyfa sjálfum sér að líta á heiminn án landamæra (Mccoy, 2012, bls. 63). Með því að 

nota félagsfræðilega ímyndun geta nemendur öðlast reynslu af því að setja sig í spor annarra 

og með því borið úr býtum virðingu og samkennd. Með þessari aðferð er hægt að ferðast 

aftur í tímann, til framtíðar eða jafnvel nýta til að sjá hvernig nútíminn væri ef mikilvægir 

atburðir í mannkynssögunni hefðu farið öðruvísi. Með félagsfræðilegri ímyndun er 

nemendum gert kleift að setja atburði, sem að jafnaði eru þeim fjarri, í samhengi sem þeir 

skilja og geta þar af leiðandi séð erfiðleika annarra með sínum augum (Mccoy, 2012, bls. 64).  

Gagnlegt er fyrir kennara að hlúa að ímyndunarafli, samkennd og sköpunarkrafti 

nemenda svo að þeir geti lært að setja sig í spor annarra. Það hlýtur að vera æskilegt fyrir 

kennara að setja fram nýjar og spennandi leiðir þannig að athygli og áhugi nemenda haldist 

við efnið og þeir geti nýtt sér þessa hluti í lærdómsferli sínu. Verkefnið Í sporum annarra 

byggir að miklu leyti á félagsfræðilegri ímyndun og því að nemendur geti horft á samfélag sitt 

með augum annarra. Nemendum er ætlað að verða þátttakendur í raunveruleika sem í sjálfu 

sér er ekki þeirra eigin en getur hjálpað þeim að verða virkir þátttakendur í fortíð og framtíð. 

2.5 Fjölgreindakenning Howard Gardner 

Upphafsmaður fjölgreindakenningar var bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner 

(Armstrong, 2000, bls. 9). Fyrir þann tíma hafði greind verið talin takmarkaður eiginleiki sem 

fólk hafði mismikið af. Hægt var að setja fólk í greindarpróf sem ákvarðaði greindarvísitölu 

þess. Þessi próf áttu að hjálpa til við að finna út hvaða nemendur þyrftu frekari stuðning til 

menntunar (Armstrong, 2000, bls. 13). Fyrsta greindarprófið var þróað af frönsku 

sálfræðingunum Alfred Binet, Théodore Simon og Victor Henri árið 1905 (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1998, bls. 320) og fékk nafnið Simon-Binet matskvarðinn. 
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Það hefur verið notað í áraraðir en hefur þó verið útfært síðan það var fyrst tekið í notkun. 

Gardner var á móti álíka greindarprófum og setti fram þá kenningu að hugtakið greind næði 

yfir alla getu fólks, bæði getuna til að skapa eitthvað nýtt og til að vinna úr upplýsingum 

(Armstrong, 2000). Gardner taldi einnig að þessi greindarpróf væru ekki nákvæmur 

matskvarði þar sem þau hefðu sínar takmarkanir og könnuðu ekki allt litróf mannlegra 

hæfileika (Armstrong, 2003, bls. 2). Það var síðan árið 1983 að Gardner gaf út bókina Frames 

of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, þar sem hann setti fyrst fram kenningu sína um 

átta greindir, en þær voru rýmisgreind, málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

umhverfisgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind. Gardner tók fram að erfitt væri að mæla greindir því þær nytu sín best 

í hversdagslífi í náttúrulegum aðstæðum en ekki í stjórnuðu umhverfi þar sem prófun færi 

fram. Í seinni tíð setti Gardner fram hugmynd að níundu greindinni, tilvistargreind (Gardner, 

1999).  

Höfundar bókarinnar Fagleg kennsla í fyrirrúmi taka fram að mikilvægt sé að nemendur 

geri sér grein fyrir eigin styrkleikum því það komi til með að efla sjálfsöryggi þeirra. Jafnframt 

þurfa nemendur að átta sig á því að það sé eðlilegt að vera ekki góður á öllum sviðum og að 

þeir geti aukið færni sína með fjölbreyttri þjálfun á skemmtilegan hátt (Hafdís Guðjónsdóttir, 

o.fl., 2005, bls. 15). 

Ég tel að verkefnið Í sporum annarra efli a.m.k. fjórar af þessum greindum sem Gardner 

hefur skilgreint og mun ég notast við skýringar úr bókum Armstrongs, Fjölgreindir í 

skólastofunni og Klárari en þú heldur (Armstrong, 2000; Armstrong, 2003). Þessar greindir 

eru:  

Málgreind 

Þeir sem hafa sterka málgreind hafa gott vald á tungumáli, bæði skriflega og munnlega, og 

eiga því auðveldara með að nýta sér tungumál í gegnum útskýringar, stoðhjálp og 

mælskulist. Greindin kemur sterk í ljós hjá þeim sem eru góðir í því að yrkja ljóð, skrifa sögur 

og eiga gott með að læra tungumál, svo eitthvað sé nefnt. Í verkefninu eiga nemendur að 

halda dagbók þar sem þeir skrifa í hlutverki um það sem á daga þeirra hefur drifið í tengslum 

við verkefnið. 

Samskiptagreind 

Þeir sem eru með sterka samskiptagreind geta átt auðvelt með að lesa úr hegðun annarra og 

svipbrigðum. Þeir eru einnig næmir fyrir látbragði og rödd. Eins eiga þeir gott með að setja 

sig í spor annarra. Þeir geta búið yfir eðlislægum skilningi á líðan annarra, hvers þeir þarfnast 

og hvers vegna. Þessi greind getur komið sér vel í hópvinnu. Grunnurinn sem verkefnið Í 
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sporum annarra er byggt á að nemendur geti sett sig í spor annarra og því ætti 

samskiptagreind þeirra að eflast. 

Sjálfsþekkingargreind 

Þeir einstaklingar sem eru með sterka sjálfsmynd þekkja sjálfa sig og eiga auðvelt með að 

gera sér grein fyrir hvar þeir eru sterkir og veikir fyrir. Þeir nýta sér þessa þekkingu á sjálfum 

sér til að ná lengra í námi og öðru sem þeir taka sér fyrir hendur. Þeir sem hafa þessa greind 

eiga auðvelt með að setja sér markmið og vinna eftir þeim. Það er mikilvægt fyrir framvindu 

verkefnisins Í sporum annarra að nemendur þekki hvar þeir eru sterkir fyrir í 

samfélagsgreinum og geti þar af leiðandi varið meiri tíma í að byggja upp þá þætti þar sem 

þeir eru veikari og einnig fengið hjálp á þeim sviðum. 

Umhverfisgreind 

Einstaklingar með góða umhverfisgreind eru næmari fyrir fyrirbærum náttúrunnar og eiga 

auðveldara með að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu. Þeir eru vakandi fyrir 

umhverfi sínu og taka eftir því sem er í kringum þá. Hluti af verkefninu Í sporum annarra 

snýst um að rannsaka gróður- og veðurfar í landi sem er nemendum ókunnugt og því getur 

verið mikilvægt að þeir hafi bæði reynslu og séu naskir að skilgreina jurta- og dýralíf.  

 

Með þessu verkefni er ætlunin að reyna að efla ofangreindar fjórar greindir nemenda. 

Málgreind er ætlunin að efla með dagbókarskrifum, samskiptagreind með hópavinnu, 

sjálfsþekkingargreind með vinnu nemenda í því að efla sjálfsþekkingu sína, finna út hverju 

þeir eru góðir í og hverju þeir eru síðri í. Að auki gea þeir stutt hvern annan og hjálpað hver 

öðrum að bæta sig. Umhverfisgreind á að efla með því að nemendur rannsaka gróður- og 

dýralíf sem er þeim ókunnugt.  

2.6 Flokkunarkerfi Benjamin Bloom 

„Þegar sett eru markmið varðar miklu að þau taki til allra þeirra sviða sem kennarar vilja 

leggja áherslu á í kennslu. Þau verða því að ná til þekkingar og skilnings, rökhugsunar, 

sköpunarhæfileika, innsæis, flókinnar færni og viðhorfa“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 18).  

Benjamin Bloom var sálfræðingur og  frumkvöðull í námskrárfræðum í Bandaríkjunum 

um miðja 20. öldina. Hann var félagsmaður í háskólanefnd sem sá um það að setja 

inntökuskilyrði og einnig sá hann um inntökupróf í marga háskóla sem myndað höfðu með 

sér samræmdar kröfur. Bloom varð sannfærður um að umbóta væri þörf á þessu sviði og 

fékk í framhaldi brennandi áhuga á námskrárfræðum (Andri Ísaksson, 1983).  
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Bloom bjó til flokkunarkerfi, 

ásamt samstarfsmönnum sínum, 

sem gengur út á það að mannlegir 

hæfileikar skiptist í þrjú svið. Þau 

þrjú svið sem Bloom taldi að hægt 

væri að skipta mannlegum 

hæfileikum í voru þekkingarsvið (e. 

cognitive domain), viðhorfa- og 

tilfinningasvið (e. affective 

domain) og leiknisvið (e. 

psychometer domain) (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 19). 

Flokkunarkerfi Blooms (sjá mynd 1) hefur verið endurskoðað á undanförnum árum en 

samkvæmt því er markmiðum á sviði hugsunar skipt í sex flokka: minni, skilning, beitingu, 

greiningu, nýmyndun og mat (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 25). Ég mun notast við 

útskýringar úr bók Ingvars Sigurgeirssonar, Listin að spyrja (2016) til að skýra frá þessum 

flokkum.  Einnig mun ég breyta röð tveggja efstu þrepana, eins og þar er gert, þannig að 

sköpun tróni efst.  

Fyrsta þrepið er að muna (e. knowledge/recall/remembering) en á því þrepi er lögð 

áhersla á að muna skilgreiningar, staðreyndir, reglur, atburðarás eða önnur minnisatriði. Þær 

spurningar sem eru í þessum flokki hefjast gjarnan á hver, hvað, hvar eða hvenær. Næsta 

þrep er að skilja (e. comprehension). Það er mikilvægt að nemandi geti lagt merkingu í þá 

þekkingu sem hann hefur aflað sér með því að túlka eða þýða, tengja saman, útskýra eða 

bera saman hugtök eða hugmyndir. Þriðja þrepið er að beita (e. application) en þar er lögð 

áhersla á að nemendur geti beitt þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast, nýtt sér ný og gömul 

hugtök, aðferðir eða kenningar við þekktar eða óþekktar aðstæður. Í fjórða þrepi, greiningu 

(e. analysis), eiga nemendur að hafa náð þeirri hæfni að geta beitt gagnrýnni hugsun á 

heimildir, hugmyndir eða gögn. Í framhaldi af því eiga þeir að geta gert grein fyrir máli sínu 

og fært fram rök, stutt mál sitt með heimildum eða sett fram rökstuddar tilgátur.  

Fyrstu fjögur þrep þekkingasviðsins má sjá í kennslu á hverjum degi, sérstaklega fyrstu 

tvö þrepin en vinnubókarkennsla, sem er ein sýnilegasta kennsluaðferð í íslenskum 

skólastofum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014) má tengja við þau tvö. Í fimmta þrepi, sem er 

að meta (e. evaluation), eiga nemendur að geta lagt rökstutt mat á upplýsingar, hugmyndir, 

skoðanir eða gildismat. Mikilvægt er að nemendur geti útskýrt mismunandi viðhorf, borið 

þau saman og metið og tekið afstöðu til þeirra. Það þrep sem trónir efst á þekkingasviðinu er 

að skapa (e. synthesis), en það á við lýðræðislega kennsluhætti. Á þessu þrepi þurfa 

Mynd 1. Flokkunarkerfi Benjamin Bloom 
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nemendur að sýna fram á sjálfstæði sitt og nýta þá þekkingu og þær upplýsingar sem þeir 

hafa aflað til að setja fram eigin hugmyndir eða lausnir, móta og þróa og skapa eitthvað nýtt. 

Á þessu þrepi geta nemendur komið með tillögur að úrbótum.  

Við mótun verkefnisins var flokkunarkerfi Bloom haft til hliðsjónar. Mikilvægt er að 

nemendur geti ekki einungis notað minni sitt og skilning við úrlausn verkefna. Viðfangsefnin 

þurfa einnig að krefjast þess að nemendur geti beitt þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast, 

beitt gagnrýnni hugsun á heimildir og sýnt fram á sjálfstæði sitt. Jafnframt eiga nemendur að 

geta unnið með tilliti til annarra og útskýrt mismunandi viðhorf og tekið afstöðu til þeirra. 

Einnig er mikilvægt að nemendur séu virkir þátttakendur í sínu eigin námi, sýni því áhuga, 

axli ábyrgð, sýni frumkvæði og stefni sífellt að umbótum.  

Þeir kennarar sem hafa áhuga á að hagnýta sér þetta verkefni geta einnig nýtt 

flokkunarkefi Bloom til að betrumbæta eða búa til nýjar spurningar og atburðaspjöld, eða 

verkefni til að leggja fyrir nemendur.  

2.7 Hvað er samvinnunám? 

„Meginmarkmið samvinnunáms er að veita nemendum þá þekkingu, hugtök, færni og 

skilning sem þeir þurfa á að halda til að verða hamingjusamir og virkir þátttakendur okkar 

samfélags“ (Slavin, 1995).  

Í sporum annarra byggir á samvinnunámi. Samvinnunám er kennsluaðferð sem byggist á 

því að nemendur vinni saman í litlum hópum við að leysa ákveðin verkefni til að auka 

þekkingu sína (Johnson o.fl., 1994, bls. 4). Flestir þekkja hugtakið hópvinnu en þar er 

nemendum skipt í hópa og þeir vinna að viðfangsefnum í tengslum við námsefnið. 

Samvinnunámi svipar þó nokkuð til hópvinnu en í samvinnunámi hafa nemendur oft sérstakt 

hlutverk innan hópsins og ber þeim að fylgja því. Í samvinnunámi sem er vel skipulagt „læra 

nemendur að vinna saman sem einstaklingar, sem hluti af hóp og sem samstarfsfólk við að 

ná sameiginlegum markmiðum“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 18). Þegar kemur að 

hópastarfi getur verið auðvelt fyrir þá sem ekki hafa áhuga að að leysa verkefnin að sleppa 

þeim og treysta þannig á hópfélaga sína til að sinna verkefnunum. Með því að nýta 

samvinnunám í kennslu getur verið erfitt fyrir nemendur að vera sinnulausir þar sem hver og 

einn nemandi er með sitt hlutverk í hópnum og bera þeir sameiginlega ábyrgð á því að allir 

leggi sitt af mörkum (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Með þessu þurfa nemendur að taka meiri 

ábyrgð á sínu eigin námi og það hversu virkir þeir eru í hópnum getur haft áhrif á útkomu 

verkefnisins. Eitt af því mikilvægasta sem samvinnunám kennir nemendum eru samskipti og 

félagsfærni. Í samvinnunámi getur komið upp að nemendur hafi ekki alltaf sömu skoðanir og 

þurfa þeir þá að læra að virða skoðanir annarra (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 18).  
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2.7.1 Hugmyndafræði samvinnunáms 

Hugmyndafræði samvinnunáms má rekja langt aftur í tímann. Talið er að upphaf 

samvinnunáms megi rekja til rómverska siðfræðingsins Seneca. Seneca setti fram hugtakið 

„Qui docet discet“ eða „sá lærir sem kennir“ (Johnson og Johnson, 1999) en það svipar til 

hugmyndafræði samvinnunáms, að í hópi læri hver af öðrum. Það var undir lok 19. aldar að 

hugtakið samvinnunám fór að heyrast í skólakerfinu þegar Colonel F. Parker fór að mæla 

með lýðræðislegu andrúmslofti í kennslustofum og kennsluaðferðum í anda samvinnunáms 

(Johnson og Johnson, 1999). Það var þó ekki fyrr en á seinni hluta síðustu aldar að kenningar 

samvinnunáms öðluðust virðingu skólasamfélagsins (Slavin, 1995). Síðar kom John Dewey 

fram á sjónarsviðið með hugmynd sína um uppgötvunarnám (e. learning by doing). Dewey 

taldi nemandann læra mest á því að fá að framkvæma sjálfur og prófa sig áfram, bæði einn 

og í hópi. Bræðurnir David og Roger Johnson settu á laggirnar lærdómssetur í Minnesota í 

Bandaríkjum í kringum 1960, helgað samvinnunámi. Markmiðið með lærdómssetrinu var að 

skapa vettvang fyrir kennara til þess að læra betur á hugtök kenningarinnar og þróa hana 

áfram svo hægt væri að nota hana í kennslu (Johnson og Johnson, 1999). 

2.7.2 Munur á hópvinnu og samvinnunámi 

Samvinnunám byggir á fimm grundvallaratriðum sem þarf að hafa til viðmiðunar þegar verið 

er að skipuleggja og framkvæma kennslu. Þessi atriði aðgreina samvinnunám frá hópvinnu. 

Þessi fimm atriði eru jákvæð samvirkni (e. positive interdependence), náin samskipti (e. face-

to- face promotive interaction), ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability), færni í 

því að vinna með öðrum (e. interpersonal and small group skills) og að lokum uppgjör (e. 

group processing) (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 70‒71). Til þess að ná árangusríku 

samstarfi í samvinnunámi þurfa eftirfarandi lykilþættir að vera til staðar og passa þarf að 

þeim sé framfylgt í einu og öllu (Johnson og Johnson, 1999). Til að útskýra lykilþættina mun 

ég nota útskýringar úr bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, 

bls. 70‒71). 

Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) 

Helsti kostur samvinnunáms er áherslan sem lögð er á að nemendur vinni saman, og að 

allir nái bæði einstaklings- og hópmarkmiðum. Þessu lykilatriði er náð þegar allir í hópnum 

leggja sig fram og finnst velgengni hópfélaga skipta jafnmiklu máli og þeirra eigin. Hópvinnan 

er talin hafa gengið vel ef nemendur ná öllum settum markmiðum sem hópurinn átti að ná 

sem heild. 

Náin samskipti (e. face-to-face promotive interaction)  

Samvinnunám snýst um að eiga náin samskipti við hópfélaga sína. Nemendur fá tækifæri 

til að hjálpa, aðstoða og hvetja og hrósa. Það getur verið mjög árangursríkt og haft góð áhrif 
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á bekkjaranda. Kennari getur meðal annars sett það sem eitt af markmiðum verkefnisins að 

hrósa hverjum hópfélaga einu sinni meðan á samvinnuni stendur. Það er skemmtilegra að 

fagna í góðra vina hópi heldur en einn ef vel gengur. 

Ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability)  

Það er á ábyrgð hvers og eins nemanda að leggja sitt af mörkum í hópnum. Einstaklingur 

sem sýnir ábyrgð við vinnu eykur ekki einungis afköst síns hóps heldur styrkir sjálfan sig í 

leiðinni. Mikilvægt er að kennari fari mjög ítarlega yfir til hvers er ætlast af hverjum og einum 

og að það sé á ábyrgð hópsins að sjá til þess að hver og einn leggi sitt af mörkum sem og séu 

ábyrgir fyrir sínu einstaklingsframlagi. 

Færni í að vinna með öðrum (e. interpersonal and small group skills)  

Að geta unnið saman í hóp er ekki meðfæddur hæfileiki, heldur er það eitthvað sem þarf 

að kenna og halda við. Það er því mikilvægur þáttur að kenna nemendum muninn á því að 

vinna í hóp og vinna sem hópur. Það getur verið að nemendur innan hópa telji sig þekkja 

hvern annan vel, sérstaklega ef þeir hafa verið lengi saman í bekk. Það er ekkert því til 

fyrirstöðu að byrja hópvinnu á hópleikjum til þess að nemendur kynnist betur og myndi á 

milli sín traust. Hafa ber í huga að bjóða upp á leiki sem þjálfa samvinnu í hópnum en ekki 

leiki eða æfingar sem krefjast einstaklingsframlags.  

Uppgjör (e. group processing)  

Til þess að hægt sé að meta hópavinnuna og athuga hvort bæta þurfi samvinnu þarf að fá 

skoðun nemenda á því hvernig þeim þótti vinnan ganga. Það er því mikilvægt að gefa 

nemendum svigrúm, bæði til þess að meta hópinn sem heild og síðan sitt eigið framlag, 

hvernig samvinnan gekk og hvernig gekk að ná markmiðum. Kennarinn metur einnig starf 

hópsins eftir því sem kostur er, það er hann sem hefur nokkuð góða yfirsýn yfir vinnu 

nemenda.   

Einn helsti munur á samvinnunámi og hópvinnu eru þau hlutverk sem nemendum eru 

gefin og er ætlað að fylgja. Ef samvinnunám er vel skipulagt eiga nemendur að geta unnið 

sem einstaklingar, sem hluti af hóp og sem starfsfélagar við að ná sameiginlegum 

markmiðum (Guðrún Pétursdóttir, 2001, bls. 18). Það er erfiðara fyrir nemendur að vera 

óvirkir í samvinnunámi en hópvinnu enda er velgengi hópsins sameiginleg ábyrgð allra og því 

mikilvægt að hver meðlimur leggi sitt af mörkum.  

2.7.3 Hlutverk kennara í samvinnunámi           

Hlutverk kennara í samvinnunámi er í grundvallaratriðum öðruvísi en þegar aðrar 

hefðbundar kennsluaðferðir eru notaðar (Joliffe, 2007, bls. 47). Kennarinn er ekki lengur 

beinn stjórnandi sem ber ábyrgð á að nemendur sitji og vinni verkefnin nákvæmlega eins og 

hann setur þeim fyrir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Hlutverk kennara og nemenda hafa að 
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nokkru leyti snúist, það er ekki lengur á ábyrgð kennara að fylgjast með öllu sem nemendur 

gera heldur eiga þeir sjálfir að bera ábyrgð á því sem þeir gera, þeirra eigin námi. Þeir sjálfir 

sjá um að verkefnið sé unnið vel og að hópfélagar fái þá hjálp sem þeir þurfa (Joliffe, 2007, 

bls. 50). Nemendur eiga að fá að gera mistök svo þeir geti lært af þeim og leiðrétt þau 

(Cohen, 1994). Þetta þýðir þó ekki að kennarar séu búnir að gefa frá sér allt vald heldur eru 

þeir komnir í hlutverk leiðbeinanda eða ráðgjafa, eru til staðar og það er alltaf hægt að leita 

til þeirra (Joliffe, 2007, bls. 47). Það er hlutverk kennara að setja reglur, skipta í hópa, þjálfa 

nemendur í samvinnu, útskýra verkefnið, fylgjast með framgangi og meta lokaniðurstöður 

(Johnson og Johnson, 2008, bls. 29).  

