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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð til fullnaðar M.Ed.- gráðu í kennslufræði yngri barna í grunnskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er starfendarannsókn og ber yfirheitið „Getum 

við farið í leik?” en undirheitið er spurningin: Hvernig nýti ég hreyfingu og leiki til að auka 

námsárangur, vellíðan og heilsu hjá nemendum í 5. bekk. Undirbúningur verkefnisins hófst á 

vorönn 2019 og var rannsókninni skipt í tvö rannsóknartímabil. 

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Lilju M. Jónsdóttur, sem leiðbeindi mér fyrsta 

áfangann og Ingvari Sigurgeirssyni fyrir að hafa tekið við mér og leitt mig í gegnum þetta 

verkefni. Ég vil þakka stjórnendum og samstarfsfólki mínu fyrir allan þann skilning og 

stuðning sem þau hafa sýnt mér og fyrir að taka hugmyndum mínum með opnum huga. Ég 

vil einnig þakka leiðsagnarkennaranum mínum, Björgu Eiríksdóttur, fyrir að hafa stutt við 

bakið á mér af mikilli fagmennsku, stappað í mig stálinu, gefið mér hugmyndir og leiðbeint 

mér í starfi. Síðast en ekki síst fannst mér frábært að læra söguaðferðina af Björgu og fá 

tækifæri til að sjá hvernig hún kennir þá kennsluaðferð. Að lokum við ég þakka móður minni 

allan þann stuðning og aðstoð sem hún hefur veitt mér og fjölskyldunni og yndislega 

manninum mínum sem hefur verið bæði pabbi og mamma fyrir börnin okkar á 

lokasprettinum hjá mér. Án þeirra stuðnings hefði ég ekki komist í gegnum námið. 

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, ____. __________________ 2020 
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Ágrip 

Um er að ræða starfendarannsókn þar sem ég rýndi í starf mitt sem umsjónarkennari á fyrsta 

starfsári í grunnskóla. Tilgangurinn með verkefninu var að skoða hvernig mér tækist að kenna 

bóklega námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. Markmiðið var að efla mig sem fagmann og 

starfa í takt við starfskenningu mína. Verkefnið ber nafnið „Getum við farið í leik!“ og var 

rannsóknarspurningin: Hvernig nýti ég hreyfingu og leiki til að auka námsárangur, vellíðan og 

heilsu hjá nemendum í 5.bekk? Rannsóknin skiptist í tvö rannsóknartímabil, fyrra tímabilið 

var frá september og út nóvember 2019 og það seinna var frá janúar 2020 og fram í miðjan 

mars 2020. Rannsóknargögn voru rannsóknardagbók, kennsluáætlanir, viðhorfakönnun og 

verk nemenda ásamt ljósmyndum úr starfinu.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að rannsóknartímabilin reyndust mér mis erfið, ég 

notaði leiki og hreyfingu meira á seinna tímabilinu. Seinna tímabilið reyndist auðveldara en 

það fyrra. Fyrra tímabilið einkenndist af notkun vinnubóka, agavandamálum og andlegri 

bugun en á seinna tímabilinu nýtti ég meira hreyfingu og leiki í kennslu. Ég tel helstu 

skýringar á því vera að á seinna tímabilinu var ég búin að kenna í nokkra mánuði og komin 

með meiri reynslu, sjálfsöryggi og lét agavandamál ekki hafa eins mikil áhrif á mig. Viðhorf 

nemenda gagnvart leikjum var jákvætt og nemendur voru virkir og áhugasamir þegar 

fjölbreyttar kennsluaðferðir voru notaðar. 

 Með því að framkvæma þessa rannsókn tel ég að ég hafi náð að þróa með mér 

þekkingu sem ég kem til með að nýta mér sem grunnskólakennari í framtíðinni. Sú þekking 

auðveldar mér að búa til jákvætt námsumhverfi fyrir nemendur, vinna skapandi verkefni og 

mæta nemendum með hliðsjón af áhuga þeirra svo að þeir séu virkir í sínu námi. Með því 

skapa ég forsendur fyrir því að nám geti átt sér stað.  
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Abstract 

"Can we play games?" How do I incorporate games and exercise in a 5th 

grade classroom for educational and health purposes? 

In this project I used action research methods to scrutinize my own work as a new fifth grade 

teacher. The purpose of the study was to see whether I could teach multiple subject through 

educational games and movement. I strongly believe that children's education should 

happen mainly through games and excercises, instead of them sitting at their desks in the 

classroom and learning through books. The goal was to enhance my teaching skills and 

reflect on them. My research question was: "Can we play games?" In other words, how do I 

incorporate games and exercises into a 5th grade classroom for educational and health 

purposes? There were two research periods, the first was from the beginning of September 

2019 and lasted through November and the second one was from the beginning of January 

until March 13th 2020. The research data consistead of a research journal, lesson plans, 

students questionnaires, artifacts (students work) and photographs. 

The findings indicated that there was a difference in relation to how each research 

period affected me and the ways in which I implemented the games and exercises in the 

classroom therefore varied as a result. In the first research period I had problems with 

classroom management, which affected my teaching methods and overall spirit. In the 

second research period I had gained more experience and confidence so I didn‘t let the 

behavior problems impact my way of teaching. The students' attitudes towardsthe games 

was positive and they were really active and enthusiastic when I used multiple teaching 

methods. 

I believe that this action research has allowed me to develop deeper knowledge of 

teaching and education, which I can build on as a primary school teacher. This knowledge 

enables me to make my classroom student friendly, where I can make learning fun and 

where students can feel positive and enthusiastic about their school work. My hope is that I 

can create an enviroment that encourages new ways of learning. 
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1 Inngangur  

Íþróttir og hreyfing hafa verið stór hluti af lífi mínu frá því að ég man eftir mér. Fjögurra ára 

byrjaði ég í fimleikum og 12 ára skipti ég yfir í listhlaup á skautum. Á hálum ís náði ég 

framúrskarandi árangri og var valin skautakona ársins 2008. Ég hóf að þjálfa yngri iðkendur 

aðeins 15 ára gömul sem varð upphafið af þjálfaraferli mínum. Einnig varð ég fyrst allra 

Íslendinga alþjóðlegur tæknidómari í listhlaupi á skautum einungis 24 ára. Óhætt er að segja 

að mér þykir fátt skemmtilegra en íþróttir og líkamsþjálfun enda hef ég unun af því að kenna 

börnum í gegnum líkamlega þjálfun. Ég útskrifaðist sem íþróttafræðingur 2015 frá 

Háskólanum í Reykjavík. Ég sótti í það nám til að styrkja stöðu mína sem þjálfari. Eftir útskrift 

velti ég framtíðinni fyrir mér og var þá orðin móðir tveggja ungra barna. Ég vildi vera í starfi 

þar sem ég hefði tækifæri til að vinna með börnum á vinnutíma sem hentaði fjölskyldunni 

minni. Leið mín lá þá í Háskóla Íslands í meistaranám til að fá kennsluréttindi til að kenna í 

grunnskólum. Í náminu sá ég að hreyfing, jákvætt námsumhverfi og allt sem tengist heilbrigði 

og velferð er það sem ég vil hafa að leiðarljósi í kennslu. Ég vil að börn fái tækifæri til þess að 

hreyfa sig í skólanum ásamt því að skólinn sé skemmtilegur. Ég tel upplagt að nýta styrkleika 

mína sem íþróttafræðingur og þjálfari í kennslu grunnskólabarna og kenna hina ýmsu 

námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki, því það er fátt skemmtilegra en góður leikur sem 

hefur tilgang í náminu. Það er einlæg trú mín að nám barna eigi að fara mun oftar fram í 

gegnum hreyfingu og leiki í stað þess að þau sitji alltaf kyrr og leysi verkefni í vinnubókum. 

 

1.1 Val á viðfangsefni 

Þegar ég hugsa tilbaka um það hversu miklum tíma ég varði úti að leika mér og á hreyfingu 

sem barn þá koma upp allskonar minningar. Það urðu til dæmis til heilu ilmvatnslínurnar þar 

á meðal mín eigin ilmvatnslykt, úr blómunum úr garðinum og ekki má gleyma 

rallíbílabrautinni í sandinum í innkeyrslunni. Hverfið iðaði af börnum úti í leikjum nánast á 

hverju kvöldi og voru þar leikirnir Ein króna og Snerta tíu hluti í miklu uppáhaldi. Í dag þarf ég 

ekki nema að horfa út um gluggann eða fara í göngutúr um hverfið til að verða þess vör að 

því miður eru ekki mörg börn úti að leika sér. Hugsanlega eru mörg börn á fullu í íþrótta- og 

tómstundarstarfi en ég óttast því miður að sú sé ekki raunin með öll börn. Þetta finnst mér 

ekki góð þróun og ég óttast að því miður séu börn ekki að hreyfa sig nægilega mikið ásamt 

því að þau fara á mis við þau fjölmörgu námstækifæri sem eru í boði við það að fara út að 

leika. Má þar nefna líkamsvitund, félagsfærni, sköpun, rannsóknir, uppfinningar og margt 

margt fleira.  
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Þegar ég byrjaði í meistaranámi haustið 2018 og fór að huga að því hver starfskenning 

mín væri, þá sá ég hvernig hún mótaðist af fyrri reynslu. Ég vildi virkja nemendur og áhuga 

þeirra á náminu og öðlast færni í kennsluaðferðum þar sem ég gæti kennt bóklega 

námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. Það er einlæg trú mín að við náum ekki til fjölbreytts 

nemendahóps með vinnubókum og kyrrsetu við borð. Ég óttast að með því séum við að 

stuðla að námsleiða og vanvirkni hjá börnum og gera þeim erfiðara fyrir að tileinka sér 

þekkingu svo að nám eigi sér stað. Haustið 2019 hóf ég störf sem leiðbeinandi í leikskóla í 

Kópavogi og starfaði á deild með þriggja og fjögurra ára börnum. Upplifun mín var sú að 

nemendur sátu mikið kyrrir í innlögnum og við úrlausnir á verkefnum. Einnig fannst mér 

nemendur ekki með góða athygli og margir hverjir á iði þegar þeir voru að vinna verkefni við 

borð sín. Þegar ég lauk síðan vettvangsnámi í grunnskóla hafði ég sömu tilfinningu. Setningar 

eins og „sittu kyrr“, „hættu að hlaupa“ og „viltu hætta þessu iði“ eru eflaust notaðar á 

hverjum degi í skólastarfinu. Þessu fyrirkomulagi vildi ég breyta og gefa nemendum tækifæri 

til að læra meira í gegnum hreyfingu og leiki. Ég framkvæmdi starfendarannsókn vorið 2019 

þar sem ég skoðaði hvernig mér tækist að kenna leikskóla börnunum ýmis viðfangsefni í 

gegnum hreyfingu og leiki. Í gegnum það ferli  tileinkaði ég mér ákveðin vinnubrögð og 

niðurstöður úr því verkefni styrktu mig í trú á mikilvægi þess að kenna börnum í gegnum 

hreyfingu og leiki. Sumt í þessu verkefni er byggt á verkefninu sem ég framkvæmdi vorið 

2019.  

Haustið 2019 hóf ég störf sem umsjónarkennari í 5. bekk. Ég fékk leyfi frá 

skólastjórnendum til að brjóta upp hefðbundna kennslu og kenna kennsluefni í auknum mæli 

í gegnum hreyfingu og leiki þar sem ég væri að gera starfendarannsókn sem lokaverkefni. Ég 

tel að verkefnið hafi nýst mér vel sem tilvonandi grunnskólakennari þar sem ég hef öðlast 

færni í ólíkum kennsluaðferðum með áherslu á hreyfingu og leiki. Skólinn sem ég starfa í er 

„söguaðferðarskóli“, það þýðir að öll samfélags- og náttúrufræðikennsla fer fram í gegnum 

söguaðferðina (e. story-line, Björg Eiríksdóttir, 1993). Í þeirri kennsluaðferð er einnig reynt 

að samþætta námsgreinar. Ég stóð því frammi fyrir þeirri áskorun í haust að tileinka mér 

færni í söguaðferðinni og nýta hana sem kennsluaðferð. Ég ákvað því að flétta söguaðferðina 

inn í þetta verkefni og skoða hvernig mér tækist að skipuleggja leiki og hreyfingu inn í 

fyrirfram ákveðna söguramma í söguaðferðinni.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig mér tækist að kenna ólíka 

námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. Nemendur áttu að fá að upplifa námsefnið í gegnum 

mismunandi skynfæri ásamt því að úthald, líkamshreysti og einbeiting þeirra myndi 

mögulega styrkjast. Með slíkum kennsluaðferðum tel ég að starf mitt sem umsjónarkennari 

hafi orðið ánægjulegra en á sama tíma mjög krefjandi. Mögulega er þetta einnig mjög 

árangursrík aðferð við að kenna grunnskólabörnum og forsendur skapast fyrir því að nám 
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geti átt sér stað. Við þurfum að mæta nemendum með fjölbreyttum kennsluháttum sem ná 

til þeirra. Námið þarf að vera skemmtilegt því það sem nemendum finnst skemmtilegt eru 

þeir til í að endurtaka og með því að endurtaka þá aukast líkur á því að eitthvað festi sig í 

sessi og nám eigi sér stað. Von mín er að þetta verkefni muni varpa ljósi á mikilvægi aukinnar 

hreyfingar og geti nýst öðrum kennurum sem hvatning til að tileinka sér fjölbreyttari 

kennsluaðferðir með því að auka hreyfingu og leiki í kennslu sinni.  

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvernig ég sem umsjónarkennari í 5. bekk 

gæti stuðlað að bættum námsárangri, vellíðan og heilsu hjá nemendum mínum með því að 

leggja áherslu á að kenna ólíka námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. Markmiðið með þessu 

verkefni var því að skoða hvernig ég skipulegg kennslu og nýti hreyfingu og leiki í kennslu á 

ólíkum viðfangsefnum hjá nemendum í 5. bekk í grunnskóla. Með hliðsjón af þessu markmiði 

er rannsóknarspurningin eftirfarandi: Hvernig nýti ég hreyfingu og leiki í kennslu til að auka 

námsárangur, vellíðan og heilsu hjá nemendum í 5. bekk? 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla ásamt heimildaskrá og viðaukum. Kaflarnir eru inngangur, 

fræðilegur bakgrunnur, rannsóknaraðferð, niðurstöður, umræður og lokaorð. Í inngangi fjalla 

ég um bakgrunn minn, starfskenningu mína og þau atvik sem ég tel að hafi leitt mig á þá 

braut sem ég er á í dag. Þar næst kemur fræðilegur kafli þar sem ég geri meðal annars grein 

fyrir mikilvægi hreyfingar og leikja í kennslu og hvaða áhrif hreyfing hefur á andlega- 

líkamlega- og félagslega heilsu nemenda ásamt námsárangri. Loks fer ég yfir þá 

rannsóknaraðferð sem ég notaði í rannsókninni, geri grein fyrir helstu niðurstöðum, þá er 

umræðukafli og að lokum lokaorð, auk heimildaskrár og viðauka.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey hafði mikinn áhuga og þekkingu á 

námi barna og enn þann dag í dag má telja hann einn áhrifamesta hugsuð Vesturlanda á sviði 

heimspeki og menntunar (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Dewey hélt því fram að nám ætti sér 

stað í gegnum ferli þar sem að barnið lærði af því sem það gerði eða reynslunni (e. learning 

by doing). Sú hugsun á vel við í tengslum við hreyfingu og leiki þar sem Dewey lagði áherslu á 

að með reynslunni myndi virkni einstaklingsins aukast og sú reynsla hefði áhrif á námsáhuga 

og námsárangur hjá viðkomandi (Dewey, 1933). Einnig hélt hann því fram að til þess að 

viðhalda eðlilegri andlegri og líkamlegri heilsu þyrftu nemendur að fá tækifæri til að hreyfa 

hendur og líkamshluta ásamt því að veita heilanum áskorun. Dewey benti á að einkenni 

hefðbundins skólastarfs væri oft á tíðum vanvirkni nemenda þar sem þeir væru aðeins 

viðtakendur í námi sínu og hreyfingaleysi væri mikið (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Skólastarf 

ætti að byggjast fyrst og fremst á raunverulegri lífsreynslu nemandans ef það ætti að leiða til 

menntunar. Vanvirkni nemandans myndi ekki auka dómgreind hans heldur einungis draga úr 

forvitni, leiða til hugarflökts og námsleiða (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Ljóst er að hugmyndir 

Dewey um nám barna eiga enn þann dag í dag rétt á sér en einnig benda niðurstöður úr 

fjölmörgum rannsóknum til þess að börn læri mikið í gegnum hreyfingu og leiki bæði af 

líffræðilegum ástæðum en einnig af því að það er börnum eðlislægt að læra í gegnum leiki, 

slík nálgun getur einnig stuðlað að minni námsleiða og aukið virkni nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011; Alvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sanchez-Lopez, 

Garrido-Miguel og Martinez-Vizcaino, 2017; Bransford, Brown og Cocking, 2000; Jensen, e.d.; 

Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Milne, Cacciotti, Davies og Orr, 2018; Sahlberg og Doyle, 2019; 

Trost, 2007). Að því sögðu er upplagt að nota hreyfingu og leiki sem kennsluaðferð til að 

koma í veg fyrir kyrrsetu og vanvirkni og auðvelda börnum að læra.   

Fræðilegi kaflinn skiptist í sjö undirkafla. Í fyrsta kaflanum fjalla ég um heilbrigði og 

velferð, síðan kemur kafli um mikilvægi hreyfingar og hreyfingu og námsárangur, fjórði 

kaflinn fjallar um leiki í skólastofunni og fimmti kaflinn um söguaðferðina. Sjötti kaflinn er um 

fjölbreytta kennsluhætti í skóla án aðgreiningar og að lokum er sjöundi kaflinn um helstu 

bjargir. Fræðilegi kaflinn endar síðan á stuttri samantekt. 

 

2.1 Heilbrigði og velferð 

Mikilvægt er fyrir alla að tileinka sér lífshætti sem fela í sér daglega hreyfingu. Hreyfing 

gegnir lykilhlutverki fyrir andlega-, líkamlega- og félagslega vellíðan. Tileinki fólk sér 

heilbrigðar lífsvenjur snemma á ævinni eru auknar líkur á að þær haldist út lífið (Alvarez-

Bueno o.fl., 2017; Landlæknir, 2013). Þess vegna er skólaumhverfið tilvalinn grundvöllur til 
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að ýta undir hreyfingu og efla skilning á mikilvægi hennar (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; 

Landlæknir, 2013). Með því að skapa aðstæður sem takmarka langvarandi kyrrsetu og hvetja 

til daglegrar hreyfingar má leggja grunninn að því að börn fái hreyfiþörf sinni fullnægt (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010). Niðurstöður rannsókna á námi sem fer fram í gegnum hreyfingu og 

leiki hafa sýnt fram á að markvisst hreyfinám hefur ekki aðeins góð áhrif á líkamlega heilsu 

nemenda heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega- og félagslega vellíðan ásamt því að 

stuðla að bættum námsárangri og jákvæðara viðhorfi gagnvart skólastarfinu (Alvarez-Bueno 

o.fl., 2017; Behrens, Carpenter, Tucker, Luna, Donovan og Kelly, 2017; Gígja Gunnarsdóttir, 

2010; Milne, Cacciotti, Davies og Orr, 2018; Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff,  

Doolaard, Bosker, og Visscher, 2016; Trost, 2007). Ég tel því afar mikilvægt að börn fái 

fjölmörg tækifæri til að hreyfa sig í skólastofunni um leið og nám fer fram, eins og gert er ráð 

fyrir í þessu verkefni, bæði til þess að skapa jákvætt lærdóms umhverfi, jákvæða upplifun af 

námi og fullnægja hreyfiþörf nemenda. 

Leik-, grunn- og framhaldsskólar landsins eru afar mikilvægur vettvangur þegar kemur 

að heilbrigði og almennri velferð og hefur aukin þekking orðið á þeim fjölþættu gildum sem 

hreyfing getur haft í för með sér fyrir lýðheilsu fólks (Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Samkvæmt 

24. grein grunnskólalaganna (2008) eiga skólar að leggja áherslu á  líkamlega- og andlega 

velferð nemenda ásamt heilbrigðum lífsháttum. Einnig kemur fram að allt skólastarf eigi að 

taka mið af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins ásamt því að 

hafa leik barna í huga sem náms- og þroskaleið. Í 30. grein laganna (2008) er talað um 

skólabrag og að hver skóli eigi að setja sínar skólareglur þar sem meðal annars skal kveðið á 

um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar lífsvenjur. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011) var í fyrsta sinn árið 2011 gerð grein fyrir sex 

grunnþáttum sem leggja ætti áherslu á í skólastarfi á Íslandi. Heilbrigði og velferð er einn af  

þeim grunnþáttum en hægt er að vinna með grunnþættina í gegnum ólík verkefni þar sem 

þeir geta tengst með ýmsum hætti. Hinir grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011). 

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (e. World Health Organization) á 

heilbrigði er að líkamleg-, félagsleg- og andleg vellíðan snúist ekki eingöngu um að vera laus 

við sjúkdóma eða heilsubrest (WHO, 1948). Í Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið (2013) er 

sama skilgreining notuð, en þar kemur fram að heilbrigði verði fyrir áhrifum af samspili 

einstaklings, umhverfis og aðstæðna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í grunnþættinum 

heilbrigði og velferð er, eins og í hinum grunnþáttunum, fjallað um ólíkar og fjölbreyttar 

leiðir til náms og hve mikilvægt það er að nemendur eigi kost á því að vinna út frá sínum 

styrkleikum því það hjálpar til við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Þar er einnig fjallað um 

mikilvægi hreyfingar og þess að nærast vel og heilsusamlega (Aðalnámskrá grunnskóla: 
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Almennur hluti 2011; Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013). Því má með sanni segja að 

mikilvægt sé fyrir kennara að leggja áherslu á heilbrigði og velferð nemenda og stuðla að því 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum í skólastofunni. 

 

2.2 Mikilvægi hreyfingar 

Einstaklingurinn, fjölskyldan og samfélagið geta notið góðs af ávinningnum sem hlýst af 

reglulegri hreyfingu. Mikilvægt er að skólar stuðli að því að auka hreyfingu inni í 

skólastofunni (Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Samkvæmt ráðleggingum Landlæknis og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar eiga börn að hreyfa sig að minnsta kosti í 60 mínútur á dag 

á miðlungs til erfiðri ákefð (Lýðheilsustöð, 2008). Heildartímanum má skipta upp í nokkur 

styttri tímabil yfir daginn til dæmis 10–15 mínútur í senn.  

Hreyfing hefur jákvæð áhrif á börn á margvíslegan hátt. Hún er nauðsynleg fyrir 

eðlilegan vöxt og þroska, hefur jákvæð áhrif á andlega líðan, eflir sjálfstraust, minnkar 

einkenni streitu, kvíða og þunglyndis, stuðlar að betri svefni og eykur félagslega færni 

(Behrens o.fl., 2017; Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Hreyfing bætir einnig líkamshreysti og 

stuðlar að heilbrigðu hjarta og æðakerfi, bættri súrefnisupptöku, vöðvastyrk, liðleika og 

heilbrigðu holdafari. Með því að stunda hreyfingu reglulega eru auknar líkur á að koma megi 

í veg fyrir ýmsa heilsutengda sjúkdóma til dæmis eins og þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdóma, 

sykursýki 2, offitu og stoðkerfisvandamál (Behrens o.fl., 2017; Embætti landlæknis, 2017; 

Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003). 

Með daglegri hreyfingu bætir maður líkamlegan-, andlegan- og félagslegan styrk sem hefur í 

för með sér aukinn þrótt til að takast á við dagleg verkefni ásamt því að veita betri lífsgæði 

og hvíld (Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Trost, 2007). Þrátt fyrir vitundarvakningu um mikilvægi 

hreyfingar eru enn þann dag í dag einstaklingar sem hreyfa sig ekki nægilega mikið og í þeim 

hópi eru meðal annars börn og unglingar. Íslensk börn eyða miklum tíma úr degi sínum innan 

veggja skólans með aukinni hættu á kyrrsetu (Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Landlæknir, 2013). 

Börn sem fá ekki nægilega hreyfingu eru í áhættuhópi með að þróa með sér allskonar 

lífstílstengda sjúkdóma, ásamt því að hreyfingarleysi getur haft í för með sér verulega 

skerðingu á lífsgæðum (Magnús Ólafsson o.fl., 2003; Behrens o.fl., 2017; Centers for Disease 

Control and Prevetion, 1997). Börn í ofþyngd eiga í hættu með að þróa með sér 

offitusykursýki en sú tegund hefur lengst af verið einangruð við fullorðna og er bein afleiðing 

af offitu. Einnig geta komið strax fram andlegar og félagslegar afleiðingar hjá börnum og 

unglingum í ofþyngd og auknar líkur eru á að einstaklingurinn haldi áfram að vera í ofþyngd á 

fullorðinsárum sem getur aukið líkurnar á ýmis konar heilsufarsvanda (Behrens o.fl., 2017; 

Magnús Ólafsson o.fl., 2003). Á árunum 2000–2001 var gerð rannsókn á íslenskum 

nemendum í 4., 7. og 10. bekk þar sem skoðað var hvort að líkamsþyngd hefði áhrif á líðan 
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nemenda og námsárangur (Magnús Ólafsson o.fl., 2003). Leitast var við að greina mynstur úr 

svörum nemenda ásamt því að bera svör þeirra saman við niðurstöður þeirra úr 

samræmdum prófum. Niðurstöður leiddu í ljós að tengsl væru á milli líðanar nemenda í 10. 

bekk og þyngdar þeirra. Eftir því sem nemendur voru yngri hafði líkamsþyngd þeirra minni 

áhrif á líðan. Gera má ráð fyrir að félagsleg áhrif skipti eldri börn og unglinga því meira máli 

en yngri nemendur. Einnig bentu niðurstöður til þess að skýr tengsl væru á milli þess að vera 

of þungur og lakari árangurs í námi á meðal eldri nemenda (Magnús Ólafsson o.fl., 2003). Má 

því halda því fram að mikilvægi hreyfingar hafi aldrei verið meira en í dag þar sem 

lifnaðarhættir hafa breyst og kyrrseta hefur aukist. Því má færa rök fyrir því að forvörn frá 

unga aldri sé mikilvægur þáttur í að hjálpa börnum og unglingum að vinna gegn ofþyngd með 

því að gefa þeim tækifæri á að hreyfa sig meira í skólanum, hafa aðgang að hollum mat og fá 

fræðslu um mikilvægi næringar, vellíðan og hreyfingar. 

