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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir mikilvægi 
fjölbreyttra kennsluaðferða á yngsta stigi grunnskóla og hvernig þær koma til móts við þarfir 

ólíks nemendahóps. Þá verður farið yfir hvað felst í hugtakinu kennsluaðferð og fjallað verður 

um kennsluaðferðirnar: samvirkt nám, söguaðferðina og sérfræðingskápuna. Þær bjóða allar 
uppá fjölbreytni í kennslu og það að koma auðveldlega til móts við þarfir nemenda. 

Fjölgreindakenning Gardners verður skoðuð með áherslu á styrkleika og veikleika nemenda í 

námi. Þá verður komið inná árangur notkunnar fjölbreyttra kennsluaðferða á aga og 
bekkjarstjórnun og mikilvægi jákvæðs andrúmlofts í kennslustofunni.  
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 Formáli 

Við viljum koma á framfæri áhuga okkar á efninu en hann vaknaði á meðan B.Ed. náminu stóð 

vegna þess hve mikil áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir í náminu en við gátum ekki 

tengt þær við okkar grunn- og framhaldsskólagöngu. Við vildum athuga hvers vegna 
grunnskólakennarafræðin leggur svo mikið upp úr þessu og hvaða áhrif þessar aðferðir hafa á 

aga og bekkjarstjórnun. Þetta er kennslufyrirkomulag sem við hefðum óskað á okkar 

grunnskólagöngu. 

Við viljum koma fram þökkum til aðila sem voru okkur til halds og trausts á meðan 

ritgerðarskrifum stóð. Sérstaklega viljum við þakka fjölskyldu okkar fyrir þann stuðning, 

hvatningu og þolinmæði sem hún sýndi okkur. Vinkonuhópnum okkar sem hefur komist í 

gegnum þetta saman með hvatningu og aðstoð. Þá viljum við einnig þakka leiðsagnarkennara 

okkar, Jóhönnu Karlsdóttur, fyrir alla þá hjálp sem hún hefur veitt okkur. Að lokum viljum við 

þakka Guðna Má Kristinssyni og Margréti Guðrúnu Gunnarsdóttur kærlega fyrir yfirlesturinn á 

ritgerðinni. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands 
(https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og fylgt 
þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 
sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

 

Reykjavík, 14. maí 2020 

 

Sædís María Drzymkowska                             Aníta Ósk Drzymkowska 
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1 Inngangur  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða í kennslu yngsta 

stigs með áherslu á námsárangur nemenda og með einstaklingsmiðun að leiðarljósi. Mikilvægt 
er að komið sé til móts við þarfir allra nemenda þannig að þeir hafi áhrif á eigið nám og 

námsumhverfi. Höfundar þessarar ritgerðar telja mikilvægt að auka þurfi nemendamiðaða 

kennslu þar sem nemandinn er miðpunktur kennslustundarinnar en ekki kennarinn. Það virðist 
sem áhugi nemenda fyrir náminu aukist ef þeir fá að vera virkir þátttakendur, bæði í 

skipulagningu námsins, náminu sjálfu og námsmati.  

Skoðaðar verða rannsóknir sem snúa að kennsluháttum í grunnskólum sem gerðar hafa 
verið hér á landi, auk þess verður fjallað um eina rannsókn sem gerð var til að bera saman 

kennslu í íslenskum og finnskum grunnskólum. Kennarar hér á landi styðjast fyrst og fremst 

við beina kennslu þar sem kennarinn er í aðalhlutverki og nemendur eru áhorfendur. Finnar 
skara fram úr þeim íslensku hvað varðar val á fjölbreyttum kennsluaðferðum. Höfundur 

rannsóknarinnar telur þetta áhyggjuefni þar sem nýútskrifaðir kennarar eiga það til að falla  í 

sama far og aðrir kennarar og þeim vantar bæði sjálfstraust og stuðning til þess að fara nýjar 
og fjölbreyttar leiðir. 

Kennsluaðferðir er flókið hugtak sem margir fræðimenn hafa reynt að skilgreina. Flestir 

eru þó sammála um að þetta séu þær aðferðir sem kennarar nota til að nemendur afli sér 

upplýsinga þannig að þeir læri fyrirfram ákveðin viðfangsefni. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar 
og því er það áskorun kennara að höfða kennsluaðferðum til ólíks nemendahóps þannig að 

allir fái sem mest út úr kennslustundinni. Kennsluaðferðir hafa einnig allar sitt markmið og þarf 

kennarinn að aðlaga hverja kennsluaðferð að kennslustundinni með fjölbreyttan nemendahóp 

að leiðarljósi. Aukin fjölmenning, tæknivæðing og aukið foreldrastarf ýtir undir mikilvægi 
notkunar á fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þó að ein aðferð nái vel til hluta nemendahóps 

þýðir ekki að hún henti öllum vel, þá þarf kennarinn að vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir 

til að ná til allra nemenda.  

Nám í gegnum leik er þekkt aðferð þegar skoðuð er kennsla yngri barna. Þekktir 
fræðimenn á borð við Fröbel, Dewey, Piaget og Vygotsky lofa þessa kennsluaðferð. Flestum 

finnst gaman að leika sér og ekki síst börnum. Nám í gegnum leik vekur áhuga og gleði 

nemenda og þeim finnst oft að þeir séu ekki að læra þegar námið fer fram með leik. Farið 

verður yfir hvernig leikur í námi hefur áhrif á nám og þroska barna. Nemendur eru með ólíka 

styrkleika og því ætti hver og einn að geta notið sín í leikjum. Ýmsar kennsluaðferðir ná til 

þessarar aðferðar í kennslu.  

Samvirkt nám, söguaðferðin og sérfræðingskápan eru kennsluaðferðir sem teknar verða 

fyrir í þessari ritgerð með áherslu á fjölbreytni í kennslu. Þessar aðferðir hafa allar það 
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sameiginlegt að nemandinn er í aðalhlutverki og kennarinn í hlutverki leiðbeinanda en ekki 

fræðara. Þá verður fjallað um leiklist í kennslu og kostina sem henni fylgja. Allar þessar aðferðir 

hafa það sameiginlegt að innihalda hópvinnu og í gegnum hana læra nemendur að virða 
skoðanir annarra og finna styrkleika sína.  

Fjallað verður um fjölgreindarkenninginuna sem kemur inn á það að hver og einn hafi 

margar greindir. Hver hefur sína styrkleika og veikleika og er það hlutverk kennara að passa 

upp á að námið komi til móts við styrkleika hvers og eins og að þjálfa þær greindir sem hver 
einstaklingur þarf að auka færni sína í . Nemendur læra að hafa trú á sjálfum sér ef kennsla er 

skipulögð með fjölgreindarkenninguna til hliðsjónar en einn hluti kenningarinnar er að nám 

eigi að ná til allra en ekki þeirra sem skora hæst á ákveðnum sviðum sem skólakerfið leggur 
upp með. 

Tekin verða fyrir agi og bekkjarstjórnun og hvernig það hefur áhrif á árangursríka kennslu. 

Þá er fjallað um mikilvægi þess að skapa jákvætt samband á milli kennara og nemenda og að 
kennarinn hafi skýrar og ákveðnar reglur en sé þó sveigjanlegur og raddir nemenda fái að njóta 
sín. Til að jákvætt andrúmsloft skapist í kennslustundum þarf kennslan að vekja áhuga og 

vinnugleði nemenda og fjölbreytni í kennslu þar sem nemendur hafa áhrif ýtir undir það. 

Einnig verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni; hvaða áhrif hafa fjölbreyttar 
kennsluaðferðir og skapandi kennsla á fjölbreyttan nemendahóp með ólíkar námsþarfir og 

styrkleika? Auk þess verður því velt upp hvaða árangur getur náðst með því að kennari 
skipuleggur kennslu þannig að nemendur séu í aðalhlutverki og hverju það skili í 

bekkjarstjórnun og aga.  
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2 Lög og reglur  

Það er áskorun hvers kennara að haga sinni kennslu þannig að þörfum hvers nemenda sé sinnt 

og að kennslan nái til hvers og eins. Reglur Barnasáttmálans haldast í hendur við þessa þætti 
en þar er lögð áhersla á að menntun barna eigi „að gefa þeim tækifæri til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi“ 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). Í hverjum nemendahópi eru ólíkir einstaklingar 
og þarf kennari að koma til móts við hvern og einn nemanda. Réttur allra barna er að stunda 

nám við sitt hæfi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; lög um grunnskóla nr. 13/2008) 

og er skólum skylt að koma til móts við námsþarfir nemenda án nokkurrar aðgreiningar hvort 
sem um andlega eða líkamlega fötlun sé að ræða (lög um grunnskóla nr. 17/2008). Það er 

einnig skylda starfsfólks í grunnskóla að stuðla að jákvæðum skólabrag með bæði jákvæðum 

samskiptum og trausti milli starfsfólks og nemenda sem gengur á báða bóga (mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013: bls. 70). 

Samkvæmt þessum lögum er áskorun fyrir kennara að bjóða upp á fjölbreytta kennslu sem 

uppfyllir þessa þætti. Námið þarf því að bjóða upp á margvíslega möguleika sem leggja áherslu 
á að nemendur fái tækifæri til að m.a. taka sjálfstæðar ákvarðanir, vinna í hópum, fá 
leiðbeiningar um það hvernig eigi að bera virðingu fyrir náunganum og hafa áhrif á námið sitt 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; lög um grunnskóla nr. 13/2008). Í lögum um 
grunnskóla segir að skólinn skuli „haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 
nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“ (lög um grunnskóla 

nr. 91/2008, 2: gr.). Starf sem fylgir þessum hugmyndum hefur verið kallað einstaklingsmiðað 
nám. Með einstaklingsmiðuðu námi er átt við að kennarinn bjóði uppá fjölbreytt verkefni þar 
sem hver og einn nemandi fær viðfangsefni við hæfi þar sem tækifæri gefst til að nýta hæfileika 

hvers og eins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; bls. 13). 

Það er afar mikilvægt að kennsla sé sett upp á fjölbreyttan hátt svo hún höfði til allra 

nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að kennarar og aðrir sérfræðingar sem 
koma að námi nemenda skuli leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem geta komið til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp og misjafnar þarfir nemenda (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Með réttu ættu allir kennarar að bjóða upp á fjölbreytta 
kennslu því samkvæmt skólastefnu Kennarasambands Íslands er það hlutverk kennara að velja 

kennsluaðferðir sem höfða til allra nemenda þannig að hver og einn fái sem mest úr hverri 

kennslustund (Skólastefna K.Í., e.d.). Það er réttur nemenda að námsumhverfi þeirra sé með 
skapandi og fjölbreyttum kennsluháttum og bjóði upp á nám við hæfi hvers og eins. 
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3 Menntun fyrir alla  

Menntun fyrir alla er hugtak þar sem átt er við að allir nemendur búi yfir jöfnum tækifærum 

til náms. Það þurfa allir að fá nám og kennslu við sitt hæfi og þess vegna þarf skólastarf að taka 
mið af fjölbreyttum nemendahópum í grunnskóla. Það eiga allir nemendur rétt á að nám þeirra 

sé skipulagt eftir þeirra þörfum þannig að allir geti tekið þátt og náð árangri í námi (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010: bls. 4). Nám í grunnskóla þarf að vera á forsendum 
hvers einstaklings þannig að einstaklingurinn blómstri og að eiginleikar hvers nemenda nýtist 

sem best í námi. Menntun fyrir alla hugtakið ber virðingu fyrir þörfum hvers einstaklings og 

uppfyllir þær þarfir sem einstaklingur þarfnast (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 
2010: bls. 3; mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013: bls. 43; Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005: bls. 23). Til að uppfylla þessa þætti er 

hægt að láta nemendur vinna í hópum eða einir verkefni með mismunandi áherslum sem eru 
misþung og þrepaskipt. Slík verkefni bjóða upp á þann möguleika að vinna með fjölbreyttan 

nemendahóp að sama viðfangsefninu (Elín G. Ólafsdóttir, 2004: bls. 10). 