Það skiptir miklu máli að kennari geti haldið aga í skólastofunni og sjái til þess að allt fari 

vel fram. Kennari ber virðingu fyrir nemendum og nemendur bera einnig virðingu fyrir 

kennara. Æskilegt er að kennari geti hjálpað nemendum að hafa stjórn á hegðun sinni en 

hann á einnig að skapa aðstæður sem hjálpa nemendum að hafa stjórn á sjálfum sér 

(Wormeli, 2003). Ef kennari mætir vel undirbúinn og skipulagður til kennslu, setur 

nemendum fyrir áhugaverð og krefjandi viðfangsefni og sýnir þeim virðingu og skilning á að 

vera hægt að koma í veg fyrir ýmis agabrot (Wormeli, 2003). Mín reynsla hefur verið sú að ef 

maður sýnir börnum áhuga, virðingu og hlustar á það sem þau hafa að segja þá gengur vel í 

agastjórnun.  

2.8 Þróunarstarf 

Þróunarstarf eru skipulegar aðgerðir sem beitt er tímabundið til að bæta skólastarf. Markmið 

þróunarstarfs er skilgreint fyrirfram og leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í 

framkvæmd eða til að skapa betri starfsskilyrði (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 9). Þegar 

unnið er með þróunarstarf er gagnlegt að hafa starfsáætlun. Þessi starfsáætlun er notuð til 

stuðnings þegar framkvæmd þróunarverkefnisins fer fram. Þróunarverkefni geta snúið að 

mismunandi þáttum en þó eru ávallt atriði sem eru þeim sameiginleg. Verkefnin ná vanalega 

yfir ákveðinn tíma og innihalda marga mismunandi verkþætti sem þarf að sinna. Lagt er af 

stað með þróunarverkefni þegar talið er að eitthvert viðfangsefni eða einhver starfsemi þurfi 

athugun (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 11). Þegar hugmynd um viðfangsefni er komin þarf 

að skoða hana betur og má nýta eftirfarandi punkta í það: 

• Í hverju er þróunarverkefnið fólgið? 

• Er verkefnið hentug leið til lausnar? Hvers vegna? 

• Hvernig er best að koma þróun á miðað við kringumstæður? 

• Hvernig verður unnt að afla vitneskju um framvindu verkefnisins? 

• Hvernig á að skrá og greina árangur svo hægt sé að tileinka sér niðurstöður?  
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Þegar áðurnefndum atriðum hefur verið svarað er vert að athuga hvort lík verkefni hafi verið 

unnin á öðrum stöðum svo læra megi af reynslu annarra. Nauðsynlegt er að huga að því 

hvort þær hugmyndir sem lagt var upp með séu framkvæmanlegar. Þegar búið er að athuga 

það er hægt að fara af stað í undirbúningsvinnu (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 11).  

2.9 Námsmat 

Námsmat getur haft mismunandi merkingu allt eftir því hvaða skilning fólk leggur í hugtakið, 

enda eru til margar ólíkar leiðir og aðferðir til að meta nám. Formlegt mat byggist þó alloft á 

mælingum og skriflegum prófum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 9) eða verklegum og 

munnlegum prófum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86). Það eru þó til margar aðrar leiðir til 

að meta nemendur. Eftir að einkunnum var breytt úr tölum yfir í bókstafi hefur námsmat 

orðið meira huglægt en hlutlægt, þ.e. athyglinni er beint að því hvaða hæfni það er sem býr á 

bak við bókstafinn. Áreiðanleiki og réttmæti námsmats verður að vera til staðar. Námsmat 

sem er endurtekið af mismunandi kennurum á að gefa sömu niðurstöður. Einnig verða þær 

niðurstöður sem kennari dregur af matinu að vera traustar og merkingarbærar (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 11). Mat á árangri og framförum nemenda er órjúfanlegur 

þáttur af skólastarfi.    

Námsmati er ætlað ,,að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum 

þess verður náð“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 27). Þegar kennarar leggja mat á 

verkefni eru þeir að fylgjast með hvernig nemendum tekst að ná þeim hæfniviðmiðum sem 

sett hafa verið fram í Aðalnámskrá grunnskóla, stuðla að námshvatningu, örva nemendur til 

framfara og meta hvaða aðstoð þeir þurfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 27).  

Það þarf að leggja mat á verkefnið Í sporum annarra eins og annað námsefni sem lagt er 

fyrir nemendur. Þar sem námsmat í grunnskólum nú á dögum er orðið meira huglægt en 

hlutlægt þurfa réttu hæfniviðmiðin að vera tengd við verkefnið. Með námsmati er hægt að fá 

skýra mynd af því hvernig verkefnið hefur heppnast og hvetja nemendur að halda áfram við 

að ná þeim markmiðum sem ætlast er til af þeim.  

2.10 Viðhorfskannanir og rýnihópar 

Viðhorfskönnunum er ætlað að hjálpa rannsakendum að fá sýn á viðhorf, skilning og 

sjónarmið nemenda. Með viðhorfskönnunum er auðvelt að ná til fleiri þátttakenda en í 

viðtölum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11).  

Ég myndaði tvo rýnihópa í kringum verkefnið, sjö nemendur í hvorum hóp. Lichtman 

(2006) mælir gegn því að fjöldi einstaklinga í rýnihópaumræðum séu fleiri en tíu (bls. 130).  Í 

hópunum tveimur ræddum við saman um verkefnið, hvað gekk vel og hvað ekki, hverju þau 
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myndu helst vilja breyta og hvernig samvinnan hefði gengið. Ég hlustaði gaumgæfilega á það 

sem nemendur sögðu en ákvað að skrá ekki niður á meðan á samræðunum stóð. Þar sem ég 

tók viðtölin upp kom það ekki að sök.   

2.11 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar. 

Samþættingu námsgreina er ætlað að skapa frjóan jarðveg fyrir verkefnið þar sem hægt er 

að flétta saman fjölda mismunandi viðfangsefna sem snerta samfélagsgreinar. Ólíkar 

námsgreinar eiga að stuðla að fjölbreyttu námi og almennri menntun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 51). Í kaflanum hefur verið gerð grein fyrir því hvernig hinir sex 

grunnþættir sem koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla eiga að endurspeglast í 

námsgreinunum og hvernig þeim er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði. 

Ennfremur var fjallað um  þrjá flokka hæfniviðmiða samfélagsgreina, reynsluheim, 

hugarheim og félagsheim og þeir tengdir við verkefnið Í sporum annarra. Vikið var að þeim 

flokkum kennsluaðferða sem byggt er á í verkefninu, og útskýrt hvaða kennsluaðferðir er 

hægt að nýta við kennslu Í sporum annarra.  

Farið var yfir hugmyndafræði hugsmíðahyggju, félagsfræðilegrar ímyndunar og 

fjölgreindakenningar Howard Gardners, en þessar kenningar liggja til grundvallar verkefni 

höfundar. Hugmyndafræði hugsmíðahyggju, um að hver einstaklingur smíði sína eigin 

þekkingu út frá sinni eigin reynslu á vel við verkefnið, sérstaklega þar sem nemendur eiga að 

setja sig í spor annarra og nýta sína þekkingu við að leysa vandamál sem geta verið af 

persónulegum toga. Þá er farsælt að nemendur nýti sína eigin reynslu og byggi verkefnið 

ofan á hana. Félagsfræðileg ímyndun snýst um að fólk horfi á samfélag sitt með augum 

annarra. Nemendur eru þátttakendur í raunveruleika sem er í sjálfu sér ekki þeirra eigin en á 

samt sem áður að hjálpa þeim að verða virkir þátttakendur í fortíð, framtíð og 

nútímasamfélagi. Með fjölgreindakenningu Gardners er vonast til að nemendur geri sér ekki 

einungis grein fyrir því í hverju þeir eru góðir heldur eflist í því sem þeim finnst þeir vera 

lakari í. Með fjölgreindakenningunni skiptir ekki máli hvort þú sért klár né heldur hvernig þú 

ert klár heldur hvernig þú nýtir greindir þínar. Flokkunarkerfi Benjamin Bloom er hægt er að 

tengja við verkefnið með mismunandi kennsluaðferðum og viðfangsefnum. Á efsta stigi í 

flokkunarkerfi Bloom trónir sköpun sem ætlað er að einkenna verkefnið þar sem nemendur 

setja fram eigin hugmyndir eða lausnir, móta og þróa og skapa eitthvað nýtt. Að lokum var 

fjallað um samvinnunám.  
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3 Í sporum annarra 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir verkefninu  Í sporum annarra: verkefni í 

samfélagsgreinum. Verkefninu er lýst og atburðarás þess, ásamt því að farið verður yfir 

hvernig námsmat er hægt að nýta með verkefninu. Einnig er sýnt fram á hvert markmið 

verkefnisins er og fjallað um þau gögn sem nota þarf í verkefninu. Dæmi um gögn eru til 

dæmis teningur, atburðaspjöld, spurningar byggðar á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla og dagbók. Í lok kaflans er fjallað um það námsefni og þær bjargir sem nemendur 

geta nýtt sér til að vinna verkefnið, ásamt því að farið er yfir hvaða kennsluaðferðir voru 

notaðar við kennslu verkefnisins.  Verkefninu er ætlað að ná margþættum markmiðum. Við 

hönnun þess var miðað við hæfniviðmið sem nemendur í 10. bekk eiga að hafa náð í lok 

vetrar. Verkefnið er nemendamiðað og er eitt af markmiðum þess að efla og skerpa á því 

námsefni sem nemendur eiga að hafa lært á unglingastigi. Verkefnið ýtir undir hugmyndaflug 

nemenda, þeir skapa sínar eigin persónur og búa til sinn eigin heim í kringum verkefnið.   

3.1 Lýsing á verkefni 

Í sporum annarra er verkefni í samfélagsgreinum sem ég samdi í kennaranámi mínu. 

Markmið þess er að nemendur setji sig í spor jafnaldra sinna í mismunandi löndum eða 

landsvæðum heimsálfanna sex sem búið er í. Undir lok verkefnisins eiga nemendur að geta 

leyst álitamál án þess að láta þjóðerni sitt lita afstöðu sína. Nemendur eiga að fara í 

rannsóknarleiðangur í gegnum land sem þeir fá úthlutað af handahófi. Þessi vegferð á sér 

stað í gegnum vefsíður, forrit og námsbækur. Mismunandi vefsíður eins og The World 

Factbook – Central Intelligence Agency, Google Earth, heimasíða Menntamálastofnunar og 

Wikipedia munu vonandi koma að góðum notum í verkefninu en betur verður farið í 

námsefni og bjargir í kafla 3.4. Nemendur svara spurningum í hverri lotu en þær eru byggðar 

á hæfniviðmiðum 10. bekkjar. Þessi hæfniviðmið er að finna í Aðalnámskrá grunnskóla. Til 

viðbótar munu hópar draga eitt atburðaspjald í hverri lotu úr fjórum flokkum sem betur 

verða útskýrðir í kafla 3.3.1. 

Hægt er að skoða þau lönd og landsvæði sem valin voru fyrir þetta verkefni í Google 

Street View í forritinu Google Earth, en þau eru 31 talsins og eru í sex heimsálfum (Google 

Street View, 2017). Listi yfir þau lönd sem verkefnið nær yfir er í viðauka Á: Lönd/landsvæði. 

Við undirbúning verkefnis gerði ég ráð fyrir því að nemendur hefðu bakgrunn í 

landafræði, sögu, lífsleikni, þjóðfélagsfræði og trúarbragðafræði.  

Hægt er að leggja verkefnið fyrir nemendur með margvíslegum hætti. Ein hugmynd er sú 

að hægt sé að taka þrjár til fjórar vikur og leggja verkefnið fyrir alla nemendur á sama tíma. 

Einnig er hægt að nota hálft eða heilt skólaár í verkefnið, þ.e. eina til tvær kennslustundir í 
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viku til að vinna það og láta dagbókarfærslur nemenda endurspegla heilt skólaár. Það geta 

þeir gert í sporum þeirrar persónu sem þeir búa til. Einnig væri hægt að innleiða verkefnið í 

8. bekk og leyfa því „að þroskast“ með nemendum. Við það myndu dagbókarfærslurnar 

endurspegla uppvaxtarár bæði nemenda og þeirrar persónu sem þeir sköpuðu. Ég tók hins 

vegar tíu vikur í þetta verkefni, þar sem hver lota endurspeglaði u.þ.b. tvær vikur.  

3.2 Atburðarás verkefnisins 

Verkefnið byggist á hópvinnu og við skiptingu í hópa notaði ég forritið Flippity Random Name 

Picker sem er tengt við Google en þar eru nöfn nemenda skráð í sniðmát og valið er í hópa. 

Hægt er að raða allt að fimm nemendum í hvern hóp, en ég ákvað að hafa þriggja manna 

hópa. Forritið raðar síðan nemendum á handahófskenndan hátt í hópa. Þau lönd sem 

hóparnir fá til að vinna með eru hins vegar valin á annan hátt. Löndin sem í boði eru er hægt 

að skoða í gegnum forritið Google Earth. Þar er ekki einungis hægt að skoða legu landanna 

og hvernig landamæri þeirra liggja heldur er hægt að ferðast um þau í þrívídd og nemendur 

geta farið í heimsókn til ólíkra landa og flett, skoðað og aflað upplýsinga.  

Löndin sem koma til greina eru í sex heimsálfum: Afríku, Asíu, Evrópu, Eyjaálfu, Norður-

Ameríku og Suður-Ameríku. Ég reyndi að velja fimm lönd í hverri heimsálfu og hafði í huga að 

þau væru  sem ólíkust hvert öðru og með mismunandi trúarbrögð, tungumál og menningu. 

Til að hægt sé að draga löndin á handahófskenndan hátt er þeim skipt í sex flokka en í 

hverjum flokki eru fimm númeraðir miðar sem tákna fimm lönd. Einungis eitt land úr hverri 

heimsálfu er í hverjum flokki og þegar landið hefur verið dregið er ekki hægt að draga það 

aftur. Í upphafi kasta nemendur teningi. Fyrsta kastið ákvarðar úr hvaða flokki nemendur 

munu draga. Því næst kasta þeir aftur og það kast ákvarðar hvaða miða, og þar af leiðandi 

hvaða land þeir munu fá. Ef nemendur fá töluna sex á teninginn þurfa þeir að kasta aftur. Ef 

þeir fá tölu á teninginn sem táknar land sem hefur þegar verið dregið þurfa þeir að kasta 

aftur. Því næst mun hópurinn búa til persónu sem samsvarar þeirra aldri og kyni en allt 

annað er á þeirra ábyrgð (til dæmis trúarbrögð, fjölskylda og kynhneigð). Það verður á 

ábyrgð nemenda að afla sér upplýsinga með hliðsjón af landinu sem þeir hafa dregið, t.d. 

hvaða tungumál eru töluð, hvaða trúarbrögð íbúar aðhyllast, um atvinnuhætti, borgir og bæi 

og annað sem útskýrt verður fyrir þeim.  

Þegar hver hópur hefur fengið land eða landssvæði er kominn tími til að byrja á fræðilegri 

heimildaleit. Hóparnir nýta sér námsbækur og internetið en kennari hefur áður tekið til lista 

yfir þær námsbækur, vefsíður og annað efni sem hóparnir geta nýtt sér í leitinni. Settur 

verður fram listi yfir helstu trúarbrögð hverrar heimsálfu þar sem nemendur geta séð hvaða 

trúarbrögð eru fjölmennust, og síðan kynnt sér þau í bókum eða á netinu og tekið meðvitaða 

ákvörðun um hvaða trú persóna þeirra og fjölskylda aðhyllist. 
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 Nemendur nýta sér námsbækur, vefsíður og forrit til að afla sér allra upplýsinga. 

Einnig svara þeir spurningum sem ég hef samið og eru byggðar á hæfniviðmiðum 10. bekkjar. 

Til viðbótar munu nemendur draga eitt atburðaspjald í hverri lotu fyrir sig. Þessi 

atburðaspjöld eru í fjórum flokkum og á þeim er efni um siðferðisleg álitamál, 

náttúruhamfarir, efnahagslegar og pólitískar umbreytingar og persónulegar breytingar 

persóna þeirra, eins og skilnaður foreldra eða flutningar. Nemendur munu skrifa dagbók um 

hugrenningar sínar og vangaveltur. Kennari mun fara yfir dagbækurnar einu sinni í hverri 

lotu. Nemendur skrifa í dagbækurnar í hlutverki, þ.e. setja sig í spor persónanna sem þeir 

skapa.  

 Ég hef unnið að gerð gagnabanka fyrir kennara þar sem helstu upplýsingar um öll þau 

lönd sem notast verður við í verkefninu eru teknar saman, en hann er aðgengilegur á Google 

Drive. Þennan gagnabanka geta kennarar notað til að fara yfir verkefni nemenda. Hann 

verður hægt að uppfæra reglulega þar sem hlutir eins og íbúafjöldi og ríkisstjórn breytast 

með reglulegu millibili. Gagnabankinn var unnin úr heimildum frá The World Factbook – 

Central Intelligence Agency, ThoughtCo., Student Guide – Geography Resources, Maps, & 

Facts for Students. Auk þess fékk ég góðfúslegt leyfi frá Eggerti Lárussyni, fyrrum kennara við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands, til að nýta landfræðilegar upplýsingar sem hann skrifaði í 

Íslensku alfræðiorðabókina á tíunda áratug síðustu aldar. Í viðauka F má sjá sýnishorn úr 

gagnabankanum. 

3.2.1 Mótun persóna 

Hver persóna sem nemendur skapa er á sama, eða svipuðum aldri og þeir nemendur sem 

sitja í forsvari fyrir hana. Nemendur eiga að rannsaka hlutfall kynþátta í því landi sem þeir 

draga af handahófi og eiga síðan að taka sameiginlega ákvörðun um hvaða kynþátt persóna 

þeirra tilheyrir. Í framhaldi af því munu hóparnir fá upplýsingar um öll helstu trúarbrögð 

hverrar heimsálfu fyrir sig. Með því að ljá þeim þessar upplýsingar vonast höfundur til að 

nemendur rannsaki fleiri trúarbrögð en þau sem eru fjölmennust og víkki þar með kunnáttu 

sína á trúarbrögðum, og geti í framhaldi tekið meðvitaða ákvörðum um þau trúarbrögð sem 

persóna þeirra og fjölskylda tilheyrir. 

3.2.2 Þjóðfundir 

Hver hópur er fulltrúi þess lands sem nemendur drógu af handahófi. Hugmyndin er sú að 

einu sinni til tvisvar á þeim tíma sem á verkefninu stendur, verði haldnir svokallaðir 

þjóðfundir þar sem fulltrúar landanna fá tækifæri til að halda erindi um hvað mætti bæta í 

landinu sínu, hugmyndir um hvernig yrði farið að því og hver lokaútkoman yrði. Einnig væri 

möguleiki að kennarinn veldi efni. Sem dæmi má taka þjóðaröryggi en þá gætu hópar tekið 

sig saman og flutt sameiginlegt erindi um hvernig hægt væri að sameina krafta þeirra til að 
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gæta að öryggi. Fyrirmynd þessarar hugmyndar kemur frá Bandaríkjunum og  nefnist hún þar 

National Model United Nations og er notuð sem valáfangi utan námsskrár í mörgum skólum 

þar (National Model United Nations, 2017).  

3.3 Í sporum annarra og námsmat 

Ég hef gert ráð fyrir því að þeir kennarar sem leggja verkefnið Í sporum annarra fyrir 

nemendur, leggi áherslu á fjölbreyttar námsmatsaðferðir til að koma til móts við ólíkar þarfir 

sem flestra nemenda. Á meðan á kynningu verkefna stóð, fór ég á milli borða hjá hópum og 

hlustaði á kynningar þeirra. Ég skráði hjá mér ýmis atriði með hliðsjón af matskvarða 

verkefnisins. Þegar nemendur höfðu lokið kynningu spurði ég hópana ákveðinna spurninga 

en einnig opinna spurninga sem ég hafði undirbúið út frá upplýsingum um bæði land og 

persónu hópanna, og spurninga sem ég samdi á staðnum. Þessi námsmatsaðferð var hvað 

þýðingarmest þegar kom að því að leggja mat á verkefni hópanna, en henni má líkja við 

munnlegt próf (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86). 

Hér eru tilgreindar nokkrar námsmatsaðferðir sem ég tel að myndu nýtast vel til að leggja 

mat á verkefnið: 

Leiðsagnarmat 

Upplýsinga er aflað um stöðu nemenda í námi á meðan á því stendur. Leiðsagnarmat á að 

nýtast nemendum og kennurum til leiðsagnar um hvert þarf að stefna í náminu. Undir 

leiðsagnarmat flokkast margar matsaðferðir og eru þær meðal annars: athuganir, sjálfsmat, 

kannanir, jafningjamat og leiðarbækur. Segja má að allt sem fram fer í námi sem leiðir til 

þess að nemandi ígrundar og metur eigin stöðu sé leiðsagnarmat (Þóra Björk Jónsdóttir, 

2008, bls. 8). 

 

Sjálfsmat  

Það er nemendum mikilvægt að þeir geti metið sitt eigið nám og í framhaldi af því gert sér 

grein fyrir hvað betur má fara svo þeir geti náð árangri. Þannig geta nemendur haft 

raunhæfar væntingar um árangur og eflst í trú á eigin getu og færni (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 53). Það getur vel komið fyrir að nemendur ofmeti eða vanmeti sig en 

oft á tíðum er matið þó raunhæft (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 54).  