 

2.3 Hreyfing og námsárangur 

Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Brain based learning (Nám sem byggist á 

heilarannsóknum) kemur fram að með því að stunda hreyfingu á miðlungs til mikillar ákefðar 

örvum við heilann á jákvæðan hátt, boðefni myndast sem leiða til þess að athygli eykst 

ásamt því að hugrænn skilningur getur aukist (Jensen, e.d.). Þar segir að hægt sé að líta svo á 

að í hvert skipti sem einstaklingur fái nýjar upplýsingar eða lendir í atburði sem hefur áhrif á 

hann verði heilinn fyrir áhrifum sem kallast neural plasticity eða myndun nýrra 

taugatenginga (Bransford o.fl., 2000; Jensen, e.d.). Fram kemur að þetta líffræðilega ferli 

verði til vegna taugaþráða sem myndist og verði með tímanum sterkari í að flytja boðefni til 

og frá í heilanum. Þegar ákveðið endurtekið nám eigi sér stað styrki það taugaþræðina enn 

fremur sem sýnir fram á að hreyfing hefur ekki einungis líkamleg heldur einnig andleg áhrif á 

heilastarfsemi. Einnig kemur fram að nái nemendur að tileinka sér námsefni betur í gegnum 

verkefni sem krefjist bæði líkamlegrar og andlegrar vinnu með því að endurtaka síðan ferlin, 

festi nemendur þekkinguna betur í sessi (Bransford o.fl., 2000; Jensen, e.d.). Niðurstöður úr 

rannsókn sem Bransford o.fl, (2000) framkvæmdu á heilastarfsemi hjá börnum staðfesta að 

ferlið sem lýst er hér að ofan á sér stað og ber árangur. Samkvæmt þeim er börnum eðlislægt 

að hreyfa sig og upplifa heiminn í gegnum ólík skynfæri. Nám í gegnum hreyfingu og leiki þar 

sem börn þurfi að notast við ólík skynfæri hafi í för með sér að kunnáttan varðveitist betur 

en sú þekking sem lærist við kyrrsetu. Einnig framkvæmdu þeir rannsóknir á líffræðilegum 

áhrifum hreyfingar á nám. Niðurstöður þeirra rannsókna sýndu fram á að einhæf og fljótlærð 

viðfangsefni hefðu lítil langtíma áhrif á kunnáttu á meðan að reynsla í gegnum skynjun og 

hreyfingu hjálpi heilanum að mynda ný taugamót. Út frá þeim myndist síðan nýjar brautir 

sem hafi áhrif á óvirkar stöðvar í heilanum. Þess utan þá hafi hreyfing áhrif á efnahvörf í 



18 

heilanum sem valdi því að framleiðsla á acetylocholine aukist sem svo aftur eykur leiðni 

taugaboða og geti einnig stuðlað að myndun nýrra taugafruma (Bransford o.fl., 2000). Því er 

nokkuð ljóst að hreyfing stuðlar að því að nám eigi sér stað og tel ég upplagt að kennarar 

tileinki sér að nota hreyfingu meira í starfi sínu hvort sem það er inni í skólastofunni, í leikjum 

eða í útikennslu. 

Töluvert hefur verið framkvæmt af rannsóknum til að reyna varpa ljósi á mikilvægi 

hreyfingar í skólastarfi og áhrifum hennar á námsárangur. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

jákvæð tengsl milli aukinnar hreyfingar og námsárangurs og þá einkum í stærðfærði og lestri 

(Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 2017; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016). Rannsóknir 

framkvæmdar af Alvarez-Bueno o.fl., (2017) og Mullender-Wijnsma o.fl., (2016) leiddu í ljós 

að skýr tengsl væru á milli námsárangurs, þó einkum í stærðfræði og stafsetningu og 

aukinnar hreyfingar á skólatíma. Í rannsókn Alvarez-Bueno o.fl., (2017) voru bornar saman 

niðurstöður úr 26 rannsóknum þar sem 10.205 börn á aldrinum fjögurra til 13 ára voru í 

úrtakinu. Niðurstöður sýndu fram á að með því að auka hreyfingu um 10-60 mínútur á dag 

væri mælanlegur árangur á bættum námsárangri aðallega í stærðfræði, lestri og móðurmáli 

en einnig á fleiri sviðum (Alvarez-Bueno o.fl., 2017).  Í rannsókn Mullender-Wijnsma og 

félaga (2016) var kennsla í stærðfræði og stafsetningu í gegnum hreyfingu þrisvar sinnum í 

viku í 15-30 mínútur í senn. Í rannsókninni voru 499 þátttakendur í öðrum og þriðja bekk í 

grunnskóla og var þátttakendum skipt í samanburðahópa. Rannsóknin stóð yfir í um tvö ár 

og leiddu niðurstöður í ljós að nemendur í þeim hópi sem fékk kennslu í gegnum hreyfingu í 

stærðfræði og stafsetningu bættu námsárangur sem bendir til þess að slík kennsluaðferð sé 

spennandi nálgun í kennslu sem ber árangur. Milne, Cacciotti, Davies og Orr (2018) 

framkvæmdu rannsókn á tengslum hreyfigetu og lestrarhæfni. Þeir skoðuðu hvort samband 

væri milli hreyfigetu og lestrarhæfni hjá börnum í 1. bekk í grunnskóla. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að drengir sem voru góðir í grófhreyfingum voru lakari í lestri 

á meðan að þeir drengir sem voru lakari í grófhreyfingum voru betri í lestri. Milne og félagar 

veltu fyrir sér hvort að drengirnir sem voru með góða færni í grófhreyfingum hefðu ef til vill 

minni áhuga á lestri og meiri áhuga á hreyfingu. Þeir veltu einnig fyrir sér hvort 

námsumhverfi drengjanna biði upp á nám í gegnum hreyfingu og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Niðurstöður þeirra varpa ljósi á mikilvægi þess að kennarar séu frumlegir í 

kennslu og noti fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að höfða til þeirra einstaklinga sem hafa 

til dæmis aukna hreyfiþörf.  

Niðurstöður úr rannsóknum sýna fram á að þegar nemendur fá að vera líkamlega 

virkir í gegnum hreyfingu í námi hefur það jákvæð áhrif  á bæði andlega og líkamlega heilsu 

þeirra ásamt því að námsárangur og námsáhugi getur aukist (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010; Milne o.fl., 2018; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016; Trost, 2007). Ekki er 

hægt að horfa framhjá niðurstöðum þessara rannsókna og því má telja nauðsynlegt að 
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kennarar temji sér vinnubrögð þar sem nemendur þurfa að vera virkir og reyni eftir fremstu 

getu að auka hreyfingu inni í kennslustofunni.  

 

2.4 Leikir í skólastofunni 

Leikurinn er ein af grunnþörfum barna og því er áríðandi að hafa það hugfast við skipulag 

kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011). Í gegnum leikinn fá börn meðal 

annars tækifæri til þess að rannsaka, uppgötva, mistakast og ná árangri en einnig stuðla leikir 

að félagslegum þroska. (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011; Elkind, 2007; 

Sahlberg og Doyle, 2019). Það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir andlega heilsu barna ef 

börn fá ekki að leika sér nægilega mikið hvort sem það er í skipulögðum leikjum eða í 

sjálfsprottnum leikjum (Elkind, 2007). Skólastarf virðist vera oft á tíðum frekar 

vinnubókamiðað og nemendur sitja mikið kyrrir (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014), börn verja einnig enn meiri tíma í 

tölvuleikjum eða fyrir framan sjónvarp, því er lítill tími eftir til þess að nýta hugmyndaaflið, 

fara ímyndunarleiki og skapa eitthvað nýtt (Elkind, 2007). Niðurstöður úr rannsóknum benda 

til þess að þessa eiginleika sé gott að hafa til þess að ná betri árangri í stærðfræði og 

raungreinum (Elkind, 2007). Hjá börnum á aldrinum tveggja til níu ára er leikurinn mjög 

þýðingarmikill, hvort sem hann er inni í kennslustofunni eða úti til dæmis í útikennslu. Einnig 

skipta félagarnir börn miklu máli og því er upplagt að nýta leikinn sem kennsluaðferð í 

félagslegum samskiptum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Á miðstigi 

heldur leikurinn áfram að skipta nemendur máli og það verður þeim mjög mikilvægt að spila 

og leika við jafningja frekar en foreldra. Á miðstigi læra nemendur um mikilvægi félagslegra 

atriða í gegnum leiki, að fara eftir reglum, búa til sínar eigin reglur ásamt því að mynda sér 

skoðun á því hvað raunverulega skiptir máli (Elkind, 2007). Á Íslandi virðist áhersla vera lögð 

á leiki í leikskólum en sú áhersla dettur upp fyrir sig þegar börn færast yfir í grunnskóla 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Sahlberg og Doyle, 2019). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti (2011) skiptir miklu máli að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt 

undir höfði og að sú áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna. Í Aðalnámskránni 

(2011) kemur einnig fram að: 

• Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og 

ungmenna getur notið sín (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls.24). 

• Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og þroska. Í grunnskóla er mikilvægt að 

viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem nemendur eldast. 

Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og sex ára barni. 

Leik má koma við innan allra námsgreina og námssviða í fjölbreyttu náms- og 

starfsumhverfi og í félags- og tómstundastarf (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011, bls.38). 
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• Leikurinn er þungamiðja í kennslu á yngsta aldursstigi en er einnig ráðandi þáttur á 

öðrum stigum. Mikilvægt er að leikir og fjölbreytt hreyfinám skipi ekki aðeins 

veglegan sess í kennslu skólaíþrótta heldur einnig í öllum skólanum meðan á 

skóladegi stendur, í öðrum námsgreinum og í frímínútum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011, bls.187). 

 

Því miður hefur í gegnum tíðina verið lögð of mikil áhersla á bóklega námsþætti og próf 

hjá ungum börnum, slík áhersla getur valdið nemendum andlegum vandamálum, kvíða og 

skólaleiða (Sahlberg og Doyle, 2019). Sahlberg og Doyle (2019) benda á að leikurinn og 

fræðin á bakvið leið barnsins til þess að læra virðist gleymast og lúta í lægra haldi fyrir 

áherslu á bóknámi.  

Þegar leikir eru notaðir í kennslu þarf að huga að nokkrum mikilvægum atriðum. Það þarf 

að vera búið að skipuleggja kennsluna vel og útskýra leikinn og leikreglurnar vel svo að 

leikurinn missi ekki marks (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Einnig verða stundum einhverjir 

tortryggnir þegar það á að leika sér í skólastofunni í staðinn fyrir að klára ákveðnar blaðsíður 

í vinnubókinni. Því miður virðist skoðun margra á leikjum vera sú að ekki sé hægt að læra í 

gegnum leiki ákveðna bóklega námsþætti og hafa hugtökin leikur og nám oftast verið 

aðskilin í hugum fólks þar sem mörgum finnst ólíklegt að skemmtileg viðfangsefni geti falið í 

sér nám (Brooker, 2011; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Leikurinn er því sjálfsprottin athöfn þar 

sem börn leika sér af sjálfsdáðum, en ekki vegna afurðar eða árangurs.  

Leikir ná yfir afar víðfeðmt svið og þegar fjallað er um leiki getur verið átt við borðspil, 

útileiki, boltaleiki, tölvuleiki, athyglis- og skynjunarleiki, leikræna tjáningu, námspil og margt 

fleira.  

Leikjum í starfi með börnum er hægt að skipta í tvo flokka: annars vegar 

kennslufræðilegan leik og hins vegar frjálsan leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Kennslufræðilegir leikir eru oftast leikir þar sem tveir eða fleiri leikmenn skiptast á eða spila 

eða leika saman. Einnig eru slíkir leikir nánast alltaf skilgreindir með sérstökum fyrir fram 

ákveðnum reglum, markmiðum, tíma og stigagjöf. Ef markmið og reglur leiksins eru nægilega 

skýr í upphafi ýtir það undir sjálfstraust nemenda og áhuga þeirra á viðfangsefninu sem leiðir 

til aukins árangurs (Elkind, 2007; Johnson, Christie, Wardle, 2005). Niðurstöður úr rannsókn 

sem Marinka (2005) framkvæmdi sýna fram á að kennslufræðilegir leikir efla nám nemenda 

af því að þeir auka ánægju þeirra, athygli, vinnu og einbeitingu. Með leikjum geta nemendur 

orðið virkir þátttakendur í námi sínu í stað þess að vera viðtakendur (Marinka, 2005). Frjálsi 

leikurinn er af mörgum talinn grundvöllur fyrir þróun barna á vitsmunalegum, félagslegum, 

líkamlegum og tilfinningalegum hæfileikum (Sahlberg og Doyle, 2019). Niðurstöður úr 

yfirgripsmikilli safnrannsókn sem Vlachopoulos og Makri (2017) framkvæmdu á notkun leikja 
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í skólastarfi sýndu fram á jákvæð áhrif leikja á þekkingaröflun, hugtakaskilning og hegðun 

nemenda. Einnig unnu nemendur betur saman og voru áhugasamari um að leysa verkefnin. 

Mikilvægt er að beita aðferðum sem ná að virkja nemendur og kveikja hjá þeim 

námsáhuga. Niðurstöður úr rannsóknum sýna að þegar beitt er virkum aðferðum eins og 

verklegum vinnubrögðum, leikjum, hlutverkaleikjum og skapandi viðfangsefnum virðast þær 

aðferðir hafa jákvæð áhrif á námsáhuga nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Nemendur 

geta einnig upplifað að þeir séu ekki að læra þegar kennsla þeirra er skipulögð í gegnum leiki 

og hreyfingu því þeir tengja ekki hugtökin leik og nám saman (Brooker, 2011). Margir 

námsmöguleikar eru í gegnum leiki og að því sögðu má halda því fram að leikurinn hvort sem 

að hann er kennslufræðilegur eða frjáls, ætti að vera þungamiðja alls skólastarfs og alls ekki 

einskorðast við frímínútur eða skólaíþróttir.  

 

2.5 Söguaðferðin 

Ef markmið er að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og samþættingu námsgreina er 

söguaðferðin kjörin sem kennsluskipulag (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011; 

Björg Eiríksdóttir, 1993; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Með söguaðferðinni gefst meðal annars 

tækifæri til að nýta sér allskyns leiki og hreyfingu, hlutverkaleiki þar sem nemendur setja sig í 

spor persóna, vettvangsathuganir og útikennslu. Einnig býður söguaðferðin upp á 

samþættingu náms. Söguaðferðin er kennsluskipulag sem kom fyrst fram í Skotlandi kringum 

1965. Hún er kennsluskipulag sem byggist á sögu eða söguramma. Byggt er á ákveðnum 

söguþræði sem skiptist í upphaf, miðju og endi. Nemendur verða því þátttakendur í sögunni 

sem leiðir til þess að nemendur upplifa sig sem þátttakendur og að þeir séu hluti af 

mikilvægri heild (Björg Eiríksdóttir, 1993; Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Söguaðferðin, e.d.). 

Söguaðferðin á rætur að rekja til ýmissa fræðimanna og mótuðust meginhugmyndir um 

kennslu í grunnskólum í Skotlandi meðal annars út frá hugmyndum eftirtalinna fræðimanna: 

Rousseau, Dewey, Froebel, Montessori, Piaget og síðar Margaret Donaldsson (Björg 

Eiríksdóttir, 1993). Dewey telur að við lærum með því að gera sjálf og hugsa sjálf. Hann lagði 

áherslu á sambandið milli aðgerðar og hugsunar og að nám yrði til við að leysa vandamál 

(Dewey, 1933). Dewey lagði einnig áherslu á að börn læra af umhverfi sínu.  

Meginmarkmið með söguaðferðinni er að gera nemendur áhugasama með því að 

hafa námið fjölbreytt og auðvelda samþættingu á bóklegum námsgreinum. Nemendur vinna 

mikið í höndunum, setja sig í spor annarra og vinnubækur eru lítið notaðar. Íslenskan er alltaf 

í lykilhlutverki í öllum verkefnum en síðan er áhersla lögð á umfjöllunarefni út frá efni 

sögurammans, allt eftir þeim hæfniviðmiðum sem unnið er með hverju sinni (Söguaðferðin, 

e.d.). 



22 

Í sögurammanum er lýst ákveðnu umhverfi og atburðum raðað í tímaröð. Sagan hefur 

skipulag, hún byrjar, atburðir gerast og hún endar. Söguramminn hefst á því að nemendur 

eru spurðir opinna spurninga um eitthvert ákveðið efni til að fá þá til að hugsa og velta 

námsefninu fyrir sér. Með þeim hætti áttar kennarinn sig á því hvað nemendur vita nú þegar 

um námsefnið. Svörin eru skrifuð, tildæmis á flettitöflu og rætt er um námsefnið með opnum 

spurningum. Markmiðið með þessu er að nemendur velti fyrir sér námsefninu út frá 

þekkingu sinni og reynslu. Síðan hefjast nemendur handa við að afla sér upplýsinga, skrifa, 

teikna og gera fjölbreytt verkefni allt út frá ákveðnum söguramma. Dæmi um fyrirfram 

ákveðna söguramma eru til dæmis Náttúrufyrirbæri á Íslandi og Landnám Íslands sem báðir 

hafa verið notaðir í skólanum mínum. Í sögurömmunum þurfa nemendur að kljást við ýmis 

samfélagsleg vandamál, þeir þurfa að vinna saman í hópum, taka lýðræðislegar ákvarðanir og 

vinna saman að því að skapa skemmtilegt umhverfi þar sem söguramminn fær að njóta sín 

en öll verk eru höfð sýnileg og hengd upp á veggi skólastofunnar (Björg Eiríksdóttir, 2000). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011) segir að skipulag kennslu í 

samfélagsfræði þurfi að vera fjölbreytt og að einstaklingsnám, samvinnunám, paravinna, 

hópvinna, félagakennsla, ferilnám, hringekja, söguaðferðin, útikennsla og stöðvavinna henti 

vel til þess. Einnig kemur fram að allir nemendur þurfi að fá sitt rými til þess að taka út 

faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum í samvinnu við 

skólasystkini og kennara. Til eru ýmsar útfærslur af hópvinnu sem stuðla að aukinni hæfni 

nemenda í félagslegum samskiptum, má þar nefna söguaðferðina (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011). Nemendur þurfa að vinna í hópum, axla ábyrgð, eiga samskipti og 

komast að niðurstöðum á lýðræðislegan hátt. Í söguaðferðinni þarf einnig að kenna 

nemendum leitaraðferðir til að afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulögðum hætti. 

Með þeim hætti er stuðlað að upplýsingalæsi nemenda þar sem þeir vinna með heimildir og 

læra að draga úr þeim mikilvægustu atriðin (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011). 

Sögurammar eru því tilvalin leið til þess að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, samþætta nám 

og tengja útikennslu. Þeir gefa einnig kennurum svigrúm til að grípa hugmyndir frá 

nemendum og leyfa þeim að hafa áhrif á nám sitt.  

 

2.6 Fjölbreyttir kennsluhættir í skóla án aðgreiningar 

Fyrir mér vakti í þessu verkefni að leitast við að koma sem best til móts við helst alla 

nemendur í þeim fjölbreytta nemendahóp sem ég var að kenna. Í 2. grein laga um 

grunnskóla (2008) og Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011) er kveðið á um að allir 

nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og 

aðstæðum hvers og eins. Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og engum á að 

mismuna, allir eiga að fá jöfn tækifæri hvort sem að nemandi er af íslensku bergi brotinn eða 
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af erlendum uppruna, drengur eða stúlka, hvar hann er búsettur, hverrar stéttar hann er, 

hvaða trúarbrögð hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er háttað 

eða hvort hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011, bls. 43).  Jafnframt er kveðið á um í 8. gr. reglugerðar (2012) að 

nemendur með sérþarfir skuli fá viðeigandi stuðning og fá sveigjanlegt og margbreytilegt 

námsumhverfi ásamt því að kennsluhættir séu fjölbreyttir og fari fram innan skólans án 

aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar  á sér upphaf í baráttu foreldra fatlaðra barna fyrir því að 

þau fái að ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum (Hrund Logadóttir, Steinunn 

Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012). Áhersla verður að vera lögð á að þróa 

fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti þar sem allir geti lært og verið virkir í námi og 

félagslega (Hrund Logadóttir o.fl., 2012). Því verður að telja líklegt að hreyfing og leikir í 

fjölbreyttu námsumhverfi stuðli að þessu markmiði og styðji við fjölbreyttan nemendahóp. 

Ekki er hægt að ræða um skóla án aðgreiningar án þess að nefna að í 

skólasamfélaginu hefur orðið mikil vitundarvakning varðandi börn með athyglisbrest og 

ofvirkni eða ADHD. Nýlegar rannsóknir sýna fram á að 5–10% barna og unglinga glíma við 

ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls.10). Til að setja það í samhengi við eina bekkjarheild í 

grunnskóla myndi það þýða að tvö til þrjú börn í bekknum væru að glíma við ADHD. Á vefsíðu 

ADHD samtakanna kemur fram að athyglisbrestur og ofvirkni sé taugaþroskaröskun sem sé 

algerlega óháð greind (ADHD samtökin, e.d.). Börn greinist yfirleitt snemma eða fyrir sjö ára 

aldurinn. Þar segir að börn með ADHD eigi oft erfitt með að einbeita sér, séu hvatvís, með 

hreyfióróleika og liggi oft hátt rómur en einnig geti aðrar fylgiraskanir fylgt ástandinu. Því má 

segja að mikilvægt sé að útbúa námsumhverfi fyrir nemendur sem þurfa ólíkan stuðning og 

stuðla að innri vellíðan hjá þeim ásamt virkni. Fyrir marga nemendur með ADHD sem hafa 

mikla hreyfiþörf er mikilvægt að námsumhverfið bjóði þeim upp á að leysa verkefni á 

hreyfingu í stað þess að sitja kyrr og leysa verkefni í vinnubók (Den Heijer, Groen, Tucha, 

Fuermaier, Koerts, Lange, ... og Tucha, 2017). Þar sem svo virðist að athyglisbrestur með 

ofvirkni sé ein af algengustu þroskaröskunum hjá grunnskólabörnum eru meðferðarúrræði 

sem bera árangur mjög mikilvæg. Samkvæmt nýlegum rannsóknum þykir aukin hreyfing vera 

gott meðferðarúrræði til að nota samhliða öðrum meðferðarúrræðum (Den Hejer o.fl., 

2017). Rannsóknir á börnum með ADHD hafa leitt í ljós að fái þau börn að hreyfa sig meira í 

skólanum stuðli það að bættum námsárangri og þá einkum í stærðfræði og lestri (Den Heijer, 

o.fl, 2017). Þessum niðurstöðum ber saman við niðurstöður úr rannsóknum Alvarez-Bueno 

og félaga (2017) og Mullender-Wijnsma og félaga (2016) sem minnst var á hér að framan. 

Eins og áður hefur komið fram stuðlar hreyfing að myndun nýrra taugaþráða sem getur haft 

meiri þýðingu fyrir börn með ADHD þar sem að til dæmis þolæfingar auka framleiðslu á 

acetylocholine, próteinum og ensímum en þessi efni eru í lægra hlutfalli hjá börnum með 
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ADHD (Den Hejer o.fl., 2017). Þetta þýðir að kennsla með áherslu á hreyfingu og leiki ætti að 

geta bætt skólagöngu margra barna á Íslandi og því er mikilvægt að kennarar finni ólíkar 

leiðir til að nálgast námið og bjóða upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir með áherslu á 

hreyfingu og leiki. 

 

2.7 Helstu bjargir  

Við leit á veraldarvefnum kom í ljós að lögð hefur verið nokkur áhersla á að gefa út 

kennsluefni á íslensku ásamt því að finna leiðir til þess að reyna að stuðla að því að börn og 

unglingar á öllum skólastigum fái tækifæri til þess að hreyfa sig í auknum mæli á sama tíma 

og þau kljást við ólík viðfangsefni í námi sínu (Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Hildur Karen 

Aðalsteinsdóttir, 2008; Janus Guðlaugsson, 2001; Leikur að læra, e.d.). Markmiðið með slíku 

kennsluefni er að draga úr kyrrsetu með því að fá kennara til þess að vera hugmyndaríka og 

nota hreyfingu og leiki við kennslu ólíkra viðfangsefna í hefðbundnu skólastarfi. Þetta 

kennsluefni er hægt að nota við skipulag á kennslu. Ætlunin var að reyna að nýta mér það við 

gerð kennsluáætlananna og í minni rannsókn. Má þar nefna sem dæmi eftirfarandi heimildir:  

• Virkni í skólastarfi: Handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla (Gígja Gunnarsdóttir, 

2010) sem er handbók um hreyfingu inni í skólastofunni. Tilgangurinn með útgáfu 

hennar var að styðja við grunnskóla til að auka tækifæri á daglegri hreyfingu í ólíkum 

námsþáttum. Lögð var áhersla á að hreyfing í ólíkum námsþáttum kæmi ekki í stað 

lögbundinnar kennslu í íþróttum heldur einungis sem þörf viðbót. 