Í skýrslu sem unnin var fyrir UNESCO er fjallað um breyttar áherslur menntunar 21. aldar. 
Þar kom fram mikilvægi þess að samþætta námsgreinar og mikil áhersla lögð á beitingu 
fjölbreyttra náms- og kennsluaðferða í grunnskóla (Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson 

Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013: bls. 56). Með samþættingu námsgreina 
er átt við þegar nemendur fást við fleiri en eina námsgrein samtímis og þurfa að nýta eigin 
þekkingu á ólíkum sviðum þegar viðfangsefnið er skoðað út frá mörgum sjónarhornum 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: bls. 5; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 
Guðmundssdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005: bls. 41). Það er mikilvægt að hlusta á ólíkar 
hugmyndir nemenda, að á þá reyni að nýta eigin þekkingu og að raddir þeirra heyrist. 

3.1  Nemendamiðað skólastarf 

Nemendamiðað skólastarf þýðir að nemendur hafi áhrif á skólastarfið, þar með talið námið 

sjálft og námsumhverfið þannig að kennsluhættir séu nemendamiðaðir frekar en 

kennaramiðaðir. Nemandinn er miðpunktur kennslunnar og kennarinn vinnur með 
nemendum í upplýsinga- og þekkingaröflun. Raddir nemenda er mikilvægt hugtak í 

nemendamiðuðu námsumhverfi þar sem nemendur fá að hafa áhrif á námið sitt með því að 

segja sínar skoðanir (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 3). 
Kennari sem beitir einstaklingmiðun í kennslu er einnig að miða skólastarfið að þörfum hvers 

nemenda. Einstaklingsmiðun er það þegar kennarar sníða kennslu að þörfum hvers og eins og 

nemendur finni að þeir séu ábyrgir fyrir eigin námi (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 113). 
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3.1.1  ,,Raddir nemenda” 

„Raddir nemenda“ er grunnhugmynd sem gefur nemendum tækifæri til að hafa áhrif á eigið 

nám (Guðmundur Heiðar Frímansson, 2013: bls. 99). Í þeim rannsóknum sem hafa fjallað um 
„raddir nemenda“ hefur komið í ljós að nemendum líkar það vel að hafa áhrif á skólastarfið, 

segja skoðanir sínar og finna að hlustað sé á þá og að tekið sé mark á þeim (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013: bls. 95). Fjölbreyttar kennsluaðferðir hafa áhrif á grunnhugmyndina 

„raddir nemenda“ og er auðvelt að bregðast við fjölbreyttum hugmyndum með mismunandi 

kennsluaðferðum. Kennarar ættu að leggja upp með skólaheilbrigði en með hugtakinu er átt 

við að hve miklu leyti nemendur telja sig vera samþykktir, virtir, meðtaldir og studdir af öðrum 

í félagslegu umhverfi skólans. Með skólaheilbrigði þróa nemendur bjartsýnt viðhorf til náms, 

eru ánægðari og í kjölfarið getur námsárangur þeirra og hvatning til náms aukist (Ibrahim og 

El Zataari, 2019). 

Samskipti kennara og nemanda er mikilvægur þáttur í skólastarfinu, þegar samskiptin eru 
góð gengur námið betur og nemendur upplifa sig eins og þeir tilheyri skólanum. Þeir verða 
jákvæðari og þróa jákvætt viðhorf til náms. Ef samskiptin eru neikvæð og einungis kennarinn 

stjórnar þá er líklegra að nemendurnir þrói neikvætt viðhorf til náms og námsáhuginn er þar 
af leiðandi ekki til staðar. Væntingar nemanda um árangur sinn í skólanum og lífi sínu í 
framtíðinni tengist reynslu þeirra á skólagöngu sinni. Þessar væntingar nemanda hafa áhrif á 

hvernig þeir sjá sig í framtíðinni og hvaða athöfnum, eins og áhugamál, þeir vilja halda áfram 
í. Þess vegna er mikilvægt að nemendur hafi jákvæða reynslu af skólagöngu sinni og ,,raddir 

nemanda” í kennslu geta ýtt undir það (Ibrahim og El Zataari, 2019; Kier og Blanchard, 2020).  

3.1.2 Einstaklingsmiðun 

Einstaklingsmiðun vísar til margra þátta í starfi kennara við að skipuleggja kennslu þannig að 

hún henti nemendum með mismunandi þarfir svo að þeir fái tækifæri til að fylgja jafnöldrum 

sínum í námi. Það er mikilvægt að einstaklingur upplifi sig ekki öðruvísi en samnemendur hans. 

Einstaklingsmiðun vísar einnig til fjölbreyttra kennsluaðferða, samvinnu nemenda og getuskipt 

verkefni til að koma til móts við námsþarfir allra nemenda. Kennsluaðferðir þurfa að leggja 

áherslu á áhuga og þarfir hvers einstaklings í nemendahóp (Birna María Svanbjörnsdóttir, 

Allyson Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013: bls. 59-60). Kennari á ekki að 

fara fram á að allir nemendur séu staddir á sama stað því ekki er hægt að krefja alla um sömu 

vinnubrögð og afköst (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014: bls. 13). 
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4 Rannsóknir á kennsluaðferðum  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kennsluháttum og kennsluaðferðum bæði hér á landi 

og erlendis. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir starfsháttum í grunnskólum og áhrif þeirra 
á námsárangur nemenda. Farið verður yfir algengustu kennsluhætti sem kennarar styðjast 

við í kennslu og viðhorf kennara gagnvart fjölbreyttum kennsluháttum og getu þeirra til 

notkunar á þeim aðferðum. Kennsluhættir verða skoðaðir með áherslu á einstaklingsmiðað 
nám og árangur þeirra í kennslu.  

4.1 Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar 

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar var meginmarkmið að gefa 
yfirsýn yfir núverandi starfshætti í grunnskólum hérlendis með áherslu á nám við hæfi hvers 

og eins (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010: bls. 1). Niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu til kynna að flestir kennaranna væru samstíga í kennsluaðferðum en algengustu 
kennsluaðferðirnar voru bein kennsla, með eða án samræðna við nemendur og 

vinnubókarkennsla. Í beinni kennslu er kennarinn í brennidepli en í vinnubókarkennslu er 

nemandinn í aðalhlutverki með fyrirskipun frá kennara. Nemendamiðuð kennsla var fátíðari 
yfirhöfuð en kennarar á yngstu stigum og í teymiskennsluskólum beittu frekar aðferðum á 

borð við hópvinnu, tilraunum og verklegum æfingum, leikrænni tjáningu, útikennslu, 

þemavinnu og almenna sjálfstæða verkefnavinnu sem ýttu undir sjálfstæði nemenda (Ingvar 
Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 

150). Hópvinna og samvinna í tímum var algeng bæði á yngsta- og miðstigi en vinnu- og 

verkefnabækur eða hefti voru mest notuð hjá kennurum á yngsta stigi. Kennarar á öllum 
stigum notuðust lítið við leikræna tjáningu (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 155). Þegar kennarar voru hins vegar 

spurðir út í fjölbreytni í kennsluaðferðum lögðu flestir þeirra áherslu á mikilvægi þess þrátt 
fyrir að fylgja því ekki eftir í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 150).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að kennarar beittu síður 
nemendamiðuðum kennsluaðferðum sem gera kröfur um virkni og þátttöku nemenda í eigin 

námi. Þetta eru aðferðir á borð við þemavinnu, sjálfstæð verkefni svo sem efniskönnun og 

lausnarleit og leikræna tjáningu. Einnig benda niðurstöður til þess að val á kennsluháttum í 
bekkjarkennsluskólum og teymiskennsluskólum voru ólík. Kennarar sem unnu í teymi notuðu 

heldur fjölbreyttari kennsluaðferðir miðað við kennara sem unnu mest einir með nemendum. 

Kennarar voru spurðir um áhuga á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og voru svör þeirra á 

skjön við raunverulega notkun aðferðanna í kennslu því meira en helmingur kennara vildu nota 
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nemendamiðaða kennsluhætti í auknum mæli (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 132-136). 

Val á kennsluaðferðum benda til þess að einsataklingsmiðun í kennslu þarfnast umbóta. 

Niðurstöður bentu til að ekki væri verið að fylgja fyrirmælum Aðalnámskrár um 
einstaklingsmiðun þar sem lögð er áhersla á nám við hæfi hvers og eins. Hvað varðar 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðun þá hafa kennarar ekki sýnt fram á nægilega 

mikla notkun og þekkingu þessara aðferða (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 
Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 152-154). 

4.2 Kennsluhættir í íslenskum og finnskum grunnskólum 

Hafsteinn Karlsson (2009) rannsakaði kennsluhætti í sex íslenskum og fjórum finnskum 
grunnskólum. Í rannsókn Hafsteins um samanburð á kennsluaðferðum í íslenskum og 

finnskum grunnskólum kom í ljós að í uppbyggingu kennslustunda skara finnskir kennarar vel 

fram úr þeim íslensku þegar kemur að fjölbreyttum kennsluháttum og komst Hafsteinn að því 
að fjölbreyttar kennsluaðferðir séu af skornum skammti hér á landi (Hafsteinn Karlsson, 2009: 

bls. 7). Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru veigamikill þáttur í einstaklingsmiðuðu námi og því 

ekki mikil áhersla á þessa hugmyndafræði hjá íslenskum kennurum (Hafsteinn Karlsson, 2009: 
bls. 17) því má áætla að kennarar hérlendis leyfi einstaklingsmiðun í kennslu að sitja á 

hakanum.   

Í viðtölunum sem Hafsteinn tók við kennara hérlendis var áberandi að kennslustundir voru 
einfaldar og hefðbundnar þar sem kennari var með yfirheyrslu, vinnubókarvinnu og 
smáfyrirlestra. Einn kennaranna talaði um að hefja flestar kennslustundir á einhverri innlögn 
og í framhaldi af því fara nemendur í sjálfstæða vinnu í vinnubók. Þessari kennsluaðferð fylgdu 

fleiri íslenskir kennarar eftir án þess að brjóta kennsluna á nokkurn hátt upp. Ekki var sömu 

sögu að segja um finnsku kennarana (Hafsteinn Karlsson, 2009). Þeir finnsku komu með 

fjölbreytta útfærslu af þessari hefðbundnu aðferð en þeir voru t.d. með yfirheyrslur, 

vinnubókarvinnu, smáfyrirlestra, sýnikennslu nemenda eða kennara og svo voru nemendur 

fengnir til að standa við töfluna til að vinna þar leikræna tjáningu, söng, umræður og þar fram 

eftir götunum. Þeir lögðu meira upp úr persónulegri kennslu miðað við íslensku kennarana 
sem innihélt m.a. spjall við nemendur óháð námsefni en þar segir frá tveimur kennurum sem 

litu á líðan nemenda sem mikilvægan þátt í velgengni í námi og sagðist annar þessara finnsku 

kennara nota kennsluaðferð eftir dagsformi nemenda út frá líðan þeirra hverju sinni. 
Kennarinn lagði mikla áherslu á það að nemendur lærðu ekki einungis út frá því að hlusta en 

þeir urðu að fá að vinna hlutina sjálfir. Finnsku kennararnir höguðu dæmigerðri kennslustund 

öðruvísi en þeir lögðu einnig meiri áherslu á uppbrot miðað við kennslu íslensku kennarana 

(Hafsteinn Karlsson, 2009: bls. 5).  
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Áhugi nemenda á náminu leyndi sér ekki í þeim kennslustundum þar sem þeir voru virkir 
þátttakendur. Þeirra hlutverk sem þátttakendur voru meðal annars að nemendur unnu í 

námsbókum eða á vinnublöð samkvæmt áætlun sem þeir höfðu unnið að sjálfir, að nemendur 
tóku þátt í umræðum sem kennari stýrði, að nemendur væru skapandi á ólíkum sviðum náms, 

að nemendur unnu verkefni sem þeir völdu að nokkru leyti sjálfir og að nemendur tóku virkan 

þátt í hópvinnu (Hafsteinn Karlsson, 2009: bls. 13). 

