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Formáli	

Ég	hef	alltaf	haft	mikinn	áhuga	á	að	starfa	með	börnum	og	fann	að	ég	vildi	fara	í	kennaranám	
þegar	ég	fór	í	vettvangsnám	í	grunnskólann	þegar	ég	var	í	leikskólakennaranámi.	Þá	sá	ég	að	
það	hentaði	mér	betur.	Þegar	ég	hóf	meistaranám	mitt	árið	2015	grunaði	mig	ekki	að	ég	yrði	
svona	lengi	að	ljúka	þessu	námi.	Rannsókn	þess	vann	ég	yfir	langt	og	gott	tímabil	en	með	
góðu	hléi	inn	á	milli.	Rannsóknin	hófst	vorið	2017	og	lauk	vorið	2019.	Ég	vil	þakka	
leiðbeinanda	mínum,	Svövu	Pétursdóttur,	fyrir	ómetanlega	aðstoð	og	þolinmæði	í	þessu	
verkefni.	Þá	vil	ég	þakka	Gunnlaugi	Smárasyni,	börnunum	mínum,	fjölskyldu	minni	og	
tengdafjölskyldu	fyrir	alla	aðstoðina	og	þolinmæðina	á	meðan	þessari	vinnu	stóð.	Einnig	vil	
ég	þakka	stjórnendum	mínum	og	skólanum	fyrir	góðan	stuðning.	Að	lokum	langar	mig	að	
þakka	þátttakendum	og	rannsóknarvini	mínum	í	þessari	rannsókn,	að	vera	samferða	þeim	
var	yndisleg	reynsla	sem	ég	mun	búa	að	alla	tíð.	

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.		

	

Reykjavík,	2019	

	

Steinunn Alva Lárusdóttir  
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Ágrip	

Að	geta	tekið	ábyrgð	á	eigin	námi	og	sýnt	sjálfstæði	er	góður	eiginleiki	fyrir	nemendur	að	
tileinka	sér.	Í	þessari	ritgerð	segi	ég	frá	starfendarannsókn	sem	ég	vann	vorið	2017	og	vorið	
2019,	en	ég	fór	tvö	hringferli	í	rannsókninni.	Tilgangurinn	með	þessari	rannsókn	var	að	kanna	
hvernig	ég	sem	kennari	gæti	aukið	ábyrgð	og	sjálfstæði	hjá	nemendum	með	því	að	breyta	
kennsluháttum	mínum	og	fara	í	þemanám	með	samþættingu	námsgreina.	Þátttakendur	voru	
þeir	sömu	í	báðum	hringferlum,	annars	vegar	þegar	nemendur	voru	í	4.	og	5.	bekk	og	hins	
vegar	þegar	þeir	voru	komnir	í	6.	og	7.	bekk.	Helstu	rannsóknargögn	voru	rannsóknardagbók	
þar	sem	ég	skráði	allt	inn	sem	gerðist	og	fór	fram	í	kennslustundum,	auk	þess	sem	ég	ræddi	
við	rannsóknarvin	minn.	Í	öðru	lagi	voru	athuganir	sem	ég	skráði	niður	og	í	þriðja	lagi	
hljóðupptökurnar	þar	sem	ég	tók	upp	umræður	og	vangaveltur	nemenda	í	kennslustundum.	Í	
fjórða	lagi	voru	það	ljósmyndir	þar	sem	ég	tók	myndir	af	verkefnum	nemenda	og	í	fimmta	og	
síðasta	lagi	voru	það	rýnihópaviðtöl	við	þátttakendur.		

Meginniðurstöðurnar	voru	að	þegar	nemendur	fá	að	láta	rödd	sína	hljóma	í	skólastofunni	
og	hafa	skoðun	á	verkefnavali	og	vinnu	sýna	þeir	mun	meira	sjálfstæði.	Því	lengra	sem	leið	á	
þemaverkefnið	sýndu	nemendur	sífellt	meira	sjálfstæði	og	ábyrgð	en	þeir	sýndu	í	upphafi	
rannsóknar.	Ég	tel	að	þessi	aðferð,	þemanám	með	samþættingu	námsgreina,	hafi	kennt	mér	
mikið	um	hvernig	ég	get	fengið	nemendur	til	þess	að	auka	sjálfstæði	og	ábyrgð	í	námi.	Ég	
hyggst	viðhalda	þessari	kennsluaðferð	í	starfi	mínu	í	framtíðinni	vegna	þessa,	en	að	auki	er	
hún	skemmtileg	og	fjölbreytt	fyrir	nemendur	og	kennara.	Bæði	nemendur	og	kennarar	fá	að	
kynnast	öllum	námsgreinum	og	fá	að	breyta	til	um	námsumhverfi,	sem	er	mjög	gefandi.		
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Abstract	

Being	able	to	take	responsibility	and	show	independence	in	their	own	learning	is	a	good	
quality	for	students.	In	this	essay	I	will	write	about	my	action	research	that	I	worked	on	in	
spring	2017	and	spring	2019.	I	made	two	circumferential	in	the	study.	The	purpose	was	to	
explore	how	I	as	a	teacher	could	make	my	students	more	responsible	for	their	learning	
process	and	more	independent	by	changing	my	ways	of	teaching	and	use	theme-based	
learnings	and	integrate	curriculum.	Participants	were	the	same	students	in	both	
circumferential,	in	2017	they	were	in	4th	and	5th	grade	and	in	2019	they	were	in	6th	and	7th	
grade.	Main	data	was	my	research	diary	where	I	collected	everything	in	the	study.	Secondly,	
I	recorded	my	reflections	on	the	lessons	in	a	research	diary	after	the	lessons.	Thirdly,	I	
collected	data	with	sound	recordings	from	discussions	with	my	research	friend	and	students’	
comments	and	observations	after	the	lessons.	Fourth,	I	took	photographs	of	student	
projects	and	lastly,	I	collected	data	from	focus	group	interviews	with	students.	

The	main	findings	were	that	when	students’	voices	are	heard	in	the	classroom	and	they	
can	affect	what	kind	of	projects	they	will	do,	they	show	more	independence.	After	some	
time	in	the	theme-based	projects	students	showed	more	independence	and	responsibility	in	
their	learning.	I	think	the	process	with	theme-based	learnings	and	integrating	subjects	has	
taught	myself	much	about	how	I	can	help	students	increase	their	independence	and	
responsibility	in	their	leaning	process.	I	plan	to	keep	using	this	method	in	my	teaching	
because	it	is	a	fun	way	to	learn	and	varied	for	both	students	and	teachers.	Students	and	
teachers	become	familiar	with	many	subjects	and	their	learning	environment	is	not	always	
the	same,	which	is	great	for	both	students	and	teachers.	
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1 Inngangur		

Árið	2011	hóf	ég	háskólagöngu	mína	þegar	ég	byrjaði	að	læra	félagsráðgjöf	í	Háskóla	Íslands.	
Eftir	eitt	ár	fann	ég	að	þetta	nám	átti	ekki	við	mig	svo	ég	skipti	yfir	í	leikskólakennarafræði.	Í	
því	námi	lærði	ég	mikið	um	börn	og	var	þar	einn	áfangi	þar	sem	nemendur	áttu	að	fara	í	
vettvangsnám	í	grunnskólakennslu.	Það	vettvangsnám	heillaði	mig	upp	úr	skónum	og	ákvað	
ég	að	skrifa	B.Ed.	ritgerðina	mína	þannig	að	hún	væri	byggð	á	elstu	börnum	í	leikskóla	og	
yngstu	börnum	í	grunnskóla	því	ég	hafði	ákveðið	að	ég	ætlaði	að	taka	kennsluréttindin	fyrir	
grunnskóla.	Haustið	2015	hóf	ég	nám	í	kennslufræði	grunnskóla,	einnig	í	fullu	starfi	sem	
stuðningsfulltrúi.	Árið	eftir	fékk	ég	vinnu	við	kennslu	sem	leiðbeinandi	í	grunnskóla.		

Á	minni	grunnskólagöngu	hafði	ég	mikinn	áhuga	á	náminu	þar	til	ég	var	komin	á	elsta	stig	
en	þá	fór	áhuginn	aðeins	að	dala.	Áhugi	minn	á	námsgreinum	var	mismikill	og	hafði	ég	lítinn	
sem	engan	áhuga	á	stærðfræði,	en	í	dag	kenni	ég	stærðfræði	á	miðstigi	og	veitir	það	mér	
mikla	gleði.	Námsgreinin	danska	var	ekki	mín	sterkasta,	mér	gekk	mér	til	að	byrja	með	en	fór	
svo	að	hraka	í	henni.	Ég	tel	að	áhugaleysi	mitt	á	dönsku	sé	vegna	þess	hve	illa	mér	gekk	í	
henni.	Þetta	fær	mig	til	að	hugsa	um	hvort	nemendur	verði	áhugalausari	eftir	því	sem	þeir	
eldist	eða	hvort	það	séu	bara	ákveðnar	greinar	sem	nemendur	missa	áhugann	á.		

Ég	hef	tekið	eftir	því	í	kennslu	að	stundum	þegar	nemendur	fá	að	ráða	eða	hafa	áhrif	á	
viðfangsefnið	eða	verkefnin	sýna	þeir	meiri	áhuga	og	verða	ósjálfrátt	sjálfstæðari	en	þegar	ég	
sem	kennari	skipa	þeim	fyrir.	Í	rannsókn	i	um	námsáhuga	nemenda	í	6.	og	9.	bekk	kom	í	ljós	
að	6.	bekkur	var	áhugasamari	um	námið	en	9.	bekkur	og	einnig	að	áhugi	nemenda	var	
misjafn	eftir	því	um	hvaða	námsgrein	var	að	ræða	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	
og	Börkur	Hansen,	2008).	Þessari	niðurstöður	tengjast	minni	eigin	reynslu,	þegar	ég	var	yngri	
hafði	ég	meiri	áhuga	á	náminu	heldur	en	þegar	ég	var	eldri,	en	þó	fór	það	allt	eftir	
námsgreinum.		

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	kemur	fram	að	grunnskólar	eigi	að	þjálfa	nemendur	sína	
í	að	bera	ábyrgð	á	eigin	námi	og	venja	sig	á	gott	vinnulag.	Þegar	nemendum	gefist	kostur	á	
að	velja	viðfangsefni	og	taka	ákvarðanir	um	eigið	nám	þannig	að	það	verði	merkingarbært	
þroskist	ábyrgðarkennd	þeirra.	Grunnskólar	eiga	samkvæmt	námskránni	að	leggja	áherslu	á	
að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	þjálfa	hæfni	við	skapandi	starf,	verklega	færni,	nýsköpun	sem	
hvetur	til	frumkvæðis	og	sjálfstæðis	í	vinnu	nemenda	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).		

1.1	Val	á	viðfangsefni		

Þegar	ég	hóf	störf	sem	leiðbeinandi	í	grunnskóla	vann	ég	ásamt	öðrum	kennara	að	stóru	
hópverkefni	með	nemendum	sem	voru	þátttakendur	mínir	í	þessari	rannsókn,	en	þeir	voru	
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þá	á	miðstigi.	Í	verkefninu	áttu	nemendur	að	afla	sér	upplýsinga	á	netinu,	m.a.	um	
uppskriftir,	brandara,	gátur,	bækur	og	fleira.	Þegar	nemendur	voru	komnir	í	hópa	og	byrjaðir	
að	vinna	tölvuvinnuna	við	að	afla	sér	heimilda	gekk	þeim	verulega	illa	að	finna	nothæfar	
heimildir.	Sum	þeirra,	þó	ekki	öll,	vissu	ekki	hvernig	ætti	að	afla	sér	heimilda	og	leita	á	
netinu.	Í	hópavinnuni	voru	nokkrir	nemendur	með	fíflalæti	og	voru	ekki	að	aðstoða	hina	
hópfélaga	sína.	Þeir	höfðu	lítið	sjálfstæði,	sýndu	lítinn	áhuga	og	gengu	ekki	frá	
verkefnablöðum	eftir	að	tímanum	lauk.		

Þegar	haldið	var	áfram	með	þessa	vinnu	vissu	nemendur	hvorki	hvar	verkefnablöðin	sín	
væru	né	hver	staðan	á	verkefninu	væri,	og	tóku	enga	ábyrgð	á	því.	Ég	man	hvað	ég	var	hissa	
á	þessum	tímapunkti	því	þó	svo	að	þau	væru	mjög	ung	hafði	ég	haldið	að	þau	gætu	aflað	sér	
upplýsinga	á	netinu.	Nokkrum	mánuðum	síðar	fór	ég	í	námsferð	til	Toronto	þar	sem	ég	fór	í	
skólaheimsókn	og	sá	nemendur	í	3.	bekk	vinna	að	verkefni	í	tölvum	þar	sem	þau	öfluðu	sér	
heimilda	í	hópavinnu.	Allir	voru	í	mikilli	samvinnu	og	að	vinna,	þeir	vissu	alveg	hvað	þeir	áttu	
að	gera	og	voru	mjög	duglegir	að	leita	sér	upplýsinga	bæði	í	tölvu	og	í	bókum.	Þessi	vinna	var	
mjög	svipuð	vinna	og	mínir	nemendur	höfðu	átt	að	vinna	en	stóri	munurinn	var	að	þeir	í	3.	
bekk	úti	stóðu	sig	mun	betur.		

Þegar	ég	kom	heim	ákvað	ég	að	mig	langaði	að	skrifa	í	lokaverkefni	mínu	um	ábyrgð	og	
sjálfstæði	nemenda	og	leiðir	til	að	efla	nemendur	í	sjálfstæði	og	ábyrgð	á	eigin	námi.	Þegar	
ég	fór	á	fullt	að	velja	hvað	ég	ætti	að	gera	í	lokaverkefninu	kom	einn	kennari	með	þá	
hugmynd	að	gera	starfendarannsókn	með	þessi	mál	í	huga.	Mér	leist	mjög	vel	á	það	því	það	
var	góð	áskorun	fyrir	mig	að	sjá	hvernig	mér	myndi	takast	að	reyna	efla	sjálfstæði	og	ábyrgð	
nemenda	minna	á	eigin	námi.	Eins	langaði	mig	að	sjá	hvort	þeir	myndu	sýna	meiri	áhuga	á	
verkefninu	ef	þeir	fengju	að	hafa	áhrif	á	það.	Sem	nýr	kennari	mun	sá	lærdómur	sem	ég	dró	
af	þessu	nýtast	mér	vel	í	starfi.	

1.2	Tilgangur	rannsóknarinnar		

Tilgangurinn	með	þessari	var	að	skoða	hvernig	mætti	efla	sjálfstæði,	áhuga	og	ábyrgð	
nemenda	á	eigin	námi	í	gegnum	þemanám	með	samþættingu	námsgreina.	Markmiðið	var	að	
finna	út	hvernig	mér	myndi	takast	að	efla	þetta	hjá	nemendum	með	því	að	fara	í	þemanám,	
vinna	með	samvinnunám	og	lýðræðislega	kennslu.		

Rannsóknarspurningarnar	voru	tvær:		

1. Hvernig	get	ég	aukið	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	námi?	

2. Hvernig	get	ég	notað	þemaverkefni	til	þess	að	auka	áhuga,	sjálfstæði	og	ábyrgð	

nemenda	í	námi?	
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2	Þemanám	í	kennslu		

Hér	verður	grein	gerð	fyrir	þeim	fræðum	sem	tengjast	rannsókninni.	Fyrst	verður	fjallað	um	
ábyrgð,	áhugasemi	og	sjálfstæði	nemenda.	Þá	er	kafli	um	hlutverk	og	starfskenningu	kennara	
og	um	lýðræði	í	skólastarfi.	Því	næst	er		fjallað	um	kennsluhætti	sem	ég	notaðist	við	í	
rannsókninni,	annars	vegar	hugstormun	og	hins	vegar	samvinnunám.	Síðasti	kaflinn	er	um	
þemanám	og	samþættingu	námsgreina	sem	rannsóknin	var	byggð	á.		

2.1	Ábyrgð,	námsáhugi	sjálfstæði	nemenda		

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	nokkuð	sterk	áhersla	á	að	grunnskólar	eigi	að	stuðla	að	
því	að	nemendur	efli	rökhugsun	og	gagnrýna	hugsun	sem	og	skapandi	hugsun	og	lausnaleit.	
Nemendur	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	rökræða	og	rökstyðja	mál	sitt	í	ræðu	og	riti.	Einnig	er	
talið	mikilvægt	að	nemendur	öðlist	þá	hæfni	að	geta	ígrundað	hlutina.	Grunnskólar	eiga	að	
leggja	áherslu	á	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	öðlast	hæfni	við	skapandi	starf,	verklega	
færni,	nýsköpun	sem	hvetur	til	frumkvæðis	og	sjálfstæðis	í	vinnu	nemenda	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).		

Í	rannsókn	um	námsáhuga	(e.	motivation	for	learning)	barna	í	1.,	3.,	6.	og	9.	bekk	voru	
börn	fengin	til	að	svara	spurningalista	um	námsáhuga.	Enginn	aldurshópur	fékk	sama	
spurningalistann	þar	sem	tekið	var	tillit	til	aldurs	og	þroska	en	6.	og	9.	bekkur	fengu	svipaðan	
lista.	Niðurstöður	úr	þessari	könnun	sýna	að	6.	bekkur	er	áhugasamari	en	9.	bekkur	í	náminu	
en	þó	kom	fram	í	niðurstöðum	að	áhugi	væri	misjafn	eftir	námsgreinum	(Amalía	Björnsdóttir,	
Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2008).		

Þegar	lögð	er	áhersla	á	nemendasjálfstæði	(e.	Independence	in	learning)	er	nemandi	
virkjaður	til	að	taka	þátt	í	skipulagningu	náms	síns,	hann	velur	viðfangsefni	eftir	áhuga	og	
lærir	á	þann	hátt	sem	honum	hentar	best.	Hann	þarf	að	taka	ábyrgð	á	vinnu	sinni	og	meta	
hana	og	útkomuna.	Með	sjálfstæði	nemenda	er	gert	ráð	fyrir	að	hann	sé	virkur	í	öllum	
þáttum	námsins	og	tengsl	við	námsferlið	styrkist	og	um	leið	þekkir	nemandinn	innihald	nám	
síns	betur	(Little,	1991).			

Í	þemaverkefnum	(e.	thematic	approach)	er	unnið	samþætt	með	námsgreinar	þar	sem	
nemendur	kynnast	þeim	í	öðru	samhengi	í	gegnum	þemavinnuna,	og	öðlast	þannig	jafnvel	
áhuga	á	mismunandi	greinum.	Í	þemavinnu	má	ætla	að	tækifæri	gefist	til	að	vinna	með	
mismunandi	hæfni	nemenda	og	til	að	rækta	námshæfni	þeirra	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).		

Námshæfni	er	undirstöðuþáttur	í	öllu	skólastarfi	og	byggist	á	sjálfsskilningi	
nemandans	og	felur	í	sér	að	þekkja	eigin	styrkleika	og	veikleika	og	vera	fær	um	að	
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taka	ákvarðanir	á	þeim	grunni.	Námshæfni	felst	m.a	í	hæfni	til	að	afla	þekkingar	
og	leikni	eftir	margvíslegum	leiðum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	38).	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	sett	fram	hæfniviðmið	fyrir	lykilhæfni	sem	felst	í	að	
þroska	sjálfsvitund	og	samskiptahæfni	nemenda	og	undirbúa	þau	til	þess	að	vera	virkir	
þátttakendur	í	lýðræðislegu	samfélagi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	86).	Þemanám	er	
talið	vera	einn	af	þeim	kennsluháttum	sem	ýtir	undir	kröfur	nemenda	um	sjálfstæði	og	
skapandi	vinnubrögð	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2008).		

Auk	lykilhæfninnar	kemur	fram	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	að	grunnskólar	eigi	að	
þjálfa	nemendur	sína	í	að	bera	ábyrgð	(e.	Responsibility)	á	eigin	námi	og	venja	sig	á	gott	
vinnulag.	Þegar	nemendum	gefst	kostur	á	að	velja	viðfangsefni	og	taka	ákvarðanir	um	eigið	
nám	þannig	að	það	verði	merkingarbært	þroskast	ábyrgðarkennd	þeirra.	Þetta	geta	
nemendur	gert	innan	þeirra	marka	sem	aldur	þeirra	og	þroski	leyfir.	Hins	vegar	er	ætlast	til	
að	nemendur	í	grunnskóla	taki	slíkar	ákvarðanir	alveg	frá	því	að	skólaganga	þeirra	hefst	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Þegar	unnið	er	í	þemanámi	og	nemendur	fá	tækifæri	til	
þess	að	taka	ábyrgð	á	því	sem	þeir	eru	að	læra	má	búast	við	að	þeir	verði	áhugasamari	og	
velji	sér	gjarnan	verkefni	sem	hentar	þeim	vel	miðað	við	getu.	Það	getur	leitt	til	þess	að	
nemendur	verði	metnaðargjarnari	í	námi	sínu	og	vilja	gera	vel.	Þegar	nemendur	fara	að	nota	
þekkingu	sína	til	þess	að	leysa	viðfangsefnið	hjálpar	það	þeim	að	auka	skilning	á	öðrum	
viðfangsefnum	og	með	því	verða	þau	sjálfstæðari	og	fara	að	nota	gagnrýna	hugsun	í	námi	
sínu	(Lipson,	Valencia,	Wixson	og	Peters,	1993;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1995,	2002).			

Í	viðauka	J	má	sjá	hæfniviðmið	sem	nemandi	á	að	hafa	náð	við	lok	4.	og	7.	bekkjar.	Í	
rannsókninni	var	unnið	með	þessi	viðmið.	Þau	varða	skapandi	og	gagnrýna	hugsun,	sjálfstæði	
og	samvinnu	og	ábyrgð	á	mati	á	eigin	námi.	Í	gegnum	bæði	ferlin	voru	þessi	hæfniviðmið	í	
fararbroddi.		

2.2	Hlutverk	og	starfskenning	kennara		

Í	lögum	um	grunnskóla	kemur	fram	að	starfsfólk	grunnskóla	eigi	að	vinna	starf	sitt	af	
fagmennsku	(Lög	um	grunnskóla	nr.91/2008).	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	segir	svo	að	
fagmennska	kennara	„byggist	á	sérfræðilegri	starfsmenntun,	þekkingu,	viðhorfum	og	siðferði	
starfsins.	Fagmennska	kennara	snýst	um	nemendur,	menntun	þeirra	og	velferð“	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	13).		

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	2011	kemur	einnig	fram	að	meginhlutverk	kennara	sé	að	reyna	
að	vekja	áhuga	nemenda	og	viðhalda	áhuga	þeirra	á	náminu.	Til	þess	að	viðhalda	áhuganum	
þarf	kennari	að	notast	við	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	veita	nemendum	sínum	frjóar	og	
breytilegar	námsaðstæður	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Mikilvægt	er	að	kennari	veiti	
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nemendum	sínum	réttar	námsaðstæður	svo	þeir	þroskist	(Meyvant	Þórólfsson,	2003).	Einnig	
þarf	kennari	að	finna	góðar	námsleiðir	til	þess	að	ná	að	viðhalda	athygli	nemenda	og	skal	
hann	fyrst	og	fremst	vera	leiðbeinandi,	ekki	stjórnandi	(Tomlinson,	2001).	Lykilpersónan	í	
skólastofunni	er	kennarinn	og	ber	hann	ábyrgð	á	því	sem	fer	fram	í	námi	og	félagslegri	þróun	
(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005).		

Hugtakið	starfskenning	kennara	felst	í	þeim	markmiðum	sem	kennari	vill	vinna	eftir	og	
því	hvernig	honum	tekst	að	ná	þeim	í	kennslu.	Hún	nær	þannig	yfir	hugmynda	kennara	um	
hvernig	þeir	vilja	vera	í	starfi,	hvernig	þeir	vilja	kenna	og	hvernig	hugmyndir	þeirra	þróast	
(Birna	María	B.	Svanbjörnsdóttir,	Hildur	Hauksdóttir	og	María	Steingrímsdóttir,	2018).	
Starfendarannsókn	er	góð	leið	fyrir	kennara	til	að	huga	að	þessu	og	efla	þannig	fagmennsku	
sína	(Sigurrós	Erlingsdóttir,	2013).		

2.3	Lýðræði	í	skólastarfi		

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	byggir	á	sex	grunnþáttum	menntunar	en	einn	þeirra	er	
lýðræði	og	mannréttindi.	Til	þess	að	undirbúa	nemendur	fyrir	lífið	þátttöku	í	lýðræðislegu	
samfélagi	þurfa	skólar	að	þjálfa	nemendur	í	lýðræðislegum	vinnubrögðum	og	
samskiptaháttum	(Edelstein,	2010).	Þegar	lýðræði	er	notað	í	kennsluumhverfinu	þurfa	
kennarar	og	nemendur	að	vinna	saman	að	því	að	skiptast	á	skoðunum	og	skapa	gott	
lærdómsumhverfi	(Leach,	2018).	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	kemur	fram	að	
einstaklingar	þurfi	að	taka	afstöður	til	siðferðilegra	álitamála	í	lýðræði.	auk	þess	sem	þeir	
þurfa	að	taka	virkan	þátt	í	að	móta	samfélagið.	Mikilvægt	er	að	lýðræði		sé	innan	skólans	(e.	
democracy	in	the	classroom)	og	að	skólar	taki	mið	af	því	að	börnum	og	ungmennum	býðst	að	
taka	þátt	í	lýðræðissamfélagi.	Auk	þess	þurfa	skólar	að	taka	mið	af	starfsháttum	þar	sem	
borin	er	virðing	fyrir	gildum	hvers	og	eins	einstaklings.	Skólar	þurfa	þannig	að	gera	ráð	fyrir	
því	að	börn	læri	til	lýðræðis	með	því	að	læra	um	lýðræði	í	lýðræði	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	
2011).		

Uppeldi	til	lýðræðis	felst	meðal	annars	í	því	að	nemandi	verði	virkur	þátttakandi	í	því	
samfélagi	sem	hann	er	hverju	sinni.	Til	þess	að	vera	virkur	þátttakandi	verður	nemandi	að	
geta	átt	frumkvæði,	búið	yfir	sjálfstæðri	hugsun,	sett	sig	í	spor	annarra,	unnið	með	öðrum	og	
sýnt	öðrum	virðingu.	Hin	lýðræðislega	hugsun	þarf	að	móta	manngerð	nemandans	svo	hann	
vilji	og	reyni	að	hafa	áhrif	á	samfélagið	sitt.	Nemendur	hafa	þörf	fyrir	að	segja	sínar	skoðanir	
og	tjá	hugmyndir	sínar	á	eigin	forsendum	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	
2012).	Í	12.	grein	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	kemur	fram	að	hver	og	einn	eigi	að	
hafa	rétt	til	þess	að	tjá	sínar	skoðanir	til	þess	að	hafa	áhrif.	„Börn	eiga	rétt	á	að	láta	í	ljós	
skoðanir	sínar	í	öllum	málum	er	varða	þau	og	að	tekið	sé	réttmætt	tillit	til	skoðana	þeirra	í	
samræmi	við	aldur	þeirra	og	þroska.“	
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Til	þess	að	efla	skapandi	hugsun	og	frumkvæði	nemenda	verða	kennarar	að	hafa	í	huga	
að	grípa	ekki	inn	í	aðstæður	nemenda	nema	þeir	séu	aðgerðarlausir.	Einnig	þurfa	kennarar	
að	íhuga	kennsluhætti	sína,	ef	nemendur	fá	mikla	mötun	í	námi	er	líklegt	að	þeir	nái	ekki	að	
efla	frumkvæði	né	skapandi	hugsun.	Auk	þess	þurfa	kennarar	að	bera	virðingu	fyrir	
nemendum	sínum	með	því	að	sýna	þeim	áhuga	og	virka	hlustun	því	ef	kennari	hlustar	og	
tekur	eftir	hjá	nemendum	finna	þeir	að	það	sé	tekið	mark	á	þeim	og	byggir	það	upp	sjálfsálit	
og	sjálfstraust	þeirra	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	2012).		

	

2.4	Kennsluhættir		

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	kemur	fram	að	kennsluaðferðir	eigi	að	henta	þeim	
hæfniviðmuðum	sem	stefnt	er	að.	Val	á	kennsluaðferðum	verður	að	miðast	við	skyldu	
grunnskóla	um	að	sjá	hverjum	nemenda	fyrir	bestu	tækifærum	til	náms	og	þroska	sem	hægt	
er.	Þegar	skólastarf	er	skipulagt	er	því	mikilvægt	að	hafa	kennsluaðferðir	sem	styðjast	við	
nám	nemenda	í	huga	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	

	Hafsteinn	Karlsson	(2009)	fjallar	um	tvenns	konar	kennsluhætti,	annars	vegar	
hefðbundna	kennsluhættir	og	hins	vegar	sveigjanlega	kennsluhættir.	Hefðbundnir	
kennsluhættir	eru	skilgreindir	að	nemendur	eru	að	vinna	í	námsbókum	sínum	við	sitt	borð	
eða	við	hlið	samnemanda.	Nemendur	snúa	að	töflunni	og	fylgja	fyrirmælum	kennara.	
Sveigjanlegir	kennsluhættir	er	þegar	nemendur	fá	að	ráða	ferðinni	og	fá	að	hafa	áhrif	á	
viðfangsefnið	sem	er	bæði	verklegt	og	í	námsbókum.	Nemendur	fá	að	vinna	á	mismunandi	
stöðum	í	kennslurýminu	(Hafsteinn	Karlsson,	2009).		Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	(2005)	segja	
að	kennsluaðferðum	sé	oft	blandað	saman	og	að	kennarar	verði	að	geta	skilgreint	
kennsluaðferðir	sínar.	Kennarar	þurfa	að	hafa	kennsluna	fjölbreytta	og	velja	ákveðnar	
kennsluleiðir	til	þess	að	koma	til	móts	við	mismunandi	þarfir	nemenda	(Hafdís	Guðjónsdóttir	
o.fl.,	2005).		

2.4.1	Hugstormun		

Hugstormun	(e.	brain	storming)	er	til	þess	að	fá	nemendur	til	þess	að	íhuga	og	velta	fyrir	sér	
viðfangsefninu	sem	verið	er	að	fara	vinna	í.	Kennari	getur	fengið	nemendur	til	þess	að	sitja	í	
sínum	sætum	eða	koma	sér	vel	fyrir	á	gólfinu.	Þegar	nemendur	hafa	komið	sér	vel	fyrir	ber	
kennarinn	fram	spurninguna	og	bíður	eftir	svörum	frá	nemendum.	Mikilvægt	er	að	
kennarinn	setji	reglur	áður	en	hugstormun	hefst.	M.a	hvort	nemendur	eiga	að	rétta	upp	
hönd,	einn	tali	í	einu	eða	kennarinn	fari	hringinn	og	allir	svara.	Kennari	þarf	að	passa	sig	á	að	
vera	ekki	að	endurtaka	spurninguna	of	oft.	Kennarinn	verður	að	leyfa	nemendum	að	fá	frið	
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til	þess	að	velta	spurnigunni	fyrir	sér.	Einnig	þarf	kennari	að	passa	að	umorða	ekki	svör	
nemenda,	svör	nemenda	eiga	að	fá	að	njóta	sín.	Mikilvægt	er	að	kennari	skrái	hugmyndir	
nemenda	og	velur	kennari	þá	skráningaraðferð.	Það	getur	komið	fyrir	að	nemendur	skilji	ekki	
spurninguna	og	þarf	kennari	þá	að	umorða	spurninguna	eða	leiða	nemendur	áfram	með	
spurningum.	Ef	kennari	þarf	að	aðstoða	nemendur	þarf	hann	að	passa	sig	á	að	tilgangurinn	
með	hugstormun	er	að	safna	hugmyndum	um	verkefnið	frá	nemendum	sjálfum	(Ingvar	
Sigurgeirsson,	2009;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).		

2.4.2	Samvinnunám		

Samvinnunám	(e.	cooperative	learning)	er	áhrifarík	kennsluaðferð	sem	hvetur	nemendur	til	
þess	að	vera	virkir	þátttakendur	í	námi	(Reineke,	2017),	en	í	venjulegri	hópavinnu	myndast	
oft	einhver	vandamál.	Oftar	en	ekki	er	einn	nemandi	í	hópnum	sem	kemst	upp	með	það	að	
framkvæma	ekkert	í	verkefninu	en	fær	sömu	einkunn	og	hinir	hópfélagarnir,	einkunn	sem	
hann	hefur	ekki	unnið	fyrir.	Með	samvinnunámi	geta	kennarar	forðast	þessi	vandkvæði,	að	
það	sé	einhver	einn	óvirkur	í	hópnum	(Johnson	og	Johnson,	1994).	Ef	samvinnunám	er	rétt	
sett	upp	mun	það	stuðla	að	því	að	nemendur	taki	ábyrgð	hver	á	öðrum	innan	hópsins	og	allir	
munu	vita	að	þeirra	vinnuframlag	er	nauðsynlegt	fyrir	hópinn	(Frey,	Fisher	og	Everlove,	
2009).		

Samvinnunám	er	þegar	hópur	af	nemendum	vinnur	saman	til	þess	að	ná	sameiginlegu	
markmiði.	Nemendum	er	skipt	í	litla	hópa	þar	sem	þeir	vinna	saman	og	fá	tækifæri	til	þess	að	
læra	og	dýpka	skilning	sinn	með	því	að	vinna	í	hóp	þar	sem	þeir	miðla	þekkingu	sinni	og	
hugmyndum	með	öðrum	hópfélögum	(Bellanca	og	Brandt,	2010;	Hafdís	Guðjónsdóttir	
o.fl.,2005;	Webb,	2009).	Með	samvinnunámi	eru	allir	í	hópnum	mikilvægir	og	gegna	því	
ákveðnu	hlutverki,	en	ekki	er	hægt	að	leysa	verkefnið	nema	allir	taki	þátt.	Því	er	
vinnuframlag	allra	nemenda	í	hópnum	mikilvægt	og	verða	nemendur	að	átta	sig	á	að	það	er	
ekki	einhver	einn	sem	gerir	allt	heldur	bera	þeir	allir	ábyrgð	á	að	verkefnið	klárist	og	að	allir	
vinni	þá	vinnu	sem	þeim	var	úthlutað	(Johnson,	Johnson	og	Smith,	1995;	Johnson	og	Johnson	
2014).	Nemendur	ná	einnig	að	efla	skapandi	hugsun	og	lausnaleit	(Tekdal	og	Sönmez,	2018).		

Samvinnunám	er	því	kennsluaðferð	þar	sem	stuðlað	er	markvisst	að	árangursríkari	
samvinnu	nemenda	og	getur	hjálpað	nemendum	að	ná	ákveðinni	hæfni	í	námi,	ásamt	því	að	
nemendur	styrkja	félagsleg	bönd	betur	í	gegnum	samvinnu.	Samvinnunám	hjálpar	
nemendum	að	vinna	í	félagslegri	færni	bekkjarhópa	í	gegnum	samvinnu	og	samræður	
(Johnson,	Johnson	og	Holubec,	1990).	Rannsóknir	á	þessu	sýna	að	samvinnunám	hefur	mikil	
áhrif	á	nám	nemenda,	vitsmunalegan	þroska,	sjálfstraust	þeirra	og	áhuga	(Johnson	og	
Johnson,	1994;	Kagan	og	Kagan,	2009).	