• Leikur að Læra eða LAL kennsluaðferðin (Leikur að læra, e.d.) er kennsluaðferð sem 

er notuð í öllum bóklegum fögum. Reynt er eftir fremsta megni að kenna tveggja til 

tíu ára börnum í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun á skipulagðan, líflegan og 

árangursríkan hátt. Skólar geta keypt áskrift af vefnum og einnig eru í boði námskeið 

á vegum starfsfólks LAL kennsluaðferðarinnar fyrir áhugasama. 

• Hreyfistund (Hildur Karen Aðalsteinsdóttir, 2008) er bók sem inniheldur 

kennsluáætlanir, leiki og æfingar sem henta yngsta stigi grunnskóla og jafnvel 

í leikskóla. Hreyfistund er ætluð til að stuðla að hreyfingu í skólastofunni, 

samkomusal og til að samþætta námsgreinar. 

• Líf og leikur 1 (Janus Guðlaugsson, 2001) er bók sem byggir á samþættingu 

námsgreina með áherslu á líkams- og heilsurækt, lífsleikni og náttúrufræði og tengist 

þannig markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011). Markmið 

bókarinnar er að nemendur tileinki sér heilbrigða lífshætti og nýti sér námið í daglegu 

lífi. Áhersla er einnig lögð á samvinnu og umræður nemenda. 

• Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) er bók ætluð kennurum og 

kennaraefnum til að gefa yfirlit yfir helstu kennsluaðferðir. Jafnframt er að finna 

ítarefni í bókinni með tenglum á aðrar vefslóðir til að dýpka þekkingu sína. 
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• Leikjavefurinn (e.d.). Á vefnum má finna yfir 400 leiki til að nýta sér í kennslu. 

Leikjavefurinn er samvinnu- og þróunarverkefni kennara og kennaraefna. 

• Útikennsla og útinám í grunnskólum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). Bókin er kynning á útikennslu í skólastarfi. Bókin er bæði fræðileg og hagnýt 

og auðveldar kennurum að þróa útikennslu á markvissan hátt. 

• Verkfærakistan (Vanda Sigurðardóttir, 2019). Verkfærakistan er kennsluhefti með 

kennsluáætlunum og kennsluleiðbeiningum fyrir kennara. Markmiðið er að veita 

kennurum og öðru fagfólki verkfæri til að takast á við einstaklinga sem eiga í 

félagslegum vanda og hópa sem glíma við samskiptavanda. Dæmi um aðferðir og 

verkfæri eru vináttuþjálfun, notkun innri hvata, jákvæð leiðtogaþjálfun, 

afleiðingaaðferðin, vinna með gerendur, samvinnuleikir og samvinnuverkefni, 

reiðistjórnun, félagsfærniþjálfun og hópefli. 

 

Skólar hafa staðið frammi fyrir því að koma til móts við tækniþróun 21. aldar og var einn 

þáttur að því að innleiða spjaldtölvur í skólastarfi. Í Kópavogi var farið einu skrefi lengra og 

unnið var eftir hugmyndafærðinni 1:1 þar sem að hverjum og einum nemanda ásamt 

kennurum er úthlutað sín eigin spjaldtölva til notkunar (Björn Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki 

Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir, Sigurður Haukur Gíslason, 2016; María 

Jónsdóttir, 2016). Með tilkomu spjaldtölvanna þurfa kennarar að leggja aukna áherslu á 

starfsþróun, breyta kennsluháttum og aðlaga nemendur að því sem koma skal í framtíðinni 

(Björn Gunnlaugsson o.fl., 2016). Gera þarf kennurum kleift að öðlast tækifæri, þekkingu og 

færni til að búa nemendur sem best undir virka þátttöku í því samfélagi sem koma skal. Því er 

óhætt að segja að starf kennarans hefur breyst í takt við tækniþróunina með tilkomu 

spjaldtölva þar sem að þær ýta undir fjölbreytni í kennslu, einstaklingsmiðað nám og efla 

nemendur í upplýsinga- og tæknimennt (Björn Gunnlaugsson o.fl., 2016).  

Ljóst er að ég stóð frammi fyrir talsverði áskorun í haust. Nemendur í 5. bekk í Kópavogi 

fengu allir spjaldtölvu til einkanota og ætlast var til þess að kennarar nýttu þær í kennslu og 

nemendur fengjust við fjölbreytt verkefni, lærðu á hin ýmsu forrit og smáforrit og þjálfuðust í 

upplýsingatækni ásamt miðlalæsi (Hagnýtar upplýsingar fyrir kennara, 2019). Á 

veraldarvefnum og inn á Appstore (Appstore er netverslun þar sem er hægt að hlaða niður 

allskonar smáforritum) er hægt að nálgast ýmsa gagnvirka vefi og forrit til að nýta sér í 

kennslu. Þær bjargir sem ég nýtti mér einna helst þennan vetur voru: 

• Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar -Námsefni (Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs, 

e.d.). Inn á þessum vef er að finna leiðbeiningar til kennara, foreldra og nemenda 

ásamt tillögum að forritum og smáforritum til að nýta í kennslu ásamt 

kennsluleiðbeiningum. 
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• Málið í Mark-Vefur (Ása Marin Hafsteinsdóttir, 2014). Á þessum vef eru gagnvirkar 

málfræðiæfingar í íslensku. Æfingunum er skipt í þrjá flokka, fallorð, sagnorð og 

óbeygjanleg orð. Nemendur fá strax endurgjöf eftir úrlausnir á verkefnum. 

• Eldgrímur-Vefur (Kristín Gísladóttir, 2014). Þessi vefur er ætlaður nemendum á 

yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 ára börnum en nýtist þó fleirum eins og 

nemendum með annað móðurmál en íslensku og þeim sem taka hægum framförum í 

móðurmálinu. Á vefnum eru gagnvirkar æfingar í stafrófinu, samheitum og 

andheitum, samsettum orðum, rími, sérnöfnum, samnöfnum og fleiru. Nemendur fá 

strax endurgjöf eftir úrlausnir á verkefnum. 

• Málsmiðjan (Júlía Hrönn Guðmundsdóttir, e.d.). Þessi vefur er notaður til að þjálfa 

nemendur í íslenskri málfræði og stafsetningu. Gagnvirkar æfingar sem byggja á 

sömu efnisþáttum og bókin Finnbjörg (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2008) og auðvelt 

er fyrir nemendur og kennara að nýta bókina í tengslum við vefinn. Flestum 

verkefnum er skipt upp í þrjú erfiðleikastig svo hægt er að velja verkefni við hæfi 

hvers og eins nemanda. Nemendur fá strax endurgjöf eftir úrlausnir á verkefnum. 

• Leikur að íslenskum orðum -Vefur (Námsgagnastofnun, 2010). Þessi vefur er 

gagnvirkur og er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan 

málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en 

íslensku.  Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er 

fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. 

Nemendur fá strax endurgjöf. 

• Play with English -Vefur (Námsgagnastofnun, 2010). Enska útgáfan er ætluð til 

enskukennslu á yngsta stigi.  Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna 

nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Nemendur fá strax 

endurgjöf. 

• Tungumálatorg (Tungumálatorg, 2010). Er vefur sem kennarar geta nýtt sér í kennslu 

fyrir ÍSAT nemendur. Inn á þessum vef nýtti ég myndböndin Viltu læra íslensku og 

spurningar við þau. Nemendur fá strax endurgjöf eftir úrlausnir á verkefnum og 

vefurinn en stendur notendum til boða að kostnaðarlausu. 

• Klukkustundarkóðun (e. Hour of code) (Code.org., 2015). Gagnvirkar æfingar í kóðun 

sem er ætluð er öllum aldurshópum á yfir 45 tungumálum. Á þessum vef læra 

nemendur að kóða og geta valið úr allskonar verkefnum. Verkefnin er hægt að hafa á 

íslensku og nemendur fá strax endurgjöf. 



 

27 

• Orðasnakk (e. Wordsnakk) (Apnax games, e.d.). Smáforrit sem hægt er að hlaða 

niður í spjaldtölvunni. Þetta er leikur að orðum þar sem búa þarf til orð úr ákveðnum 

bókstöfum, orðin eru mislöng og þurfa að vera rétt skrifuð. Hægt er að stilla á annað 

hvort íslensku, ensku eða fleiri tungumál eftir því hvað maður vill nota. Nemendur fá 

strax endurgjöf. 

• Georg og félagar (Íslandsbanki, e.d.). Smáforrit sem ég hef notað fyrir nemendur með 

annað móðurmál en ísensku. 

• Orðagull (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2016). Smáforrit sem 

hentar elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi grunnskóla. Einnig getur það 

nýst eldri nemendum, sem og nemendum með annað móðurmál en ísensku. Orðagull 

miðar að því að styrkja orðaforða, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu og máltjáningu 

nemenda. 

 

Hjá teymiskennurunum í 5.bekk var markmiðið okkar í ár að nemendur yrðu ágætlega færir á 

nokkur forrit og smáforrit sem var búið að hlaða niður í spjaldtölvurnar þeirra áður en þeir 

fengu þær afhentar frá Kópavogsbæ. Þau forrit sem við nýttum okkur mest í kennslu voru: 

• Google Drive (Google LLC, 2012) og Google Classroom (Google LLC, 2018). Google 

Drive er hugbúnaður sem gerir notandanum kleift að geyma gögn í netþjóni. 

Meginkostirnir eru að notandinn getur nálgast gögnin sín hvar sem er í heiminum svo 

lengi sem viðkomandi hefur tölvu og er nettengdur. Helsti tilgangur með Google 

Classroom er að einfalda vinnu við útgáfu, dreifingu og einkunnargjöf verkefna á 

rafrænu formi. Markmiðið með vefþjónustunni er að auka möguleika kennarans á 

rafrænni miðlun upplýsinga, að einfalda utanumhald og skráningar, að vinna á 

pappírslausan hátt og styrkja að nám geti átt sér stað víðar en í kennslustofunni. 

• Google Docs og Google Sheets (Google LLC, 2006). Í Google Docs er hægt að búa til 

texta og deila honum með öðrum. Einnig geta margir unnið á sama tíma í sama skjali 

hvar sem þeir eru staddir í heiminum. Í Google Sheets er hægt að búa til töflureikna, 

deila þeim með öðrum og vinna í sama skjalinu líkt og í Google Docs. Forritið gefur 

kost á litríkum töflum og myndritum, innbyggðum formúlur og pivot-töflum. Bæði 

forritin eru í boði fyrir notendur að kostnaðarlausu. 

• Pages (Apple Inc., 2005). Forrit til þess að búa til allskonar skjöl. Til dæmis bæklinga, 

auglýsingar, matseðla, kynningar og fleira. Einnig geta margir unnið á sama tíma í 

sama skjali hvar sem þeir eru staddir í heiminum. 

• Book Creator (Tools for schools, e.d.). Allir nemendur og kennarar í Kópavogi hafa 

aðgang að keyptu útgáfunni af Book Creator eða rafbókinni. Hægt er að setja texta, 

myndir, hljóð og margt fleira til að búa til verkefnabækur. 
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• Kahoot (Sigríður Margrét Hlöðversdóttir, 2018). Í þessu smáforriti er hægt að búa til 

spurningaleiki og kannanir og deila þeim með öðrum. Allir leikmenn geta tengst sama 

leiknum og spilað annað hvort sem einstaklingar eða lið. Til að spila Kahoot þarf að 

hafa stóran skjá sem allir leikmenn geta séð á og stjórnandinn notar til að birta 

spurningarnar á. Fram eru komnar rannsóknir sem benda til þess að þessi leikur hafi 

jákvæð áhrif á nám og námsáhuga (Licorish, Owen, Daniel og George, 2018). 

• Keynote (Apple Inc., 2003). Er forrit sem er meðal annars hægt að nota til þess að 

búa til glærukynningar, verkefni með nemendum og auglýsingar. 

• Imovie (Apple Inc., 2010). Þetta er myndvinnslu forrit sem er notað til að klippa 

myndbönd eða búa til myndbönd úr annað hvort myndbandsbútum eða myndum. 

Einnig er hægt að setja texta, lög og nota green screen.  

Google Classroom byggir á notkun Google Drive og þurftu nemendur að læra á bæði forritin 

strax í haust. Inn á Google Drive vistast meðal annars öll skjöl nemenda. 

Í grunnskólanum sem ég  starfa í er, eins og fram hefur komið, rík áhersla á 

söguaðferðina. Yfir fyrra og seinna rannsóknartímabilið fór ég í gegnum tvo söguramma með 

bekknum, það voru: 

• Landnemarnir (Björg Eiríksdóttir, e.d.). Þessi sögurammi fjallar um landnám Íslands á 

8. öld. Ramminn hefst í Noregi og nemendur búa til landnámsmenn sem sigla yfir 

hafið og nema land á Íslandi. Þessi sögurammi var á fyrra rannsóknartímabilinu. 

• Náttúrufyrirbæri á Íslandi (Björg Eiríksdóttir, e.d.). Þessi sögurammi fjallar um 

myndun Íslands auk helstu náttúrufyrirbæra. Má þar nefna fossa, eyjar, jökla, ár, fjöll, 

firði, víkur, flóa og stöðuvötn. Þennan söguramma kenndi ég á seinna 

rannsóknartímabilinu. 

 

2.8 Samantekt 

Nokkuð ljóst er að það er mikilvægt að hlúa að andlegri-, félagslegri og líkamlegri heilsu 

grunnskólabarna til þess að auka líkur á námsárangri. Það er okkar skylda sem fagmenn að 

muna hvað er börnum eðlislægt. Hvað finnst þeim skemmtilegt? Hvað eykur forvitni þeirra? 

Og, hvernig komum við í veg fyrir námsleiða? Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

(2011) leggur mikla áherslu á mikilvægi leiksins og því ber kennurum að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og vera skapandi í starfi sínu. Kennarar ættu að nota leiki í námi barna þar 

sem að hann er sjálfsprottin leið til náms og þroska hjá börnum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011; Elkind, 2007; Sahlberg og Doyle, 2019). Niðurstöður úr rannsóknum á 

leikjum í starfi með börnum hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli þess að nota leiki í 

skólastarfi og námsáhuga, virkni, hegðunar, félagslegra samskipta og samvinnu hjá 

nemendum. Því má með sanni segja að allir leikir í skólastarfi séu mikilvægir og ættu að skipa 

stóran sess í öllu grunnskólastarfi.  
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Of mikil kyrrseta barna er einnig áhyggjuefni og kennarar þurfa að gæta þess að 

nemendur fái að hreyfa sig í kennslustofunni. Eins og áður hefur komið fram þurfa börn að 

hreyfa sig í að minnsta kosti  60 mínútur á dag á miðlungs til erfiðari ákefð. Ljóst er að ekki 

eru öll börn að uppfylla þær kröfur og kennarar þurfa að virkja nemendur í gegnum 

hreyfingu hvort sem það er í gegnum leiki, útikennslu, söguaðferðina eða aðra fjölbreytta 

kennsluhætti. Ef kennurum tekst að framkvæma þetta í starfi sínu eru allar líkur á að 

nemendur þeirra séu virkir, ánægðir og áhugasamir og með því aukast líkurnar á að nám eigi 

sér stað. 

 

 

  



30 

3 Rannsóknaraðferð 

Hér verður fjallað um rannsóknarsniðið sem unnið var með í rannsókninni. Greint frá 

þátttakendum, framkvæmd, þeim gögnum sem var aflað og úrvinnslu gagna ásamt 

gagnagreiningu og umræðum um siðferðisleg álitamál. 

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Meistaraverkefni þetta er unnið sem starfendarannsókn sem byggist á athugunum mínum á 

hvernig ég starfa sem kennari og hvernig mér gengur að starfa eftir starfskenningunni minni. 

Markmiðið með rannsókninni var að styrkja mig sem fagmann í því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem stuðla að aukinni hreyfingu og leikjum í kennslu á ólíkum námsþáttum. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig nýti ég hreyfingu og leiki í kennslu til að auka 

námsárangur, vellíðan og heilsu hjá nemendum í 5.bekk ? 

Starfendarannsókn (e. action research eða practitioner research) er rannsóknaraðferð 

sem  gengur út á að rannsakandinn er bæði sá sem skoðar og jafnframt það sem verið er að 

skoða (Hafþór Guðjónsson, 2008; Hafþór Guðjónsson, 2011). Ég tel þetta vera tilvalda leið til 

þess að dýpka þekkingu mína á leikjum, hreyfingu og söguaðferðinni í starfi mínu sem 

kennari til þess að stuðla að heilbrigði og velferð nemenda. Með tilkomu starfendarannsókna 

hefur verið lögð áhersla á að greina ferlið sem á sér stað innan veggja skólans og prófa til 

dæmis nýjar kennsluaðferðir og kanna hvernig til tekst (Hafþór Guðjónsson, 2011). Kennarar 

beina athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á nemendur (Hafþór Guðjónsson, 

2008; Hafþór Guðjónsson, 2011). Með slíkri nálgun eflist rannsakandinn í starfi þegar hann 

fær tækifæri til að rannsaka sitt eigið starf. Lykilatriði starfendarannsókna er skráning og 

gagnasöfnun. Kennarinn skráir niður og safnar gögnum um sig sjálfan og það sem hann er að 

gera. Þannig hefur hann alltaf gögn í höndunum til að greina og ræða við aðra. Með þessu 

sniði þroskast kennarinn, lærir og breytist samhliða rannsókninni ásamt því að ný þekking 

verður til  (Hafþór Guðjónsson, 2008; McNiff, 2002). 

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

af kennurum í skólum í þeim tilgangi að rýna í eigin starfshætti til að kanna hvort þeir séu 

eins og kennarinn vilji hafa þá. Einnig er hægt að tala um ígrundun um eigið starf þar sem slík 

nálgun er ákveðin sjálfsrýni sem gengur út á að kennarinn skoðar, þróar og bætir eigið starf 

en með þeim hætti skapast ný þekking (Hafþór Guðjónsson, 2008; Mcniff, 2002). Markmið 

með slíkum rannsóknum er að að virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir og koma 

þeim í framkvæmd ásamt því að ígrunda starf sitt og öðlast dýpri þekkingu og skilning.  Með 

þeim hætti er hægt að hafa áhrif á breytingar sem gerast í skólastofunni og kennarinn eflist í 
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starfi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Að því sögðu geta rannsóknir kennara á eigin starfi leitt í 

ljós einstaka þekkingu um nám og kennslu þar sem þetta er kjörinn vettvangur fyrir kennara 

til að koma skoðunum sínum og reynslu á framfæri (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Margir 

þættir rannsókna sameinast undir einum hatti í starfendarannsóknum þar sem þær ná ekki 

einungis utan um einn fræðilegan þátt (Brydon-Miller, Greenwood, Maguire, 2003).  

Starfendarannsóknir eiga sér talsverða sögu og hægt er að sjá skýr merki um 

starfendarannsóknarlega nálgun í verkum eins áhrifamesta heimspekings og 

menntunarfræðings Bandaríkjanna á fyrri hluta 20. aldar, John Dewey. Hann notaði slíka 

nálgun í rannsóknum sínum á heimsspeki og í tilraunum varðandi menntun og nám (Brydon-

Miller, o. fl., 2003; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Starfendarannsóknir eru bæði megindlegar og eigindlegar og eiga því margt 

sameiginlegt með öðrum rannsóknum. Rannsóknarferlið er svipað þar sem fyrst er 

rannsóknarefnið ákvarðað, síðan eru settar fram rannsóknarspurningar og rannsóknarsnið 

ákveðið. Gagnasöfnun á sér stað á skipulagðan hátt og kenningar notaðar til að skýra og 

greina þær hugmyndir sem kennarar hafa um starf sitt. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skráðar og gerðar aðgengilegar fyrir aðra þar sem ný þekking hefur litið dagsins ljós (McNiff, 

Lomax og Whitehead, 2003). 

Þar sem starfendarannsóknir eru kerfisbundin leið að nýrri þekkingu til að bæta eigið 

starf finnst mér slíkt rannsóknarsnið spennandi kostur til að eflast í starfi og verða betri 

kennari. Með þessari nálgun get ég ígrundað starf mitt sem nýr  og óreyndur kennari á 

vettvangi og skoðað hvernig mér tekst að starfa eftir starfskenningu minni með heilbrigði og 

velferð nemenda að leiðarljósi. Einnig ætti svona rannsókn að geta veitt mér ákveðinn 

drifkraft og neytt mig til að hugsa út fyrir fyrir rammann, prófa nýjar leiðir og nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 

3.2 Þátttakendur 

Þar sem rannsóknin snýr að mér sem kennara þá er ég aðal rannsóknarefnið. Nemendur 

mínir í 5. bekk eru óbeinir þátttakendur þar sem kennsluaðferðirnar eru prófaðar með þeim, 

án þeirra gæti ég því ekki framkvæmt rannsóknina. Verk nemenda eru notuð sem 

rannsóknargögn ásamt viðhorfakönnun. Nemendurnir eru 22 talsins og voru ekki 

nafngreindir í þessari rannsókn. Nemendahópurinn er mjög fjölbreyttur sem var mér ákveðin 

áskorun yfir allt rannsóknartímabilið. Ég starfa í teymi með tveimur öðrum 

umsjónarkennurum ásamt leiðsagnarkennaranum mínum. Þeir taka því óbeinan þátt í 

rannsókninni, þar sem skipulag ársins og kennsluáætlanir eru unnar í sameiningu. 
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3.3. Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin verður framkvæmd í samstarfi við grunnskólann sem ég hóf störf við haustið 

2019 og samkennara mína. Rannsóknartímabilin verða tvö, fyrra tímabilið frá september og 

út nóvember 2019 og það seinna frá janúar 2020 og fram í miðjan mars 2020. Í upphafi er 

ætlunin að leggja áherslu á hreyfingu og leiki við kennslu bóklegra námsþátta. Í 

grunnskólanum sem ég  starfa í er rík áhersla lögð á söguaðferðina og því mun sú 

kennsluaðferð koma víða við. 

 

3.4 Gögn og gagnaöflun 

Í þessari rannsókn nýti ég mér bakgrunn minn og áhuga. Ég hef í hyggju að skipuleggja 

kennslustundir með áherslu á hreyfingu og leiki eftir fremsta megni. Gögnum verður safnað 

yfir tvö rannsóknartímabil. Það fyrra mun hefjast á haustönn 2019 og standa yfir frá 

september og út nóvember og það seinna á að hefjast á vorönn 2020 og standa yfir frá 

janúar til og með 13. mars. Eftirfarandi rannsóknargögnum verður safnað: 

Rannsóknardagbók, kennsluáætlanir, verk nemenda. Viðhorfakönnun var lögð fyrir 

nemendur og viðtöl tekin við samkennara. Loks var ljósmyndum safnað. Þar sem að 

rannsóknin snýst um mig sem kennara og hvernig ég kenni mínum bekk þá þarf ég að fá leyfi 

frá skólastjórnendum, en það leyfi fékk ég við ráðningu. Einnig mun ég gera nemendum grein 

fyrir því að ég sé að skrifa lokaverkefni og óska þar af leiðandi eftir því að fá þau til að hjálpa 

mér. Til dæmis með því að svara viðhorfakönnun og veita mér leyfi til þess að nýta verk 

þeirra ásamt því að taka virkan þátt í skólastarfinu. Nemendum mínum mun vonandi finnast 

merkilegt að taka þátt í þessu með mér og mun ég óska eftir því við foreldra í 

foreldraviðtölum að hausti að þeir veiti einnig góðfúslegt leyfi munnlega. Hér verður gerð 

grein fyrir þeim gögnum sem ég hyggst safna yfir rannsóknartímabilin: 

 

Rannsóknardagbók 

Í rannsóknardagbók verður skráð það sem ég hef gert hvern dag. Ég hyggst skrifa hjá mér 

hugsanir, upplifun og hvað hefði mátt betur fara og hvað gekk vel. Ég mun einnig skrá hjá 

mér vangaveltur og minnispunkta. Ég ætla að byrja að skrifa í dagbókina í september þegar 

fyrra rannsóknartímabilið hefst. Markmiðið er að skrifa á hverjum degi.  

 

Kennsluáætlanir 

Á vikulegum teymisfundum verður kennslan skipulögð. Í teyminu eru þrír umsjónarkennarar 

og einn leiðsagnarkennari, kennsluáætlanir verða skipulagðar viku fyrir viku. 

Kennsluáætlanirnar mun ég síðan laga að mínum markmiðum til að kenna efnið á 

fjölbreyttari hátt en í gegnum vinnubækur. Söguaðferðin er rauður þráður í gegnum 
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skólastarfið hjá okkur. Við kennum samfélagsfræði og náttúrufræði í gegnum söguramma. 

Kennsluáætlanirnar munu vonandi hjálpa mér við að skipuleggja kennsluna á fjölbreyttan 

hátt og vera þar af leiðandi minna í vinnubókum. Dæmi um kennsluáætlun þar sem áhersla 

er lögð á leiki er að finna í viðauka A.  