 
Kennaramat 

Það er alltaf mikilvægt að kennari veiti vinnu nemenda athygli. Kennari getur skráð 

athugasemdir um vinnuframlag einstaklinga og hópinn í heild. Einnig getur verið gagnlegt að 

útbúa eyðublað eða gátlista sem hægt er að fylla inn í á fljótlegan hátt. Æskilegt er að 

kennari skrái, helst á hverjum degi, því reynslan sýnir að ef nemendur taka eftir því að 

kennari er að skrá reglulega hjá sér þá taka þeir oft verkefnið aoft lvarlegar (Lilja M. 
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Jónsdóttir, 1996, bls. 50). Það er einnig góð hugmynd að halda umræðufundi með 

nemendum þar sem kennari ræðir við þá um framvindu verkefnisins og skráir niðurstöður 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 50). 

 

Viðhorfskannanir 

Gagnlegt getur verið að nýta spurningalista við námsmat. Með þeim er hægt að kanna hvort 

nemendum fannst verkefnið áhugavert, skemmtilegt eða mikilvægt. Einnig getur kennari 

spurt hvort nemendur hafi lært eitthvað nýtt og beðið nemendur um að koma með tillögur 

að því hvernig hægt væri að betrumbæta verkefnið (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 54).  

 

Uppskeruhátíð 

Námsmatsaðferðin uppskeruhátíð hefur mörg heiti, hægt er að nefna gestakvöld, hátíðir og 

málþing. Uppskeruhátíð hefur þó ávallt eitt og sama meginmarkmiðið; að nemendur geti 

sýnt og kynnt afrakstur verkefna sinna (Ingvar Sigurgeirsson, e.d.). 

3.4 Gögn 

Verkefnið Í sporum annarra inniheldur fjölda gagna. Má þar nefna: 

▪ Lista yfir lönd, sex flokkar. Hver flokkur inniheldur fimm til sex lönd. Þessi lönd má sjá 

í Viðauka B. 

▪ Einn tening. 

▪ Atburðaspjöld, sjá í kafla 3.4.1. 

▪ Dagbók þar sem hópar eiga að skrifa í hlutverki í hverri lotu eftir að þeir hafa dregið 

atburðaspjald. 

▪ Spurningar sem byggðar eru á hæfniviðmiðum 10. bekkjar úr Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

3.4.1 Atburðaspjöld 

Atburðaspjöld verkefnisins eru í fjórum mismunandi flokkum. Hver flokkur er með 

einkennandi lit. Á bláum spjöldum eru siðferðisleg vandamál, á grænum spjöldum eru 

vandamál sem viðkoma náttúru, á fjólubláum spjöldum eru vandamál sem tengjast 

efnahagslegum og pólitískum umbrotum og á bleikum spjöldum eru  vandamál sem snerta 

persónulegar breytingar. Atburðaspjöldin taka á ólíkum málefnum og er hópum ætlað að 

svara þeim með dagbókarfærslum. Sýnishorn af þessum atburðaspjöldum má sjá í Viðauka 

D. Spjöldin eru all 58. 
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Siðferðisleg vandamál 

Þessi atburðaspjöld fela í sér siðferðileg vandamál sem unglingar geta þurft að kljást við 

eins og hópþrýsting, sjálfsskaða og einelti. Spjöldin er sextán talsins. 

Náttúra 

Á þessum atburðaspjöldum eru mismunandi hættur sem steðja að náttúru okkar tíma, 

eins og plastmengun, spurningar um mismunandi orkuframleiðslu og hvort hún sé 

endurnýtanleg eða ekki og  spjöld um náttúruhamfarir sem geta skollið á að óvörum. Má þar 

nefna jarðskjálfta, skógarelda og aurskriður. Spjöldin er tólf talsins. 

Efnahagslegar og pólitískar umbreytingar 

Þessi atburðaspjöld innihalda ólíkar kringumstæður sem geta haft áhrif á einstaklinga eða 

haft áhrif á landið eða landsvæðið sem heild eins og t.d. stríð, pólitísk yfirtaka og 

efnahagshrun. Spjöldin eru fjórtán talsins. 

Persónulegar breytingar 

Á þessum atburðaspjöldum eru mismunandi persónulegar aðstæður sem geta haft áhrif á 

líf unglinga eins og skilnaður foreldra og flutningar. Spjöldin eru sextán talsins. 

3.4.2 Spurningar 

Höfundur samdi spurningar fyrir verkefnið og taka þær allar mið af hæfniviðmiðum 10. 

bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur fá spurningar í gegnum forritið Google 

Classroom. Sjá má spurningar í viðauka E. 

3.4.3 Dagbók 

Eitt af lykilatriðum verkefnisins er að hver hópur haldi dagbók þar sem nemendur skrifa í 

hlutverki um þá atburði sem eiga sér stað í lífi þeirrar persónu sem hópurinn hefur 

sameiginlega skapað. Að skrifa í hlutverki getur tengt nemendur betur við persónuna. 

Nemendur fá atburðaspjöld með viðfangsefnum sem nemendur eiga að leysa og skrifa svo 

um í dagbækur sínar. Settar eru fram ólíkar aðstæður sem þeir þurfa að kljást við, leysa síðan 

úr og skrifa um í hlutverki. Nemendur vinna markvisst með tungumálið, þeir þurfa að tjá sig 

munnlega og skriflega og segja frá reynslu sinni og annarra þannig að ný sjónarhorn skapast. 

Nemendurnir öðlast reynslu og þekkingu í mismunandi notkun tungumálsins eftir því hvaða 

orðalag er viðeigandi hverju sinni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 30).  

3.5 Námsefni og bjargir 

Þær námsbækur sem lagt var upp með að nemendur ynnu með í gegnum verkefnið voru: Á 

ferð um samfélagið, Maðurinn og trúin, Maður og náttúra, Þjóðfélagsfræði, Um víða veröld - 

jörðin, Um víða veröld - heimsálfur og Landafræði handa unglingum - 1. hefti. Ég setti 
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krækjur á raf- og hljóðbækur inn á Google Classroom svo allir nemendur hefðu sömu 

tækifæri til að lesa þær.  

Nemendum var bent á nokkrar vefsíður sem ég hvatti þá til að nýta sér til upplýsingaleitar 

en ég setti krækjur á þær í hverri lotuáætlun fyrir sig.  

Tafla 3: Yfirlit yfir vefsíður 

Vefsíður  

Student Guide Safn gagnlegra síða til að aðstoða nemendur við 

námið 

Geography Education Stafrænar bjargir til landafræðikennslu 

Jambalaya Ljósmyndasamtök sem hafa það að markmiði að efla 

skilning og virðingu fyrir ólíkum menningarheimum 

ThoughtCo. Greinar, staðreyndir, fánar og aðrar upplýsingar um 

menningu, landafræði og sögu hvers lands á jörðinni 

Global Trek Ferðalög um heiminn í gegnum sýndarveruleika 

The Fact File Staðreyndir um lönd 

The World Factbook Veitir upplýsingar um sögu, fólk, ríkisstjórnir, 

hagkerfi, landafræði, samskipti, samgöngur, hernað 

og fjölþjóðleg málefni fyrir 267 lönd og landsvæði 

Bank Notes Gamlir og nýir peningar um allan heim 

Country Reports Yfir 35.000 síður á netinu um menningu mismunandi 

landa 

Flags Fánar heimsins með fallegum myndum 

Geographia Upplýsingar um lönd og landsvæði  

This Day in History Helstu atburðir heimssögunnar með myndum og 

myndböndum 

Lonely Planet Vefsíða með upplýsingum um helstu 

ferðamannastaði heimsins 

3.6 Kennsluaðferðir sem notaðar voru 

Þegar kom að því að undirbúa verkefnið velti ég því fyrir mér hvaða kennsluaðferðum ég ætti 

að beita. Ég vildi hafa gott jafnvægi á milli þessara aðferða svo nemendur yrðu ekki þreyttir á 

þeim. Allar útskýringar á kennsluaðferðum má finna í bókinni Litróf kennsluaðferðanna 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013), á heimasíðu um söguaðferðina (Björg Eiríksdóttir, e.d.), 

heimasíðu landnámsaðferðarinnar (Herdís Egilsdóttir, 2007) og í bókinni Cooperative 

Learning in the Classroom (Johnson o.fl., 1994).  
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3.6.1 Útlistunarkennsla 

Fyrirlestrar / Sýningar: Fyrirlestra nýtti höfundur fimm sinnum í verkefninu og þá einungis til 

að kynna nýtt verkefni. Höfundur nýtti þó vald sitt sem kennari ekki til einsteflumiðlunar, 

heldur gaf hann kost á spurningum og umræðum á meðan á þessum smáfyrirlestrum stóð. 

Nemendur voru hvattir til að leggja sitt til málanna varðandi það efni sem var til umfjöllunar 

en hluti af rannsókninni var einmitt að ýta undir þátttöku nemenda í þeirra eigin námi.  

3.6.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Skriflegar æfingar: Þar sem verkefnið var unnið í hópum gátu nemendur unnið saman að 

lausn þessara æfinga. Höfundur reyndi eftir fremsta megni að láta spurningarnar höfða til 

sem flestra því rannsóknir hafa sýnt að mörgum nemendum leiðast skriflegar æfingar, þá 

sérstaklega drengjum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 90). Því fannst mér mikilvægt að skapa 

góðan vinnuanda sem tókst í flestum tilfellum.  

3.6.3 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Samræðuaðferð: Aðferð þar sem fylgt er þessum þrepum; í upphafi er athygli nemenda beint 

að viðfangsefninu. Kennari setur reglur sem hann vill að séu í heiðri hafðar á meðan á 

umræðu stendur. Hann varpar fram spurningum eða beitir öðrum aðferðum til að vekja 

nemendur til umhugsunar og fá þá til að mynda sér skoðun. Mikilvægt er að kynna 

niðurstöður umræðna svo nemendur geri sér grein fyrir því hvernig umræðan tengist námi 

þeirra. Þessa aðferð nýtti ég mér nokkrum sinnum á meðan á verkefninu stóð, í svokölluðum 

umræðutímum. Ég lagði upp með umræðuefni eða spurningar og lét nemendur síðan ræða 

saman í hópum, segja frá niðurstöðum og því næst ræddum við öll saman. 

3.6.4 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Myndsköpun – myndræn tjáning: Hver hópur þurfti að skapa persónu og móta hana eftir sínu 

höfði. Nemendur teiknuðu fána og kort þess lands sem þeir fengu úthlutað (sjá Viðauka H). 

Auk þess mátti skila verkefninu Í sporum annarra í formi myndasögu, líkans eða kvikmyndar, 

svo eitthvað sé nefnt.   

Skrifleg tjáning – ritun: Hóparnir öðluðust reynslu í skapandi ritun í þessu verkefni. Hver 

hópur átti að halda dagbók þar sem þeir skrifuðu í hlutverki persóna sinna.  

3.6.5 Þrautalausnir 

Ef-aðferðin: Þessa aðferð notaði ég í byrjun hverrar lotu, eftir að hafa haldið smáfyrirlestur. 

Ég spurði spurninga eins og „ef þið hefðuð fæðst einhvers staðar annars staðar í heiminum, 

hvernig haldið þið að líf ykkar væri núna?“.  
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Hlutverkaleikur – ritun: Vinna nemenda snerist að miklu leyti um að setja sig í spor annarra 

og var ein leiðin sem nemendur notuðu hlutverkaleikur, þ.e. þeir léku persónu sína til að 

komast í betri nánd við hana. Þessari aðferð var ekki stýrt af mér en var þó kynnt af mér í 

upphafi. Einnig settu nemendur sig í hlutverk persónu sinnar við skrif í dagbók.  

3.6.6 Leitaraðferðir 

Efnis- og heimildakönnun: Nemendur fengu viðfangsefni og áttu að afla sér upplýsinga um 

það. Upplýsingaöflunin fór fram með hjálp námsbóka, vefsíðna og myndbanda. Ég sem 

kennari hélt utan um öll verkefni nemenda þar sem ég hafði aðgang að þeim í gegnum 

Google Classroom. Með því gat ég fjallað um hugmyndir þeirra, bent á heimildir og hvatt þá 

áfram.  

Lausnaleitarnám: Nemendur drógu atburðaspjöld sem á voru raunveruleg viðfangsefni sem 

þeir þurftu að finna lausn á sem hópur.    

3.6.7 Hópvinnubrögð 

Samvinnunám: Nemendur unnu saman í hópum og hver og einn meðlimur fékk hlutverk. Þeir 

hjálpuðust að við úrvinnslu verkefna, hvöttu hvern annan áfram og tóku sameiginlega ábyrgð 

á öllu því sem upp kom.  

3.6.8 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Þemanám: Unnið var með verkefnið þvert á námsgreinar á umfangsmikinn máta. Verkefnið 

var skipulagt með hliðsjón af námsgreinum samfélagsgreina.   

Söguaðferðin: Nemendur unnu með sérstaka persónu sem þeir sköpuðu og mótuðu sögu 

persónunnar og fjölskyldu hennar með áherslu á ákveðin viðfangsefni.  

Landnámsaðferðin: Nemendur fóru í könnunarleiðangur um landið sem þeir fengu og áttu að 

koma sér upp mannsæmandi lífsskilyrðum.  

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir verkefninu Í sporum annarra, því lýst og sagt frá  

því hvernig það er hugsað. Farið var yfir gögn verkefnisins, en þau eru meðal annars 

spurningar og atburðaspjöld sem dregin eru í hverri lotu. Atburðaspjöldin og spurningarnar 

eru unnin með hliðsjón af hæfniviðmiðum samfélagsgreina sem koma fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Mótun persóna er mikilvægasti þáttur verkefnisins enda lítið hægt að vinna með 

það ef ekki er hægt að fara í spor einhverrar persónu.   

Þegar farið er af stað með nýtt námsefni þarf að hafa í huga hvernig á að meta árangur 

nemenda. Þær námsmatsaðferðir sem vikið er að í þessum kafla eru margþættar eins og t.d. 
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leiðsagnarmat, sjálfsmat og spurningarlistar. Þær henta allar vel til að meta verkefni sem 

tengist jafn mörgum þáttum og Í sporum annarra gerir. Að lokum var fjallað um þær 

kennsluaðferðir sem verkefnið byggist á en þær eru 15 talsins. Við hverja og eina 

kennsluaðferð var útskýrt hvernig þær voru nýttar til kennslu og komið með dæmi um 

viðfangsefni sem lögð voru fyrir nemendur. Allar þessar kennsluaðferðir nýtti ég til að kenna 

verkefnið haustið 2018.  



 

45 

4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um snið rannsóknarinnar, undirbúning minn sem kennara á 

vettvangi, sagt er frá þátttakendum, gögnum og gagnaöflun og greiningu og úrvinnslu gagna. 

Einnig verður vikið að siðferðilegum álitamálum í tengslum við rannsóknina.  

4.1  Rannsóknarsnið 

Ég valdi að nýta mér bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir  í þessari 

rannsókn, eða svokallaðar blandaðar aðferðir (e. mixed methods) sem ég „batt saman“ í 

starfendarannsókn (sjá hér á eftir). Ástæða þess er sú að ég taldi að ég myndi ekki fá næga 

yfirsýn yfir það hvernig bæði kennurum og nemendum fannst verkefnið ganga ef ég myndi 

einungis nota eigindlegar rannsóknaraðferðir eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í 

blönduðum aðferðum er bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum beitt við 

gagnaöflun og greiningu gagna. Blönduð aðferð getur verið gagnleg leið því í rannsóknum er 

verið að leita svara við margs konar spurningum og það getur verið meira viðeigandi að svara 

sumum þeirra með eigindlegum aðferðum en megindlegum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013, bls. 235‒236).  

4.1.1 Megindlegar rannsóknir 

Megindlegar rannsóknir eiga sér langa hefð og þá helst innan náttúruvísinda, en í 

megindlegum rannsóknum er upplýsingum safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn hátt 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). Megindlegu aðferðirnar sem notaðar voru í  

rannsókninni fólust í tölfræðilegum nemendakönnunum þar sem spurningar sneru að 

hópvinnu og einstaklingsframlagi.  

4.1.2 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir eiga djúpar rætur í heimspeki, en það var ekki fyrr en á síðari hluta 20. 

aldar sem hugmyndir eigindlegra rannsókna þróuðust yfir í rannsóknaraðferðir. Það er erfitt 

að skilgreina eigindlegar rannsóknir þar sem þær eru fjölbreyttar, en flestar eiga þær þó það 

sameiginlega markmið að reyna að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum, en ekki 

að spá fyrir um þau (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

voru valdar fyrir þessa rannsókn vegna þess að ég vildi nýta mér fjölbreytt gögn við vinnslu 

rannsóknarinnar.  

Það er mikilvægt að verða vitni að því sem gerist í kennslustofunni þegar verið er að 

kynna og kenna námsefni. Það er einnig áhugavert að ræða við nemendur um kosti þess og 

galla, hvað sé erfitt og hvað skemmtilegt í þessu nýja námsefni. Í rannsókn sem þessari er 

mikilvægt að verða vitni af því sem á sér stað í kennslu en við það verður rannsóknin 
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réttmætari, en réttmæti eigindlegra rannsókna snýst einmitt um hvort og hversu vel þær 

svari þeim spurningum sem þeim er ætlað að svara (Bogdan og Biklen, 2007; Schwandt, 

1997; Silverman, 2010).  

4.1.3 Starfendarannsókn 

Það rannsóknarsnið sem var hvað fyrirferðamest í þessari rannsókn var starfendarannsókn. 

Starfendarannsókn er kerfisbundin könnun eða rannsókn á eigin starfi með það að markmiði 

að bæta það, þ.e. skipuleg athugun sem starfandi kennari gerir. Starfendarannsókn er ætlað 

að tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr verði rannsóknarferli sem er í höndum 

starfsmanna þar sem þeir ígrunda sitt eigið starf og aðstæður og finna aðgerðir til breytinga 

(Kristín Þórhallsdottir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 347). Tilgangur starfendarannsókna, að 

mati McNiff (2010), er að rannsakandi geti nýtt sögur úr starfinu til að útskýra eigið starf sem 

samtímis eru gögn rannsóknarinnar. McNiff leggur einnig mikla áherslu á að kennarinn sé 

sjálfur sérfræðingur sem býr yfir mikilli þekkingu og hún telur að besta ráðið til að kennari 

þroskist í starfi sé að hann rannsaki sitt eigið starf og læri af því (bls. 5–6). Starfendarannsókn 

snýst þó ekki einungis um að rannsaka eigið starf heldur verður kennari sem rannsakandi að 

gera sér grein fyrir því að hann hefur áhrif á það sem gerist og að hann getur haft áhrif á 

útkomuna með því að breyta athöfnum sínum (Edda Kjartansdóttir, 2010, bls. 6). Þeir sem 

stunda starfendarannsóknir beina athygli að eigin kennslu og skoða hvaða áhrif hún hefur á 

nemendur. Hér er til dæmis átt við að prófa nýjar kennsluaðferðir og athuga hvernig til tekst 

en athugun getur verið í formi spurninga til nemenda eða rýnihópa. Það er mikilvægt að 

skrásetning eigi sér alltaf stað, þ.e. að rannsakandi ,,skrái það sem gerist og afli sér þannig 

gagna um þá hluti sem rannsóknin beinist að’’ (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3).  

Ávinningur starfendarannsókna getur verið mikill, t.d. vegna þess að niðurstöðurnar fást 

beint þar sem einstaklingur framkvæmir rannsóknina sjálfur og getur þar af leiðandi ráðist 

strax í endurbætur að rannsókn lokinni. Starfendarannsóknir geta opnað umræðu um 

umbætur í skólum, segja má að þær hvetji beinlínis til þess. Þær hljóta því beinlínis að efla 

kennara sem fagmenn. Ef breytinga er þörf er gott að hafa niðurstöður rannsókna sem styðja 

við þær. Með starfendarannsóknum er verið að hvetja til ígrundunar á eigin kennslu. Ef 

niðurstöður benda til þess að einhverju sé ábótavant eða að eitthvað sé gott styður það 

væntanlega við að umbætur verði varanlegar.  

4.2 Framkvæmd verkefnisins 

Kennari þarf alltaf að vera vel undirbúinn fyrir kennslu og á það við þetta verkefni líka. 

Kennari fer yfir efnið áður en hafist er handa og fer yfir allar þær spurningar sem nemendum 

er ætlað að svara. Ef til þess kemur þarf kennari að breyta eða bæta við verkefnið. Kennari 
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þarf að leita að heimildum sem 

honum finnst upplagt að 

nemendur nýti sér við vinnu á 

verkefninu. Æskilegt er að hann 

hafi tök á mismunandi 

kennsluaðferðum og mikilvægt 

er að hann sé vel að sér í 

mismunandi námsmati, 

sérstaklega þeim sem höfundur 

hefur sett sem viðmið. Kennari 

sem er vel undirbúinn á að geta 

gert verkefnið aðgengilegara fyrir nemendur og á auðveldara með að svara spurningum 

þeirra. 

Ég setti upp vinnusvæði á Google Classroom þar sem allar upplýsingar komu fram (sjá 

mynd 2). Þar setti ég inn ýmis konar aukaefni, eins og raf- og hljóðbækur, upplýsingar um 

hlutverk nemenda samkvæmt samvinnunámi og skjal þar sem gerð var grein fyrir þeim 

mörgu möguleikum sem nemendur höfðu á kynningu verkefnisins. Þetta gerði nemendum 

auðveldara að skila inn verkefnum og tel ég að það hafi komið að góðum notum að hafa allt 

efnið, bæði verkefnið sjálft og bjargir, á einum og sama stað.                    