	

16	

Johnson	o.fl.	(1995)	og	Johnson	og	Johnson	(2014)	tala	um	að	þrjár	gerðir	hópa	í	
samvinnunámi:	formgerðir	hópar	(e.	formal	cooperative	learning	groups)	þar	sem	vinna	
stendur	yfir	frá	einni	kennslustund	í	nokkrar	vikur;	óformlegir	hópar	(e.	informal	cooperative	
learning	group)	þar	sem	vinna	stendur	yfir	í	nokkrar	mínútur	upp	að	einni	kennslustund;	og	
að	lokum	langtíma	samvinnuhópar	(e.	cooperative	base	groups)	þar	sem	samstarfið	getur	
staðið	yfir	í	ár.	Mikilvægt	er	að	taka	fram	að	ekki	allt	hópastarf	er	samvinnunám	og	verður	
kennari	að	átta	sig	á	því	(Johnson	o.fl.,	1995;	Johnson	og	Johnson	2014).		

Markmiðið	með	samvinnunámi	er	að	nemendur	njóti	þess	að	læra	og	nái	góðum	árangri.	
Mikilvægt	er	að	allir	nemendur	sýni	ábyrgð	og	vinni	sína	vinnu	og	er	það	á	ábyrgð	kennarans	
að	skipuleggja	kennsluna	þannig	að	þetta	sé	hægt.	Í	samvinnunámi	er	hægt	að	nota	ýmiss	
konar	fyrirkomulag	eftir	því	hvaða	markmiðum	er	stefnt	að	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl,	2005).	
Samkvæmt	rannsónkum	Adams	og	Hamm	(1996),	Gillies	(2014)	og	Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	
(2005)	virkar	samvinnunám	best	þegar	fimm	grundvallaratriði	eru	höfð	í	huga	við	skipulag	og	
framkvæmd	kennslunnar.	Þau	eru	jákvæð	samvirkni,	náin	samskipti,	ábyrgð	einstaklingsins,	
færni	í	að	vinna	með	öðrum	og	uppgjör.	

Þegar	kennari	ákveður	að	nota	samvinnunám	þarf	hann	að	ákveða	hvaða	markmiðum	á	
að	stefna	að	og	hvers	konar	verkefni	á	að	vinna	(Johnson	og	Johnosn	2014).	Kennarinn	þarf	
einnig	að	ákveða	hvernig	hann	raðar	nemendur	í	hópa,	hvernig	hann	skipuleggur	
skólastofuna	og	hvernig	árangurinn	verður	metinn	í	lok	verkefnis	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	
2005).	Kennarar	sem	hafa	reynslu	af	hópvinnu	í	kennslu	sinni	leggja	áherslu	á	að	hún	þurfi	að	
vera	vel	skipulögð	og	að	nemendur	þurfi	að	vera	tilbúnir	að	vinna	í	hópum	(Gillies	og	Boyle,	
2011).	Þegar	nemendur	eru	komnir	í	samvinnunám	er	hlutverk	kennarans	hvorki	að	vera	
stjórnandi	og	stýra	öllu	verkefninu	eða	setjast	niður	og	hugsa	ekki	um	hópinn,	heldur	hefur	
hann	það	hlutverk	að	fylgjast	með	og	ráðleggja	hópnum.	Ef	hópurinn	biður	um	aðstoð	
hjálpar	kennarinn	honum	(Kagan	og	Kagan,	2009;	Slavin,	1995).		

Í	rannsókn	sem	Gillies	og	Boyle	(2010)	gerðu	um	samvinnunám	kom	fram	að	kennarar	
teldu	kynjaskiptinguna	í	hópnum	vera	mikilvæga.	Þeim	fannst	best	þegar	það	voru	tveir	
stákar	og	tvær	stelpur	því	þá	vann	hópurinn	vel	saman.	Þegar	það	voru	þrír	strákar	og	ein	
stelpa	unnu	strákarnir	frekar	saman	og	héldu	stelpunni	frá	verkefninu.	Ef	það	voru	hins	vegar	
þrjár	stelpur	og	einn	strákur	gerðu	stelpurnar	allt	til	þess	að	koma	stráknum	inn	í	verkefnið	
og	til	vinna	með	þeim.	Í	báðum	þessa	hópaskiptingum	þar	sem	annað	hvort	stelpurnar	eða	
stelpurnar	voru	fleiri	sköruðu	strákarnir	fram	úr	í	verkefnavinnunni.	Þegar	það	var	jafnt	
kynjahlutfall	var	hins	vegar	enginn	munur	á	milli	kynjana	í	verkefnavinnu.		

Þegar	skipt	er	í	hópa	er	reynt	að	hafa	ólíka	einstaklinga	í	hverjum	hóp,	en	það	getur	líka	
verið	hentugt	að	raða	nemendum	saman	sem	eiga	eitthvað	sameiginlegt.	Hóparnir	mega	
ekki	vera	of	stórir	og	er	því	gott	að	miða	við	sex	til	átta	nemendur,	eða	eftir	aldri	og	reynslu.	
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Eins	og	fyrr	sagði	fá	nemendur	oft	ákveðin	hlutverk	sem	þeir	sinna	í	gegnum	allt	verkefnið	en	
þó	er	ekki	nauðsynlegt	að	setja	þau	í	hlutverk	í	hvert	skipti	sem	samvinnunám	er	notað.	
Ástæða	þess	að	nemendur	skipta	með	sér	verkum	og	fá	hlutverk	er	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	
einhver	einn	stjórni	eða	geri	allt	verkefnið.	Auk	þess	eru	hlutverkin	góð	leið	til	að	styrkja	
nemendur	og	sjálfsmynd	þeirra	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005;	Kagan	og	Kagan,	2009;	
Gillies	og	Boyle,	2010).		

2.5	Þemanám	með	samþættingu	námsgreina		

Þemanám	(e.	thematic	approach)	er	heildstætt	verkefni	þar	sem	nemendur	geta	lagt	
ýmislegt	að	mörkum,	bæði	sem	einstaklingar	eða	í	hóp	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2008).	
Námsefnið	er	skipulagt	með	ákveðnar	námsgreinar	í	huga	eða	þá	að	viðfangsefnið	stýri	því	
hvaða	þekkingar	er	aflað	og	þá	eru	margir	þættir	þess	kannaðir	í	senn	(Ingvar	Sigurgeirsson,	
2008;	Björgvin	Ívar	Guðbrandsson,	Margrét	Hugadóttir,	Sigrún	Björk	Cortes	og	Torfi	
Hjartarson,	2016).	Þegar	nemendur	eru	í	þemanámi	er	það	ekki	einungis	hvatning	fyrir	þá	
heldur	mynda	þeir	oft	mynda	tengsl	milli	skóla	og	þess	sem	þeir	gera	í	daglegu	lífi.	Námið	
hefur	því	meiri	tilgang	og	verður	markvissara	(Fogarty	og	Stoehr,	1995).	Í	þemanámi	er	
áherslan	á	að	nemendur	verði	færari	í	því	að	skipuleggja	og	vinna	í	einstaklingsverkefnum.	
Þeir	fá	að	kynnast	fjölbreyttu	námi	og	þannig	finna	þau	oft	sínar	sterku	námslegu	hliðar	
(Lipson	o.fl.,	1993;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1995,	2002).	Þemanám	er	einnig	góð	leið	til	þess	að	
allir	nemendur	taki	þátt	í	verkefninu,	og	þá	sérstaklega	nemendur	með	sérstakar	þarfir.	Þeir	
fá	að	taka	þátt	og	gera	það	sama	og	allir	aðrir	nemendur	gera	ef	kennarinn	tekur	tillit	til	
þeirra	á	þeirra	forsendum	(Drake	og	Reid,	2010).		

	Í	þemanámi	er	reynt	að	ná	fram	ýmsum	félagslegum	markmiðum,	til	að	mynda	með	því	
að	æfa	nemendur	í	að	vinna	saman.	Nemendur	geta	áttað	sig	á	að	samvinna	auðveldar	
verkefnavinnuna	og	sanngirni	hjálpar	þeim		við	að	hafa	góð	samskipti	við	aðra	nemendur,	
þeir	læra	og	virða	skoðanir	hver	annars.	Mikilvægt	er	að	nemendur	taki	mark	á	hópfélögum	
sínum	og	treysti	þeim	til	þess	að	vinna	að	mimunandi	þáttum	verkefnisins	en	þeir	verða	
jafnframt	að	læra	hvernig	á	að	gagnrýna	og	taka	gagnrýni.	Þeir	þurfa	að	læra	að	bera	ábyrgð	
á	hlutunum	og	geta	gengið	frá	eftir	sig.	Samvinnunám	eflir	því	ýmislegt	hjá	nemendum.	

Hins	vegar	hefur	þemanám	fengið	þá	gagnrýni	að	það	taki	of	langan	tíma,	því	fylgi	of	
mikill	hávaði,	nemendur	séu	ekki	kyrrir	á	sínum	vinnustað	og	of	mikið	ráp	sé	á	þeim	(Lilja	M.	
Jónsdóttir,	2002).	Það	má	finna	ókosti	við	margar	kennsluaðferðir	en	það	sem	helst	kemur	í	
veg	fyrir	að	kennarar	noti	þemanám	segir	Lilja	(2002)	vera	að	þeim	finnist	erfitt	að	fara	úr	
hefðbundinni	vinnu/kennslu,	kennarar	vilji	halda	sínu	skipulagi	eftir	stundatöflu	og	fara	í	
hverja	námsgrein	fyrir	sig	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).	Þegar	kennari	fer	í	þemanám	verður	
hann	að	gefa	sjálfum	sér	góðan	tíma	því	þemanám	krefst	mikils	undirbúnings.	Hann	verður	
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að	vera	búinn	að	ákveða	hvaða	námsgreinar	hann	ætlar	að	samþætta	áður	en	þemanám	
hefst,	halda	utan	um	markmið	þemanámsins	og	gefa	þau	út	á	greinagóðan	hátt	til	bekkjarins	
(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002;	Lipson	o.fl.,	1993).	Hann	verður	að	vita	hvenær	skal	stíga	inn	í	
verkefnavinnu	nemenda	og	hvenær	ekki	en	það	er	líklegast	ein	af	stærstu	áskorununum	í	
kennarastarfinu	(Loughran,	2005).		

Með	þemanámi	er	átt	við	stór	verkefni	sem	ganga	þvert	á	námsgreinar	(Ingvar	
Sigurgeirsson,	2008).	Upp	á	síðkastið	hefur	samþætting	námsgreina	(e.	integrated	
curriculum)	orðið	vinsæl	í	kennslustofunni	(Price	og	Richardson,	2015)	en	hún	gefur	það	
tækifæri	að	nemendur	ígrundi	þekkingu	sína	á	námsgreinum	með	því	að	tengja	allar	
námsgreinar	við	megiðþemað	(Yvonne,	2015).	Það	veitir	þeim	þann	möguleika	að	vinna	úr	
ýmiss	konar	viðfangsefnum	á	sinn	hátt	og	með	því	ná	nemendur	oft	að	skilja	viðfangsefnið	
betur	(Porosoff,	2013).		

Auðveldasta	leiðin	til	þess	að	samþætta	námsgreinar	er	í	gegnum	þemavinnu.	Það	þarf	að	
velja	rétt	þema	sem	hentar	nemendunum	en	þá	eru	meiri	líkur	á	vinnusemi	og	áhuga	í	
kennslustofunni	(Lipson	o.fl.,	1993).	Slík	vinna	með	nemendum	getur	haft	í	för	með	sér	
nokkra	kosti.	Til	dæmis	finnst	nemendum	þeir	tengjast	betur	því	sem	þeir	eru	að	læra	ef	
viðfangsefnið	er	á	áhugasviði	þeirra,	þeir	sjá	tilgang	í	því	að	læra	viðfangsefnið	(Lipson	o.fl.,	
1993)	og	öðlast	sem	fyrr	segir	meiri	skilning	á	námsefninu	ef	námsgreinar	eru	samþættar	
(Gardner,	1993).	Mikilvægt	er	að	kennarinn	leyfi	nemendum	að	velta	fyrir	sér	hugmyndum	
að	verkefnum	með	hugarflæði	(e.	brainstorming)	þegar	þemað	er	valið.	Það	getur	einnig	
gefið	kennaranum	hugmynd	um	hversu	vel	nemendur	eru	tengdir	viðfangsefninu	(Loughran,	
2005).		

Þegar	unnið	er	með	samþættingu	námsgreina	má	þó	ekki	horfa	svo	á	að	hún	ein	og	sér	
geri	námið	betra	heldur	verður	kennari	að	skipuleggja	námið	vel	svo	samþætting	námsgreina	
verði	áhrifaríkari	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	1995).	Mögulega	þarf	kennari	að	skoða	hvort	hann	þurfi	
að	breyta	sínum	starfsháttum	ef	hann	ætlar	að	fara	í	þemaverkefni	sem	samþættar	
námsgreinar.	Hann	þarf	að	hafa	góð	markmið	og	skýrar	kröfur	um	hvaða	hæfni	skal	fást	að	
verkefni	loknu	til	að	sjá	að	þemanámið	eða	samþættingin	gangi	upp	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	
2002;	Lipson	o.fl.,	1993).			

Af	þessu	má	sjá	að	þemanám	með	samþættingu	námsgreina	í	samvinnunámi	er	
mögulega	góð	leið	til	þess	að	efla	nemendur	í	að	vinna	sjálfstæða	vinnu,	í	hóp	og	við	að	taka	
ábyrgð	á	eigin	námi.	Með	því	að	fara	í	þemanám	með	samþættingu	námsgreina	fá	nemendur	
tækifæri	til	þess	að	hafa	áhrif	á	nám	sitt	og	gæti	það	eflt	sjálfstæða	vinnu	nemenda	sem	og	
áhuga	þeirra.			
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3	Starfendarannsókn	

Í	þessum	kafla	verður	grein	gerð	fyrir	starfendarannsóknum	og	hvernig	rannsóknin	var	

framkvæmd.	Auk	þess	verður	fjallað	um	þátttakendur	rannsóknarinnar,	gögnin	sem	var	

safnað,	gagnagreiningu	og	að	lokum	siðfræðileg	álitamál.		

3.1	Starfendarannsókn	

Grunnhugmynd	starfendarannsókna	er	að	kennarar	læri	í	starfi,	skoði	reynslu	sína,	átti	sig	á	
hvað	megi	bæta	og	hverjar	afleiðingarnar	verða.	Kennarar	sem	taka	þátt	í	
starfendarannsóknum	beina	athyglinni	að	eigin	starfsháttum	og	því	hvaða	áhrif	þeir	hafi	á	
nemendur.	Þeir	taka	ákveðin	viðfangsefni	fyrir,	prófa	nýjar	leiðir	og	athuga	hvernig	gengur.	
Þeir	eru	ekki	tilbúnir	til	þess	að	láta	veikleika	stoppa	verkin	heldur	leita	þeir	að	lausnum	með	
því	að	gera	tilraunir	og	prófa	nýjar	leiðir.	Kennarar	verða	að	þora	að	viðurkenna	þann	vanda	
sem	þeir	standa	frammi	fyrir	hverju	sinni	til	þess	að	geta	unnið	að	endurbótum	og	byggt	upp	
starf	sitt	(Elton,	2008;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	

Í	starfendarannsóknum	er	farið	í	gegnum	ákveðið	hringferli,	eða	spíral,	sem	felur	í	sér	að	
leita	að	staðreyndum,	greiningu,	þróun	hugmynda	og	áætlun,	framkvæmd,	áframhaldandi	
leit	að	staðreyndum,	eða	endurmati,	sem	leiðir	að	nýju	hringferli.	Starfendarannsóknir	eru	
unnar	af	kennurum	á	starfsvettvangi	í	þeim	tilgangi	að	skoða,	þróa	og	bæta	sitt	eigið	starf.	
Þegar	starfendarannsókn	á	sér	stað	fer	kennari	ekki	í	gegnum	einn	stóran	hring	heldur	marga	
litla	hringi.	Í	hringferlinu	þarf	hann	að	læra	að	endurspegla	það	sem	hann	gerir	í	kennslunni,	
íhuga	vel	allar	afleiðingar	sem	gætu	komið	upp	og	safna	gögnum	til	þess	að	geta	betrumbætt	
sig	fyrir	næsta	tíma	eða	tímabil	(Elton,	2008;	McNiff,	2010;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).		

Lykilatriði	í	starfendarannsóknum	er	að	kennari	hafi	skráningu	og	gagnasöfnun,	þ.e.	skrái	
það	sem	gerist	og	afli	gagna	til	að	vera	alltaf	með	eitthvað	í	höndunum	sem	staðfestir	það	
sem	gerðist	(Hafþór	Guðjónsson,	2011).	Starfendarannsóknir	eru	ekki	bara	aðferð	við	að	
prófa	nýjar	hugmyndir	og	athuga	hvort	þær	virki	heldur	er	áhersla	einnig	lögð	á	ígrundun	og	
nám	þátttakenda	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	Starfendarannsóknir	koma	einnig	að	góðum	
notum	fyrir	nemendur	og	nám	þeirra	(Sigurrós	Erlingsdóttir,	2013),	en	í	
starfendarannsóknum	eru	settar	fram	rannsóknarspurningar	sem	þátttakendur	ganga	út	frá	
og	niðurstöður	síðan	skráðar	og	gerðar	aðgengilegar	fyrir	aðra	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	

	Tilgangurinn	með	þessari	rannsókn	var	að	sjá	hvort	ég	gæti	aukið	ábyrgð	og	sjálfstæði	
nemenda	í	námi	með	því	að	fara	í	þemanám	með	nemendum.		
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Í	þessari	rannsókn	voru	farnar	tvær	umferðir,	eða	tvö	stór	hringferli,	með	tveimur	
þemaverkefnum.	Auk	þess	var	farið	í	mörg	lítil	verkefni	þar	sem	ígrundun	og	gagnasöfnun	
var	stöðug	milli	kennslustunda.		

3.2	Framkvæmd	og	markmið		

Vorið	2017	hóf	ég	rannsókn	mína	og	fór	ég	tvö	hringferli	í	þemaverkefnunum.	Ástæðan	fyrir	
því	að	ég	fór	tvö	hringferli	var	að	þegar	ég	fór	að	skoða	gögnin	úr	fyrri	rannsón	fannst	mér	ég	
ekki	hafa	nægilega	mikið	magn	upplýsinga	í	höndunum	til	þess	að	vinna	úr.	Þegar	ég	ætlaði	
að	hefja	annað	hringferli	var	ég	ekki	nógu	tilbúin	og	tók	mér	góða	pásu.	Loksins	ákvað	ég	að	
klára	lokaverkefnið	mitt	og	ákvað	þá	ásamt	leiðbeinanda	mínum	að	fara	annað	hringferli	og	
sjá	hvað	kæmi	út	úr	því.	Það	sem	ég	gerði	var	tilraun	til	að	þróa	og	bæta	mitt	eigið	starf	í	
afmarkaðan	tíma.	Rannsóknarspurningar	mínar	voru	tvær:		

1. Hvernig	get	ég	aukið	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	námi?	

2. Hvernig	get	ég	notað	þemaverkefni	til	þess	að	auka	áhuga,	sjálfstæði	og	ábyrgð	

nemenda	í	námi?	

Í	báðum	umferðum	breytti	ég	kennsluháttum	mínum	og	fór	frá	því	að	kenna	hverja	
námsgrein	fyrir	sig	samkvæmt	stundatöflu	og	fór	frá	því	að	kenna	hverja	námsgrein	fyrir	sig	
samkvæmt	stundatöflu	í	að	skipuleggja	og	kenna	þemaverkefni	með	samþættingu	
námsgreina.		

Áður	en	ég	hóf	rannsóknina	í	fyrstu	umferð	bjó	ég	til	kennsluáætlun	(sjá	viðauka	A)	þar	
sem	ég	skipulagði	hugsanlega	verkefnavinnu	sem	voru	átta	kennslustundir	á	viku	í	þrjár	
vikur.	Í	fyrri	umferð	fengu	nemendur	ákveðið	viðfangsefni	þar	sem	þemað	var	,,uppskrift”	
(sjá	viðauka	A)	en	þeir	fengu	það	hlutverk	að	búa	til	ólík	verkefni	út	frá	þessu	viðfangsefni,	
sem	reyndi	á	mismunandi	hæfni	og	námsgreinar.	Í	seinna	hringferli	var	sams	konar	verkefni	
lagt	fyrir	en	ekki	með	sama	viðfangsefni.	Seinna	viðfangsefnið	spratt	út	frá	rýnihópaviðtali	
sem	ég	tók	við	nemendur.	Í	því	viðtali	komu	fram	hugmyndir	að	tveimur	verkefnum	sem	
nemendur	gátu	valið	um.	Nemendur	völdu	þá	út	frá	áhuga	að	fara	í	íþróttaþema,	körfubolta	
og	fótbolta.	Áður	en	ég	hóf	rannsóknina	setti	ég	upp	skipulag	um	hversu	margir	tímar	og	
vikur	yrðu	notaðar	í	verkefnið.	Það	stóð	í	þrjár	vikur	og	fengu	þau	14	x	40	mínútna	tíma	í	
verkefnið.	Á	meðan	verkefnavinnu	stóð	var	ég	mikið	á	hliðarlínunni	að	fylgjast	með	en	greip	
oft	inn	í	hjá	nemendum	sem	voru	ekki	að	sinna	sínu	hlutverki	í	hópavinnunni	og	veitti	þeim	
aðstoð	eins	og	ég	gat.		

Í	báðum	þemaverkefnunum	fengu	nemendur	alls	kyns	tæki	og	tól	til	þess	að	nota	í	
verkefnunum,	t.d.	fengu	þau	spjaldtölvur	og	fartölvur	og	að	fara	á	bókasafnið	til	að	afla	sér	
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heimilda	ef	þess	þyrfti.	Rannsóknartímabilið	var	í	tvennu	lagi,	annars	vegar	frá	apríl	til	maí	
2017	og	hins	vegar	febrúar	til	mars	2019.		

3.3	Þátttakendur		

Tvö	skólaár	liðu	milli	umferða,	en	fyrri	umferð	var	gerð	að	vori	og	seinni	að	vetri	til.	
Þátttakendur	voru	þeir	sömu	í	báðum	umferðum.	Annars	vegar	þegar	þátttakendur	voru	10	
og	11	ára,	eða	í	4.	og	5.	bekk,	og	hins	vegar	þegar	þau	voru	12	og	13	ára,	eða	í	6.	og	7.	bekk.	
Þátttakendurnir	voru	allir	tilbúnir	í	þetta	verkefni	með	mér	og	voru	mjög	spenntir	fyrir	þessu.	
Leitað	var	eftir	samþykki	hjá	forráðamönnum	í	gegnum	tölvupóst	og	fengu	allir	nemendur	
leyfi	til	þess	að	taka	þátt	með	mér	í	rannsókninni.	Á	meðan	fyrri	umferð	stóð	starfaði	ég	
ásamt	umsjónarkennara	þessara	bekkja	í	teymiskennslu	og	kenndum	við	saman	nánast	allar	
námsgreinar.	Áður	en	ég	hóf	rannsókn	mína	velti	ég	fyrir	mér	hvort	ég	ætti	að	framkvæma	
rannsóknina	ein	eða	hafa	kennarann	sem	kenndi	með	mér	í	teymiskennslu	með	í	
rannsókninni.	Niðurstaðan	varð	sú	að	ég	ákvað	að	framkvæma	rannsóknina	ein	og	var	
teymiskennarinn	ekki	með	þegar	á	þessari	vinnu	stóð.	Í	seinni	umferðinni	var	ég	
umsjónarkennari	þessara	bekkja	og	var	engin	teymiskennsla	á	þeim	tíma,	sem	hentaði	vel	
fyrir	mig	og	verkefnið	því	þá	gat	ég	unnið	aftur	ein	að	rannsókninni	með	sömu	þátttakendur.		

3.4	Gagnaöflun		

Mikilvægt	er	að	rannsakandi	byrji	strax	að	safna	gögnum	í	upphafi	rannsóknar	um	það	sem	
hann	og	þátttakendur	gera.	Í	upphafi	sýna	gögnin	hvernig	kennslan	var	og	hvað	var	gert	á	
meðan	rannsókninni	stóð.	Gögnin	eiga	þannig	að	sýna	þær	breytingar	sem	eiga	sér	stað	frá	
upphafi	til	enda	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2011).	Á	meðan	umferðunum	tveimur	stóð	safnaði	ég	
ýmiss	konar	gögnum,	en	ég	notaði	sömu	gagnaöflun	í	báðum	umferðum.	Það	fyrsta	og	helsta	
var	rannsóknardagbókin	þar	sem	ég	skráði	allt	inn	sem	gerðist	og	fór	fram	í	kennslustundum,	
auk	þess	sem	ég	ræddi	við	rannsóknarvin	minn.	Í	öðru	lagi	voru	athuganir	sem	ég	skráði	
niður	og	í	þriðja	lagi	voru	hljóðupptökurnar	þar	sem	ég	tók	upp	umræður	og	vangaveltur	
nemenda	í	kennslustundum.	Í	fjórða	lagi	voru	það	ljósmyndir	þar	sem	ég	tók	myndir	af	
verkefnum	nemenda	og	í	fimmta	og	síðasta	lagi	voru	það	rýnihópaviðtöl.	Ég	mun	því	fjalla	
um	þessi	verkfæri	hér	að	aftan.		

3.4.1	Rannsóknardagbók		

Þegar	rannsóknardagbók	er	haldið	út	er	mikilvægt	að	skrá	jafnóðum	mikilvægar	upplýsingar	
um	aðgerðir	og	áhrif	þeirra,	vangaveltur	rannsakenda,	upplifun	og	úrlausn	þeirra	og	þörfina	
fyrir	að	breyta	áætlun	rannsóknar	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2011;	Kristín	Þórarinsdóttir	og	
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Rúnar	Sigþórsson,	2013).	Dagbókafærslur	og	vangaveltur	kennara	eru	mikilvæg	gögn	og	
verður	kennari	að	gefa	sér	tíma	til	þess	að	skrifa	í	dagbókina	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009;	
Bell,	1999).	Dagbókafærslur	verða	að	vera	vel	skipulagðar	og	dagsettar	skráningar	sem	geta	
til	dæmis	falið	í	sér	upplýsingar	um	hvenær,	hvar,	hvað,	hver,	hvernig	og	hvers	vegna.	Þær	
geta	faliðst	í	ígrundun	eða	vangaveltum	um	ákveðna	þætti,	skráningu	um	atburði	eða	
aðstæður	sem	er	alveg	nákvæm	eða	stuttum	frásögnum	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	Talið	
er	mikilvægt	að	skipta	dagbókinni	upp	í	tvo	kafla,	annars	vegar	um	hvað	rannsakandi	gerir,	
með	því	að	lýsa	ferlinu,	og	hins	vegar	um	hvað	hann	lærði,	til	þess	að	sjá	hvort	
rannsakandinn	hafi	lært	eitthvað	af	rannsókninni	(Kristín	Þórarinsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson,	
2013;	McNiff	og	Whitehead,	2002).		

Áður	en	rannsóknin	hófst	hafði	ég	útbúið	gátlista	sem	ég	gat	fylgt	eftir	til	þess	að	skrifa	í	
dagbókina	ákveðin	atriði	varðandi	sjálfa	mig	og	nemendur	(sjá	viðauka	B).	Ástæðan	fyrir		
gátlistanum	var	að	ég	var	hrædd	um	að	ef	ég	hefði	ekki	einhverja	punkta	til	þess	að	fylgja	
eftir	kæmi	lítið	sem	ekkert	í	dagbókina.	Ég	notaði	fartölvuna	mína	sem	dagbók	en	eftir	hvern	
tíma	settist	ég	niður	og	skrifaði	allt	sem	fór	fram	í	tímanum,	ef	ég	sá	eitthvað	athugavert	eða	
það	sem	vakti	athygli	mína	og	mínar	vangaveltur,	hvað	ég	hefði	getað	gert	betur	og	hverju	ég	
ætlaði	að	breyta	fyrir	næsta	tíma.	Tímarnir	hjá	mér	voru	eins	og	litlir	hringir	eins	og	fram	
kom	hér	framar.	Í	fyrra	hringferlinu	skrifaði	ég	21	færslu	og	var	hver	færsla	um	ein	og	hálf	
blaðsíða.	Í	seinna	hringferlinu	skrifaði	ég	15	færslur	og	var	hver	færsla	um	ein	blaðsíða.		

3.4.2	Athuganir		

Í	vettvangsathugunum	er	viðfangsefnið	skoðað	allt	í	sínu	eðlilega	umhverfi	og	atburðir	og	
samskipti	skráð	um	leið	og	þau	eiga	sér	stað.	Hægt	er	að	vera	með	gátlista	sem	kennari	
styðst	við	til	þess	að	skrá	skipulega	hjá	sér	þegar	hann	fylgist	með	starfinu	og	nemendum	
(Kristín	Þórarinsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson,	2013;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	Ég	gerði	
nokkurs	konar	vettvangsathuganir	til	að	tryggja	að	ég	myndi	meta	skipulega	eftir	hvern	dag	
hvaða	áhrif	ég	sæi	af	þemavinnunni	og	viðbrögð	mín	og	nemenda.	Í	þessu	skyni	gerði	ég	
gátlista		sem	ég	notaði	alltaf	eftir	hvern	tíma,	ásamt	því	að	skrifa	það	sem	vakti	athygli	mína	í	
tímanum	(sjá	viðauka	B).		

3.4.3	Hljóðupptökur	

Upptökur	geta	nýst	rannsakanda	vel	til	þess	að	ná	samskiptum	og	umræðum	sem	fram	fara	í	
kennslustundum	sem	hann	gæti	misst	af.	Rannsakandi	getur	þá	hlustað	aftur	og	aftur	til	þess	
að	ígrunda	það	sem	fór	fram	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2011).	Áður	en	rannsóknin	hófst	talaði	
ég	við	skólastjórann	til	þess	að	fá	leyfi	fyrir	því	að	hafa	símann	minn	í	þessum	
kennslustundum.	Það	er	ekki	æskilegt	að	kennari	taki	síma	með	sér	í	kennslustund	nema	að	
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hann	sé	að	nota	hann	í	kennslu	samkvæmt	reglum	skólans.	Skólastjórinn	gaf	mér	grænt	ljós	á	
að	nota	símann	sem	upptökutæki	og	tók	ég	símann	með	í	hverja	kennslustund.	Ég	notaði	
símann	með	tvennum	hætti,	annars	vegar	sem	upptökutæki	í	kennslustund,	til	að	taka	upp	
samræður	og	vangaveltur	nemenda	á	meðan	vinnu	stóð,	og	hins	vegar	sem	upptökutæki	
fyrir	mig,	til	þess	að	tala	inn	á	þegar	eitthvað	sérstakt	vakti	athygli	mína	eða	eitthvað	
áhugavert	gerðist	í	kennslustund.	Eftir	kennslu	gat	ég	þá	sest	niður	og	hlustað	vel	á	
samræður	og	vangaveltur	nemenda	og	mínar	hugsanir.	Þá	skráði	ég	jafnóðum	helstu	atriði	úr	
upptökunni	í	rannsóknardagbók.	Auk	aðrar	hugleiðingar	sem	komu	upp	við	hlustunina.	

3.4.4	Ljósmyndir	

Ljósmyndir	eru	stundum	notaðar	í	starfendarannsóknum	til	þess	að	sýna	það	sem	fólk	er	að	
gera	og	þær	breytingar	sem	verða	á	meðan	rannsókninni	stendur.	Ljósmyndir	eru	einnig	
notaðar	til	þess	að	skrá	ákveðna	atburði,	hvetja	til	umræðu	og	hjálpa	fólki	að	muna	það	sem	
hefur	gerst	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	Ég	tók	myndir	af	verkefnum	nemenda	og	
kennslustofunni	sjálfri	þegar	ástæða	var	til,	til	dæmis	ef	það	var	eitthvað	sem	varpaði	ljósi	á	
skipulag	og	virkni	nemenda	eða	ef	áhugaverðar	afurðir	komu.		

3.4.5	Rýnihópaviðtöl		

Rýnihópviðtöl	eru	eigindleg	rannsóknaraðferð	sem	notuð	er	til	að	öðlast	skilning	á	reynslu	og	
viðhorfum	ákveðins	hóps	á	ákveðnu	viðfangsefni.	Rýnihópar	eru	öðruvísi	en	aðrir	þar	sem	
ekki	er	verið	að	sækjast	eftir	sameiginlegu	áliti	eða	samþykki	hóps	heldur	er	verið	að	skoða	
mismunandi	reynslu	og	viðhorf	(Sóley	S.	Bender,	2003).	Rýnihópviðtöl	byggjast	oft	á	
inngangi,	meginspurningum	og	samantekt.	Með	inngangi	er	átt	við	að	stjórnandinn	kynni	sig,	
útskýri	hvernig	viðtalið	fer	fram	og	segi	þátttakendum	af	hverju	þeir	urðu	fyrir	valinu.	Einnig	
þarf	stjórnandinn	að	segja	frá	að	hann	þurfi	að	taka	viðtalið	allt	upp	með	upptökutæki	en	því	
verði	eytt	eftir	að	búið	er	að	vinna	úr	gögnunum.	Spurningarnar	mega	ekki	vera	of	margar	og	
er	talið	að	6-12	spurningar	sé	nóg,	fyrstu	spurningar	þurfa	að	vera	fremur	almenns	eðlis	en	
næstu	nær	kjarnanum	(Sóley	S.	Bender,	2003).	

Áður	en	ég	hóf	rýnihópaviðtöl	bjó	ég	til	gátlista	eins	og	ég	gerði	fyrir	
rannsóknardagbókina	til	þess	að	vera	tilbúin	fyrir	viðtölin	við	nemendur	(sjá	viðauka	D).	
Spurningarnar	sem	ég	bjó	til	voru	þannig	að	þær	kröfðust	útskýringa,	voru	ekki	lokaðar		þar	
sem	svarið	var	annað	hvort	,,nei”	eða	,,já”.	Ég	skipti	nemendum	upp	í	fjóra	hópa	með	fjórum	
til	fimm	nemendum.	Ég	ákvað	að	reyna	að	skipta	nemendum	þannig	upp	í	hóp	að	þeir	væru	
ekki	endilega	með	hópfélaga	sínum	en	það	gekk	ekki	alltaf.	Það	var	gert	svo	að	nemandi	gæti	
óhræddur	tjáð	sína	skoðun	ef	það	var	eitthvað	í	sambandi	við	hópavinnuna.	Viðtölin	tók	ég	í	
lok	verkefnis	og	var	hver	hópur	tekinn	einu	sinni	í	viðtal	þar	sem	þátttakendur	svöruðu	
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spurningunum	sem	ég	hafði	búið	til	(viðauki	D).	Viðtölin	voru	tekin	í	þægilegu	umhverfi	með	
hringborði	svo	allir	gætu	horft	á	alla	og	spjallað.	Ég	útskýrði	vel	fyrir	nemendum	áður	en	
viðtalið	hófst	að	ég	væri	að	taka	upp	og	myndi	nota	upptökuna	í	þetta	verkefni	en	myndi	svo	
henda	upptökunni	út	úr	símanum	mínum.	Markmiðið	með	viðtölunum	var	að	fá	nemendur	
til	að	tjá	sína	skoðun	og	heyra	þeirra	upplifun	á	verkefninu,	hvernig	til	tókst,	hvað	þau	hefðu	
lært	og	hvort	þau	hefðu	náð	að	sýna	sjálfstæði	og	ábyrgð	í	námi.	Ég	valdi	rýnihópaviðtöl	því	
ég	vildi	fá	að	heyra	þeirra	reynslu,	en	oft	geta	börn	á	þessum	aldri	ekki	skrifað	það	sem	þau	
eru	að	hugsa	eða	koma	því	ekki	niður	á	blað	og	ákvað	ég	því	að	það	væri	betra	að	fá	að	heyra	
þeirra	skoðun	svona.		