 

Viðhorfakannarnir 

Viðhorfakannanir geta veitt rannsakanda betri sýn yfir viðhorf, skilning eða sjónarmið 

nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Viðhorfakönnun verður lögð fyrir bekkinn í mars á 

vorönninni. Tilgangurinn með þeirri könnun er að kynnast viðhorfum nemenda til leikja, 

útikennslu, söguaðferðarinnar, vinnubóka, hreyfingar og verkefna í spjaldtölvunni. 

Niðurstöður úr könnuninni verða nýttar til að bera saman fræði og viðhorf nemenda. Einnig 

langar mig að fá staðfestingu á minni eigin trú um nám nemenda með því að fá svör frá þeim 

við þessum spurningum. Viðhorfakönnunina má sjá í viðauka B.  

 

Verk nemenda 

Söfnun áþreifanlegra gagna getur verið mikilvæg í starfendarannsóknum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Dæmi um áþreifanleg gögn eru meðal annars verk nemenda og ritgerðir. 

Einnig eru verkefni sem nemendur framkvæma í útikennslu mikilvæg hvort sem að myndir 

eru teknar af þeim eða verkin tekin með og höfð inni í skólastofunni. Þar sem að ég mun nýta 

söguaðferðina í kennslu munu verk nemenda væntanlega prýða alla veggi í skólastofunni.  

 

Ljósmyndir 

Ljósmyndir eru notaðar í starfendarannsóknum til að hjálpa kennurum við að muna hvað fór 

fram og hvað hefur verið gert, auk þess að vera mikilvægar heimildir. Þær eru einnig notaðar 

til að skrásetja ákveðna atburði og hvetja til umræðu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Ég hyggst 

taka ljósmyndir í skólastarfinu og af verkum nemenda en einnig  þegar við förum í 

útikennslu, í vettvangsferðir og á foreldrakvöldum. Ljósmyndirnar munu vonandi hjálpa mér 

að muna eftir kennslunni og rifja upp ákveðnar tilfinningar aftur í tímann. 

 

Viðtöl við samkennara 

Viðtöl í starfendarannsóknum eru yfirleitt óformleg og njóta spyrill og viðmælandi töluverðs 

frelsis (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Viðtöl og eða samræður mínar við leiðsagnarkennara 

minn og eða teymiskennara mína verða því mjög óformleg. Ég hyggst skrá hjá mér 

minnispunkta frá þeim samtölum sem ég vil muna og nýta mér sem gögn í rannsókninni. 
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3.5 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining á þeim gögnum sem safnað hafði verið yfir bæði rannsóknartímabilin hófst eftir að 

gagnaöflun lauk í mars. Gögnin voru lesin yfir og við lestur á þeim velti ég fyrir mér 

framsetningu á niðurstöðum og þemum. Ég byrjaði á því að lesa rannsóknardagbókina 

ítrekað yfir og fór síðan að flokka saman þau þemu sem komu endurtekið fram og ég taldi 

nauðsynlegt að hafa í niðurstöðum. Jafnframt því voru þemun borin saman við 

rannsóknarspurninguna sem lagt var upp með. Einnig velti ég fyrir mér framsetningu leikja 

og hreyfingar sem ég notaði í kennslu. Greiningin snerist um að skoða hvaða leiki og 

hreyfingu ég notaði og hversu oft, ásamt upplifun minni og áhuga og virkni nemenda. Ég vildi 

einnig skoða hvernig mér hefði gengið að nota söguaðferðina í kennslu ásamt 

upplýsingatækni. Það kennsluskipulag varð stór partur af rannsókninni án þess að lagt hafi 

verið upp með það í byrjun. Eftir að þeirri greiningu lauk tók ég saman niðurstöður úr 

viðhorfakönnuninni og setti þær inn í myndatöflu í tölvuforritinu Excel. Ég skoðaði hvernig 

niðurstöður úr viðhorfakönnuninni um viðhorf á áhuga nemenda á skólastarfinu væri og bar 

þær saman við hin rannsóknargögnin. Því næst las ég kennsluáætlanirnar yfir og gat borið 

þær saman við það sem gert var í hverri kennslustund, hvernig gekk að fylgja áætlun og 

hvaða leiki og hreyfingu var unnið með að hverju sinni. Að lokum skoðaði ég verk nemenda 

til að fá heildstæða mynd af niðurstöðum mínum ásamt ljósmyndum úr starfi til að rifja upp 

tilfinningar úr starfinu. 

Greiningin leiddi í ljós sex meginþemu. Fyrsta þemað er óöryggi og reynsluleysi þar 

sem að allt fyrra rannsóknartímabilið var litað af þeirri upplifun. Annað þemað var vaxandi 

öryggi. Þriðja þemað var leikir sem hittu í mark. Í rannsóknardagbókinni ræði ég mikið um 

virkni og áhuga nemenda í kennslustundum og því var áhugi og virkni nemenda fjórða 

þemað. Fimmta þemað er vandinn við að fá alla með og síðasta þemað er um notkun 

spjaldtölva í námi. 

 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

Þegar ég sótti um starf við grunnskólann greindi ég strax frá fyrirhugaðri starfendarannsókn. 

Skólastjórnendum leist vel á og voru spenntir fyrir þeirri nálgun sem ég vildi hafa að 

leiðarljósi í kennslunni og var munnlegt samþykki fengið í maí 2019 við ráðningu. Verkefnið 

var kynnt fyrir samstarfsmönnum mínum í upphafi skólaárs og einnig var foreldrum kynnt 

verkefnið á fyrsta samtalsfundi um haustið. Reynt var að tryggja persónuvernd allra óbeinna 

þátttakenda í rannsókninni eftir bestu getu og felur rannsóknin sem slík ekki í sér neina 

áhættu fyrir þátttakendur. 
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Þar sem um ræðir starfendarannsókn var ég og kennsluhættir mínir viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Ég vildi skoða hvernig ég kenni ólíka námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. 

Rannsóknin er því lituð af mínum skoðunum, tilfinningum, reynslu og þekkingu. Því mun 

engin önnur rannsókn verða sambærileg þessari og ekki verður hægt að endurtaka hana. Við 

úrvinnslu gagna og túlkun á niðurstöðum reyndi  ég að vera óhlutdræg. Ég lagði mig einnig 

fram í að hafa opinn huga fyrir þeim niðurstöðum sem gögnin gætu sýnt, hvort sem þau 

styddu við mína trú og sýn á kennarastarfið eður ei. 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hvernig mér sem nýjum kennara tækist að skipuleggja kennslustundir með það í huga að 

kenna námsefnið í gegnum hreyfingu og leiki og stuðla með þeim hætti að því að búa til 

jákvætt námsumhverfi þar sem nemendur eru áhugasamir og virkir. Með slíku námsumhverfi 

skapast forsendur fyrir því að nám geti átt sér stað. Með þeim hætti væri ég einnig að kenna 

markvisst samkvæmt starfskenningu minni. Einnig þurfti ég að tileinka mér færni í 

söguaðferðinni og nýta hana í kennslustundum. Þær kennslustundir skipuðu stóran sess í 

rannsókninni án þess að lagt hafi verið upp með það í upphafi. Einnig urðu spjaldtölvur stór 

hluti af verkefninu. Þegar líða fór á skólaárið þá breyttist skipulag á kennslustundum og meiri 

áhersla var lögð á að kenna námsefni í gegnum hreyfingu, leiki, söguaðferðina og 

upplýsingatækni. 

Við greiningu á gögnum og lestur rannsóknardagbókarinnar kom sterklega í ljós að 

fyrra og seinna rannsóknartímabilið voru ólík og reyndust mér mis erfið. Markmiðið var að 

skrifa í rannsóknardagbókina daglega en þegar leið á rannsóknina voru þetta meira orðin 

vikuleg skrif þar sem ég gerði upp liðna viku. Ég skráði líka í dagbókina það sem hafði verið 

rætt um á fundum við samkennara, leiðbeinanda eða leiðsagnarkennara. Einnig var ég farin 

að nota dagbókina sem hugmyndabanka þar sem ég skrifaði í hana þegar hugmyndir komu 

upp í kollinn á mér. Nokkrar frábærar hugmyndir fæddust í heitri sturtu eða þegar ég lagði 

höfuðið á koddann á kvöldin, þá gætti ég þess að gleyma þeim ekki og skrifaði þær í 

dagbókina eða símann minn.  Dæmi um skrif um slíka hugmynd var ratleikur sem ég bjó til 

fyrir allan árganginn og nefndi Ævintýraskógurinn (sjá bls. 46). Við lestur á 

rannsóknardagbókinni komu í ljós nokkur þemu, ég vildi skoða þær niðurstöður nánar og 

bera saman helstu ástæður fyrir þeim. Að greiningu lokinni komst ég að þeirri niðurstöðu að 

ég vildi draga fram sex þemu. Fyrsta þemað er því óöryggi og reynsluleysi en það sést 

glögglega í rannsóknardagbókinni að nánast allt fyrra rannsóknartímabilið var litað af þeirri 

upplifun. Annað þemað er vaxandi öryggi. Þriðja þemað eru leikir sem hittu í mark. Í 

rannsóknardagbókinni fjalla ég mikið um virkni og áhuga nemenda í kennslustundum og því 

var áhugi og virkni nemenda fjórða þemað. Fimmta þemað er vandinn við að fá alla með og 

sjötta og einnig síðasta þemað tengist upplýsingatækninni, þar sem ég þurfti að innleiða 

spjaldtölvur og tileinka mér notkun þeirra í kennslu. Með rannsóknarspurninguna til 

hliðsjónar leitast ég við að gefa innsýn í starf mitt með nemendum, lýsa upplifun minni og 

draga fram hvernig til tókst. 
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4.1 Óöryggi og reynsluleysi 

Niðurstöðurnar byggjast, eins og fram hefur komið, á gögnum sem safnað var yfir tvö 

rannsóknartímabil. Samkvæmt stundatöflu kenndi ég 21 kennslustund á viku, fyrra 

rannsóknartímabilið saman stóð af um það bil 12 vikum en það seinna einungis af 8 vikum. 

Ég starfaði í teymi með þremur öðrum kennurum og þegar ég hóf störf um haustið sem 

umsjónarkennari vafðist fyrir mér fyrstu mánuðina hvernig ég ætti að geta skipulagt mínar 

kennslustundir út frá þeim markmiðum sem ég hafði sett mér. Ég sá ekki hvernig ég gæti 

framkvæmt rannsóknina í takt við teymisvinnuna. Nokkrar ástæður voru fyrir því og ég held 

að fyrst og fremst hafi reynsluleysi mitt átt stóran þátt í þeirri upplifun. Ég áttaði mig ekki 

almennilega á því hvað ég mætti gera og hvað ég mætti ekki gera, hvort að ég mætti vera á 

undan eða eftir í námsefninu og eins var ég hrædd um að ef að minn bekkur væri oftar úti 

eða í leikjum að þá myndi skapast leiðinlegur mórall á milli bekkjanna. En eftir því sem leið á 

skólaárið sá ég að við vorum hver með sínar aðferðir og þótt að við værum að kenna sama 

námsefni þá fórum við ólíkar leiðir að því og nýttum ólíkar kennsluaðferðir.  

 

Eftir greiningu gagna ákvað ég að bera saman fyrra og seinna tímabilið. Eins og mynd 1. gefur 

til kynna þá fór ég hlutfallslega í fleiri leiki og notaði hreyfingu oftar á seinna tímabilinu en á 

því fyrra. Ég tel að helstu ástæðurnar fyrir því séu að ég fékk fjölbreyttan nemendahóp og 

nokkrir einstaklingar þurftu því meira aðhald en einnig var talsvert um agavandamál sem 
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fylgdu þeim. Ég var að kenna í fyrsta sinn og því mjög reynslulítil. Í haust var einnig margt 

sem ég þurfti að læra og tileinka mér ásamt óskrifuðum reglum. Má þar nefna 

söguaðferðina, kynnast uppeldi til ábyrgðar, nýta mér leiðbeiningar frá KVAN og ná tökum á 

notkun spjaldtölva í kennslu. Að byrja á nýjum vinnustað getur verið mjög streituvaldandi og 

ofan á allt þá þurfti ég að sinna mínu háskólanámi ásamt fjölskyldulífi. Ég fann því skiljanlega 

mikinn mun á mér á milli rannsóknartímabila. Fyrra tímabilið var mun erfiðara. 

Agavandamálin gerðu það að verkum að ég upplifði óöryggi og átti erfitt með að nýta 

hreyfingu og leiki í kennslu. Mér fannst allur minn tími fara í að leysa agavandamál og sitja 

fundi út af ákveðnum einstaklingum sem bitnaði á undirbúningi og skipulagi kennslunnar. Að 

vera með krefjandi einstaklinga í bekknum fannst mér taka vindinn úr seglunum, einnig í ljósi 

þess að ég var óreyndur kennari og mér fannst óyfirstíganlegt að ætla skipuleggja námið út 

fyrir bókina, læra sögurammana, nýta spjaldtölvurnar markvisst og kenna bekknum í gegnum 

leiki og hreyfingu.  

 

Ég er uppgefin. Velti fyrir mér hvernig ég geti skipulagt námið út frá mínum 

markmiðum þegar ég er í teymiskennslu. Ég var með hreyfingu í einum 

tíma í þessari viku, mér sýnist þetta verða erfitt. Kannski væri betra að vera 

bara með hreyfihlé? eða slökun? Ég á eftir að koma mér samt betur inn í 

þetta. Bekkurinn er líka mjög krefjandi og nokkrir sem skemma mikið 

kennsluna. Vikan var samt skárri en síðasta vika (Rannsóknardagbók, 3. 

september 2019). 

 

Á þessum rituðu orðum hefst fyrsta dagbókarfræslan mín. Ég var búin að kenna í tvær vikur 

og mér voru að fallast hendur. Krafan um að standa mig og að rannsóknin myndi ganga upp 

var yfirþyrmandi. Ég upplifði það að vera ein í liði þar sem að kennararnir virtust flestir 

byggja kennslu sína mikið á því að nota vinnubækur og skipulögð útikennsla í okkar árgangi 

var lítil sem engin. Á þessum tímapunkti var mín upplifun að mér væri að mistakast, en ég 

ákvað að halda áfram því sem ég hafði tekið mér fyrir hendur og gerði mér einnig grein fyrir 

því að ég væri að safna í reynslubankann. Ég átti samt vikulega samtalsfundi með 

leiðsagnarkennaranum mínum sem hjálpaði mér mikið en á þeim fundum gat ég ráðfært mig 

við hana, fengið leiðsögn og ábendingar og hugmyndir en einnig var líka gott að geta rætt við 

hana um mínar tilfinningar. Leiðsagnarkennarinn sagði við mig á fundi okkar þann 23. 

september 2019 „ ….sko, Ásdís, sama hvað hinir og þessir segja og gera. Að þá er það bara 

þannig að það ætlaðist enginn til þess að þú eða aðrir kennaranemar séu fullkomnir í starfi á 

sínu fyrsta starfsári“. Þetta þótti mér vænt um að heyra og tilfinningin um að það væri í lagi 

að mistakast veitti mér innblástur. Því tel ég það vera jafnmikilvægt fyrir kennaranema og 
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fyrir nemendur að finna að það er í lagi að gera mistök því þannig þorir maður að prófa sig 

áfram. 

Í upphafi skólaársins velti ég mikið fyrir mér hvernig ég ætti að útfæra rannsóknina. 

Hvaða leiki ég ætti að nota og hvernig hreyfingu? Ég hafði framkvæmt svipaða rannsókn í 

leikskóla vorið 2019 og fannst mjög auðvelt að tengja saman hreyfingu til dæmis við 

bókstafa- og talnakennslu. Ég hafði þar aðgang að góðum sal og fjölbreyttum tækjum og 

áhöldum til að nota við kennslu. Í upphafi skólaársins féllust mér hins vegar hendur. Þá voru 

skipulagsdagar í eina viku í ágúst og síðan mættu nemendur mínir undir lok ágústmánaðar. 

Verandi nýr kennari fannst mér ég ekki vita nægilega vel hvernig tíma mínum væri best varið 

á skipulagsdögunum og undirbjó mig þar af leiðandi ekki nægilega vel fyrir upphaf 

skólaársins. Fyrra rannsóknartímabilið átti að hefjast í september og þegar september gekk í 

garð helltust yfir mig allskonar tilfinningar. Dagbókin mín er útkrotuð af allskyns 

minnispunktum og aðferðum bæði varðandi uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar 

(Uppbygging sjálfsaga, 2008) og einnig hvernig eigi að efla félagsleg samskipti nemenda með 

Kvan (Kvan, e.d.). Skólinn starfar eftir þessum leiðum og þar að leiðandi byrjaði ég strax í 

haust að kynna mér stefnur og markmið þeirra. Einnig fengum við námskeið frá Kvan og 

sátum Kvan fundi í skólanum í haust. Í tengslum við það sem við lærðum á fundunum áttum 

við að nota Verkfærakistu frá Vöndu Sigurðardóttur (2019) í kennslu en það var fastur tími í 

stundatöflunni einu sinni í viku sem var tileinkaður Kvan. Tveir nýir nemendur komu í 

bekkinn sem báðir glímdu við málörðugleika, höfðu báðir átt erfiða skólagöngu áður og átt 

fáa vini ásamt því var annar með ADHD og slaka félagsfærni. Einnig voru tveir nemendur af 

erlendum uppruna og töluðu litla sem enga íslensku. Annar þeirra kom til landsins eftir að 

skólastarfið var þegar hafið. Ég fékk enga sérstaka aðstoð við að taka á móti nemendum af 

erlendum uppruna og upplifði eins og ég hefði ekki hugmynd um hvað ég væri að gera. Ég 

upplifði andlega bugun eftir fyrstu vikuna og skrifa þá eftirfarandi færslu í dagbókina mína: 

 

Ýmislegt hefur gengið á á seinustu dögum. Ég er algjörlega búin á því! Ég er 

í teymiskennslu og er að reyna finna út hvernig ég geti skipulagt kennslu 

með það að markmiði að hreyfa nemendur en samt vera í sama námsefni 

og hinir. Eina hreyfingin í vikunni var í ensku þar sem við sungum eitt lag og 

dönsuðum. Mér sýnist á öllu að það verði erfitt að blanda saman 

námsefninu og hreyfingu. En ég á eftir að koma mér betur inn í þetta. 

Bekkurinn er líka svo fjölbreyttur og nokkrir erfiðir piltar sem finnst allt 

leiðinlegt og asnalegt. Fannst samt vikan ganga allt í lagi miðað við að vera 

bara að byrja (Rannsóknardagbók 6. september 2019). 
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Dagbókarfærslur frá fyrra tímabilinu litast mikið af andlegri bugun. Ég tala mikið um 

agavandamál og finnst ég fá litla hjálp og vera lítið um úrræði. Ég finn hvernig pirringurinn var 

farinn að segja til sín og vonleysið um að starfendarannsóknin gæti gengið upp. Mér fannst ég 

vera að klúðra öllu út af agaleysi. Samt voru jákvæðar stundir inn á milli eins og kemur fram í 

dagbókarfærslu hjá mér í september: 

 

Þessi vika hefur gengið ágætlega. Ég er með nokkra drengi sem reyna 

verulega á þolmörkin og mér finnst lítið um úrræði. Reynsluleysi mitt spilar 

eflaust inn í en mér gengur illa að hafa hemil á þeim. Þeir gera lítið í tímum, 

trufla aðra nemendur, strokleður- og blýantakast eru daglegar athafnir. Ég 

fór í einn leik, það var í ensku. Við fórum í hvíslleik, hann gekk vel, allir voru 

með og fannst gaman. Leikurinn gekk reyndar betur en ég þorði að gera 

mér vonir um en við vorum tveir kennarar inni í stofunni ég og 

leiðsagnarkennarinn minn, eflaust hafði það áhrif (Rannsóknardagbók, 13. 

september 2019). 

 

Erfið hegðun hélt áfram að hafa neikvæð áhrif á trú mína á eigin hæfni. Löngunin til að fara 

út fyrir bókina og kenna í gegnum hreyfingu og leiki fór dvínandi. Einnig fannst mér erfitt að 

þurfa að útskýra leikreglur á öðru tungumáli fyrir nemendum sem varla töluðu ensku og litla 

sem enga íslensku. Ef það hefði ekki verið fyrir þessa starfendarannsókn hefði ég gefist upp á 

fyrstu vikunni og gerst „vinnubókakennari“. Uppgjöfin sést vel í þessari færslu: 

 

Mér finnst ég vera að drukkna, allt of mikið af verkefnum. Agavandamálin 

endalaus, er búin að hringja heim og stofna til foreldrasamstarfs. Vil helst 

útiloka þá frá kennslunni og kenna þeim sem vilja læra. Ég hef ekki getað 

skipulagt markvisst neina hreyfingu eða leiki mér finnst ég hafa nóg á minni 

könnu. Ég er með of litla reynslu til að búa til námsefni og samþætta 

hreyfingu og leiki við ólíka námsþætti. Finnst það líka erfitt í svona 

teymiskennslu og með svona erfiða nemendur. Ég veit ekkert hvað ég á að 

gera með nemendunum sem tala enga íslensku (Rannsóknardagbók, 20. 

september 2019). 

 

Í dagbókarfærslum mínum fyrsta mánuðinn á rannsóknartímabilinu fer lítið fyrir hreyfingu og 

leikjum. Segja má að ég dýfi litlu tánni í einn og einn leik en þori ekki að fara alla leið vegna 

agavandamála og reynsluleysis. Mín upplifun var sú að til þess að lifa af væri best að nota 

vinnubækur sem mest. Ég tala mikið um að öll mín orka fari í að sinna nokkrum drengjum og 

agavandamál ásamt nýju nemendunum, meðal annars nýju Íslendingunum. Ég var að 
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drukkna í agavandamálum, foreldrasamskiptum og að ná utan um námsefnið þeirra. 

Dagbókarfærsla í lok september hljóðar svona: 

 

Í gær hringdi ég heim vegna stríðnismáls hjá Y og J. Einnig heyrði ég í móður 

Ö vegna ofbeldis og vanvirkni. J byrjaði í umbunarkerfi í dag í von um að 

bæta hegðun hans. Finnst ég hafa alltof mikið að gera, ég er að drukkna og 

hrædd um að gleyma einhverju. Finnst erfitt að halda utan um þetta allt 

saman. Við prófuðum að fara út með allan árganginn saman í hópeflisleiki, 

það gekk hræðilega. Sumir vildu ekki vera með, aðrir hlustuðu ekki, nokkrir 

létu sig hverfa og við kennararnir vorum bara leiðar og pirraðar 

(Rannsóknardagbók, 27. september 2019). 

 

Sögurammarnir sem við studdumst við á fyrra tímabilinu voru Landnemarnir, síðan tóku við 

Tröllarammi og Íslensku jólasveinarnir í desember. Í janúar hófst söguramminn 

Náttúrufyrirbæri á Íslandi. Þegar haustið kom og fyrstu kennslustundirnar í söguaðferðinni 

runnu upp var ég alls ekki nægilega vel undirbúin. Mér fannst ég ekki hafa hugmynd um hvað 

ég væri að gera í mörgum kennslustundum. Á fyrra rannsóknartímabilinu átti ég erfitt með 

að bregða út fyrir ramman og átta mig á því hvernig söguaðferðin gæti mögulega tengst 

lokaverkefninu mínu þar sem markmiðið var að kenna út fyrir vinnubókina í gegnum 

hreyfingu og leiki. Þegar leið á önnina var ég með hnút í maganum og mér fannst ekkert vera 

að ganga upp hjá mér varðandi starfendarannsóknina. Ég pantaði fund í desember með 

leiðbeinanda mínum í HÍ og ræddi við hann um áhyggjur mínar. Eftir þann fund leið mér mun 

betur og var staðráðin í að halda áfram: 

 

Mér líður betur varðandi framhaldið og finnst eins og ég hafi gert meira út 

fyrir bókina en ég hef gert mér grein fyrir. Ég er búin að láta nemendur 

setja sig í hlutverk landnámsmanna, standa fyrir framan bekkinn og kynna 

sínar persónur, byggja víkingaskip, teikna myndir og persónur. Það er ekki 

oft sem þau sitja kyrr að skrifa. Þau búa til sína eigin vinnubók um 

landnámið og upplýsingar af veggjunum geta þau nýtt sér með því að ganga 

um og skoða. Ég hefði kannski getað tengt meiri hreyfingu og útikennslu 

inn í rammann og er viss um að það gangi betur næst, ég er nokkuð sátt 

með fyrsta sögurammann minn (Rannsóknardagbók, 12. desember 2019). 

 

Gott dæmi um óöryggi og reynsluleysi mitt er þegar ég hafði undirbúið, að því mér fannst, 

skemmtilegan leik sem tengdist sögurammanum um landnámið. Þetta var leikurinn, Hver er 
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ég? Nemendur áttu að sitja í hring, einn í einu færi inn í hringinn og fá á bakið á sér mynd af 

einhverju sem tengist landnáminu, vera til dæmis persóna úr Ásatrúnni. Nemandinn fær 

síðan að spyrja spurninga þangað til hann hefur fengið, til dæmis tíu sinnum nei, til að reyna 

finna út hvaða persóna hann er. Einungis má spyrja „nei“ eða „já, spurninga“. Ég ætlaði að 

nota þennan leik en fannst ég ekki hafa nægan tíma og leið hálfpartinn eins og ég væri að 

drukkna. Tíminn hljóp í burtu frá mér. Áður en ég vissi af var kominn nýr sögurammi og þá 

fannst mér þessi leikur vera búinn að missa marks. Niðurstaðan var sú að ég fór aldrei í 

leikinn með nemendunum. Bót í máli er að núna á ég hann til og mun ekki hika við að nota 

hann næst þegar ég kenni 5. bekk, enda verð ég reynslunni ríkari. 