4.3 Kennsluhættir í grunnskólum Reykjavíkur 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar skoðaði hvaða kennsluhættir einkenndu 

kennslustundir í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Niðurstöður rannsóknarinnar styðjast við 
niðurstöður starfsháttarrannsóknarinnar og rannsókn Hafsteins. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að ekki væri stuðst við áherslur í Aðalnámskrá hvað varðar 

fjölbreytta kennsluhætti miðað við vettvangsathuganir sem gerðar voru við rannsóknina. 

Niðurstöður bentu til þess að kennslan hér á landi væri algjörlega undir stjórn kennara, eða 

með öðrum orðum, kennaramiðuð kennsla. Þá er talið að mikilvægt sé að kennarar fái 

endurgjöf og hvatningu til að bæta sig í eigin starfi og þar með auka fjölbreytni í kennslu frá 
sínum yfirmönnum til að hægt sé að standast kröfur Aðalnámskrár um fjölbreytta 

kennsluhætti (Birna Sigurjónsdóttir, 2015: bls. 8-9). 
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5 Kennsluaðferðir 

Kennari skipuleggur kennslu út frá kennsluháttum sem beitt er hverju sinni og kennarar velja 

í framhaldi kennsluaðferð miðað við nemendahóp sinn (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 
Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005: bls. 21). Það er hlutverk kennara að kennsla þeirra 

höfði til fjölbreytts nemendahóps. Kennarar verða að haga kennslu eftir ólíkum þörfum 

nemenda en þrátt fyrir að ákveðið fyrirkomulag virki fyrir einn árgang er ekki þar með sagt að 
kennarinn geti notað það sama ár eftir ár. Við skipulagningu á notkun fjölbreyttra 

kennsluaðferða verða kennarar að vera tilbúnir að aðlaga kennsluaðferðir að þörfum og 

námsstíl nemenda sinna frá ári til árs (Cole, 2008: bls. 8). Það þarf að skipuleggja 
kennsluaðferðir þannig að þær henti öllum og að allir nemendur fái tækifæri til að blómstra 

(Moore, 2015: bls. 5). 

Kennsluaðferð er það skipulag sem kennarinn hefur á eigin kennslu og þau tæki sem hann 
notar til að nemendur afli sér upplýsinga þannig að þeir læri það sem að er keppt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013: bls. 12). Kennari velur kennsluaðferð sem samanstendur af aðferðum sem 

hann kýs að nota og veltur á upplýsingum eða færni sem verið er að kenna. Kennarinn heldur 
utan um þetta skipulag svo viðfangsefni og námsefni nái til allra nemenda og að allir fái sem 
mest út úr hverri kennslustund. Hver kennslustund verður undir áhrifum frá námsstíl, hæfni, 

færni og áhuga nemenda (Boundless, e.d.; Tomlinson, 2014: bls. 102). Kennsluaðferðir eru 
mismunandi og hafa þær allar sína kosti sem þarf að aðlaga hverju sinni og nýtir kennari hverja 
aðferð sem tæki til að nemendur meðtaki efni og aðferðir til náms (Tomlinson, 2014: bls. 102). 

Með þessum skilgreiningum má áætla að í hverri kennslustund beiti kennari fleiri en einni 
kennsluaðferð við kennslu. 

Kennsluaðferðir fela í sér að viðhalda athygli nemenda, spyrja spurninga, veita endurgjöf 
og eru stöðugt að aðlaga sig að kennslustundinni því það er hægt að útfæra kennsluaðferðir á 

margvíslegan hátt (Moore, 2015: bls. 5; Ingvar Sigurgeirsson, 2011: bls. 67). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013: bls. 48) má sjá sömu áherslur um val á kennsluaðferðum þar sem það kemur 
skýrt fram að kennsluaðferðir og skipulag skólastarfs verði að miðast við þá skyldu grunnskóla 

að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður að taka 

mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með nemendum áhuga og vinnugleði. 
Nemendur læra meira þegar þeir fá áskorun frá kennurum sem hafa miklar væntingar til 

þeirra, hvetja þá til að finna lausn á vandamáli og taka þátt í samvinnu með nemendum (Cole, 

2008: bls. 49). Það er mikilvægt að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem nemendur 
eru ólíkir og henta þess vegna mismunandi aðferðir til að veita nemendum skemmtilegt og 

eftirminnilegt námsumhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011: bls. 41). Þess vegna þarf að notast 

við kennsluaðferðir sem vekja áhuga nemenda og hvetja þá til að læra. Aðferðirnar verða að 
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fela í sér hæfileika eins og að spyrja, nota hugmyndir og framlög nemenda og styrkja þá 

(Moore, 2015: bls. 13).  

Líkt og staðan er á Íslandi í dag með aukinni fjölmenningu, tæknivæðingu og auknu 

foreldrastarfi má reikna með að nemendahópurinn sé fjölbreyttur og komi frá ólíkum 
menningarheimum. Þessir þættir kalla á breytt skipulag við kennslu og verða vinnubrögð 

kennara að taka tillit til þessara breytinga og fylgja þeim eftir (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010: bls. 187; María Steingrímsdóttir, 2007: bls. 9). Skipulag kennslu þarf að vera 
fjölbreytt og víðtækt og er margt sem þarf að hafa í huga svo að kennslan höfði til ólíkra þarfa 

nemenda og skili sér til allra (María Steingrímsdóttir, 2007: bls. 9). 

Það þarf að taka mið af reynslu og þekkingu allra nemenda en ekki einungis meirihluta 
nemendahópsins. Kennslan ætti að byggja á reynslu hvers og eins og nemendur þurfa að finna 

að eigin reynsla skiptir máli fyrir námið (Hanna Ragnarsdóttir, 2010: bls. 4). Skóli sem tekur 

mið af reynslu og hæfni hvers nemenda eykur áhuga þeirra á náminu, þátttöku, virkni og þeir 
eru þá líklegri til að vilja læra frekar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010: bls. 
190). Ef uppfylla á þessar kröfur er gott að nota skapandi kennsluaðferðir þar sem nemendur 

fá að hafa áhrif á nám sitt (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010: bls. 198; Sigrún 
Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016: bls. 
9). 

Það er mikilvægt að kennarar beiti strax fjölbreyttum kennsluaðferðum í eigin kennslu til 
að vekja áhuga nemenda á námi. Það er algengt að nýútskrifaðir kennarar hrökkvi oft í ,,gamla 

gírinn“, þ.e. að þeir fara að kenna eins og þeir upplifðu kennslu sjálfir á eigin skólagöngu. Fólk 

er yfirleitt búið að læra að kenna áður en það byrjar í kennaranámi og á sér oft fyrirmyndir í 

kennslu frá skólagöngu sinni. Kennaranemar þróa sínar eigin hugmyndir um skólastarf og 

kennslu mjög snemma, jafnvel þegar þeir eru í skóla sjálfir. Þessar hugmyndir taka svo 
kennaranemar með sér í kennslu og oftar en ekki fylgja hugmyndum sínum þó að þeir hafi lært 

í námi sínu um fjölbreyttar kennsluaðferðir (Hafþór Guðjónsson, 2012: bls. 2; Hafþór 

Guðjónsson, 2007: bls. 41-42; María Steingrímsdóttir, 2007). Þetta þarf að koma í veg fyrir til 
að halda öllum nemendum á tánum og þeir finni að hægt sé að læra í gegnum leik og að nám 

þarf ekki alltaf að vera einhæft með innihaldslítilli kennslu.  

Hver kennsluaðferð hefur ákveðnu hlutverki að gegna með sérstök markmið að leiðarljósi. 
Kennsluaðferð hefur ekki einungis sitt markmið heldur markast aðferðin einnig af þeim sem 
beita henni því kennarar hafa allir sína eiginleika og eru missterkir á hverju sviði (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013: bls. 13). Ingvar Sigurgeirsson (2013: bls. 55) skipti kennsluaðferðum upp 

í níu flokka sem byggjast á kennslufræðilegum forsendum. Þær aðferðir sem hafa svipuð 

meginmarkmið og áherslur eru felldar í sama flokk kennsluaðferða. 
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5.1 Flokkun kennsluaðferða 

Kennsluaðferðir má flokka með ýmsu móti en eitt dæmi er bein og óbein kennsla. Burden og 
Byrd (2010) flokka kennsluaðferðir í þrjá flokka sem eru tveir aðal flokkar, bein og óbein 

kennsla, og í þriðja flokkinn setja þeir aðferðir sem efla skilning nemenda. Í rannsóknum sem 

gerðar hafa verið hérlendis er kennarastýrð verkefnavinna og bein kennsla með samræðum 

við nemendur algengt form af kennslu óháð aldri nemenda. (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014: bls. 130; (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015: bls. 1). 

Með beinni kennslu er átt við að kennarinn stjórni kennslunni og miðli efni beint til 
nemenda (Böttcher og Meisert, 2013: bls. 486) og oft er talað um kennaramiðaðar 

kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014: bls. 113). Bein kennsla hefst yfirleitt á einhverskonar innlögn þar sem 
kennarinn er í fræðandi hlutverki og nemandi meðtekur upplýsingarnar (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015: bls. 5). Í innlögnum stendur kennari við töfluna og miðlar upplýsingum til nemenda og 

nemendur meðtaka og eru áhorfendur í kennslu. Undir beina kennslu falla aðferðir eins og 
fyrirlestrar og sýnikennsla en þá eru nemendur ekki alltaf virkir hlustendur né þátttakendur. 
Kennaramiðuð kennsla getur verið árangursrík til að kynna efni á sem stystan hátt en þá þurfa 

nemendur að vera með góða einbeitingu og það er því miður ekki alltaf tilfellið. Slíkt nám 
hentar því alls ekki öllum nemendum (Munir, Baroutian, Young og Carter, 2018). 

Í óbeinni kennslu er nemandinn hins vegar sjálfur að meta og þróa námið með 

fyrirliggjandi gögnum frá kennara eða gögnum sem hann aflar sjálfur t.d. með upplýsingum af 

internetinu eða úr bókum. Oft er talað um fjölbreyttari möguleika með þeirri kennslu sem gerir 

nemendum kleift að læra í gegnum reynslu í stað þess að leggja hugtök á minnið (Böttcher og 

Meisert, 2013: bls. 486-487), sem þekkist mikið í beinni kennslu. Undir óbeina kennslu má því 

setja alla þá vinnu sem nemendur vinna sjálfstætt þar sem kennari er í hlutverki leiðbeinanda 
(Ingvar Sigurgeirsson, 2013: bls. 199). Burden og Byrd (2010) skipta óbeinni kennslu í þrjá 

undirflokka; aðleiðsluaðferðir, sjálfstæða vinnu nemenda og samvinnuaðferðir. Undir þessa 

flokka setja þeir t.d. hugtakanám, námsstöðvar, samvinnunám og hlutverkaleiki.   

Burden og Byrd (2010) telja óbeina kennslu vera nemendamiðaðri þar sem nemendur 

þurfa að finna sér leið sjálfir til að afla sér upplýsinga þar sem kennarinn miðlar þeim ekki beint 

til þeirra líkt og gert er í beinni kennslu. Í óbeinni kennslu eru oft notaðar kveikjur en þær eru 
góð leið til að vekja áhuga nemenda og viðhalda honum. Kveikjur eru ýmist notaðar til að draga 

athygli nemenda að viðfangsefninu sem kennarar leggja upp með. Þær geta verið af ýmsu tagi 

eins og spurningar sem kennari leggur fyrir nemendur sem höfða til reynslu nemenda, opnar 
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spurningar sem bjóða upp á mörg ólík svör, klípusögur, gátur og þrautir sem nemendur leysa 

í takt við námsefnið, myndefni eða hlutir sem kveikja áhuga nemenda og ýmsir leikir sem 

auðvelda nemendum að átta sig á komandi viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013: bls. 24-
26).   

5.2 Nám í gegnum leik 

Nokkrir fræðimenn eins og Friedrich Fröbel, John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky eru 
talsmenn frjáls leiks í námi. Fröbel og Dewey lögðu mikla áherslu á gildi frjálsa leiksins, að hægt 

væri að þroska hugmyndaflug og tilfinningalíf barna með ýmsum leikjum. Í gegnum leik fá börn 

að tjá sig á frjálsan hátt og börn læra af reynslunni eins og slagorð Dewey segir (Dewey, 2000). 
Kostir leikja í kennslu eru meðal annars að þeir eru líklegri til að vekja áhuga nemenda á 

námsefninu og þeir bjóða upp á fjölbreytta möguleika í kennslu (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019, bls. 2-3; Ingvar Sigurgeirsson, 2011: bls. 80).   