4.3  Þátttakendur              

Þátttakendur í rannsókninni voru auk mín, allir nemendur í 10. bekk í einum af grunnskóla 

landsins. Einnig tóku þátt tveir kennarar í mínu teymi, þ.m.t. æfingakennari minn. Okkur til 

halds og trausts voru stuðningsfulltrúi og annar kennaranemi sem hafði áhuga á að fylgjast 

með gangi rannsóknarinnar. Nemendur voru 43 talsins. Skipulagning kennslustunda fór fram 

í samráði við það teymi sem ég vann með í vettvangsnámi mínu en það telur sex kennara og 

einn stuðningsfulltrúa.  

4.4 Gögn og gagnaöflun 

Einn helsti lykilþáttur í rannsóknarferli er söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna. Gögnum var 

safnað dagana 12. september 2018 til 16. nóvember 2018. Þau gögn sem ég notaði og byggði 

rannsókn mína á voru rannsóknardagbók, lotuáætlanir, viðhorfskannanir, kennslugögn, 

verkefni og hljóðupptökur.  

Starfendarannsóknir eru aldrei gerðar án rannsóknargagna enda eru þau notuð sem 

heimildir um þróun og breytingar sem eiga sér stað á meðan á ferlinu stendur (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 2). Það er því mikilvægt að safna gögnum sem notuð eru til að 

Mynd 2. Lotuáætlun inn á Google Classroom. 
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greina upphafsstöðu og fylgjast síðan með framvindu rannsóknarinnar (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354). Þau rannsóknargögn sem ég notaði voru bæði 

megindleg og eigindleg eins og hefur komið fram en það sem skiptir mestu máli er að gögnin 

hæfi hverju viðfangsefni fyrir sig. Rannsókn af þessu tagi byggir á faglegri ígrundun en þá á 

sér stað túlkun og greining á kennslu sem skoðuð er út frá kennslufræðilegri þekkingu og 

sjónarmiðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 2). Ígrundun felur í sér markvissa leit að nýrri 

kunnáttu, skilningi og úrræðum til að komast að niðurstöðu um hluti sem skipta verulegu 

máli (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 25). Það er ekki nein ein leið til að afla 

gagna í starfendrannsóknum, en mælt er með að hafa gagnaöflun fjölbreytta, nýta 

myndupptökur, hljóðupptökur, spurningalista, viðtöl og vettvangsathuganir svo eitthvað sé 

nefnt. Það gefur því auga leið að gögn starfendrannsóknar geta verið mjög fjölbreytt. 

Algengasta leið við gagnaöflun í starfendarannsókn er þó vafalaust að halda 

rannsóknardagbók (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

4.4.1 Rannsóknardagbók 

Dagbókarskrif eru hluti af þeim daglegu vinnubrögðum sem rannsakendur nota oft í 

formlegri starfendarannsókn. Í hana eru skráðar jafnóðum mikilvægar upplýsingar sem snúa 

að rannsókninni, hugsanir, viðhorf og líðan rannsakenda, vandamál og úrlausn þeirra og 

þörfin til að breyta áætlunum eða stefnu rannsóknar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 354). Á meðan á rannsókninni stóð skráði ég skipulega í slíka 

rannsóknardagbók. Það sem ég skráði í hana voru til dæmis verkefni dagsins, upplifanir, 

hugdettur, hindranir, vangaveltur og annað sem kom í hugann á meðan ég rýndi í starf mitt 

og þróun verkefnisins. Ég byrjaði á að skrifa í stílabók en hreinritaði síðan færslurnar í tölvu. 

Með því að halda rannsóknardagbók átti ég auðveldara með að hafa yfirsýn yfir það sem var 

að gerast.  

Ég byrjaði að skrifa í dagbókina 20. ágúst 2018, en fyrsti kennsludagur var daginn eftir, 

þann 21. ágúst 2018. Ástæða þess að ég byrjaði að skrifa í dagbókina áður en kennsla 

verkefnisins hófst var til að ég hefði yfirsýn yfir undirbúning þess. Kennsla verkefnisins hófst 

12. september 2018. Síðasta skráning í rannsóknardagbókina var 21. nóvember 2018, fimm 

dögum eftir að vettvangsnámi mínu lauk. Ég skráði í dagbókina þrisvar sinnum í viku að 

jafnaði, eða þá daga sem ég var að kenna. Það kom fyrir að ég skráði í dagbókina þá daga 

sem ég var ekki að kenna þegar mér kom eitthvað í hug sem mér fannst mikilvægt að gleyma 

ekki. Skráningar í rannsóknardagbókina urðu alls 37. Hér fyrir neðan má sjá brot úr færslu 

sem ég skrifaði 12. september 2018, eftir að hafa kynnt verkefnið fyrir nemendum.  

Tíminn gekk ágætlega en ég hafði enga kveikju og missti því áhuga nokkurra sem 

hefðu þurft sjónrænni kynningu. Ég gerði mér þó fulla grein fyrir því  fyrirfram að 
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nemendur myndu þurfa lengri tíma en 40 mínútur til að gera sér grein fyrir því til 

hvers var ætlast af þeim og ég held að það verði nóg að gera hjá mér á næstu vikum. 

Æfingakennari minn var sammála um að ég hefði frekar átt að stikla á stóru til að 

halda athygli þeirra. Ég er sammála því núna eftir á en vildi samt sem áður koma 

öllum upplýsingunum fram þar sem nú þegar er búið að fækka þeim tímum sem ég 

hafði í byrjun til afnota vegna verkefnisins og verð því að þjappa efninu saman 

(Rannsóknardagbók, 12. september 2018).  

Annað brot úr rannsóknardagbók: 

Nemendur eiga erfitt með að vinna með stjórnmálafræðihluta verkefnisins, þeir skilja 

 ekki þau hugtök sem sett eru fram og einhverra hluta vegna vilja þeir frekar nota 

google  translate til að þýða hugtökin yfir á íslensku heldur en Snöru, sem gerir það að 

 verkum að þeir fá oft ranga þýðingu og þar af leiðandi enga yfirsýn yfir hvað hugtökin 

 merkja. Nokkrir nemendur komu til mín og spurðu hvort þeir mættu búa til sinn eigin 

 stjórnmálaflokk í stað þess finna alvöru flokka í þessum löndum. Ég sagði já, enda 

 ekkert að því. Það eina sem ég bað um er að þessir stjórnmálaflokkar fylgdu sömu 

reglum og stjórnmálaflokkar sem til eru í alvörunni. Þeir þurfa að hafa nafn, vera 

staðsettir einhvers staðar á hinum pólitíska ás og koma þarf fram ein til tvær stefnur 

sem þeir fylgja. Ég var mjög ánægð að krakkarnir skyldu geta leyst þetta svona, og þar 

af leiðandi þróað verkefnið áfram. Mér hafði ekki dottið í hug sjálf að setja stofnun 

stjórnmálaflokks inn í verkefnið en nú tel ég að það geti verið enn áhrifa- og 

lærdómsríkara fyrir krakkana en að leita sér að upplýsingum um einhverjar sérstaka 

flokka. Auðvitað þarf þó að kenna þeim undirstöðuatriðin í stjórnmálum og hvernig 

þau virka. Næst þegar ég kenni verkefnið mun ég passa mig á að það sé búið og gert 

(Rannsóknardagbók, 5. október 2018).  

4.4.2 Viðhorfskannanir og rýnihópar 

Viðhorfskönnunum er ætlað að hjálpa rannsakendum að fá sýn á viðhorf, skilning og 

sjónarmið nemenda. Með viðhorfskönnunum er auðvelt að ná til fleiri þátttakenda en í 

viðtölum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11).  

Ég tel að viðhorfskannanir meðal nemenda geti verið mikilvægur þáttur rannsókna en 

með þeim er hægt að fá upplýsingar um hvað nemendum finnst um námsefnið sem notað er, 

þá hópa sem þeir voru í og þær kennsluaðferðir sem unnið var eftir. Eftir hverja lotu, eða 

fjórum sinnum á önninni, voru nemendur fengnir til að meta  framlag sitt og hópsins sem 

heild. Þessar kannanir báru heitið Nemendakönnun. Einnig voru þeir fengnir til að leggja mat 

á verkefnið sjálft, skila inn sjálfs- og hópamati í lok verkefnisins ásamt kennaramati. Allar þær 

viðhorfskannanirnar sem ég lagði fyrir nemendur samanstóðu af fjölvalsspurningum og 
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spurningum sem kröfðust stuttra svara. Kannanir voru lagðar fyrir nemendur í gegnum 

Google Forms. Rúmlega helmingur spurninga í þessum könnunum kröfðust svars, þ.e. 

nemendur gátu ekki skilað þeim inn nema svara þeim. Með þessu vildi ég sjá til þess að 

mikilvægustu spurningunum yrði svarað. Ég reyndi að hafa spurningarnar ekki of flóknar, 

þannig að ég gerði ekki of miklar kröfur um skilning svarenda á efninu, en með þessu taldi ég 

að nemendur yrðu við það fúsari við að svara og myndu leggja sig betur fram (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Dæmi um viðhorfskannanir má sjá í Viðauka Á.  

Í heildina fyllti hver nemandi út átta nemendakannanir sem samanlagt eru 344 kannanir 

miðað við 43 nemendur. Þessar nemendakannanir voru fylltar út í gegnum Google Forms, 

þar sem hver nemandi svaraði alls 63 fjölvalsspurningum og 15 opnum spurningum. Google 

Forms var tengt við Google reikning hvers nemanda og því gat ég séð hverju hver og einn 

svaraði en ég notaðist einungis við það þegar ég vann með opnar spurningar og þau svör sem 

gefin voru þar. Svarhlutfall viðhorfskannana var 100% í viðhorfskönnun fyrir lotu 1+2. Í lotu 3 

var það 93%, í lotu 4 var það 81% og í lotu 5+6 var það 84%. Svarhlutfall sjálfs- og hópamats 

og kennaramats var 79% og 88% í áðurnefndri röð. Hlutfall þeirra sem svöruðu síðustu 

viðhorfskönnuninni, sem sneri að mati á verkefninu sjálfu, var 91%.  

Ég myndaði tvo rýnihópa í kringum verkefnið, sjö nemendur í hvorum hóp. Lichtman 

(2006) mælir gegn því að fjöldi einstaklinga í rýnihópaumræðum séu fleiri en tíu (bls. 130).  Í 

hópunum tveimur ræddum við saman um verkefnið, hvað gekk vel og hvað ekki, hverju þau 

myndu helst vilja breyta og hvernig samvinnan hefði gengið. Ég hlustaði gaumgæfilega á það 

sem nemendur sögðu en ákvað að skrá ekki niður á meðan á samræðunum stóð. Þar sem ég 

tók viðtölin upp kom það ekki að sök.   

4.5 Greining og úrvinnsla gagna  

Greining gagna fór að mestu leyti fram með þemagreiningu (sjá töflu 3). Þegar unnið er við 

þemagreiningu gagna þarf að fara vel yfir gögnin til að finna áhugaverð þemu og flokka. Í 

þemagreiningu er markmiðið ekki að nota fyrirfram ákveðna flokka heldur að finna mynstrin 

og þemun þegar rannsakandi fer að þekkja gögnin (Esterberg, 2002). 

Tafla 4: Yfirlit yfir greiningu gagna 

Rannsóknargögn Gagnagreining 

Rannsóknardagbók Lesin yfir aftur og aftur, minnispunktar skráðir og lyklaðir og 

flokkaðir í þemu. 

Viðhorfskannanir nemenda Hlutfall reiknað í gegnum Google Forms. Opnar spurningar 

skráðar og lyklaðar og flokkaðar í þemu.  
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Rýnihópar/hljóðupptökur Viðtöl hljóðrituð og hlustað á þau aftur og aftur. Minnispunktar 

skráðir, lyklaðir og flokkaðir í þemu. 

Lotuáætlanir Lotuáætlanir bornar saman við rannsóknardagbók til að sjá 

hvernig hefði gengið að halda áætlun. 

Kennslugögn og verkefni Farið yfir kennslugögn, sérstaklega spurningar og atburðaspjöld, 

þau voru síðan borin saman við rýnihópaviðtöl og 

nemendakannanir.  

 

Ég studdist við leiðsögn Lichtmans (2013) um lyklun (e. codes) og flokkun (e. categories) 

texta í þemu (bls. 168). Ég byrjaði á að lesa gögnin yfir og eftir að hafa gert það endurtekið 

fór ég að taka eftir ákveðnum áhersluatriðum sem ég gat fljótlega farið að skilgreina sem 

þemu. Greining rannsóknardagbókarinnar snerist annars vegar um upplifun mína á því 

hvernig til hefði tekist, væntingar og ranghugmyndir og hins vegar um fyrirlögn á verkefnum, 

samvinnu nemenda, áhuga og vinnusemi þeirra. Ég tók einnig eftir nokkrum þemum sem 

fjölluðu um aðra liði en þá sem ég hafði í byrjun ætlað mér að rannsaka. Þegar ég hafði tekið 

saman og skráð þær meginniðurstöður eins og ég réð þær af rannsóknardagbókinni hóf ég 

greiningu á viðhorfskönnununum og var þeim forraðað eftir svarhlutfalli. Ég þurfti hins vegar 

að fara yfir opnu spurningarnar og flokka þær. Með því að greina viðhorfskannanir fékk ég 

góða mynd af því hvernig samvinna nemenda gekk, hvert viðhorf þeirra var til verkefnisins og 

helstu kosti og galla þess. Þá afritaði ég rýnihópaviðtölin, sem höfðu verið hljóðrituð, í 

ritvinnsluforriti. Þeim svipaði nokkuð til viðhorfskannananna en þemagreining gekk best með 

hliðsjón af viðtölunum, enda styttri og viðmælendur mínir höfðu verið fremur beinskeyttir og 

komið sér að efninu fljótt. Eins og í fyrri þemagreiningu merkti ég við það sem mér fannst 

áhugavert og skrifaði niður athugasemdir. Ég bar þær lotuáætlanir sem ég hafði sett saman 

við rannsóknardagbókina til að sjá hvernig mér hefði gengið að halda áætlun. Að lokum fór 

ég yfir kennslugögn og verkefnið sjálft, sérstaklega spurningar og atburðaspjöld sem ég bar 

síðan saman við rýnihópaviðtöl og nemendakannanir, þar sem spurningarnar og 

atburðaspjöldin höfðu komið upp sem þemu í báðum. Einnig gerði ég þetta til að fá sem 

heillegasta mynd af kennslutímabilinu. Við greiningu gagna, sérstaklega 

rannsóknardagbókar, fannst mér ég verða margs vísari um sjálfa mig sem fagmann og var 

það dýrmæt reynsla að geta litið til baka og greint hvaða gildi það eru sem ég hef í fyrirrúmi í 

minni kennslu.  

Þemun, sem komu fram við greiningu viðtalanna, voru alls fimm en nokkur komu fram 

bæði í viðtölum og nemendakönnunum. Við greiningu á rannsóknardagbók fann ég alls 12 

þemu og í nemendakönnunum voru alls sex þemu. Þau þemu sem voru mest áberandi voru 
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virðing, hvatning, áhugi, samvinna, fjölbreytni, samskipti og hugmyndir. Ég geri gleggri grein 

fyrir þessum þemum í niðurstöðu- og umræðukafla. 

4.6 Siðfræði rannsókna 

Allar rannsóknir eiga sameiginlegt að halda þarf trúnað við þátttakendur og gæta hags þeirra 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Það getur þó reynst erfiðara að 

halda trúnað í eigindlegum rannsóknum en í megindlegum, þar sem auðvelt er að hafa svör 

þátttakenda í megindlegum rannsóknum nafnlaus og því oft erfitt að rekja þau til ákveðinna 

einstaklinga. Í hverri rannsókn þarf að koma fram að þátttakendur taki þátt í rannsókninni af 

frjálsum vilja og ekki er leyfilegt að þvinga neinn til að taka þátt (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Þegar farið er af stað með rannsókn þarf að fá upplýst 

samþykki þátttakenda og á það einnig við þegar þátttakendur eru börn og unglingar. Það er  

einnig mikilvægt í rannsóknum með börnum og unglingum að ekki sé hægt að bera kennsl á 

þátttakendur í skýrslum og kynningum á verkefninu. Í minni rannsókn skráði ég aldrei nafn 

nemenda, og hélt leyndu nafni grunnskólans sem rannsóknin var gerð.  

Í upphafi rannsóknar var kynning fyrir nemendur og var þeim gerð grein fyrir því til hvers 

rannsóknin væri gerð og til hvers væri ætlast af þeim sem þátttakendum. Reynt var að gefa 

nemendum upplýsingarnar á því máli sem þeir skildu. Þeir þurftu að fá að vita markmið 

rannsóknarinnar, hvað hún fæli í sér, til hvers væri ætlast af þeim, hvað myndi gerast og 

hversu langan tíma hún tæki. Tekið var fram að nöfnum yrði haldið leyndum og að 

rannsakandi myndi gæta fyllsta trúnaðar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–72).  

Vegna nándar við þátttakendur geta komið upp ýmis siðferðileg álitamál. Þegar verið er 

að vinna með eigindlega rannsókn eru alltaf einhver persónuleg tengsl á milli rannsakanda 

og þátttakanda, og skiptir þá engu máli hver lengd rannsóknarinnar er (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2013, bls. 10). Þessi nánd getur boðið upp á að vald yfir þeim einstaklingi sem 

verið er að rannsaka og jafnvel kúgun (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Aluwhihare-

Samaranayake, 2012). Til að koma í veg fyrir þetta leitaðist ég við að hafa hinar fjórar 

höfuðreglur til hliðsjónar sem Sigurður Kristinsson (2013) mælir með, bæði í rannsókninni og 

við úrvinnslu gagna. Þessar reglur eru: Sjálfræðisreglan sem kveður á um virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar; skaðleysisreglan en hún kveður á um að ekki megi valda 

þátttakendum skaða; velgjörðareglan sem kveður á um að láta gott af sér leiða og 

réttlætisreglan sem kveður á um sanngirni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–74).  

4.7 Samantekt 

Það rannsóknarsnið sem varð fyrir valinu var starfendarannsókn þar sem byggt var á 

blönduðum aðferðum (e. mixed methods). Beitt var hvort tveggja eigindlegum og 



 

53 

megindlegum aðferðum við gagnaöflun og greiningu. Starfendarannsókninni var ætlað að 

tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr yrði rannsóknarferli sem gerði mér kleift að 

ígrunda kennsluna og verkefnið og finna leiðir til að bæta hvort tveggja og stuðla þannig að 

auknu námi nemenda.  

Rannsóknin var framkvæmd í grunnskóla á Íslandi og voru þátttakendur nemendur í 

tíunda bekk þessa skóla. Helstu rannsóknargögn voru rannsóknardagbók, lotuáætlanir, 

viðhorfskannanir, kennslugögn, verkefni, námsmatsgögn og hljóðupptökur. Rannsóknir eru 

aldrei gerðar án rannsóknargagna enda eru þau notuð sem heimildir um framvindu. 

Rannsóknardagbókin var eitt helsta rannsóknargagn mitt en með henni gat ég séð framvindu 

verkefnisins og hugsanir mínar á meðan á rannsókninni stóð. Úrvinnsla gagna fór fram með 

lyklun (e. codes) og flokkun (e. categories) texta í þemu.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Farið verður yfir þau þemu sem 

komu fram í rannsókninni, hvernig tókst að innleiða samvinnunám inn í hópana og 

niðurstöður úr viðhorfskönnunum og rýnihópaumræðum skoðaðar.  

5.1 Virðing 

Virðing var eitt af þeim sex þemum sem var hvað fyrirferðamest í gögnum rannsóknarinnar. Í 

könnuninni voru þrjár spurningar sem snertu virðingarhugtakið. 38 nemendur af 43 (88%) 

svöruðu spurningunni „Kennarinn sýnir nemendum virðingu“ með því að merkja á ás með 

talnakvarða frá 1‒5 þar sem 1 merkti aldrei en 5 oft. Mikill meirihluti nemenda taldi að 

kennarinn sýndi nemendum virðingu oft eins og sjá má á mynd 3.  

 

 

Mynd 3. Kennari sýnir nemendum virðingu (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

 

Nemendur voru einnig beðnir um að taka afstöðu til þess hvort kennarinn sýndi hinum 

mismunandi skoðunum þeirra virðingu og svöruðu 38 nemendur af 43 (88%). Á mynd 4 má 

sjá niðurstöður sem sýna að flestir nemendur voru á þeirri skoðun að skoðanir þeirra væru 

virtar og þeim sýnd virðing. 

 

2.6

7.9
10.5

23.7

55.3

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Kennarinn sýnir nemendum virðingu

%



 

55 

 

Mynd 4. Kennari sýnir mismunandi skoðunum virðingu (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

 

Nemendur voru einnig spurðir að því hvort kennarinn kæmi fram við þau af virðingu og 

svöruðu þeirri spurningu 38 af 43 nemendum (88%). Eins og sjá má á mynd 5 eru niðurstöður 

afgerandi jákvæðar.  

 

 

Mynd 5. Kennarinn kemur fram við mig af virðingu (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

 

Í rýnihópaumræðum kom enn og aftur í ljós að nemendum fannst þægilegt hversu mikil 

virðing þeim var alla jafna sýnd og töldu þeir að það gerði það að verkum að þeir báru meiri 

virðingu í minn garð. 
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Mikill meirihluti nemenda taldi ég einnig sýna þeim áhuga. Þessar niðurstöður má sjá á mynd 

6. 

 

Mynd 6. Kennarinn sýnir nemendum áhuga (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

5.2 Hvatning og áhugi 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar var hvatning og áhugi eitt af þemunum. Það voru 34 af 43 

nemendum (79%) sem svöruðu spurningunni „Ég sýndi efninu áhuga“ og eins og sjá má á 

mynd 7 eru niðurstöður afgerandi; mikill meirihluti nemenda er sammála þessu.  

 

 

Mynd 7. Ég sýndi efninu áhuga 
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Alls svöruðu 37 af 43 nemendum (86%) spurningunni „Kennarinn hvetur nemendur til að 

spyrja spurninga“. Meirihluti nemenda er þeirrar skoðunar að kennarinn hafi verið hvetjandi 

í þessum efnum, eins og sjá má af mynd 8. 