 

4.2 Vaxandi öryggi 

Fyrra rannsóknartímabilið reyndist mér, eins og fram hefur komið, mjög erfitt á margan hátt 

en undir lok þess í nóvember 2019 er eins og ég sjái smá ljós við endann á göngunum og 

fyllist smá vonarneista eins og sést í þessari dagbókarfærslu: 

 

Fyrsti söguramminn er að klárast og ég er spennt fyrir foreldrakvöldinu. J er 

enn þá í umbunarkerfi, finnst það ekki ganga mjög vel en er að vinna með 

skólasálfræðingnum og er komin með meiri stuðning inn í bekkinn. Ég hef 

ekki verið nógu dugleg á þessu tímabili að skipuleggja leiki, kannski af því 

að ég var hrædd við það? (Rannsóknardagbók, 29. nóvember 2019). 

 

Þegar líða fór á skólaárið fór ég að verða öruggari. Ég skipulagði fjölbreyttari kennslu og fór 

að nota leiki og hreyfingu í auknum mæli eins og mynd 1. gefur tilkynna. Einnig þvældist 

teymisvinnan ekki jafn mikið fyrir mér og ég varð óhræddari við að skipuleggja 

kennslustundir út frá mínum markmiðum en ásamt því að þá deildi ég leikjum og 

hugmyndum með samkennurum sem þær nýttu sér síðan í sinni kennslu. Eftir jólafrí kom ég 

mun sterkari tilbaka. Ég fann hvað ég var miklu betur tilbúin í þetta verkefni og núna ætlaði 

ég virkilega að leggja mig fram við að brjótast frá vinnubókunum. Ég skipulagði leiki í íslensku 

og ensku ásamt því var ég orðin öruggari að nota söguaðferðina sem kennsluaðferð. Það sem 

einkennir dagbókarfærslur mínar á seinna rannsóknartímabilinu er sjálfsöryggið. Ég er 

öruggari með mig sjálfa og mun ákveðnari. Það hefur ef til vill eitthvað að gera með 

íþróttakonuna í mér og smjörþefinn af endalínunni. Núna þurfti ég að spýta í lófana og keyra 

áfram ef ég ætlaði að ná markmiðum mínum og einnig var ég komin með meiri reynslu: 

 

Ég hef ákveðið að láta J ekki hafa neikvæð áhrif á mig svo að ég geti haldið 

mínu skipulagi. Ég ætla í leiki og ég ætla meira út í útikennslu. Hann fær að 
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koma með ef hann getur hagað sér annars situr hann hjá deildarstjóranum 

á meðan (Rannsóknardagbók, 24. janúar 2020).  

 

Með aukinni reynslu þá fannst mér ég ná betur utan um sögurammana og ég fann til dæmis 

að mér gekk mun betur á seinna tímabilinu að kenna sögurammann. Nokkrar ástæður geta 

legið þar á bakvið eins og misjafn áhugi hjá mér og þekking á námsefninu. Í janúar hófst nýr 

sögurammi um náttúrufyrirbæri á Íslandi. Á þessum tímapunkti var ég búin að klára tvo 

söguramma með bekknum svo að ég var komin með betri þekkingu og meiri reynslu á 

söguaðferðinni. Ég var því betur í stakk búin til þess að breyta sögurömmunum í takt við mín 

markmið og átti einnig auðveldara með að breyta fyrirfram ákveðnum verkefnum og hugsa 

út fyrir rammann heldur en á fyrra rannsóknartímabilinu. En með þeim hætti gat ég gert 

sögurammann meira að mínu verkefni og þannig gekk mér betur að halda utan um hann og 

verkefni nemenda. Nýi söguramminn bauð meðal annars upp á spurningaleiki, útikennslu og 

sköpun í skólastofunni svo fátt eitt sé nefnt.: 

 

Ég ræddi við leiðsagnarkennarann minn um það hvernig ég gæti gert 

sögurammann lýðræðislegri í tengslum við áfangann sem ég er í í 

skólanum. Ég viðraði við hana hugmynd mína um útikennslu og jafnvel að 

búa til foss niðri í fjöru. Henni leist vel á hugmyndina og bætti við að ég 

gæti fært lýðræðið inn í kennslustofuna og haft ljósmyndasamkeppni þar 

sem nemendur myndu kjósa bestu fossamyndina. Mér leist vel á 

hugmyndina og við ætlum að fara með bekkinn niður í fjöru á 

miðvikudaginn (Rannsóknardagbók, 17. febrúar 2020). 

 

Þegar kærkomið jólafrí bar að garði náði ég að slaka aðeins á, skipuleggja framhaldið og efla 

sjálfsöryggi mitt. Ég varð hins vegar fyrir því óláni að meiða í mig í bakinu í upphafi ársins og 

var því frá kennslu í rúmar tvær vikur. Tímann frá kennslunni nýtti ég vel í undirbúning og 

skipulag. Ég fann til tilhlökkunar gagnvart því að mæta aftur í vinnuna og gat ekki beðið eftir 

að taka áskoruninni að nýju. Eins og samanburðarmyndin (mynd 1.) gefur tilkynna þá nýtti ég 

oftar fjölbreytta kennsluhætti á seinna rannsóknartímabilinu. Mér tókst að kenna meira í 

gegnum hreyfingu og leiki en einnig var ég öruggari í söguaðferðinni og notkun hennar í 

kennslu. Þegar ég les yfir dagbókarfærslur frá seinna tímabilinu finn ég hvernig mér líður 

betur andlega og upplifi meiri drifkraft ásamt jákvæðni og sjálfsöryggi eins og sést í þessari 

færslu: 
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Nemendur voru fljótir að tileinka sér leikinn eftir að ég hafði útskýrt 

leikreglurnar. Mér fannst gaman hvað allir voru til í þetta og allir voru virkir 

meira að segja þeir sem eru svo oft vanvirkir og neikvæðir. Þau báðu meira 

segja um að fá að halda áfram eftir hádegsmat í þessum leik og tveir 

nemendur spurðu hvort við gætum ekki gert þetta aftur. X kom til mín eftir 

leikinn og sagði að sér hefði þótt gaman og hún vildi fara aftur í þennan 

leik. Ég sé fyrir mér að nýta þennan leik líka á ensku og jafnvel með aðra 

málfræðiþætti í íslensku. Mér finnst orðið miklu auðveldara að fara í leiki 

með þeim (Rannsóknardagbók, 22. janúar 2020). 

 

Ég tel að ég hafi náð að styrkja mig andlega í jólafríinu þar sem að fyrra tímabilið reyndist 

mér erfitt á allan hátt og ég upplifði, eins og fram hefur komið, verulega þreytu og andlega 

bugun. Á seinna tímabilinu var ég ákveðin í að mér myndi ganga betur. Að mæta tilbúin til 

kennslu breytti miklu fyrir mig og ég reyndi að láta ekki neikvæð viðhorf og hegðun hafa áhrif 

á mig. Viðhorf mitt á seinna tímabilinu var því gjörbreytt og ég upplifði þar að leiðandi eins 

og mér gengi betur í starfi: 

 

Vikan hefur gengið mjög vel, ég hef nýtt mér leiki í öllum greinum. Ég fór 

með þau út á Rútstún í frjálsan leik í dag. Það eru nokkrir enn þá neikvæðir 

og erfiðir en ég er orðin betri í að eiga við þá og leyfi þeim ekki að komast 

upp með neitt eða hafa neikvæð áhrif á kennsluna (Rannsóknardagbók, 28. 

febrúar 2020). 

 

Ég fann að á seinna tímabilinu hamlaði reynsluleysið mér minna. Ég var öruggari með hvað 

ég mátti og mátti ekki og ákveðin í að nýta mér þau úrræði sem ég hafði varðandi 

einstaklinga sem neituðu að fylgja reglunum. Þegar ég náði betur utan um bekkinn og færri 

agavandamál voru til staðar þá fannst mér ég hafa meiri tíma í að skipuleggja og mér fannst 

kennslan ekki eins yfirþyrmandi. Þetta sést vel í þessari færslu: 

 

Vikan er búin að ganga mjög vel, ég fór með bekkinn í leiki á hverjum degi  í 

þessari viku og er búin að átta mig á því að ég get líka farið í leiki bara til að 

hafa smá gaman og brjóta upp kennsluna, leikurinn þarf ekki alltaf að vera 

þaul skipulagður. T.d. fórum við í auðveldan hópeflisleik sem gekk 

frábærlega (Rannsóknardagbók, 28. febrúar 2020). 

 

Hugleiðingarnar sem ég skrifa í rannsóknardagbókina sýna vel hvernig sjálfsöryggið 

eykst við aukna reynslu mína sem umsjónarkennari. Sjá má að ég er smám saman að 
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ná betri tökum á kennslunni og gera mér betur grein fyrir styrkleikum mínum og 

verð ákveðnari í að vinna markvisst eftir þeirri starfskenningu sem ég hef mótað 

mér. Með aukinni reynslu virðast kennsluhættirnir breytast og þróast og ég verð 

staðráðnari í að halda áfram að þróa mig í jákvæða átt og halda áfram að bæta í 

reynslubankann.  

 

4.3 Leikir sem hittu í mark  
Leikir í kennslu krefjast mikils skipulags, segja má að ég hafi aðlagað þær bjargir sem ég hafði 

aflað mér upplýsinga um að mínum markmiðum og við gerð kennsluáætlananna. Ég fann til 

dæmis leik sem ég vildi nýta í íslensku inn á Leikjavefnum en síðan aðlagaði ég hann að 

mínum markmiðum svo að hann var meira í takt við LAL kennsluaðferðina. Nemendur þurftu 

að hreyfa sig um stofuna í leiknum og við úrlausnir á verkefnum. Litróf kennsluaðferðanna 

nýtti ég mér til að lesa um ólíkar kennsluaðferðir þar á meðal söguaðferðina ásamt fróðleik 

um fas og framkomu kennarans. Bókin um Útikennslu og útinám nýtti ég mér til að fá 

innblástur af ratleik en einnig nýttist Leikjavefurinn í útikennslu þar sem tilvalið er að fara til 

dæmis í samvinnuleiki úti. Virkni í skólastarfi, Hreyfistund og Líf og leik nýtti ég til þess að fá 

hugmyndir að kennslu og verkefnum, því mér fannst oft erfitt að reyna sjálf að búa til alla 

leikina. Skólinn starfar eftir Uppeldi til ábyrgðar og fóru allir starfsmenn á námskeið hjá 

Vöndu Sigurðardóttir um vorið og haustið 2019. Allir kennarar fengu eintak af 

Verkfærakistunni og settur var inn í stundatöflu hjá öllum bekkjum einn fastur tími þar sem 

vinna átti með æfingar úr bókinni. Ég nýtti þær æfingar og leiki meðal annars í hópefli og 

samvinnuleiki ásamt því að vinna með jákvæða og neikvæða leiðtoga hegðun.  

Dæmi um skemmtilegan leik sem ég skipulagði í útikennslu er ratleikurinn 

Ævintýraskógurinn. Ratleikurinn var á útisvæðinu sem skólinn hefur aðgang að. Ég fékk 

hugmynd um að setja mynd af einhverju sem tengdist námsefninu á A4 blað og texta undir 

sem á stóð til dæmis bókstafur 1 og 6. Síðan þurfti að finna myndina sem hékk á öðru blaði á 

öðrum stað í skóginum snúa henni við og skrifa orðið sem stóð aftan á myndinni á blað. Ef að 

orðið hefði til dæmis verið Gilitrutt þá átti að skrifa hjá sér G og R því það voru stafir 1 og 6. 

Þegar nemendur voru búnir að finna alla stafina áttu þeir að raða þeim saman í eitt orð. 

Orðið sem átti að finna var Ævintýraskógur. Það var myrkur þegar við fórum í leikinn og því 

þurftu nemendur að mæta með vasaljós í skólann. Þessi leikur sló í gegn hjá nemendum og 

því dæmi um frábæra hugmynd sem varð að veruleika. 
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Þegar rýnt er í samanburðinn á milli tímabila sbr. mynd 1, sést vel hvaða leiki ég greip 

oftast í og sjá má að munur á fyrra og seinna tímabilinu er mikill. Mér fannst auðveldast að 

skipuleggja leiki í íslensku og ensku og erfiðast að skipuleggja leiki og hreyfingu í stærðfræði 

en þar var vinnubókin í fyrirrúmi. Markmið mitt með þessu verkefni var að brjótast burt frá 

bókinni í öllum námsgreinum og því vildi ég reyna að haga stærðfræðikennslu þannig að 

fjölbreyttum aðferðum væri beitt. Þetta markmið gekk ekki nægilega vel en ég tel að það 

komi með auknu öryggi, þekkingu á námsefninu og meiri reynslu. Algengustu leikirnir eða 

hreyfingin sem ég fór í yfir bæði rannsóknartímabilin voru Kahoot spurningaleikir, allskonar 

leikir þar sem kennsla á íslenskri málfræði fór fram, gagnvirkir leikir í spjaldtölvunum og 

hópeflisleikir sem fóru fram ýmist úti eða inni. Hér geri ég nánari grein fyrir þeim leikjum sem 

helst virtust hitta í mark. 

 

4.3.1 Kahoot 

Ég starfa í grunnskóla í Kópavogi, þar sem bæjarfélagið er spjaldtölvuvætt og hefur innleitt 

1:1 aðferðina, en í því felst að það er ein spjaldtölva á hvern nemenda. Þegar nemendur 

fengu spjaldtölvurnar afhentar í október fann ég hvað margir voru spenntir fyrir því að fara í 

Kahoot leikinn (Sigríður Margrét Hlöðversdóttir, 2018). Það höfðu margir spilað hann áður og 

sýndu mikinn áhuga á að fara í hann með bekknum. Ég fór þá strax að hugsa hvernig ég gæti 

tengt hann við námsefnið og ákvað í samstarfi við teymiskennara mína að nota þennan leik á 

föstudögum í tengslum við lestur og læsi. Hugmyndin var að nemendur myndu horfa á 

þáttinn Málið sem er sjónvarpsþáttur sem er sýndur á Krakkarúv. Í þáttunum keppa krakkar í 

allskonar þrautum í þekkingu sinni á íslensku tungumáli, rími, óorði og nýyrðasmíði. Tveir 

nemendur úr árganginum höfðu farið og verið fulltrúar skólans í þessum þætti og því fannst 

okkur upplagt að sýna þá. Við tókum fyrir einn þátt í einu á hverjum föstudegi en hver þáttur 

er um það bil 15 mínútna langur. Nemendur horfðu saman á þáttinn og glósuðu hjá sér atriði 

sem þeir ætluðu að reyna að muna til að geta svarað spurningum í Kahoot á eftir. Þegar 

þættinum lauk stillti ég á Kahoot leikinn og nemendur skráðu sig inn og fóru í 

einstaklingskeppni. Þessir tímar vöktu mikla lukku eins og kemur fram í þessari færslu: 

 

Dagurinn gekk mjög vel í dag, þegar þau spurðu mig: „Ásdís, hvað gerum 

við í læsi í dag?“ og ég svaraði að við myndum horfa á Málið og fara síðan í 

Kahoot þá heyrðist bara: „YESS“. Allir voru sáttir við læsis tímann, tíminn 

gekk mjög vel og allir voru virkir (Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2019). 

 

Þessir tímar vöktu svo mikla ánægju að það er oft spurt hvort við séum ekki að fara í Kahoot í 

læsi. Mér fannst nemendurnir svo áhugasamir þegar það átti að spila Kahoot að ég fór að 
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nota leikinn í fleiri kennslustundum, annað hvort sem einstaklingskeppni eða sem liðakeppni. 

Ég hef notað Kahoot spurningakeppni í læsistímum, íslenskri málfræði, ensku, náttúrufræði, 

stærðfræði og sögurammanum. Einnig höfum við notað leikinn í sambandi við sérstaka daga 

eins og bóndadaginn, konudaginn og öskudaginn. Á meðan nemendur biðja mig um að fá að 

fara í Kahoot, taka þátt og eru virkilega að leggja sig fram í að svara rétt og án allra fíflaláta 

þá finnst mér Kahoot leikurinn frábært námstæki til að brjóta upp daginn. Nemendur virðast 

læra ýmislegt af leiknum, sem dæmi má nefna að þegar ég var að pirra mig á slæmu 

veðurfari þann 27. febrúar 2020 þá segir einn nemandi að það hljóti að vera gott að það sé 

vont veður núna, því þá munum við fá gott sumar. Ég varð mjög glöð að heyra hann segja 

þetta af þremur ástæðum. Fyrsta ástæðan er sú að hann er mjög lesblindur en tekur vel eftir 

munnlegum upplýsingum, önnur ástæðan var sú að hann hafði greinilega tekið vel eftir bæði 

þegar ég fór yfir glærur um upplýsingar um bóndadaginn og konudaginn og þegar við 

spiluðum Kahoot leikinn. Þar hafði komið fram að fyrsti dagur góu væri á konudaginn og ef 

veðrið á góu er vont fyrstu dagana og góa stormasöm þá á sumarið að verða gott. Þriðja 

ástæðan er sú að ég vil endilega fá gott sumar! 

 

4.3.2 Leikir í íslensku 

Þegar fyrra rannsóknartímabilið hófst var ég óörugg á því hvað nemendur væru að læra í 

íslensku, hvernig ég ætti að kenna þeim efnið, hvaða leiki ég gæti notað og einnig fannst mér 

erfitt að skipuleggja tímana án þess að kenna þeim fyrst efnið með því að nota vinnubókina. 

Einnig var ég óörugg með samþættinguna á íslensku við sögurammann þar sem ég var að 

kenna þetta allt saman í fyrsta sinn: 

 

Ég er hálf úrræðalaus, mér finnst ég ekki hafa tíma til að skipuleggja neina 

leiki og hef ekki framkvæmt neina hreyfingu með þeim. Finnst allt snúast 

um einstaka einstaklinga með agavandamál. Ég veit ekkert hvernig ég fer 

að þessu. Ég er að lesa námsbækurnar þeirra heima og rifja upp sjálf, ég er 

mjög óörugg með efnið og finnst ég fyrst verða að kenna þeim efnið áður 

en ég get farið í leiki eða gert eitthvað annað (Rannsóknardagbók, 3. 

október 2019). 

 

Eftir því sem leið á önnina fór mér að ganga betur að tengja leiki við námsefnið. Eftir fund 

með leiðbeinandanum mínum í HÍ þá fékk ég nokkrar góðar ráðleggingar um það hvernig ég 

gæti skipulagt kennsluna í takt við mín markmið. Einnig fékk ég ráðleggingar og hugmyndir 

frá leiðsagnarkennara mínum. Ég nýtti mér þær ráðleggingar og lagðist í heimildavinnu við að 

finna áhugaverðar útfærslur og leiki sem ég gæti nýtt mér í íslensku. Það sem einkenndi fyrra 

tímabilið er að ég var mjög upptekin af því að ég þyrfti að kenna nemendum fyrst efnið sem 
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við vorum að læra áður en ég gæti gert eitthvað öðruvísi eins og leiki, hreyfileiki eða jafnvel 

útikennslu. Til dæmis byrjaði ég á því í haust að kenna þeim um nafnorð, samnöfn, sérnöfn 

og örnefni. Ég var mjög upptekin af því að þau kynnu skil á þessu áður en ég gæti tekið þau 

út fyrir vinnubókina og farið til dæmis í leiki eða útikennslu. Ég held að það hafi verið bæði 

vegna þekkingar- og reynsluleysis hjá mér. Í dag fæ ég ótal hugmyndir um leiðir til að kenna 

nafnorð með áhugaverðri kveikju, einnig koma mér í hug nokkrir leikir inni og úti og jafnvel 

útikennsla í tengslum við nafnorð, án þess að láta nemendur opna málfræði vinnubókina. 

Það var ekki fyrr en á seinna tímabilinu sem ég fór að leggja mig virkilega fram um að breyta 

þessari hugsun hjá mér og skipuleggja kennsluna án þess að nota vinnubókina. Ég vildi kenna 

námsefnið á áhugaverðan hátt og geta farið strax í leiki eða einhverskonar hreyfingu. Eins og 

sést í þessum vangaveltum: 

 

Ég ræddi við leiðbeinanda minn og viðraði áhyggjur mínar. Mig langar að 

geta farið í leik til dæmis sem kveikju í staðinn fyrir að vera í vinnubókinni. 

Hann kom með nokkrar hugmyndir og sagði að þetta væri alveg gerlegt. 

Markmið mitt eftir áramót er að sleppa því að byrja í vinnubókinni 

(Rannsóknardagbók, 12. desember 2019). 

 

Í janúar ætlaði ég að byrja að kenna nemendum mínum um sagnorð. Ég ákvað að leggja 

málfræðivinnubókina til hliðar. Ég byrjaði á því að fá alla til að standa upp og spurði hvort að 

þau kynnu leikinn Símon segir? Allir nema tveir könnuðust við leikinn. Ég útskýrði leikinn í 

stuttu máli og byrjaði svo. Ég sagði til dæmis „Símon segir að allir eigi að hoppa“, „Símon 

segir að allir eigi að setjast á gólfið“ og svo framvegis. Í dagbókarfærslu minni kemur fram að 

mér kom á óvart hvað leikurinn gekk vel: 

 

Í dag fórum við í Símon segir, allir voru tilbúnir að taka þátt og það var 

ekkert vesen. Það kom mér á óvart hvað þau voru til í þetta! Ég var svo 

hrædd um að einhverjum gæti fundist þetta of barnalegur leikur og smitað 

restina af neikvæðni. Eftir að hafa verið í leiknum í smá stund stoppaði í ég 

leikinn og spurði: „Hefur einhver hugmynd hvaða orð við erum að vinna 

með?“ Tveir nemendur réttu upp hönd og annar þeirra sagði „sagnorð“. Ég 

varð mjög ánægð og útskýrði lauslega sagnorð og svo héldum við áfram í 

smástund í leiknum. Þessi kveikja gekk ótrúlega vel (Rannsóknardagbók, 28. 

janúar 2020). 

 

Eftir þessa kveikju hélt ég svo áfram að vinna með sagnorðin án þess að vera í vinnubókinni. 

Ég skipulagði næsta verkefni sem var að þau áttu þrjú til fjögur saman í hóp að finna þrjú 
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sagnorð hvert og leika þau með því að taka upp myndband í spjaldtölvunni. Síðan áttu þau 

að setja myndböndin inn í Imovie forritið, klippa myndböndin saman og skrifa sagnirnar inn á 

myndböndin. Í þessum tíma voru þau rúllandi, hoppandi, hlægjandi, standandi, sitjandi og 

svo framvegis. Aftur var þetta virkilega vel heppnaður tími þar sem þau þurftu sjálf að finna 

sagnorðin, hreyfa sig, leika þau, taka myndbönd og læra á forrit í spjaldtölvunni. Svona 

kennslustundir styrktu mig í að ég væri að gera eitthvað rétt því allir voru virkir: 

 

Allir voru virkir í tímanum og þegar að það er erfitt að fá nemendur til að 

hætta í einhverju þá held ég að það segi manni margt sem kennara. Mér 

fannst þessi tími virkilega skemmtilegur og engin agavandamál voru til 

staðar! Ég þarf að leyfa þeim að klára þetta í næsta tíma 

(Rannsóknardagbók, 29. janúar 2020). 

 

Verkefnið í spjaldtölvunum tók alls þrjár kennslustundir. Ég bjó til eitt verkefni í viðbót í 

kringum sagnorðin og tók tvær kennslustundir á föstudegi í verkefnið. Í upphafi ætlaði ég 

einungis að hafa verkefnið í eina kennslustund en nemendurnir voru svo áhugasamir og 

leikurinn tók lengri tíma en ég hafði gert ráð fyrir: 

 

Krökkunum fannst þetta ógeðslega gaman og X (sem er frá öðru landi og 

nýr í bekknum) sagði að sér hefði þótt þetta gaman og bað um að fá að 

hafa þennan leik aftur. Mér fannst geggjað að nemendurnir sem eru með 

annað móðurmál tóku fullan þátt í leiknum. Keppnisskapið kom fram hjá 

mörgum, allir voru með og engin agavandamál voru til staðar 

(Rannsóknardagbók, 31. janúar 2020). 