Dewey lagði mikið upp úr því að einstaklingar fengju að hreyfa sig í skólanum og vera virkir 
í náminu, fikra sig áfram í ýmsum hlutum og læra þar af leiðandi af reynslunni. Hann sagði að 

menntun þyrfti að byggjast á lífsreynslu nemenda, vera jákvæð og áhugaverð og þess vegna 

væri mikilvægt að skólastarf myndi bjóða upp á þessa möguleika (Dewey, 2000; Hildur Dröfn 
Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019: bls. 2-3; Ásta Henriksen, 2018: bls. 

2).   

Piaget hafði margt að segja um leiki, hann sagði að leikir væru “aðlögunaraðgerð” þannig 
að leikir endurspegli samfélagið sem við lifum í og að í leikjum fái einstaklingar tækifæri til að 
ná jafnvægi á milli hugsunar og reynslu. Hann taldi leiki vera stóran hluta af þroskaferli barns 
og í gegnum leiki tæki barn virkan þátt í eigin þroska og væri sífellt að sækjast eftir nýrri 

þekkingu. Til að menntun eigi sér stað í leikjum þarf barn að byggja ofan á fyrri þekkingu og 

þarf að skapa nýja reynslu sem færir þeim enn meiri lærdóm (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019, bls. 2-3; Pilten, Pilten, Divrik, Divrik, 2017: bls. 255). 

Vygotsky setti fram félagslega hugsmíðahyggju sem fjallar um hugsun og félagslegan 

þroska. Barn þróar eigin þekkingu í gegnum félagsleg samskipti en þá fer námið fram á undan 
þroska barnsins. Börn læra hvert af öðru með námi í gegnum samvinnu og leiki og þroskast í 
kjölfarið, þá er mikilvægt að leggja áherslu á samskipti og viðfangsefni sem örva þessa þætti 

hjá börnum (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019, bls. 2-3; 
Macblain, 2018: bls. 58).  

Leikur er aðferð til að þroska skilning nemenda á árangursríkan hátt. Það þarf að þróa 

leikinn með nemendunum í gegnum öll 10 árin í grunnskóla. Nám í gegnum leik gerir 

nemendum kleift að takast á við viðfangsefni daglegs lífs á fjölbreyttan hátt. Í gegnum leik fá 
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nemendur tækifæri til að nýta styrkleika sína og áhugasvið og þróa með sér jákvætt viðhorf til 

náms (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 38).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að markmið grunnskóla sé m.a. að gefa nemendum 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og afla sér þekkingar í gegnum samstarf við aðra. Leggja 
skal áherslu á frumkvæði og sjálfstæða hugsun og skapa þarf umhverfi fyrir nemendur svo þeir 

efli með sér gott sjálfstraust, félagsfærni og virki sköpunarkraft sinn (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 31-33). Kennsla verður að höfða til allra og efla með 
nemendum áhuga og vinnugleði, kennsluhættir verða því að taka mið af reynslu hvers 

nemenda. Þá er mikilvægt að námsgögn séu valin þannig að þau vekji áhuga nemenda og höfði 

til allra (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 48-49).  

Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í kennslu og þá eru námsleikir góð leið til að auka hana. 

Námsleikir þurfa að vera hæfilega krefjandi þannig að þeir ýti undir þátttöku nemenda. Ef 

námsleikir eiga að teljast góðir þurfa þeir að vera hvetjandi, fela í sér áskoranir sem hvetja 
nemendur til að halda áfram og veita nemendum ánægju sem ýtir þá undir góðan 
námsárangur (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019, bls. 4-6).   

5.3 Samvirkt nám 

Einstaklingar öðlast þekkingu á áhrifaríkan hátt þegar þeir eru meðvitaðir um þarfir sínar og 

þurfa að taka ábyrgð á eigin námi. Einnig mætti segja að þegar nemendur eru virkir í námi sínu 

er nám árangursríkast. Í samvirku námi móta einstaklingar sitt eigið nám frekar en í 

hefðbundnu kennaramiðuðu námi þar sem kennarinn er virkur í kennslunni (Yavuz og Arslan, 
2018: bls. 592). Samvirkt nám er nemendamiðað nám sem hefur tækifæri til að gera nám 
persónulegra, kraftmeira og innihaldsríkara. Í samvirku námi vinna nemendur saman í hópum 

og ná markmiðum með hópvinnu. Nemendur deila þekkingu sinni og læra hver af öðrum á 

skipulagðan hátt. Kennsla í samvirku námi beinist að því að örva, samræma og hvetja til 

samskipta meðal nemenda. Nemendur verða varir við stöðu sína í námi í gegnum samvirkt 

nám þar sem þeir verða meðvitaðir um það hversu vel þeim gengur miðað við aðra nemendur 

í bekknum. Nemendur verða virkir í náminu og þjálfa gagnrýna og djúpa hugsun (Munir, 

Baroutian, Young og Carter, 2018).  

5.3.1 Einkenni samvirks náms 

Helsta einkenni samvirks náms er að kennsla fer fram í hópum og nemendur eiga að leysa 

verkefni með öðrum nemendum sem mynda hóp þar sem nemendur læra að skipta með sér 

verkum og gegna sérstöku hlutverki í verkefninu. Nemendur þjálfast í að virða skoðanir og 
hugmyndir annarra og að líta þær jákvæðum augum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178). 

Þegar samvirkt nám er skipulagt þá þarf að huga vel að því að allir fái jöfn tækifæri þannig að 

nemendur læri jafn mikið af því verkefni sem unnið er að. Það verður að gæta þess að ekki 
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einungis þeir sem eru klárastir fái flestu hlutverkin í verkefninu og læri þannig mest af 

verkefninu (Helgi Skúli Kjartansson, 2019). Eins og fyrr segir þurfa kennarar að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að koma til móts við mismunandi hæfileika og 
styrkleika nemenda og því má draga þá ályktun að samvirkt nám geti sameinað ólíka 

nemendur sem koma með ólíka hæfileika og mynda síðan góðan námshóp (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 25). 

Í samvirku námi er kerfisbundin kennsluáætlun sem einkennist af skiptingu bekkjarins í 
litla hópa þar sem eiginleiki hvers nemanda fær að njóta sín. Nemendur þroskast í samvirku 

námi þar sem þeirra hlutverk er að takast á við margvísleg vandamál í sameiningu. Þannig læra 

þeir að hlusta á aðra, bera virðingu fyrir öðrum og að lokum finna lausn á vandamáli í samvinnu 
við aðra. Þessi kennsluaðferð getur því verið grunntæki til að flýta fyrir vitsmunalegum þroska 

einstaklings (Serrano og Pons, 2014). Þá er mikilvægt að nemendur læri að vinna saman í 

hópum, skipta verkefnum á milli sín, útskýra mál sitt, færa rök fyrir hugmyndum sínum, læra 
hver af öðrum og vinna náið saman. Í samvirku námi geta nemendur einungis náð markmiði 

verkefnisins ef allir taka jafnan þátt en ekki ef einungis einn nemandi vinnur verkefnið sjálfur 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 69). 

5.3.2 Samvirkt nám í kennslu 

Samvirkt nám skapar aðstæður í kennslustundum þannig að nemendur geti lært hver af öðrum 

og að hver eiginleiki hjá öllum nemendum nýtist og eflist (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 
Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 24). Samvirkt nám þar sem einstaklingar vinna 

saman til að ná innbyrðis markmiðum getur breytt almennri uppsetningu á kennslustofum þar 
sem nemendur vinna saman í hópum en ekki einir og sér við sín borð (Serrano og Pons, 2014). 

Ýmis rök má færa fyrir því að kennarar ættu að leggja upp úr samvirku námi en í Aðalnámskrá 

grunnskóla er eitt hæfniviðmiða við lok 4. bekkjar og alveg fram að lokum 10. bekkjar að 

nemendur geti unnið með öðrum með skipulögðum hætti. Þar kemur fram að nemendur ættu 

einnig að geta tekið þátt á jákvæðan hátt í samvirku námi og auk þess verið leiðandi í samstarfi 

með öðrum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 89). 

5.3.3 Mikilvægir þættir samvirks náms 

Til að samvirkt nám geti átt sér stað þarf kennari að hafa fimm þætti í huga en þeir eru: jákvæð 

samvirkni, náin samskipti, ábyrgð einstaklingsins, færni í að vinna með öðrum og uppgjör. Með 

jákvæðri samvirkni er átt við að nemendur vinni saman að lausn og treysti hver á annan á 

jákvæðan hátt. Ef allir hafa lagt sig fram og velgengni allra skiptir máli þá hefur góðum árangri 

verið náð með jákvæðri samvirkni. Þegar námsefni og gögn eru notuð þar sem nemendur þurfa 

að vinna saman og eru háðir hver öðrum er átt við náin samskipti. Í nánum samskiptum gefst 

tækifæri til að nemendur geti haft áhrif á velgengni hvers annars með því að hjálpa, styðja, 
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hvetja, aðstoða og hrósa hver öðrum. Þá öðlast nemendur hæfni í að hlusta á aðra, hjálpa 

öðrum, samvinnu, samkennd, samningaviðræðum og margt fleira. Þessum eiginleikum munu 

nemendur búa að alla ævi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís 
Ívarsdóttir, 2005, bls. 70-71; Yavuz og Arslan, 2018: bls. 592). 

Með ábyrgð einstaklinga er átt við að hver og einn einstaklingur beri ábyrgð á sínu framlagi 

til hópsins. Einstaklingar eru meðvitaðir um að til að nám eigi sér stað þá þurfa þeir að taka 

virkan þátt í náminu. Þeir þurfa að taka ábyrgð á eigin námi og eru meðvitaðir um að hver og 
einn þurfi að ná sínu markmiði. Kennari verður að passa að verkefnin séu skipulögð þannig að 

nemendur láti ekki aðra vinna fyrir sig og að þeir beri ábyrgð á sjálfum sér (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 70-71;  Yavuz og 
Arslan, 2018: bls. 592). 

Samvirkt nám er frábrugðið hefðbundnum hópverkefnum, nemendur vinna í jákvæðu 

umhverfi og ábyrgð hvers og eins er skýr. Nemendur vinna saman til að ná sameiginlegu 
markmiði og allir eru ábyrgir fyrir árangri hópsins. Það er þá hlutverk hvers og eins að hvetja 
og styðja aðra meðlimi hópsins. Árangur hópsins er mikilvægari en afurðin (Yavuz og Arslan, 

2018: bls. 592). Hópvinna er oft tengd við verkefni þar sem nokkrir einstaklingar vinna alla 
vinnuna og aðrir eru farþegar. Nemendur þurfa að læra ákveðna færni í að vinna með öðrum, 
kynnast bekkjarfélögum sínum og byggja upp traust meðal hvers annars. Með uppgjöri þarf 

kennari að veita nemendum tækifæri til að meta vinnu sína og starfsemi hópsins og kennari 
þarf að fylgjast vel með hvernig hópnum gengur að vinna saman. Þá er mikilvægt að nemendur 
sem vinna saman í hóp ræði hvernig gekk að ná markmiðunum og hvernig samvinnan gekk 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 70-71). 

5.4 Söguaðferðin 

Söguaðferðin kemur upprunalega frá Skotlandi á sjöunda áratugnum en hún þróaðist út frá 

þeirri hugmynd að nota söguramma í kennslu þar sem hægt væri að samþætta fræðilega og 

verklega námsþætti ásamt því að samþætta fleiri en eina námsgrein í sama viðfangsefnið 

(Ahlquist, 2014; Omand, 2014: bls. 4). Upphafsmenn söguaðferðarinnar eru Steve Bell og Sallie 

Harkness. Söguaðferðin varð til þegar kennarar þróuðu kennsluaðferð með aðaláherslu á 
samþættingu námsgreina til að auka námsáhuga nemenda. Aðferðir sem notaðar voru við 

uppbyggingu söguaðferðarinnar eru þær að nemandinn er miðpunktur í öllu skipulagi, 

mismunandi hópvinna, samþætting námsgreina, virkt nám og færni og hugtök (Bell og 
Harkness, 2013: bls. 3). 