3.4.6	Rannsóknarvinur		

Rannsóknarvinur	eða	bandamaður	hefur	reynst	mörgum	vel	en	rannsakandinn	verður	ekki	
eins	einmana	ef	hann	hefur	vin	til	þess	að	ræða	við	um	hugsanir	sínar.	Rannsóknarvinur	
hjálpar	rannsakanda	með	vangaveltur,	skoðanir,	athuganir	og	getur	gefið	honum	aðra	sýn	á	
hluti	sem	gæti	farið	framhjá	honum.	Rannsakandinn	hefur	þá	auka	eyru	og	augu	til	að	
fylgjast	með	sér	og	benda	sér	á	ef	það	er	eitthvað	sem	má	betur	fara	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	
2011).		

Áður	en	rannsóknin	mín	hófst	ákvað	ég	að	finna	mér	rannsóknarvin	sem	var	samkennari	
minn	sem	hefur	starfað	sem	grunnskólakennari	í	12	ár	og	er	því	með	mikla	reynslu	í	kennslu.	
Ég	gat	ávallt	leitað	til	hans	og	gaf	hann	mér	alltaf	tíma	til	þess	að	ræða	og	spjalla	það	sem	ég	
var	að	velta	fyrir	mér.	Ég	hafði	sama	rannsóknarvin	í	báðum	umferðum	og	fannst	mér	mjög	
mikilvægt	að	geta	leitað	til	einhvers	ef	ég	var	að	velta	einhverju	fyrir	mér	og	var	ekki	alveg	
viss.	Í	fyrri	umferð	leitaði	ég	til	rannsóknarvinar	eftir	hverja	kennslu	í	verkefninu	og	fékk	
ábendingar	eða	hugmyndir	frá	honum	sem	skiptu	miklu	máli	fyrir	næsta	tíma.	Í	seinni	umferð	
leitaði	ég	ekki	eins	mikið	til	hans	því	mér	fannst	ég	vera	einhvern	veginn	öruggari	í	
kennslunni.	Að	hafa	rannsóknarvin	hjálpaði	mér	mikið,	oft	á	tíðum	hafði	ég	miklar	
vangaveltur	sem	var	gott	að	ræða	við	annan	og	fá	þá	hugmyndir	eða	lausnir	á	atriðum	sem	
ég	gat	bætt	eða	lagað.		

3.5	Gagnagreining	

Þemagreining	er	aðferð	sem	notuð	er	til	að	greina	eigindleg	rannóknargögn	þar	sem	
mynstrum	er	raðað	saman	í	ákveðin	þemu	(Braun	og	Clarke,	2013).	Vorið	2017	byrjaði	ég	að	
safna	gögnum	en	áður	en	ég	hóf	rannsókninavar	ég	alltaf	að	punkta	niður	og	skrifa	
hugmyndir	í	Word	í	tölvuna	og	voru	komnar	fullt	af	hugmyndum	og	skjölum.	Eins	og	sést	í	
viðauka	F	var	ég	alltaf	að	búa	til	ný	og	ný	skjöl	í	tölvuna	og	setja	upp	fleiri	hugmyndir.	Fyrri	
hluti	greiningarvinnu	hófst	þegar	ég	ákvað	hvað	ég	ætlaði	að	skrifa	um	í	lokaverkefninu	mínu	
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og	náði	yfir	allt	ferlið.	Þegar	ég	hóf	rannsóknina		settist	ég	niður	á	hverjum	degi	til	þess	að	
skrifa	í	rannsóknardagbók	og	sagði	frá	öllu	sem	ég	tók	eftir,	hvað	var	rætt	um	í	tímanum	og	
hvað	var	gert.	Oft	komu	margar	vangaveltur	hjá	mér	og	þurfti	ég	oft	að	breyta	skipulagi	á	
næsta	tíma	út	frá	fyrri	tíma.	Þegar	ég	lauk	rannsókn	minni	fór	ég	vel	yfir	öll	gögnin	og	
prentaði	þau	út.	Sjálf	finnst	mér	betra	að	hafa	yfirsýn	yfir	öll	skjöl	þegar	ég	er	með	þau	
útprentuð	og	get	notað	yfirstrikunarpenna	til	að	skipta	þeim	í	ákveðin	þemu.	Braun	og	Clarke	
(2013)	segja	að	það	sé	rannsakenda	að	rýna	í	gögnin	og	sjá	þar	söguna	sem	felst	í	gögnunum,	
koma	auga	á,	ígrunda,	raða	saman	og	túlka	það	sem	skiptir	mestu	máli	fyrir	rannsóknina.	
Eftir	að	gögnin	hafa	verið	rýnd	á	ofangreindan	hátt	mynda	þau	heildstæða	mynd	sem	
rannsakandinn	sér	fyrir	sér	í	huganum	og	endanleg	þemu	eru	svo	ákveðin	út	frá	
rannsóknarspurningum	(Braun	og	Clarke,	2013).		

Ég	fór	vel	yfir	öll	gögn	og	þegar	ég	fór	að	rýna	vel	í	þau	fannst	mér	eins	og	þetta	væri	ekki	
nóg.	Ég	hafði	samband	við	leiðbeinanda	minn,	Svövu	Pétursdóttir,	og	mælti	hún	með	því	að	
ég	tæki	annað	hringferli.	Ég	var	hins	vegar	ekki	alveg	tilbúin	í	að	klára	lokaverkefnið	mitt	og	
tók	mér	því	góða	pásu	á	milli.	Vorið	2019	var	ég	orðin	þroskaðari	og	ákvað	að	koma	sterk	til	
baka	og	klára	þetta	verkefni.	Eftir	að	hringferli	tvö	fór	í	gang	hafði	ég	gömlu	gögnin	til	
hliðsjónar	og	hélt	sama	ferli	við	að	skrifa	í	rannsóknardagbók.	Eftir	að	hringferli	tvö	lauk	
ákvað	ég	að	greina	gögnin	alveg	eins	og	í	fyrra	ferli.	Ég	prentaði	öll	blöð	úr	
rannsóknardagbókinni	út	sem	innihéldu	skráningar	sem	margar	voru	byggðar	á	
hljóðupptökum.	Þá	notaði	ég	yfirstrikunarpenna	til	að	leita	eftir	og	skipta	hugsunum	og	
viðburðum	í	ákveðin	þemu,	hvað	gerðist,	hvað	var	áhugavert,	hvað	var	sagt,	hvernig	til	tókst	
og	hvað	hefði	mátt	bæta.	Eftir	að	hafa	flokkað	allt	í	ákveðin	þemu,	bæði	úr	fyrra	ferli	og	
seinna,	hófst	vinnan	við	niðurstöðukaflann.		

3.6	Siðferðileg	atriði		

Upplýst	samþykki	frá	þátttakendum	er	lykilatriði	í	siðferðilegum	rannsóknum	(Coady,	2010).	
Áður	en	ég	hóf	rannsókn	mína	fundaði	ég	með	skólastjóra	um	þessa	rannsókn	og	sagði	
honum	frá	því	af	hverju	mig	langaði	til	þess	að	gera	rannsóknina	og	hvernig	ég	ætlaði	að	
framkvæma	hana.	Skólastjóranum	leist	mjög	vel	á	þessa	rannsókn	og	fékk	ég	munnlegt	leyfi	
frá	honum	til	þess	að	framkvæma	hana.	Í	rannsókninni	er	ekki	hægt	að	rekja	hvaða	
þátttakendur	tóku	þátt	og	þarf	því	ekki	að	tilkynna	til	Persónuverndar.	Í	vísindasiðareglum	
Háskóla	Íslands	kemur	fram	að	upplýst	samþykki	sé	þegar	þátttakendur	fá	upplýsingar	um	
tilgang	rannsóknarinnar,	hvernig	hún	fer	fram,	hver	framkvæmir	hana	og	nánari	upplýsingar	
um	í	hverju	þátttaka	felst	(Vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands,	2014).		

Þegar	ég	lauk	fundi	við	skólastjóra	samdi	ég	tölvupóst	sem	ég	sendi	til	foreldra	og	
forráðamanna	(sjá	viðauka	Á).	Rannsakandi	þarf	að	gefa	þátttakendum	eins	miklar	
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upplýsingar	um	rannsóknina	og	hægt	er	og	þá	geta	þeir	ákveðið	sig	hvort	þeir	vilja	taka	þátt	
eða	ekki	(Silverman,	2010).	Bréfið	var	sent	til	þess	að	fá	leyfi	þeirra	fyrir	því	að	börnin	þeirra	
myndu	taka	þátt	með	mér	í	rannsókninni.	Eftir	að	ég	samdi	tölvupóstinn,	bað	ég	skólastjóra	
og	samkennara	minn	um	að	fara	yfir	póstinn	til	þess	að	athuga	hvort	allt	kæmi	rétt	fram.	
Þegar	ég	fékk	grænt	ljós	á	að	senda	póstinn	út	sendi	ég	á	alla	foreldra	og	forráðamanna	og	
bað	þá	vinsamlegast	um	að	svara	mér	til	baka	ef	einhver	væri	ekki	samþykkur	því	að	barn	sitt	
tæki	þátt	í	þessari	rannsókn.	Ekkert	foreldri	eða	forráðamaður	svaraði	tölvupóstinum	til	baka	
og	fékk	ég	leyfi	til	þess	að	framkvæma	þessa	rannsókn.	Þar	sem	reglur	höfðu	breyst	frá	
upphafi	rannsóknarinnar	var	ákveðið	að	fá	skriflegt	leyfi	frá	foreldrum	barnanna	í	seinna	
ferlinu.	Þegar	seinna	hringferli	hófst	tveimur	árum	seinna	fékk	ég	aftur	munnlegt	leyfi	frá	
skólastjóra	mínum.	Í	janúar	2019	var	ég	með	foreldrafund	þar	sem	ég	óskaði	eftir	að	fá	að	
gera	aðra	rannsókn	með	sömu	nemendum	og	bað	foreldra	og	forráðamenn	um	undirskrift	á	
upplýsingablað	(sjá	viðauka	K).		

Ég	ákvað	í	upphafi	að	gera	mitt	besta	til	að	hafa	rannsóknina	þannig	að	ekki	væri	hægt	að	
rekja	hana	til	skóla.	Ég	passaði	upp	á	það	í	hringferli	tvö	þegar	ég	tók	myndir	af	nemendum	
að	ekki	sæist	í	andlit	þeirra	eða	merkingar	á	peysu	ef	þær	tengdust	íþróttarfélagi	svo	það	
væri	ekki	rekjanlegt.	Þó	er	það	svo	að	þar	sem	ég	er	nafngreindur	höfundur	þessa	verkefnis	
er	þeim	sem	til	þekkja	nokkuð	ljóst	hvar	rannsóknin	er	unnin.	Því	gæti	ég	þess	vel	að	hvergi	
sé	hægt	að	persónugreina	nemendur,	hvorki	nöfn	þeirra	né	önnur	einkenni,	en	það	reyndist	
auðvelt	þar	sem	rannsóknin	snýr	aðallega	að	mér	sem	kennara.	
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4	Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	mun	ég	greina	frá	helstu	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Fyrst	fer	ég	yfir	
upphaf	verkefnisins	og	hvað	það	var	sem	fékk	mig	til	þess	að	framkvæma	það.	Niðurstöðum	
rannsóknarinnar	skipti	ég	svo	upp	í	tíu	hluta	sem	fylgja	tímalínu	rannsóknarinar;		Nýr	kennari	
byrjar	þemaverkefni,	hópavinna,	tímasetning	fyrirmæla	í	þemavinnu,	raddir	nemenda	á	
þemaverkefni,	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	fyrra	þemaverkefni,	hlutverk	kennara	í	
þemavinnu,	kennsla	í	öðru	námsumhverfi	í	fyrra	þemaverkefni,	ferli	tvö,	kennsla	í	öðru	
námsumhverfi	í	seinna	þemaverkefni,	ábyrgð	og	sjálfstæði	eldri	nemenda.	Að	lokum	er	
samantekt	þar	sem	ég	tek	saman	meginniðurstöður.		

4.1	Upphafið	

Þegar	ég	hóf	störf	sem	stuðningsfulltrúi	og	síðar	leiðbeinandi	með	öðrum	kennara	fylgdist	ég	
mikið	með	öðrum	kennurum	og	hvernig	þeir	báru	sig	að.	Þá	velti	ég	oft	fyrir	mér	hvernig	
kennari	ég	vildi	verða.	Þegar	ég	svo	byrjaði	að	kenna	var	kennslan	ósköp	hefðbundin,	og	
byggðist	á	að	að	kenna	nemendum	í	námsbókum	í	sínum	sætum	samkvæmt	stundaskrá.	Eftir	
námsferðina	til	Toronto	þar	sem	hugmynd	mín	að	lokaverkefninu	kviknaði	og	ég	sá	
nemendur	í	3.	bekk	vera	í	sjálfstæðari	verkefnavinnu	að	afla	sér	heimilda	skýrðist	hugsun	
mín.	Þá	sá	ég	að	ég	vil	vera	sá	kennari	sem	leyfir	nemendum	að	segja	sínar	skoðanir	og	sýna	
þeim	að	þær	skipti	máli.	Að	hafa	lýðræðislega	kennslu	af	og	til,	nýta	tæknina	sem	við	höfum	
og	bjóðum	upp	á	í	skólanum	og	að	skapa	gott	og	þægilegt	námsumhverfi	fyrir	nemendur.	Ég	
vil	vera	góð	fyrirmynd	og	sýna	nemendum	virðingu	á	sama	tíma	og	þeir	sýni	mér	hana	til	
baka.	Ég	vil	að	nemendur	séu	óhræddir	við	að	leita	til	mín	og	segja	mér	þegar	þeir	hafa	
einhverjar	skoðanir	eða	ef	eitthvað	bjátar	á.		

Áður	en	ég	hóf	rannsóknina	skipulagði	ég	verkefnið,	skrifaði	niður	eins	og	ég	vildi	hafa	
það	og	hvernig	ég	sá	það	fyrir	mér	(sjá	viðauka	E).	Ég	setti	ákveðnar	námsgreinar	niður	á	
blað,	t.d.	upplýsingatækni,	íslensku,	strærðfræði,	ensku	og	heimilsfræði,	og	skrifaði	við	
hverja	námsgrein	hvað	ætti	að	gera	og	hvað	nemendur	ættu	að	geta	gert.	Eftir	að	hafa	sent	
þetta	skjal	á	leiðbeinanda	minn,	Svövu	Pétursdóttur,	og	fengið	það	til	baka	með	
athugasemdum	velti	ég	fyrir	mér	hvað	væri	lýðræðislegt	við	verkefnið.	Svarið	var	í	stuttu	
máli	„ekki	neitt.“	Á	þessum	tímapunkti	var	ég	komin	aftur	á	byrjunarreit	en	með	fullt	af	
hugmyndum	og	vangaveltum	um	hvernig	ég	vildi	hafa	verkefnið	og	hvernig	ég	ætti	að	koma	
inn	lýðræðislegri	kennslu	eins	og	ég	vildi	vera	með	í	upphafi.	Ég	fór	þá	af	stað	með	punktana	
frá	Svövu	og	fór	í	að	skoða	hvernig	best	væri	að	framkvæma	verkefnið	svo	ég	myndi	beita	
lýðræðislegum	kennsluháttum	og	auka	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	námi.		
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4.2	Nýr	kennari	byrjar	þemaverkefni	

Eftir	að	hafa	skoðað	ýmsar	kennsluaðferðir	taldi	ég	þemanám	vera	góða	leið	til	þess	að	
athuga	hvort	ég	myndi	fá	nemendur	til	þess	að	taka	ábyrgð	og	auka	sjálfstæði	í	námi	sínu.	Ég	
hafði	aldrei	farið	sjálf	í	þemanám	með	nemendum	og	man	ekki	til	þess	að	hafa	farið	í	einhver	
stór	þemaverkefni	sem	fléttuðu	námsgreinar	saman	þegar	ég	var	í	grunnskóla.	Áður	en	ég	
byrjaði	rannsóknina	hafði	ég	áhyggjur	af	því	að	mér	myndi	ekki	takast	þetta,	að	verkefnið	
yrði	klúður	af	minni	hálfu	og	það	myndi	ekkert	koma	út	úr	því.	Hins	vegar	kom	allt	annað	í	
ljós,	nemendur	blómstruðu	og	sýndu	mikinn	áhuga	frá	fyrsta	degi.	Þegar	við	byrjuðum	á	
verkefnavinnunni	komu	nemendur	alls	konar	hugmyndum	á	framfæri	og	í	raun	varð	ég	hissa	
því	ég	var	búin	að	ákveða	að	ég	þyrfti	líklegast	að	stýra	þeim	alveg	við	hvernig	verkefnin	ættu	
að	vera	í	hverri	námsgrein,	eins	og	ég	hafði	upphaflega	sett	á	blaðið.		

Í	dag	var	fyrsti	tíminn	í	þemaverkefninu.	Fyrst	byrjaði	ég	á	að	segja	þeim	af	hverju	
ég	væri	að	gera	þetta	verkefni	og	hvað	ég	ætlaði	að	gera.	Ég	fékk	góðar	
undirtektir	og	voru	þau	spennt	að	fá	að	taka	þátt	í	þessu	verkefni.	Þegar	ég	var	
búin	að	ræða	vel	við	þau	og	útskýra	byrjaði	ég	á	verkefninu.	Ég	fékk	nemendur	til	
þess	að	setjast	á	gólfið	með	mér	og	fór	vel	yfir	ábyrgð,	sjálfstæði	og	áhugasemi.	
Ég	spurði	nemendur	hvort	þeir	vissu	hvað	þessi	orð	þýddu.	Nemendur	réttu	upp	
hönd	til	þess	að	svara	og	gekk	það	vel,	þau	vissu	nánast	hvað	þetta	væri.	Það	sem	
flæktist	mest	fyrir	þeim	var	ábyrgð	á	eigin	námi.	Nokkrir	nemendur	sem	sátu	
aftast	voru	með	fíflalæti	og	var	ég	svolítið	í	því	að	stöðva	fíflagang	hjá	þeim.	Á	
þessum	tímapunkti	voru	nemendur	orðnir	mjög	órólegir	og	óþolinmóðir.	Ég	bað	
nemendur	um	að	leggjast	á	borðið	og	loka	augunum	og	hvíla	hugann	í	smá	stund.	
Það	var	alveg	hljóð	og	nemendur	gátu	slakað	á	í	3–5	mínútur.	Ég	sagði	við	
nemendurna	að	þeir	mættu	reisa	sig	upp	og	spurði	hvort	þetta	hefði	ekki	verið	
notalegt.	Nemendum	fannst	þetta	mjög	gott,	að	fá	smá	slökun	
(Rannsóknardagbók	8.	maí	2017).	

Í	þessu	atviki	ákvað	ég	að	láta	þau	aðeins	slaka	á,	samkennari	minn	taldi	þetta	góða	lausn	til	
þess	að	fá	nemendur	ferska	inn	í	umræður	sem	voru	að	fara	að	hefjast.	Samkennari	minn	
talaði	um	að	80	mínútur	væru	svolítið	langur	tími	og	að	það	væri	gott	að	brjóta	tímann	
aðeins	upp	á	þennan	hátt.	Því	næst	var	farið	yfir	það	hvernig	væri	hægt	að	vinna	verkefni	í	
ákveðnum	námsgreinum	eins	og	heimilisfræði,	myndmennt,	stærðfræði,	íslensku,	ensku	og	
upplýsingatækni	og	flétta	þær	saman	út	frá	viðfangsefninu.	Í	rannsóknardagbókina	skrifaði	
ég:		
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	Ég	fór	mjög	vel	yfir	hvað	við	værum	að	fara	að	gera	næst	áður	en	ég	sagði	þeim	
viðfangsefnið.	Nemendur	sátu	í	sínum	sætum	og	ég	spurði	þá	„hvað	hugsið	þið	
þegar	þið	heyrið	uppskrift?.“	Nemendur	svöruðu	kökur,	uppskriftir	af	
uppfinningum,	matur	og	vísindi.	Nemendur	sýndu	mikinn	áhuga	en	áttuðu	sig	
ekki	á	að	það	þyrfti	að	koma	einhvers	konar	verkefni	út	frá	þessu	þó	svo	að	ég	
hefði	farið	yfir	það	að	við	ætluðum	að	gera	verkefni	út	frá	viðfangsefninu.	Ég	
ákvað	þá	að	taka	smá	í	mínar	hendur	og	spyrja	nemendurna	hvað	gætum	við	gert	
ef	ég	myndi	tengja	íslensku	við	uppskriftina.	Þeir	svöruðu;	íslenskar	uppskriftir,	
skrifa	uppskriftir	á	íslensku,	finna	ng	og	nk	regluna	í	uppskriftum,	gera	ritun	um	
uppskrift.	Við	þessa	einu	spurningu	frá	mér	kviknaði	á	perunni	hjá	nemendum	og	
fóru	þeir	á	flug	(Rannsóknardagbók	8.	maí	2017).		

Eins	kemur	fram	í	rýnihópaviðtölum	að	nemendunum	fannst	auðveldara	að	átta	sig	á	því	
hvað	þeir	ættu	að	gera	eftir	að	ég	var	búin	að	spyrja	þá	hvernig	við	gætum	tengt	
viðfangsefnið	við	íslensku.	Ég	vildi	fyrst	sjá	hvað	þeir	hefðu	í	huga	og	heyra	þeirra	pælingar	
áður	en	að	ég	myndi	leiða	þá	aðeins	áfram	við	hugmyndavinnuna.		

Þann	22.	maí	2017	sagði	nemandi	í	viðtali	„það	var	miklu	auðveldara	að	segja	einhver	
verkefni	eftir	að	þú	sagðir	við	okkur	að	prófa	að	tengja	við	íslensku,	þá	náði	ég	að	skilja	hvað	
ég	ætti	að	gera.“	Eftir	fyrsta	tímann	ákvað	ég	að	í	upphafi	tímans	yrði	ég	alltaf	með	skýr	
fyrirmæli	svo	nemendur	myndu	átta	sig	á	því	hvað	þeir	ættu	að	fara	að	gera.		
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Mynd	1	-	Taflan	eftir	fyrsta	tíma	

Svona	leit	taflan	út	eftir	fyrsta	tímann	sem	var	hugstormun	út	frá	orðinu	uppskrift	sem	var	
kveikjan	að	fyrra	þemaverkefninu.		Ég	var	mjög	ánægð	með	hvað	hugstormunin	heppnaðist	
vel,	og	lofaði	góðu	um	framhaldið.	Á	töflunni	má	sjá	að	nemendur	komu	með	hugmyndir	
bæði	af	viðfangsefnum	og	verkefnum,	og	einnig	má	sjá	hvernig	ég	og	nemendurnir	
flokkuðum	hugmyndir	þeirra	út	frá	hverri	námsgrein.	Nemendur	tengdu	við	myndmennt,	
heimilisfræði,	stærðfræði,	íslensku,	ensku	og	upplýsingartækni.	Þeir	tengdu	meðal	annars	við	
stærðfræði	að	tvöfalda	uppskriftir	og	að	fara	í	búð	og	versla	í	baksturinn.	Í	íslensku	tengdu	
nemendur	við	að	finna	og	skoða	n-nn	og	ng	og	nk	í	uppskriftum,	skrifa	ritun	og	tengja	það	við	
upplýsingartækni	með	því	að	skrifa	ritunina	upp	í	tölvu,	og	jafnvel	að	tengja	yfir	í	ensku	og	
skrifa	hana	á	ensku	líka.		

4.3	Hópavinna		

Þegar	kom	að	hópaskiptingu	velti	ég	mikið	fyrir	mér	hvernig	best	væri	að	skipta	nemendum.	
Þeir	voru	ekki	búnir	að	vinna	mikið	í	hópavinnu	áður	og	voru	kannski	ekki	alveg	sterk	í	slíkri	
vinnu.	Eftir	miklar	vangaveltur	um	hvort	ég	ætti	að	að	leyfa	þeim	að	velja	eða	draga	ákvað	ég	
að	skipta	þeim	sjálf	upp	í	hópa.	Ég	hugsaði	vel	út	í	allar	skiptingar	og	passaði	að	í	hverjum	
hóp	væru	einhverjir	sem	hefðu	eitthvað	sameiginlegt.		
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Það	hefði	endað	þannig	að	strákarnir	hefðu	allir	verið	saman	og	stelpurnar	saman	
ef	ég	hefði	ekki	skipt	þeim	í	hópa.	Í	þessum	tíma	tók	ég	mikla	umræðu	um	
hópverkefni,	hvernig	maður	ætti	að	vinna	í	hóp	og	bera	ábyrgð	á	sínu	innan	
hópsins.	Einnig	tók	ég	umræðu	um	hversu	ósanngjarnt	það	væri	þegar	hópurinn	
væri	að	vinna	í	ákveðnu	verkefni	og	allir	að	gera	sitt	nema	einn	nemandi.	Þegar	
kæmi	að	einkunnargjöf	myndu	allir	fá	sömu	einkunn.	Ég	ræddi	við	nemendur	
mína	hvort	þeim	fyndist	það	vera	sanngjarnt	og	þeim	fannst	það	alls	ekki.	Það	
ættu	allir	að	leggja	sitt	að	mörkum	(Rannsóknardagbók,	10.	maí,	2017).	

4.4	Hlutverk	í	hópavinnu		

Ég	velti	hlutverkaskiptingunni	mikið	fyrir	mér	og	hvernig	ég	ætti	að	skilgreina	hlutverkin	eða	
deila	þeim	á	nemendur	þegar	þeir	væru	komnir	í	hópa.	Eftir	miklar	umræður	við	um	
ósanngirni	í	hópavinnu	þegar	allir	nema	einn	eru	að	vinna	kom	upp	umræða	um	hlutverk	í	
hópavinnu.	Ákvörðun	mín	um	hlutverkaskiptingu	var	kannski	ekki	góð	en	ég	tók	þá	ákvörðun	
að	setja	þau	ekki	í	hlutverk	heldur	taka	umræðu	um	hlutverkin,	hvernig	hlutverk	væru	í	boði	
og	hvernig	þau	virkuðu	í	hópavinnu.	Í	rannsóknardagbók	mína	skrifaði	ég	eina	færslu	um	
þennan	tíma.		

Þegar	nemendur	voru	komnir	í	sína	hópa	fóru	þeir	að	velta	þessum	hlutverkum	
fyrir	sér.	Þeir	veltu	fyrir	sér	hvernig	best	væri	að	skipta	sér	í	hlutverk	og	ræddu	
kosti	og	galla	þess	hvernig	þau	myndu	sinna	sínu	hlutverki	í	hópavinnu.	Áður	en	
verkefnið	hófst	formlega	voru	allir	nemendur	komnir	með	hlutverk	sem	var	
útdeilt	í	sameiningu	af	nemendum	innan	hópsins	(Rannsóknardagbók,	10.	maí,	
2017).		

Ég	veit	ekki	hvort	það	var	rétt	ákvörðun	hjá	mér	að	gera	þetta	svona,	hvort	það	hefði	verið	
betra	að	skilgreina	hlutverkin	enn	frekar	og	hvort	ég	hefði	átt	að	deila	þeim	sjálf	á	nemendur	
innan	hópsins,	að	minnsta	kosti	til	að	byrja	með.	Umræðan	um	hlutverkin	virtist	hafa	skilað	
einhverju	þar	sem	nemendur	röðuðu	sér	sjálfir	í	hlutverk.	Þegar	ég	tók	rýnihópaviðtöl	við	
nemendurna	eftir	að	verkefnunum	lauk	minntust	þeir	á	hlutverkaskiptinguna.	Í	
rýnihópaviðtali	eftir	fyrra	hringferlið	sagði	einn	nemandi:		

Mér	fannst	mjög	gaman	að	hafa	hlutverk	í	hópnum	því	þá	voru	fleiri	sem	tóku	
þátt,	það	var	minna	um	það	að	enginn	var	að	vinna	(Rýnihópaviðtal,	22.	maí	
2017).		
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Nemandanum	fannst	betra	að	hafa	hlutverk	því	þá	voru	allir	að	vinna	og	sinna	sínu	hlutverki.	
Áður	fyrr	höfðu	nemendurnir	lítið	unnið	í	hópavinnu	en	tóku	samt	eftir	því	hversu	gott	var	að	
vinna	í	hóp	þegar	hlutverkum	var	skipt.	Í	seinni	rýnihópaviðtalinu	eftir	seinna	hringferli	sagði	
einn	nemandi	frá	sinni	reynslu	af	hlutverkaskiptingu	í	hópavinnu:		

Það	er	mjög	mikilvægt	að	hafa	svona	hlutverk	í	hóp	því	þá	eru	allir	að	vinna	og	
ekki	einhver	einn	sem	sér	um	að	gera	allt	hópverkefni	eins	og	ég	lenti	í	fyrir	
stuttu.	Við	vorum	4	saman	í	hóp	og	ég	sá	um	að	vera	ritari,	finna	gögn	og	nánast	
klára	verkefnið	á	meðan	hinir	gerðu	ekki	neitt	og	var	ég	alltaf	að	reka	á	eftir	
þeim,	sem	er	mjög	leiðinlegt.	Þegar	kom	að	einkunnargjöf	fengum	við	öll	sömu	
einkunina	sem	mér	fannst	ekki	sanngjarnt,	ég	lét	kennarann	vita	af	þessu	að	ég	
væri	ósátt	en	þá	sagði	kennarinn	við	mig	að	þetta	var	hópavinna	og	vorum	við	öll	
saman.	Ég	var	ekki	ánægð	með	það	og	vil	ég	hafa	svona	hlutverk	í	hverri	
hópavinnu,	þá	eru	allavegana	allir	að	gera	eitthvað	(Rýnihópaviðtal,	7.	mars	
2019).		

Í	þessu	viðtali	deildi	nemandinn	sinni	reynslu	af	því	þegar	ekki	var	skipt	í	hlutverk	í	

hópavinnu.	Hann	hafði	miklar	skoðanir	á	því	að	það	væri	miklu	betra	að	vinna	í	hóp	þegar	

allir	væru	með	hlutverk	því	þá	væru	allir	að	taka	þátt	og	það	væri	þá	sanngjarnt	að	allir	

fengju	sömu	einkunn.	Í	fyrra	hringferlinu	tók	ég	þessa	umræðu,	að	það	væri	ósanngjarnt	að	

allir	fengju	sömu	einkunn	þegar	einhver	einn	tók	ekki	átt.	Í	þeim	tilfellum	væri	e.t.v.	betra	að	

gera	sjálf-	og	jafningjamat	þegar	ekki	er	unnið	í	hlutverkum.			

	4.5	Tímasetning	fyrirmæla	í	þemavinnu	

Eftir	fyrsta	tíma	ákvað	ég	að	vera	alltaf	með	fyrirmæli	í	upphafi	tímans	og	fyrir	næsta	tíma	

var	ég	vel	undirbúin.	Þegar	nemendur	voru	komnir	í	hópana	sína	sagði	ég	þeim	hvað	ætti	að	

gera	en	ákvað	að	skipta	fyrirmælunum	í	tvennt,	þ.e.a.s.	að	fara	yfir	fyrri	fyrirmælin	í	upphafi	

tímans	og	seinni	í	miðjum	tímanum.	Nemendur	fóru	strax	að	vinna	og	finna	uppskriftir	en	

þegar	því	lauk	voru	þeir	stopp	og	galandi	hvað	þeir	ættu	að	gera.	Þá	kom	ég	með	önnur	

fyrirmæli	um	hvað	ætti	að	gera	næst	og	í	kjölfarið	fóru	allir	af	stað	í	þá	vinnu.	Það	var	eins	og	

ég	væri	að	bíða	eftir	því	að	hver	og	einn	hópur	myndi	klára	en	það	er	kannski	ekki	gott	þar	

sem	nemendur	eru	misjafnir,	sumir	eru	sneggri	en	aðrir.		

Ég	tók	sérstaklega	eftir	að	hávaðinn	var	alls	ekki	meiri	en	venjuleg	vinna,	allavega	
í	þessum	tíma.	Áður	en	ég	hóf	þessa	vinnu	las	ég	mér	til	um	að	ókosturinn	við	
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þemanám	væri	að	oft	fylgdi	mikill	hávaði	og	ráp	á	milli	hjá	krökkunum	en	þau	
sátu	öll	fyrir	framan	tölvuna	og	voru	að	vinna	vel	saman.		
Mér	fannst	ég	vera	mjög	vel	undirbúin	fyrir	þennan	tíma	og	var	ég	með	skýr	
fyrirmæli	eins	og	ég	ætlaði	að	gera	í	upphafi	tímans.	En	fyrir	tímann	ákvað	ég	að	
skipta	því	í	tvennt,	leyfa	þeim	að	klára	fyrri	vinnu	og	fara	svo	í	seinni	vinnuna	eftir	
að	ég	segi	næstu	fyrirmæli.	Af	hverju	gerði	ég	það?	Þegar	ég	hugsa	þetta	þá	var	
þetta	ekkert	gott,	nemendur	sem	voru	búnir	á	undan	þurftu	að	bíða	eftir	að	hinir	
myndu	klára	svo	ég	þyrfti	ekki	alltaf	að	vera	segja	aftur	og	aftur	hvað	ætti	að	gera	
næst.	Af	hverju	sagði	ég	ekki	frá	öllu	í	upphafi	eins	og	ég	ætlaði	alltaf	að	gera?	
hver	var	ástæðan	fyrir	því	að	ég	breytti	því?	Ætli	ég	hafi	haldið	að	þau	myndu	ekki	
ráða	við	stór	fyrirmæli?	Fyrir	næsta	tíma	ætla	ég	að	breyta	þessu	sama	hvað	hver	
segir,	ég	ætla	að	prófa	að	segja	allt	í	upphafi	tímans	hvað	á	að	gera	og	þá	geta	
þau	spurt	mig	ef	það	er	eitthvað.	Ég	held	að	það	sé	lang	best	að	segja	frá	öllu	í	
upphafi	tímans	ef	ég	ætla	að	fá	að	sjá	sjálfstæð	vinnubrögð	hjá	þeim,	að	búta	
þetta	svona	niður	eins	og	ég	er	búin	að	vera	að	gera	er	bara	mötun	fyrir	þau	
(Rannsóknardagbók	10.	maí	2017).		