 

 

Mynd 8. Kennarinn hvetur nemendur til að spyrja spurninga (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

 

Nemendur voru einnig spurðir að því hvort kennarinn gerði efnið áhugavert og svöruðu þeirri 

spurningu 38 af 43 nemendum (88%). Eins og sjá má á mynd 9 eru niðurstöður frá meðallagi 

til jákvæðar. 
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Mynd 9. Kennarinn gerir efnið áhugavert (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

5.3 Samvinna 

Skiptar skoðanir á samvinnu komu fram bæði í sjálfs- og hópamati og rýnihópaumræðum. Í 

könnun um sjálfs- og hópamat svöruðu 34 af 43 (79%) nemendum fullyrðingunni „Allir í 

hópnum lögðu jafnmikið af mörkum“. Eins og sést á mynd 10 þá voru skiptar skoðanir á 

þessari fullyrðingu og var hakað nærri jafnt í alla svarmöguleika.  

 

 

Mynd 10. Afstaða nemenda til fullyrðingarinnar „Allir í hópnum lögðu jafnmikið af 
mörkum“  

 

Í viðhorfskönnun á lotu sex voru nokkrar spurningar sem snertu samvinnuhugtakið. Það voru 

36 af 43 nemendum (84%) sem svöruðu þeirri könnun. Á mynd 11 má sjá niðurstöður við 

spurningunni „Aðstoðuð þið hvert annað með verkefnið“, en þar má sjá að flestir nemendur 

töldu sína hópa hafi mest allan tímann aðstoðað hvert annað með verkefnið.  
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Mynd 11. Afstaða nemenda til spurningarinnar „Aðstoðuð þið hvert annað með 
verkefnið?“ 

Nemendur svöruðu tveimur spurningum sem sneru að því hversu illa eða vel þeim hafi 

gengið að vinna í hópunum. Eins og sjá má á mynd 12 og 13 voru svör við þessum 

spurningum að öllu jöfnu jákvæð, þar sem flestum nemendum fannst áhugavert að vinna í 

hópunum og að samsetning hópanna hafi verið allt í lagi.   

 

 

Mynd 12. Hversu áhugavert fannst þér að vinna í hópnum? 
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Mynd 13. Hversu erfitt fannst þér að vinna í hópnum? 

Svör nemenda við spurningunni „Myndir þú vilja vinna aftur í þessum hóp?“, sem sjá má á 

mynd 14, voru afgerandi jákvæð, en hægt er að líta á það sem staðfestingu á að samvinnan 

hafi að flestu leyti gengið vel þrátt fyrir hindranir hér og þar.  

 

 

Mynd 14. Myndir þú vilja vinna aftur í þessum hóp? 
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mikið frelsi þeir höfðu til sköpunar. Einnig var drepið á fjölbreytni verkefnisins í 

rýnihópaumræðum þar sem tíu af 14 nemendum lögðu sitt til málanna um af hverju það er 

gott að hafa verkefni fjölbreytt og hvernig mætti gera þau enn fjölbreyttari. Þrír nemendur af 

þeim 14 sem voru í rýnihópunum tveimur minntust á að það gæti verið gaman að flétta 

saman matreiðslu eða tónlist við verkefnið, mér hafði einnig dottið það í hug.  

5.5 Samskipti 

Alls svöruðu 34 af 43 nemendum (79%) spurningunum „Ég hlustaði á það sem aðrir lögðu til 

málanna“ og „Þátttaka og samskipti“. Eins og sjá má á mynd 15 taldi meirihluti nemenda að 

ég hlustaði á hvað þeir lögðu til málanna. Í spurningunni sem snýr að þátttöku og 

samskiptum nemenda áttu nemendur að merkja á ás með talnakvarða frá 1‒5 þar sem 1 

merkti lítil samvinna – hver vann upp á eigin spýtur en 5 allir lögðu sitt af mörkum. Eins og 

sést á mynd 16 voru algengustu svörin að allir í hópunum legðu sitt af mörkum. 

 

 

Mynd 15. Ég hlustaði á það sem aðrir lögðu til málanna 
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Mynd 16. Þátttaka og samskipti (1 = Aldrei – 5 = Oft) 

5.6 Sjálfstæði og ábyrgð 

Í rýnihópaviðtölum kom fram að nemendur voru ánægðir með það að þeir gátu haft áhrif á 

verkefnið sjálft og uppbyggingu þess, en á það hafði reynt nokkrum sinnum. Í sömu 

rýnihópum ræddum við um þá staðreynd að ég sem kennari hafi aukið ábyrgð þeirra þegar 

líða tók á verkefnið, sérstaklega með því að samþætta samvinnunám inn í það og hvernig 

þeim leið við að fá aukið sjálfstæði. Við innleiðingu samvinnunáms tóku hóparnir meiri 

sameiginlega ábyrgð. Þeir sem tóku þátt í rýnihópum voru sammála um að þeir nemendur 

sem höfðu komið sér undan vinnu í fyrstu lotum verkefnisins komust ekki upp með það 

þegar hlutverk voru innleidd og samvinna og samskipti tóku að ganga betur þegar líða tók á 

vikurnar. 

5.7 Innleiðing samvinnunáms 

Í rannsókn minni gerði ég samanburðarrannsókn og tengdi starfendarannsóknina rannsókn á 

samvinnunámi. Fyrstu fimm vikurnar leyfði ég nemendum að vinna í hópum eftir sínu höfði, 

enginn var með sérstakt hlutverk og það var algjörlega þeirra að skipta með sér hlutverkum 

og vinna saman að settu markmiði. Síðustu fimm vikurnar gaf ég hverjum og einum í 

hópunum hlutverk. Þessum hlutverkum var ætlað að fá nemendur til þess að nýta styrkleika 

hver annars til að ná árangri, auka samstarf nemenda í hópvinnu og bæta virkni þeirra í námi. 

Þessi hlutverk voru hópstjóri, agastjóri og reddari. Hlutverk hvers fyrir sig er eins og hér segir: 

Hlutverk hópstjóra  
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▪ Fylgist með tímanum 

▪ Fylgist með að allir séu að vinna að verkefnum tengdum lotunni 

Hlutverk agastjóra 

▪ Gætir þess að hlustað sé á alla (einn tali í einu) 

▪ Ef upp koma vandamál stjórnar hann því að þau séu leyst 

▪ Ef það gengur ekki þá biður hann kennara um að koma og hjálpa til 

Hlutverk reddara 

▪ Sækir gögn fyrir hópinn 

▪ Biður um aðstoð kennara fyrir hönd hópsins (námslega) 

Hlutverk allra í hópnum 

▪ Skrifa 

▪ Ræða 

▪ Lesa 

▪ Leita 

▪ Hrósa 

▪ Vinna saman 

Niðurstöður sýna að mitt hlutverk breyttist þegar hóparnir hófu að vinna eftir 

samvinnunámi. Ég var ekki lengur beinn stjórnandi heldur frekar leiðbeinandi. Nemendur 

tóku við ábyrgðinni. Hlutverk nemenda var að sjá til þess að verkefnið væri unnið vel og á 

ábyrgan hátt, að allir tæku þátt og sinntu sínum hlutverkum og að allir í hópnum gerðu sér 

grein fyrir markmiði verkefnisins (Joliffe, 2007, bls. 50). Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar 

sinnti ég þessu nýja hlutverki og gerðu nemendur það einnig. Nemendur leituðu oftar til 

skólafélaga sinna eftir aðstoð eða stuðningi eftir innleiðingu samvinnunámsins. Samskipti 

þeirri urðu betri, þeir voru duglegri að deila hugmyndum og efni og með því stuðluðu þeir að  

sameiginlegri ábyrgð á náminu (Johnson og Johnson, 1990).  

5.8 Viðhorfskannanir og rýnihópar  

Í lok viðhorfskannana um loturnar gaf ég nemendum alltaf færi á að koma öðrum 

athugasemdum á framfæri sem ekki var sérstaklega spurt um, hvort sem það sneri að 

hópvinnunni eða verkefninu sjálfu. Á 10 vikum, samtals sex lotum, fékk ég 19 svör þar sem 

nemendur voru ekki sáttir. Má þar nefna kvartanir um lítið vinnuframlag hópfélaga, neikvæð 

viðhorf gagnvart landinu sem nemendur fengu til að vinna með eða að samvinna var erfið. 

Oftar en ekki voru þetta sömu hóparnir sem sendu inn svör við þessari spurningu.  
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Þær spurningar þar sem ég bað nemendur um að leggja mat á kennara setti ég fram til að 

geta séð hvernig ég stóð mig í augum nemenda og hvað það væri sem ég gæti bætt og eflt 

mig í. Þessi viðhorfskönnun, eins og aðrar, innihélt bæði fjölvalsspurningar og stuttar 

skriflegar spurningar. Af 43 nemendum svöruðu 38 (88%). Þær tvær spurningar sem 

gögnuðust mér best til að bæta mína kennslu voru „Hvaða tillögu myndir þú gefa 

kennaranum til að hann geti bætt kennslu sína?“ og „Hver telur þú að sé mesti styrkleiki 

kennarans?“ Ég fékk gagnleg svör, bæði sem sýndu fram á hvað ég gerði vel og hvað ég gæti 

gert betur. Dæmi um svör við fyrri spurningunni voru : „að vera strangari við að ná athygli og 

gera stuttar tilkynningar til að athyglin fari ekki“ og „útskýra verkefnið aðeins nánar fyrir 

þeim sem skilja ekki“.  Flest svörin voru í þeim dúr að frekari útskýringa á verkefninu væri 

þörf en það kom mér ekki á óvart þar sem ég hafði sjálf tekið eftir því og reynt að bæta það. 

Einnig voru nokkrir sem kvörtuðu undan því að verkefnið hefði verið of langt og að þeir gætu 

ekki einbeitt sér í svona langan tíma. Svör við seinni spurningunni voru til dæmis: „Hún er 

ákveðin og jákvæð“ og „skipulögð og það er þægilegt að tala við hana“. Önnur svör voru 

þessi: 

„Hún talar hátt og fólk hlustar.“ 

„Karen hjálpar mér mjög vel ef að ég spyr hana að einhverju.“ 

„Hvað hún er ákveðin.“ 

„Góð að útskýra og hjálpa og skemmtileg“ 

Ég var ánægð að fá þessar athugasemdir en það kom mér samt sem áður á óvart að fá þá 

athugasemd að ég væri ákveðin, sérstaklega þar sem ég veit að það helsta sem ég þarf að 

laga í minni kennslu er bekkjarstjórnun, og það var oftar en ekki í byrjun hverrar lotu sem 

mér fannst ég ekki hafa fulla stjórn eða athygli bekkjarins. 

Rýnihópaumræðurnar studdu að miklu leyti síðustu viðhorfskannanirnar sem ég hafði 

lagt fyrir nemendur, þar sem ég í fyrsta lagi bað um mat á verkefninu sjálfu og í öðru lagi þar 

sem ég óskaði eftir mati á því hvernig ég sem kennari hefði staðið mig. Þeir nemendur sem 

voru í rýnihópunum ræddu um að það hefði oft á tíðum verið leiðigjarnt að vera í sama 

hópnum í langan tíma en voru þó ekki hrifnir af þeirri uppástungu að hrist yrði upp í 

hópunum um miðbik verkefnisins. Þannig gætu þeir ekki unnið áfram með það land sem þau 

höfðu valið sér til loka verkefnis og fannst sumum þeir hafa lagt of mikla vinnu í verkefnið til 

að það mætti gerast. Í rýnihópaviðtölum spurði ég nemendur hvort þeir hefðu eitthvað að 

segja um hvernig þeim var gefið færi á að kynna verkefnið. Ég hafði strax í byrjun komið með 

nokkrar hugmyndir um hvernig þeir gætu kynnt lokaafurðina, t.d. með því að búa til 

myndband, glærukynningu, bækur, blöð eða veggspjöld. Meirihluti hópanna völdu að búa til 

glærukynningu, þó var einn hópur sem valdi að gera myndband og tveir bjuggu til vefsíður. 

Ein hugmynd kom fram í öðru viðtalinu sem heillaði marga og fékk góðar undirtektir. 
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Hugmyndin gekk út á að hóparnir myndu búa til myndband af persónu í þrívídd sem labbaði 

um skjáinn og á skjánum væri verkefni hópsins, með öllum þeim upplýsingum sem hann 

hafði safnað að sér undanfarnar vikur. Ég minntist á þessa uppástungu í seinni rýnihópnum 

sem ég ræddi við og hafði meirihlutinn þar einnig áhuga á þessari aðferð. Þar sem 

rýnihóparnir áttu sér stað eftir að verkefninu var lokið var ekki möguleiki fyrir þessa hópa að 

nýta sér hugmyndina en hún er komin í hugmyndabankann og verður vonandi útfærð næst 

þegar verkefnið Í sporum annarra verður kennt.  

5.9 Samantekt 

Meginniðurstöður gáfu til kynna að nemendur væru sáttir við verkefnið og voru að flestu 

leyti jákvæðir í garð þess. Þrátt fyrir ég hafi upplifað að samvinna og samskipti hafi ekki 

gengið sem best þá álitu flestir nemendur að samvinna hafi verið góð og ríkjandi meirihlutinn 

vildi vinna í sömu hópum aftur. Nemendur töldu einnig að ég sem kennari hefði sýnt þeim og 

þeirra skoðunum virðingu, sem og að ég hafi gert verkefnið áhugavert og hvatt þá áfram að 

settum markmiðum. Verkefnið stóð í 10 vikur og í seinni fimm vikunum innleiddi ég 

samvinnunám í verkefnið. Mikil breyting varð við þetta. Nemendur urðu ábyrgari, 

sjalfstæðari og deilur innan hópanna urðu fátíðari.  
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6 Umræður 

Í kaflanum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman. Einnig verður fjallað um 

þann lærdóm sem ég hef öðlast í þessu verkefni. 

Í fyrsta undirkafla er gerð grein fyrir þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með 

og rætt hvernig gekk að svara þeim; hvað tókst vel og hvað hefði mátt betur fara. Í næsta 

undirkafla er vikið að tengingu samvinnunáms við verkefnið og velt fyrir sér hvernig gekk að 

ná markmiðum varðandi samvinnunám. Þriðji undirkafli snýr að því hvernig til tókst að 

samþætta námsgreinar í verkefninu og í þeim fjórða er hlutverk mitt í ferlinu skoðað, hvað 

gekk vel og hvað ég hefði getað gert betur. Í fimmta undirkafla mun ég fara yfir hvernig ég lít 

á framtíð verkefnisins Í sporum annarra og að lokum er samantekt.  

6.1 Hvernig tókst innleiðing verkefnisins Í sporum annarra: Verkefni í 
samfélagsgreinum á unglingastigi í grunnskóla á Íslandi?  

Ég tel að innleiðing verkefnisins hafi gengið vel fyrir sig, en þó ekki áfallalaust. Hér verður 

fyrst gerð grein fyrir því sem mér fannst fara úrskeiðis. 

Við undirbúning á verkefninu og í þeirri streitu sem fylgdi gleymdi ég einu af því allra 

mikilvægasta í kennslu, kveikjunni. Fyrsti tími var því frekar daufur og ég sá andlit sem áttu 

erfitt með að skilja út á hvað verkefnið gekk. Í næsta tíma var ég búin að undirbúa kveikju en 

það voru myndir af unglingum sem búa á mismunandi stöðum í heiminum, þ.e. krakkar sem 

eru jafnaldrar nemenda minna en samt sem áður unglingar sem búa við annan 

menningarheim og önnur gildi. Í framhaldi af kveikjunni skapaðist áhugaverð umræða um 

þann sýnilega mun sem nemendur gerðu sér grein fyrir eftir að hafa skoðað myndirnar. 

Einnig kom ég með nokkrar tölulegar staðreyndir um börn í heiminum sem hafa ekki 

möguleika á að fara í skóla. Nemendur undruðust og spurningum rigndi yfir mig. Við, ég og 

nemendur, reifuðum mögulegar ástæður þess að sum börn hefðu ekki kost á að ganga í 

skóla. Að lokum sagði ég þeim hvaða ástæður lægju að baki. Þetta vakti nemendur til 

umhugsunar og sá ég strax mun á fyrri tímanum þar sem engin kveikja var og þeim seinni. Sá 

seinni gekk mun betur og sýndi mér hve kveikjur eru nauðsynlegar eins og áhersla er lögð á í 

fræðunum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24).  

Annað atriði sem fór úrskeiðis tengdist því að ég hafði í hugsanaleysi gert ráð fyrir að 

nemendur í 10. bekk hefðu fengið grunn í stjórnmálafræði, hvort sem það væri með einhvers 

konar verkefnum eða samræðum í kringum kosningar sem hafa átt sér stað á Íslandi. Sú var 

alls ekki raunin og sá ég strax fram á að lota þrjú, sem stóð yfir í tvær vikur, yrði erfið vegna 

þessa. Ég ákvað því að breyta kennslu minni í lotu þrjú. Í upphafi kynnti ég verkefni lotunnar 

með stuttum fyrirlestri, eins og ég gerði í upphafi hverrar lotu. Ég útbjó glærur sem vöktu 
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athygli nokkurra nemenda en þó ekki allra. Ég samdi nokkrar opnar spurningar um íslenska 

og erlenda stjórnmálaflokka sem ég vissi að myndi fá nemendur til að ræða saman og hafði 

sumar glærurnar einnig myndskreyttar í þeirri von að þær fönguðu athygli nemenda. Ég sá 

strax, jafnvel áður en verkefnahluti lotunnar var byrjaður, að sumir nemendur voru búnir að 

gefast upp og reyndi ég því að stappa í þá stálinu.  

Ég hafði bæði hæfniviðmið samfélagsgreina úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og 

flokkunarkerfi Blooms (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 25‒26) til hliðsjónar þegar ég samdi 

spurningarnar og atburðaspjöld fyrir Í sporum annarra. Ég ákvað að einbeita mér hvað helst 

að fimmta og sjötta þrepinu á þekkingarsviðinu, en þó eru spurningar sem viðkoma öðrum 

þrepum, og þá sérstaklega skilningsþrepinu. Í flestum atburðaspjöldum eiga nemendur til 

dæmis að geta lagt rökstutt mat á upplýsingar sem þeir hafa sett fram, skoðanir eða 

gildismat. Með þessum atburðaspjöldum eiga þeir einnig að útskýra mismunandi viðhorf og 

taka afstöðu með eða á móti viðfangsefnum sem geta verið siðferðileg, pólitísk eða haft áhrif 

á þeirra fjölskyldu og það land sem persóna þeirra býr í. Ég komst þó að því fljótlega að 

spurningarnar sem ég hafði samið hentuðu ekki öllum og voru að öllum líkindum of óljósar 

fyrir marga nemendur. Það sem vakti sérstaka athygli mína var hversu fljótir nemendur voru 

að gefast upp ef eitthvað bjátaði á. Ég fór því fljótlega að velta fyrir mér hvernig ég gæti 

betrumbætt verkefnið svo að það væri ekki of krefjandi, en samt ekki letjandi fyrir 

nemendur. Það er alveg ljóst að ekki er hægt að kenna verkefnið eins og það er án þess að 

nemendur hafi einhvern grunn í stjórnmálafræði. Þær spurningar sem vöfðust hvað mest 

fyrir nemendum voru: 

o Hvernig er stjórnarfari landsins háttað? 

o Nefnið tvo stjórnmálaflokka og 1-2 stefnur þeirra? 

o Hvar á stjórnmálaásnum sitja þessir stærstu flokkar? 

Ég hafði í innlögn minni útskýrt hverjar stefnur stjórnmálaflokka væru og sýnt nokkur dæmi. 

Einnig hafði ég útskýrt hinn svokallaða stjórnmálaás, að hægt væri að sitja til vinstri, hægri 

eða í miðjunni og hvað það þýddi. Þó svo að ég hefði útskýrt þetta og átt í samræðum við 

nemendur um hugtökin var það að miklu leyti gleymt síðar og áttu nemendur meira að segja 

erfitt með að leita að þessum hugtökum á netinu. Ég vil þó taka fram að verkefninu fygldi 

krækja sem vísaði á útskýringu á stjórnmálaásnum.  

Þriðja atriðið sem ég vil tilgreina hér snertir aðkomu nemenda að ákvörðunum um 

verkefnið. Lýðræði er mikilvægur hlutur af skólastarfi og lýðræði og mannréttindi koma fyrir í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) sem grunnþættir menntunar. Ég hafði sett mér það markmið 

að nemendur myndu hafa eitthvað að segja um hvernig verkefnið færi fram, þar sem skólar 

þurfa að undirbúa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Dewey, 2000a, bls. 13). Ég 

setti verkefnið upp með þeim hætti að nemendur fengu sjálfir að ráða gjörsamlega hvernig 
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sú manneskja væri sem þeir áttu að skapa, bæði í útliti og persónuleika, hvernig fjölskylda 

þeirra væri samsett og hvernig þeir gætu kynnt verkefnið. Í framtíðinni hefði ég áhuga á að 

vinna verkefnið í enn meiri samvinnu við nemendur og t.a.m. fá nemendur til að semja 

spurningar og atburðaspjöld.   

Þó svo að ég telji hér fram atriði sem betur hefðu mátt fara voru einnig atriði sem 

heppnuðust mjög vel. Nemendur unnu vel eftir skipulaginu og voru alla jafnan mjög áhuga- 

og vinnusamir. Eftir að hafa vanist verkefninu urðu hindranirnar færri og áhuginn meiri. Ég 

ákvað svo sjálf eftir lotu þrjú að endurskipuleggja þær lotur sem eftir voru. Ég setti inn 

krækjur fyrir það efni sem ég taldi að nemendur gætu átt erfitt með og reyndi að umorða 

þær spurningar sem ég hafði samið svo að þær væru vel skiljanlegar, ekki einungis á mínum 

mælikvarða heldur einnig á mælikvarða 15 ára unglinga. Flestir nemendur gátu nýtt sér 

félagsfræðilega ímyndun sem gerði þeim kleift að sjá erfiðleika annarra með þeirra augum 

(Mccoy, 2012, bls. 64). Þessi hæfni kemur sér vel í lýðræðissamfélagi þar sem búist er við að 

hver manneskja beri virðingu fyrir mannréttindum, taki samábyrgð og sýni umburðarlyndi, 

viðsýni og samkennd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21‒22).  