Söguaðferðin er samsett úr mörgum kennsluaðferðum sem gerir bæði kennurum og 
nemendum kleift að smíða námskrá í sameiningu þannig að hún nái til áhuga nemenda og 

tryggir að þekking og færni náist í gegnum námið (Bell og Harkness, 2013: bls. 2). Í 
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söguaðferðinni eru nemendur virkir allan tímann með því að nota ímyndunaraflið og  

sköpunargáfuna og örva forvitni þeirra. Nemendur læra af persónulegri reynslu og miðla henni 

til annarra með því að framkvæma hlutina sjálfir (Omand, 2014: bls. 4). Hver söguaðferð hefur 
eftirfarandi eiginleika: val á efni, mismunandi kafla, lykilspurningar, athafnir, hátíðarhöld og 

námsmat (Omand, 2014: bls. 5). 

5.4.1 Hlutverk kennara í söguaðferðinni 

Kennari þarf í samvinnu við aðra kennara, t.d list- og verkgreina kennara, að skipuleggja 

viðfangsefni í söguaðferðinni út frá aðal- og/eða skólanámskrá. Þá er mikilvægt að vanda valið 

á viðfangsefni og kynna það skýrt fyrir nemendum þannig að þeir séu meðvitaðir um til hvers 

er ætlað af þeim í verkefninu (Ahlquist, 2014). Hægt er að fella alls konar kennsluaðferðir undir 

söguaðferðina. Kennsluaðferðir sem til dæmis er hægt að samþætta eru þrautalausnir, 
umræðu- og spurnaraðferðir, hóp- og paravinna, jafningjamat, virkt leitarnám, 

innlifunaraðferðir og skapandi viðfangsefni (Omand, 2014: bls. 12; Ingvar Sigurgeirsson, 2013: 

bls. 202).   

Viðfangsefni sem eru fyrir fram ákveðin af kennara eru lögð fyrir nemendur sem kennari 

heldur utan um meðan á þeim stendur. Kennarinn leiðir síðan nemendur að efninu með 
vandlega skipulögðum lykilspurningum. Góðar lykilspurningar eru mikilvægur þáttur í 
söguaðferðinni því þær leiða námið og hvetja nemendur til að taka þátt og hafa áhrif og 

komast að niðurstöðu en það getur aukið áhuga þeirra á náminu og fær þá frekar til að læra 
efnið og kenna hver öðrum. Þá er samvinnan bæði á meðal nemenda og á milli kennara og 

nemenda (Ahlquist, 2014; Omand, 2014: bls. 7). 

Kennari getur tryggt að allir nemendur nái góðum námsárangri í söguaðferðinni með því 

að vanda val á verkefnum og skoða alla námsmöguleika. Söguaðferðin getur mætt 
fjölbreyttum námsþörfum nemenda þar sem söguaðferðin er sveigjanleg og kennarinn getur 

hannað aðferðina þannig að hún nái til allra. Hóparnir eru settir upp til að fá árangursríka vinnu 

út úr verkefninu. Kennarinn hefur ákveðið fyrir fram afrakstur námsins með lykilspurningum. 
Lykilspurningar fá nemendur til að búa til söguna og þannig hafa áhrif á námið en með þessari 

aðferð bera nemendur ábyrgð á námi sínu og það getur aukið áhuga þeirra á námsefninu 

(Ahlquist, 2014; Omand, 2014: bls. 5; Bell og Harkness, 2013: bls. 2). Hægt er að nota 
lykilspurningar til að kanna fyrri þekkingu nemenda (Harkness, 2007: bls. 22). 
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5.4.2 Nemendamiðuð kennsla 

Söguaðferðin er kennsluskipulag sem er nemendamiðuð og býður upp á fjölbreytt 

námsumhverfi sem nær til margra mismunandi þarfa nemanda. Nemendamiðað 
námsumhverfi er þegar notast er við kennsluhætti í anda hugsmíðahyggjunnar en einkenni 

slíkra kennsluhátta er þegar: nemandi byggir upp eigin þekkingu og skilning, námið byggist á 

fyrri reynslu nemanda, námið er í samhengi við raunverulegt líf nemandans, margvísleg 

sjónarhorn eru dregin fram þar sem nemendur fá tækifæri til að koma persónulegum 

skoðunum á framfæri og notast er við tækni til að dýpka skilning nemenda (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012: bls. 4). Kennsla sem byggir á hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar gefur nemendum tækifæri til að vera virkir í eigin námi þar sem leitast 

er við að nemendur byggi nýja þekkingu með því að nota fyrri reynslu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012: bls. 4). 

Rannsóknir sýna að sköpun og þátttaka nemenda haldast í hendur eða þegar skólastarf er 
skapandi þá sýna nemendur þrautseigju og taka þátt í námi sínu af meiri áhuga (Bell og 
Harkness, 2013: bls. 4). Nemendur fá frelsi til að útbúa persónur, atvik og söguþráð 

verkefnisins sem þarf til að uppfylla söguaðferðina. Þær spurningar sem kennarinn hefur 
ákveðið leiða til þess að nemendur þurfa að hugsa út fyrir kassann og oft standa þau frammi 
fyrir vandamáli sem þarf að leysa og skipta máli fyrir verkefni (Alquist, 2014; María 

Steingrímsdóttir, 2016: bls. 27).  

5.4.3 Söguaðferðin og kennslustofan 

Í söguaðferðinni skapast skáldaður heimur í skólastofunni. Listaverk eru ómissandi hluti af 

söguþræðinum og veggir í skólastofum innihalda verk nemenda sem gefur nemendum og 
kennurum tækifæri til frekari umræðna og vangaveltna um námið sem hefur átt sér stað í 

sögurammanum (Harkness, 2007: bls. 22).  Nemendur vinna í litlum hópum og hver og einn 

nemandi velur sér persónu/hlutverk sem hann heldur út í gegnum söguþráðinn (Ahlquist, 

2014).  Kveikja í sögurammanum er nær oftast bréf eða póstur sem berst bekknum frá „gesti“ 

þar sem verið er að biðja um hjálp. Í bréfinu sem bekknum berst koma fram upplýsingar sem 

bekkurinn þarf að vinna í gegnum sögurammann (Ahlquist, 2014). Auk þess geta kveikjur verið 

spurningar, einhverskonar tónlist, skilaboð á leikvelli, hljóðrituð skilaboð, ljósmynd eða 

kvikmynd, texti úr bók eða dagblaði, boð um að nemendur taki þátt í keppni eða útbúi sýningu 

og segi nemendum að þeir séu á leiðinni í viðtal hjá arkítekt, rannsóknarlögreglu o.þ.h. 

(Omand, 2014: bls. 11). 

Söguaðferðin býður upp á marga möguleika til að búa til kennslustofu þar sem nemendur 
fá að leyfa hugmyndaflugi sínu að ráða för. Nemendur vinna stöðugt í litlum hópum, vinna 

saman að verkefni og vandamálum sem þarf að takast á við í gegnum námið. Hvatning og 
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virðing fyrir náunganum myndast við þessa nálgun og sjálfstraust nemenda byggist á því að 

eiga í samskiptum við samnemendur sína um námið (Frame, 2007: bls. 131). Nemendur læra 

hver af öðrum í söguaðferðinni og sameina mismunandi þekkingu á meðan fjölbreytt verkefni 
eru unnin. Það sem er ólíkt söguaðferðinni og hefðbundinni hópvinnu er að nemendur vinna 

saman í söguaðferðinni í mismunandi hópum, pörum og sem einstaklingar. Þá á hver hópur 

eitthvað eitt sameiginlegt sem eykur samstöðu þeirra á meðan verkefnunum í 

sögurammanum stendur. Algengast er að skipta hópunum niður þannig að hver hópur myndi 

eina fjölskyldu og þá hefur hver nemandi sitt hlutverk í fjölskyldunni (Ahlquist, 2014).  

5.4.4 Dæmi um söguaðferð í kennslu 

Á vef Menntamálastofnunar undir komdu og skoðaðu síðunni er hægt að finna dæmi um 

söguramma þar sem líkaminn er tekinn fyrir (Gunnhildur Óskarsdóttir og Ragnheiður 
Hermannsdóttir, 2005). Sjá viðauka 1. Þessum söguramma er auðvelt að fylgja eftir í kennslu 

vegna nákvæmrar útskýringar og góðs skipulags sem ýtir undir áhuga nemenda og hámarkar 

námsárangur (Omand, 2014: bls. 7). Teknir eru allir þættir sögurammans sem ýta undir 
árangursríka kennslu. Hér er til dæmis verið að samþætta námsgreinar en það er mjög 

gagnlegt í notkun söguramma (Omand, 2014: bls. 8). List- og verkgreinar eru teknar fyrir með 

því að láta nemendur útbúa persónur sem þeir fylgja í sögurammanum ásamt því að skapa 
heimili og umhverfi með hópnum sem nemendur vinna í.  

Kaflar í söguramma gera kennurum kleift á að skipuleggja námið þannig að það sé 
samhengi í því og að það hafi ákveðin gildi og markmið í námsárangri barna (Omand, 2014: 

bls. 5). Kaflarnir í sögurammanum sem vísað er í eru eftirfarandi: 1. Heimilið, 2. Ég sjálf/-ur, 3. 
Atburðir (hópvinna),  4. Annatími – rólegir tímar og 5. Viðburðir. Þeir eru dæmigerðir fyrir 

uppbyggingu kafla í söguaðferð. 

Með lykilspurningum fá nemendur tækifæri til þess að taka virkan þátt í náminu, þeir koma 
með hugmyndir sem kennarinn getur notað sem hugmyndir að verkefnum. Lykilspurningar 

þurfa að vera opnar og gefa nemendum tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri í 
umhverfi sem er öruggt og borin er virðing fyrir þeim (Omand, 2014: bls. 5). Í þessum 

söguramma gætu lykilspurningarnar verið: 

 

Hvað einkennir okkur? / Hvaða eiginleika höfum við sem einstaklingar? 

Hvað er heimili? / Hvað er á heimilum? 

Hvað eru tilfinningar? / Hvaða tilfinningar þekkið þið? 

Hvernig er góð afmælisveisla? 
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Það er mikilvægt í hverjum söguramma að nemendur fái að fagna árangri sínum með 
skemmtilegum viðburðum (Omand, 2014: bls. 6). Hér fá nemendur að fagna með því að halda 

afmælisveislu og öllu því sem tilheyrir henni þar sem kennarinn gæti m.a. boðið nemendum 
að baka, skreyta kennslustofuna og aðrir þættir sem ýta undir sköpunarhæfni nemenda. Að 

viðburði loknum skiptir miklu máli að kennarinn og nemendur dragi saman það efni sem farið 

var inn á í sögurammanum og sjá hvað fór vel og hvað mætti betur fara en þannig er 

árangurinn sýnilegur og nemendur sjá að hverju var keppt (Omand, 2014: bls. 6).  

5.5 Sérfræðingskápan 

Sérfræðingskápan er kennsluaðferð á sviði leiklistar í kennslu. Aðferðin byggist á að nám 
nemenda fari fram í hlutverki einhverskonar sérfræðinga. Ákveðin viðfangsefni eru valin og 

eru nemendur sérfræðingar í þeim efnum innan ímyndunarheims sem kennarinn hefur fyrir 

fram ákveðið. Nám og þroski nemanda fer í gegnum frjálsan ímyndunarleik í aðferðinni (Hákon 

Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 1).  

Í breyttu samfélagi í dag, þar sem skólar gegna mun mikilvægara hlutverki í þroska og námi 
barna en áður fyrr, er mikilvægt að leggja áherslu á fjölbreytt nám sem styrkir nemendur í 

þeim athöfnum sem þeir þurfa að takast á við í daglegu lífi. Hugtök eins og sjálfstæði, ábyrgð, 
umburðarlyndi, virðing, frumkvæði og að setja sig í spor annarra þarf að efla nemendur í. 