Eins	og	sjá	má	hér	var	það	að	gefa	fyrirmæli	oft	í	hverjum	tíma	ekki	góð	leið	til	þess	að	sjá	
hvort	nemendur	gætu	sýnt	sjálfstæð	vinnubrögð.	Ég	var	oft	með	miklar	vangaveltur	og	
spurningar	inn	á	milli	í	rannsóknardagbókinni	til	þess	að	geta	áttað	mig	á	því	hvað	væri	best	
að	gera	og	hvort	ég	þyrfti	að	breyta	einhverju	fyrir	næsta	tíma.	Ég	rak	mig	oft	á	eitthvað,	
sama	hversu	vel	ég	var	undirbúin	fyrir	hvern	og	einn	tíma.	Það	kom	alltaf	eitthvað	nýtt	upp	á	
sem	ég	þurfti	að	huga	betur	að	fyrir	næsta	tíma.	Ég	tel	það	vera	mjög	gott	að	skrifa	svona	
vangaveltur	í	rannsóknardagbókina	þar	sem	ég	þorði	að	viðurkenna	fyrir	sjálfri	mér	að	þetta	
var	ekki	nógu	gott	og	það	þyrfti	að	bæta	úr.	Þarna	hafði	ég	tækifæri	til	þess	að	laga,	breyta	
og	bæta	fyrir	hvern	tíma.	

Í	dag	ákvað	ég	breyta	og	útskýra	alla	vinnu	sem	ætti	að	fara	fram	í	upphafi	tímans	
þar	sem	ég	var	búin	að	reka	mig	tvisvar	á	að	hitt	gekk	ekki	vel.	Ég	útskýrði	
verkefni	tímans	mjög	vel	og	minnti	nemendur	á	að	öll	vinna	færi	í	plastmöppuna	
þar	sem	við	settum	hin	verkefnin.	Ég	tel	að	þessi	tími	hafi	gengið	mjög	vel	þar	
sem	nemendur	fóru	strax	í	að	vinna	verkefnið.	Það	gekk	allt	miklu	betur	að	segja	
allt	í	upphafi	tímans	heldur	en	að	trufla	þau	aftur	í	miðjum	tíma	eða	bíða	þangað	
til	allir	eru	búnir	til	þess	að	segja	hvað	er	næst.	Þarna	sá	ég	vel	hvað	það	breytti	
miklu	fyrir	nemendur	upp	á	sjálfstæðið	að	gera,	ég	var	farin	að	sjá	nemendur	
hjálpa	hver	öðrum,	þau	voru	farin	að	afla	sér	upplýsinga	sjálf,	aðstoða	hvert	
annað	og	taka	ábyrgð	á	verkefninu	með	því	að	passa	það	og	skiptu	upp	
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hlutverkum	í	hópavinnunni	þannig	að	sá	sem	skrifar	innkaupalistann	ber	ábyrgð	á	
honum.	Vá	hvað	það	er	gaman	að	sjá	þetta,	mér	finnst	þau	svo	fullorðin	eins	og	
þau	hafi	þroskast	um	nokkur	ár	á	þessum	tímum.	Magnað	hvað	eitt	verkefni	sem	
þeim	finnst	skemmtilegt	og	sýna	mikinn	áhuga	á	lætur	þau	taka	ábyrgð	og	sýna	
sjálfstæði	(Rannsóknardagbók	11.	maí	2017).		

Eftir	að	hafa	breytt	aðferðum	mínum	með	fyrirmælin	í	upphafi	tímans	ákvað	ég	að	ræða	
við	rannsóknarvin	minn	um	þetta	mál.		

Ég	ræddi	við	rannsóknarvin	minn	um	þetta	og	taldi	hann	að	það	væri	betra	að	
búta	fyrirmælin	niður.	Ekki	ætti	að	segja	öll	fyrirmælin	í	einu	því	þá	væru	
nemendur	búnir	að	gleyma	því	í	miðjum	tíma	og	þyrfti	kennarinn	þá	að	segja	
fyrirmælin	aftur	(Rannsóknardagbók	11.	maí	2017).	

Ég	er	bæði	sammála	og	ósammála	þessu	þar	sem	mér	finnst	aldur	nemenda	skipta	miklu	
máli.	Að	búta	niður	fyrirmæli	eins	og	ég	var	að	gera	hentar	líklegast	vel	í	yngri	barna	kennslu,	
þó	að	það	séu	líklegast	nemendur	á	mið-	og	elsta	stigi	sem	finnst	gott	að	láta	búta	fyrirmælin	
niður.	Eftir	allar	þessar	umræður	og	vangaveltur	ákvað	ég	að	fara	eftir	minni	sannfæringu	og	
segja	öll	fyrirmælin	í	upphafi	tímans	það	sem	eftir	væri	af	þessu	þemaverkefni.	Á	þessu	
augnabliki	fannst	mér	ég	vera	gera	rétt,	mér	fannst	þemavinnan	með	samþættingu	
námsgreina	vera	að	skila	sér	í	rétta	átt	og	að	krakkarnir	væru	að	taka	ábyrgð	og	sýna	
sjálfstæði	í	námi.		

4.6	Raddir	nemenda	á	þemaverkefni	

Á	þessum	tímapunkti	voru	nemendur	komnir	vel	á	veg	með	þemaverkefnið.	Ég	var	mikið	á	
hliðarlínunni	á	meðan	verkefnavinnu	stóð	en	þegar	þeir	voru	stopp	eða	báðu	mig	um	aðstoð	
fór	ég	til	þeirra	og	hjálpaði	þeim.	Ég	leyfði	þeim	alls	ekki	að	leika	lausum	hala	heldur	voru	
þeir	alltaf	í	ákveðinni	verkefnavinnu	sem	þeir	sömdu	sjálfir.	Föstudaginn	12.	maí	2017	
skrifaði	ég	í	rannsóknardagbókina	mína	sem	mér	fannst	mjög	áhugavert	og	er	mögulega	svar	
við	því	að	nemendur	sýna	áhuga	þegar	þeir	fá	að	velja	og	hafa	áhrif	á	námið.		

Í	þessum	tíma	var	farið	í	að	tvöfalda,	þrefalda	og	fjórfalda	uppskriftirnar.	
Nemendur	voru	nýbúnir	að	vera	í	þessu	í	stærðfræðibókinni	sinni	og	var	það	þess	
vegna	sem	þeir	ákváðu	að	gera	þetta	í	tengslum	við	stærðfræði.	Þetta	reyndist	
þeim	erfitt	þegar	við	vorum	í	bókunum	og	sýndu	sum	þeirra	þessu	lítinn	áhuga.	
En	hvað	ætli	hafi	breyst	á	þessum	tveimur	vikum?	Að	tvöfalda	í	stærðfræðibók	
reyndist	mörgum	erfitt	og	sýndu	þeir	lítinn	áhuga.	Að	tvöfalda	í	þemaverkefni	án	
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stærðfræðibókar	reyndist	þeim	ekki	svo	erfitt	og	sýndu	mikinn	áhuga.	Núna	velti	
ég	fyrir	mér	hver	ástæðan	sé?	Ég	gat	ekki	setið	á	mér	og	varð	að	spyrja	nemendur	
mína	hvers	vegna	það	væri	svona	mikill	munur	á	verkefnavinnu	og	áhuga	hjá	
nemendum	á	þessum	tveimur	vikum.	Nánast	að	gera	það	sama	nema	munurinn	
var	sá	að	þeir	fóru	úr	því	reikna	dæmi	í	stærðfræðibók	og	að	reikna	dæmi	í	
reiknisbók	í	þemaverkefninu.	Ég	fékk	nokkur	skemmtileg	svör	frá	nemendum.		
„þetta	er	miklu	skemmtilegra,	við	erum	saman	í	hóp	og	máttum	velja	uppskrift“	
sagði	ein	stúlka	úr	5.	bekk.		
„þetta	er	ekki	eins,	núna	erum	við	að	reikna	það	sem	við	máttum	velja	en	hitt	var	
í	bókinni	sem	við	þurftum	að	gera“	sagði	ein	stúlka	úr	4.	bekk.		
„Sko	þegar	við	vorum	í	stærðfræðibókinni	að	reikna	þá	var	búið	að	setja	dæmin	
upp	fyrir	okkur,	núna	fáum	við	að	gera	allt	sjálf“	sagði	einn	strákur	úr	4.	bekk	
(Rannsóknardagbók	12.	maí	2017).		

Það	virtist	því	skipta	miklu	máli	að	nemendur	fái	að	hafa	áhrif	á	verkefnið	því	þá	sýna	þeir	
frekari	áhuga	og	sjálfstæði.	Þegar	ég	spurði	nemendurna	í	rýnihópunum	spurninga	eins	og	
„hvernig	fannst	ykkur	verkefnið?	Erfitt,	skemmtilegt,	öðruvísi?	Af	hverju?“	sést	að	svörin	úr	
spjalli	við	nemendur	eru	í	sama	dúr	og	svörin	í	rýnihópaviðtölunum.			

„Þetta	verkefni	var	svo	áhugavert,	skemmtilegt	og	spennandi,	allt	öðruvísi	heldur	
en	að	vera	í	bókum“	(19.	maí	2017).		
„það	var	svo	gaman	að	tengja	allt	saman“	(19.	maí	2017).		
„öll	verkefnin	voru	ekki	eins	en	samt	vorum	við	að	nota	allar	námsgreinar	og	við	
máttum	velja	verkefnin	sem	var	mjög	gaman“	(22.	maí	2017).		

Í	rýnihópaviðtölunum	komu	þó	líka	oft	svör	sem	skiptu	litlu	máli	fyrir	niðurstöðurnar	í	
lokaverkefninu	mínu.	Til	dæmis	þegar	ég	spurði	hvað	hefði	mátt	vera	öðruvísi	í	
þemaverkefninu	svaraði	einn	nemandi	„kremið	á	kökunni	hefði	mátt	vera	betra“	
(Rýnihópaviðtal,	22.	maí	2017,	hópur	2).	Stundum	hljómaði	það	eins	og	þau	myndu	einungis	
eftir	bakstrinum	en	ekki	heildarverkefninu	sjálfu,	að	tengja	námsgreinar	saman	og	vinna	að	
einu	stóru	verkefni.	Þegar	ég	fór	að	spyrja	fleiri	spurninga	höfðu	krakkarnir	lært	miklu	meira:	

ég	lærði	hvað	þemaverkefni	er	og	hvernig	ég	ætti	að	nota	spjaldtölvu	í	námi,	ég	
lærði	ensk	orð,	núna	get	ég	farið	heim	og	tvöfaldað	uppskriftir	(Rýnihópaviðtöl,	
22.	maí	2017).		
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4.7	Ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	fyrra	þemaverkefni		

Í	rýnihópaviðtölum	við	nemendur	árið	2017	var	einungis	einn	nemandi	sem	tók	það	fram	að	
hann	hefði	lært	að	vera	sjálfstæður	og	ætti	að	taka	ábyrgð	á	sínu	námi	við	þemaverkefnið	
sem	við	höfðum	verið	að	vinna.	Þó	að	þetta	hafi	einungis	komið	fram	hjá	einum	nemanda	var	
ég	farin	að	sjá	aðra	hlið	á	þeim	öllum.	Eftir	að	ég	breytti	mínum	kennsluháttum	varðandi	
fyrirmælin	fór	ég	að	sjá	breytingar	hjá	þeim.	Nemendurnir	voru	farnir	að	vinna	vel	saman	og	
þorðu	að	spyrja	hver	annan	um	ráð	og	hjálp	ef	þeir	voru	ekki	vissir.		

Nemendur	voru	farnir	að	taka	ábyrgð	á	verkefnum	sínum	með	því	að	setja	þau	í	boxin	sín	
í	hillu	í	kennslustofunni.	Áður	fyrr	voru	blöð	flestra	nemenda	á	borðunum	þangað	til	í	lok	
dags,	þá	voru	þau	týnd	eða	nemendur	vissu	ekki	hvað	þeir	hefðu	gert	við	þau	og	gátu	því	ekki	
gengið	í	sama	verkefni	daginn	eftir.	Eftir	verkefnið	voru	nánast	allir	komnir	í	einhvers	konar	
rútínu	með	að	setja	verkefnablöðin	sem	verið	var	að	vinna	með	í	tímanum	í	boxin	eftir	að	
tímanum	lauk.	Þetta	sýndi	að	ábyrgð	nemenda	var	farin	að	aukast.	Auk	þess	var	sjálfstæði	
nemenda	farið	að	aukast	þar	sem	þeir	voru	farnir	að	hjálpa	hver	öðrum	og	sýna	frumkvæði	í	
verkefnavinnu.		

4.8	Hlutverk	kennara	í	þemavinnu		

Fyrst	um	sinn	var	ég	mjög	stressuð	að	vera	alltaf	á	hliðarlínunni	að	fylgjast	með	og	fannst	
mér	ég	nánast	ekki	vera	að	gera	neitt.	Þann	15.	maí	2017	skrifa	ég	í	rannsóknardagbók	mína	

Ég	skil	stundum	ekki	hvað	ég	er	að	gera	hér.	Eina	sem	ég	geri	er	að	segja	
fyrirmæli	í	upphafi	tímans.	Minna	nemendur	á	hlutverk	sitt	ef	þeir	eru	að	gera	
eitthvað	annað,	fylgjast	með	og	skrifa.	Mér	finnst	eins	og	það	sé	allt	í	lausu	lofti,	
þau	eru	að	vinna	í	enskuverkefni	en	samt	finnst	mér	eins	og	það	sé	ekkert	í	gangi.	
Hvert	er	mitt	hlutverk?	Er	ég	að	gera	nóg	með	því	að	vera	fylgjast	með?	Eru	þau	
að	læra	eitthvað?	Þetta	þarf	ég	að	spjalla	um	við	rannsóknarvin.	Ég	þarf	rútínu,	
stundatöflu	og	bækur!	(Rannsóknardagbók,	15.	maí	2017).	

Á	þessu	augnabliki	var	ég	að	gefast	upp,	mér	fannst	ekki	neitt	vera	í	gangi	hjá	mér	og	
nemendum.	Mér	fannst	þeir	ekki	vera	að	læra	neitt	heldur	þyrfti	að	fara	í	enskubækurnar	til	
þess	að	læra.	Samt	sem	áður	voru	allir	að	læra	eitthvað.	Nemendur	voru	að	læra	að	nota	
orðabók	í	spjaldtölvu	og	átta	sig	á	því	hvernig	þeir	gætu	nýtt	hana	til	þess	að	þýða	
íslenskuverkefni	yfir	á	ensku.			

Ég	tel	að	ef	nemendur	sjá	að	kennari	sýnir	þeim	traust	og	virðingu	til	þess	að	gera	
verkefnin	án	þess	að	þurfa	að	vera	að	grípa	inn	í	eða	skipta	sér	af	sýni	þeir	hvað	í	þeim	býr	og	
fara	ósjálfrátt	að	sýna	sjálfstæð	vinnubrögð	og	taka	ábyrgð	á	námi	sínu.	Yfir	allt	
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þemaverkefnið	var	ég	mikið	á	hliðarlínunni	en	það	kom	upp	að	ég	þurfti	að	hafa	afskipti	af	
nemendum	sem	voru	ekki	að	vinna	þó	svo	að	allir	væru	með	hlutverk	í	hópnum,	og	tel	ég	
það	eðlilegt.	Oft	var	eins	og	ég	væri	að	bíða	eftir	að	eitthvað	færi	úrskeiðis	svo	ég	gæti	gripið	
inn	í.	Það	sem	var	öðruvísi	við	að	vera	á	hliðarlínunni	var	að	ég	tók	meira	eftir	því	hvað	var	að	
gerast	inn	í	stofunni,	ég	fylgdist	miklu	betur	með	nemendum,	umræðum	þeirra	og	því	sem	
var	að	gerast	í	skólastofunni.		

	Tíminn	þar	sem	átti	að	þýða	uppskriftina	yfir	á	ensku	byrjaðimjög	vel,	allir	tóku	þátt	og	
var	mikil	samvinna	í	gangi,	en	þegar	tók	að	líða	á	tímann	var	úthaldið	orðið	mjög	lítið	hjá	
nokkrum	nemendum.	Þá	var	vinnan	farin	að	lenda	á	einum	hópfélaga	og	þá	varð	ég	að	grípa	
inn	í,	eins	og	ég	vísa	í	hér	að	neðan.		

Ég	ákvað	að	hafa	afskipti	því	ég	sá	að	þessi	sem	var	eini	að	vinna	var	ekki	að	segja	
neitt	við	hópfélaga	sína	um	að	hann	þyrfti	aðstoð	og	hélt	bara	áfram	að	vinna.	Ég	
fór	til	hópsins	og	spurði	hvert	hlutverk	þeirra	í	hópnum	væri.	Þau	sögðu	mér	það	
og	ég	spurði	þá	„eruð	þið	ekki	að	sinna	því	hlutverki?“	Þá	svöruðu	nemendurnir	
„nei“.	Ég	bað	þá	um	að	sýna	mér	hlutverk	þeirra	og	hvað	þeir	ættu	að	vera	að	
gera	og	hvort	það	væri	sanngjarnt	að	þessi	eini	nemandi	væri	að	gera	allt	
Einstaklingarnir	viðurkenndu	það	vel	að	þeir	væru	ekki	að	gera	rétt	með	því	að	
láta	einn	gera	allt	verkefnið	og	ættu	þeir	að	halda	áfram	að	vinna	í	verkefninu	og	
sinna	sínu	hlutverki	(Rannsóknardagbók,	15.	maí	2017).		

Við	þessa	einu	spurningu	hjá	mér,	þar	sem	ég	bað	nemendurna	umað	sýna	mér	hvað	þeirra	
hlutverk	væri,	fóru	þeir	að	vinna.	Þannig	skipta	svona	lítil	afskipti	greinilega	miklu	máli.	Það	
kom	aldrei	til	að	ég	setti	þau	í	verkefni	og	færi	sjálf	að	vinna	í	tölvunni	í	verkefnavinnu	því	
það	var	nóg	að	gera	hjá	mér	að	fylgjast	með.	Þegar	farið	er	í	svona	stórt	þemaverkefni	með	
samþættingu	námsgreina	þarf	kennari	að	passa	að	vera	vel	vakandi	og	fylgjast	vel	með.	Ég	tel	
að	ef	ég	hefði	ekki	fylgst	með	og	sýnt	þeim	og	verkefninu	áhuga,	hefði	ég	ekki	fengið	að	sjá	
áhugasemi,	sjálfstæði	og	ábyrgð	þeirra	gagnvart	verkefninu	og	náminu.		

4.9	Kennsla	í	öðru	námsumhverfi	í	fyrra	þemaverkefni		

Tveir	hlutar	af	þemanáminu	um	uppskriftir	kröfðust	þess	að	kennslan	færi	fram	í	öðru	
námsumhverfi.	Því	fylgdu	ákveðnar	áskoranir,	aðrar	reglur	en	mörg	tækifæri.	Líklega	er	mjög	
gott	fyrir	nemendur	að	breyta	um	umhverfi	annað	slagið	til	þess	að	vera	ekki	fastir	í	sínu	
umhverfi	allan	daginn.	Nemendur	fengu	að	fara	í	verslunarferð	og	í	heimilisfræðistofuna.	Í	
heimilisfræðistofunni	eru	allt	aðrar	reglur	en	í	heimastofu	því	þar	þarf	að	meðhöndla	áhöld	
varlega.		
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4.9.1	Verslunarferð	

Þegar	líða	tók	á	rannsóknarferlið	og	margt	var	búið	að	ganga	vel	og	annað	ekki	eins	vel	var	
komið	að	því	að	fara	í	verslunina	Bónus.	Þar	áttu	nemendur	að	athuga	með	verð	á	vörunni	
sem	þeir	þurftu	að	nota	í	uppskriftina	sem	þeir	höfðu	valið,	ásamt	því	að	athuga	þyngd	á	
vörunni.	Fyrr	hafði	ég	haft	samband	við	verslunarstjórann	og	fengið	leyfi	til	þess	að	koma	
með	nemendur	á	opnum	tíma	til	að	kanna	verð	og	þyngd	á	vörum.	Verslunarstjórinn	gaf	skýr	
fyrirmæli	um	að	það	mætti	ekki	vera	með	hávaða	og	læti	og	þyrfti	ég	að	vera	vel	vakandi	yfir	
nemendum	og	fylgjast	með	þeim.	Fyrir	verkefnið	skipti	ég	nemendum	í	hlutverk:	ritari,	lesari,	
ábyrgðarmaður	og	sendisveinn.	Áður	en	nemendur	fóru	í	Bónus	prentaði	ég	út	leiðarvísi	sem	
þeir	gátu	fylgt	eftir	(sjá	viðauka	H)	ef	þeir	vildu,	en	þeir	máttu	auðvitað	gera	sinn	eigin	líka.	
Nemendur	áttu	að	gera	verslunarlista	eins	og	þeir	ættu	heimili	og	þyrftu	að	fara	út	í	búð	til	
að	versla	hráefnin	í	uppskriftina.	Þetta	átti	að	veita	þeim	smávegis	innsýn	í	hvað	það	kostar	
að	baka,	hvað	hráefnið	eða	varan	sem	þeir	þyrftu	að	nota	í	uppskriftina	væri	þung,	hvort	þeir	
þyrftu	að	kaupa	eitt	eða	fleiri	stykki	og	svo	framvegis.	Við	það	tækifæri	sýndu	nemendur	vel	
hvað	í	þeim	býr.	Eftir	ferðina	skrifaði	ég	þetta	í	rannsóknardagbókina:	

Bónus	tíminn	gekk	mjög	vel,	nemendur	fóru	með	mér	í	Bónus	og	voru	þeir	mjög	
prúðir	og	engin	fíflalæti	í	þeim.	Nemendur	voru	í	sínum	hópum	og	unnu	þeir	þétt	
saman,	allir	sinntu	sínu	hlutverki	í	hópnum	og	var	enginn	út	undan	eða	ekki	að	
gera	neitt.	Ég	labbaði	um	búðina	og	fylgdist	með,	nemendum	fannst	þetta	mjög	
skemmtilegt	og	voru	þau	virkilega	áhugasöm	um	að	finna	vörurnar.	Þau	voru	
mjög	dugleg	við	að	hjálpast	að	sem	hópur	og	hjálpuðu	einnig	öðrum	hópum	ef	
einhver	var	í	vandræðum.	Tíminn	gekk	mjög	vel	og	tóku	allir	ábyrgð	á	hlutverki	
sínu,	auk	hegðun	sinni	þar	sem	þau	voru	mjög	stillt	og	engin	læti	í	þeim.	Ég	þurfti	
ekkert	að	skipta	mér	af	þeim,	ég	sá	að	þau	voru	öll	að	vinna	það	sem	átti	að	vera	
að	gera	og	voru	þau	virkilega	sjálfstæð.	Á	þessu	augnabliki	sá	ég	að	þegar	
nemendur	hafa	áhuga	og	finnst	gaman	sýna	þeir	hvað	þeir	geta	verið	sjálfstæðir	
og	að	þeir	geti	tekið	ábyrgð	á	námi	sínu.	Í	þessari	verkefnavinnu	sá	ég	það	mjög	
vel	að	þau	gátu	þetta	(Rannsóknardagbók	16.	maí	2019).		

Eftir	að	nemendur	höfðu	lokið	þessu	verkefni	tók	ég	miðana	þeirra	og	fór	með	þeim	í	
heimilisfræðistofuna.	Þar	áttu	þeir	að	athuga	hvað	væri	til	í	þeirra	uppskrift	og	hvað	vantaði.	
Eftir	að	þessu	var	lokið	fór	ég	ein	í	búðina	og	verslaði	það	sem	vantaði	svo	hægt	væri	að	byrja	
að	baka.	Ég	fékk	leyfi	frá	heimilisfræðikennaranum	og	skólastjóranum	til	að	nýta	hráefnin	
sem	voru	til	í	stofunni	og	til	að	kaupa	það	sem	vantaði.		
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4.9.2	Að	baka		

Næst	á	dagskrá	var	að	baka	eftir	uppskriftinni	sem	þau	höfðu	valið	sér.	Í	
heimilisfræðistofunni	geta	fimm	hópar	unnið	í	einu	en	ég	tók	þá	ákvörðun	að	skipta	
nemendum	niður	á	daga.	Ástæðan	fyrir	því	var	að	ég	treysti	mér	ekki	til	að	fara	ein	með	alla	í	
heimilisfræðistofuna	og	láta	alla	baka	eða	elda	hver	sinn	hlutinn.	Þar	að	auki	voru	hóparnir	
sex	í	heildina.	Ég	skipti	hópunum	niður	á	þrjá	daga	og	voru	þá	tveir	hópar	að	baka	eða	elda	í	
einu.	Miðvikudaginn	17.	maí	fóru	fyrstu	tveir	hóparnir	að	baka	sínar	kökur.	Þessir	tímar	
gengu	misvel	eftir	hópum	og	skrifaði	ég	nokkrar	vangaveltur	hjá	mér	eftir	þessa	tíma.	Þann	
17.	maí	2017	skrifaði	ég	í	rannsóknardagbók	mína:		

Ég	fór	með	tvo	hópa	í	heimilisfræðistofuna	í	dag,	annar	hópurinn	var	með	
kladdaköku	og	hinn	hakk	og	spaghettí.	Hópur	1	var	með	kladdakökuna	og	gekk	
það	vel.	Það	var	mikil	samvinna	í	þessum	hóp	og	tóku	allir	þátt.	Þegar	þau	voru	
búin	að	setja	kökuna	í	ofninn	tók	ég	eftir	því	að	þau	settu	sig	í	ákveðin	hlutverk,	
einn	að	vaska	upp,	einn	að	þurrka,	einn	að	hræra	í	karamellunni,	einn	að	fylgjast	
með	kökunni	og	einn	að	sjá	um	að	allt	gengi	vel	fyrir	sig.	Þetta	var	skemmtileg	
sjón,	virkilega	gaman	að	sjá	hvað	þau	sýna	mikla	ábyrgð	með	því	að	skipta	sér	
sjálf	í	hlutverk	og	engin	mótmælti	því	sem	átti	að	gera.	Hópur	2	var	jafn	sterkur,	
þau	unnu	alveg	sjálfstætt	og	virkilega	góð	samvinna	hjá	þeim.	Öll	voru	þau	að	
leitast	eftir	sömu	útkomu	með	því	að	hafa	hakkið	og	spaghettíð	flott	á	disknum	
eins	og	þau	væru	á	flottasta	veitingarstað	í	Reykjavík.	Hópur	2	fór	nákvæmlega	
eins	að	og	hópur	1	að	skipta	með	sér	hlutverkum	svo	allt	gengi	vel.		
	
Vangaveltur	mínar:	Þessi	dagur	gekk	vel	fyrir	sig,	hóparnir	sýndu	sjálfstæð	
vinnubrögð	og	var	ég	mikið	á	hliðarlínunni	að	fylgjast	með,	ætli	það	sé	besta	
lausnin?	Að	ég	horfi	á	þau	og	fylgist	vel	með,	þá	sýna	þau	þetta	sjálfstæði	sem	ég	
er	að	leitast	eftir?	Hvernig	get	ég	útfært	þetta	þegar	við	erum	í	bókunum?	Ég	
vona	að	næstu	tveir	hópar	sýni	þessi	sömu	vinnubrögð	og	í	dag	
(Rannsóknardagbók,	17.	maí	2017).		

Í	færslunni	má	sjá	að	hlutverkaskipting	virðist	skila	góðum	árangri	í	að	nemendur	vinni	
sjálfstæða	vinnu.	Það	væri	því	kannski	hægt	að	útfæra	hlutverkin	öðruvísi	þegar	unnið	er	í	
bókunum	með	nemendum.		

Afrakstur	þessa	tíma	má	sjá	á	myndum	2	og	3,	en	sést	að	nemendum	gekk	vel	að	baka	og	
elda.	Mynd	2	sýnir	kladdaköku	og	mynd	3	sýnir	hakk	og	spaghettí.		
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Mynd	2	-	Kladdakaka	

	

	

Mynd	3	-	Hakk	og	spaghettí	
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Ég	gerði	mér	miklar	vonir	um	að	næstu	tveimur	hópum	myndi	ganga	jafn	vel	og	síðustu	
tveimur	en	þar	var	ekki	alveg	sama	sagan.	Mánudaginn	22.	maí	2017	fóru	tveir	hópar	í	
heimilisfræðistofuna,	annar	hópurinn	að	gera	kökupinna	og	hinn	hópurinn	súkkulaðiköku.		

Tveir	hópar	fóru	að	baka	í	dag	í	heimilisfræðistofunni	og	voru	þessir	hópar	langt	
frá	því	að	vera	eins	og	síðasti	tíminn	þar	sem	var	mikil	samvinna,	sjálfstæð	
vinnubrögð	og	áhugasemi.	Í	þessum	hópum	voru	alltaf	einn	eða	tveir	nemendur	
sem	voru	að	horfa	upp	í	loftið	eða	að	fíflast.	Einn	nemandi	fékk	tvær	aðvaranir	og	
ef	hann	fengi	þriðju	myndi	hann	fara	upp	í	stofu.	Hópur	3	var	með	enga	samvinnu	
og	sá	einn	nemandi	um	að	gera	allt	og	í	þessum	hóp	var	nemandi	sem	fékk	tvær	
aðvaranir.	Ég	þurfti	að	hafa	mikil	afskipti	af	þessum	hóp,	sem	var	allt	í	lagi	en	ég	
veit	hreinlega	ekki	hvað	skeði?	Ég	ákvað	að	grípa	til	minna	ráða	og	setja	þau	öll	í	
hlutverk	svo	að	allir	myndu	gera	eitthvað.	Um	leið	og	ég	setti	hvern	og	einn	
nemandi	í	hlutverk	breyttist	tíminn,	þessi	nemandi	sem	var	með	læti	fékk	það	
hlutverk	að	sjá	um	að	allt	gengi	vel	fyrir	sig	og	að	allir	væru	að	gera	eitthvað,	auk	
þess	að	skreyta	kökupinnana.	Hérna	skipti	miklu	máli	að	allir	nemendur	voru	með	
hlutverk	því	annars	hefði	þessi	nemandi	endað	upp	í	stofu	og	ekki	fengið	að	gera	
neitt.	Afskipti	mín	voru	góð	í	þessu	tilviki.	Hópur	4	var	með	súkkulaðiköku	og	
þessi	hópur	var	nákvæmlega	eins	og	hópur	3.	Tveir	nemendur	voru	að	gera	
nánast	allt	á	meðan	tveir	nemendur	horfðu	upp	í	loftið	og	voru	að	fíflast	með	
hinum	nemandanum	í	hópi	3.	Ég	gerði	nákvæmlega	það	sama	og	ég	gerði	við	hóp	
3,	skipti	þeim	í	hlutverk,	einn	sá	um	að	hræra	kökuna	og	fylgjast	með	
hrærivélinni,	einn	sá	um	að	það	væri	allt	hreint	á	borðinu	og	fékk	að	hella	deiginu	
í	form,	einn	sá	um	að	vaska	upp	og	einn	sá	um	að	þurka.	Öll	áttu	þau	saman	að	
fylgjast	með	kökunni	og	leggja	á	borð.	Eftir	afskipti	mín	gekk	allt	vel.		
	
Vangaveltur	hjá	mér:	Hvað	fór	úrskeiðis?	Hefði	ég	átt	að	setja	þau	strax	í	
hlutverk?	Ætli	hópur	3	hafi	smitað	hóp	4	og	öfugt?	Því	báðir	hópar	í	síðasta	tíma	
voru	nákvæmlega	eins	með	sjálfstæð	vinnubrögð	og	áhugasemi	á	meðan	þessir	
báðir	hópar	þurfti	alveg	að	fá	stýringu	en	gekk	svo	fínt	í	lokin.	Hvað	ætti	ég	að	
gera	fyrir	næsta	tíma?	Ætti	ég	að	skipta	þeim	í	hlutverk	eða	leyfa	þeim	að	byrja	
og	sjá	svo	til?	Hefði	ég	átt	að	senda	þá	upp	sem	voru	með	fíflalæti	og	ekki	að	gera	
neitt	eða	var	þetta	rétt	ákvörðun	sem	ég	tók?	Spurning	hvort	þeir	hefðu	lært	af	
því	ef	ég	hefði	sent	þá	upp	í	stofu	þar	sem	hinir	krakkarnir	voru	með	öðrum	
kennara	(Rannsóknardagbók	22.	maí	2017).	
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Eftir	að	hafa	velt	þessu	fyrir	mér	hefði	ég	kannski	átt	að	hugsa	út	í	það	að	börn	eru	ólík	og	
hafa	mismunandi	þarfir.	Hér	hefði	ég	þurft	að	vera	búin	að	skipuleggja	mig	betur	og	
kortleggja	hvernig	einstaklinga	ég	væri	með	í	þessum	hópum.	Ég	hefði	þurft	að	koma	til	móts	
við	hvern	og	einn	og	undirbúa	mig	út	frá	því.	Í	rannsóknardagbók	mína	skrifaði	ég	um	þegar	
ég	ræddi	við	rannsóknarvin	minn	um	þennan	tíma:		

Hvað	hefði	ég	átt	að	gera?	Var	þetta	rétt	ákvörðun	hjá	mér	að	skipta	mér	af	og	
ekki	að	senda	þá	upp?	Rannsóknarvinur:	„já	mér	finnst	þú	hafa	gert	rétt.	Það	
koma	alltaf	hnökrar	og	var	þetta	eitt	af	því	sem	gerðist,	það	var	mjög	gott	að	þú	
skiptir	þeim	upp	í	hlutverk	að	allir	höfðu	einhvern	tilgang	að	gera	eitthvað.	Þeir	
hefðu	pottþétt	lært	af	því	að	fara	upp	í	stofu	en	hver	er	ávinningurinn	með	því?	
Þó	svo	að	þú	sért	að	gera	rannsókn	og	að	fylgjast	með	verður	þú	að	grípa	inn	í	og	
skipta	þér	af	þegar	svona	gerist.	Fyrir	næsta	tíma	myndi	ég	horfa	á	hvaða	
einstaklinga	þú	ert	með	og	sjá	hvort	þeir	mögulega	geta	unnið	saman	og	allir	
sinnt	sínu	hlutverki.	Ef	þú	sérð	fyrstu	mínúturnar	að	hópurinn	er	ekki	að	fara	
vinna	saman	að	þessu	ákveðna	markmiði	þá	myndi	ég	grípa	strax	inn	í	og	skipta	
þeim	upp	í	hlutverk	fyrst	það	gekk	með	hina	hópana,	gangi	þér	vel.“	
(Rannsóknardagbók	22.	maí	2017).		

Sjá	má	á	þessari	færslu	að	hann	benti	mér	eiginlega	á	það	sem	ég	var	að	hugsa.	
Rannsóknarvinur	minn	kom	með	góða	punkta	og	náði	að	hughreysta	mig	vel	eftir	þennan	
erfiða	tíma.	Afrakstur	þessa	tíma	má	sjá	á	myndum	4	og	5,	en	á	þeim	sést	að	nemendum	
gekk	ekki	eins	vel	og	hinum	hópnum	að	baka.	Mynd	4	sýnir	kökupinna	og	mynd	5	sýnir	
súkkulaðiköku.		
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Mynd	4	–	Kökupinnar	

	

Mynd	5	–	Súkkulaðikaka	

	

Miðvikudaginn	24.	maí	2017	var	komið	að	síðustu	hópunum	að	fara	í	heimilisfræðistofuna.	
Hópur	5	var	með	bananbrauð	og	hópur	6	var	með	pönnukökur.	Eftir	reynslu	frá	fyrri	tímum	
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og	spjall	við	rannsóknarvin	var	ég	búin	að	undirbúa	mig	vel	og	ákveða	að	skipta	öllum	
nemendum	niður	þar	sem	hver	og	einn	fengi	hlutverk.	Ég	held	að	ég	hafi	verið	of	stressuð	og	
búin	að	ákveða	fyrirfram	að	tíminn	myndi	enda	eins	og	fyrsti	heimilisfræðitími.		