Einnig virkuðu þær kennsluaðferðir sem ég ákvað að nota við kennslu á verkefninu Í 

sporum annarra mjög vel. Þar sem val á kennsluaðferðum er ein afdrifaríkasta ákvörðun sem 

kennari tekur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 45) þá get ég verið sátt við það. Ég tel að gott 

jafnvægi þessara aðferða hafi hjálpað nemendum að vinna verkefnið án þess að þeir yrðu of 

þreyttir á því. 

Loks ber að nefna nokkur atriði sem þarf sérstaklega að huga að við útfærslu á 

verkefninu. Það þarf að gæta þess vel hvernig hópar eru settir saman og fylgja þeim hópum 

betur eftir sem eiga við erfið samskipti að stríða. Nokkrir hópar sem áttu erfitt með að vinna 

saman; persónuleiki og vinnusemi fóru ekki alltaf saman og skapaði það ágreining. Því kom 

það mér á óvart þegar kynning verkefnanna fór fram í lok verkefnisins að þeir hópar sem áttu 

hvað erfiðust samskipti, lögðu sig fram við að gera kynningu sína flotta. Auk þess reyndust 

allir nemendur fróðir um sín lönd og gátu svarað opnum spurningum sem ég spurði þá og 

aukaspurningum sem mér flugu í hug á staðnum. Þó hefði ég viljað sjá meiri dýpt í 

verkefnunum. Nemendur höfðu gaman af en það var ekki nógu oft sem ég sá þá sökkva sér í 

viðfangsefnin. Þarna hefði ég að öllum líkindum getað farið hægar í viðfangsefnin og eytt 

meiri tíma í innlögn fyrir hverja lotu.   

Með tilliti til þess sem ég hef skrifað hér að ofan tel ég að innleiðing verkefnisins hafi 

gengið vel. Þær hindranir sem birtust voru allar viðráðanlegar og gat ég leyst þær í samráði 

við æfingakennara minn og leiðbeinanda.  
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6.1.1 Hvaða hæfniviðmiðum tókst að ná með verkefninu?  

Hæfniviðmið samfélagsgreina, sem lögð voru til grundvallar verkefninu (sjá bls. 198-203), eru 

margbreytileg en þó öll mikilvæg. Fyrst eru fimm hæfniviðmið úr reynsluheimi. Þau snúa 

hvað mest að atriðum sem nemendur læra af bókum eða öðru námsefni. Hæfniviðmiðin sem 

snúa að trúarbragðafræði náðust í lotu þrjú, þar sem nemendur fengu fræðslu um 

mismunandi trúarbrögð í þeirra landi. Þeir öðluðust þekkingu á ólíkum trúarbrögðum og 

ræddu mismunandi trúarbrögð á opinskáan hátt. Þannig ræddu þeir sín á milli, og utan hópa, 

um mismunandi trúarbrögð sem til væru, sem færði þeim víðari sýn á þá flóru trúarbragða 

sem til er. Í lotu fjögur áttu nemendur að læra um landafræði þess lands sem persóna þeirra 

bjó í og læra meðal annars um gróðurfar, loftslag og veðurfar og hvernig þessi atriði hafa 

áhrif á lífsskilyrði í mismunandi löndum. Í gegnum allt verkefnið áttu nemendur að læra að 

bera virðingu fyrir bæði sér og öðrum. Ég tel að nýting samvinnunáms í verkefninu hafi 

hjálpað nemendum að ná þessu hæfniviðmiði, en samvinnunám snýst einmitt um að virða 

skoðanir annarra.  

Í hæfniviðmiðum sem tengjast hugarheimi eru fjögur hæfniviðmið sem verkefnið átti að 

efla. Hluti af þessum viðmiðum snýr að því að efla sjálfsþekkingargreind nemenda og tel ég 

að þeim hafi öllum verið náð með þessu verkefni. Hóparnir unnu saman og hjálpuðust að við 

verkefnin, nemendur nýttu styrkleika hvers annars og voru til staðar hver fyrir annan þegar 

illa gekk. Ég tel að meirihluti nemenda hafi getað sett sig í spor persóna sinna og þ.a.l. gert 

sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna. Með atburðaspjöldum sem nemendur drógu 

og þurftu svo að svara í dagbók sem þeir héldu tel ég að þeir hafi náð að greina jákvæð og 

neikvæð áreiti og hvernig hægt er að standast þrýsting, bæði frá jafnöldrum og þeim sem 

eldri eru.  

Að lokum eru fjögur hæfniviðmið félagsheims sem verkefnið átti að efla. Þessi 

hæfniviðmið snúa að því að mynda og þroska tengsl við aðra og tel ég að þau hafi náðst, 

bæði með samvinnunámi og með því að nemendur settu sig í spor annarra.  

Auðvitað voru ekki allir nemendur sem náðu öllum hæfniviðmiðum, en ég tel að 

meirihluti nemenda hafi gert sér grein fyrir því til hvers væri vænst af þeim og af hverju þessi 

hæfniviðmið voru tengd við verkefnið.  

6.1.2 Hvaða lærdóm má draga af innleiðingunni?  

Sá lærdómur sem er mér hvað efst í huga er að ekki er hægt að setja fram fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um hvernig verkefni og þar með rannsókn muni þróast. Ég hafði ímyndað mér alls 

kyns aðstæður og niðurstöður áður en ég byrjaði í ferlinu. Ég ímyndaði mér góðar 

niðurstöður og lélegar niðurstöður og það hjálpaði mér ekki, heldur gaf það mér fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir sem ég átti erfitt með að losna við, en gerði þó. Í ferlinu sjálfu komu svo 
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upp nokkrar hindranir sem ég sá ekki fyrir og ef ég hefði ekki verið búin að hrista af mér 

þessar fyrirfram ákveðnu hugmyndir hefði hugarástand mitt verið verra og ég hefði ekki 

getað tekið eins vel á málunum og ég gerði. Ég tel einnig að ég hafi ætlað mér aðeins of 

mikið og þurfti ég því að fækka atriðum sem ég hefði viljað fjalla nánar um, eins og 

siðferðileg álitamál með notkun veggjakrotsaðferðar (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 51) eða 

með venjulegum umræðum. Ég hef lært að skipuleggja tímann betur svo ég viti hvað er hægt 

og hvað ekki.  

6.2 Tenging samvinnunáms við verkefnið 

Í sporum annarra var samið með samvinnunám í huga. Hugmyndin um að gera 

samanburðarrannsókn á venjulegri hópvinnu og samvinnunámi kom í lok sumars 2018 en á 

þeim tíma hafði ég verið að velta fyrir mér hver hinn raunverulegi munur væri á þessum 

tveimur aðferðum og hvort það væri hægt að sjá þennan mun með því að gera 

samanburðarrannsókn. Nú þegar rannsóknin er búin og niðurstöður hafa verið skoðaðar þá 

tel ég að verkefnið Í sporum annarra sé best kennt samhliða samvinnunámi. Eins og ég 

minntist á í kafla 5.8 þá sást greinilegur munur á hópunum tiltölulega fljótt eftir að innleiðing 

samvinnunáms átti sér stað. Niðurstöður hefðu þó orðið betri og jafnvel skjótari ef ég hefði 

skipulagt samvinnunámið betur og gefið mér meiri tíma til að útskýra það fyrir hópunum.  

Helsta breytingin sem átti sér stað innan hópanna var sú að það varð erfiðara fyrir 

nemendur að vera sinnulausir eftir að þeir höfðu fengið hlutverk og með samvinnunámi fóru 

þeir að bera sameiginlega ábyrgð á öllu því sem hópurinn tók sér fyrir hendur (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003).   

6.3 Hvernig tókst að samþætta námsgreinar? 

Samþætting námsgreina er mikilvægur þáttur í verkefninu. Auk hinna mörgu og mismunandi 

námsgreina sem falla undir samfélagsgreinar þá var náttúrufræði einnig samþætt Í sporum 

annarra. Ef litið er á heildina þá tókst ágætlega að samþætta þessar námsgreinar og tengdist 

verkefnið öllum þeim námsgreinum sem ég hafði ætlað mér í upphafi. Ef við rýnum hins 

vegar aðeins betur og aðskiljum námsgreinarnar frá hver annarri þá er hægt að segja að 

betur hafi gengið að samþætta sumar námsgreinar en aðrar. Það sem ég vildi gera með 

þessu verkefni var að búa til vef af mismunandi námsgreinum sem allar eru tengdar hver 

annarri og erfitt væri að fjarlægja eina námsgrein án þess að vefurinn léti á sjá.  

Það gekk vel að samþætta sögu, lífsleikni, trúarbragðafræði og þjóðfélagsfræði. Það var 

ekki erfitt að halda virkni og áhuga nemenda þegar kom að námsþáttum sem tengjast 

þessum námsgreinum en ég tel að minn áhugi hafi þó skipt miklu. Þessar námsgreinar eru 

mér hugleiknar og ég hef sjálfsagt smitað áhuga mínum til nemenda. Nemendur áttu ekki í 
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erfiðleikum með að sækja þá þekkingu og færni sem þeir höfðu nýtt sér í þessum 

námsgreinum til að þess að vinna áfram með verkefnið en sú færni er eitt af lykilatriðum 

samþætttingar (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9) og er einnig mikilvægur þáttur þegar kemur 

að fjölbreyttu námi og almennri menntun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 51). Það gekk 

hinsvegar verr að samþætta náttúrufræði og stjórnmálafræði. Stjórnmálafræðin var í lotu 

ásamt trúarbragðafræði og gekk kennslan því miður ekki vel. Í fyrsta lagi voru nemendur ekki 

vel að sér í stjórnmálafræði, eins og áður hefur fram komið,  en þeir höfðu ekki fengið neinn 

grunn í þeirri námsgrein á skólagöngu sinni. Í öðru lagi voru nemendur með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um hvað stjórnmálafræði er og út á hvað stjórnmál ganga og voru 

margir nánast búnir að ákveða að stjórnmál væru leiðinleg. Auk þess nefndu nemendur að 

þar sem þeir hefðu ekki kosningarétt væri tilgangslaust að læra um stjórnmál. Þau viðhorf 

komu einnig fram að það hefði engin áhrif að kjósa því það breyttist aldrei neitt.  

Það verður því verkefni fyrir mig að vinna úr þessum niðurstöðum og sjá til þess að vefur 

samþættingar Í sporum annarra sé nógu sterkur svo að ein námsgrein sem heppnast ekki 

fullkomlega hafi ekki of mikil áhrif á heildarmyndina.  

6.4 Þemu 

Í þessum kafla mun ég fara betur í þau þemu sem til urðu eftir greiningu gagna í þessari 

rannsókn. Þessi þemu urðu sex talsins og eru unnin upp úr gögnum úr rannsóknardagbók, 

rýnihópaviðtölum og nemendakönnunum.  

6.4.1 Virðing 

Ég var örlítið smeyk að koma inn í hóp nemenda sem ég þekkti ekki og að byrja að kenna 

þeim strax. Þær áhyggjur voru óþarfar þar sem ég náði strax góðum tökum á samskiptum við 

nemendur. Ég fann aldrei fyrir neinu nema virðingu af hálfu nemenda á meðan á 

rannsókninni stóð, ég sjálf lagði upp með að sýna nemendum alltaf virðingu. Ég er þakklát því 

að mannleg samskipti eru mér auðveld, það hjálpar mikið þegar maður þarf að stíga inn í 

nýjar aðstæður. Gagnkvæm virðing er mikilvægur þáttur í samskiptum innan skólastofunnar 

og kennari þarf stöðugt að hafa þetta í huga. Virðing er samofin aga innan skólastofunnar. Ef 

gagnkvæm virðing ríkir og kennari getur haldið aga og hjálpað nemendum að hafa stjórn á 

hegðun sinni þá er komið gott jafnvægi sem getur skilað góðri kennslustund (Wormeli, 

2003). 

6.4.2 Hvatning og áhugi 

Nemendur létu mig vita, bæði í rýnihópaumræðum og í mati á mér sem kennara, að áhugi 

minn bæði á verkefninu og á þeim sem nemendum, og sú staðreynd að ég hvatti þá áfram 

við hvert tækifæri, hefði áhrif á þeirra áhuga. Þeir vildu standa sig vel vegna þeirrar 
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hvatningar sem þeir fengu. Þar sem eitt helsta hlutverk kennara, samkvæmt Aðalnámskrá 

(2013), er að kveikja áhuga nemenda og halda honum við þá tel ég að mér hafi tekist 

ætlunarverk mitt (bls. 42). Ég setti mér sjálf það markmið þegar ég byrjaði á rannsókninni að 

vera ávallt áhugasöm því ég tel að það sé erfitt fyrir nemendur að vera áhugasama um 

viðfangsefnið ef kennarinn sýnir því sjálfur ekki áhuga eða talar það niður. Nemendur eiga 

það skilið að kennari þeirra hvetji þá áfram og sýni þeim áhuga. Það er mitt mottó í kennslu. 

Nemendur voru þó flestir á einu máli um það að þær kveikjur sem ég notaði í byrjun 

kennslustunda hefðu mátt vera áhrifameiri, en fyrstu mínútur kennslustundar geta skipt 

sköpum hvað varðar að grípa áhuga nemenda (Wilen o.fl., 2000, bls. 123). Með því að nýta 

betri kveikjur hefði ég geta gert mína kennslu markvissari og árangursríkari (Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016, bls. 19). Þó tel ég, eins og ég minntist á hér að ofan, að ég hafi náð að grípa 

áhuga þeirra og tel ég að virkni mín í skólastofunni hafi haft áhrif á það en ég sat aldrei á 

einum stað heldur var á ferðinni allan tímann sem ég var að kenna. Það getur haft áhrif á 

nemendur og haldið þeim bæði að vinnu og viðhaldið áhuga þeirra (Berliner, 1987, bls. 107‒

108).  

6.4.3 Samvinna 

Þó að samskipti innan hópa hafi ekki alltaf gengið eins vel og búist var við létu nemendur vita 

að þeir væru ánægðir með samvinnu innan hópanna. Í rýnihópaumræðum setti ég fram þá 

hugmynd að hægt væri að skipuleggja verkefnið sem einstaklingsverkefni en nemendur voru 

fastir á því að samvinna væri mun betri kostur. Samvinna gerði þeim kleift að bera saman 

hugmyndir og jafnvel skilja betur að mismunandi hliðar geta verið á sama teningnum. 

Reynsla hvers og eins er einstök og það er ekki hægt að yfirfæra reynslu einstaklings til 

annarra (Snowman, o.fl., 2009, bls. 10). Einnig liggja hæfileikar nemenda á mismunandi 

stöðum. Það er enginn einn sem er góður í öllu, og því er tilvalið að nemendur hjálpist að og 

eflist í hinum mismunandi þáttum skólastarfs í leiðinni (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 

80). Það er því til mikils að vinna ef góð samvinna á sér stað. Það koma þó ávallt upp einhver 

vandamál þegar unnið er saman í hópum. Sem dæmi má nefna þann ójöfnuð sem stundum 

var á framlagi nemenda innan hópanna. Sumir nemendur töldu sig vera afkastameiri og 

hikuðu ekki við að kvarta undan hópfélögum sínum, sérstaklega í nemendakönnunum. Ég tel 

að þeir hafi átt léttara með að skrifa kvartanir sínar og senda þær í gegnum netið heldur en 

að koma og tala við mig, eða æfingakennara minn, beint. Samvinna batnaði til muna eftir að 

ég setti í gang samvinnunámshluta verkefnisins og hver og einn nemandi fékk hlutverk við 

hæfi.   
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6.4.4 Fjölbreytni 

Með nemendakönnunum og rýnihópaviðtölum fékk ég gagnleg gögn um hvað nemendum 

fannst um fjölbreytni verkefnisins. Nemendur tóku fram að þeir voru ánægðir með hversu 

miklu þeir gátu ráðið í verkefninu, t.d. í sambandi við persónusköpun og sérstaklega 

kynningu verkefnisins. Einnig nefndu nemendur að spurningarnar hefðu verið fjölbreyttar og 

sneru ekki einungis að námsefni heldur einnig dægurmenningu og áhugamálum og gátu 

nemendur sett sinn svip á heildarútkomu verkefnisins. Það kom mér skemmtilega á óvart að 

þeir nemendur sem áttu hvað erfiðast með verkefnið, eða sýndu því minnstan áhuga, voru 

hrifnastir af sköpunarhluta verkefnisins. Þar gátu þeir leyft ímyndunarafli sínu að ráða för og 

gátu lagt sitt til málanna. Þeim fannst sem þeir væru á jafningjagrundvelli þegar kom að 

sköpun og litu ekki á sig sem verri eða latari námsmenn þegar kom að því. Nemendur voru 

sáttir við að Í sporum annarra væri brotið upp með minni verkefnum sem kröfðust þess að 

þeir gætu teiknað eða skapað á einhvern annan hátt.  

6.4.5 Samskipti 

Samskipti innan hópa voru nokkuð stirð og varð samskiptaþema strax rauður þráður í 

gegnum gagnagreiningu mína. Þegar 

unnið er í hópum má gera ráð því að 

náin samskipti eigi sér stað. Þessi 

nánu samskipti geta orðið mjög 

árangursrík en þau geta einnig litast 

af því hversu virkur hver nemandi er 

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

70‒71). Því miður voru það alltaf 

sömu nemendur sem ræddu við mig 

um samskiptaörðugleika, sem sýnir 

mér að í gegnum vikurnar hafi mér 

ekki tekist að leysa þau mál sem 

hópfélagar voru ósáttir með. 

Samskipti innan hópanna voru 

stærsta ástæða þess að ég setti upp 

hrós súlu (sjá mynd 17) þar sem 

nemendur gætu skrifað hrós til 

hópfélaga sinna. Í bókinni Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi (Hafdís 

Guðjónsdóttir, ofl., 2005, bls. 70) kemur fram að það geti haft góð áhrif á bekkjaranda að 

setja hrós til félaga sem eitt af markmiðum verkefnisins. Eftir að ég hafði kynnst nemendum 

Mynd 17. Hrós súla nemenda 
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sá ég fram á að munnlegt hrós væri ekki besta leiðin og því fannst mér tilvalið að gera hrósið 

sýnilegt svo nemendur gætu hrósað hver öðrum en þó nafnlaust. Með þessu vildi ég reyna 

að auka bæði jákvæðni og jákvæð samskipti innan bekkjarins. Þetta byrjaði vel en það dró úr 

þessu þegar leið á vikurnar. Einnig vann ég nokkur hópeflisverkefni með nemendum en 

samkvæmt Wendy Jolliffe (2007) eru þau góð til þess að þjappa saman hópum. Ég notaði til 

dæmis aðferð sem nefnist lygi og sannleikur þar sem nemendur segja tvær lygar um sjálfan 

sig og svo einn sannleik og hinir í hópnum eiga að finna út hvað er satt. Þessi aðferð getur 

gefið nemendum tækifæri á að kynnast hvor öðrum betur. 

Það sem kom mér hvað mest á óvart voru kynningar þeirra hópa sem áttu erfitt með 

samskipti. Ég hafði séð fram á, og hálfpartinn ákveðið, að þessum hópum myndi ganga illa 

með kynningu sína. Þegar á hólminn var komið reyndu þessir hópar, eins og fram hefur 

komið, þó jafn mikið á sig, ef ekki meira, við kynningu á verkefninu. Það var ekki hægt að sjá 

að samskipti hafi gengið illa og var gaman að sjá þá leggja ágreining sinn til hliðar og skila frá 

sér góðri kynningu.  

6.4.6 Sjálfstæði og ábyrgð 

Þau gögn sem ég vann með sýndu að nemendur voru oft og tíðum mjög hissa á því hversu 

mikið frelsi þeir fengu við skipulag verkefnisins og við þær hugmyndir sem þeir settu fram. Ég 

hlustaði ávallt á þær hugmyndir sem hóparnir settu fram og það var í nokkrum tilfellum sem 

verkefnið tók aðra stefnu vegna nýrrar hugmyndar frá hópum. Nemendurnir höfðu tækifæri 

til að laga verkefnið að sér eftir aðstæðum en samt haldið sömu markmiðum og 

hæfniviðmiðum. Þeim fannst þó nokkuð erfitt að skipuleggja sig sjálfir og halda utan um sitt 

eigið nám. Ég vildi að þeir bæru ábyrgð á sínu eigin námi og að ég þyrfti ekki sífellt að minna 

þá á lokaskil og tímamörk. Því setti ég niður lotuáætlun í hverri lotu sem nemendur gátu 

nálgast á Google Classroom með mikilvægum dagsetningum. Til að byrja með áttu nemendur 

erfitt með að fylgja þessari áætlun og voru mjög ósjálfstæðir við vinnu sína. Þegar leið á 

vikurnar og ég innleiddi hlutverk inn í hópana, breyttust aðstæður og hóparnir tóku 

sameiginlega ábyrgð. Þeir sem tóku þátt í rýnihópum voru  sammála um að þeir nemendur 

sem höfðu komið sér undan vinnu í fyrstu lotum verkefnisins komust ekki upp með það 

þegar hlutverkin voru innleidd og samvinna og samskipti gengu betur þegar líða tók á 

vikurnar.  

Eins og áður hefur komið fram datt nokkrum nemendum í hug viðbætur við verkefnið. 