 

Þetta verkefni gekk út á það að nemendur voru í fjórum liðum og tvö og tvö lið kepptu á móti 

hvert öðru. Ég skipti í lið með hópskiptingarleik þar sem allir fengu litaðan límmiða á ennið 

og þurftu síðan að finna út með hverjum þeir væru í liði án þess að tala eða benda: 

 

Hópskiptingarleikurinn gekk vel nema J gat ekki þagað og svindlaði með því 

að kíkja í spegil, það var leiðinlegt að hann reyndi að hafa neikvæð áhrif á 

leikinn en hann náði því sem betur fer ekki. Hinir voru á fullu að reyna finna 

út úr hópaskiptingunni og hunsuðu J. Mér fannst það frábært og á 

endanum þagði hann, settist niður og beið á meðan að leikurinn var í gangi 

(Rannsóknardagbók, 31. janúar 2020). 
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Þegar allir voru búnir að finna sitt lið skipti ég kennslustofunni í tvo helminga, tvö lið voru 

fremst í stofunni og tvö lið aftast. Nemendur röðuðu stólum í hálfan hring og liðin sátu í 

sitthvorum helmingnum. Ég sagði þeim að við ætluðum að fara í leikinn Actionary sem er 

látbragðsleikur, síðan útskýrði ég leikinn og leikreglurnar. Ég gaf hverjum og einum nemanda 

fimm miða til að skrifa sagnorð á og gaf þeim dæmi, til dæmis að borða, að skrifa, að baka og 

svo framvegis. Nemendur kepptust við að skrifa á miðana sagnorð sem yrði erfitt að leika og 

síðan hófst leikurinn. Ég stillti skeiðklukku og hafði hana sýnilega á skjávarpanum, hver 

nemandi fékk 30 sekúndur til að leika. Einn frá hvoru liði byrjaði á því að draga einn miða og 

leika hann fyrir sitt lið. Ef liðið gat giskað á rétt sagnorð fékk leikmaðurinn að draga nýja sögn 

og leika áfram þar til að 30 sekúndur voru liðnar. Liðin héldu síðan utan um stigagjöfina sjálf 

en það var 1. stig í boði fyrir hvert rétt orð sem liðið giskaði á. Nemendur skemmtu sér 

konunglega: 

 

„Getum við haldið áfram“, „Getum við farið aftur í þennan leik“, „Þetta var 

geggjað skemmtilegt“. Þessi leikur sló í gegn, mikil læti og mikið fjör… allir 

voru virkir. Eina sem ég sá um var að vera tímavörður og skipulag 

(Rannsóknardagbók, 31. janúar 2020). 

 

Teymiskennararnir mínir notuðu leikinn í kennslu hjá sér eftir að ég hafði sagt þeim frá 

honum og samkvæmt þeim vakti hann einnig mikla lukku þar. Það fannst mér frábært að 

heyra. Ég ákvað í febrúar að leggja fyrir litla könnun. Ég vildi vita hversu vel nemendur þekktu 

nafnorð, sérnöfn og sagnorð og hvort og þá hversu mikill munur væri á þekkingu þeirra á 

nafnorðum og sagnorðum, þar sem að ég hafði kennt þessi atriði á gjörólíkan hátt. Mér hafði 

ekki tekist að kenna nafnorð á fyrra tímabilinu nægilega vel í gegnum fjölbreytta 

kennsluhætti en sagnorðin hafði ég einungis kennt í gegnum leiki og hreyfingu. Í könnuninni 

skipti ég bekknum í fjögurra manna lið og nemendur gáfu liðunum sínum nafn. Ég útskýrði 

leikinn, nemendur höfðu eina og hálfa mínútu til að finna sérnafn á stúlku og dreng, 

bókartitil, land, eitt nafnorð og eitt sagnorð. Sá hængur var þó á að öll orðin þurftu að byrja á 

ákveðnum bókstaf. Ég ákvað bókstafinn og var fyrst með bókstafinn L, síðan S og að lokum N. 

Ef þau gátu upp á orði sem enginn annar var með fengu þau tíu stig fyrir það annars fengu 

þau eitt stig fyrir að geta sagt orð í hverjum flokki. Í 100% tilfella gátu öll liðin fundið sagnorð 

sem byrjuðu á L, S og N, en hins vegar áttu sum lið í basli að finna nafnorð: 

 

 „Er lauf nafnorð?“ Ég gat ekki svarað af því að við vorum í leik og sagði 

„Usss…“. Þegar þeir sögðu svo orðin upphátt gátu þeir allt nema nafnorðið. 

Ég spurði þá hvaða orð einn af þeim hefði sagt áðan og hann sagði „Lauf, er 
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það rétt?“. Ég gaf þeim það orð og gat skrifað það inn í orðatöfluna upp á 

töflu (Rannsóknardagbók, 4. febrúar 2020). 

 

Ég sá svo greinilega í þessum leik að nemendur áttu miklu auðveldara með að finna sagnorð 

heldur en nafnorð. Hvað það er sem olli því að nemendum gekk betur að finna sagnorð 

heldur en nafnorð mun ég ekki vita með vissu. Hægt er að velta fyrir sér hvort það hafi verið 

munurinn á að læra þau í gegnum fjölbreytta kennsluhætti eins og leiki og hreyfingu eða að 

einfaldlega var styttra frá því að þau lærðu sagnorðin heldur en nafnorðin. En ég veit fyrir 

víst að allir voru virkir í leikjunum sem við fórum í til að læra sagnorðin. Ég get hins vegar ekki 

sagt það sama um tímana þar sem við unnum með nafnorðin í gegnum 

málfræðivinnubókina. 

 

4.3.3 Gagnvirkir leikir 

Þegar nemendur fengu spjaldtölvurnar afhentar í október 2019 byrjaði ég á því að kynna mér 

ýmsa gagnvirka leiki og æfingar sem ég gæti nýtt mér í kennslu. Ég hafði aldrei átt spjaldtölvu 

sjálf og var því eiginlega að læra á hana á sama tíma og margir nemendur mínir. 

Spjaldtölvuvefur Kópavogs (e.d.) hjálpaði mér mikið en einnig leitaði ég upplýsinga um leiki í 

kennslu á veraldarvefnum og hjá samkennurum mínum ásamt tölvuumsjónarmanni skólans. 

Á þessu kennsluári hef ég notað gagnvirka leiki, ólík forrit og smáforrit og allskonar æfingar í 

flestum bóklegum fögum sem ég kenni. Í íslensku notaði ég til dæmis gagnvirka 

málfræðivefinn Málið í mark, þar þurfa nemendur að spreyta sig á gagnvirkum 

málfræðiverkefnum og fá strax endurgjöf en þegar að nemendur fá strax endurgjöf getur 

það eflt áhuga þeirra og því fannst mér upplagt að nýta mér þennan möguleika í kennslu. 

Þetta fannst þeim mjög gaman í upphafi eins og fram kemur í rannsóknardagbókinni þann 

22. október 2019: „Ég notaði vefinn Málið í mark í dag sem gulrót þegar þau væru búin í 

vinnubókinni. Þau kepptust við að ná niður blaðsíðuna og sýna mér svo þau mættu fara í 

spjaldtölvuna.“ Hins vegar voru margir fljótir að átta sig á því að þetta væri einungis meiri 

lærdómur og ég fann að þegar leið á önnina þá voru þau mörg hver ekki jafn dugleg að klára í 

vinnubókinni til að mega fara í gagnvirkar æfingar. Á seinna tímabilinu nýtti ég mér þennan 

vef mun minna en ég nýtti mér samt sem áður mikið af gagnvirkum æfingum fyrir 

nemendurna mína, sem tala litla sem enga íslensku, og finnst þetta frábær leið fyrir þá 

nemendur til þess að læra íslensku:  

 

Ég held að ég þurfi að hvíla aðeins gagnvirku vefina í íslensku. Þau eru ekki 

eins spennt yfir þeim. Þarf að finna eitthvað annað skemmtilegt, þarf líka 
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að búa til fleiri leiki. X og F geta samt haldið áfram í smáforritunum 

(Rannsóknardagbók, 21. janúar 2020). 

 

Í íslensku hef ég hef einnig notað smáforritið Orðasnakk (Apnax games, e.d.) og gagnvirka 

vefinn Málsmiðjuna (Júlía Hrönn Guðmundsdóttir, e.d.) fyrir bekkinn og fyrir þá nemendur 

sem eru með íslensku sem annað móðurmál hef ég til dæmis notað smáforritin Georg og 

félaga (Íslandsbanki, e.d.) og Orðagull (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2016) ásamt Viltu læra íslensku þáttunum sem eru á vefsíðunni Tungumálatorgið. Í desember 

fór ég með bekknum í skemmtilega gagnvirka æfingu sem heitir Klukkustundarkóðun (e. 

Hour of code). Í þeim leik þurftu þau að kóða rétt nokkur borð svo að þeirra leikmaður 

kæmist sinnar leiðar. Bekknum fannst þessi tími virkilega skemmtilegur svo að ég nýtti 

þennan kennsluvef stundum fyrir þau sem voru búin með stærðfræði markmið vikunnar. Í 

ensku notaði ég Play with English (Námsgagnastofnun, 2010) vefinn hjá Menntamálastofnun 

og einnig  Word Snack (Apnax games, e.d.). Ásamt þessum æfingum fann ég nokkrar 

gagnvirkar æfingar í ensku á netinu af enskum vefsíðum sem ég greip stundum í sem auka 

verkefni. Notkun gagnvirka æfinga í kennslu reyndist virkilega skemmtileg námsaðferð og 

markmið mitt er að tileinka mér færni í að nota fleiri smáforrit til að kenna nemendum 

mínum. Ekki einungis til þess að læra íslensku eða stærðfræði heldur trúi ég því að 

samþætting námsgreina eigi svo sannarlega vel við þegar við kennum nemendum í gegnum 

gagnvirkar æfingar, leiki og allskyns smáforrit í spjaldtölvunum. Einnig er gott fyrir nemendur 

að fá endurgjöf strax tilbaka til að gera sér betur grein fyrir eigin þekkingu og vita hvar þeir 

þurfa að bæta sig eða leggja meiri áherslu á. Það vakti einnig athygli mína hvað nemendur 

voru duglegir að hjálpast að og reyna að leysa vandamálin saman þegar unnið var í 

spjaldtölvunum og í allskonar gagnvirkum æfingum og forritum. Sem dæmi má nefna 

kennslustundina þegar við unnum fyrst með Klukkustundakóðun, sem ég hafði ekki mjög 

góða þekkingu á, en sumir nemendur voru ótrúlega fljótir að átta sig á því hvað ætti að gera 

og gátu leiðbeint bekkjarfélögum sínum og á sama tíma gat ég lært á forritið.  

Annað dæmi um samvinnu milli mín og nemendanna var þegar ég setti fyrir verkefni í 

náttúrufræði, sem gekk út á að búa til bækling um Ísland. Teymiskennarar mínir höfðu gert 

þetta áður og notað forritið Pages (Apple Ink, 2005). Þetta var í fyrsta sinn sem ég vann í 

Pages og nemendur mínir höfðu heldur aldrei unnið í því áður. Þar að leiðandi vorum við 

með litla þekkingu á forritinu og þurftum að prófa okkur áfram saman. Við vorum ótrúlega 

fljót að finna út úr því hvernig forritið virkaði og þegar að ég áttaði mig ekki á því hvernig ætti 

að setja texta inn á mynd þá setti ég það í hendurnar á þeim. Þau reyndu öll að finna 

lausnina og loks fundu tveir nemendur út úr því hvernig ætti að setja texta inn á myndir. Þeir 

gátu síðan miðlað þekkingu sinni áfram og kennt mér og bekkjarfélögunum. Mér finnst 

skapast mjög góð stemmning inni í kennslustofunni þegar bæði kennari og nemendur eru að 
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hjálpast að og reyna að tileinka sér ákveðna færni og þekkingu, eins og við gerðum í þessu 

tilviki. 

 

4.4 Áhugi og virkni 

Mikilvægt er að velja kennsluaðferðir sem virkja áhuga nemenda og kennsluefnið þarf að 

höfða til þeirra. Ég reyndi eftir fremsta megni að tileinka mér fjölbreyttar kennsluaðferðir 

með því að nota leiki, hreyfingu, útikennslu, söguaðferðina, sem og upplýsingatæknina. Ég 

fann að það skipti miklu máli því áhugi nemenda var mismunandi eftir því hvaða 

kennsluaðferð var notuð og hvernig verkefnin voru. Við lestur á rannsóknardagbókinni er 

áberandi að ég skrái oft hvort nemendur eru virkir eða óvirkir, enda var það markmið mitt að 

sem flestar kennslustundir einkenndust af áhuga og virkni. Annars vegar eru jákvæðar 

dagbókarfærslur sem lýsa kennslustundum sem hafa gengið vel og einkennast af því að 

nemendur eru virkir, samskipti ganga vel, nemendur áhugasamir og lítil sem engin 

agavandamál. Hins vegar eru dagbókarfærslur á neikvæðum nótum þar sem ég er að lýsa 

kennslustundum þegar nemendur eru neikvæðir, óvirkir og sýna náminu ekki áhuga. Ég lét 

þessa neikvæðu hegðun nemenda kannski hafa óþarflega mikil áhrif á mig í upphafi: 

 

Hef ekki getað skipulagt neitt af viti, engin hreyfing. Finnst erfitt að allt sem 

ég ætla að gera næ ég ekki að framkvæma vegna agavandamála. Ég reyndi 

að fara í einn hópeflisleik en agavandamál skemmdu leikinn! Mér finnst 

þetta agaleysi ógeðslega erfitt. Held að sumum finnist allt leiðinlegt 

(Rannsóknardagbók, 6. september 2019). 

 

Fyrra tímabilið var óneitanlega erfitt, mér fannst ég ekki ná til allra nemenda og það var 

mikið af agavandamálum. Það er því nokkuð ljóst að mér tókst hvorki að vekja áhuga né að 

halda öllum nemendum virkum. Ef til vill er ástæðan fyrir því að mér fannst seinna tímabilið 

ganga betur sú að ég lét neikvæða hegðun ekki hafa jafn mikil áhrif á mig. Ég var orðin 

öruggari þó agavandamál væru vissulega enn þá til staðar. Jafnvel gæti ástæðan verið sú að 

ég fór í hlutfallslega í fleiri leiki á seinna rannsóknartímabilinu og nemendum finnst gaman í 

leikjum eins og sjá má í niðurstöðum úr viðhorfakönnun sem ég lagði fyrir nemendur þann 4. 

mars 2020 (sjá, mynd 2). Eflaust voru nemendur með meiri áhuga og virkari í kennslu vegna 

þess. Verkefni á seinna tímabilinu voru einnig fjölbreyttari:  

 

Í dag fórum við í verkefni í ensku þar sem leikhæfileikar þeirra fengu að 

njóta sín. Þau voru snögg að byrja eftir að ég hafði útskýrt verkefnið 

munnlega. Tveir voru ekki að nenna þessu en á endanum kláruðu þeir 
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verkefnið í staðinn fyrir að fara í vinnubókina. Þau voru út um alla stofu og 

einhverjir fram á gangi að vinna. Ég spurði þau eftir tímann hvort þeim 

hefði þótt þetta gaman og allir gáfu þumalinn upp. Tíminn gekk mjög vel, 

þau voru mjög virk og flest jákvæð (Rannsóknardagbók, 2. mars 2020). 

 

Þetta var verkefni sem ég lagði fyrir í ensku og, þau þurftu að leysa það í spjaldtölvunni 

nokkur saman í hóp. Verkefnið gekk út á að læra um ensk heiti á tilfinningum eins og sad, 

happy og, angry. Nemendur áttu að taka mynd af hver öðrum leika tilfinningarnar, síðan 

þurftu þeir að setja myndirnar inn í Book Creator og skrifa við myndirnar heila setningu. Til 

dæmis gat setningin hljóðað svona: I am happy in this picture. Ég ákvað að prófa að gera 

þetta verkefni svona í staðinn fyrir að leysa svipað verkefni sem var í vinnubókinni. Þarna 

náði ég að tengja saman upplýsingatækni, samvinnu, leikræna tjáningu, sköpun og enska 

málfræði. Þeim finnst skemmtilegra að vinna hagnýt verkefni heldur en að vera í 

vinnubókum ef marka má niðurstöður úr viðhorfakönnuninni (mynd 2.). Þau virðast einnig 

hafa meiri áhuga og vera virkari í þeim kennslustundum þar sem námsefnið höfðar til þeirra 

og fjölbreyttir kennsluhættir eru notaðir. 

Virkni og áhugi nemenda kom oft í ljós þegar við vorum að vinna eftir söguaðferðinni. 

Dæmi um það er verkefnið sem við unnum í fjöruferðinni. Það var kalt úti og snjór en allir 

voru á fullu að vinna og búa til fossa. Enda virðast nemendur hafa mikinn áhuga fyrir 

útikennslu og vilja meira af henni, samanber niðurstöðum úr viðhorfakönnuninni. Mikil 

spenna og eftirvænting ríkti eftir því að skoða myndirnar sem ég hafði tekið af fossunum í 

fjörunni og kjósa um flottasta fossinn. Ég greip einnig hugmynd frá einum nemenda en niðri í 

fjöru þá spurði hún: „Eigum við kannski að skíra fossinn okkar eitthvað og segja úr hvaða á 

hann kemur eða hvert hann rennur?“ Það fannst mér frábær hugmynd og þegar við komum 

tilbaka í skólastofuna hélt ég áfram með verkefnið að beiðni nemenda. Nemendur fengu 

nokkrar mínútur til að tala sig saman og ákveða stutta kynningu á sínum fossi þar sem nafn 

fossins kæmi fram. Síðan hófst lýðræðisleg kosning og besti fossinn var kosinn. Þrír fossar 

reyndust fá jafn mörg stig svo við ákváðum að kjósa aftur en þá einungis milli þeirra þriggja. 

Þetta verkefni þróaðist með hjálp nemenda, tók lengri tíma en það átti að taka en þegar á 

botninn er hvolf þá höfðu nemendur áhrif á nám sitt, unnu vel saman, komu með 

hugmyndir, voru úti að hreyfa sig, lærðu um lýðræði, voru skapandi, virkir og fóru ánægðir 

heim. Núna prýða myndir af fossunum skólastofuna (sjá í viðauka C). Ég hélt áfram næsta 

dag að vinna með fossana eftir að hafa fengið hugmynd frá leiðsagnarkennaranum mínum: 

 

Ég prentaði út alla fossana og hengdi upp. Leiðsagnarkennarinn minn kom 

með hugmynd að vinna meira með þá og laumaði að mér þeirri hugmynd 
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að láta nemendur búa til ljóð um sinn foss. Í íslenskutímanum lét ég 

nemendur loka augunum og hlusta á mig lesa upp nokkur ljóð. Síðan spurði 

ég hvort þau vissu hvað ég væri að lesa. Einn nemandi svaraði að þetta 

væru ljóð. Þá gat ég kynnt verkefnið og bað þau um að hugsa um 

gærdaginn hvað upplifðu þau, hvaða lykt fundu þau, hvernig leið þeim, 

hvaðan kom hugmyndin að fossinum? Ég sagði þeim að ná sér í blað að 

eigin vali og skrifa ljóð um gærdaginn. Síðan hengdu þau ljóðin upp hliðina 

á fossinum sínum (Rannsóknardagbók, 20. febrúar 2020). 

 

Þetta er gott dæmi um það hversu auðvelt getur verið að samþætta söguaðferðina 

við aðra námsþætti. Ég fann að þótt að mörgum nemendum hafi þótt erfitt að 

semja ljóð og jafnvel ekki haft mikinn áhuga á því þá voru samt sem áður allir virkir 

við að yrkja ljóð. Ég tel að aðalástæðan fyrir því sé mögulega sú að þarna gátu 

nemendur tengst námsefninu, þeir gátu litið tilbaka í sína eigin reynslu og upplifun 

og haldið áfram að vera skapandi út frá verki sem þeir höfðu unnið með í höndunum 

daginn áður. 

 

4.4.1 Áhugahvöt nemenda 

Viðhorf nemenda til náms skiptir gríðarlega miklu máli, en eins og hefur komið fram, þá 

getur viðhorf nemenda haft áhrif á virkni hans, áhuga og námsárangur. Viðhorf nemenda er 

sú skoðun eða álit sem hann hefur sem einstaklingur á náminu. Álitið getur verið jákvætt og 

neikvætt en einnig getur það mótast af innri og ytri hvötum. Markmiðið hjá mér var að 

kenna í gegnum leiki og hreyfingu, nýta spjaldtölvur markvisst og nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir með von um að ná til nemenda og búa til námsumhverfi fyrir þá þar sem 

auknar líkur væru á að nám gæti farið fram. Hinsvegar skiptir það litlu máli ef að nemendum 

finnst ekki gaman, þá missir það marks það sem að kennarinn hefur skipulagt. Þess vegna 

vildi ég leggja viðhorfakönnun fyrir nemendur til þess að afla mér upplýsinga um hvaða 

viðhorf þeir hefðu gagnvart því sem unnið hafði verið með yfir skólaárið. Viðhorfakönnunina 

lagði ég fyrir þann 4. mars 2020 eða undir lok seinna rannsóknartímabilsins. 19 nemendur af 

22 tóku könnunina. 
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       Mynd 2. Viðhorfakönnun hjá nemendum í 5. bekk. 

 

Á fyrra tímabilinu sést í rannsóknargögnunum mínum að ég var mjög föst í vinnubókunum til 

dæmis í íslensku, ensku og stærðfræði. Ég átti erfitt með fjölbreyttar og skemmtilegar 

kveikjur og kennslan var mjög einhæf og alls ekki eins og ég vildi hafa hana. Einnig upplifði ég 

að ég þyrfti að kenna nemendum fyrst efnið áður en ég færi að vinna með það á frumlegan 

hátt. Ég tel að reynsluleysi mitt hafi spilað stóran þátt þar en einnig vanþekking mín á 

námsefninu. Eins og niðurstöður úr viðhorfakönnuninni gefa til kynna þá mætti útskýra 

stóran hluta vandamála minna með tilvísun til þeirra kennsluaðferða sem ég var að veita. Sex 

nemendum finnst gaman að nota vinnubækur en sex nemendum finnst það ekki 

skemmtilegt, þar af eru sjö nemendur sem merktu við hlutlausan valkost. Fjórir nemendur 

sögðu einnig að þeim þætti erfitt að sitja kyrrir og læra sem er oftast krafan þegar unnið er í 

vinnubókum. Sjö nemendur voru hlutlausir en einungis átta nemendur sögðu að sér þætti 

það ekki erfitt sem nær ekki helming af bekknum.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Viðhorfakönnun hjá nemendum í 5. bekk

Já Nei Hlutlaus



 

57 

Svör við spurningunni um hvort að nemendum þætti gaman í leikjum var áhugaverð, 

14 nemendur svara því játandi að þykja gaman í leikjum og fimm nemendur eru hlutlausir. 

Enginn nemandi sagði að sér þætti leiðinlegt í leikjum. Þær niðurstöður fannst mér virkilega 

gaman að sjá. Einnig í ljósi þess að fimm nemendur svöruðu að sér þætti við ekki fara nógu 

oft í leiki og níu voru hlutlausir sem bendir til þess að nemendur vilja leika sér í náminu. 

Einungis fimm nemendur svöruðu að sér þætti við fara nægilega oft í leiki en þær 

niðurstöður fá mig til að velta fyrir mér hvort að mér hafi ekki tekist að kenna nægilega mikið 

í gegnum leiki. 

Nemendum finnst gaman í útikennslu en þeim finnst þeir ekki hafa fengið nóg af 

útikennslu í vetur, meirihlutanum finnst hann samt sem áður hreyfa sig nægilega mikið í 

skólanum. Einungis þrír nemendur sögðust ekki fá að hreyfa sig nægilega mikið og þrír voru 

hlutlausir. Ég get verið sammála nemendum varðandi útikennsluna en mér fannst við ekki 

fara nægilega oft út einnig í ljósi þess að þeim finnst gaman í útikennslu. En 12 svöruðu að 

sér þætti gaman í útikennslu, sex voru hlutlausir og einn sagði að sér þætti ekki gaman í 

útikennslu. 

Vorið 2019 vissi ég að í skólanum þar sem að ég hafði fengið stöðu sem umsjónarkennari 

væri kennt eftir söguaðferðinni í samfélags- og náttúrufræði, ásamt því að námsgreinar væru 

talsvert samþættar. Ég var spennt fyrir því að tileinka mér söguaðferðina sem námsaðferð og 

í dag tel ég hana vera skemmtilega nálgun á nám barna og myndi alls ekki vilja kenna 

samfélags- og náttúrufræði á annan hátt. Ég sá líka að söguaðferðin tengdist beint áhuga 

mínum á leikjum, því í raun byggist aðferðin á hlutverkaleik (e. role play). Áður en kennsla 

hófst las ég mér til um kennsluaðferðina og kynnti mér sögurammana sem ég myndi kenna 

um haustið í 5. bekk. Eftir að hafa skoðað undir lok seinna rannsóknartímabilsins 

kennsluáætlanir, rannsóknardagbókina og verk nemenda þá langaði mig að sjá hversu mikill 

tími af kennslunni væri tileinkaður söguaðferðinni (myndir af nokkrum verkum nemenda má 

sjá í viðauka C). Sérstaklega í ljósi niðurstaðanna úr viðhorfakönnuninni, en þar kom fram að 

nemendum líkaði vel við söguaðferðina sem kennsluaðferð. Samfélags- og náttúrufræði fá 

átta kennslustundir í stundatöflunni og þær eru kenndar í gegnum söguaðferðina að mestu. 

Á mynd 3. sést hlutfallið á milli söguaðferðarinnar og annarra námsgreina í stundatöflu 

nemenda í 5. bekk. 
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Mynd 3. Hlutfall á milli söguaðferðarinnar, verklegra tíma og annarra bóklega tíma. 