Þegar	nemendurnir	komu	inn	í	heimilisfræðistofuna	sagði	ég	„hópur	5	er	hérna	
meginn	og	hópur	6	er	hér.“	Hóparnir	fóru	á	sinn	stað,	tóku	uppskriftina	upp	og	
hófu	bakstur.	Hópur	5	var	með	bananabrauð	og	fóru	þau	öll	að	vinna,	einn	var	að	
sækja	mæliskeiðar	og	vigt,	einn	sótti	hráefnið	og	hinir	tveir	gerðu	aðstöðuna	
tilbúna.	Bananabrauðshópurinn	vann	allur	vel	saman	og	þegar	það	átti	að	fara	að	
ganga	frá	og	leggja	á	borð	fóru	þau	í	skæri,	blað	og	steinn	til	þess	að	ákveða	
hvaða	tveir	færu	í	að	vaska	upp	og	þurrka	og	tveir	að	leggja	á	borð.	Ég	ákvað	að	
skipta	mér	ekkert	af	þessu	þar	sem	engin	leiðindi	voru	og	þau	leystu	þetta	bara	
ágætlega	sjálf.	Þegar	kom	í	ljós	hver	ætti	að	vaska	upp,	þurrka	og	leggja	á	borð,	
heyrðist	í	einum	nemenda	„ohh	mér	finnst	svo	leiðinlegt	að	þurrka“	en	þá	
heyrðist	í	öðrum	nemenda	„viltu	skipta	við	mig?	mér	finnst	ekkert	leiðinlegt	að	
þurrka.“	„já	takk“	sagði	hinn	nemandinn	og	vandinn	var	leystur.	Þau	leystu	þetta	
verkefni	alveg	sjálf	á	skemmtilegan	hátt,	engin	leiðindi	og	létu	hlutina	ganga	upp	
frekar	en	að	fara	að	rífast	og	í	fýlu.	Ég	hrósaði	þeim	vel	fyrir	þetta	og	þau	voru	
mjög	ánægð	(Rannsóknardagbók,	24.	maí	2017).		

Ég	taldi	mig	vel	undirbúna	fyrir	tímann	og	ekkert	átti	að	geta	farið	úrskeiðis.	Hins	vegar	gerði	
ég	ekki	ráð	fyrir	að	það	þyrfti	að	vaska	allt	upp	og	ganga	frá	og	setti	því	engan	í	þau	hlutverki.	
Nemendur	leystu	það	verkefni	vel	sjálfir	og	sýndu	mikla	ábyrgð	og	þroska	við	það.		

Hópur	6	sem	var	pönnukökurhópur	var	eins.	Í	þeim	hóp	var	einn	stjórnandi	sem	
ég	ákvað	að	setja	í	það	hlutverk	vegna	þess	að	sá	nemandi	hafði	áður	gert	
íslenskar	pönnukökur	og	vissi	því	hvernig	þetta	ætti	að	vera.	Hinir	nemendurnir	
virtust	ekki	taka	því	illa	og	fannst	bara	ágætt	að	það	væri	einhver	stjórnandi.	Ég	
var	svolítið	stressuð	um	að	það	myndi	eitthvað	fara	úrskeiðis	því	þeir	voru	með	
íslenskar	pönnukökur	og	ég	hafði	aldrei	bakað	þannig	áður	og	var	ekki	viss	um	að	
ég	myndi	geta	aðstoðað	þau	í	að	baka	þetta.	Þeim	gekk	eins	og	í	sögu,	
stjórnandinn	var	alveg	með	á	hreinu	hvernig	ætti	að	gera	þetta.	Allir	voru	að	
vinna	og	var	einn	í	því	að	leggja	á	borð	og	týna	til	hluti	og	ganga	frá	og	var	alveg	
sama	þótt	hann	kæmi	ekki	nálægt	því	að	baka	pönnukökurnar.	Ég	ræddi	við	
nemandann	um	hvort	hann	vildi	ekki	prófa	eða	fá	að	hræra	en	þá	sagði	hann	,,	
„nei	mér	finnst	þetta	bara	fínt	svona	eins	og	þetta	er.“	Þannig	að	ég	var	ekkert	að	
ýta	meira	á	hann	ef	hann	vildi	það	ekki.	Þegar	allir	voru	búnir	að	baka,	ganga	frá	
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og	vaska	upp	settust	allir	niður	og	fengu	sér	að	borða,	pönnukökurnar	og	
bananabrauðið	smakkaðist	mjög	vel	hjá	þeim	(Rannsóknardagbók,	24.	maí	2017).		

Þessi	tími	gekk	eins	og	fyrsti	tíminn.	Eftir	allar	vangaveltur	mínar	og	spjall	við	rannsóknarvin	
taldi	ég	mig	vera	búna	að	hugsa	allt	og	að	ég	væri	vel	skipulögð.	Þrátt	fyrir	það	er	alltaf	
eitthvað	sem	kemur	á	óvart	eða	gleymist.	Það	er	ekki	hægt	að	ákveða	fyrirfram	hvernig	
tímarnir	muni	heppnast	heldur	verður	bara	að	koma	í	ljós.	Afrakstur	þessa	tíma	má	sjá	á	
myndum	6	og	7,	en	þar	sést	að	nemendum	gekk	mjög	vel	að	baka.	Mynd	6	sýnir	banabrauð	
og	mynd	7	sýnir	íslenskar	pönnukökur.		

	

	

Mynd	6	–	Bananabrauð	
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Mynd	7	-	Íslenskar	pönnukökur	

	

Vangaveltur	mínar	eftir	síðasta	heimilisfræðitímann:	

Það	var	góð	ákvörðun	að	fara	eftir	því	sem	rannsóknarvinur	minn	sagði	að	hafa	
öll	hlutverk	og	allan	tímann	tilbúin	til	þess	að	grípa	strax	inn	í,	en	ég	þurfti	þess	
ekki	nema	þegar	ég	klikkaði	á	að	láta	krakkana	vaska	upp.	Af	hverju	ætli	fyrsti	og	
síðasti	tíminn	hafi	gengið	svona	svakalega	vel?	Allir	sýndu	ábyrgð,	áhuga	og	
sjálfstæði	á	sínu	verki	og	allt	gekk	eins	og	í	sögu.	Á	meðan	tími	tvö	var	andstæðan	
við	þessa	tíma?	Hvað	skeði?	Ég	velti	fyrir	mér	hvort	það	geti	verið	því	það	voru	
aðeins	fleiri	strákar	í	báðum	hópum	í	tíma	tvö?	Ég	hreinlega	veit	það	ekki	og	get	
eiginlega	ekki	svarað	því,	það	kannski	koma	betri	svör	þegar	ég	tek	viðtal	við	þau.	
Eftir	þessa	baksturstíma	finnst	mér	alveg	vera	ljóst	að	ef	þeim	finnst	gaman	og	
sýna	áhuga	á	verkefninu	verða	þau	sjálfstæðari	og	fara	að	taka	ábyrgð	á	
hlutunum.	Ef	þeim	finnst	verkefnið	leiðinlegt	og	sýna	ekki	áhuga	á	því	nenna	þau	
þessu	ekki	og	sýna	ekkert	frumkvæði	eða	sjálfstæði.	Það	er	kannski	málið?	
Kannski	höfðu	hóparnir	í	tíma	tvö	ekki	áhuga	á	því	sem	þeir	voru	að	baka,	vildu	
kannski	gera	eitthvað	annað?	Mig	vantar	svör!	(Rannsóknardagbók	24.	maí	
2017).	

Eins	og	kom	fram	hér	fyrr	eru	börn	ólík	og	hafa	mismunandi	þarfir	en		ég	þurft	að	hugsa	
betur	út	í	því	og	koma	til	móts	við	alla.	Hér	lærði	ég	af	mistökum	og	fyrir	næsta	verkefni	
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verður	þetta	efst	á	lista.	Fyrir	mig	var	mikilvægast	að	sjá	hvort	nemendur	gætu	sýnt	
sjálfstæði	og	ábyrgð	með	því	að	vinna	saman	í	hópavinnu	með	samþættingu	námsgreina.	Í	
fyrra	þemaverkefni	samþættum	við	námsgreinarnar	íslensku,	stærðfræði,	ensku,	
heimilisfræði,	myndmennt	og	upplýsingatækni	í	eitt	stórt	verkefni.	Ég	setti	niður	
hæfniviðmið	úr	aðalnámskrá	grunnskóla	2013	út	frá	hverri	námsgrein	sem	að	var	stefnt	að	
ná	í	gegnum	verkefnin	(sjá	viðauka	É),	ásamt	því	að	ná	hæfniviðmiðum	sem	sett	voru	í	
kennsluáætlun	(sjá	viðauka	A).				

4.10	Ferli	tvö		

Vorið	2019	fór	ég	annað	hringferli	í	þemanámi	með	samþættingu	námsgreina	og	að	hluta	til	
samvinnunámi.	Eftir	að	hafa	skoðað	allar	niðurstöður	árið	2017	fannst	mér	ég	ekki	hafa	
nægilega	mikið	af	gögnum	í	höndunum	og	var	þá	ákveðið	að	fara	annan	hring,	þó	svo	að	af	
framkvæmdinni	yrði	ekki	fyrr	en	tæpum	tveimur	árum	síðar	af	ýmsum	ástæðum.		

4.10.1	Undirbúningur	þemaverkefnis	

Í	rýnihópaviðtölunum	eftir	fyrra	þemaverkefnið	komu	nemendur	með	uppástungu	að	
tveimur	þemaverkefnum	sem	vel	væri	hægt	að	framkvæma	ef	tími,	aðstæður	og	leyfi	
gæfust.		

Tvö	verkefni	komu	í	ljós.	Annars	vegar	„þá	myndum	við	kannski	gera	eitthvað	
annað,	eins	og	að	hanna	föt	og	þemað	eða	viðfangsefni	væri	hönnun.	Þá	væri	
hægt	í	myndmennt	að	teikna	og	hanna	fötin,	í	upplýsingatækni	að	leita	af	alls	
konar	fötum	á	netinu,	í	íslensku	þá	myndum	við	skrifa	um	fötin	og	búa	til	
auglýsingu	hvað	þetta	er,	það	væri	líka	hægt	að	kynna	þetta	á	ensku	og	í	
stærðfræði	þyrftum	við	að	mæla	allt	út	þegar	við	værum	að	sauma	það	í	
saumum“	(Rýnihópaviðtal,	29.	maí	2017,	hópur	1).		

Þetta	sagði	einn	nemandi	í	viðtali	hjá	mér	og	fannst	mér	þetta	verkefni	ótrúlega	spennandi	
og	væri	áreiðanlega	skemmtilegt	fyrir	þau.	Hins	vegar	kom	líka	annað	spennandi	verkefni	
sem	hljóðaði	svona:	

„,,eins	og	íþróttir	og	framkvæmt	íþróttarmót	í	íþróttum.	Við	gætum	kannski	
bakað	líka	íþróttarkökur	og	borðað	þær.	Við	gætum	teiknað	myndir	í	
myndmennt,	notað	spjaldtölvu	til	þess	að	finna	um	íþróttir	á	netinu,	notað	
bækurnar	inn	á	bókasafni	og	skrifað	í	íslensku,	það	væri	líka	hægt	að	mæla	
íþróttarvöllinn	og	bara	alls	konar”	sagði	annar	nemandi	í	rýnihópaviðtali	
(Rýnihópaviðtal	29.	maí	2017,	hópur	2).		
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Fyrra	verkefnið	hljómaði	stórt	og	flott	en	því	miður	var	ekki	hægt	að	framkvæma	það	
vegna	aðstæðna	í	skólanum	á	þessum	tíma.	Ég	hefði	þurft	að	vera	búin	að	setja	það	inn	í	
kennsluáætlun	hjá	öllum	greinum	og	fá	alla	aðra	kennara	með	mér	í	lið.	Eins	er	hópnum	skipt	
í	tvennt	í	myndmennt	og	textíl	þar	sem	þeir	skiptast	á	að	vera	fyrir	og	eftir	áramót,	svo	
verkefnið	hefði	verið	erfitt	í	framkvæmd	þar	sem	ég	hafði	ekki	leyfi	fyrir	stofunum.	Ég	ákvað	
hins	vegar	að	vera	djörf	og	setja	bæði	verkefnin	upp	á	töflu	en	íþróttirnar	unnu	afgerandi	
sigur	í	þeirri	baráttu.	Það	er	e.t.v.	ekki	skrýtið	þar	sem	allt	eru	þetta	miklir	íþróttakrakkar	sem	
hafa	mikinn	áhuga	á	þessu.	Þegar	komið	var	að	því	að	hefja	fyrsta	tímann	í	ferli	tvö	byrjaði	ég	
á	því	að	rifja	upp	það	sem	gerðist	fyrir	tveimur	árum,	bæði	um	hvað	rannsóknin	snérist,	hvað	
ég	væri	að	gera	og	hvernig	verkefnið	þeirra	var.	Þau	mundu	vel	eftir	því	verkefni	og	byrjuðu	
að	rifja	upp	hvað	það	var	skemmtilegt,	að	það	hefði	verið	fyrsta	og	eina	stóra	þemaverkefnið	
með	samþættingu	námsgreina	sem	þau	hefðu	farið	í	og	ég	sjálf.	Í	þessu	þemaverkefni	voru	
námsgreinarnar	íslenska,	enska,	heimilisfræði,	upplýsingatækni	og	íþróttir	samþætt.		

Ég	byrjaði	á	því	að	skipta	nemendum	upp	í	hópa	tengdum	íþrótt	hvers	og	eins,	en	
einungis	komu	til	greina	körfubolti	og	fótbolti.	Meirihlutinn	var	í	körfuboltahópnum	svo	þeim	
hóp	var	skipt	í	þrennt	en	fótboltahópnum	í	tvennt.	Því	voru	fimm	hópar	í	heildina.	Í	flestum	
hópum	var	kynjaskiptingin	jöfn	en	í	einum	körfuboltahóp	voru	þrjár	stelpur	og	einn	stákur.	
Nemendur	óskuðu	eftir	að	fá	að	gera	eigin	áætlun	út	frá	markmiðum	sem	átti	að	ná	með	
þessu	íþróttaverkefni.	Á	töfluna	í	kennslustofunni	setti	ég	tímaramma	fyrir	þemaverkefnið	
með	dagsetningum	og	tímum	sem	við	myndum	framkvæma	verkefnið	á.	Einnig	setti	ég	fram	
markmið	og	hæfniviðmið	sem	við	ætluðum	að	ná	með	verkefninu.		

4.10.2	Vinnuferli	seinna	þemaverkefnis		

Vinnuferlið	var	þrjár	vikur,	frá	18.	febrúar	til	8.	mars	2019	og	nýtti	ég	alla	tíma	sem	ég	var	að	
kenna	þeim	í	þetta	verkefni.	Það	voru	því	14	x	40	mínútna	tímar	sem	fóru	í	íþróttaverkefnið.	
Ég	ákvað	að	gera	eins	og	í	fyrra	hringferli,	prenta	aftur	út	veggpjöldin	um	ábyrgð	og	
sjálfstæði	(sjá	viðauka	F)	og	festa	upp	á	vegg	í	kennslustofunni.	Ég	ákvað	að	halda	næstum	
því	sömu	kennsluháttum	og	í	fyrra	hringferli	en	gera	aðeins	meiri	kröfur	til	þeirra	um	ábyrgð	
og	sjálfstæði	með	því	að	láta	þau	búa	til	sína	eigin	áætlun,	en	það	var	þeirra	ósk.	Ég	var	farin	
að	þekkja	þau	vel	og	vissi	alveg	hvað	þau	gátu	gert,	og	sum	þeirra	gátu	aðeins	meira	en	
önnur.	Í	fyrra	hringferli	byggði	ég	kennsluna	mikið	á	fyrirmælum.	Í	þessu	hringferli	ákvað	ég	
að	ég	ætlaði	að	reyna	að	vera	með	sem	minnst	af	fyrirmælum	í	upphafi	tímanna	en	segja	
auðvitað	eitthvað	þegar	ég	kæmi	inn	í	stofuna.	Það	var	aldrei	í	mínum	huga	að	mæta	í	
stofuna,	setjast	niður	og	slaka	á	og	leyfa	þeim	að	sjá	um	verkefnið.	Mig	langaði	til	þess	að	sjá	
hvort	þau	gætu	haldið	þessari	áætlun	út	sem	þau	vildu	fá	að	gera.	Ég	ákvað	að	halda	mínu	
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striki	og	vera	á	hliðarlínunni,	fylgjast	vel	með,	skrá	allt	niður	og	fylgja	punktunum	mínum	sem	
ég	notaði	líka	í	fyrra	hringferli	(sjá	viðauka	B),	auk	þess	að	grípa	inn	í	ef	þess	væri	þörf.		

Á	töflunni	var	tímarammi	sem	nemendur	fengu	til	þess	að	áætla	í	verkefnið	en	þeir	fengu	
að	búa	til	sín	eigin	verkefni	út	frá	tímarammanum	og	námsgreinum.	Þau	áttu	að	finna	
verkefni	sem	hægt	væri	að	tengja	við	íslensku,	ensku,	heimilisfræði,	íþróttir	og	
upplýsingatækni.	Tíminn	var	nýttur	í	að	setja	markmið	og	skoða	hæfniviðmið	fyrir	hvert	
verkefni	(sjá	viðauka	I).	Í	lokin	var	svo	ákveðið	að	hver	hópur	myndi	gera	sjálfs-	og	
jafningjamat	út	frá	markmiðum	og	hæfniviðmiðum.	Bókstafirnir	A,	B,	C,	D	voru	notaðir	til	
þess.	Þann	18.	febrúar	2019	skrifaði	ég	í	rannsóknardagbókina	:		

Ég	sagði	við	þau	að	þau	ættu	að	gefa	hverju	verkefni	sem	þau	bjuggu	til	allavega	
einn	tíma	aukalega	þó	svo	að	þau	héldu	að	þau	þyrftu	ekki	að	nota	hann,	en	það	
væri	alltaf	betra	að	hafa	rúmlega	heldur	en	ekki.	Þau	fóru	strax	í	að	skipuleggja	
vinnu	sína,	hvað	þau	ætla	að	gera	í	hverjum	tíma.	Þau	bjuggu	áætlun	með	
verkefnum	sem	þau	ætluðu	að	gera.	Þau	settu	niður	hvað	þau	ætluðu	að	gera	í	
hverjum	tíma,	hver	myndi	gera	hvað	og	hvernig	þau	ætluðu	að	nýta	tímann.	Eftir	
að	nemendur	höfðu	klárað	að	finna	verkefni	út	frá	hverri	grein	sem	gæti	tengst	í	
eitt	stórt	verkefni	út	frá	körfubolta	og	fótbolta	fórum	við	að	skoða	markmið	og	
hæfniviðmið	sem	myndu	passa	við	þeirra	verkefni.	Þarna	sá	ég	hvað	þau	hafa	
þroskast	og	breyst	á	þessum	tveimur	árum.	Þau	voru	miklu	tilbúnari	núna	í	þetta	
verkefni	heldur	en	þegar	þau	voru	í	4.	og	5.	bekk	og	nú	orðin	tveimur	árum	eldri.	
Þau	eru	orðin	miklu	þjálfaðari	í	hópavinnu,	vera	sjálfstæð	og	taka	ábyrgð	á	
náminu	(Rannsóknardagbók,	18.	febrúar	2019).	

Þarna	sá	ég	að	þau	voru	orðin	þjálfaðari	í	hópavinnu	þar	sem	ég	hef	unnið	markvisst	með	
hana.	Mörg	skemmtileg	verkefni	komu	upp	og	voru	þau	mjög	frjó	í	hugmyndavinnu.	Þau	
vildu	til	dæmis	gera	áhugasviðsverkefni	eins	og	ritgerð	um	sína	íþrótt.	Þau	vildu	taka	viðtöl	
við	útlendingana	sem	eru	í	fótbolta-	og	körfuboltaliðunum	hér	í	bænum	og	hafa	þau	á	ensku.	
Eins	vildu	þau	tala	við	íslensku	leikmennina.	Þau	langaði	til	þess	að	búa	til	
heimildarmyndband	um	íþróttirnar	í	skólanum	og	íþróttarkennara	með	því	að	nota	tæknina	
og	eins	prófa	að	vera	íþróttarkennarar	og	fá	að	setja	upp	sitt	eigið	mót	eða	íþróttartíma	svo	
eitthvað	sé	nefnt.		

Stelpurnar	áttu	það	til	að	vera	meiri	stjórnendur	en	strákarnir	í	hópnum	og	er	ég	með	
gott	dæmi	um	það	í	rannsóknardagbókinni:	

Tími	tvö,	hóparnir	fóru	beint	í	vinnu,	alveg	sjálfir.	Þau	fóru	að	ná	sér	í	tölvur	og	
fóru	að	vinna.	Strákarnir	í	öðrum	hópnum	voru	svolítið	órólegir	og	voru	ekki	alveg	
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vissir	hvað	þeir	ættu	að	gera.	Ég	ákvað	að	fara	til	þeirra	og	spyrja	þau	út	í	hvað	
þau	væru	að	gera	og	hvort	einhver	væri	verkefnalaus	en	þá	heyrðist	í	tveimur	
stelpum	í	þessum	hóp	„strákar,	eigið	þið	að	vera	að	gera	þetta?	hvað	áttu	þið	að	
vera	að	gera,	það	var	búið	að	skipta	verkefnunum	niður	í	áætluninni.“	Ég	sagði	
við	strákana	„jæja	strákar,	hvað	segir	áætlunin,	hvað	eigið	þið	að	vera	að	gera?“	
Strákarnir	vissu	alveg	upp	á	hár	hvað	þeir	áttu	að	vera	að	gera	og	fóru	beint	í	þá	
vinnu.	Það	sem	mér	fannst	merkilegast	við	að	fylgjast	með	einum	hóp	í	
verkefnavinnu	þar	sem	stelpurnar	voru	þrjár	og	strákurinn	einn.	Þær	voru	mjög	
duglegar	að	hvetja	hann	áfram	til	þess	að	vinna	og	fá	hann	til	þess	að	koma	með	
alls	konar	hugmyndir.	Mér	fannst	ótrúlega	gaman	að	sjá	hversu	mikið	honum	
fannst	gaman	að	vinna	með	stelpunum	þó	að	hann	væri	eini	strákurinn	í	
hópnum.	Ég	held	að	það	sé	vegna	þess	hve	duglegar	þær	voru	að	hvetja	hann	
áfram	og	fá	hans	hugmyndir	(Rannsóknardagbók,	19.	febrúar	2019).		

Ég	hef	tekið	eftir	því	í	hópavinnu	að	stelpur	eiga	oft	til	að	vera	meiri	stjórnendur	en	strákar.	
Það	er	oft	eins	og	þeir	fylgi	bara	með	hópnum,	sinni	sínu	hlutverki	og	geri	verkefnið.	Það	
hefði	kannski	verið	sniðugt	að	hafa	einn	hóp	bara	með	strákum	þar	sem	þeir	fá	að	njóta	sín.	
Mér	fannst	samt	ótrúlega	gaman	að	sjá	hversu	duglegar	stelpurnar	voru	að	hvetja	strákinn	
áfram.	Þær	stjórnuðu	honum	ekki	heldur	hvöttu	hann	í	alls	konar	verkefnum	og	til	að	koma	
með	hugmyndir.	Það	var	virkilega	góð	samvinna	í	þessum	hóp.			

Á	mynd	8	og	9	má	sjá	nemendur	vinna	sjálfstæða	verkefnavinnu	í	tölvum	um	sitt	
áhugamál.		
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Mynd	8	-	Þemaverkefni	tvö	

	

Mynd	9	-	Þemaverkefni	tvö	

Að	halda	áætlun	gekk	vel	og	sinntu	flestir	hlutverki	sínu	mjög	vel.	Ég	fann	mikinn	mun	á	því	
hvaða	tíma	dags	nemendur	voru	að	vinna	í	verkefninu.	Yfirleitt	var	ég	með	þessa	tíma	á	
morgnanna	en	einn	dag	í	viku	vorum	við	eftir	hádegi	og	var	mjög	mikill	munur	á	þeim	þá,	
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vinnulega	séð.	Þá	voru	þau	úthaldslaus,	þreytt,	hávaðagjarnari	og	náðu	lítilli	einbeitingu.	
Þann	20.	febrúar	2019	skrifaði	ég	í	rannsóknardagbók	mína:		

Tíminn	í	dag	byrjaði	ekki	fyrr	en	klukkan	hálf	eitt	og	fann	ég	mikinn	mun	á	þeim	
vinnulega	séð.	Þau	eru	orðin	þreytt	og	eru	miklu	æstari	og	ná	ekki	nógu	góðri	
einbeitingu	sem	þau	ná	að	gera	á	morgnanna.	Það	var	mikill	hávaði	og	fíflalæti	og	
gat	ég	ekki	verið	á	hliðarlínunni	í	þessum	tíma	þar	sem	ég	þurfti	mikið	að	vera	að	
skipta	mér	af	þeim.	Ég	ákvað	að	taka	smá	pásu	frá	verkefninu	og	fara	með	þeim	í	
slökun	og	jóga	og	leyfði	þeim	svo	að	ganga	frá.	Mér	fannst	mjög	erfitt	að	reyna	
að	vinna	þetta	verkefni	með	þeim	þegar	þau	voru	öll	æst	og	engin	var	með	nógu	
góða	einbeitingu	(Rannsóknardagbók,	20.	febrúar	2019).		

Dagsformið	skiptir	gríðarlega	miklu	máli	og	tíminn	líka.	Þegar	unnið	er	í	svona	stóru	verkefni	
sem	krefst	áframhaldandi	vinna	verða	nemendur	að	vera	ferskir.	Hér	tók	ég	sömu	aðferð	og	
ég	gerði	í	fyrra	hringferli,	að	fara	í	smávegis	slökun.	Það	gekk	vel	í	fyrra	hringferli	og	allir	voru	
tilbúnir	að	vinna	eftir	slökunina.	Í	seinna	hringferlinu	leyfði	ég	nemendum	að	fara	heim	eftir	
jógað,	eins	og	sjá	má	í	færslunni.	Það	virkaði	ekki	eins	vel	og	áður	að	leyfa	þeim	að	slaka	á.			

4.11	Kennsla	í	öðru	námsumhverfi	í	seinna	þemaverkefni	

Tveir	hlutar	af	þemanáminu	kröfðust	þess	að	kennslan	færi	fram	í	öðru	námsumhverfi	eins	
og	í	fyrra	hringferlinu.	Nemendur	völdu	að	gera	bollakökur	sem	þeir	skreyttu	í	tengslum	við	
sína	íþróttagrein	og	fór	sú	kennsla	fram	í	heimilisfræðistofunni.	Hinn	hlutinn	fór	fram	í	
íþróttarhúsinu	þar	sem	nemendur	í	körfuboltahópum	völdu	að	gera	eitt	stórt	körfuboltamót	
fyrir	miðstig	skólans.		

4.11.1	Íþróttakökur		

Nemendur	voru	komnir	vel	á	veg	með	verkefnin	sín	sem	voru	tengd	við	aðrar	námsgreinar.	
Þeir	völdu	sér	að	baka	í	heimilisfræði	eins	og	í	fyrra	hringferlinu,	enda	finnst	þeim	gaman	í	
heimilisfræði.	Í	seinna	þemaverkefninu	var	nemendum	skipt	upp	í	fimm	hópa,	þrír	
körfuboltahópar	og	tveir	fótboltahópar.	Heimilisfræðistofan	gat	tekið	á	móti	fimm	hópum	og	
ákvað	ég	að	kýla	á	að	fara	með	þau	öll	niður,	en	það	var	einnig	út	af	tíma	þar	sem	styttri	tími	
fór	í	þetta	verkefni.	Ég	fékk	heimilisfræðikennarann	til	þess	að	kaupa	allt	hráefni	fyrir	okkur,	
hún	tók	vel	í	það	og	gerði	það	með	glöðu	geði.	Hér	var	markmiðið	að	fá	nemendur	til	þess	að	
vinna	sjálfstætt	eftir	uppskrift	og	notað	algengustu	mæli-	og	eldhúsáhöld.	Þann	1.	mars	2019	
skrifaði	ég	í	rannsóknardagbókina:		
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Í	dag	fórum	við	niður	í	heimilisfræðistofu	að	baka	kökur,	heimilisfræðikennarinn	
var	búin	að	kaupa	allt	inn	fyrir	okkur	og	þurftum	við	bara	að	baka	kökurnar.	Allir	
fóru	beint	í	hópana	sína	og	byrjuðu	á	að	baka,	þau	vissu	auðvitað	miklu	meira	en	
ég	um	öll	áhöld	í	heimilisfræðistofunni.	Þetta	var	svolítið	eins	og	í	fyrra	hringferli	
allir	með	verkefni,	einn	að	saxa	súkkulaðið,	einn	að	setja	öll	hráefni	í	hrærivélina,	
einn	að	týna	til	hráefnin	og	vaska	upp	og	einn	sem	sá	um	að	fylgjast	með,	kveikja	
á	ofninum,	passa	að	þetta	og	hitt	sé	í	lagi,	eins	og	stjórnandi	(Rannsóknardagbók,	
1.	mars	2019).		

Ég	skipti	nemendum	ekki	upp	í	hlutverk	og	notaði	samvinnunám	ekki	markvisst	í	þessu	
hringferli,	þó	ég	hafi	reynt	að	gera	það	í	upphafi	þemaverkefnisins.	Nemendur	sögðust	vera	
vanir	því	að	vinna	í	hlutverkum	í	heimilisfræðitímum.		

Ég	fylgist	vel	með	á	hliðarlínunni	því	allt	gekk	svo	vel,	eina	sem	ég	sagði	við	
nemendur	var	að	passa	að	fylla	ekki	formin	svo	það	lyftist	ekki	allt	upp	úr	
forminu,	þá	fékk	ég	svarið	„við	vitum	það	alveg,	við	höfum	bakað	svona	kökur	
áður,	lyftiduftið	lætur	kökurnar	lyftast.“	„Allt	í	lagi“	sagði	ég	og	þau	héldu	áfram.	
Næst	var	að	gera	kremið	og	gerðu	þau	það	alveg	sjálf,	ég	þurfti	ekki	að	skipta	
mér	af	eða	aðstoða	neitt	í	þessum	tíma,	kannski	ætti	ég	að	fara	bara	í	
heimilisfræðikennarann	á	þessu	stigi,	þetta	var	yndislegur	tími.	Allt	gekk	svo	vel,	
eina	sem	ég	þurfti	að	segja	í	tímanum	var	að	muna	að	ganga	frá	eftir	sig	en	allir	
virtust	vera	með	vel	á	nótunum	að	þau	þyrftu	að	vaska	allt	upp	og	ganga	frá	
stofunni	eins	og	þau	komu	að	henni.	Þau	kenndu	mér	líka	ýmsa	hluti	sem	ég	
fattaði	ekki	sjálf,	eins	og	að	sprauta	kremi	úr	pokanum,	byrja	á	að	setja	pokann	í	
glas	fylla	það	af	smjörkremi	og	klippa	endann	og	sprauta.	Þetta	á	eftir	að	koma	
mér	að	góðum	notum	fyrir	næsta	barnaafmæli	sem	ég	mun	halda.	

Nemendur	sýndu	góða	samvinnu	í	hópavinnu	í	heimilisfræðitímanum.	Þeir	sýndu	líka	
sjálfstæð	vinnubrögð	með	því	að	fara	sjálf	eftir	uppskrift	sinni	og	fylgjast	með	bakstrinum.	
Þeir	voru	orðnir	færir	í	að	skipta	sér	sjálf	í	hlutverk	og	vinna	samkvæmt	því.	Eftir	að	
nemendurnir	voru	búnir	að	baka	kökurnar	og	ganga	frá	öllu	á	sinn	stað	settumst	við	niður	og	
snæddum	á	gómsætum	kökunum.	Afrakstur	nemenda	má	sjá	á	myndum	10	og	11.			
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Mynd	10	-	Íþróttakökur	

	

Mynd	11	-	Nemandi	að	skreyta	

	

Á	þessum	myndum	má	sjá	misvel	gerðar	bollakökur,	á	mynd	10	má	sjá	þrjár	fótboltakökur	og	
eina	körfuboltaköku.	Á	mynd	11	má	sjá	nemenda	í	fótboltahóp	sprauta	smjörkremi	á	
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fótboltabollaköku.	Nemendur	í	fótboltahópunum	gerðu	sér	miklar	vonir	um	hvernig	
kökurnar	ættu	að	líta	út	og	voru	þau	með	myndir	til	þess	að	herma	eftir.	Sumum	fannst	
útkoman	hjá	sér	heldur	skringileg	og	hlógu	mikið.	Körfuboltahóparnir	voru	mjög	sáttir	með	
sínar	kökur	og	á	tímabili	leið	mér	eins	og	þetta	væri	keppni	á	milli	körfuboltahópanna	og	
fótboltahópanna.	

4.11.2	Körfuboltamót	

Nemendur	í	körfuboltahópunum	vildu	fá	að	vera	íþróttakennarar	í	einn	dag	og	skipuleggja	
körfuboltamót	fyrir	miðstig	skólans.	Markmiðið	var	að	hafa	allt	vel	skipulagt,	sýna	virðingu	og	
góða	framkomu,	sýna	jákvæð	og	árangursrík	samskipti	til	að	efla	liðsanda,	skýrar	leikreglur	
og	láta	nemendur	fara	eftir	leikreglum.	Auk	þess	var	mitt	markmið	að	sjá	hversu	vel	
nemendur	gætu	skipulagt	svona	stórt	körfuboltamót	og	hugsað	út	í	alla	þætti,	hvernig	þeir	
myndu	ná	að	vinna	saman	og	framkvæma	þetta.		