Kennsla leiklistar í skólum er til dæmis ein leið sem hægt er að nota til að efla þessa eiginleika 

hjá nemendum. Auk námsins sem fer fram í gegnum leiklist getur hún einnig aukið áhuga og 
ánægju nemanda á náminu (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 

1-2).   

Sérfræðingskápan gengur út á það að nemendur verða sérfræðingar í ákveðnu 
viðfangsefni og þurfa að leysa ýmis verkefni í þeim hlutverkum sem þeir fá. Hlutverk kennara 

er að halda hlutverkaleiknum gangandi með því að skipuleggja verkefni og viðfangsefni sem 

nemendur þurfa að glíma við, þau verkefni sem nemendur takast á við þurfa að byggja á 

markmiðum skóla og/eða Aðalnámskrár grunnskóla (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2018: bls. 2). 

5.5.1 Hlutverk kennara í sérfræðingskápunni 

Það er hlutverk kennara að móta námsumhverfi nemenda með skapandi hætti þannig að þeir 
fái möguleika til að nota sínar eigin hugmyndir og hlusta á og túlka hugmyndir annarra. Kennari 

verður að styrkja sjálfstraust hjá nemendum þannig að þeir séu færir um að áætla athafnir 

sínar og setja sér markmið sem þeir ráða við samkvæmt getu þeirra. Til að efla þetta hjá 
nemendum skiptir miklu máli vilji þeirra til verkefnavinnu, metnaður við að leggja sig fram og 

úthald í verkefnavinnu. Það er þá hlutverk kennara að skapa námsumhverfi fyrir nemendur 

sem styrkir trú þeirra á eigin getu (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: 
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bls. 3). Hlutverk kennarans í sérfræðingskápunni er að skapa aðstæður fyrir nemendur þar sem 

þeir fá tækifæri til að efla þekkingu, hæfni og skilning á náminu. Kennarinn skipuleggur 

viðfangsefni samhliða markmiðum námskrár og byggir viðfangsefnin á áhugasviði nemanda 
sinna (Aitken, 2013: bls. 35). 

5.5.2 Uppbygging sérfræðingskápunnar 

Sérfræðingskápan byggir aðallega á tveimur kennsluaðferðum, annars vegar rannsókn og 

leiklist og hins vegar sérfræðinga sem felur í sér að nemendur eru settir í hlutverk sérfræðinga. 

Þegar nemendur eru settir í hlutverk sérfræðinga þá hugsa þeir ómeðvitað um námið sitt á 

nýjan hátt. Sérfræðingskápan virkar best í kennslu þegar kennari nær að samþætta þessar 

tvær aðferðir í eina aðferð (Aitken, 2013: bls. 36).  

Í stuttu máli snýst sérfræðingskápan um að kennarar og nemendur taki að sér hlutverk 
sem sérfræðingar í ímynduðu fyrirtæki eða öðru sem kennaranum dettur í hug. Nemendur 

sinna mikilvægu hlutverki í fyrirtækinu og upplifa allskonar vandræði og spennu sem þeir þurfa 
að leysa í sameiningu. Nemendur eru sérfræðingar í sínu hlutverki og vita þess vegna hvað þarf 
að gera til að leysa hin ýmsu vandamál sem koma upp (Aitken, 2013: bls. 37). Hvert verkefni 

sem nemendur leysa í sérfræðingskápunni er markvisst og á sér stað innan raunverulegs 
samhengis (Aitken, 2013: bls. 38).  

Í sérfræðingskápunni eru 10 kjarnaþættir sem þarf að hafa í huga þegar unnið er með 

aðferðina, þeir eru: skáldskapur, fyrirtæki, rammar, verkefni, skjólstæðingar, skipulag náms, 

valdatilfærsla, leiklist, spenna og ígrundun. Nemendur og kennarar vinna saman í skálduðum 
ímyndunarheimi í fyrirtæki sem gerir þeim kleift að vinna með samvinnunám þar sem 
nemendur vinna ýmist í pörum eða hópum. Rammar gegna mikilvægu hlutverki í 

sérfræðingskápunni en leikurinn þarfnast ramma sem nemendur vinna í og rammarnir eru 
notaðir til að skipuleggja leikinn. Nemendur þurfa að glíma við ýmis verkefni í leiknum sem 

berast þeim yfirleitt með bréfum þar sem greint er frá vandamáli sem þeir þurfa síðar að leysa 

í sameiningu sem sérfræðingar. Í tengslum við fyrirtækið er annar mikilvægur þáttur í 
sérfræðingskápunni, nálgun við viðskiptavini eða skjólstæðinga. Skjólstæðingar gefa 

nemendum tilfinningu fyrir því hverja þau eru að vinna fyrir. Skipulag náms er þáttur sem 

kennarar vinna að, þeir þurfa að skipuleggja leikinn þannig að verkefnin sem nemendur takast 
á við tengjast námskrá. Valdatilfærsla er á milli nemenda og kennara til að ná sameiginlegum 

hag þeirra. Leiklist er einn lykilþáttur í sérfræðingskápunni en kennarinn þarf oft að bregða sér 

í mismunandi hlutverk sem er oftast kveikja hvers verkefnis til að skapa spennu hjá nemendum 
til að takast á við verkefnin sem fram undan eru. Síðasti þátturinn og mikilvægasti er ígrundun 

en þá þurfa nemendur að ígrunda þau verkefni sem þau hafa unnið að (Aitken, 2013: bls. 42-

53; Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 2-3). Með því að nemendur 
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og kennarar ígrundi saman afrakstur verkefnisins er líklegra að kennslan skilji eftir sig aukinn 

skilning á náminu hjá nemendum. 

5.5.3 Leiklist í kennslu 

Eins og áður hefur komið fram snýst sérfræðingskápan fyrst og fremst um að nemendur bregði 
sér í hlutverk sérfræðinga. Kennari sem kennir eftir sérfræðingskápunni þarf því að nota leiklist 

öðru hvoru á meðan á náminu stendur. Í hæfniviðmiðum leiklistar í Aðalnámskrá grunnskóla 

ættu nemendur við lok 4. bekkjar að geta „tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt 

skólasystkinum tillitsemi, sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara 

með skýru upphafi, miðju og endi, notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við 

sköpun sína“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: bls. 146).  

Leiklist í kennslu er kennsluaðferð þar sem hægt er að samþætta margar námsgreinar. Að 
nota leiklist í kennslu er undir áhrifum kenninga John Dewey og Jean Piaget. Í kenningu Dewey 

er lögð áhersla á að nemendur læri með því að framkvæma hlutina sjálfir eða læra í gegnum 
reynsluna (Dewey, 2000). Piaget setti hins vegar fram kenningu um vitsmunaþroska barna en 
hann hefst hjá barni þegar það uppgötvar nýja hluti með því að öðlast nýja reynslu. Aðferðin 

byggir mikið á samvinnu nemenda þar sem þeir vinna ýmist saman í hópum eða pörum. Í 
gegnum leiklist læra börn að taka ákvarðanir sem byggja á eigin tilfinningum og skoðunum, 
þau styrkja sjálfsmynd sína og skilja tilfinningar annarra með því að læra að setja sig í spor 

þeirra. Nemendur dýpka skilning á  þeim sjálfum og samfélaginu sem þeir búa í þegar þeir 
bregða sér í ýmis ólík hlutverk. Nemendur læra á samfélagið og menninguna með því að tengja 

reynslu sína í náminu við raunheiminn (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 
2018: bls. 5; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018: bls. 1-4; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010: bls. 3). 

Í leiklist fer fram ákveðið ferli þar sem nemendur semja leik eða leikrit ásamt kennara 
sínum sem er síðan byggt á námsefni hverju sinni. Í leikferlinu lifa nemendur sig inn í ákveðin 

hlutverk, upplifa hlutverk annarra og eiga í stöðugum samskiptum við aðra. Í leikferlinu gefst 
nemendum tækifæri til að læra á sjálfa sig og samnemendur sína sömuleiðis. Nám á sér stað 

þegar nemandi byggir nýja reynslu ofan á fyrri reynslu sína með því að læra af öðrum og taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og nemandi gerir það með því að hlusta og læra af öðrum (Ása Helga 
Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010: bls. 2). 

5.5.4 Hlutverkaleikur  

Í sérfræðingskápunni er notast við hlutverkaleiki, en þeir flokkast undir innlifunaraðferðir, sem 

er einn flokkur kennsluaðferða. Hlutverkaleikir eru mikilvægir í þroskaferli nemenda þar sem 
þeir nota eigin reynslu og setja sig í spor annarra. Nemendur læra að takast á við ólík hlutverk, 

fyrst oftast hlutverk úr daglegu lífi og seinna fyrirmyndir eins og t.d. spiderman og superman. 
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Þannig geta nemendur notað fyrri reynslu og lært nýja reynslu til að fást við tilfinningar og 

læra á samfélagið. Í gegnum hlutverkaleik læra nemendur að takast á við aðstæður í 

ímynduðum heimi, þeir þjálfast í samvinnu og leikurinn eflir félagsþroska þeirra. Nemendur 
þjálfast í framkomu, tali og verða sjálfstæðari í vinnubrögðum með því að taka ábyrgð á námi 

sínu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004: bls. 24; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2018: bls. 5). 

Þegar börn leika í frjálsum hlutverkaleik lifa þau sig inn í leikinn og gleyma sér í honum. 
Leikur í námi kallar á stöðugan áhuga og virkni nemanda þar sem þeir komast í samband við 

sköpunarkraft sinn og örva hugmyndaflug sitt. Leikur tengist þroska nemenda en í gegnum leik 

finna þeir fyrir þörfum til að tjá sig og rannsóknir hafa sýnt fram á að málþroski þeirra eflist í 
gegnum leiklist (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 5; Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2018: bls. 2). 

5.5.5 Rannsókn á sérfræðingskápunni í kennslu 

Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir (2018) gerðu rannsókn á notkun 
sérfræðingskápunnar og könnuðu hvaða áhrif hún hefur á kennslu. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að aðferðin vakti mikla ánægju hjá nemendum og áhugi á náminu jókst, sérstaklega þegar 
nemendur fengu að ráða för og þegar þeir upplifðu mikla spennu í náminu. Sérfræðingskápan 
getur aukið námsáhuga nemenda en 10 kjarnaþættir sérfræðings-kápunnar sinna hlutverkum 

sjálfstrausts, árangri og ánægju nemenda í námi. Niðurstöður sýna að þegar kennarar beita 
þessari kennsluaðferð eykur það ánægju og áhuga nemenda á skólanum og með leiklist í 

kennslu fá nemendur meira svigrúm og finnst þau oftar en ekki vera í leik frekar en að læra 
(Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018: bls. 16-17).  

Nemendur áttu auðvelt með að fara í hlutverk og vera virkir þátttakendur í ímyndunarleik. 
Kennsluaðferðin vakti mikinn áhuga nemenda þar sem þeim fannst þeir vera í leik í 

kennslustund. Nemendur höfðu jákvætt viðhorf til námsins og það vakti mikla athygli í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að margir nemendur völdu sérfræðingskápuna sem umbun 
fram yfir aðra umbun eins og dótadag, náttfatadag, sparinesti og þar fram eftir götunum 

(Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018). Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að mesti áhugi nemenda á náminu var þegar þeir fengu sjálfir að hafa áhrif á 
söguþráðinn og þar með námið sjálft. Auk þess hafði spenna við námið mikið að segja um 

áhugann (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018). 

 

5.5.6 Dæmi um sérfræðingskápu í kennslu 

Hér verður tekið fyrir dæmi af kennsluáætlun þar sem sérfræðingskápan er notuð í kennslu. Í 

þessu dæmi eru nemendur settir í þá sérstöðu að vera sérfræðingar í íþróttum og heilsu og 
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kennari í hlutverki þess sem óskar eftir aðstoð, hér gæti hann verið hlaupari. Kveikjan fer 

þannig fram að kennari í hlutverki hlaupara kemur inn í kennslustofu og tilkynnir nemendum 

að hann stefni að því að taka þátt á stóru íþróttamóti og óskar eftir aðstoð sérfræðinga sem 
hér eru nemendurnir. Kennari kemur inn með einhversskonar leikmun svo sem svitaband eða 

brúsa sem gefur nemendum í skyn að hann sé í hlutverki hlaupara. Leikmunurinn er merki þess 

að kennarinn sé í hlutverki en það er mikilvægt að nemendur geri sér greinarmun á 

ímyndunarheimi og raunveruleikanum. Í niðurstöðu rannsóknar Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 

Hákonar Snæbergs Björnsonar (2018) virtust nemendur taka ímyndunarleiknum svo alvarlega 

að þeir áttu það til að eiga í erfiðleikum með að fara úr hlutverki. Því er mikilvægt að kennari 

gefi skýr fyrirmæli um að leik sé að ræða. Nemendurnir setja einnig á sig svitabind til þess að 
stimpla sig inn í ímyndunarheiminn en það er mikilvægur þáttur í aðferðinni (Hákon Sæberg 

Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018). 