 

Eins og sést á mynd 3. þá fer umtalsverður tími af kennslu í söguaðferðina. Tíminn er raunar 

meiri en lesa má af myndinni, þar sem að við vinnum einnig með verkefni úr söguaðferðinni 

til dæmis í íslensku, ensku og stærðfræði. Söguaðferðin er að mínum dómi mjög góð leið til 

þess að samþætta nám og nemendum finnst hún skemmtileg. Einnig er gaman að sjá verk 

nemenda hangandi uppi á veggjum í skólastofunni og finna hvað þau eru stolt af verkum 

sínum á foreldrakvöldum þar sem þau leiða foreldrahópinn í gegnum sögurammann eða 

söguna (sjá dæmi um verk nemenda í viðauka C). Þegar nemendur tóku viðhorfakönnunina 

stoppuðu þeir við spurninguna um hvort að þeim þætti söguaðferðin skemmtileg því þeir 

voru ekki vissir um hvað spurningin merkti. Þá varð mér ljóst að við hefðum eflaust aldrei 

rætt við þá um kennsluaðferðina, heldur einungis notað hana. Þegar ég útskýrði að það væri 

aðferðin sem við notuðum í samfélagsfræði og náttúrufræði og allt sem væri á veggjunum í 

stofunni tengdist söguaðferðinni þá heyrðist „jaaá“. Það kom mér því skemmtilega á óvart 

þegar tíu nemendur sögðu að þeim þætti sú kennsluaðferð skemmtileg, aðeins einn nemandi 

sagði að honum þætti hún ekki skemmtileg og átta voru hlutlausir. Þessar niðurstöður gætu 

hafa orðið öðruvísi því nokkrir voru þegar búnir að skila könnuninni áður en einn nemandi 

spurði þessarar spurningar og hún var útskýrð. En þeir tímar sem söguaðferðin er notuð 

ganga yfirleitt mjög vel og flestir eru duglegir að vinna verkefni og taka þátt í umræðum. Því 

tel ég að eflaust hefðu fleiri getað svarað spurningunni játandi. 
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Söguaðferðin Aðrir bóklegir tímar Verklegir tímar



 

59 

4.5 Vandinn að fá alla með 

Strax í upphafi ákváðum við kennararnir að fara saman út með allan árganginn í hópeflisleiki. 

Við skipulögðum hópeflið út frá Verkfærakistunni (Vanda Sigurðadóttir, 2019). Samkvæmt 

skipulagi átti hver bekkur að ganga saman í röð út á Rútstún og einnig átti að fara í röð 

tilbaka. Við höfðum skipulagt þrjá leiki og byrjuðum á fyrsta leiknum sem gekk út á að allir 

voru fiskar í sjónum en síðan þurftu allir að finna sér stað til að búa á með því að stíga inn í 

húllahringi sem lágu í grasinu. Markmiðið var að nemendur myndu vinna saman og hjálpast 

að við að koma öllum inn í húllahringina. Enginn mátti vera út fyrir því þá hefði þeim öllum 

mistekist. Markmiðið var að fjarlægja hægt og rólega einn og einn húllahring og því yrði alltaf 

erfiðara og erfiðara að ná öllum inn í hringina. Strax í fyrstu umferð byrjuðu vandræðin: 

 

Nokkrir nemendur harðneituðu að taka þátt, aðrir fóru í eltingarleik eða 

ýttu öðrum út úr húllahringnum og tveir sátu inni í fótboltamörkunum í 

fýlu. Við þurftum að stoppa leikinn og lesa yfir hópnum reglurnar. Það var 

rosalega erfitt að fá alla með og þetta var meira leiðinlegt heldur en 

skemmtilegt og þar að leiðandi missti þessi hópeflisleikur marks. Þegar við 

gengum tilbaka aftur upp í skóla þá var ekki helmingurinn með í röðinni og 

hlustuðu ekki á okkur kennarana þegar við kölluðum til þeirra að koma í 

röðina (16. september, 2019). 

 

Við vorum svo miður okkar eftir þessa frumraun með þessum árgangi í útikennslu að við 

sendum póst heim til foreldra og greindum frá því sem hafði komið upp á. Við báðum 

foreldra að ræða við börn sín og að við myndum ekki treysta okkur aftur með þau út eða í 

vettvangsferðir ef þau gætu ekki tekið þátt, farið eftir reglum og fyrirmælum og fylgt okkur. 

Við vorum mjög stressaðar fyrir komandi mánuðum og einnig var fyrirhuguð vettvangsferð á 

Þjóðminjasafn Íslands til að fræðast um landnám Íslands. Viðhorf nemenda lagaðist eftir 

samræður við kennara, og eins höfðu þeir áhuga á að vera í útikennslu, leikjum og að fara í 

vettvangsferðir og vildu þar að leiðandi reyna að fara eftir reglum. Við sáum greinilegan mun 

á þeim á nokkrum mánuðum og treystum okkur meira að segja að fara með alla í vel 

heppnaða vettvangsferð á Þjóðminjasafnið í lok nóvember.  

Einn nemandi reyndist mér sérstaklega krefjandi. Hvort sem það voru leikir, frjálst, 

spjall, fundir eða bara hvað sem við gerðum tókst mér aldrei að fá hann með, hann sýndi 

mótþróa og fékk aðra í lið með sér í alls konar fíflagang. Dagbókarfærslur frá fyrra 

rannsóknartímabilinu eru því frekar neikvæðar og mjög litaðar af samskiptum mínum við 

hann. Ég var farin að hræðast það að skipuleggja hreyfingu og leiki í náminu og fara út fyrir 

vinnubækurnar af því að ég var hrædd um að hann myndi hvort sem er koma í veg fyrir að ég 
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gæti kennt eftir skipulaginu með fíflagangi og neikvæðri hegðun. Þegar dagbókarfærslur frá 

fyrra tímabilinu eru lesnar finn ég fyrir neikvæðum tilfinningum eins og óöryggi og bugun: 

 

Ég er svo búin á því, finnst ég vera að drukkna. Það bætist alltaf meira og 

meira ofan á mig og ég á fullt í fangi með agaleysið í bekknum og þessa 

einstaklinga sem eru erfiðir. Ég hef ekki náð að skipuleggja leiki eins og ég 

vildi. Veit ekki hvernig ég fer að þessu (Rannsóknardagbókarfærsla, 11. 

september 2019). 

 

Markmiðið með rannsókninni var að nota leiki og hreyfingu til að kenna bóklega námsþætti 

og ég reyndi að skipuleggja námið með það í huga. Einnig er líka gaman að geta farið í leiki án 

þess að þeir séu útpældir kennslufræðilega og bara hafa gaman með nemendum úti og eða 

inni. Á fyrra tímabilinu kom það ítrekað fyrir að mér tókst ekki að fá alla með í leikina. 

Nokkrir nemendur voru neikvæðir og sýndu kjánagang, svo að allt sem ég skipulagði út fyrir 

bókina missti marks. Ég var staðráðin í að láta þetta ekki slá mig út af laginu og á seinna 

tímabilinu fór ég oftar í leiki, og greip til þess ráðs að segja þeim sem treystu sér ekki til að 

taka þátt að þeir fengju einfaldlega ekki að vera með. Þeir vildu auðvitað taka þátt og þegar 

leið á seinna tímabilið voru þeir stöðugt oftar með og reyndu að haga sér. En vissulega 

reyndist þeim stundum erfitt að breyta um hegðun. Eftir því sem leið á seinna tímabilið 

öðlaðist ég meiri trú á eigin getu og ákvað að leyfa ekki ósamvinnuþýðum einstaklingum að 

hafa of mikil áhrif á skólastarfið. Eftir því sem ég fór oftar í leiki með bekknum, tók ég eftir 

því að agavandamálin sem ég var með þegar við vorum í vinnubókunum voru nánast þau 

sömu og þegar ég fór í leik ef ekki minni. Einnig gekk mun betur að fá alla með ásamt því að 

allir voru virkir og tóku þátt. Þetta má sjá í þessari færslu: 

 

Nemendur virðast vera orðnir vanari leikjum sem kennsluaðferð. Það sem 

ég tek eftir að í leikjunum eru allir virkir, jafnvel þeir vanvirku. Hvort sem að 

það er Kahoot leikur eða Actionary þá eru allir með, jafnvel nýju 

Íslendingarnir! Agavandamálin eru enn þá til staðar hjá sérstaklega J en þau 

væru hvort sem er til staðar þótt hann væri í vinnubók. Hann fer þá bara 

fram ef hann er ekki að haga sér eða er of hávær, ég læt ekki lengur hegðun 

hans hafa áhrif á mitt starf né bekkinn (Rannsóknardagbók, 21. febrúar 

2020). 

 

Á seinna tímabilinu hafði ég öðlast meira öryggi sem kennari og upplifði mig ekki eina í liði. 

Ég var ófeimin við að tala um að ég væri með agavandamál í bekknum og þyrfti aukinn 
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stuðning. Ég fékk fleiri tíma með stuðningsfulltrúa inni í kennslustofunni en einnig var 

deildarstjórinn til taks ef að nemendur gátu alls ekki farið eftir reglum. Sá stuðningur var 

ómetanlegur og hjálpaði mér mikið þegar að ég vann með bekkinn í gegnum kennsluaðferðir 

sem ég vil tileinka mér sem kennari. Ég fann að fjölbreyttar kennsluaðferðir hentuðu vel 

nemendunum þar sem flestir fundu sér eitthvað við hæfi og þeim fannst á einhverjum 

tímapunkti námið skemmtilegt, en það er eins og með okkur öll; það er ekki hægt að þykja 

allt skemmtilegt en með jákvæðni verður allt örlítið betra. Ég tók eftir því að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir breyttu viðhorfi margra og þeir urðu jákvæðari og áhugasamari sem stuðlaði 

að betra námsumhverfi. Neikvæðir nemendur vildu vera með en áttu stundum erfitt með að 

fara eftir reglum. Ég tel að þegar nemendur hafi vanist slíkum kennsluaðferðum verði 

auðveldara fyrir þá að fara eftir reglum og þeir láti ekki leiðast út í fíflagang. Það sýndi sig að 

þegar líða fór á skólaárið varð alltaf auðveldara að fá alla með í leiki og hreyfingu. Einnig 

virðist viðhorf mitt, skipulag, fas og framkoma hafa skipt miklu máli og átt stóran þátt í því 

hvernig mér gekk á fyrra og seinna tímabilinu. Sjálfsöryggi, reynsla og skipulag ýtti einnig 

undir jákvæðara námsumhverfi og færri agavandamál ef marka má niðurstöður mínar úr 

þessu verkefni og upplifun af fyrsta kennsluárinu. 

 

4.6 Spjaldtölvurnar hitta í mark 

Hluti af viðleitni minni til að skipuleggja fjölbreytta kennslu var fólginn í því að reyna að nýta 

upplýsingatæknina eftir bestu getu. Það vafðist vissulega fyrir mér í byrjun hvernig ætti að 

nýta spjaldtölvurnar, en smám saman opnuðust leiðirnar. Nemendur fengu spjaldtölvur frá 

Kópavogsbæ í byrjun október og fór mikill tími í að innleiða þær og kenna nemendum á að 

nota þær í námi. Einnig þurfti að búa til góð verkefni. Októbermánuður fór því að mestu í að 

vinna með gagnvirkar æfingar í spjaldtölvunum: 

 

Hef ekki farið mikið í leiki, mér finnst ég ekki hafa neinn tíma til að 

skipuleggja slíkt nám, það er alltaf eitthvað. Agavandamál, finna efni fyrir 

ÍSAT nemendur, foreldraviðtöl, innleiðing á spjaldtölvum, fundir. Hef mest 

verið að finna gagnvirkar æfingar í spjaldtölvunni til að brjóta upp námið. 

Verð að fara að nota hreyfingu meira! (Rannsóknardagbók, 4. nóvember 

2019). 

 



62 

Eftir að innleiðingu spjaldtölvanna var lokið og nemendur búnir að tileinka sér nokkra færni í 

ákveðnum forritum og smáforritum þá fór ég að skipuleggja fjölbreyttari verkefni fyrir 

spjaldtölvurnar. Í Google Classroom bjuggum við til ólíkar möppur fyrir hverja námsgrein. 

Inni í hverri möppu voru síðan verkefnalýsingar ásamt hæfniviðmiðum og gátu nemendur 

skilað verkefnum þar og fengið endurgjöf. Þetta umhverfi kom sér sérstaklega vel þegar 

verkföllin og Covid-19 herjuðu á þjóðfélagið. Book Creator nýttum við í öllum bóklegu 

fögunum nema í stærðfræði. Í náttúrufræði bjuggu nemendur til verkefnabók úr Ísland hér 

búum við lesbókinni, í ensku bjuggum við til myndabók með því að fara út að taka myndir og 

skrifa setningar á ensku inn á myndirnar. Í íslensku nýttum við Book Creator til að skrifa 

allskonar ritunar æfingar. Kahoot spurningaleikinn nýtti ég mikið meðal annars gat ég nýtt 

leikinn í öllum bóklegum fögum en einnig í tengslum við merka daga eða viðburði eins og 

konudaginn, bóndadaginn, þorrann, hrekkjavöku og jólin. Keynote notaði ég til að láta 

nemendur búa til kynningu á sér en einnig bjó ég til kynningu á mér það fannst mér mjög 

fróðlegt og skemmtilegt og gaf okkur tækifæri á að kynnast betur. Ég bjó til verkefni í 

íslensku og lét nemendur nota Imovie þar sem þeir áttu að taka upp stutt myndbönd og 

klippa þau saman í forritinu ásamt því að æfa sig í að setja inn stutta texta. Einnig erum við 

með grænan vegg í skólanum og lærðu nemendur að vinna í Imovie með bakgrunna í 

grænskjá. 

Ég bjó til verkefni í ensku þar sem nemendur áttu að fara út og taka myndir 

af allskonar hlutum. Síðan áttu þeir að finna heitin á hlutunum og skrifa þau ýmist í 

heilli setningu, með a eða an og í eintölu eða fleirtölu. Þarna gat ég blandað saman 

hreyfingu, útiveru, upplýsingatækni þar sem þau tóku myndir og lærðu að búa til 

glósubók með myndum í Book Creator og enskri málfræði ásamt leitaraðferðum þar 

sem þau notuðu enska orðabók á netinu. Í þessum kennslustundum voru allir 

nemendur virkir. Fyrsta skiptið þegar ég fór í þetta verkefni þá kveið ég fyrir því að 

sleppa þeim lausum út en vonaði það besta. Ég gaf þeim fyrirmæli um að taka tíu 

myndir og koma svo tilbaka. Mér til mikillar ánægju skiluðu sér allir tilbaka og flestir 

voru spenntir fyrir því að sýna mér myndirnar sem þeir höfðu tekið. Nokkrir 

nemendur er einnig með mikið keppnisskap og voru því mjög fljótir að taka tíu 

myndir og koma inn að vinna verkefnið og voru því eldsnöggir að þessu, þótt að það 

hafði ekki mátt hlaupa með spjaldtölvurnar úti. 

 Við settum þá reglu í haust að alla föstudaga og á sparidögum mættu 

nemendur nota spjaldtölurnar til þess að hlusta á tónlist í á meðan við værum að 

vinna verkefni. Eftir því sem leið á skólaárið varð það mín upplifun að föstudagar 

gengu yfirleitt betur. Nemendur voru með minni fíflagang þegar þeir fengu að hlusta 

til dæmis þegar við vorum að vinna í vinnubókum eins og í stærðfræði. Gengu þeir 

tímar mjög vel, lítill hávaði og flestir virkir. Auðvitað kom það fyrir að sumir gátu 
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ekki látið spjaldtölvuna í friði eða voru alltaf að skipta um lög. Ég lagði því til að allir 

myndu búa til sinn lagalista sem þeir stilltu á og mættu síðan ekki skipta um lög. 

Spjaldtölvan ætti svo að vera ofan í tösku eða lokuð á borðinu til að valda sem 

minnstu truflun. Þarna öðlaðist ég dýrmæta reynslu og myndi leggja upp með þessa 

reglu frá upphafi væri ég að innleiða spjaldtölvurnar í dag. 

Samkvæmt niðurstöðum úr viðhorfakönnuninni (mynd 2.) þótti nemendum gaman að 

vinna verkefni í spjaldtölvunni. 12 nemendum þótti verkefni í spjaldtölvunni skemmtileg 

enda gengu þeir tímar vel, einungis einn nemandi sagði að sér þætti ekki gaman að vinna 

verkefni í spjaldtölvunni og sex voru hlutlausir. Þeim niðurstöðum ber saman við reynslu 

mína af þeim kennslustundum þar sem verkefni eru unnin í spjaldtölvunum. Í þeim tímum er 

meiri  hluti nemenda virkur, agavandamál eru fá og nemendur vinna vel saman og virðast 

hafa áhuga á verkefnunum. Verkefnin í spjaldtölvunum voru fjölbreytt og gáfu nemendum 

kost á að skila verkefnum á fjölbreyttan hátt og vera skapandi, ég trúi að það geti verið stór 

þáttur í því að þeim fannst gaman að nota þær.  Ég mun halda áfram að tileinka mér 

fjölbreytta kennsluhætti með spjaldtölvunum og búa til verkefni sem gefa nemendum kost á 

að vera skapandi og skila verkefnum á fjölbreyttan hátt. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman, ræddar og settar í fræðilegt 

samhengi. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig mér tækist að kenna bóklega 

námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. Markmið rannsóknarinnar var að efla mig sem 

kennara og tileinka mér fjölbreytta kennsluhætti í kennslu til að koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp. Einnig vildi ég að nemendur fengju tækifæri til að hreyfa sig og 

leika sér, væru áhugasamir og virkir í sínu námi en ekki einungis viðtakendur sem sætu fastir 

við borð. Rannsóknarspurningin, sem leitast var við að svara í verkefninu, var: Hvernig nýti ég 

hreyfingu og leiki í kennslu til að auka námsárangur, vellíðan og heilsu hjá nemendum í 5. 

bekk?  

Eftir að hafa framkvæmt þessa starfendarannsókn og velt niðurstöðum úr henni fyrir 

mér, hef ég styrkts í trú minni á að nám barna þurfi að fara fram í gegnum fjölbreytta 

kennsluhætti. Við skipulag námsins þarf að taka mið af áhuga barna og reyna með því að 

virkja flesta nemendur í námi ef það tekst eru auknar líkur á að nám eigi sér stað (Alvarez-

Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 2017; Den Hejer o.fl., 2017,  Gígja Gunnarsdóttir, 2010; 

Milne o.fl., 2018; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016; Trost, 2007. Námið þarf líka að höfða til 

allra, allir þurfa að geta tekið þátt og átt jöfn tækifæri til náms (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011). Einnig er mikilvægt að kenna börnum upplýsingatækni þar sem við 

lifum á tækniöld og tækninni fleygir fram. Uppbygging umræðukaflans er því með þeim hætti 

að í fyrsta undirkafla er fjallað um hreyfingu og leiki í námi, næst kemur kafli um möguleika 

spjaldtölvunnar í námi, í þriðja kaflanum fjalla ég um að virkja nemendur í námi og fjórði 

kaflinn ber heitið nám fyrir alla. Í fimmta undirkaflanum velti ég fyrir mér hvað ég tek með 

mér úr þessari starfendarannsókn og í lokin er stutt samantekt.  

 

5.1 Hreyfing og leikir í námi 

Þessi rannsókn hefur styrkt mig í þeirri trú að kennarar þurfi að skipuleggja nám barna í 

auknum mæli í gegnum leiki, hreyfingu og útiveru. Niðurstöður rannsókna á námi sem fer 

fram í gegnum hreyfingu og leiki hafa sýnt fram á að markvisst hreyfinám hefur ekki aðeins 

góð áhrif á líkamlega heilsu nemenda heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega- og 

félagslega vellíðan ásamt því að stuðla að bættum námsárangri og jákvæðara viðhorfi 

gagnvart skólastarfinu (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 2017; Den Hejer o.fl., 2017,  

Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Milne o.fl., 2018; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016; Trost, 2007). 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og þroska. Leikurinn er einn af grunnþáttum í lífi 

barna og er mikilvæg námsaðferð sem býður upp á fjölmarga möguleika. Í grunnskóla er 
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mikilvægt að viðhalda fjölbreyttum kennsluaðferðum í skólastarfi og þróa þær eftir því sem 

nemendur eldast (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011).  

Val kennarans á kennsluaðferðum skiptir því miklu máli og getur haft mikil áhrif á 

framvindu í námi barna. Ég ákvað í upphafi rannsóknartímabilsins að ákveða ekki fyrirfram 

verkefni og leiki sem ég myndi fara í. Aðalástæðan fyrir því var sú að ég þekkti ekki 

námsefnið nægilega vel né heldur hvernig skólastarfið gengi fyrir sig. Ég þurfti að byrja á því 

að kynna mér þær áherslur sem ég og teymi mitt ætluðum að leggja áherslu á og síðan þurfti 

ég að finna hvernig ég gæti kennt það efni í gegnum hreyfingu og leiki. Á fyrra 

rannsóknartímabilinu helltist yfir mig óöryggi og andleg bugun. Hefði það ekki verið fyrir 

þessa rannsókn hefði ég eflaust skipulagt kennsluna mest megnis með því að nota skrifleg 

verkefni og vinnubækur. Ég vildi finna leiðir til þess að kenna nemendum í gegnum hreyfingu 

og leiki og var því hálfpartinn þvinguð til að prófa mig áfram sem ég tel að hafi gert mér gott 

og verið þróun til hins betra. Fyrra rannsóknartímabilið reyndist mér stór áskorun og spiluðu 

agavandamál þar stórt hlutverk eins og fram hefur komið. Það stappaði hins vegar í mig 

stálinu að ég hafði fræði eins virtasta menntunarsérfræðingsins bakvið eyrað en Dewey benti 

á að einkenni hefðbundis skólastarfs væru oft á tíðum vanvirkni nemenda þar sem þeir væru 

aðeins viðtakendur í námi sínu og hreyfingaleysi væri mikið (Dewey, 1933; Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). Vanvirkni nemandans myndi því ekki auka dómgreind hans, heldur einungis 

draga úr forvitni, leiða til hugarflökts og námsleiða (Dewey, 1933; Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Ég fann fyrir nýjum krafti til að skipuleggja námið með þessi orð Dewey í huga. Ég vildi að 

nemendur væru virkir og áhugasamir og fékk aukna trú á því að ég gæti náð að virkja þá 

betur í gegnum hreyfingu og leiki.  

 Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð fannst mér ekki ganga vel hjá mér að 

skipuleggja leiki og hreyfingu í náminu á fyrra rannsóknartímabilinu. Á því seinna gekk mér 

mun betur. Ég tel ástæðurnar fyrir því vera margar, en ég tel að sjálfsöryggi mitt og 

drifkraftur hafi haft mikið um þetta að segja. Þegar það fór að ganga betur með bekkinn í 

leikjum og ég upplifði að ég var að kenna námsefnið í gegnum leikinn en ekki kenna 

námsefnið fyrst, með vinnubókakennslu eða innlögn, og fara svo í hreyfingu og leiki, þá 

fannst mér að markmiðinu væri betur náð. Þessi rannsókn hjálpaði mér að opna augun fyrir 

því hversu mikilvægt er að hafa fjölbreytni í skólastarfinu og skipuleggja hreyfingu, leiki og 

útikennslu fyrir nemendur.  

Samkvæmt rannsóknum á námi barna þá upplifa börn að þau séu ekki að læra þegar 

þau eru í leikjum á skólatíma (Elkind, 2007; Sahlberg og Doyle, 2019). Þeim finnast leikir 

skemmtilegir og tengja þá ekki við nám; hvernig get ég verið að læra þegar ég er að hafa 

gaman? Mér finnst niðurstöður úr viðhorfakönnuninni sem ég lét nemendur taka þann 4. 

mars 2020 þess vegna mjög áhugaverðar en þær sýndu fram á að nemendum þætti gaman í 
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leikjum og vildu fara oftar í leiki en nemendur sögðu að þeir héldu að þeir væru ekki að læra 

neitt í gegnum leikinn. Þetta kemur heim og saman við rannsóknir á leikjum i barnastarfi þar 

sem ótal námstækifæri eru í leikjum og leikurinn er leið barnsins til náms (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011; Elkind, 2007; Sahlberg og Doyle, 2019). Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir auka líkur á því að það takist að viðhalda áhuga nemenda, þegar nemendur 

hafa áhuga eru þeir virkir og finnst námið jafnframt skemmtilegra. Einnig eru fjölbreyttar 

kennsluaðferðir þýðingar miklar vegna þess að nemendum hentar ólíkar leiðir við nám 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011; Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Börn hafa rétt á því að láta rödd sína heyrast og samkvæmt niðurstöðum úr 

viðhorfakönnuninni þá vilja mínir nemendur læra og þá einna helst í gegnum leiki, 

útikennslu, upplýsingatækni og söguaðferðina. Ég tel að það megi yfirfæra þessar 

niðurstöður yfir á stóran hóp barna í landinu. Þau vilja ekki læra einungis í gegnum 

vinnubækur, ef tekið er tillit til þessara niðurstaðna og kennsla skipulögð á fjölbreyttan hátt 

þá trúi ég að skólaganga margra barna muni ganga betur og nemendur ef til vill öðlast meiri 

þekkingu og færni. 

Í báðum sögurömmunum, Landnáminu og Náttúrurammanum bjuggu nemendur til 

vinnubækur þar sem áhugaverð atriði voru skráð og myndir teiknaðar. Einnig prýddu verk 

nemenda alla veggi og foreldrakvöld fylgja stærri sögurömmunum, en þá kynna nemendur 

verkefni sín fyrir foreldrum. Nemendurnir búa sér til persónur og eru í hlutverki þeirra. Í því 

er hlutverkaleikurinn fólginn. Góður sögurammi einkennist líka af sköpun, lýðræðislegum 

vinnubrögðum, notkun upplýsingatækni, útikennslu og samþættingu námsgreina (Björg 

Eiríksdóttir, 1995). Þá er hægt að flétta inn í þá fjölbreyttum leikjum. Að því sögðu tel ég að 

söguaðferðin sé kjörin kennsluaðferð til þess að virkja nemendur og kveikja áhuga hjá þeim. 

Tækifæri á fjölbreyttum kennsluaðferðum eru mörg ásamt því að nemendur sitja ekki fastir 

við borðin sín í vinnubókum heldur skapa heila veröld sem prýðir veggi kennslustofunnar. 