Ég	setti	mig	í	samband	við	skólastjórann	og	íþróttakennara	og	ræddi	við	þau	hvort	ég	
fengi	leyfi	frá	þeim	til	þess	að	geta	sagt	já	við	mína	nemendur.	Skólastjóri	og	íþróttakennari	
tóku	vel	í	þetta,	sérstaklega	íþróttakennarinn	þegar	hann	vissi	að	skipulagið	yrði	alfarið	hjá	
þeim.	Þegar	ég	var	búin	að	láta	körfuboltahópana	vita	að	þeir	gætu	framkvæmt	mótið	fór	allt	
af	stað.	Þessir	þrír	hópar	hjálpuðust	að	við	að	skipuleggja	mótið,	einn	hópurinn	fór	í	að	skipta	
nemendum	úr	fjórum	bekkjum	niður	í	lið	og	hinir	tveir	hóparnir	fóru	að	skipuleggja	mótið,	
hvernig	það	yrði	sett	upp	(viðauki	Í),	búa	til	auglýsingar	og	skoða	möguleikann	á	verðlaunum.	
Á	meðan	þessari	vinnu	stóð	voru	fótboltahóparnir	að	vinna	í	íslenskum	heimildaritgerðum	
um	íslenska	landsliðið	í	fótbolta.	Áður	en	mótið	var	framkvæmt	bað	ég	íþróttakennarann	um	
að	fara	yfir	þetta	og	athuga	hvort	allt	væri	í	góðum	málum	þar	sem	ég	var	ekki	viss	sjálf.	
Íþróttakennarinn	hrósaði	hópunum	fyrir	vel	unnin	störf	og	vel	uppsett	mót.	Í	
rannsóknardagbók	mína	skrifaði	ég:		

Körfuboltamótið	gekk	mjög	vel,	vá	ég	er	svo	ánægð	með	nemendur	mína,	þeir	
eiga	stórt	hrós	skilið.	Að	geta	sett	upp	svona	flott	mót,	ég	verð	að	viðurkenna	það	
fyrir	sjálfri	mér	að	ég	hefði	ekki	getað	gert	þetta.	Það	er	greinilegt	að	þau	hafa	
mikinn	áhuga	á	íþróttum	og	spá	mikið	í	því	þegar	haldin	eru	mót	hér	í	skólanum,	
þessi	mót	eru	kannski	að	skila	ágætis	kennslu	í	þessu.	Ég	get	ekki	alveg	svarað	
hvað	þau	lærðu	af	þessu	verkefni	að	setja	upp	svona	mót,	kannski	ef	þau	verða	
íþróttakennarar	eða	þjálfarar	er	þetta	gott	fyrir	þeirra	framtíð	en	mér	fannst	
skipta	miklu	meira	máli	að	þau	höfðu	gaman	og	var	þá	var	tilganginum	náð	
(Rannsóknardagbók,	8.	mars	2019).		
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Eftir	þetta	verkefni	var	markmiðum	flestra	nemenda	náð,	en	markmiðin	og	
hæfniviðmiðin	má	sjá	í	viðauka	I.	Nemendur	voru	hreinskilnir	í	sjálf-	og	jafningjamatinu,	en	
ég	fylgdist	vel	með	þeim	og	gat	punktað	hjá	mér	hvort	þau	hafi	náð	settum	markmiðum.	Í	
svona	verkefnum	finnst	mér	mega	horfa	á	heildina,	þ.e.	hvort	nemendur	hafi	náð	samvinnu,	
sem	þeir	gerðu	það.	Eins	þarf	að	hugsa	hvort	þeir	hafi	náð	að	framkvæma	vel	öll	verkefnin	
sem	voru	skipulögð,	með	hæfniviðmið	í	huga.	Flest	þeirra	náðu	þessu,	og	sum	voru	á	góðri	
leið	með	að	ná	markmiðunum.	Það	sem	mér	finnst	skipta	mestu	máli	í	þessu	öllu	saman	er	
að	nemendur	sýndu	sjálfstæð	vinnubrögð	og	ábyrgð	á	námi	sínu	þegar	þeir	fengu	að	ráða	og	
framkvæma	sín	eigin	verkefni.	Ég	sem	kennari	tók	stóran	þátt	í	að	fá	nemendur	til	þess	að	
sýna	þessa	hæfni	þar	sem	það	var	ég	sem	veitti	þeim	þennan	tíma	og	aðstæður	til	þess	að	
framkvæma	verkefnið.			

4.12	Ábyrgð	og	sjálfstæði	eldri	nemenda	

Í	fyrra	þemaverkefni	voru	nemendur	orðnir	ágætlega	sjálfstæðir	og	voru	farnir	að	taka	
ábyrgð	á	námi	og	verkefnum	sínum.	Þeir	voru	farnir	að	setja	gögnin	sín	á	rétta	staði,	vinna	
saman	í	hópavinnu	og	leita	hjálparlaust	á	netinu	að	verkefnum.	Auk	þess	voru	allir	farnir	að	
hjálpast	að	við	að	vinna	og	leysa	úr	verkefnum.	Í	seinna	þemaverkefninu	sýndu	nemendurnir	
enn	meira	sjálfstæði	og	enn	meiri	ábyrgð,	en	þeir	voru	þá	orðnir	tveimur	árum	eldri.	Í	seinna	
verkefninu	voru	þeir	líka	farnir	að	nota	Office	365	þar	sem	skólinn	var	með	áskrift	að	því	
forriti.	Þann	26.	febrúar	2019	skrifaði	ég	í	rannsóknardagbók	mína:		

Nemendur	eru	duglegir	að	nota	Office365	og	nota	skýin	sín,	ákveðið	var	að	einn	
úr	hverjum	hóp	myndi	geyma	öll	gögnin	til	þess	að	allt	færi	ekki	á	flakk,	en	deila	
skjalinu	með	öllum	öðrum	hópfélögum.	Þau	eru	orðin	mjög	seig	í	þessu	forriti	og	
eru	farin	að	skila	alls	konar	verkefnum	inn	á	Teams	sem	er	valkostur	sem	fylgir	
Office365.	Mér	finnst	ég	sjá	mikinn	mun	hversu	sjálfstæð	þau	eru,	að	geta	sest	
við	tölvu,	unnið	saman	í	hóp	að	ákveðnu	viðfangsefni	og	komið	með	einhverja	
útkomu.	Ég	velti	samt	fyrir	mér	hver	sé	ástæðan	fyrir	því	sé,	ætli	það	sé	bara	því	
þau	eru	orðin	eldri	eins	og	ég	er	búin	að	tönnlast	á	nánast	alla	
rannsóknardagbókina,	ég	veit	það	ekki.	Mér	finnst	þau	vera	mjög	sjálfstæð	og	
vera	farin	að	sýna	meiri	þroska	í	að	taka	ábyrgð	en	ég	get	samt	ekki	sagt	það	um	
alla	nemendur.	Spurning	hvort	ég	reyni	að	efla	þá	nemendur	meira?	
(Rannsóknardagbók,	26.	febrúar	2019).		

Við	þessar	vangaveltur	mínar	hugsa	ég	mikið	um	hvort	að	kennslan	mín	hafi	komið	að	góðum	
notum	og	hvort	það	sé	henni	að	þakka	að	þau	séu	orðin	svona	sjálfstæð.	Ég	hef	unnið	
markvisst	í	að	kenna	þeim	hvernig	sé	hægt	að	vera	sjálfstæður	í	námi		og	hvernig	við	eflum	
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það	hjá	okkur.	Þau	sýndu	nánast	í	hverjum	tíma	hversu	sjálfstæð	þau	voru	og	ef	þau	vissu	
ekki	svarið	leituðu	þau	til	samnemanda	og	svo	til	mín.	Hópavinnan	var	allt	önnur,	það	var	
alveg	greinilegt	að	þau	voru	búin	að	vera	mikið	í	slíkri	vinnu.	Þau	voru	búin	að	læra	hvernig	
hún	virkar,	og	ég	var	því	greinilega	búin	að	vera	gera	rétta	hluti.	Að	skapa	þeim	rými	og	
aðstæður	til	þess	að	vinna	í	hópavinnu.	Þessi	vinna	hefur	skilað	sér	vegna	þess	að	þau	voru	
farin	að	átta	sig	á	að	allir	þyrftu	að	vinna	og	leggja	sitt	af	mörkum.	Þannig	væri	markmiði	náð	
og	það	gengi	ekki	upp	ef	einhver	einn	væri	ekki	að	gera	neitt.	Þau	gátu	vel	gleymt	sér	í	þessu	
verkefni,	enda	sýndu	þau	mikinn	áhuga	á	því.	Ef	til	vill	var	það	því	þetta	er	áhugasvið	þeirra,	
en	í	rannsóknardagbókinni	vísa	ég	í	það	sem	vakti	athygli	mína	varðandi	áhuga:		

Þegar	tíminn	var	búinn	sagði	ég	við	nemendur	„jæja	nú	er	tíminn	búinn,	allir	að	
vista	skjölin	sín	og	ganga	frá	tölvum	og	spjaldtölvum	og	setja	í	hleðslu.“	
Nemendur	svöruðu	„ha?	er	tíminn	virkilega	búinn,	hann	er	allt	of	fljótur	að	líða.“	
Ég	ákvað	að	spyrja	nemendur	hver	væri	ástæðan	fyrir	því	og	svörin	sem	ég	fékk	
voru	„því	þetta	er	svona	verkefni	sem	við	höfum	mikinn	áhuga	á	og	þá	er	gaman	
að	vinna	í	því“,	„það	er	bara	einhvern	veginn	skemmtilegra	að	fá	að	vinna	svona	
hópverkefni,	fá	að	ráða	sjálf	um	hvað	við	gerum	og	að	fá	tölvur	og	spjaldtölvur“	
(Rannsóknardagbók,	27.	febrúar	2019).	

Í	þessari	færslu	minni	má	sjá	að	nemendur	sýndu	mikinn	áhuga.	Þeir	voru	farnir	að	kafa	enn	
dýpra	í	verkefnavinnu	og	týmdu	ekki	að	hætta.	Sem	kennari	hef	ég	lent	í	því	að	vera	í	
stærðfræði	með	nemendum	þar	sem	þeir	eru	orðnir	uppgefnir,	bíða	eftir	að	tíminn	sé	búinn	
og	nánast	fagna	því.	Að	sama	skapi	hefur	það	gerst	í	stærðfræðitímum	að	nemendur	átta	sig	
á	því	hvað	þeir	eru	að	gera	og	þá	verður	allt	svo	skemmtilegt	að	þeir	gleyma	sér.	Því	held	ég	
að	nemendur	sökkvi	sér	frekar	ofan	í	verkefni	sem	eru	skemmtileg	en	þegar	áhuginn	er	
minni.	

4.13	Samantekt		

Hringferlin	tvö	voru	ekki	eins	þó	þau	hafi	verið	mjög	svipuð,	en	bæði	voru	unnin	í	gegnum	
þemanám	með	samþættingu	námsgreina.	Það	að	hafa	farið	í	gegnum	tvö	stór	hringferli	
skýrði	margt	út	fyrir	mér.	

Í	fyrra	þemaverkefni	var	unnið	með	hæfniviðmið	úr	aðalnámskrá	til	hliðsjónar.	Í	vinnu	
verkefnanna	var	gleðin		við	völd	og	samvinnuþáttur	nemenda	góður.	Afurðin	í	fyrra	
þemaverkefninu	var	bakstur	nemenda.	Eftir	verkefnið	settist	ég	niður	og	skoðaði	hvernig	
nemendur	náðu	hæfniviðmiðunum,	sérstaklega	varðandi	ábyrgð	og	sjálfstæði.	Í	seinna	
þemaverkefninu	var	unnið	enn	meira	að	hæfniviðmiðunum	úr	hverri	námsgrein,	auk	
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hæfniviðmiða	úr	aðalnámskrá	(sjá	viðauka	J).	Lokamat	nemenda	byggðist	á	sjálfs-	og	
jafningjamati,	auk	kennaramats	út	frá	öllum	verkefnum.	Þá	var	lokaafurð	nemenda	
íþróttarmótið	hjá	körfuboltahópunum	og	heimildaritgerðin	hjá	fótboltahópunum.	
Megintilgangur	allra	verkefna	var	því	að	horfa	á	ábyrgð,	sjálfstæði	og	áhugasemi	nemenda.		

Í	báðum	þemaverkefnum	var	unnið	að	hluta	til	með	samvinnunám.	Nemendur	unnu	
stundum	í	hlutverkum	og	stundum	ekki,	en	mér	fannst	ég	aldrei	hafa	náð	almennilegum	
tökum	á	samvinnunáminu.	Það	hefði	þurft	að	vera	markvissara.		

Í	fyrra	þemaverkefninu	var	ég	lengi	að	átta	mig	á	því	hvernig	fyrirmælin	mín	ættu	að	vera.	
Eftir	að	hafa	breytt	kennsluháttum	mínum	þrisvar,	þ.e.	hvenær	og	hvernig	ég	ætti	að	segja	
fyrirmæli	tímans,	fór	ég	að	sjá	aðra	hluti.	Nemendur	voru	farnir	að	sýna	sjálfstæð	vinnubrögð	
í	verkefnavinnu,	spjalla	og	ræða	við	samnemendur	sína	og	leita	stundum	til	þeirra	til	að	
athuga	hvort	þeir	væru	ekki	örugglega	á	réttri	leið.	Þá	voru	þau	líka	farin	að	sýna	ábyrgð	á	
námi	sínu	eins	og	blöðum,	skila	verkefnum	og	passa	verkefnin	sín.	

Í	báðum	þemaverkefnum	var	ég	mikið	á	hliðarlínunni	að	fylgjast	með	en	þó	meira	í	seinna	
þemaverkefni.	Ég	fylgdist	mjög	vel	með	öllu	sem	var	að	gerast	fyrir	framan	mig	og	reyndi	að	
hlusta	á	það	sem	verið	var	að	ræða.	Þó	svo	að	ég	hafi	verið	á	hliðarlínunni	og	fundið	þá	
tilfinningu	að	ég	væri	ekki	að	gera	neitt	var	ég	að	gera	mjög	mikið.	Ég	gaf	nemendum	mínum	
þetta	tækifæri,	tíma	og	rými	til	að	framkvæma	verkefnið.	Ég	veitti	nemendum	mínum	ýmiss	
konar	aðstæður	og	tól	til	þess	að	þeir	gætu	framkvæmt	og	sýnt	sína	hlið,	svo	þeir	gætu	sýnt	
sjálfstæði.	Ef	ég	hefði	ekki	farið	í	þetta	verkefni	með	þeim	og	haldið	áfram	venjulegri	kennslu	
hefðu	þeir	ekki	sýnt	það	sjálfstæði	og	ábyrgð	sem	ég	var	að	leita	af.	Ég	lærði	margt	af	því	að	
horfa	á	krakkana	og	fylgjast	með	þeirra	verkefnavinnu,	það	var	nóg	að	gera	hjá	mér	að	
punkta	niður	og	fylgjast	með.	Þetta	verkefni	var	ekki	bara	til	þess	fallið	að	auka	sjálfstæði	og	
ábyrgð	nemenda	heldur	líka	hjá	mér.	Verkefnið	hjálpaði	mér	að	verða	sjálfstæðari	í	kennslu	
og	efldi	sjálfstraust	mitt	sem	kennara.	Einnig	fór	ég	að	hugsa	nánar	út	í	ólíka	einstaklinga	og	
þarfir	hvers	og	eins,	við	erum	ekki	öll	eins.		

	Í	seinna	þemaverkefninu	voru	nemendur	farnir	að	vinna	í	tölvum	og	spjaldtölvum	og	
vista	öll	verkefni	sín	þar	inni,	en	þeir	voru	hættir	að	nota	blöð	eins	og	í	fyrra	þemaverkefni.	
Með	því	að	framkvæma	þetta	seinna	þemaverkefni	vildi	ég	fá	frekari	niðurstöður	í	þessari	
rannsókn	því	mér	fannst	ég	ekki	hafa	nægilega	mikið	magn	upplýsinga	eftir	fyrsta	
þemaverkefnið.	Eftir	á	að	hyggja	sé	ég	að	ég	var	með	ágætar	niðurstöður	úr	fyrra	
þemaverkefni	sem	ég	hefði	mátt	rýna	betur	í	og	vinna	betur	úr.	Ég	ákvað	að	seinna	
þemaverkefnið	myndi	þá	verða	til	þess	að	ég	gæti	staðfest	niðurstöður	mínar	úr	fyrra	
þemaverkefni	enn	frekar.		

Meginniðurstaðan	er	sú	að	mér	tókst	að	fá	nemendur	til	þess	að	sýna	sjálfstæði	í	námi	og	
taka	ábyrgð	á	námi	sínu	með	því	að	fara	með	þeim	í	þemavinnu	og	leyfa	þeim	að	ákveða	
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hvað	ætti	að	gera.	Þó	svo	að	ég	hafi	ákveðið	viðfangsefnið	í	fyrra	þemaverkefni	held	ég	að	
það	hafi	verið	góð	ákvörðun,	að	koma	til	móts	við	þennan	aldur	með	því	að	aðstoða	þau	og	
leiðbeina	þeim	í	gegnum	þetta.	Ég	tel	það	líka	hafa	haft	góð	áhrif	á	þau	að	leyfa	þeim	að	hafa	
áhrif	á	verkefnið	sjálf,	og	að	það	hafi	verið	nóg	til	þess	að	ná	fram	áhuga	þeirra.	Þau	voru	
farin	að	sýna	hverri	námsgrein	áhuga,	til	dæmis	stærðfræðiverkefninnu	þar	sem	þurfti	að	
tvöfalda	og	þrefalda.	Í	seinna	þemaverkefninu	var	ég	orðin	færari	í	að	skipuleggja	sjálfa	mig	
og	kenna	í	þemavinnu	með	samþættingu	námsgreina.	Ég	vissi	nákvæmlega	hvað	ég	var	að	
fara	út	í	auk	þess	sem	nemendurvoru	orðnir	mun	þroskaðari	og	sjálfstæðari.	Frá	því	að	
nemendurnir	hófu	sitt	fyrsta	þemanám	og	þar	til	það	seinna	fór	fram	var	ég	búin	að	vinna	
mikið	með	þeim	í	alls	konar	samþættingarvinnu	og	hópavinnu,	en	þó	ekki	með	stórum	
verkefnum.	Ég	vil	meina	að	það	hafi	hjálpað	nemendunum	að	hafa	verið	eins	og	þeir	eru	
orðnir	í	dag,	sjálfstæðir	og	farnir	að	taka	ábyrgð	á	sínu	námi.		

	

	

	



	

60	

5	Umræður	

Hér	mun	ég	fara	í	gegnum	og	draga	fram	það	helsta	sem	má	læra	af	niðurstöðunum	og	
spegla	þær	við	fyrri	rannsóknir	og	fræðilegan	bakgrunn.	Tilgangurinn	með	þessari	rannsókn	
var	að	kanna	hvort	ég	gæti	eflt	nemendur	mína	í	því	að	taka	ábyrgð	og	sýna	sjálfstæð	
vinnubrögð.	Í	þessum	kafla	mun	ég	byrja	á	að	fara	yfir	val	á	viðfangsefni	og	svo	hlutverk	
kennara.	Þriðji	kaflinn	er	um	raddir	og	sjálfstæði	nemenda	og	sá	næsti	um	hvert	mikilvægi	
samvinnunáms	er.	Að	lokum	fer	ég	yfir	hvað	ég	lærði	á	verkefninu.			

Rannsóknarspurningarnar	voru	sem	fyrr	segir	tvær:		

1. Hvernig	get	ég	aukið	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	í	námi?	

2. Hvernig	get	ég	notað	þemaverkefni	til	þess	að	auka	áhuga,	sjálfstæði	og	ábyrgð	

nemenda	í	námi?	

5.1	Val	á	viðfangsefni	

Þemanám	er	einn	af	þeim	kennsluháttum	sem	henta	vel	þegar	auka	á	sjálfstæði	nemenda	og	
skapandi	vinnubrögð	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2008).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	
þegar	nemendur	fengu	að	hafa	áhrif	á	verkefnin	og	segja	sínar	skoðanir	á	náminu	og	
skipulagi	þess	sýndu	þeir	meiri	áhuga	á	verkefninu	og	voru	þar	af	leiðandi	sjálfstæðir	í	námi.	
Sjálf	hafði	ég	aldrei	prófað	þemanám	í	kennslu	né	farið	sjálf	í	slík	verkefni	í	grunnskóla.	Það	
kom	í	ljós	í	seinna	þemaverkefni	að	nemendurnir	þurftu	ekki	að	fá	hugmyndir	og	kveikjur	frá	
kennaranum	vegna	áhuga	síns	á	viðfangsefninu	og	voru	þeir	í	stakk	búnir	til	að	skipuleggja	
innihald	námsins	sjálfir.	Nemendur	tóku	af	skarið,	skiptu	sér	í	hlutverk,	stýrðu	hver	öðrum	og	
hjálpuðust	að	við	námið.		

Ef	samþætta	á	námsgreinar	í	gegnum	þemanám	er	mikilvægt	að	velja	rétt	þema	sem	
hentar	fyrir	nemendur	því	það	getur	aukið	áhuga	þeirra	og	vinnusemi	(Lipson,	o.fl.,	1993).	
Eins	og	fram	hefur	komið	valdi	ég	viðfangsefnið	uppskrift	í	fyrra	þemaverkefninu.	Ég	tel	það	
hafa	verið	gott	val	þar	sem	nemendur	sýndu	því	mikinn	áhuga.	Þeir	bjuggu	til	alls	konar	
verkefni	út	frá	viðfangsefninu	í	hverri	námsgrein	fyrir	sig	og	tengdu	verkefnin	sem	þeir	höfðu	
unnið	á	undanförnum	vikum	við	þemaverkefnið.	Það	hentaði	þeim	mjög	vel	og	sýndu	þeir	
sjálfstæði	í	þeim	verkefnum	því	þeir	vissu	hvað	átti	að	gera.	Ég	tel	það	vera	góða	leið	að	leyfa	
nemendum	að	velja	hvað	eigi	að	gera	í	verkefninu	því	ég	velti	fyrir	mér	hvort	allir	hefðu	sýnt	
jafn	mikinn	áhuga	ef	ég	hefði	valið	verkefnin	sjálf.	Því	velti	ég	einnig	fyrir	mér	hvort	
niðurstöðurnar	hefðu	sýnt	eitthvað	annað	ef	ég	hefði	stjórnað	verkefninu	fá	upphafi	til	enda	
og	nemendurnir	hefðu	ekki	fengið	neitt	um	það	að	segja.	Þessari	vangaveltu	minni	má	svara	
út	frá	verkefnavinnu	sem	ég	vann	með	sömu	nemendum.	Þeir	áttu	að	gera	heimildaritgerð	
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þar	sem	viðfangsefnið	var	þeirra	val.	Nokkrum	vikum	síðar	áttu	þeir	að	gera	ritunarverkefni	
þar	sem	allir	höfðu	sama	viðfangsefnið.	Á	þessum	tveimur	verkefnum	fann	ég	mikinn	mun,	
krakkarnir	voru	miklu	áhugasamari	og	sjálfstæðari	í	heimildaritgerðinni	en	þeir	voru	í	
ritunarverkefninu.	Ég	tel	ástæðuna	vera	þá	að	þeir	höfðu	valkostinn	í	heimildaritgerðinni	en	
ekki	í	ritunarverkefninu.		

Í	seinna	þemaverkefni	voru	nemendur	orðnir	eldri	og	reyndari	í	alls	kyns	verkefnum.	Í	því	
verkefni	var	val	um	tvö	viðfangsefni	en	ég	bauð	nemendum	mínum	það	tækifæri	að	fá	alfarið	
að	stjórna	þessu	verkefni.	Ef	þemaverkefnið	hentar	nemendum	vel	fara	þeir	að	tengjast	
betur	við	það	sem	þeir	eru	að	læra,	og	ef	viðfangsefnið	er	inn	á	áhugasviði	þeirra	finnst	þeim	
vera	tilgangur	í	því	að	læra	um	það	(Lipson,	o.fl.,	1993).	Í	seinna	þemaverkefninu	völdu	
nemendur	verkefnið	sem	var	þeirra	stóra	áhugasvið,	íþróttir.	Ég	ákvað	að	vera	mjög	djörf	og	
henda	mér	í	djúpu	laugina	með	því	að	veita	þeim	þá	ósk	að	fá	að	gera	eigin	áætlun.	Ég	fann	
hins	vegar	mikinn	mun	í	fyrra	og	seinna	þemaverkefninu	þar	sem	ég	var	með	áætlun	í	fyrra	
þemaverkefni	en	nemendur	gerðu	sína	áætlun	í	seinna	þemaverkefni.	Í	fyrra	þemaverkefni	
var	ég	með	yfirsýn	yfir	öll	verkefnin	og	allir	voru	að	gera	það	sama,	þó	sumir	hafi	verið	fljótari	
með	verkefnið	en	aðrir.	Í	seinna	þemaverkefni	spurði	ég	nemendur	frekar	út	í	allt	verkefnið	
með	alls	konar	spurningum	og	vangaveltum.	Þannig	mynduðust	oft	meiri	samræður	á	milli	
mín	og	nemenda	í	seinna	þemaverkefninu.	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	kemur	fram	í	hæfniviðmiðum	að	við	lok	7.	bekkjar	eigi	
nemendur	að	geta	sett	sér	markmið	í	námi	og	unnið	eftir	þeim,	gert	sér	grein	fyrir	hvers	er	
ætlast	af	þeim	í	námi	og	hvernig	þeir	geta	hagað	námi	sínu	í	samræmi	við	það	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Ég	tel	það	hafa	verið	mjög	gott	fyrir	þau	að	fá	að	prófa	að	gera	eigin	
áætlun,	standa	við	hana	og	sjá	hversu	mikilvægt	það	er	að	hafa	eitthvað	skipulag,	markmið	
og	hæfni	varðandi	verkefnið.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	kemur	einnig	fram	að	
nemendur	við	lok	7.	bekkjar	eigi	að	geta	skipulagt	sitt	eigið	nám	með	hliðsjón	af	
hæfnviðmiðum	aðalnámskrár.	Eftir	að	verkefnin	voru	tilbúin	fundum	við	hæfniviðmið	fyrir	
hvert	verkefni	til	þess	að	stefna	að,	ásamt	markmiðunum	um	ábyrgð	og	sjálfstæði.	Unnið	var	
með	sjálfs-	og	jafningjamat	ásamt	kennaramati	við	lokaafurð	nemenda.	Að	leyfa	þeim	að	
gera	sína	áætlun	var	erfiðara	fyrir	mig	en	þau	þar	sem	mig	langaði	helst	að	vera	með	
fingurna	ofan	í	öllum	áætlunum	og	skipta	mér	af.	Þarna	þurfti	ég	að	setja	í	bakkgírinn	og	
reyna	að	kúpla	mig	út	og	gefa	þeim	tækifæri	til	að	taka	ábyrgð	á	hlutunum.	Þar	sýndi	það	sig	
að	þegar	nemendur	fá	tækifæri	til	að	taka	ábyrgð	á	því	sem	þeir	eru	að	læra	verða	þeir	
áhugasamir	og	velja	sér	gjarnan	verkefni	sem	hentar	þeim	vel	miðað	við	getu.	Nemendur	
nota	þekkingu	sína	til	þess	að	leysa	viðfangsefnið,	með	því	verða	þau	sjálfstæðari	og	fara	að	
nota	gagnrýna	hugsun	(Lipson	o.fl.,	1993;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1995,	20sa02).		
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Þetta	þemaverkefni	bauð	upp	á	fjölbreytilega	kennslu	og	hentaði	aðferðin	vel	fyrir	
lokaverkefnið	mitt	til	þess	að	sjá	hvort	ég	gæti	haft	einhver	áhrif	á	ábyrgð	og	sjálfstæði	
nemenda	með	því	að	fara	með	þeim	í	stórt	þemaverkefni	með	samþættingu	námsgreina.	
Fyrst	um	sinn	var	ég	ekki	viss	hvernig	svona	verkefni	ætti	að	geta	svarað	
rannsóknarspurningum	mínum	um	sjálfstæði	og	ábyrgð	nemenda	í	námi	en	þessi	
verkefnavinna	er	allt	öðruvísi	en	að	sitja	við	borð	og	læra	í	stærðfræðibók,	svo	dæmi	sé	
tekið.	Það	er	mikið	að	gerast,	nemendur	eru	óhræddir	við	að	segja	sínar	sterku	skoðanir	
koma	vel	á	óvart.	Nemendur	öðlast	meiri	skilning	á	námsefninu	ef	námsgreinar	eru	
samþættar	(Gardner,	1993).	Það	er	í	samræmi	við	mína	reynslu	en	ég	tók	eftir	því	að	
samþætting	námsgreina	eykur	áhuga	nemenda	á	öllum	námsgreinum	því	þeir	kynnast	
námsgreininni	á	annan	hátt	og	sjá	að	það	er	hægt	að	gera	alveg	eins	verkefni	og	er	í	bók	og	
hafa	það	verklegt.		

5.2	Hlutverk	kennara	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	nokkuð	sterk	áhersla	á	að	grunnskólar	eigi	að	stuðla	að	
því	að	nemendur	efli	rökhugsun	og	gagnrýna	hugsun,	sem	og	skapandi	hugsun	og	lausnaleit.	
Nemendur	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	rökræða	og	rökstyðja	mál	sitt	í	ræðu	og	riti.	Einnig	er	
mikilvægt	að	þeir	öðlist	þá	hæfni	að	geta	ígrundað	hlutina.	Grunnskólar	eiga	að	leggja	
áherslu	á	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	þjálfa	hæfni	við	skapandi	starf,	verklega	færni,	
nýsköpun	sem	hvetur	til	frumkvæðis	og	sjálfstæðis	í	vinnu	nemenda	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Einnig	kemur	fram	í	aðalnámskrá	grunnskóla	2011	að	meginhlutverk	
kennara	sé	að	reyna	að	vekja	áhuga	nemenda	og	viðhalda	áhuga	þeirra	á	náminu.	Það	er	
hlutverk	kennarans	að	skapa	rými	fyrir	nemendur	til	að	fá	þjálfun	til	að	ná	þessari	hæfni.	Til	
þess	að	viðhalda	áhuganum	þarf	kennari	að	nota	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	veita	
nemendum	sínum	frjóar	og	breytilegar	námsaðstæður	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).		

Þessir	hlutar	eru	eitthvað	sem	ætti	að	skoða	reglulega,	að	við	sem	kennarar	getum	boðið	
nemendum	okkar	upp	á	skapandi	starf	og	verkefni	til	þess	að	efla	frumkvæði	og	sjálfstæði	
þeirra	í	eigin	námi.	Áður	en	ég	fór	í	þemanám	var	ég	mjög	stressuð	yfir	því	að	ég	myndi	ekki	
vera	að	gera	neitt	í	nokkrar	vikur,	að	ég	væri	að	horfa	upp	á	nemendur	mína	vera	missa	af	
ákveðinni	íslenskukennslu	sem	ég	setti	fram	í	upphafi	kennsluáætlunar	í	ákveðinni	bók	á	
fyrirfram	ákveðinni	blaðsíðu.	Oft	er	sagt	að	ástæðan	fyrir	því	að	kennarar	fari	síður	í	
þemanám	sé	að	þeim	finnist	erfitt	að	fara	úr	hefðbundinni	kennslu,	þeir	vilja	halda	sínu	
skipulagi	eftir	stundatöflu	og	fara	í	hverja	námsgrein	fyrir	sig	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).	Þetta	
var	einmitt	sú	tilfinning	sem	ég	upplifði	áður	en	þemanámið	hófst	og	einnig	eftir	viku	tvö	í	
fyrra	þemaverkefninu.	Í	fyrstu	tímunum	í	fyrra	þemaverkefninu	var	nóg	að	gera	hjá	mér	og	
nemendum	svo	það	skipti	mig	litlu	máli	hvort	það	stæði	stærðfræði	eða	íslenska	á	töflunni,	
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því	ég	vildi	nýta	sem	flestar	kennslustundir.	Skellurinn	kom	í	viku	tvö	en	þá	leið	mér	eins	og	
ég	væri	ekki	að	kenna	þeim	neitt,	þau	væru	bara	að	hanga	og	gera	einhver	verkefni	sem	
skiptu	engu	máli	og	að	þau	væru	ekki	að	læra	neitt	markvisst.	Þarna	þurfti	ég	mína	
stundatöflu,	að	ég	kæmi	inn	í	tíma	og	það	stæði	stærðfræði	á	stundatöflunni	og	allir	beint	í	
stærðfræðibækurnar.		

Það	var	ekki	fyrr	en	í	seinna	þemaverkefninu	sem	ég	var	búin	að	læra	að	þetta	væri	allt	í	
lagi,	að	þegar	ég	væri	á	hliðarlínunni	að	fylgjast	með	væri	ég	að	gera	svo	miklu	meira		en	að	
horfa	og	gera	ekki	neitt.	Í	seinna	þemaverkefninu	fannst	mér	ég	vera	öruggari	þó	að	það	hafi	
komið	tímar	þar	sem	mér	leið	eins	og	ég	væri	ekki	að	gera	neitt,	sæti	á	rassinum	og	fylgdist	
með	þeim	eins	og	ég	væri	að	passa	þau.	Það	var	samt	mitt	hlutverk	að	fylgjast	með	og	skapa	
aðstæður	sem	væru	góðar	fyrir	nemendur	að	vinna	í.	Þó	að	fræðin	segi	að	val	nemenda	á	
viðfangsefni	skipti	miklu	máli	varðandi	áhuga	nemenda	rak	ég	mig	á	að	tími	dagsins	skiptir	
einnig	gríðarlega	miklu	máli.	Allir	tímar	sem	ég	var	með	voru	á	morgnanna,	nema	einu	sinni	í	
viku	þegar	við	vorum	eftir	hádegi	frá	klukkan	13:30–14:50.	Í	stuttu	máli	sagt	var	þessi	tími	
eiginlega	hræðilegur.	Þarna	fann	ég	fyrir	hávaðanum	sem	þemanám	hefur	verið	gagnrýnt	
fyrir.	Þemanám	hefur	fengið	það	orð	á	sig	að	því	fylgi	mikill	hávaði,	nemendur	séu	ekki	kyrrir	
á	sínum	vinnustað	og	mikið	sé	um	ráp	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).	Þessi	tími	dags	var	
augljóslega	ekki	góður	en	þrátt	fyrir	það	set	ég	spurningamerki	við	það	sem	hefur	verið	sagt	
um	þemanám	þar	sem	þetta	voru	einu	tímarnir	þar	sem	ég	fann	fyrir	miklum	hávaða,	rápi	og	
einbeitingarskorti	hjá	nemendum.		

Eftir	fyrsta	þemaverkefni	sá	ég	útkomuna	hjá	nemendum	mínum,	gleðin	sem	skein	í	gegn	
hjá	þeim	eftir	að	þeir	sýndu	sína	afurð	var	frábær.	Þeir	voru	stoltir	af	heildarverkefninu	og	
bakstrinum.	Ef	það	er	ekki	að	ná	markmiðinu	með	því	að	nemendur	sýni	gleði	sína	og	sýni	að	
þau	geti	tekið	ábyrgð	og	verið	sjálfstæð,	þá	veit	ég	ekki	hvað.	Í	seinna	verkefninu	var	ég	
aðeins	rólegri,	e.t.v.	vegna	þess	að	ég	vissi	að	þau	lærðu	eitthvað	af	þessu	þó	þau	væru	ekki	í	
bókunum	í	þessari	kennslustund	eins	og	stundataflan	segir.	Ég	tel	að	það	vera	mjög	
mikilvægt	fyrir	kennara	að	upplifa	þetta	stig,	að	hann	fái	sjokk	og	finnist	eins	og	hann	sé	
ekkert	að	gera	eða	kenna	neitt	því	hann	er	að	gera	svo	miklu	meira	bara	með	því	að	leyfa	
nemendum	að	njóta	sín	og	þroskast.	Meyvant	Þórólfsson	(2003)	segir	í	grein	sinni	að	við	
kennarar	þurfum	að	veita	nemendum	réttu	námsaðstæðurnar	svo	þeir	þroskist.	Auk	þess	
segja	Kagan	og	Kagan	(2009)	að	kennari	eigi	ekki	að	vera	stjórnandi	og	stýra	öllu	verkefninu.	
Kennarinn	hefur	það	hlutverk	að	fylgjast	með	og	ráðleggja	hópunum,	ef	hópurinn	þarf	
aðstoð	hjálpar	kennarinn.		