Kennari kemur því á framfæri hvaða kröfur hann hefur til nemenda með því að tilkynna 
þeim í hlutverki hlauparans hvað hann þarf að bæta til þess að geta tekið þátt á íþróttamótinu. 

Í framhaldi af því þurfa nemendur í samstarfi við kennarann að framkvæma hugstormun um 

hvað þarf að hafa í huga fyrir íþróttamót. Þá getur kennari komið hugmyndum á framfæri sem 
nemendur kynna sér betur. Kennari og nemendur komast að samkomulagi um mikilvægustu 

þættina fyrir hlauparann. Þá eru nemendur orðnir sérfræðingar í þessum þáttum og eiga að 

miðla upplýsingum til hlauparans seinna í náminu. Hér eru nemendur að vinna sem hópur sem 
vinnur að sameiginlegu markmiði en það er líkt og fyrr segir einn af kjarnaþáttum 

sérfræðingskápunnar (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018). 

Til að hefja kennslu í þessari aðferð þurfa nemendur að útbúa leikmun sem þeir hafa 
komist að samkomulagi um að verði notaður sem innstimplun kennslustundarinnar. 
Leikmunirnir gætu til dæmis verið svitaband sem nemendur útbúa sjálfir úr gömlu handklæði. 

Kennari skiptir nemendum upp í litla hópa þar sem hver hópur kynnir sér nánar einn af 
þáttunum sem voru ákveðnir fyrir hlauparann til að komast á mótið. Hér gæti kennarinn t.d. 

boðið nemendum að fara á bókasafn, nota spjaldtölvur eða hitta íþóttakennara skólans og fá 

aðstoð frá honum.      

Það er mikilvægt þegar unnið er með sérfræðingskápuna að hafa skipulagt og skýrt 

umhverfi þannig að nemendur geri sér grein fyrir í hvert skipti sem þau vinna með aðferðina 
(Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018). Umhverfi sem hægt væri að 

skapa í íþróttasérfræðingskápunni væri til dæmis að breyta kennslustofunni í íþróttasal með 

allskonar leikmunum sem nemendur útbúa sjálfir.  

Næsta verkefni var þannig að nemendur myndu sameinast í þjálfarateymi þar sem þeirra 

hlutverk væri að kenna hlauparanum að framkvæma þættina sem þau ákváðu í byrjun að þyrfti 

til þess að hann gæti bætt sig. Þá vinna nemendur saman í litlum hópum og hver hópur tekur 
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einn þátt fyrir og sérhæfir sig í honum. Hér er mikilvægt að nemendur sérhæfi sig í þeim 

verkefnum sem þeim var úthlutað og í framhaldi af því þurfa þau að útbúa kynningu sem þau 

flytja síðan fyrir hlauparann og bekkjarfélaga. Verkefni sérfræðingskápunnar þurfa að tengjast 
markmiði námsins þar sem þau berast frá ímynduðum aðila, sem í þessu dæmi er hlauparinn. 

Þá beinast öll verkefnin að fyrirfram ákveðnum markmiðum kennarans sem kemur þeim til 

skila í hlutverki ímyndaðra andstæðinga (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2018; Johnson, Liu og Goble, 2015: bls. 205). 

Næstu kennslustundir einkennast af því að nemendur í hlutverki sérfræðinga vinna að 

markmiðum sínum og í framhaldi af því verður sýning þar sem hver og einn hópur þarf að 

koma fram og útskýra og leika þann þátt sem þau fengu úthlutað. Hér er verið að notast við 
leiklist í kennslu þar sem nemendur læra að koma fram í hlutverki en leiklist er stór þáttur í 

sérfræðingskápunni (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018; Johnson, Liu 

og Goble, 2015: bls. 205). 

Kennari þarf að vera duglegur að nota kveikjur til að vekja og viðhalda áhuga nemenda á 
nýjum verkefnum sem koma öðru hvoru. Kveikjurnar gætu verið myndband, hugstormun, 

myndir, bréf frá skjólstæðingum og þar fram eftir götunum. Það er mikilvægt að nemendur 
ígrundi verkefni sem þau vinna að og tengi þau við raunveruleikann (Hákon Sæberg Björnsson 
og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018; Johnson, Liu og Goble, 2015: bls. 205). 
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6 Áhrif fjölgreindarkenningar Gardners á nám og kennslu 

Howard Garnder, sem er höfundur fjölgreindarkenningarinnar, segir að einstaklingar búi yfir 

mörgum greindum. Hann telur að hver og einn hafi færni í hverri greind og að greindirnar 
tengist að einhverju leyti. Hver einstaklingur býr yfir þeirri hæfni sem þarf til að fullnægja færni 

í hverri greind fái hann rétta leiðsögn og hæfilega örvun. Sumir virðast búa yfir ákaflega mikilli 

virkni í öllum eða flestum átta greindunum á meðan aðra skortir þessa virkni. Gardner vill 
meina að allir þættir greindar séu hver öðrum mikilvægari og því mikilvægt að áhersla sé lögð 

á þær allar í skólastarfi (Armstrong, 2018: bls. 12). Gardner telur hins vegar að skólastarf hafi 

gert tvær greindir, annars vegar rök- og stærðfræðigreind og hins vegar málgreind, mikilvægari 
en aðrar og að námsmatið byggist fyrst og fremst á  þessum tveimur greindum (Ellingson, 

2007, bls: 1). Námið verður með þessum áherslum einhæft og nær einungis til hluta 

nemendahópsins. 

Skólakerfið hefur náð til þeirra sem skora hátt í rök- og stærðfræðigreind en það eru 

einstaklingar sem búa yfir þeim hæfileikum að vinna með tölur. Auk þess að ná til einstaklinga 

sem skora hátt í málgreind og eiga auðvelt með málfræði og lestur (Armstrong, 2018: bls 2). 
Hver nemendahópur inniheldur ólíka einstaklinga með mismunandi þarfir og þess vegna er 
nauðsynlegt að kennarar beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum með áherslu á mismunandi 

greindir aðrar en þessar tvær sem hafa verið mest áberandi í kennslu. Með því fá allir 
nemendur tækifæri til að nýta sína þróuðustu greind einhvern hluta úr skóladegi (Armstrong, 
2001). Nemendur skoruðu hærra í námsmati þar sem kennsla var með fjölbreyttum hætti en 

þannig voru þeir einnig meðvitaðir um eigin styrk- og veikleika. Auk þess að fá nemendur til 
að gera sér grein fyrir þeirra styrk- og veikleikum voru kennarar meðvitaðari um þessa 
eiginleika nemenda og gátu þar með lagt áherslu á hvern þátt í kennslunni (Ellingson, 2007: 

bls. 2). Miðað við niðurstöður úr rannsókn Hafsteins Karlssonar (2009) og rannsókn um 
starfshætti í grunnskólum á Íslandi á 21. öld (2014) sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni kom 

það skýrt fram að kennarar hér á landi styðjast fyrst og fremst við vinnubókarkennslu og 

fyrirlestra þar sem kennari talar fyrst og síðan fá nemendur að vinna eftir fyrirmælum 
kennarans en álykta má að þetta sé í takt við fullyrðingu Gardner um að skólakerfið leggi mesta 

áherslu á þessar tvær greindir sem fyrr segir.  

Kennarar þurfa að gefa nemendum sínum möguleika á að kynnast hæfileikum sínum og 

þróa þá í hverri greind og hvernig þeir geta nýtt þá í námi sínu (Armstrong, 2001: bls. 43). Með 

því að nemendur geri sér grein fyrir því hvar þeirra styrkleikar liggja eykur það sjálfstraust 
þeirra og þeir þurfa að átta sig á því að þrátt fyrir að vera ekki sterkir á öllum sviðum geta þeir 

þjálfað þá á margvíslegan hátt (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, 2005: bls. 15). Nemendur sýndu aukna þátttöku með breyttri áherslu í 
kennslu með því að innleiða þessa kenningu í kennslu en það gat m.a. verið vegna þess að þeir 
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fundu að styrkleikar þeirra komu frekar fram en veikleikar og þá fengu nemendur frekar 

tækifæri til að styrkja veikleika sína með því að vera meðvitaðir um hverjir þeir voru 

(Ellingsson, 2007: bls. 22). Kennslan verður að fara fram þannig að nemendur njóti góðs af því 
af velta því sjálfir fyrir sér hvaða greindir skuli leggja áherslu á eða þjálfa og að tekið sé tillit til 

ólíkra styrkleika þeirra en að auki sé verið að styrkja veikleika með fjölbreyttum vinnubrögðum 

(Armstrong, 2001: bls. 43). 

Fjölgreindarkenningin getur gefið nemendum tækifæri til að skilja eigið nám og námsstíl, 
þá ræða kennarar við nemendur um mismunandi leiðir til náms og þannig tileinka nemendur 

sér námstíl sem hentar þeim og þeirra styrk- og veikleikum best. Með því að nota 

fjölgreindarkenninguna í kennslu gefur það nemendum svigrúm fyrir sveigjanleika og þannig 
geta kennarar aðlagað námsefnið að ólíkum námsþörfum nemenda (Hopper og Hurry, 2010). 

Ef nemendur hafa þekkingu á eigin styrk- og veikleikum getur það haft mikil áhrif á 

bekkjaranda vegna þess að þarfir einstaklinga eru viðurkenndar og þeir fá tækifæri hvern 
skóladag til að bæta sig (Armstrong, 2001). 
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7 Agi og bekkjarstjórnun 

Skortur á aga nemenda í grunnskólum er eitt flóknasta og erfiðasta vandamál sem skólakerfið 

á við í dag. Þetta vandamál er áhyggjuefni bæði reyndra kennara og óreyndra (Tarman, 2016). 
Í grunnskólum er algengt að skólareglur séu unnar af hópi starfsmanna. Þessum reglum er ekki 

alltaf farið eftir og þá geta komið upp vandamál þegar nemendur hegða sér illa en þá þarf að 

grípa til aðgerða til að koma hegðun þeirra í lag. Í staðinn fyrir að þessar aðstæður komi fyrir 
þá er gagnlegra fyrir alla kennara og starfsmenn skóla að fylgja reglum skólans og halda þannig 

góðum aga meðal nemenda (Edda Kjartansdóttir, 2006). Það sem einum kennara finnst 

mikilvægt að framfylgja gæti öðrum kennara ekki þótt mikilvægt og þá þarf starfsfólk skólans 
að vera samstíga í að fylgja reglum svo ekki myndist togstreita hjá nemendum. Kennarar þurfa 

að gefa nemendum skýra mynd af því sem til er ætlast af þeim og hvaða reglur gilda 

sérstaklega í þeirra kennslu. Kennarar verða því að setja sér og nemendum sínum takmörk sem 
stefnt er að í tjáskiptum, framkomu og hegðun sem fylgja verður eftir (Edda Kjartansdóttir, 

2006). 