Þetta gaf til kynna að mér hefði tekist að ná fram hugsun á sjötta þrepi þekkingarsviðsins, 

þ.e. sköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 25‒26). Á því þrepi er leitast eftir því að 

nemendur setji fram eigin hugmyndir eða lausnir og komi með tillögur að úrbótum. Með því 

eru nemendur orðnir virkir þátttakendur í því ferli sem á sér stað þegar kennt er. Þó þeir sýni 
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það ekki alltaf þá eru það margir nemendur sem hafa margt að segja um námsefnið sem er 

lagt fyrir þá og það er mikilvægt að vera opinn og hlusta á það sem þeir hafa til málanna að 

leggja (Fishman, 2013, bls 116). Það var gaman að sjá að nemendir bættu við tillögum að 

verkefnum enda er verkefnið búið til fyrir þau, ekki neinn annan. 

6.5 Hlutverk mitt í ferlinu  

Mitt hlutverk í þessari rannsókn var margþætt. Í fyrsta lagi var ég kennaranemi að fóta mig í 

kennnslu. Í öðru lagi var ég að kenna nýtt námsefni og í þriðja lagi námsefnishöfundur. Loks 

var ég rannsakandi að rannsaka innleiðingu þessa námsefnis og ígrunda mitt eigið starf í 

kennslu. Kannski var það hlutverk rannsakandans sem vafðist mest fyrir mér. Ég var í byrjun 

frekar löt að skrifa niður í rannsóknardagbókina mína, ég held að ég hafi ekki alveg gert mér 

grein fyrir mikilvægi hennar þó það væri undirstrikað í fræðunum (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Það varði þó ekki lengi þar sem sífellt voru að gerast hlutir sem höfðu áhrif á kennslu 

mína eða verkefnið. Sem dæmi má nefna að tvær vikur voru „teknar af“ verkefninu í byrjun 

september, en það hefði átt að byrja 28. ágúst 2018 og standa í tólf vikur en það byrjaði 12. 

september og stóð því í tíu vikur. Þetta olli streitu, sérstaklega þar sem ég þurfti að 

endurskoða verkefnið og þær áætlanir sem ég hafði gert. Ég þurfti að henda út eða breyta 

markmiðum nokkurra spurninga sem ég taldi að yrðu of tímafrekar og á þeim tímapunkti 

fannst mér verkefnið standa tæpt, enda vildi ég gera þetta vel en ekki í flýti. Þrátt fyrir það 

gekk verkferlið vel fyrir sig og flest markmið nemenda náðust á endanum.  

Það eru ýmislegt sem ég hefði viljað gera betur og öðruvísi, nú þegar ég hef haft tíma til 

að líta til baka. Ég hefði átt að taka meiri tíma í að kynna hugtök samvinnunáms betur fyrir 

nemendum, eins og ég minntist á í kafla 6.2. Ég gerði ráð fyrir því að nemendur þekktu til 

samvinnunáms þar sem áhersla hefur verið lögð á það á miðstigi skólans undanfarin ár. Þetta 

undirstrikar hversu áríðandi er að þekkja forhugmyndir nemenda (Hafþór Guðjónsson, 1991, 

bls. 14).  Einnig hefði ég átt að kynna hlutverk samvinnunáms betur og ræða til hvers var 

ætlast af hverjum og einum. Í það notaði ég aðeins um helming af einni kennslustund, eða 20 

mínútur. Ég tel að það hefði þjónað tilgangi að gera tengslakönnun í byrjun til að komast að 

því hverjir myndu vilja vinna saman. Það komu upp nokkur vandamál innan hópanna sem 

hefði mátt forðast ef nemendur sem kom illa saman hefðu ekki lent í sama hóp. Þrátt fyrir 

það lærðu nemendur að umbera hver annan þó vinskapur væri lítill, sem svo þroskaði 

umburðarlyndi þeirra. 

Eins og ég minntist á hér að framan tel ég að betur hefði gengið ef ég hefði tekið meiri 

tíma í að kynna hugtök samvinnunáms og hlutverk hvers og eins áður en ég fór af stað með 

verkefnið. Hugtök samvinnunáms eru skýr; nemendur vinna saman í litlum hópum við að 

leysa ákveðin verkefni sem eiga að auka þekkingu þeirra (Johnson o.fl., 1994, bls. 4). Með 
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þessu læra nemendur vinna saman sem einstaklingar, sem hluti af hóp og sem samstarfsfólk 

við að ná sameiginlegum markmiðum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 18). Mér þótti þó oft 

eins og ég væri ekki alveg nógu meðvituð um það hvort að nemendur skildu til hvers væri 

ætlast af þeim. Þrátt fyrir það tók ég eftir því að samvinnan gekk betur eftir að nemendur 

fengu hlutverk. Álagið á mér sem kennara minnkaði, því í fyrri lotunum voru nemendur sífellt 

að spyrja mig að einhverju. Eftir að innleiðing hlutverka átti sér stað var það einungis 

reddarinn sem leitaði hjálpar fyrir hópinn, í stað þess að oft höfðu hóparnir ekki talað saman 

og komu stundum tveir úr sama hópnum á mismunandi tímum og leituðu hjálpar hjá mér 

vegna sama vandamálsins. Eins gerðist það oft ef hóparnir fundu hlutina ekki strax eftir 

fyrstu leit þá leituðu þeir til mín. Þeir leituðu einnig til mín í sambandi við ósætti innan 

hópanna. Ef smámál kom upp innan hópsins var strax leitað til mín og átti ég að koma og 

ræða við þann nemanda sem hinir töldu ekki vera að vinna eða ekki taka hlutina alvarlega. 

Með tilkomu agastjóra var einungis leitað tvisvar til mín í seinni lotunum. Ég passaði mig að 

fylgjast vel með nemendum og styrkleikum þeirra áður en ég útdeildi þessum hlutverkum en 

samt sem áður urðu nokkrir ósáttir við sín hlutverk. Ég leyfði þeim að rökstyðja mál sitt, til 

dæmis af hverju þeir ættu frekar að vera hópstjórar en reddarar og ræddi svo við hópinn í 

heild sinni. Tveir hópar skiptu um hlutverk á hópstjóra og agastjóra og gekk það vel. Þó tel ég 

að það hafi verið mistök hjá mér að skilgreina hlutverk reddara ekki dýpra því ég tók eftir því 

að nokkrir sem fengu það hlutverk álitu sig ekki jafn mikilvæga í hópnum.  

Ég tók eftir því að nokkrir nemendur sem vanalega eiga erfitt með bæði nám og félagsleg 

samskipti stóðu sig mun betur eftir tilkomu samvinnunáms hlutverka og náðu mun betur 

sambandi við hópinn sinn þegar þeir höfðu fengið einhvern tilgang innan hans og þurftu ekki 

að reiða sig á hópmeðlimi til að fá úthlutað einhverju að gera.  

Greining gagna tók mikið á og vil ég þá helst nefna rannsóknardagbókina. Ég tel að ég hafi 

ekki verið búin að undirbúa mig nægilega til þess að takast á við það verkefni. Ég hafði enga 

reynslu til að byggja á og átti því erfitt með ígrundun. Það sem hjálpaði mér þó er sú 

staðreynd að ég er mjög opin með allar mínar tilfinningar og hugsanir. Ég er óhrædd við að 

skrifa þær niður á blað og því hafði ég úr miklu að moða þegar kom að gagnagreiningu. 

Ég ákvað strax í upphafi að horfa á starf mitt með gagnrýnum augum og er því ánægð að 

ekki hafi allt gengið upp í þessari fyrstu rannsókn. Mér finnst ég hafa lært mikið á þessu ferli, 

bæði því sem gekk vel og því sem betur hefði mátt fara. Einnig lærði ég mikið af þeim 

nemendum sem ég kenndi og samstarfsfólki mínu á því tímabili sem rannsóknin átti sér stað. 

Ég er staðráðin í því að leggja þetta verkefni fyrir aftur, hvort sem það verður í sömu mynd 

eða breyttri.  
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6.6 Horft til framtíðar 

Ég hef mikinn áhuga á að halda áfram að kenna þetta efni og endurbæta það. Eftir samtal við 

leiðbeinanda minn og æfingakennara eftir að vettvangsnámi mínu lauk komu jafnframt fram 

fleiri hugmyndir að samþættingu og þá sérstaklega við list- og verkgreinar. Það væri hægt að 

fara í vegferð um löndin með mat frá hverju þeirra eða handverki. Mér líst mjög vel á þessar 

hugmyndir og næst þegar ég skipulegg þetta verkefni mun ég ræða við verkgreinakennara og 

hafa þá í samráði. Ég tel að tenging nemenda við löndin yrði jafnvel sterkari ef þeir gætu 

sjálfir fundið uppskriftir og unnið með þær, eða fundið handverk sem á rætur sínar að rekja 

til þess lands sem þeir fá.  

Ég tel að Í sporum annarra eigi bæði rétt á sér og framtíð fyrir sér sem verkefni í 

samfélagsgreinum. Það er samið með ólíka námshópa í huga og kemur ekki einungis inn á 

lægstu þrep þekkingarsviðsins heldur einnig mat og sköpun sem tróna efst (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 26). Þetta þýðir að verkefnið snýr ekki einungis að því að leita sér 

upplýsinga og skrifa niður svör heldur þurfa nemendur að sýna fram á að þeir geti gagnrýnt, 

unnið sjálfstætt og mótað, þróað og skapað eitthvað nýtt (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 

26). Í sporum annarra er vel hægt að nýta til að ná markmiðum samfélagsgreina. Það tekur 

mið af grunnþáttum menntunar, er samið með það að leiðarljósi að höfða jafnt til kynja og 

mismunar ekki einstaklingum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 49).  

Kennurum sem voru í mínu teymi leist einnig vel á þetta verkefni og voru bjartsýnir á 

framtíð þess. Þeir töldu þó að það væri helst til umfangsmikið sem er réttmæt gagnrýni. Ég 

er henni þó ekki alveg sammála þar sem verkefnið sjálft er hægt að útfæra á marga vegu t.d. 

með því að fækka spurningum, kenna það yfir styttri tíma og fella út námsgreinar. Það er því 

undir hverjum og einum komið að sníða verkefnið að sinni kennslu og tel ég að ég hafi gert 

mitt besta svo að hægt væri að sannreyna það.  

6.7 Samantekt 

Innleiðing verkefnisins Í sporum annarra gekk vel fyrir sig en þó ekki áfallalaust. Í kaflanum 

hef ég leitast við að gera grein fyrir því sem vel tókst, sem og því sem betur mátti fara. Það 

var góð hugmynd að  innleiða samvinnunám í seinni hluta verkefnisins. Það breytti viðhorfi 

margra nemenda sem höfðu fyrri hlutann verið frekar í lausu lofti og ekki tekið mikla ábyrgð 

á verkefninu eða hópvinnunni. Í tengslum við skapandi verkefni þá kom í ljós að þar þurfa 

flestir nemendur ramma til þess að vinna eftir og skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Einnig er 

mikilvægt að kennari sé vel undirbúinn til að svara spurningum en sé þó ekki svo fastur fyrir 

að ekki sé möguleiki á að skoða nýjar hliðar ef þær koma upp.  
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7 Lokaorð 

Hér hefur verið lýst starfendarannsókn sem gerð var í grunnskóla á landsbyggðinni haustið 

2018. Markmið rannsóknarinnar var að fylgjast með hvernig innleiðing á verkefninu  Í 

sporum annarra: verkefni í samfélagsgreinum myndi ganga. 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) er mikilvægt að nám eigi sér stað í samhengi 

sem nemendur skilja, og að það sé merkingarbært og hjálpi nemendum að öðlast skilning á 

heiminum. Mælt er með samþættingu námsgreina sem leið að þessu marki. Að auki er 

mikilvægt að nota fjölbreyttar ólíkar  kennsluaðferðir og skapandi vinnubrögð til að fanga 

áhuga og athygli nemenda. Ég tel að með verkefninu  Í sporum annarra geti kennarar náð til 

mismunandi nemendahópa, sett nám í menningarlegt og merkingabært samhengi og aukið 

samhygð og réttlætiskennd nemenda.  

Ég verð að viðurkenna að þegar sú hugmynd kom upp um að gera starfendarannsókn brá 

mér örlítið í brún því ég hafði ekki kynnt mér þetta rannsóknarsnið. Ég var þess fullviss að 

einungis starfandi kennarar gætu gert slíka rannsókn, en ekki kennararnemar. Þessar 

hugsanir fylgdu mér alveg þar til ég hóf vettvangsnám mitt en eftir það, þegar ég var komin 

af stað, breyttist viðhorf mitt. Ég varð hluti af teymi sem hjálpaði mér mikið og sýndi mér 

hversu mikilvægt það er að setjast niður eftir langan vinnudag og íhuga það sem gerðist í 

skólastofunni. Þó nokkrum sinnum á meðan á rannsókninni stóð efaðist ég um þá ákvörðun 

að gera starfendarannsókn. Ég efaðist um þekkingu mína og reynslu, þ.e. að ég hefði ekkert 

upp á að bjóða til ígrundunar um kennarastarfið. En ég lærði af reynslunni og er sátt við að 

hafa farið þessa leið því ég lærði mikið um starfshætti, styrkleika og veikleika mína og hvað 

ég hef að bjóða í kennarastarfinu. Ég get tekið undir með Eddu Kjartansdóttur (2010) sem 

heldur því fram að starfendarannsóknir séu valdeflandi fyrir kennara. Það var einmitt þannig 

sem ég upplifði mína rannsókn, ég gerði mér betur grein fyrir því hvernig ég vil kenna, hvaða 

aðferðir ég vil nota og hvernig og hvað hentar best fyrir mismunandi hópa af nemendum. Ég 

er mun betur í stakk búin til þess að kenna, ekki aðeins þetta verkefni heldur einnig að takast 

á við önnur viðfangsefni kennarastarfsins. Verkefnið hefur falið í sér mikla sjálfsgagnrýni sem 

hefur ekki alltaf verið auðveld en var þó nauðsynleg og þess virði. Ég hef öðlast meira 

sjálfstraust í kennslu, hef bætt mig á mörgum og mikilvægum sviðum og hef einnig gert mér 

betri grein fyrir styrkleikum mínum. Ég hef þroskast og dafnað sem fagmaður og er nú loksins 

farin að líta á mig sem kennara sem hefur ýmislegt fram að færa. Ég er spennt fyrir 

framhaldinu og þá sérstaklega að þróa þetta verkefni enn frekar og prófa mismunandi 

útgáfur af því. Einnig vona ég að þetta meistaraprófsverkefni geti nýst fleiri kennurum. Ekki 

síst þess vegna var þetta verkefni skrifað. 
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Viðauki A: Námsmat 

Matskvarði verkefnis 
 

 

Mjög gott Gott Sæmilegt  Vantar 

Landfræðileg staða 
    

Stærð landsins og íbúafjöldi 
    

Landslag 
    

Gróðurfar og loftslag 
    

Tungumál 
    

Menning 
    

Teikna kort landsins 
    

Nafn lands og teikning af fána 
    

Höfuðborg 
    

3-5 aðrar stærstu borgir 
    

Stærstu ár, vötn og fjöll 
    

Auðlindir 
    

Athyglisverðir staðir og afþreying 
    

Myndir 
    

Útlit og framsetning 
    

Fjölskylda 
    

Persónusköpun 
    

Trúarbrögð 
    

Stjórnmál 
    

Virkni hóps 
    

Virkni einstaklinga 
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Sjálfs- og hópamat 

Leiðbeiningar: Legðu mat á þá vinnu sem þið lögðuð á ykkur og á starfið í hópnum miðað við 
verkefnið sem þið voruð að ljúka. Þær spurningar sem eru stjörnumerktar* þarf að svara. 

1. Ég tók virkan þátt í verkefnavinnunni* 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 

3. Ég lagði mitt af mörkum við undirbúning og 
flutning kynningarinnar* 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 

5. Allir í hópnum lögðu jafn mikið af mörkum* 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 

7. Hvernig var tíminn notaður? 

Mikill tími fór til spillis    1   2   3   4   5   Mjög markviss vinna allan tímann 

8. Hugmyndir* 

Fáar hugmyndir komu fram    1   2   3   4   5   Hugmyndir vel þegnar og þær vel ræddar 

9. Ákvarðanir* 

Ósamkomulag   1   2   3   4   5   Gott samkomulag  

10. Þátttaka og samskipti* 

Lítil samvinna - hver vann upp á eigin spýtur   1   2   3   4   5   Allir lögðu sitt af mörkum 

11. Árangur* 

2. Ég sýndi efninu áhuga* 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 

 
4. Ég hlustaði á það sem aðrir lögðu til 
málanna* 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 

 6. Ég tel mig hafa gert mitt besta í þessu 
verkefni 

☐ Mjög sammála  

☐ Sammála  

☐ Nokkuð sammála  

☐ Ósammála  

☐ Mjög ósammála 
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Náðum ekki þeim markmiðum sem við settum okkur   1   2   3   4   5   Náðum öllum 
markmiðum 

12. Ef þið viljið segja eitthvað annað um það hvernig hópvinnan gekk eða koma 
einhverjum athugasemdum á framfæri, þá getið þið gert það hér 

Mat á lotu 1-5  

Kyn* (einungis á spurningarlista fyrir lotu 1+2) 

☐ Karl 

☐ Kona 

1. Ég vinn vel í tímum* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

3. Ég reyni að hætta ekki fyrr en verkefninu 
er lokið* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

5. Ég vinn vel með öðrum* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

7. Ég tek tillit til annarra* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

8. Ef þið viljið segja eitthvað annað um það hvernig hópvinnan gekk eða koma einhverjum 
athugasemdum á framfæri, þá getið þið gert það hér 

 

 

2. Ég tek þátt í verkefnum* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

 
4. Ég tek þátt í umræðum innan 
hópsins* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  

 6. Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég sé 
ekki sammála* 

☐ Alltaf  

☐ Oftast  

☐ Stundum  

☐ Aldrei  
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Mat á lotu 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat á virkni í tíma 

Nafn Sjálfstæði Kemur sér að 
verki 

Hugmyndarík(ur) Iðin(n) Skapandi Góð(ur) í 
samstarfi 

2. Hversu erfitt fannst þér að vinna í 
hópnum?* 

☐ Mjög erfitt  

☐ Nokkuð erfitt  

☐ Allt í lagi  

☐ Mjög auðvelt  

 
4. Áætlaðu hversu mikinn tíma þú 
fékkst til þess að tjá þig í 
hópastarfinu?* 

☐ Engan  

☐ Einu sinni eða tvisvar  

☐ Nokkrum sinnum  

☐ Mjög mikinn  

 

1. Hversu áhugavert fannst þér að vinna í 
hópnum?* 

☐ Mjög áhugavert 

☐ Áhugavert 

☐ Nokkuð áhugavert 

☐ Alls ekki áhugavert 

 
3. Skildir þú fullkomlega verkefni 
hópsins?* 

☐ Ég vissi nákvæmlega hvað átti að 
gera  

☐ Ég skildi það ekki í byrjun 

☐ Ég skildi það aldrei  

 
5. Ef þú talaðir minna en þú vildir af 
hverju stafaði það?* 

☐ Ég þorði ekki að láta skoðun mína í ljós  

☐ Það var alltaf einhver sem truflaði  

☐ Ég fékk ekki tækifæri  

☐ Það hlustaði enginn á mig  

 

6. Áttir þú samleið með einhverjum úr 
hópnum? 

☐ Öllum 

☐ Nokkrum  

☐ Helmingnum  

☐ Engum  

 
7. Aðstoðuð þið hvert annað með 
verkefnið? 

☐ Allan tímann  

☐ Mest allan tímann  

☐ Stundum  

☐ Alls ekki  

 

8. Myndir þú vilja vinna aftur í þessum 
hóp?* 

☐ Já 

☐ Nei  
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Viðauki Á: Mat á verkefni og kennara 

Mat á kennara 

Leiðbeiningar: Hér ertu beðin/n að leggja mat á það hvernig kennarinn stóð sig. Þær 
spurningar sem eru stjörnumerktar* þarf að svara. 
 
1. Kennarinn gefur skýrar leiðbeiningar og fyrirmæli* 

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 

2. Kennarinn útskýrir efnið* 

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 

3. Kennarinn sýnir nemendum áhuga*   

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft      

4. Kennarinn gefur endurgjöf sem hjálpar mér í námi*  

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft    

5. Kennarinn sýnir mismunandi skoðunum virðingu*   

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft     

6. Kennarinn hvetur nemendur til að spyrja spurninga*    

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft      

7. Kennarinn er skipulagður* 

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 

8. Kennarinn gerir efnið áhugavert*         

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 

9. Kennarinn sýnir nemendum virðingu*  

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft         

10. Ég skil hvað er ætlast af mér í sambandi við undirbúning og þátttöku*  

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft     

11. Ég fæ skýr viðbrögð við spurningum mínum* 

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 
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12. Kennarinn kemur fram við mig af virðingu*  

Aldrei   1   2   3   4   5   Oft 

13. Hvað líkar þér best við verkefnið? *  

14. Hverju myndir þú breyta í þessu verkefni? * 

15. Hver telur þú að sé mesti styrkleiki kennarans? * 

16. Hvaða tillögu myndir þú gefa kennaranum til að hann geti bætt kennslu sína? * 

Mat á verkefni 

1. Mér finnst að ég hafi lært ________ af þessu verkefni* 

☐ Mikið  

☐ svolítið  

☐ ekkert 

2. Mér finnst ég hafa skilið ________ í þessu verkefni* 

☐ Mikið 

 ☐ svolítið  

☐ ekkert 

3. Það besta/skemmtilegasta við þetta verkefni var* 

4. Það versta/leiðinlegasta við þetta verkefni var* 

5. Mér finnst þetta efni áhugavert* 

☐ Já   

☐ nei 

6. Hvers vegna?* 

7. Það sem mér finnst að ég gæti hafa gert betur var* 

8. Það sem mér finnst að hafi verið best hjá mér var* 
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Viðauki B: Lönd/landsvæði 

Afríka 

Ghana, Lesotho, Madagascar, Réunion, Suður-Afríka, Úganda. 

 

Asía 

Bútan, Filippseyjar, Kyrgistan, Suður-Kórea, Tæland. 