Eins	og	fram	hefur	komið	var	ég	mikið	á	hliðarlínunni	þegar	á	verkefnavinnu	nemenda	
stóð,	en	þó	fylgdist	ég	vel	með.	Tomlinson	(2001)	segir	einmitt	að	kennari	eigi	fyrst	og	fremst	
að	vera	leiðbeinandi,	ekki	stjórnandi.	Ég	var	mjög	dugleg	að	hrósa	þeim	fyrir	vinnu	sína	og	
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hlusta	á	þeirra	skoðanir.	Það	kom	aldrei	fyrir	að	ég	settist	niður	og	sagði	þeim	að	fara	í	sína	
verkefnavinnu	og	færi	síðan	sjálf	í	tölvuna	að	vinna,	ekki	einu	sinni	í	seinna	þemaverkefninu	
þar	sem	nemendur	voru	orðnir	mjög	sjálfstæðir.	Ég	hefði	auðveldlega	getað	gert	það	í	seinna	
þemaverkefninu,	sest	niður	með	kaffibolla	og	farið	yfir	verkefni	á	meðan	þau	væru	í	sinni	
vinnu.	Ef	ég	hefði	gert	það	hefði	ég	litið	á	það	sem	óvirðingu	við	nemendur	mína	og	gæti	ég	
trúað	að	þeim	myndi	finnast	það	líka.	Kennarar	verða	að	íhuga	kennsluhætti	sína	og	bera	
virðingu	fyrir	nemendum	sínum	með	því	að	sýna	þeim	áhuga	og	virka	hlustun.	Ef	kennari	
hlustar	og	tekur	eftir	hjá	nemendum	finna	nemendur	að	það	sé	tekið	mark	á	þeim	og	byggir	
það	upp	sjálfsálit	og	sjálfstraust	þeirra	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	
2012).	Ég	tel	þó,	eftir	að	hafa	fylgst	með	nemendum	mínum	í	þessu	verkefni,	að	þeir	hefðu	
sýnt	jafn	mikinn	áhuga	á	hvaða	viðfangsefni	sem	er,	svo	lengi	sem	um	fjölbreyttar	
kennsluaðferðir	með	samþættingu	námsgreina	væri	að	ræða.		

5.3	Raddir	og	sjálfstæði	nemenda	

Til	þess	að	vera	virkur	þátttakendi	í	samfélaginu	þurfa	skólar	að	bjóða	upp	á	lýðræði.	Þeir	
þurfa	að	efla	frumkvæði	nemenda,	sjálfstæða	hugsun,	að	nemendur	geti	sett	sig	í	spor	
annarra,	unnið	með	öðrum	og	sýnt	öðrum	virðingu	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	
Sigurðardóttir,	2012).	Ég	velti	mikið	fyrir	mér	hvernig	ég	gæti	haft	verkefnið	sem	
lýðræðislegast	fyrir	nemendur,	því	ég	þekki	það	frá	minni	grunnskólagöngu	að	ef	ég	fékk	val	
um	eitthvað	sýndi	ég	meiri	áhuga	á	hlutunum.	Niðurstöður	rannsóknar	frá	Amalíu	
Björnsdóttur,	Baldri	Kristjánssyni	og	Berki	Hansen,	2008	eru	sambærilegar	og	hjá	mínum	
nemendum	þar	sem	áhugi	þeirra	er	mismikill	á	námsgreinum.	Hér	var	líka	áhugavert	að	þó	
að	nemendur	veldu	þemað	íþróttir	í	seinna	þemanu,	vildu	þeir	líka	baka	sem	reynsla	mín	
segir	að	veki	alltaf	áhuga	nemenda.		

Bæði	í	tímum	og	rýnihópaviðtölum	heyrði	ég	frá	nemendum	mínum	að	þeim	fannst	
skemmtilegt	og	spennandi	að	fá	að	ráða	verkefnum	og	að	finna	að	skoðanir	þeirra	voru	
metnar.	Í	tímum	sá	ég	að	nemendur	höfðu	það	mikinn	áhuga	á	verkefnunum	að	þeir	
gleymdu	sér	í	verkefnavinnu	og	voru	hissa	þegar	tíminn	var	búinn.	Eins	og	fram	kom	í	
niðurstöðum	fyrra	þemaverkefnisins	voru	nemendur	farnir	að	sýna	mikla	ábyrgð	varðandi	
verkefnin	sín.	Þeir	voru	farnir	að	passa	verkefnin	sín	og	setja	þær	í	skúffurnar	sínar	eftir	
tímann.	Þeir	náðu	að	átta	sig	á	að	þeir	þyrftu	að	passa	verkefnin	til	þess	að	geta	gengið	aftur	
í	þau.	Áður	en	þemanámið	hófst	var	það	andstæðan	við	þetta.	Í	aðalanámskrá	grunnskóla	
(2011)	eru	hæfniviðmið	nemenda	í	lok	4.	bekkjar	að	nemandi	eigi	að	geta	unnið	eftir	
fyrirmælum	og	borið	ábyrgð	á	eigin	verkefnum	og	vinnubrögðum.	Eins	og	kom	fram	í	
niðurstöðunum	í	seinna	þemaverkefninu	varðandi	ábyrgð	notuðu	nemendur	forritið	Office	
365	og	vistuðu	öll	verkefnin	sín	á	skýið	þar.	Þar	tók	einn	nemandi	í	hópnum	ábyrgð	á	
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verkefnunum	og	passaði	upp	á	verkefnin	í	sínu	skýi.	Í	hverjum	tíma	vissi	hópurinn	hvar	
verkefnin	voru	og	hvað	allir	ættu	að	gera.		

5.4	Mikilvægi	samvinnunáms	

Áður	en	ég	hóf	rannsóknina	var	ég	búin	að	ákveða	að	ég	ætlaði	að	skipta	nemendum	upp	í	
hópa	og	hafa	þau	í	hópavinnu	í	þemaverkefninu.	Þegar	Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Svava	
Pétursdóttir	lásu	rannsóknaráætlunina	mína	veltu	þær	fyrir	sér	hvers	vegna	ég	notaði	ekki	
samvinnunám.	Ég	skoðaði	fræðin	á	bakvið	samvinnunám	og	hverjir	kostir	þeirra	og	gallar	
væru.	Þegar	unnið	er	í	þemavinnu	með	samþættingu	námsgreina	þurfa	nemendur	að	átta	sig	
á	því	að	samvinna	auðveldar	verkefnavinnuna	og	hjálpar	þeim	að	hafa	góð	samskipti	við	aðra	
nemendur	(Lipson	o.fl.,	1993;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1995,	2002).	Þemanám	er	góð	leið	fyrir	alla	
nemendur	að	leggja	sitt	af	mörkum	í	verkefninu	(Drake	og	Reid,	2010).		

Johnson	og	Johnson	(1994)	segja	einnig	að	þegar	unnið	sé	í	venjulegri	hópavinnu	gerist	
það	oft	að		einhver	einn	vinni	ekki	og	komist	upp	með	að	fá	sömu	einkunn	og	hópfélagarnir	
en	fyrir	lítið	framlag,	og	getur	það	myndað	togstreitu.	Þetta	vildi	ég	reyna	að	forðast	sem	
heitan	eldinn	og	ákvað	því	að	hefja	samvinnunám	með	mínum	nemendum	í	fyrra	
þemaverkefninu.	Ég	skipti	nemendum	upp	í	hópa	en	reyndi	að	velja	út	frá	vináttu	og	
áhugamáli	þar	sem	Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl,	(2005)	og	Kagan	og	Kagan	(2009)	segja	að	það	
geti	verið	hentugt	að	raða	nemendum	saman	í	hóp	sem	eiga	eitthvað	sameiginlegt,	t.d.	
áhugamál.	Þegar	ég	skipti	þeim	upp	í	hópa	reyndi	ég	að	passa	kynjahlutfallið,	að	það	væru	
ekki	bara	stelpur	í	einum	hóp	og	strákar	í	öðrum.	Í	fyrra	þemaverkefninu	voru	tveir	hópar	
með	aðeins	fleiri	strákum	í	heldur	en	stelpum.		

Þann	24.	maí	skrifaði	ég	í	rannsóknardagbókina	mína	að	heimilisfræðitíminn	hafi	gengið	
mjög	illa,	lítil	samvinna	hafi	verið	og	enginn	að	sinna	sínu	hlutverki.	Þá	velti	ég	fyrir	mér	hvort	
ástæðan	gæti	verið	sú	að	það	voru	fleiri	strákar	í	hópnum	en	stelpur.	Í	rannsókninni	sem	
Gillies	og	Boyle	(2010)	gerðu	kom	í	ljós	að	hópurinn	sem	hafði	fleiri	stráka	heldur	en	stelpur	
skaraði	fram	úr	hópnum	sem	hafði	fleiri	stelpur.	Þessar	niðurstöður	Gillies	og	Boyle	komu	
mér	á	óvart	vegna	þess	að	ég	upplifði	andstæðuna	við	þeirra	niðurstöður.	Hjá	mér	voru	það	
frekar	hóparnir	þar	sem	stelpur	voru	í	meirihluta	sem	vann	best	í	verkefnavinnu.	Í	seinna	
þemaverkefninu	sá	ég	aftur	á	móti	það	sem	kennararnir	í	rannsókninni	Gillies	og	Boyle	
(2010)	töluðu	um.	Það	var	þegar	hópurinn	samanstóð	af	þremur	stelpum	og	einum	strák	og	
þær	gerðu	sitt	allra	besta	til	þess	að	koma	stráknum	inn	í	verkefnið	og	vinna	með	þeim	
(Gillies	og	Boyle,	2010).	Í	seinna	þemaverkefni	var	einn	körfuboltahópur	samansettur	af	
þremur	stelpum	og	einum	strák	og	voru	þær	dugleg	að	ýta	honum	áfram	og	hvetja	hann	í	
verkefninu,	og	honum	fannst	ótrúlega	gaman	að	vinna	með	þeim.	Það	var	áhugavert	að	
fylgjast	með	hversu	ábyrgðafullar	stelpurnar	voru	að	passa	sig	að	vera	ekki	stjórnendur	og	
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taka	verkefnið	frá	honum.	Þær	pössuðu	vel	að	hann	væri	með	í	öllu	og	að	allir	væru	jafnir	í	
hópnum.			

Þegar	unnið	er	með	samvinnunám	eru	allir	í	hópnum	mikilvægir	og	gegna	ákveðnu	
hlutverki,	og	ekki	er	hægt	að	leysa	verkefnið	nema	allir	taki	þátt.	Nemendur	eru	settir	í	
hlutverk	meðal	annars	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	að	einhver	einn	stjórni	eða	geri	allt	
verkefnið	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	2005;	Kagan	og	Kagan,	2009).	Þá	er	einnig	passað	að	
nemendur	fái	hlutverk	sem	þeir	geta	auðveldlega	sinnt	vel	og	á	það	sérstaklega	við	
nemendur	sem	eiga	í	einhvers	konar	erfiðleikum,	félagslegum	eða	námslegum.	

Í	upphafi	fyrra	þemaverkefnis	setti	ég	nemendur	ekki	í	nein	hlutverk	heldur	ræddi	ég	um	
mismunandi	hlutverk,	hvers	konar	hlutverkum	nemendur	þyrftu	að	skila	innan	verkefnisins	
og	hvernig	þau	virkuðu.	Ég	kom	meðal	annars	með	dæmi	um	ritara,	lesara,	spæjara	og	
rannsakanda.	Eftir	þessa	umræðu	fóru	þau	sjálf	að	velta	hlutverkum	fyrir	sér	og	settu	sig	sjálf	
í	þau.	Þeim	fannst	þessi	hlutverkavinna	mjög	spennandi.	Mér	fannst	það	sýna	ákveðið	
sjálfstæði	að	geta	gert	það.	Þegar	leið	á	þemaverkefnið	var	ég	farin	að	skoða	þetta	frekar	því	
ég	skipaði	þau	í	hlutverk	þegar	farið	var	í	Bónus	ferðina.	Þar	fengu	allir	sitt	hlutverk	til	þess	
að	framkvæma	verkefnið,	allir	gátu	lokið	því	og	engin	var	eirðarlaus.	Ég	virðist	ekki	hafa	tekið	
þessum	hlutverkum	nógu	alvarlega	eða	áttað	mig	alveg	nógu	vel	fyrr	en	eftir	á	hvað	þau	
skipta	miklu	máli.	Þó	að	það	hafi	komið	upp	að	ég	hafi	þurft	að	minna	nemendur	á	hvert	
hlutverk	þeirra	væri	var	það	lítið	mál.	Bónus	ferðin	gekk	mjög	vel,	allir	sáttir	og	glaðir,	leystu	
sín	verkefni	vel	og	tóku	ábyrgð	á	sínu	hlutverki.		

Í	fyrsta	heimilisfræðitímanum	setti	ég	nemendur	ekki	í	hlutverk	og	veit	ég	eiginlega	ekki	
hvers	vegna	ég	gerði	það	ekki.	Það	virðist	ekki	hafa	skipt	máli	fyrir	þá	tvo	hópa	því	þar	
skipuðu	allir	sér	sjálfir	í	hlutverk	og	gekk	allt	eins	og	í	sögu.	Í	tíma	tvö	kom	skellurinn,	enn	og	
aftur	skipti	ég	nemendum	ekki	upp	í	hópa,	þeir	gerðu	það	ekki	sjálfir	og	fór	allt	í	háaloft.	Ég	
sá	enga	samvinnu,	sumir	nemendur	voru	ekki	að	vinna	og	það	voru	mjög	mikil	læti.	Í	
rannsóknardagbókinni	velti	ég	mikið	fyrir	hvað	ég	ætti	að	gera	fyrir	framhaldið,	hvort	ég	ætti	
að	skipta	næstu	tveimur	hópum	í	hlutverk	fyrir	heimilisfræðitímann	eða	ekki.	Niðurstaðan	
var	sú	að	ég	skipti	nemendum	upp	í	hlutverk	áður	en	tíminn	byrjaði	því	ég	var	búin	að	ákveða	
að	þessi	tími	færi	eins	og	tími	tvö.	Ég	var	líka	búin	að	ákveða	að	ef	tími	þrjú	hefði	verið	eins	
og	tími	tvö	væri	rannsókn	mín	ónýt,	sjálfstæðið	og	ábyrgð	nemenda	væri	farin	í	vaskinn.	
Þegar	leið	á	tíma	þrjú	varð	hann	eins	og	tími	eitt,	samvinna,	sjálfstæði,	ábyrgð	og	flott	
vinnubrögð,	sem	sagði	mér	í	raun	bara	eitt,	hversu	mikilvægt	það	væri	að	setja	nemendur	í	
hlutverk.	Ég	var	einhvern	veginn	svo	upptekinn	í	þessum	heimilisfræðitímum	að	sjá	ábyrgð	
og	sjálfstæði	þar.	Ég	var	búin	að	sjá	það	í	öðrum	verkefnum	og	ég	skil	ekki	af	hverju	einn	tími	
hefði	átt	að	skemma	alla	rannsóknina	fyrir	mér.	Eins	og	fram	kom	í	niðurstöðunum	skrifaði	
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ég	um	ólíka	einstaklinga	og	hefði	ég	átt	að	taka	meira	tillit	til	þess	og	skoða	fyrir	tímann	
hvaða	einstaklinga	ég	væri	með	í	hópnum	og	gera	ráðstafanir	út	frá	því.		

Í	þemaverkefni	tvö	var	ég	augljóslega	búin	að	gleyma	hversu	mikilvæg	hlutverkaskiptin	
voru	því	ég	var	lítið	að	skipta	nemendum	í	hlutverk.	Nemendur	byggðu	greinilega	á	fyrri	
reynslu	og	skipuðu	sér	ósjálfrátt	í	hlutverk	vegna	þess	að	það	hefur	reynst	þeim	vel.	Í	
heimilisfræðistofunni	voru	þau	vön	að	vinna	í	hlutverkaskiptum	og	skiptu	sér	sjálf	upp	í	öllum	
verkefnum.	Ég	var	minna	vör	við	vesen	í	hópavinnu	í	seinna	þemaverkefni	en	því	fyrra	ef	ég	
skipti	ekki	í	hlutverk.	Það	kom	þó	alltaf	fyrir	í	báðum	þemaverkefnum	að	ég	þurfti	að	minna	
nemendur	á	sitt	hlutverk	eða	skipta	mér	af	þeim,	sem	ég	tel	vera	eðlilegt.		

Eftir	bæði	þemaverkefnin	tel	ég	mikilvægt	fyrir	kennara	að	vera	meðvitaðir	um	hvað	
samvinnunám	er	og	hvernig	það	virkar	til	þess	að	geta	unnið	með	slíka	aðferð.	Mér	fannst	ég	
ekki	hafa	náð	almennilegum	tökum	á	samvinnunámi	í	þemaverkefnunum.	Í	seinna	
þemaverkefninu	hefði	ég	átt	að	bæta	upp	fyrir	fyrra	þemaverkefni	varðandi	samvinnunám	
en	einhvern	veginn	tókst	mér	það	ekki.	Ég	ætla	hins	vegar	að	reyna	að	nota	samvinnunám	í	
framtíðinni	þegar	við	erum	að	vinna	að	litlum	verkefnum	í	hópavinnu	því	kostirnir	við	
samvinnunám	eru	svo	margir.	Þessu	hafa	nemendur	tekið	eftir	en	þegar	ég	tók	
rýnihópaviðtöl	í	seinna	þemaverkefni	sagði	einn	nemandi	að	honum	fyndust	hlutverkaskiptin	
mjög	mikilvæg	í	hópavinnu	svo	að	það	væri	ekki	einhver	einn	sem	flyti	með	og	fengi	sömu	
einkunn	og	hinir.	Að	auki	nefndi	hann	að	ef	allir	væru	að	vinna	í	sínum	hlutverkum	myndi	
verkefnið	klárast	fyrr.		

5.5	Hvað	lærði	ég?	

Við	þessi	tvö	þemaverkefni	lærði	ég	margt	og	þroskaðist	mikið	sem	kennari.	Ég	lærði	að	þó	
svo	ég	hafi	alltaf	verið	vel	undirbúin	fyrir	kennslu	kom	alltaf	eitthvað	upp	á	eða	einhverjir	
hnökrar	sem	þurfti	að	bæta	fyrir	næsta	tíma.	Ég	lærði	í	fyrra	þemaverkefni	að	fyrirmælin	
mín,	hvenær	og	hvernig	ég	sagði	þau,	skiptu	mjög	miklu	máli.	Ég	lærði	einnig	hvað	aldur	og	
þroski	nemenda	skiptir	gríðarlega	miklu	máli.		

Það	er	hægt	að	fara	í	svona	verkefni	með	öllum	aldri	en	þá	þarf	kennari	að	passa	hvernig	
hann	skipuleggur	sig	og	að	það	henti	þeim	aldri	sem	verið	er	að	vinna	með.	Kennarinn	verður	
að	halda	utan	um	markmið	þemanámsins	og	skýra	þau	fyrir	bekknum	á	skiljanlegan	hátt	
(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002).	Ég	vissi	það	sem	fræðimenn	segja	að	kennari	verður	að	gefa	sér	
góðan	tíma	því	þemanám	krefst	mikils	undirbúnings.	Hann	þarf	að	vera	búinn	að	ákveða	
hvaða	námsgreinar	á	að	samþætta	áður	en	þemanámið	hefst,	hafa	góð	markmið	og	skýrar	
kröfur	um	hvaða	hæfni	skal	fást	að	verkefni	loknu	til	að	sjá	að	þemanámið	með	samþættingu	
námsgreina	gangi	upp	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2002;	Lipson	o.fl.,	1993).	Ég	sé	það	eftir	þessa	
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reynslu	að	þetta	er	rétt,	það	er	mikilvægt	að	vera	undirbúin	en	líka	að	kennarar	þurfa	
stöðugt	að	endurmeta,	bregðast	við	óvæntum	uppákomum	og	sníða	af	hnökra	á	skipulagi	
sínu.		

Eftir	hvern	tíma	settist	ég	niður	og	skrifaði	í	rannsóknardagbókina	mín	hvað	gekk	vel	og	
hvað	ekki.	Í	fyrstu	tímunum	skrifaði	ég	meira	um	það	sem	gekk	illa	heldur	en	vel.	Það	var	
kannski	ekki	skrýtið	þar	sem	verkefnið	var	bara	að	byrja,	ég	að	gera	þetta	í	fyrsta	skipti	og	
þurfti	að	finna	minn	takt	í	þessu	verkefni.	Það	sem	ég	áttaði	mig	svo	á	var	ég	sem	þurfti	að	
breyta	minni	kennsluaðferð	til	þess	að	sjá	þessi	vinnubrögð,	sjálfstæði	og	ábyrgð,	sem	ég	var	
að	leitast	eftir.	Nemendurnir	þurftu	ekki	að	breytast,	þeir	voru	að	gera	allt	rétt,	vinna	í	sínum	
hlutverkum	og	hópum.	Fyrirmælin	mín	skiptu	öllu	máli	því	ég	fór	að	sjá	mun	á	nemendum	
mínum	þegar	ég	breytti	þessu	hjá	mér.	Í	fyrstu	var	ég	alltaf	að	skipta	fyrirmælunum	niður	í	
hluta	sem	mér	fannst	henta	þeirra	aldri	en	svo	sá	ég	að	það	var	betra	að	gefa	öll	fyrirmælin	í	
einu,	þó	rannsóknarvinur	minn	hafi	ekki	verið	sammála	því.		

Hér	lærði	ég	líka	hversu	mikilvægt	það	er	að	treysta	á	sjálfan	sig	og	prófa	að	framkvæma	
hlutina,	annað	hvort	ganga	þeir	upp	eða	ekki.	Elton	(2008)	og	Jóhanna	Einarsdóttir	(2009)	
segja	að	kennarar	sem	taki	þátt	í	starfendarannsóknum	séu	ekki	tilbúnir	að	láta	veikleika	
stoppa	verkin	heldur	leita	þeir	að	lausnum	og	prófa	aðra	leiðir.	Kennarar	verða	einnig	að	
þora	að	viðurkenna	vandann	sem	kemur	upp	til	þess	að	bæta	úr	honum	(Elton,	2008;	
Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	Það	gerði	ég	með	því	að	þora	að	breyta	kennsluháttum	mínum	
og	fara	eftir	minni	sannfæringu,	frekar	en	að	hlusta	á	einhvern	annan.	Sjálf	var	ég	aðeins	
öruggari	með	skipulagið	á	seinna	verkefninu,	ég	var	búin	að	ákveða	námsgreinar	sem	við	
myndum	samþætta	en	verkefnið	hafði	öðruvísi	nálgun	heldur	en	það	fyrra.	Kennarar	þurfa	
að	íhuga	vel	kennsluhætti	sína,	ef	nemendur	fá	of	mikla	mötun	í	námi	er	mjög	líklegt	að	þeir	
geti	ekki	eflt	frumkvæði	né	skapandi	hugsun	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	
Sigurðardóttir,	2012).	Þetta	er	einmitt	ástæðan	fyrir	því	að	ég	gaf	nemendum	möguleika	á	að	
skipuleggja	sjálf,	svo	ég	væri	ekki	að	stýra	sjálf	of	mikið	heldur	frekar	að	skapa	aðstæður	þar	
sem	þeir	hefðu	áhrif	á	hvað	og	hvernig	þeir	lærðu.		Í	seinna	þemaverkefni	voru	nemendur	og	
þeirra	hugmyndir	meira	í	forgrunni	og	ég	meira	til	stoðar	og	stuðnings.	Greinilega	styður	það	
við	sjálfstæði	nemenda	að	þeir	sjái	verkefnið	fyrir	sér	í	heild	og	geti	stjórnað	sínum	hraða	og	
haldið	áfram	við	verkefnið	án	afskipta	kennarans.	

Vera	má	að	aldur	nemenda	skipti	máli	í	því	hvernig	þeim	gengur	að	vinna	sjálfstætt	í	
þemavinnu.	Í	seinna	þemaverkefni	tók	ég	eftir	því	hvað	aldurinn	skipti	gríðarlega	miklu	máli.	
Þau	voru	mjög	tilbúin	í	þetta	verkefni,	sýndu	mikið	sjálfstæði	og	tóku	ábyrgð	á	sínum	
verkefnum,	vinnunni	og	öðrum	hópfélögum.	Ekki	aðeins	höfðu	nemendur	þroskast	mikið	
heldur	bjuggu	líka	að	reynslunni	að	hafa	farið	í	gegnum	fyrra	hringferlið	og	þar	lært	að	vinna	
saman	í	hópvinnu.	Áður	en	nemendurnir	fóru	í	þessi	þemaverkefni	kunnu	þeir	lítið	að	vinna	
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saman	í	hópum	en	eftir	fyrra	verkefni	voru	þeir	farnir	að	læra	vel	hvernig	ætti	að	vinna	í	hóp	
og	sinna	sínu	hlutverki	í	hópnum.	Eftir	seinna	þemaverkefni	voru	krakkarnir	alveg	með	á	
hreinu	hvernig	hópavinna	virkaði	og	hvers	var	ætlað	af	þeim	í	henni.		

Meginniðurstaðan	er	sú	að	það	sem	ég	lærði	mest	á	þessu	verkefni	var	hvað	þetta	var	
gaman	og	að	ég	kynntist	krökkunum	og	áhugasviði	þeirra	á	annan	hátt.	Nemendur	ná	að	efla	
félagslega	þáttinn	með	því	að	vinna	saman	í	hópavinnu	sem	mér	fannst	mjög	mikilvægt.	Þeir	
áttuðu	sig	líka	á	því	að	það	var	ekki	sjálfsagt	að	vera	í	hópverkefni	og	gera	ekki	neitt.	Það	sem	
ég	lærði	líka	er	hversu	mikilvægt	samvinnunám	er	þegar	unnið	er	í	hópavinnu.	Það	sem	kom	
mér	mest	á	óvart	var	að	sjá	hversu	mikið	áhugi	nemenda	á	verkefninu	breyttist	eftir	að	þeir	
fengu	að	segja	sínar	skoðanir	og	fá	að	ráða	hvað	þeir	vildu	gera.	Það	sem	ég	lærði	um	sjálfan	
mig	sem	kennara	var	að	eftir	að	ég	fór	að	breyta	mínum	kennsluháttum	fór	ég	að	sjá	
breytingu	hjá	þeim.	Þarna	sá	ég	hvað	við	kennarar	skiptum	ótrúlega	miklu	máli	inn	í	
kennslustofunni.	Ég	þurfti	að	fara	í	marga	hringi	til	þess	að	átta	mig	á	hvað	hentaði	þeim	best	
og	tel	ég	að	það	sé	mjög	mikilvægt	þegar	farið	er	í	svona	vinnu	að	kennari	skrái	hjá	sér	
hvernig	gangi.	Að	hann	meti	skipulag	sitt	og	kennslu	með	gagnrýnum	hætti.		

Það	sem	ég	lærði	líka	er	að	við	kennarar	og	kennsluhættir	okkar	skipta	máli.	Ég	veitti	
nemendum	mínum	tíma,	aðstæður	og	rými	til	þess	að	framkvæma	verkefnið.	Ég	tel	það	hafa	
skipt	miklu	máli	að	hafa	farið	í	þemanám	með	samþættingu	námsgreina.	Ef	ég	hefði	ekki	gert	
það	hefðu	nemendur	mínir	kannski	ekki	náð	að	efla	ábyrgð	sína	og	sjálfstæði	sitt	í	námi.		

5.6	Samantekt		

Tilgangurinn	með	þessari	rannsókn	var	að	skoða	eigin	starfshætti	og	hvernig	ég	gæti	eflt	
sjálfstæði	og	ábyrgð	nemenda	með	því	að	fara	í	þemanám	með	samþættingu	námsgreina,	
með	verklegu	verkefni	með	þeirra	áhugasviði	í	huga.	Eftir	nokkurra	ára	vinnu	með	góðu	hléi	
á	milli	má	segja	að	ábyrgð	og	sjálfstæði	nemenda	hafi	aukist	eftir	að	ég	breytti	
kennsluháttum	mínum	og	fór	úr	hefðbundni	kennslu	í	sveigjanlega	kennsluhætti.	Ég	tel	að	
þetta	verkefni	hafi	ekki	einungis	gefið	mér	þá	sýn	að	nemendur	sýna	sjálfstæði	og	taka	
ábyrgð	ef	þeir	fá	að	hafa	val	og	segja	sínar	skoðanir	heldur	efldi	þetta	verkefni	sjálfstraust	
mitt	sem	kennara	í	starfi.	Að	þora	að	fara	út	fyrir	rammann	og	prófa	nýjar	leiðir,	að	þora	að	
viðurkenna	hlutina	þegar	eitthvað	fór	úrskeiðis	og	ræða	við	samkennara.	Að	þora	að	standa	
með	sjálfri	sér	og	taka	gagnrýni	frá	nemendum	þegar	eitthvað	fór	úrskeiðis.	Það	er	enginn	
fullkominn	og	fannst	mér	gott	að	minna	nemendur	mína	á	að	ég	sem	kennari	veit	ekki	allt.	
Auk	þess	hefði	ég	ekki	getað	gert	þetta	án	þess	að	nemendur	mínir,	samstarfsfólk	mitt,	
stjórnendur	og	skólinn	hefðu	sýnt	mér	þennan	stuðning	og	kraft	sem	ég	fékk	frá	þeim.		
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6.	Lokaorð		

Í	þessari	ritgerð	hef	ég	sagt	frá	því	hvernig	ég	framkvæmdi	þessa	starfendarannókn	með	
nemendum	mínum.	Með	því	að	breyta	kennsluháttum	mínum	vonaðist	ég	til	efla	sjálfstæði	
og	ábyrgð	nemenda	í	námi.	Nemendur	stýrðu	nánast	ferðinni	og	ég	var	mikið	á	hliðarlínunni	
að	fylgjast	með	þeim.	Það	var	svo	gaman	að	sjá	og	upplifa	hvað	þeir	skemmtu	sér	vel	og	
sýndu	mikinn	áhuga	og	sjálfstæði	í	einu	verkefni.	Andrúmloftið	í	tímunum	var	orðið	allt	
annað	og	voru	þeir	farnir	að	geta	treyst	hver	á	annan	ef	eitthvað	vantaði.		

Með	því	að	gera	starfendarannsókn	lærði	ég	margt	nýtt	og	sá	nýja	hlið	á	sjálfri	mér	þar	
sem	ég	þroskaðist	mikið	sem	kennari.	Ég	þurfti	oft	að	fylgja	mínum	sannfæringum	þó	svo	að	
rannsóknarvinur	minn	með	margra	ára	reynslu	segði	eitthvað	allt	annað.	Ég	áttaði	mig	
einmitt	á	því	að	við	erum	öll	mannleg	og	við	megum	gera	mistök.	Í	gegnum	þessa	rannsókn	
kom	oft	sú	hugsun	að	ég	væri	ekki	að	gera	neitt	eða	rétt.	Það	er	langt	frá	því	að	vera	rétt	því	
ég	gerði	svo	mikið	á	þessum	tíma.	Ég	veitti	nemendum	mínum	þær	aðstæður,	tíma	og	rými	
að	fara	í	þemanám	og	með	því	að	gera	það	sá	ég	hvað	sjálfstæði	og	ábyrgð	nemenda	jókst.	
Mér	fannst	svo	ótrúlega	gaman	að	fara	út	fyrir	rammann	og	þora	að	prófa	nýjar	leiðir.		Þetta	
var	einnig	krefjandi	verkefni	sem	tók	mikinn	tíma	og	úrvinnslan	annan	eins.	Það	að	fá	tíma	til	
þess	að	setjast	niður	eftir	hvern	tíma	var	nauðsynlegt	en	þó	ekki	nóg,	allar	aðrar	auðar	
stundir	fór	í	að	skoða	gögnin	og	kafa	enn	dýpra	í	hvað	væri	hægt	að	gera	betur	eða	hvernig	
ætti	að	vinna	úr	þessum	gögnum.	Þó	að	öll	þessi	vinna	sé	krefjandi	er	hún	svo	ótrúlega	
skemmtileg	og	tel	ég	að	það	sé	mjög	mikivægt	fyrir	kennara	að	fá	þetta	tækifæri,	að	rýna	í	
sitt	eigið	starf.	Þó	svo	að	verkefnið	hafi	tekið	mikinn	tíma	skein	gleðin	og	áhugi	nemenda	svo	
mikið	í	gegn	á	meðan	verkefninu	stóð	að	það	var	allt	þess	virði.	Það	er	sérstaklega	gaman	
fyrir	kennara	að	sjá	að	hann	sé	að	gera	eitthvað	sem	vekur	áhuga	nemenda	á	námi.		

Það	sem	mætti	læra	af	þessari	starfendarannsókn	er	að	kennarar	eigi	að	vera	óhræddir	
við	að	breyta	kennsluháttum	sínum	og	prófa	nýjar	leiðir.	Það	eru	kostir	og	gallar	við	marga	
kennsluhætti	og	kennarinn	reynir	sitt	besta	við	að	leysa	hindranirnar	sem	verða	á	vegi	hans	á	
meðan	ferlinu	stendur.	Að	fara	í	svona	stórt	þemaverkefni	tekur	tíma	og	þarf	kennari	að	
treysta	sér	í	það	verkefni.	Þegar	hann	er	kominn	af	stað	verður	ferlið	alltaf	skemmtilegra	og	
skemmtilegra	svo	að	tíminn	sem	fór	í	að	skipuleggja	og	undirbúa	gleymist.	Númer	eitt,	tvö	og	
þrjú	fannst	mér	vera	að	gefa	sér	góðan	tíma	til	þess	að	skrifa	í	rannsóknardagbókina.	Þá	
verður	gagnagreiningin	enn	betri.	

Það	sem	ég	hef	ákveðið	að	gera	er	að	setja	mér	markmið.	Á	hverju	skólaári	ætla	ég	að	
fara	í	einhvers	konar	þemanám	með	samþættingu	námsgreina	með	þeim	nemendum	sem	ég	
kenni.	Þetta	er	svo	skemmtilegt	ferli,	ekki	bara	skemmtilegt	fyrir	mig	og	nemendur	mína	
heldur	líka	fyrir	skólann	sjálfan.	Það	verður	svo	mikið	líf	og	allir	að	forvitnast	hvað	þessir	
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nemendur	eru	að	gera.	Ef	ég	ætti	að	lýsa	þemanámi	með	samþættingu	námsgreina	með	
þremur	orðum	væri	það	krefjandi,	skemmtilegt	og	upplifun.		
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Viðauki	A:	Kennsluáætlun		

Kennsluáætlun																												 	 	 	 	

Þemaverkefni,	vorönn	2017		

4.	og	5.	bekkur		

Kennari:	Steinunn	Alva	Lárusdóttir		

Átta	kennslustundir	á	viku.	Tímarnir	skiptast	í	íslensku,	ensku,	stærðfræði,	upplýsingatækni	
og	heimilsfræði	í	stundatöflu.		

Unnið	verður	með	allar	námsgreinar	í	einu	svo	það	verður	ekki	farið	eftir	stundaskrá	þessar	
vikur	sem	unnið	verður	í	þessu	verkefni.		