Nemendur verða meðvitaðir um þau áhrif sem þeir hafa og verða ábyrgari einsaklingar ef 
þeir fá að taka þátt í að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni. Ef nemendur fá tækifæri 
að vinna með kennara sínum að því markmiði að setja reglur um hegðun þeirra í 

kennslustofunni þjálfast þeir í því hlutverki að vera gerendur í eigin lífi og verða ábyrgari fyrir 
hegðun sinni gagnvart öðrum (Edda Kjartansdóttir, 2006). Hlutverk nemenda að taka þátt í 
gerð skólareglna er mikilvægt og auðveldar kennurum að halda góðum aga vegna þess að 

nemendur finna fyrir virðingu. Þegar gagnkvæmri virðingu milli nemenda og kennara er beitt 
skapast jákvæður skólabragur. Með skólabrag er átt við það andrúmsloft sem ríkir innan veggja 
skólans sem byggist á samskiptum milli starfsfólks, nemenda og foreldra. Það sem einkennir 

jákvæðan skólabrag er fyrst og fremst samstarf allra sem koma að skólanum í að móta 
skólastarfið (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013: bls. 56). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu í að bera ábyrgð 
á eigin námi, hegðun og framkomu þannig að ábyrgðarkennd þeirra þroskist (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013: bls. 69-70). Til að ná góðum árangri í bekkjarstjórnun þarf að 

gera nemendur ábyrga fyrir hegðun sinni og námi. Kennarar þurfa að gera sér fulla grein fyrir 
framkomu sinni gagnvart hegðun nemenda, því eins og fyrr segir þá endurspeglast hún í 

gagnkvæmri framkomu. Það getur skipt miklu máli hvernig kennarar koma fram og hvernig 

þeir beita líkamanum þegar þeir eiga í samskiptum við nemendur sína. Skipulag kennara er 
annar þáttur í góðum árangri í bekkjarstjórnun, þeir þurfa að vera búnir að skipuleggja hvernig 

þeir takast á við vandamál, standa fast á sínu og fylgja því alfarið. Síðast má nefna samskipti 

milli nemenda og kennara en þau þurfa að vera jákvæð og traust, nemendur ættu að fá að 
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hafa áhrif og virðing sem verkar í báðar áttir verður að vera til staðar. Þá skapast jákvæður 

andi sem hefur góð áhrif á bekkjarstjórnun (Edda Kjartansdóttir, 2006).  

Það er hægt að takast á við aga í kennslustofunni á marga vegu. Nemendur verða að læra 

að þróa rétt hegðunarmynstur í kennslustofunni og þurfa því að fá skýr fyrirmæli strax frá 
kennurum til að fyrirbyggja misskilning. Ef skilaboð eru ekki skýr er hætta á að nemendur þrói 

rangt hegðunarmynstur og fleiri agavandamál koma upp. Einnig er hægt að breyta hegðun í 

kennslustofum en þá þarf að finna aðferðir sem breyta almennum hegðunarvandamálum í 
kennslustofum. Með réttum aðferðum er hægt að kenna hverjum nemanda æskilega hegðun. 

Ef notuð er refsing fyrir hegðun nemenda þá er meira verið að leggja áherslu á hvað eigi ekki 

að gera frekar en að kenna hvað eigi að gera (Tarman, 2016). 

Kennari sem heldur góðum aga í kennslustofunni hefur miklar væntingar til náms og 

hegðunar nemenda sinna. Þeir tjá sig á jákvæðan og hlýjan hátt og eru sífellt að hvetja 

nemendur. Þá er kennarinn með skýrar hegðunarreglur og kennir nemendum sínum þær og 
minnir þá reglulega á þær yfir skólaárið. Kennari sem er sanngjarn og bregst við vandamálum 
á sanngjarnan og jákvæðan hátt, deilir ábyrgð og ýtir undir sjálfsaga nemenda, lætur 

nemendur sína finna að þeir tilheyra hópnum (Tarman, 2016).  

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð þurfa nemendur að finna að hlustað sé á þá og 
tekið sé mark á þeim í kennslu. Nemendur sem fá efni við hæfi þróa með sér gott sjálfstraust 

og þar af leiðandi jákvætt viðhorf til náms. Nemendur ættu þá síður að nota tíma sinn í truflun 
í kennslustund. Kennari þarf að koma til móts við áhuga nemenda ef hann ætlast til 

gagnkvæms áhuga nemenda á náminu. Flest allir kennarar hafa löngun til að hjálpa 

nemendum að þroskast og læra á sem árangursríkastan hátt og því ætti það að vera forgangur 

þeirra að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi því það skilar árangri í kennslu 

(Tarman, 2016). 

Samvinnunámsaðferðir geta haft góð áhrif á bekkjarstjórnun og aga en notkun þessara 
aðferða geta aukið þátttöku nemenda í verkefnum og skapað jákvæð viðhorf nemenda til 

náms. Þegar talað er um menntun nemenda þá ættu kennarar að beita mismunandi aðferðum 

við mismunandi aðstæður, nám á að vera byggt upp þannig að nemendur njóti þess að læra 
(Tarman, 2016). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að nám nemenda sé á forsendum hvers 

og eins og að það skuli fara fram í umhverfi sem er hvetjandi og gefur þeim tækifæri á að nota 

hæfileika sína og að þeir finni einnig fyrir öryggi. Námsumhverfi nemenda þarf að bjóða upp á 
aðstæður sem gera þeim kleift að hugsa, leiðrétta mistök og þróa skilning (Tarman, 2016). 

Námsumhverfi sem er nemendamiðað gefur nemendum tækifæri til að vera í lykilhlutverki 
og þannig byggja upp eigin þekkingu og skilning. Námið þarf að tengjast raunheimi nemanda 

og margvísleg sjónarhorn þurfa að vera tekin til greina þar sem persónuleg ígrundun er skoðuð 

og byggt á fyrri reynslu nemandans þá fær nemandi tækifæri til að dýpka námsreynslu sína í 
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gegnum eigin heim og tækni. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að nýta áhugasvið sitt í námi 

til að komast að sjálfstæðri niðurstöðu (Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2012: bls. 4). 

Námsumhverfi sem gefur nemendum tækifæri til að hafa áhrif á skipulagningu náms er 
jákvætt og hvetur börnin áfram í náminu (Tarman, 2016). Kennsluaðferðirnar sem teknar hafa 

verið fyrir í þessari ritgerð, söguaðferðin og sérfræðingskápan eru dæmi um aðferðir þar sem 

nemendur fá að taka þátt í skipulagningu náms. Aðferðirnar hafa áhrif á áhuga nemenda á 
námi þar sem þær eru nemendamiðaðar og hæfileikar hvers nemanda fá að njóta sín. 

Nemendur fá svigrúm til að þróa eigið nám í samvinnu við bekkjarfélaga og styrkleikar hvers 

og eins koma fram. Fram hefur komið í umfjöllun um aðferðirnar að nemendur höfðu almennt 
gaman af þessum aðferðum og sýndu náminu mikinn áhuga og höfðu vilja til þess að halda 

áfram að læra. Þegar unnið er með aðferðirnar eru nemendur meðvitaðir um hegðun sína þar 

sem langoftast er unnið í hópum og þá þurfa nemendur að taka ábyrgð á eigin hegðun og þar 
af leiðandi eigin námi (Hákon Sæberg Björnsson og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2018; Omand, 

2014).  

Fram hefur komið að þegar nemendur sýna náminu áhuga ýtir það undir jákvæða hegðun 
og þá verður auðveldara fyrir kennara að halda aga og góðri bekkjarstjórnun í kennslustund 
(Tarman, 2016). Til að þessir þættir gangi upp í kennslustofum er mikilvægt að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum eins og söguaðferðinni, sérfræðingskápunni og samvirku námi 
sem vekja áhuga nemenda á náminu.  
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8 Lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvað fellur undir fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

hvers vegna sé mikilvægt að kennsla sé skipulögð með fjölbreyttum hætti. Vilji stjórnvalda 
virðist vera til staðar að leggja áherslu á fjölbreyttar aðferðir í kennslu þannig að hún höfði til 

námsþarfa allra nemenda í grunnskólum. Í Aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla 

kemur fram að kennsla skuli ná til ólíks nemendahóps þannig að nemendur hafi áhrif á námið 
sitt. Rannsóknir á þessu efni sem teknar hafa verið fyrir í þessari ritgerð sýna fram á að 

fjölbreytni virðist ekki vera til staðar í öllum íslenskum grunnskólum þó svo að áhugi kennara 

sé til staðar við að beita kennslu sem er fjölbreytt og nái þar með til ólíks nemendahóps og 
áhugasviðs þeirra.  

Mikilvægt er að kennarar beiti nemendamiðuðum kennsluaðferðum í kennslu þar sem 

nemendur fá að nýta sköpunarhæfileika sína og fái tækifæri til að byggja þekkingu ofan á fyrri 
reynslu þeirra og þar með þroskast. Það hefur sýnt sig að notkun fjölbreyttra kennsluaðferða 

vekja áhuga nemenda á náminu og nemendur sýna mun jákvæðara viðhorf til náms þegar 

komið er til móts við þá og þeirra styrkleikar fá að njóta sín í skólastarfinu. Þegar námið nær 
til áhugasviðs nemenda og raddir nemenda heyrast hefur það komið í ljós að nemendum líkar 
vel við að hafa áhrif á nám sitt. Með góðum samskiptum á milli kennara og nemenda gengur 

námið betur og nemendur þróa með sér jákvætt viðhorf til námsins. Nemendur sem hafa 
jákvætt viðhorf til náms haga sér almennt betur í kennslustofum og í kjölfarið verður 
auðveldara fyrir kennara að halda góðum aga og bekkjarstjórnun.  

Fjölgreindarkenning Gardners kemur inná mikilvægi þess að kennarar bjóði upp á fjölþætt 
verkefni þar sem nemendur kynnast styrk- og veikleikum sínum í námi. Í þessum skrifum hafa 

höfundar komið með dæmi um kennsluaðferðir sem uppfylla kröfur um að vera fjölbreyttar, 
skapandi, nemendamiðaðar og ná til áhugasviðs nemenda. Það er mikilvægt að kennarar beiti 

aðferðum sem þessum í kennslu og sérstaklega í ljósi þess hve fjölbreyttir nemendahópar eru 

í grunnskólum í dag með aukinni fjölmenningu í samfélaginu. Í öllum ólíkum nemendahópum 
hefur hver nemandi sinn styrkleika sem ætti að fá að njóta sín í kennslu einhvern hluta af 

skóladegi. 
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Viðauki 1: Dæmi um söguaðferð í kennslu 

 

 

KoMDU OG SKO!A!U LÍKAMANN 

Sögua"fer"

Sögurammi (Storyline)

Ég er frábær eins og ég er

1. Heimili!
a) Hvar áttu heima? Hugstormun/or!alisti.
b) Hvert barn b"r til sitt hús (fellimynd).

#au teikna húsi! a! utan og teikna sí!an $a! sem er innan veggja heimilisins inn í húsi!.

2. Ég sjálfur
a) Hvert barn b"r til dúkkulísu sem á a! tákna $a! sjálft.

Barni! skráir nafn og afmælisdag.
b) Fjölskyldan mín og gælud"rin.

Barni! b"r til dúkkulísur sem eiga a! tákna heimilisfólki! og gælud"r ef einhver eru. Barni!
notar mismunandi langa renninga til $ess a! s"na hvort um er a! ræ!a fullor!inn e!a barn.
Barni! skráir nöfn og aldur.

3. Atbur!ir (hópvinna)
a) Morgunver!ur. 
b) Kvöldver!ur.
c) Háttatími.
d) Úti- og innileikir.

Börnin geta unni! myndrænt, sagt frá, leiki! atbur! e!a samtal e!a s"nt me! látbrag!i einhvern
ákve!inn atbur!.

4. Annatími – rólegir tímar
a) Börnin velja sér ákve!inn atbur! og búa til klippimynd.
b) Börnin semja ljó! út frá tilfinningum sínum sem tengjast ákve!num atbur!um (sjá li! 3). Ég sé,

ég heyri, ég finn lykt af, ég brag!a, ég snerti og ég finn ...

5. Vi!bur!ir
a) Afmæli.

Súlurit yfir afmælisdaga barnanna.
Hvernig undirbúum vi! afmæli? Hugstormun, skráning. 
Bo!skort, gestir, óskalisti, veitingar, afmæliskaka, uppskriftir, kerti, blö!rur, afmælispakkar,
afmæliskort, afmælissöngur og leikir.
Börnin velja sér vi!fangsefni og vinna saman í hópum.

b) Hátí!.

1© 2005 Gunnhildur Óskarsdóttir og 
Ragnhei!ur Hermannsdóttir
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