 

Evrópa 

Albanía, Belgía, Grikkland, Írland, Spánn. 

 

Eyjaálfa 

Amerísku Samóaeyjar, Ástralía, Nýja-Sjáland, Pitcairn-eyjar. 

 

Norður-Ameríka 

Bandaríkin, Bermúda, Kanada, Mexíkó, Púertó Ríkó. 

 

Suður-Ameríka 

Argentína, Bólivía, Brasilía, Ekvador, Perú. 
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Viðauki D: Atburðaspjöld 
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Viðauki E: Spurningar 

Lota 1+2: Upphafið 
 
Flokkur A 
 

A. Lýstu fjölskyldu þinni. 

1. Lýstu fjölskyldumynstri þínu.  

2. Hver er aldur foreldra þinna, hvað heita þau og við hvað vinna þau? 

3. Áttu systkini? Ef já, hvað heita þau og hver er aldur þeirra?  

4. Hvaða kynþætti tilheyrir þú og þín fjölskylda? 

5. Eruð þið í minnihlutahóp eða meirihlutahóp? 

6. Eruð þið innfædd eða innflytjendur? 

7. Hvað heitir borgin/bærinn sem þið búið í? 

▪ Afhverju búið þið þar? 

▪ Hvernig búið þið? Möguleikarnir eru margir. Skoðið þessa síðu og komist 

að samkomulagi.  

8. Hversu margir búa þar? 

9. Hvað heitir skólinn sem þú gengur í?  

▪ Hver eru uppáhaldsfögin þín? 

10. Hvað gerir þú þér til skemmtunar? 

 

Lota 3: Trúarbragðafræði + stjórnmálafræði 
 
Nýtið ykkur bókina Maðurinn og trúin og heimasíðurnar The World Factbook, 

Námsgagnastofnun/Trúarbrögð, Wikipedia/Trúarbrögð, Wikipedia/Religion, BBC/Religion og 

All About Religion við að svara trúarbragðafræðihluta spurninganna. 

 
Flokkur B 
 

1. Hver er efnahagsstaða í landinu sem þú býrð í og hvaða áhrif hefur hún á líf fjölskyldu 

þinnar? 

2. Hvernig er stjórnarfari landsins háttað? 

3. Lýstu stjórnarfari landsins. 

• Hver er æðsti embættismaður landsins? 

• Nefnið tvo stærstu stjórnmálaflokka landsins og eina til tvær stefnur þeirra? 

• Hvar á stjórnmálaásnum sitja þessir stærstu flokkar? 

o Hvað þýðir það að sitja vinstra megin, í miðjunni og til hægri á svona 

ás? 

      4.     Í hvaða trú/trúfélagi ert þú og þín fjölskylda? 

• Af hverju? 

• Eruð þið strangtrúuð? Trúleysingjar? 
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• Ef svo er, af hverju? 

• Er trúfrelsi í landinu sem þú býrð í? 

• Er ríkisstrú í landinu? Ef já, hvaða trú er það? 

• Hvaða önnur trúrbrögð eru fjölmenn í landinu? 

 

Lota 4: Landafræði 
 
Farið inn í Google Maps og og sláið inn landið ykkar. Þaðan farið þið svo inn í Google Street 

View. Leitið svo að staðnum þar sem þið búið og farið í ferðalag um, og umhverfis, hann. 

 

Gott er að lesa sér til í kaflanum Náttúra, gróður og loftslag jarðar í bókinni Um víða veröld - 

Jörðin. 

 

Flokkur C 
 

1. Eru mörg útivsitarsvæði (parks) þar sem þú býrð?  

• Þú og fjölskyldan þín ákveðið að fara í lautarferð í eitt af útivistarsvæðunum. 

Þegar þú gengur um það, hvaða gróðri tekur þú eftir? (Hvað er gróður?) 

       2. Hvaða dýr sérðu þegar þú labbar um heimasvæðið þitt? Leitið að ,,animals of (setjið 

 landið ykkar hér)“. Munið að ef þið búið í stórborg þá sjáið þið ekki dýr sem búa 

 einungis í fjöllum og öðrum afviknum stöðum. 

• Skrifið nú niður 5 önnur dýr sem búa í ykkar landi.  

       3. Fjölskyldan fer í dagsferð út fyrir borgina/bæinn sem þið búið í. 

• Hvað heitir staðurinn sem þið heimsækið? 

• Í hvaða gróðurbelti er landið sem þú býrð í? 

o Hver eru helstu einkenni þess gróðurbeltis sem landið þitt er í? Bls. 82 

- 88 í Um víða veröld - Jörðin. 

• Lýstu landslaginu sem þú sérð. 

o Hverskonar gróður vex þar?  

o Eru vötn, fljót eða ár? Ef já, hvers konar? 

o Eru dalir eða firðir? Ef já, hvers konar? 

       4. Í hvaða loftslagsbelti er landið sem þú átt heima í? (The World Factbook > Geography 

 > Climate) 

• Hvernig er veðurfarið þar sem þú átt heima?  

     5. Hvaða hættur steðja helst að náttúru landsins ykkar? (The World Factbook > Geography     

 >Environment: Current Issues) 

• Veljið eina af hættunum og segið hvernig væri hægt að vinna gegn henni. 
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Lota 5+6: Menning og kynning 
 
Flokkur D 
 

1. Nefnið og útskýrið, í meginatriðum, 1-2 hátíðir sem eru haldnar hátíðlegar í landinu. 

(http://www.topics-mag.com/internatl/center.htm)  

2. Nefnið þrjá vinsæla áfangastaði ferðamanna og af hverju þeir eru vinsælir. Svo eigið 

þið að velja einn áfangastað sem ykkar persóna heimsækir og skrifa um hvað 

hann/hún eyddi deginum í að gera, 100-150 orð. 

(https://www.lonelyplanet.com/places) 

(http://teacher.scholastic.com/activities/globaltrek/)  

       3. Menning landsins. Finnið dæmi um hvert og eitt (myndir eða myndbönd). Ef þið setjið   

 inn myndir þá þurfið þið að skrifa heiti hlutsins fyrir neðan. 

• Bókmenntir (Traditional literature) 

• Dans (Traditional dancing) 

• Söngur/tónlist (Traditional singing/music) 

• Klæðnaður (Traditional clothing) 
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Viðauki É: Persónusköpun 

Það sem á að koma fram um persónu ykkar:  

▪ Nafn (athugið vinsæl nöfn í því landi sem þið búið), 

▪ Aldur (afmælisdagur og ár), 

▪ Útlit, 

▪ Fjölskylduhagir (Nöfn og aldur foreldra, systkina, afa og ömmu og annað sem ykkur 

dettur í hug), 

▪ Áhugamál, 

▪ Skapgerð (t.d. er persónan ykkar þrjósk, ljúf, svartsýn, bjartsýn, traust, frek eða 

annað? Þið getið fundið persónuleikaeinkenni inn á þessari síðu og notað svo snara.is 

til að þýða). 

▪ Uppáhalds: 

o Matur (skoðið innlendan mat), 

o Íþróttir, 

o Tómstundaiðja, 

o Sjónvarpsþáttur, 

o Tónlist (skoðið innlenda tónlist), 

o Bíómynd. 
 

Skoðið vinsælan mat, tónlist, kvikmyndir og sjónvarpsþætti í ykkar landi. Kannski er eitthvað 

þar sem grípur áhuga ykkar.  
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Viðauki F: Gagnabanki 

Afríka 

 

 

Ghana hét Gullströndin 1874-1975: ríki í 

Vestur-Afríku með landamæri að 

Fílabeinsströndinni, Búrkína Fasó og Tógó og 

strönd að Gíneuflóa í suðri. Vesturhluti Ghana 

er háslétta, 400-500 m yfir sjávarmáli, en 

láglendi er við Voltafljót í vestri; 

hitabeltisloftslag. Regnskógur er syðst en 

steppa norðar.  

Efnahags- og atvinnulíf. Um 45% landsmanna stunda landbúnað. Ghana er annar mesti 

kakóframleiðandi heims. Aðrar útflutningsvörur eru gull, demantar, báxít og timbur. 

Olíuframleiðsla er nokkur. Vatnsorkuver við Akosombostífluna í Voltafljóti var tekið í notkun 

1966 og framleiðir um 976 MW. Mestur hluti raforkunnar er nýttur innanlands en nokkur 

raforka er seld til Benín og Togo. Uppistöðulónið Voltavatn tengist umfangsmiklum áveitum. 

Þar er talsverð fiskveiði.  

Saga og stjórnmál. Þegar Portúgalar komu til Ghana á 15. öld bjó þar fjöldi þjóðflokka, sumir 

í skipulögðum ríkjum, s.s. Ashantar. Evrópumenn nefndu landið Gullströndina og margar 

þjóðir komu sér upp verslunarmiðstöðvum þar. Hollendingar tóku yfir stöðvar Portúgala en 

auk þeirra voru Frakkar, Bretar, Danir og Svíar í Ghana. Þeir keyptu þræla í stórum stíl af 

afrískum höfðingjum og seldu til Ameríku. Um 1800 höfðu Bretar náð yfirhöndinni við 

ströndina en ríki Ashanta efldist inní landi. Eftir langvinn 

stríð var Gullströndin lýst breskt landsvæði 1902. Bretar 

stjórnuðu með aðstoð innlendra höfðingja. Aukin 

útflutningsverslun og skólamenntun breyttu 

samfélagsgerðinni. Eftir seinni heimsstyrjöld efldust 

sjálfstæðiskröfur menntamanna undir forustu Kwame 

Nkrumah. Ghana fékk núverandi nafn og sjálfstæði 1957, 

fyrst afrískra nýlendna sunnan Sahara, og Nkrumah varð 

forsætisráðherra. Íbúar breska hluta Togo kusu einnig að 

tilheyra Ghana. Nkumrah var steypt í herforingjabyltingu 

1966 og síðan hafa herstjórnir verið við völd. Eftir 1974 

hallaði undan fæti vegna olíuverðhækkana, þurrka og spillingar. Í árslok 1981 tóku 

undirmenn í hernum völdin undir forustu Jerry Rawlings sem bannaði stjórnmálaflokka, 

barðist gegn spillingu og jók tengsl við Líbýu. Mikil félagsleg vandamál komu upp í Ghana 

eftir ákvörðun Nígeríustjórnar 1983 að vísa um 900.000 Ghanamönnum úr landi. 

Fjölflokkalýðræði var aftur tekið upp árið 1992. 
 

 



 

98 

Staðreyndir 
 
Staðsetning: Vestur-Afríka 

Stærð lands: 239.567 km2  

Landamæri: Togo í austri, Búrkína Faso í norðri og 

Fílabreinsströndin í suðri 

Þjóðerni: Ghanamaður 

Íbúafjöldi: 28.833.629 

Höfuðborg: Accra (2.406.000) 

Fjölmennustu borgir: Kumasi (1.730,249), Sekondi-Takoradi 

(445.205), Ashaiman (298.841)  

Forseti: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo  

Varaforseti: Mahamudu Bawumia  

Stjórnmálaflokkar: National Democratic Congress (NDC) -'Nkrumah/Rawlings' tradition, New 

Patriotic Party (NPP) - 'Danquah-Dombo-Busia' tradition 

Gjaldmiðill: Ghanaískur cedi  

Kynþættir: Akan 47.5%, Mole-Dagbon 16.6%, Ewe (13.9%), Ga-Dangme 7.4%, Gurma 5.7%, 

Guan 3.7%, Grusi 2.5%, Mande 1.1%, aðrir 1.4% (2010 est.) 

Trúarbrögð: Kristni 71.2% (Hvítasunnusöfnuður 28.3%, mótmælendur 18.4%, kaþólska 

13.1%, annað 11.4%), múslímar 17.6%, frumbyggjatrúarbrögð 5.2%, önnur 0.8%, trúleysi 

5.2%  

Tungumál: Sante 16%, Ewe 14%, Fante 11.6%, Boron 4.9%, Dagomba 4.4%, Dangme 4.2%, 

Dagarte 3.9%, Kokomba 3.5%, Akyem 3.2%, Ga 3.1%, önnur 31.2% Ath: Enska er opinbert 

tungumál 

Stjórnarfar: Lýðveldi 

Þjóðhátíðardagur: 6. mars (1957) 

Einkareknir skólar: Já 

Loftslag: Hitabeltisloftslag (Ársmeðalhitinn er yfir 20 °C). 

Gróðurbelti: Regnskógur (skógi vaxið búsvæðabelti þar sem meðalúrkoma er meiri en 1500 

mm á ári og er meiri en uppgufun. Einkenni regnskóga er gríðarlega fjölbreytt lífríki bæði 

jurta og dýra) er syðst en steppa (gróðursvæði sem er of þurrt til að skógur getir þrifist og of 

rakt til eyðimörk myndist. Á steppum nálægt laufskógum er meginlandsloftslag en á steppum 

nærri eyðimörkum skiptast á þurrka- og regntímabil) norðar. 
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Evrópa 

 

 

Albanía: Ríki í Suð-Austur Evrópu, á 

vestanverðum Balkanskaga, við Adríahaf. 

Albanía er að mestu hálend, í austri eru miklir 

fjallgarðar (hæsti tindur: Korab, 2751 m) en 

undirlendi með ströndinni. 

Miðjarðarhafsloftslag er við ströndina en 

temprað meginlandsloftslag til fjalla.  

Efnahags- og atvinnulíf. Fram undir seinni 

heimstyrjöld var atvinnulíf í Albaníu fábrotið. 

Tæplega 90% þjóðarinnar unnu við landbúnað 

og bændur voru flestir leiguliðar. Iðnaður var óverulegur og verðmæt jarðefni að mestu flutt 

út óunnin. Eftir stríðið var eignaréttur að mestu afnuminn og ríkisvaldið tók að sér stjórn 

efnahagsmála með áætlunum til tiltekins tíma. Landbúnaður er enn helsti atvinnuvegur 

landsmanna, stundaður nær eingöngu á samyrkju- og ríkisbúum. Helstu greinar landbúnaðar 

eru akuryrkja og kvikfjárrækt og frá því um 1975 hafa Albanar verið sjálfum sér nógir um 

helstu landbúnaðarvörur. Albanía er auðug að verðmætum jarðefnum (olía, kol, kopar, króm 

og járn). Stefna stjórnvalda hefur verið að vinna 

hráefni sem mest í landinu sjálfu og byggist 

iðnaðurinn á stórum framleiðslueiningum. 

Helstu greinar hans eru matvæla-, vefnaðar-, 

málm- og vélaiðnaður, olíu- og 

áburðarframleiðsla. Albanía er aðili að 

Efnahagsbandalagi Austur-Evrópu (COMECON), 

þó aðeins að nafninu til frá 1962, en þá rufu 

Albanir tengsl við Sovétríkin og við Kína 1978. 

Upp úr 1985 hófu Albanir efnahagssamvinnu við Kínverja á ný og juku tengsl sín við 

nágrannana, Júgóslava (Serbía, Króatía, Slóvenía) og Grikki, og nokkrar þjóðir Vestur-Evrópu, 

m.a. Frakka og Vestur-Þjóðverja. Árið 1986 var opnuð járnbraut yfir landamæri Albaníu og 

Júgóslavíu, norður af Skútarí sem ætlað var að auka viðskiptin við allar þjóðir Evrópu. 

                  

Staðreyndir 
 
Staðsetning: Suð-Austur Evrópa.  

Stærð lands: 28.748 km2 

Tungumál: Albanska 98.8% (opinbert), gríska 0.5%, önnur 0.6% (þ.á.m. makedónska, 

Romani, Vlach, tyrkneska, ítalska, og serb-króatíska), ótilgreind 0.1% (2011 est.) 

Höfuðborg: Tirana 

Fjölmennustu borgir: Shkoder, Durres og Elbasan. 

Íbúafjöldi: 2.930.187 (July 2017 est.) 
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Landamæri: Adríahaf að vestan, Svartfjallaland og Kosovo að norðan, Makedónía að austan 

og Grikkland að sunnan.  

Stjórnmálaflokkar:  

Forseti: Ilir Meta 

Forsætisráðherra: Edi Rama 

Gjaldmiðill: Lek 

Loftslag: Heittempraða beltið - Subtropic (meðalhiti 

heitasta mánaðar ársins yfir +15°C og meðalhiti 

kaldasta mánaðar yfir +5°C) 

Gróðurbelti: Miðjarðarhafsgróður - Maquis shrubland 

(Sígrænn gróður, runnar og þykkblöðungar sem finna 

má umhverfis Miðjarðarhafið en þaðan dregur 

gróðurbeltið heiti sitt). 

Kynþættir: Albanir 82.6%, Grikkir 0.9%, aðrir 1% (þ.á.m. 

Vlach, Romani, Makedónar, Svartlendingar og Egyptar), 

ótilgreindir 15.5% (2011 est.) 

Trúarbrögð: Múslimar 56.7%, kaþólska 10%, réttrúnaðarkirkjan 6.8%, trúleysi 2.5%, Bektashi 

(Sufi regla) 2.1%, önnur 5.7%, ótilgreind 16.2% 

ath: öllum moskum og kirkjum var lokað 1967 og allar trúarlegar athafnir voru bannaðar. Í 

nóvember 1990 gekk þessi regla tilbaka (2011 est.) 

Stjórnarform: Þingræði (Ríkisstjórn getur einungis setið með stuðningi löggjafarþings). 

Þjóðhátíðardagur: 28. nóvember  
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Viðauki G: Dæmi um lotuáætlun 

 

Grein:  Þema 10. bekkur  - Lota 1+2                                              Tímabil:  12. september - 28. 
september                                               Kennari: Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun 

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

 

-Sjá Mentor  

 10. bekkur. 
 

Ritunarverkefni 
 

Ýmis verkefni með eða án innlögn í 
einhverjum kennslustundum eftir því 
sem við á og þurfa þykir.  

 

Spurningar nemenda: 
Yfirfarnar af kennara í lok 
lotu. 
 

Dagbókarfærslur: Yfirfarnar 
af kennara í lok lotu.  

Námsefni/Bjargir: The Fact File , The World Factbook , Bank Notes , Country Reports , 

Flags , Geographia , Wikipedia.is , This Day in History , Lonely Planet , Theodora/Flags , 
Wikipedia.org , Á ferð um samfélagið - Þjóðfélagsfræði , Maðurinn og trúin , Maður og 
náttúra, Þjóðfélagsfræði , Um víða veröld - Jörðin , Um víða veröld - Heimsálfur , 
Landafræði handa unglingum - 1. hefti.   

 

Lota 1+2 

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

10.09.2018 11.09.2018  12.09.2018 

Hópaskipting 

Kynning á efni 
Draga land 

 13.09.2018   14.09.2018 

Starfsdagur 

17.09.2018 18.09.2018 

Teikna land 
og fána / 
Ákveða 
persónu (útlit 
+ 
persónuleika) 

19.09.2018 

Teikna land 
og fána / 
Ákveða 
persónu (útlit 
+ 
persónuleika) 

 
Draga spjald 

 20.09.2018   21.09.2018 

Teikna land 
og fána / 
Ákveða 
persónu (útlit 
+ 
persónuleika) 

 
Skrifa í 
hlutverki 
(spjald: 
persónulegar 
breytingar) 

24.09.2018  25.09.2018  26.09.2018  27.09.2018   28.09.2018 

http://thefactfile.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.banknotes.com/
https://www.countryreports.org/
http://www.flags.net/
http://www.geographia.com/
https://is.wikipedia.org/wiki/Fors%C3%AD%C3%B0a
https://www.history.com/this-day-in-history
https://www.lonelyplanet.com/
https://www.theodora.com/flags/
http://www.wikipedia.org/
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                                         Fjölskylda 
(uppbygging 
+ samband)  

  

Fjölskylda 
(uppbygging 
+ samband)  

 
Svara 
spurningum 
úr flokki A 

Svara 
spurningum 
úr flokki A 

 
(Ljúka lotu 
1+2) 

 

 

Grein:  Þema 10. bekkur  - Lota 3                                         Tímabil:  1. október - 12. október                                                                             

Kennari: Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun 

Efnisþáttur úr ársáætlun:  

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

 

-Sjá Mentor  

 10. bekkur. 
 

Ritunarverkefni 
 

Ýmis aukaverkefni með eða án innlögn 
í einhverjum kennslustundum eftir því 
sem við á og þurfa þykir. 

Spurningar nemenda: 
Yfirfarnar af kennara í lok 
lotu. 
 

Dagbókarfærslur: Yfirfarnar 
af kennara í lok lotu.  

Námsefni/Bjargir: The Fact File , The World Factbook , Bank Notes , Country Reports , Flags , 
Geographia , Wikipedia.is , This Day in History , Lonely Planet , Theodora/Flags , Wikipedia.org , Á 
ferð um samfélagið - Þjóðfélagsfræði , Maðurinn og trúin , Maður og náttúra, Þjóðfélagsfræði , Um 
víða veröld - Jörðin , Um víða veröld - Heimsálfur , Landafræði handa unglingum - 1. hefti.   

 

Lota 3 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

1.10.2018  2.10.2018 
Áframhaldandi 
verkefni úr lotu 
1+2 

3.10.2018 
Leita upplýsinga 
um trú + 
stjórnmál 
landsins 

 
Draga spjald 

 4.10.2018   5.10.2018 
Skrifa í 
hlutverki 
(spjald: 
siðferðisleg 
vandamál)   

8.10.2018 
                                         

 9.10.2018 
Svara 
spurningum úr 
flokki B  

 10.10.2018 
  

 11.10.2018 
Svara 
spurningum úr 
flokki B 

12.10.2018 

 
(Ljúka lotu 3) 

 

 

 

http://thefactfile.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.banknotes.com/
https://www.countryreports.org/
http://www.flags.net/
http://www.geographia.com/
https://is.wikipedia.org/wiki/Fors%C3%AD%C3%B0a
https://www.history.com/this-day-in-history
https://www.lonelyplanet.com/
https://www.theodora.com/flags/
http://www.wikipedia.org/
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Viðauki H: Dæmi um teikningar  
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