	

Hæfniviðmið		

Að	nemandi	geti	borið	ábyrgð	á	eigin	nám	

Að	nemandi	geti	beitt	skapandi	og	gagnrýnni	hugsun	

Að	nemandi	geti	unnið	með	öðrum	að	skipulögðum	verkefnum	sem	tengjast	námi		

Að	nemandi	geti	unnið	í	sjálfstæðri	verkefna	vinnu	

Að	nemandi	sýni	áhuga	á	viðfangsefnum	og	sýni	öðrum	tillitsemi	

Að	nemandi	taki	þátt	og	sýni	jákvæðni	

	

Grunnþættir	

Unnið	verður	með	grunnþættina:	Læsi	–	sjálfbærni	-	lýðræði	og	mannréttindi	–	
jafnrétti	-	heilbrigði	og	velferð	-	sköpun.		

	

Námsgögn		

Nemendur	fá	það	námsefni	sem	þá	vantar	í	verkefnin	sín,	ég	mun	sjá	til	þess	að	þau	fái	allt	
sem	þau	vilja	þ.e.a.s	ef	það	er	til	og	möguleiki	að	sækja	efnið.		

Spjaldtölvur	

Fartölvur	

Vettvangsferðir	ef	þess	er	þörf.	

	

Kennsluaðferðir:	

Samvinnunám,	þankahríð,	sjálfstæð	skapandi	viðfangsefni,	umræðuaðferðir.		
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Námsmat	

Nemendur	fá	umsögn	inn	á	námfús.is	hvernig	verkefnið	til	tókst	og	hvort	þeir	náðu	
hæfniviðmiðunum.		

	

Kennslustund		 Hvað	geri	ég		 Vinna	nemenda	 Gögn	og	efni		

Mánudagur		

Fyrstu	tveir	tímar	

80	mínútur		

Kynni	fyrir	nemendum	
verkefnið	hvað	ég	er	að	fara	
gera	og	afhverju.		

Spyrja	þau	um	hugtökin		

Áhugasemi,	sjálfstæði	og	
ábyrgð		

Kynna	þau	hugtök	mjög	vel		

Nemendur	sitja	í	U	í	
skólastofunni.		

Rétta	upp	hönd	ef	þau	
vilja	fá	orðið.		

Ekkert	í	þessum	tíma.	

	

Umræðutími		

Ég	ætla	að	prenta	út	
miða	í	sambandi	við	
ábyrgð,	sjálfstæði	og	
áhugasemi,	plasta	þá	
og	hengja	þá	upp	á	
vegg	í	stofunni.	Þá	er	
þetta	dagleg	
myndræn	áminning.		

Miðvikudagur		

Fyrstu	tveir	tímar	

80	mínútur		

Biða	alla	nemendur	að	
setjast	í	sín	sæti	og	hafa	
ekkert	á	borðinu.	Sitja	í	U		

Þankahríð		

Opin	spurning		

,,Hvað	hugsi	þið	þegar	þið	
heyrið	orðið	uppskrift”??	

Hvernig	verkefni	er	hægt	að	
gera	út	frá	því	?		

Hafa	til	hliðar	í	sambandi	við	
spurningar	(punktar	fyrir	
neðan).		

Skrifa	allar	hugmyndir	upp	á	
töflu	sem	koma	frá	
nemendum.		

Síðan	bæta	námsgreinum	við	
og	láta	þau	fara	aftur	í	
þankahríð	og	finna	verkefni	
fyrir	hverja	námsgrein	fyrir	
sig	svo	hægt	sé	að	flétta	það	
inn	í	verkefnið.		

Nemendur	hugsa	vel	í	
þankahríð	eftir	að	
opna	spurningin	kom.		

Nemendur	mega	fá	að	
svara	og	tjá	sig	þegar	
þau	rétta	upp	hönd.		

Passa	að	allir	tali	ekki	í	
einu.		

	

Skrifa	á	töfluna.		

Í	lokinn	láta	
nemendur	fá	A5	blað	
og	skrifa	hugmyndir	á	
blað		

Uppskrift	

Verkefni		

Verkefni	tengd	
námsgreinum		
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Getið	þið	fundið	út	verkefni	
sem	við	gætum	tengt	við	
íslensku	eða	stærðfr.	t.d		

og	svo	framvegis.		

	

		

Fimmtudagur		

Fyrstu	tveir	tímar	

80	mínútur		

Halda	áfram	með	fyrri	vinnu	
ef	hún	er	ekki	búin.		

Ef	sú	vinna	er	búin	að	þá	
skipta	nemendum	upp	í	
hópa,	3	–	4	saman	í	hóp.		

	

Nemendur	halda	
áfram	með	fyrri	vinnu	
ef	hún	er	búin	þá	fara	
þeir	í	hópana	sína	og	
ræða	saman.		

	

	

Föstudagur		

Seinustu	tveir	
tímar		

80	mínútur		

Þá	hefjum	við	verkefnin,	ég	
hóa	nemendum	saman	í	
hópa	og	byrjað	er	að	plana	
hvernig	verkefnavinnan	á	að	
vera	næstu	vikurnar	út	frá	
þeirra	hugmyndum	sem	
koma	upp.		

Þau	aðstoða	mig	í	að	
finna	út	hvernig	
planið	á	að	vera	fyrir	
næstu	vikur	út	frá	
þeirra	hugmyndum.		

	

	

Næstu	tvær	til	þrjár	vikur	færu	í	að	framkvæma	verkefnin	og	ég	að	rannsaka	hvernig	þeim	

gengur	að	vinna	verkefnið	án	þess	að	biðja	endalaust	um	aðstoð.	Sjá	hvort	þau	geta	haldið	

utan	um	sín	gögn	án	þess	að	týna	þeim	fljótt	eða	vita	ekki	hvar	þau	settu	þau	eða	í	hvaða	

bók.		

Ef	ég	tek	dæmi	um	,,endalausa	aðstoð”	þá	t.d	þegar	þau	eru	í	stærðfræði	tímum	þá	rétta	þau	

upp	hönd	og	spyrja	,,	hvað	á	ég	að	gera	hér?”	ég	spyr	,,	ertu	búin	að	lesa	dæmið?”	þá	kemur	

svar	,,nei	ég	nenni	því	ekki,	hvað	á	ég	að	gera”.		

Til	minnis		

Muna	að	taka	
mynd	af	töflunni	
til	að	eiga	allt,	til	
þess	að	skrifa	svo	í	
tölvuna.		
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Þessu	vil	ég	breyta,	ég	vil	að	nemendur	geti	lesið	sýnidæmin	og	haldið	áfram	með	sýna	vinnu	

en	auðvitað	að	rétta	upp	hönd	og	spyrja	mig	ef	þau	skilja	það	alls	ekki	dæmið	og	búin	að	lesa	

það	fram	og	tilbaka,	til	þess	er	ég,	að	kenna	þeim.	Dæmið	sem	ég	nefndi	finnst	mér	ég	bera	

ábyrgð	á	því	að	breyta	þessu	og	fá	meira	sjálfstæði	í	þau	og	að	þau	geti	tekið	ábyrgð	á	

náminu	sínu.		

Ef	ég	tek	annað	dæmi	um	ábyrgð	þá	hugsa	nemendur	lítið	um	hvað	þeir	eiga	að	gera,	þeir	t.d	

eiga	að	glósa	í	íslensku	bókina	en	þeir	taka	bara	einhverja	bók	sem	þeir	skrifa	í	og	svo	enda	

það	með	að	ég	þarf	að	leita	af	glósunum	þeirra	því	þeir	vita	ekkert	í	hvaða	bók	það	var	

skrifað.	Einnig	voru	við	að	vinna	í	barnabókmenntaverkefni	þar	sem	nemendur	voru	með	

ferilmöppu	til	þess	að	setja	ofan	í,	eins	og	myndir	og	hugmyndir	frá	þeim	um	verkefnið.	

Næstu	tímar	fóru	alltaf	að	byrja	á	því	að	leita	hvað	þeir	hefðu	gert	við	hugmyndirnar	og	

myndirnar	því	þau	gengu	ekki	frá	í	ferilmöppunua	þó	svo	að	það	var	marg	búið	að	segja	áður	

en	tímanum	lauk	að	setja	allt	ofan	í	möppuna.		

Síðustu	fjórir	til	sex	tímarnir	færu	í	að	taka	rýnihópaviðtöl	við	nemendur.	Ég	ætla	að	taka	

viðtöl	við	alla	nemendur	í	bekknum	og	stokka	upp	hópunum	s.s	ekki	að	taka	viðtöl	við	þau	

saman	sem	voru	í	hópavinnu.	Í	rýnihópaviðtölum	er	talið	að	5-8	einstaklingar	er	hæfileg	

stærð	til	þess	að	ræða	við	og	ef	um	ræðir	börn	að	passa	að	vera	í	þeirra	umhverfi.		

Ég	vil	að	nemendur	fái	að	hafa	þetta	lýðræðislegt	og	fái	að	velja	verkefnin	sjálf.	Ég	ætla	samt	

sem	áður	að	hafa	í	huga	að	ef	ekkert	kemur	frá	þeim	eða	ef	bara	eitt	verkefni	kemur	að	

spurja	þau	eins	og	t.d	getum	við	fundið	eitthvað	verkefni	sem	þarf	að	reikna?	eða	skrifa?,	við	

höfum	aðgang	að	spjaldtölvum	og	fartölvum	getum	við	nýtt	þær?,	gætum	við	fundið	

eitthvað	í	tengslum	við	ensku?	og	svo	framvegis.			 	
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Viðauki	Á:	Kynnisbréf	og	upplýst	samþykki	foreldra		

Sæl	kæru	foreldrar	og	forráðamenn	nemenda	í	4.	og	5.	bekk	nafn	skóla.	Eins	og	þið	kannski	

flest	vitið	þá	er	ég,	Steinunn	Alva	Lárusdóttir	stunda	nám	við	Háskóla	Íslands	og	er	á	síðasta	

ári	í	meistaranáminu	mínu.	Ég	er	nú	þegar	byrjuð	að	skrifa	lokaverkefnið	mitt	en	ég	ætla	að	

gera	starfendarannsókn.	Tilgangur	hennar	er	að	skoða,	þróa	og	bæta	sitt	eigið	starf.	

Markmið	með	lokaverkefninu	mínu	er	að	setja	upp	námslotu	sem	býður	nemendum	uppá	rík	

tækifæri	til	að	taka	ábyrgð	á	eigin	námi,	sýna	áhuga	og	vinna	af	metnaði	við	sjálfstæða	

verkefnavinnu.	Metið	verður	hvernig	til	tekst,	hvaða	sigar	vinnist	og	hvaða	áskoranir	mæta	

bæði	kennara	og	nemendum	við	að	breyta	kennsluháttum	í	átt	að	samþættri	sjálfstæðri	

verkefnavinnu.	Hugtök	sem	ég	ætla	að	fá	nemendur	til	þess	að	skilja	og	átta	sig	á	eru	

áhugasemi,	sjálfstæði	og	ábyrgð.	Verkefnið	sjálft	verður	stórt	þemaverkefni	um	ákveðið	

viðfangsefni,	nemendur	fá	að	ákveða	verkefnin	tengt	við	íslensku,	stærðfræði,	ensku,	

heimilisfræði	og	upplýsingatækni.	Þessi	vinna	byrjar	mánudaginn	8.	maí	og	verður	þar	til	

skóla	lýkur,	í	þeim	tímum	sem	ég	kenni.	Ég	mun	taka	rýnihópaviðtöl	við	nemendur,	en	þar	

eru	nemendur	5	–	6	saman	í	hópum.		

	

Skólastjóri	hefur	sýnt	verkefninu	áhuga	og	gefið	leyfi	fyrir	því.		

Hér	með	bið	ég	ykkur	um	leyfi	til	að	taka	rýnihópaviðtöl	með	börnum	í	4.	og	5.	bekk.	Í	

viðtölunum	mun	ég	spyrja	nemendur	um	hvað	þeim	fannst	um	verkefnin	og	vinnuna	þessa	

daga.	Viðtölin	verða	hljóðrituð	og	afrituð	án	þess	að	nöfn	barnanna	komi	fram.	Einnig	bið	ég	

um	leyfi	til	að	fá	að	taka	myndir	í	bekkjunum	af	stórum	hópum	og	vinnu	barnanna	en	þó	

þannig	að	ekki	megi	þekkja	þau.	Í	verkefninu	og	kynningum	á	því	verður	ekki	greint	frá	

nöfnum	nemenda,	nafni	skólans	né	hvaða	bekkir	tóku	þátt.		

	

Ef	ekkert	svar	berst	frá	foreldrum	eða	forráðamönnum	telst	það	sem	samþykki	fyrir	

framkvæmd	verkefnisins	og	að	barn	þeirra	verði	með	í	verkefninu.		

	

Engum	gögnum	verða	safnað	vegna	þeirra	barna	sem	ekki	taka	þátt	og	þau	munu	ekki	taka	

þátt	í	rýnihópaviðtali	en	kennslan	þessa	daga	verður	eins	fyrir	alla	nemendur.	

Ef	eitthvað	er	óljóst	eða	þið	hafið	einhverjar	spurningar	er	ykkur	velkomið	að	hafa	samband	í	

skólanum	eða	að	senda	mér	póst	á	steinunn.alva@stykk.is			
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Fyrirfram	þakkir,		

	

Steinunn	Alva	Lárusdóttir.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

83	

Viðauki	B:	Skráningar	í	tímum		

	

Atriði	til	að	hafa	í	huga	varðandi	nemendur		

• Hvernig	gekk	tíminn	?		

• Áhugasemi	og	hugmyndaauðgi	nemenda	í	þessum	tíma	?	(eða	við	þetta	ákveðna	

verkefni)	

• Fóru	nemendur	eftir	fyrirmælum	?		

• Sýndu	nemendur	snjallar	lausnir	?		

• Voru	nemendur	duglegir	að	afla	sér	upplýsingar	um	viðfangsefnið	?		

• Héldu	nemendur	sér	að	verki	?		

• Sýndu	nemendur	vandvirkni	?		

• Sýndu	nemendur	metnað	við	verkefnið	?		

• Tóku	allir	þátt	(ef	um	hópavinnu	er	að	ræða)	

• Hvernig	voru	nemendur	upplagðir	í	tímanum	?	

Atriði	til	að	hafa	í	huga	varðandi	sjálfan	mig			

• Var	kveikjan	áhugaverð	?	

• Höfðu	nemendur	greiðan	aðgang	að	öllum	gögnum	sem	þeir	þurftu?		

• Voru	fyrirmæli	mín	nógu	skýr	?		

• Var	ég	vel	undirbúin	fyrir	hvern	tíma	?		

• Hávaði	og	lausleg	vinna,	er	það	mikið	áberandi	miða	við	aðra	tíma	?	
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Viðauki	D:	Spurningar	fyrir	rýnihópaviðtöl		

	

Spurningar	fyrir	rýnihópaviðtöl.		

1) Kynna	sig	og	aldur		

2) Hvernig	var	vinnan	við	þemaverkefnið?		

3) Hvernig	fannst	ykkur	það?		

a. Erfitt,	skemmtilegt,	öðruvísi		

b. Afhverju?		

4) Hvað	gekk	vel	við	þetta	verkefni?		

5) Hvað	hefði	mátt	vera	öðruvísi?		

6) Hvað	lærðu	þið	af	þessu	verkefni?		

7) Hvernig	gekk	ykkur	að	vinna	sjálfstætt?		

8) Hvernig	gekk	ykkur	að	vinna	saman,	ef	um	hópavinnu	er	að	ræða?	

9) Gátu	þið	tekið	ábyrgð	á	verkefnum	ykkar?		

10) Sjáið	þið	fyrir	ykkur	að	gera	annað	svona	verkefni?		

a. Hvernig	þá?		
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Viðauki	E:	Fyrsta	kennsluáætlun			

Upplýsingatækni	:	Hópurinn	fer	inn	á	google.is	og	leitar	að	þeirri	uppskrift	sem	þeim	langar	

að	skoða	og	velta	fyrir	sér.	Allir	í	hópnum	verða	að	vera	sammála	um	að	þeim	finnst	

maturinn	eða	kakan	góð.	Þegar	hópurinn	hefur	fundið	uppskrift,	vista	þeir	hana	í	möppuna	

sína	og	prenta	út	fyrir	næsta	tíma.		

Nemendur	eiga	að	geta:		

• Vafrað	um	netið	og	unnið	í	sjálfstæðri	vinnu	

• Að	nemendur	geti	fært	texta	eða	myndir	af	netinu	og	inn	í	word	

• vistað	af	netinu	eða	í	word	

	

Íslenska	:	Í	íslensku	skrifar	hver	og	einn	nemandi	niður	uppskriftina,	sem	þeir	vistuðu	í	

upplýsingatæknitímanum,	í	ritunarbókina	sína.	Nemendur	eiga	að	hafa	uppskriftina	

snyrtilega	uppsetta	í	bókinni.	Þegar	þeirri	vinnu	er	lokið	skoða	nemendur	hvort	þeir	geta	

fundið	nafnorð,	sagnorð	eða	lýsingarorð	út	frá	uppskriftinni	og	flokka	það	niður.	Í	lokinn	fá	

nemendur	annað	blað	þar	sem	þau	skrifa	,,innkaupalista”	sem	þau	þurfa	að	nota	fyrir	næstu	

tíma.		

Nemendur	eiga	að	geta:		

• Unnið	með	sagnorð,	lýsingarorð	og	nafnorð	

• Unnið	með	stafsetningu	og	sóknarskrift		

	

Stærðfræði	:	Nemendur	nota	innkaupslistann	sinn	í	þessum	tíma	sem	þeir	skrifuðu	upp	í	

íslenskutímanum.	Nemendur	fara	út	í	búð,	skoða	og	skrá	niður	verðið	á	því	sem	þeir	þurfa	í	

uppskriftina.	Þegar	nemendur	koma	aftur	í	skólann	frá	búðinni	fara	nemendur	í	

stærðfræðivinnu	hver	fyrir	sig.	Nemendur	þurfa	að	leggja	saman	í	reiknisbækur	sínar	hver	

heildar	kostnaður	uppskriftarinn	er,	s.s	innihaldsefnin	sem	þarf	að	kaupa.	Þegar	þeirri	vinnu	

er	lokið	prófa	nemendur	sig	áfram	í	að	tvöfaldra	uppskriftina	og	skrifa	það	einnig	í	

stærðfræðibækurnar.		

Nemendur	eiga	að	geta:		

• Unnið	með	samlagningu	og	frádrátt		
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• Unnið	með	mælingar		

• Að	nemendur	fái	tilfinningu	fyrir	kostnaði	

• Að	tvöfalda	og	helminga	uppskriftir	

	

Enska	:	Í	þessum	tíma	verður	unnið	í	hópum	og	skrifa	nemendur,	uppskriftina	sína	

niður	í	ensku	bókina	sína,	á	ensku.	Nemendur	fá	spjaldtölvu	til	þess	að	leita	upp	

orðunum	sem	þau	kunna	ekki.		

Nemendur	eiga	að	geta	

• Fræðast	um	innihaldsefnin	á	öðru	tungumáli	

• Geta	leitað	af	orði	í	spjaldtölvu		

• Geta	þýtt	yfir	á	Íslensku		

	

Heimilisfræði	:	Áður	en	nemendur	fara	í	það	að	baka	eða	elda	einfalda	uppskrift	af	

því	sem	þau	völdu	kíkja	nemendur	aftur	út	í	búð.	Í	þetta	sinn	fá	nemendur	iPad	með	

sér,	þeir	taka	myndir	af	innihaldsefnunum	og	skoða	þau	nánar,	hvort	eitthvað	sé	með	

græna	skráargatinu	og	fræðast	þá	betur	um	það.	Eða	hvort	uppskriftin	sé	bara	óholl	

og	mikill	sykur	í	henni.		

Í	lokinn	myndu	nemendur	auðvitað	baka	eða	elda	uppskriftina	sína	og	taka	svo	mynd	

af	kökunni	eða	matnum	þegar	það	er	tilbúið.	Nemendur	fá	síðan	að	borða	það	sem	

þau	elduðu.		

	 Nemendur	eiga	að	geta:		

• Skilið	merkingar	á	umbúðum	

• Eldað/bakað	auðveldar	eða	flóknar	uppskriftir	

• Nýtt	netið	eða	annað	til	þess	að	afla	sér	upplýsingar	um	uppskriftir	

	

Upplýsingatækni:	Til	þess	að	klára	þetta	verkefni	myndu	nemendur	búa	til	

uppskriftarbók	t.d	í	forriti	sem	heitir	Book	Creator,	bókin	yrði	þá	fjölbreytt	og	

skemmtileg.		
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Viðauki	É	–	Hæfniviðmið	í	fyrra	þemaverkefni		

Hæfniviðmið	sem	stefnt	var	að	í	lokamati	eftir	verkefnis	

Stærðfræði:		
Í	stærðfræði	eiga	nemendur	að	tvöfalda	og	þrefalda	uppskriftir	sínar.	Skoða	mælieiningar.	Fara	í	

Bónus	og	kanna	verð	á	vörum	sem	nota	þarf	í	uppskriftina.	Reikna	saman	hvað	kostar	í	uppskriftina.		

Nemendur	eiga	að	geta		

• reiknað	samlagningardæmi		
• leyst	viðfangsefni	sem	sprottin	eru	úr	daglegu	lífi	og	umhverfi,	með	hugarreikningi,	

vasareikni	
• áætlað	og	mælt,	notað	cm,	dm,	dl,	ml,	l.		

Heimilisfræði:		
Í	heimilisfræði	baka/	elda	nemendur	sína	uppskrift.		

	

Nemendur	eiga	að	geta	
• Nýtt	ýmsa	miðla	til	að	afla	upplýsinga	um	einfaldar	uppskriftir	
• Farið	eftir	einföldum	uppskriftum	og	notað	til	þess	einföld	mæli-	og	eldhúsáhöld	
• Tjáð	sig	um	helstu	kostnaðarliði	við	martargerð		

	

Íslenska:		
Í	íslensku	skrifa	nemendur	ritun	um	ferlið,	skrifa	miða	með	upplýsingum	um	hvaða	hráefni	þau	þurfa	í	

uppskriftina	til	þess	að	geta	kannað	verð	á	þeim.	Skoðað	ng	og	nk,	n-nn	í	uppskriftinni.		

Nemendur	eiga	að	geta	
• Átt	góð	samskipti,	hlustað	og	sýnt	kurteisi		
• Beitt	einföldum	stafsetningar	reglur	og	notað	hjálpargögn	við	hæfi	
• Nýtt	sér	fyrirmyndir	í	ritun	
• Skrifað	texta	á	tölvu	og	beitt	einföldustu	aðgerðum	í	ritvinnslu	

Upplýsingatækni:		
Í	upplýsingatækni	eiga	nemendur	að	geta	unnið	í	tölvu	og	leita	af	efni	á	netinu.	Skrifað	með	réttri	
fingrasetningu	í	ritunarverkefni.		

Nemendur	eiga	að	geta		

• leitað	upplýsinga	og	nýtt	við	verkefnavinnu,		
• nýtt	rafrænt	námsefni	á	einföldu	formi	til	stuðnings	við	vinnutækni	og	vinnulag,		
• beitt	undirstöðuatriðum	í	fingrasetningum.		
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Enska:		
Í	ensku	ætla	nemendur	að	skrifa	uppskriftina	á	ensku	og	lesa	hana	upp	á	ensku.		

Nemendur	eiga	að	geta	
• Skrifað	texta		
• Lesið	upp	eigin	texta		
• nýtt	orðabók		

	

Myndmennt		
Í	myndmennt	ætla	nemendur	að	vinna	einstaklingsvinnu	og	teikna	mynd	af	því	sem	þau	völdu	að	

baka	og	setja	inn	í	frásögnina	sína,	bæði	í	íslensku	og	ensku.		

Nemendur	eiga	að	geta		
• Unnið	eftir	einföldu	ferli	frá	hugmynd	til	afurðar	

	

	

Auk	hæfniviðmið	í	skapandi	og	gangrýn	hugsun,	sjálfstæði	og	samvinna,	ábyrgð	á	mat	á	eigin	
námi.	
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Viðauki	F:	Blað	á	vegginn		

	

Ábyrgð	á	eigin	námi	
• Þarf	ég	að	gera	eitthvað	í	náminu?	

• Veit	ég	hvað	ég	gerði	við	bækurnar	mínar?	
• Hvert	setti	ég	verkefnið	mitt?	

	

	

	

Sjálfstæði	í	námi	
• Er	ég	búin/n	að	skoða	sýnidæmið?	
• Er	ég	búin/n	að	lesa	aftur	yfir?	

• Er	ég	búin/n	að	spyrja	bekkjarfélaga?	
• Já?	Spurðu	kennarann.	

• 	

Áhugasemi	
• Vera	jákvæð/ur	
• Hafa	gaman		
• Sýna	áhuga		
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Viðauki	G:	Yfirlit	yfir	skjöl	í	rannsókninni	
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Viðauki	H:	Bónusferð		

	

Verslunarferð	í	Bónus	
	

Vara (hráefni)	 Verð	 Þyngd	 Magn	
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Viðauki	I	–	Hæfniviðmið	seinna	þemaverkefnis	

Hæfniviðmið	sem	stefnt	var	að	í	lokamati	eftir	verkefnis	

	

Markmið	í	öllum	verkefnum	sem	þarf	að	íhuga		
• Að	nemandi	geti	borið	ábyrgð	á	eigin	nám	
• Að	nemandi	geti	beitt	skapandi	og	gagnrýnni	hugsun	
• Að	nemandi	geti	unnið	með	öðrum	að	skipulögðum	verkefnum	sem	tengjast	námi		
• Að	nemandi	geti	unnið	í	sjálfstæðri	verkefna	vinnu	
• Að	nemandi	sýni	áhuga	á	viðfangsefnum	og	sýni	öðrum	tillitsemi	
• Að	nemandi	taki	þátt	og	sýni	jákvæðni	

	

Íslenska	
Heimildaverkefni,	áhugasviðsverkefni,	ritunarverkefni		

Nemendur	eiga	að	geta		
• Tjáð	sig	skýrt	og	áheyrilega	og	gert	sér	grein	fyrir	gildi	góðrar	framsagnar	
• Tjáð	eigin	skoðanir	og	tilfinningar	og	haldið	athygli	áheyranda	
• Beitt	þekkingu	sinni	á	málfræði	við	að	búa	til	setningar,	málsgreinar	
• Beitt	helstu	atriðum	stafsetningar	og	greinamerkjasetningar	
• Skrifað	texta	á	tölvu	og	beitt	nokkrum	aðgerðum	í	ritvinnslu,	vísað	til	heimilda		

	

Enska	
Viðtalsverkefni,	skrifað	frásögn,	undirbúið	og	haldið	kynningu	fyrir	bekkinn,		

Nemendur	eiga	að	geta	
• geti	fundið	lykilupplýsingar	í	texta	í	þeim	tilgangi	að	nýta	í	verkefnavinnu.		
• Tileinkað	sér	helstu	málfræðiatriði	
• Nýtt	sér	algegnustu	hjálpar-	tæki	s.s	uppfléttirit,	orðabækur,	leitarvél.		
• Tekið	þátt	í	samvinnu	um	ýmiss	konar	viðfangsefni	og	sýnt	öðrum	tillitssemi		
• Flutt	einfalda,	undirbúna	kynningu	á	efni	sem	tengist	náminu		
• Skrifað	texta	af	mismunandi	gerðum	
• Beitt	grunnreglum	málfræði	og	stafsetningar	nokkuð	rétt	
• Skapað	samhengi	í	texta		

	

Heimilisfræði	
Bakað	og	framkvæmt	út	frá	því	nemandur	velja	sér	

Nemendur	eiga	að	geta	

• unnið	sjálfstætt	eftir	upp-	skriftum	og	notað	til	þess	algengustu	mæli-	og	eldhús-	
áhöld	
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• nýtt	margvíslega	miðla	til	að	afla	upplýsinga	er	varða	matreiðslu,	næringarfræði	og	
meðferð	matvæla.		

	

Íþróttir	
Skipulagt,	framkvæmt	og	haldið	mót	í	íþróttarhúsinu,	verið	íþróttarkennarar	í	einn	dag	

Nemendur	eiga	að	geta	
• Skipulagt	og	komið	til	móts	við	þarfir	einstaklinga	
• Sýnt	virðingu	og	góða	framkomu		
• Sýnt	jákvæð	og	árangursrík	samskipti	til	að	efla	liðsanda	
• Skýrt	mikilvægi	þess	að	hafa	leikreglur	
• Farið	eftir	reglum			

	

Upplýsingatækni	
Skrifað	upp	öll	verkefni	í	tölvunni	og	notað	Office	365.		

Nemendur	eiga	að	geta		
• nýtt	rafrænt	námsefni	á	ýmsu	formi		
• beitt	réttri	fingrasetningu.		
• sýnt	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	í	samvinnu	með	öðrum	
• nýtt	rafrænt	og	gagnvirkt	námsefni	á	fjölbreyttan	hátt	
• unnið	með	heimildir	og	sett	fram	einfalda	heimildaskrá	
• sýnt	ábyrgð	í	meðferð	upplýsinga	og	við	heimildavinnu	

	

Auk	hæfniviðmið	í	skapandi	og	gangrýn	hugsun,	sjálfstæði	og	samvinna,	ábyrgð	á	mat	á	eigin	námi.	
	
	
Mat:		
Framúrskarandi	–	A	
Markmiði	náð	-	B	
Á	góðri	leið	-	C	
Markmiði	ekki	náð	-	D	
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Viðauki	Í:	Körfuboltamót		

	
	

Sokka	körfuboltamót			
		

											A	-	riðill										B	-	riðill		
Gulir		 Grænir		
Bleikir		 Svartir		
Brúnir		 Hvítir		
Bláir		 Rauðir		

		
Reglur	mótsins:			
Fjórir	í	liði	-	lið	í	A-	riðli	spilar	á	móti	öllum	innan	riðlanna.	Spilað	á	tveimur	völlum	í	einu.		
Hver	leikur	er	2	x	6	mínútur.	Venjulegar	körfubolta	reglur.		
	
Undanúrslit	lið	í	2.	sæti	(A	-	riðli)	mætir	liði	í	1.	sæti	(B	-	riðli).		
Undanúrslit	lið	í	2.	sæti	(B	-	riðli)	mætir	liði	í	1.	sæti	(A	-	riðli).		

	
	
	

Úrslit	úr	leikjum:		
	

																					A	-	Riðill																																											B	-	riðill		
																																																									Stigaskor																																																															Stigaskor		
Gulir		 -		 Bleikir		 		 Grænir		 -		 Svartir		 		
Brúnir		 -		 Bláir		 		 Hvítir		 -		 Rauðir		 		
Gulir		 -			 Brúnir		 		 Grænir		 -		 Hvítir		 		
Bleikir		 -		 Bláir		 		 Svartir		 -		 Rauðir		 		
Brúnir		 -		 Bleikir		 		 Hvítir		 -		 Svartir		 		
Gulir		 -			 Bláir		 		 Grænir		 -		 Rauðir		 		
		

Undanúrslit	
2.	sæti	(A	-	riðill)			-			1.	sæti	(B	-	riðill)	_____	-	_____	
1.	sæti	(A	-	riðill)			-			2.	sæti	(B	-	riðill)	_____	-	_____	

	
Úrslit	

____________			-			____________	
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Viðauki	J	–	Hæfniviðmið	úr	aðalnámskrá		

Hæfniviðmið	sem	skoðað	var	hvort	nemendur	hefðu	náð	ákveðnum	þáttum	eftir	verkefnalok.		

	

Skapandi	og	gagnrýnin	hugsun	

Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi		

	

Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi		

	

Tekið	þátt	í	að	skilgreina	viðmið	um	
árangur	

Spurt	spurninga	og	sett	fram	áætlun	um	
efnistök	og	úrlausn	verkefni	

Endurskoðað	úrlausn	viðfangsefna	út	frá	
mismunandi	sjónarhornum	á	skapandi	
hátt	

Skilgreint	viðmið	um	árangur		

Gert	sér	grein	fyrir	iðulega	er	hægt	að	
komast	að	fleiri	en	einni	niðurstöðu	við	
úrlausn	verkefna	og	að	læra	má	af	
miðstökum	og	nýta	það	á	skapandi	hátt	

Lært	af	mistökum	og	nýtt	sér	óvæntar	
niðurstöður	við	lausn	verkefni	á	skapandi	hátt	

	 Vegið	og	metið	hvort	aðferð	við	verkefnavinnu	
hafi	borið	árangur	og	tekið	þátt	í	mótun	og	
miðlun	viðfangsefna	á	skapandi	hátt	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011.	bls.	88)		

	

Sjálfstæði	og	samvinna	

Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi	

	

Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi	

	

Unnið	eftir	fyrirmælum	og	borið	ábyrgð	á	
eigin	verkefnum	og	vinnubrögðum	þegar	
við	á	

Gert	sér	grein	fyrir	til	hvers	er	ætlast	í	námi	
og	skólastarfi	og	hagað	námi	sínu	og	
störfum	í	samræmi	við	það	

	

	

Gert	sér	grein	fyrir	styrkleikum	sínum	 Unnið	með	öðrum	og	lagt	sitt	af	mörkum	í	
samstarfi	

Unnið	með	öðrum	að	skipulögðum	
verkefnum	sem	tengjast	námi		

Gert	sér	grein	fyrir	eigin	hlutverki	í	
samstarfi	og	tekið	þátt	í	að	útfæra	leiðir	að	
sameiginlegum	markmiðum	
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Gert	sér	grein	fyrir	eigin	hlutverki	í	
samstarfi	

	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	89)	

	

Ábyrgð	og	mat	á	eigin	námi	

Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi		

	

Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi		

	

Gert	sér	grein	fyrir	styrkleikum	sínum	og	
hvar	hann	getur	gert	betur	í	námi		

Gert	sér	grein	fyrir	styrkleikum	sínum	og	
hvernig	hann	getur	nýtt	sér	það	í	námi		

Sett	sér	með	aðstoð	markmið	í	námi		 Sett	sér	markmið	í	námi	og	unnið	eftir	þeim		

Tekið	þátt	í	að	skipuleggja	eigið	nám	með	
hliðsjón	af	hæfniviðmið	aðalnámskrár	

Skipulagt	eigið	nám	með	hliðsjón	af	
hæfniviðmiðum	aðalnámskrár	

	 (Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	90)	
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Viðauki	K	–	Upplýst	samþykki		

	

Upplýst	samþykki	vegna	rannsóknar	vegna	

M.Ed	verkefnis	Steinunn	Ölvu	Lárusdóttur	
	

Samþykki	fyrir	þátttöku	í	starfendarannsókn.	

	

Nemi	og	leiðbeinandi	geta	svara	öllum	spurningum	sem	þátttakandinn	kann	að	hafa	um	

rannsóknina.	Hafa	má	samband	við	steinunn.alva@stykk.is	s:	8670779	eða	svavap@hi.is		

s:	5255364/8681923.	

	

Mér	hefur	verið	kynntur	tilgangur	þessarar	rannsóknar	og	í	hverju	þátttaka	barns	míns	er	

fólgin,	sjá	meðfylgjandi	upplýsingabréf.		

	

__________________________________________					Dags:________________	

Með	undirskrift	minni	samþykki	ég	þátttöku	barns	mín.	

	

	

	