Niðurstaða mín, í gegnum þessi tvö rannsóknartímabil, er sú að þegar 

kennsluaðferðirnar eru fjölbreyttar, hvort heldur sem ég er að nota leiki, hreyfingu eða 

verkefni í spjaldtölvunum, þá næ ég hópnum miklu betur með mér og nemendur eru flestir 

mjög virkir og áhugasamir ásamt því að agavandamálunum fækkar. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður fjölda rannsókna (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 2017; Brandsford o.fl., 

2000; Den Hejer o.fl., 2017,  Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Licorish o.fl., 2018; Magnús Ólafsson 

o.fl., 2003; Milne o.fl., 2018; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016; Trost, 2007; Vlachopoulas og 

Makri, 2017). 
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5.2 Möguleikar spjaldtölvunnar 

Upplýsingatækni stuðlar að sveigjanleika, jafnrétti í námi og gefur rými til sköpunar á 

mörgum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011).  Nemendur æfa sig meðal 

annars í leitaraðferðum, þrautalausnum og hópavinnu (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011). Möguleika til að efla sköpun og gefa nemendum færi á að vinna fjölbreytt 

verkefni tel ég vera mikla en með þeim hætti er verið að koma til móts við nemendur og 

leyfa þeim að fara sínar eigin leiðir. Þannig tel ég að hægt sé að gera námið skemmtilegra, 

fjölbreyttara, einstaklingsmiðaðra og samkvæmt niðurstöðum rannsókna (Licorish o.fl., 

2018; Vlachopoulas og Makri, 2017) verða nemendur með þeim hætti áhugasamari í námi 

sínu og líkurnar á því að námsárangur eigi sér stað aukast.  

Grunnskólakennarar vinna náið með fjölbreyttum nemendahópi og þurfa þar af leiðandi 

að leita leiða til að ná til ólíkra barna og efla þau í námi. Ég þurfti að innleiða spjaldtölvur í 

mínum hópi og afla mér þekkingar á allskonar leikjum, forritum, smáforritum og verkefnum 

sem hægt er að nýta til þess að gera námið fjölbreytt og í takt við nútímann. Kennarar þurfa 

að vera duglegir að tileinka sér nýjungar þar sem framfarir í tæknivísindum, tölvu- og 

upplýsingatækni fleygir fram. Óhætt er að fullyrða að nám barna hafi breyst mikið frá því að 

tölvur litu dagsins ljós. Skólar hafa staðið frammi fyrir því að koma til móts við tækniþróun 

21. aldar og var einn þáttur þess að innleiða spjaldtölvur í skólastarfi. Í Kópavogi var farið 

einu skrefi lengra og unnið var eftir hugmyndafærðinni 1:1 þar sem að hverjum og einum 

nemanda ásamt kennurum var úthlutað eigin spjaldtölva til notkunar (Björn Gunnlaugsson 

o.fl., 2016). 

Spjaldtölvur er hægt að nýta í allskonar verkefni en einnig eru þær góðar fyrir ýmsa leiki. 

Leikir í spjaldtölvunni efla nám nemenda af því að þeir auka ánægju þeirra, athygli, vinnu og 

einbeitingu. Með leikjum geta nemendur orðið virkir þátttakendur í námi sínu í stað þess að 

vera viðtakendur (Marinka, 2005). Á fyrra tímabilinu notaði ég spjaldtölvunar mikið sem 

námstæki þar sem nemendur unnu gagnvirk verkefni og fengu strax endurgjöf. Hins vegar 

þegar líða fór á rannsóknina notaði ég fleiri leiki í spjaldtölvunni eins og Kahoot 

spurningaleiki, kóðunarleiki, auk leikja í íslensku og ensku. Mín upplifun var sú að nemendum 

fannst það gaman og voru mjög virkir í þeim kennslustundum og að þeir voru að læra af 

leikjunum. Þetta birtist vel, til dæmis í tengslum við Kahoot leikinn og er það í samræmi við 

niðurstöður rannsókna (Licorish o.fl., 2018). Mín upplifun helst í hendur við svör nemenda úr 

viðhorfakönnuninni, þar kemur fram að meiri hluta nemenda finnst bæði gaman í leikjum og 

að vinna verkefni í spjaldtölvunni. 

Með tilkomu spjaldtölvanna þurfa kennarar að leggja aukna áherslu á starfsþróun, breyta 

kennsluháttum og aðlaga nemendur að því sem koma skal í framtíðinni (Björn Gunnlaugsson 

o.fl., 2016). Í upphafi skólaárs vissi ég að nemendur myndu fá spjaldtölvur afhentar í október 
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og þegar þær kæmu færi mikill tími í að kenna nemendum á þær og læra á ýmis forrit og 

smáforrit sem við gætum nýtt okkur í náminu. Eins og kom fram í svörum nemenda úr 

viðhorfakönnuninni þá finnst þeim gaman að vinna verkefni í spjaldtölvunni. Þær niðurstöður 

haldast í hendur við þá upplifun sem ég fæ af kennslustundum sem við erum að vinna í 

spjaldtölvunum, nemendur eru virkir og agavandamál eru lítil sem engin. Einnig eru 

spjaldtölvunar frábærar fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku og þær hjálpuðu 

mér mikið með námsefni fyrir þá. 

Seinna rannsóknartímabilinu lauk 13. mars 2020. Þegar því lauk voru nemendur 

búnir að tileinka sér leikni í upplýsingatækni og einnig búnir að læra að nýta sér 

spjaldtölvurnar á fjölbreyttan og skapandi hátt. Nemendur voru meðal annars búnir 

að læra á Google Drive, Google Classroom, Google Docs og Sheets, Pages, Book 

Creator, Keynote, Imovie og Kahoot ásamt allskonar gagnvirkum æfingasíðum og 

smáforritum. Sú kunnátta ásamt 1:1 hugmyndafræðinni frá Kópavogsbæ kom sér 

sérstaklega vel á þessu ári enda fordæmalausir tímar með eindæmum. Þann 11. 

mars lokaði skólinn vegna óþrifnaðar sökum verkfalls og síðan bættist við 

takmarkað skólahald vegna Covid-19. Því kom það sér einstaklega vel fyrir okkur að 

nemendurnir voru með spjaldtölvur og við gátum enn þá lagt fyrir verkefni og látið 

nemendur skila okkur verkefnum í gegnum Google Classroom. Dæmi um slíkt 

verkefni var að nemendur áttu að halda dagbók, sem var ritunaræfing í íslensku sem 

þau áttu að skrifa í Book Creator. Síðan áttu þau að lesa upp einn dag og taka sig 

upp í leiðinni á myndband. Myndbandinu þurftu þau að skila inn í skilahólf á Google 

Classroom og við kennararnir gátum farið yfir verkefnið og gefið nemendum 

endurgjöf. 

Það er nokkuð ljóst að spjaldtölvur eru komnar til að vera hvort sem okkur líkar það betur 

eða verr. Kennarar þurfa að tileinka sér færni í að nota ólík forrit og smáforrit og gefa 

nemendum tækifæri á að vinna fjölbreytt verkefni í tölvunum. Spjaldtölvurnar urðu 

mikilvægur partur af þessu rannsóknarverkefni án þess að það væri það sem ég hafði lagt 

með í upphafi. Hins vegar þurfti ég að aðlaga kennsluna og markmið mín að stefnu 

Kópavogsbæjar og með aukinni þekkingu og reynslu sá ég ótal möguleika með notkun 

spjaldtölva í kennslu. Það er skylda okkar sem fagmanna að aðlaga okkur að breyttum tímum 

en ekki að aðlaga börn nútímans að fornum starfsháttum og nýta okkur tæknina í starfi. Þótt 

að markmið mitt hafi verið að kenna bóklega námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki þá hef 

ég með aukinni reynslu séð að það eru ótal möguleikar fyrir hreyfingu og leik með því að 

nota spjaldtölvurnar en einnig tel ég þær skapa fjölmarga möguleika fyrir útikennslu. 
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5.3 Að virkja nemendur í námi 

Eitt af meginhlutverkum kennarans er að vekja áhuga nemenda á náminu og viðhalda honum 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ég hafði aldrei 

kennt í grunnskóla fyrr en ég hóf störf sem umsjónarkennari haustið 2019. Ég gerði mér ekki 

grein fyrir því þegar ég byrjaði að kenna hve erfitt það getur reynst að virkja suma nemendur 

og vekja áhuga þeirra. Um haustið var ég full af eldmóði og ætlaði að ná til allra nemenda 

með því að hafa námið skemmtilegt, áhugavert, fara í leiki og leyfa þeim að hreyfa sig. Hins 

vegar féllust mér hendur sökum agavandamála, þekkingarleysis og tímaskorts. Mín upplifun 

var að ég hefði lítinn sem engan tíma til að skipuleggja námið, agavandamál tóku mikið af 

mínum tíma, sem og foreldrasamskipti og fundir vegna þeirra. Ég var andlega uppgefin. 

Einnig þekkti ég námsefnið ekki nægilega vel og hafði aldrei kennt nemendum á miðstigi 

áður. Þá þurfti ég vitaskuld að sinna mínu eigin háskólanámi, börnum og fjölskyldu.  

Leiðsagnarkennarinn minn hjálpaði mér mikið í samfélagsfræði- og náttúrufræðitímum 

og kom mér vel inn í söguaðferðina. Eins fékk ég að fylgjast með henni í starfi og fannst 

aðdáunarvert hvað hún náði vel til flestra nemenda og átti auðvelt með að fá þau í spjall. 

Hún hefur reyndar 40 ára starfsreynslu og mikla þekkingu á efninu svo það er svo sem ekki 

við öðru að búast en ég fann fyrir miklu óöruggi við að kenna í gegnum söguaðferðina á fyrra 

tímabilinu. Hvort tveggja vegna þekkingarleysis og vegna þess að ég hafði fyrirmynd sem mér 

fannst ég ekki standast samjöfnuð við. Mér fannst ég ekki vera á jöfnum grundvelli og ekki ná 

jafn vel til nemenda í þessum námsgreinum. Á seinna tímabilinu hafði ég náð betri tökum á 

söguaðferðinni og eins fannst mér auðveldara að kenna um náttúrufyrirbæri Íslands heldur 

en landnám Íslands einfaldlega vegna þess að ég hef meiri áhuga á því efni. Áhugi minn á 

efninu leiddi til þess að ég átti auðveldara með að kveikja áhuga nemenda á seinna 

tímabilinu og eins reyndist mér léttara að eiga samræður við nemendur um efnið. Ég var 

smám saman að öðlast aukna reynslu og öryggi. Mér gekk betur að skipuleggja 

kennslustundirnar með markmið mín og hugmyndir að leiðarljósi 

Söguaðferðin hentar að mínum dómi vel, meðal annars vegna þess að sögurammarnir 

bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og eitthvað fyrir alla (Björg Eiríksdóttir, 1995). Ég hef 

mikinn áhuga á að efla færni mína við að beita þessari aðferð. Niðurstöður úr 

viðhorfakönnun sem ég lét nemendur mína taka 4. mars 2020 staðfesta að meiri hluta 

nemenda fannst gaman að læra í gegnum söguaðferðina. Þær niðurstöður styrkja mig einnig 

í þeirri trú að söguaðferðin sé vænleg leið til þess að kenna nemendum á fjölbreyttan hátt. 

Einnig er gaman að hafa myndir úr söguaðferðaverkefnunum uppi á veggjum 

kennslustofunnar og nemendur geta nýtt sér þær upplýsingar við úrvinnslu á verkefnum og 

könnunum. Með aukinni reynslu og þekkingu á söguaðferðinni tel ég að mér muni ganga 

betur að ná betur utan um sögurammana og finn að það verður auðveldara að búa til 
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verkefni sem eru ekki endilega nú þegar í rammanum. Viðhorfakönnunin gaf mér líka ágæta 

sýn á viðhorf nemenda og áhugasviði þeirra. Niðurstöðurnar veita mér innblástur fyrir 

framtíðina og ég er enn þá staðráðnari í því að halda áfram að skipuleggja nám í gegnum leiki 

og hreyfingu eftir fremsta megni, kenna eftir söguaðferðinni og samþætta nám ásamt því að 

fara oftar út með nemendur í útikennslu.  

Með hliðsjón af niðurstöðum úr rannsóknum (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 

2017; Brooker, 2011; Den Heijer o.fl, 2017; Johnson, Christie, Wardle, 2005; Licorish o.fl., 

2018; Marinka, 2005; Milne o.fl., 2018; Trost, 2007; Vlachopoulos og Makri, 2017), og með 

tilvísun til álits margra fræðimanna (Dewey, 1933; Elkind, 2007; Gígja Gunnarsdóttir, 2010; 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Sahlberg og 

Doyle, 2019), þá er ég viss um að ef mér tekst að tileinka mér slíkar kennsluaðferðir þá næ ég 

til sem flestra nemenda og næ að kveikja áhuga og virkja þá í námi. Mér finnst að reynsla mín 

af þessu verkefni staðfesti þetta. 

 

5.4 Nám fyrir alla 

Í 2. gr. laga um grunnskóla (2008) og Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011) er 

kveðið á um að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Það þýðir að inni í 

einum bekk getur kennarinn verið með mjög ólíkan nemendahóp. Einnig ber kennaranum 

skyldu til að ná til allra nemenda og vekja hjá þeim áhuga (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011; Behrens o.fl.,2017; Den Hejer, 2017; Hrund Logadóttir o.fl., 2012; 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Áður en ég hóf störf sem umsjónarkennari gerði ég mér engan 

veginn í hugarlund hversu flókin þessi nálgun er í raun. Ég horfðist í augu við fjölbreyttan 

nemendahóp. Af 22 nemendum töluðu tveir ekki íslensku, rúmlega helmingur var með 

einhverskonar lestrar- eða málþroskaraskanir, þrír nemendur voru afburðarnemendur, tveir 

nemendur glímdu við vandamál í félagsfærni og þrír nemendur eru með ADHD greiningu. 

Samkvæmt fræðunum þá ættu fjölbreyttar kennsluaðferðir að koma til móts við bekk af 

þessum toga þar sem einstaklingar eru ólíkir og með mis mikinn áhuga (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011). Einnig hafa niðurstöður úr nýlegum rannsóknum (Den 

Hejer o.fl., 2017) sýnt fram á að hreyfing er gott meðferðarúrræði til að nota samhliða 

öðrum meðferðarúrræðum sérstaklega hjá börnum með ADHD. Niðurstöður rannsókna hafa 

sömuleiðis leitt í ljós að fái þau börn að hreyfa sig meira í skólanum stuðli það að bættum 

námsárangri og þá einkum í stærðfræði og lestri (Den Heijer o.fl, 2017). Niðurstöður 

rannsóknar minnar leiddu í ljós að það reyndist mér erfitt að ná til allra nemenda, virkja þá í 

námi, halda góðri agastjórnun og nota fjölbreytta kennsluhætti, sérstaklega á fyrra 

rannsóknartímabilinu.  
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Samkvæmt rannsóknum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Sahlberg og Doyle, 2019) er 

enn mikið um vinnubókamiðaða kennslu, og lítið um hreyfingu og fjölbreytta kennsluhætti. 

Þetta kemur heim og saman við mína reynslu, úr leikskólastarfi og vettvangsnámi í öðrum 

grunnskóla. Það segir okkur að lítið beri á einstaklingsmiðuðu námi eins og Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti (2011) kveður á um og skólinn hentar aðeins fáum 

einstaklingum. Ég dreg þá ályktun að meiri hluta nemenda finnst erfitt að sitja kyrrir og læra í 

vinnubókum ef marka má niðurstöður úr viðhorfakönnuninni sem var lögð fyrir nemendur 4. 

mars 2020 ásamt skrifum fræðimanna (Elkind, 2007; Sahlberg og Doyle, 2019) og er sú 

kennsluaðferð því ekki vænleg til árangurs. 

Á seinna tímabilinu gekk mér betur að nota leiki og hreyfingu sem kennsluaðferðir og 

eins og niðurstöður úr viðhorfakönnunni sýna fram á að þá finnst nemendum gaman í 

leikjum en þeir eru ekki vissir um að þeir séu að læra eitthvað í gegnum þá. Þeim 

niðurstöðum ber saman við niðurstöður úr rannsóknum á námi barna en börn upplifa ekki að 

þau séu að læra þegar þau eru í leikjum sem gerir leiki að tilvalinni kennsluaðferð (Elkind, 

2007; Sahlberg og Doyle, 2019). Niðurstaða mín er sú að það er krefjandi verkefni fyrir alla 

kennara að mæta þörfum hvers og eins nemanda, virkja áhuga og virkni ásamt því að nýta 

fjölbreytta kennsluhætti í skólastarfi. 

 

5.5 Samantekt 

Í haust stóð ég frammi fyrir þeirri áskorun að tileinka mér fjölbreytta kennsluhætti. Einnig 

stóð ég að innleiðingu spjaldtölva í árganginum sem ég var að kenna ásamt því að vinna 

þessu verkefni. Markmiðið var að kenna í gegnum hreyfingu og leiki í staðinn fyrir að hafa of 

mikinn vinnubókarlærdóm. Þá vildi ég leggja áherslu á ígrundun og að rýna í starf mitt. 

Bekkurinn var frekar fjölbreyttur en stærsta áskorunin var að finna efni til að nýta mér í 

kennslu enda var ég ekki með mikla starfsreynslu þar sem ég var nýr kennari. Ég hafði mótað 

mér ákveðna starfskenningu sem ég var ákveðin í að starfa eftir. Ásamt því þurfti ég einnig 

að tileinka mér fjölbreyttar leiðir í upplýsingatækni og nýta spjaldtölvurnar markvisst í 

kennslu. Í fræðilega kaflanum gerði ég grein fyrir mikilvægi hreyfingar og leikja í skólastarfi 

barna. Rannsóknir sýna fram á bættan námsárangur hjá börnum þegar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru notaðar ásamt því að stuðlað er að bættum líkamlegum-, andlegum- og 

félagslegum þroska (Alvarez-Bueno o.fl., 2017; Behrens o.fl., 2017; Gígja Gunnarsdóttir, 

2010; Milne o.fl., 2018; Mullender-Wijnsma o.fl., 2016; Trost, 2007). Markmið mitt var að 

skipuleggja námið þannig að ég gæti kennt bóklega námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki. 

Ég vil halda áfram með það að markmiði. Með slíkri nálgun kem ég til móts við stóran 

nemendahóp og næ að virkja nemendur og kveikja áhuga. Það ætti að vera meginmarkmið 

allra kennara (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011). Þótt að ég hafi lagt upp með 
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það að markmiði í upphafi skólaársins að nýta leiki og hreyfingu í auknum mæli þá komst ég 

að því að ég vil einnig tileinka mér aukna færni í að beita söguaðferðinni því ég tel hana vera 

frábæra nálgun í kennslu, sérstaklega í samfélagsgreinum og náttúrufræði. Einnig nær sú 

kennsluaðferð vel til nemenda. Ég komst einnig að því að spjaldtölvur og upplýsingatækni 

geta komið að góðum notum í námi barna í dag og virðist ná að fanga áhuga nemenda og 

virkja þá. Verkefnaskil geta verið með fjölbreyttum hætti og spjaldtölvan nýst vel í 

margskonar viðfangsefnum, bæði inni í kennslustofunni, úti og heima. Þrátt fyrir erfiðan 

vetur og margar áskoranir þá tókst mér hægt og rólega að ná markmiðum mínum. Ég hef 

öðlast þekkingu sem ég get byggt á og veit hvernig kennari ég vil vera. Því tel ég að reynslan 

af fyrsta kennsluári mínum ásamt þessu verkefni hafi átt gífurlega mikinn þátt í að móta mig 

sem kennara og styrkt skoðanir mínar varðandi nám nemenda. 
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6 Lokaorð 

Svarið við niðurstöðum starfendarannsóknar er aldrei já eða nei svar. Markmiðið er að efla 

sjálfan sig í starfi og bæta við sig þekkingu (Hafþór Guðjónsson, 2008). Því hefur fyrsta 

starfsárið mitt sem umsjónarkennari á miðstigi mikið gengið út á ígrundun um starf mitt. Ég 

hef mótað mér starfskenningu og ákveðið að vinna í takt við hana og byggi hana á fræðum 

og eigin reynslu. Bakgrunnur minn átti stóran þátt í að móta mig sem þá manneskju sem ég 

er í dag og þá sýn sem ég hef á nám barna. Frá því ég byrjaði að stunda íþróttir af krafti lærði 

ég að með þrautseigu og að gefast ekki upp er hægt að ná langt. Einnig lærði ég að það er í 

lagi að gera mistök og hversu mikilvægt það er að standa upp aftur og halda áfram. Sá 

eiginleiki kom að gagni við framkvæmd á þessu meistaraverkefni og við kennslu á þessu 

fyrsta starfsári mínu. Samkvæmt kenningu John Dewey (Dewey, 1933) læra börn best af því 

að kynnast hlutunum af eigin raun í stað þess að lesa um þá í bókum. Hægt er að líkja námi 

barna við ferlið sem fer í gang hjá smábörnum þegar þau læra að ganga. Flest ungabörn byrja 

á því að skríða, síðan standa þau upp og taka svo fyrstu skrefin. Áður en þau geta gengið þá 

detta þau milljón sinnum. Barnið sem er að læra að ganga hugsar aldrei þótt því mistakist 

„nei þetta er ekki fyrir mig“. Það heldur áfram að reyna þangað til að það er farið að ganga 

og síðan hleypur það. Að því sögðu þarf námsumhverfið að stuðla að því að nemendum geti 

mistekist en að áhuginn hjá þeim sé svo mikill að þeir vilji halda áfram að reyna og gefist ekki 

upp. Það sama á við um kennarann, hann þarf einnig að hafa rými til þess að mistakast og 

læra á þeim. Segja má að ég hafi fengið eldskírn, þar sem ég fékk fjölbreyttan nemendahóp, 

nemendur með annað móðurmál en íslensku ásamt nemendum sem voru að koma nýir í 

skólann, nemendur með greiningar, nemendur með agavandamál og nemendur sem skara 

fram úr. Einstaklingsmiðað nám og skipulag í kringum það krefst gríðarlega mikils tíma, tíma 

sem ég tel að margir kennarar eigi ekki til. Kennarinn verður að skipuleggja kennsluna á þann 

hátt að hún nái að virkja nemandann og vekja hjá honum áhuga svo að hann gefist ekki upp. 

Takist það tel ég að forsendur fyrir því að nám eigi sér stað séu til staðar. Í gegnum þessa 

rannsókn hef ég áttað mig betur á mörgum þáttum í starfi kennarans.  

Á fyrra tímabilinu gekk mér illa að kenna í gegnum hreyfingu og leiki en með aukinni 

reynslu kom það öryggi sem ég þurfti og ég náði betri tökum á markmiðum mínum. Eftir því 

sem leið á önnina fór ég að gera mér grein fyrir því að það væri ekki tími fyrir allt. Ég þurfti að 

skipuleggja námið eins vel og ég gæti og ég mætti ekki láta agavandamál hafa of mikil áhrif á 

mig. Það að starfið hefði svona mikil áhrif á mig andlega sýndi mér að mér væri ekki sama og 

að ég vildi það besta fyrir nemendurna. Ætli það sé ekki það sem einkennir góðan kennara? 

Eftir jól þá fann ég hvernig ég náði betur tökum á starfinu, ég varð sjálfsöruggari og hafði 

meiri trú á eigin getu, eflaust hafði framkoma mín og öryggi áhrif á nemenda hópinn. Mér 
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fannst agavandamálin færri eftir jól og einnig náði ég að skipuleggja námið betur og vinna að 

þeim markmiðum sem ég hafði sett mér. Tilgangurinn með þessu meistaraverkefni var að 

rannsaka hvernig mér tækist að kenna bóklega námsþætti í gegnum hreyfingu og leiki í stað 

þess að láta nemendur einungis læra í vinnubókum. Í Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013) kemur fram að fas og framkoma kennarans skiptir miklu máli um það 

hvernig kennarinn nær til nemenda sinna og að framkoma kennarans sé óaðskiljanlegur hluti 

af kennsluaðferð hans. Eftir að hafa öðlast nokkra reynslu finn ég að þetta er á rökum reist. 

Því tel ég að starfendarannsókn sem slík sé frábær leið fyrir kennara til að efla sjálfan sig í 

starfi. Ef að fas og framkoma kennarans er ekki góð eða ópersónuleg er hann ekki líklegur til 

þess að ná til nemenda sinna sama hversu mikla þekkingu hann hefur og hversu góðar 

kennsluaðferðir hann notar. Ef til vill gekk betur hjá mér á seinna rannsóknartímabilinu því 

ég náði betur til nemendanna bæði af því að við þekktumst betur og ég var sjálfsöruggari 

ásamt því að ég notaði vinnubækurnar sjaldnar. Ég hef lært ótrúlega mikið á þessu fyrsta 

starfsári mínu. Ég veit hvernig kennari ég vil vera og hvernig ég vil geta mætt nemendum 

mínum. Ég hef öðlast betri færni í bekkjarstjórnun og móttöku nýnema með annað 

tungumál. Ég hef öðlast reynslu í notkun á fjölbreyttum kennsluaðferðum og náð að tileinka 

mér næga færni í söguaðferðinni til að vera örugg með að nota hana í kennslu. Ég hef betri 

þekkingu á upplýsingatækni og notkun spjaldtölva í skólastarfi. Einnig hef ég betri innsýn inn 

í nám barna og þekkingu á námsefni. Ég mun hiklaust horfa inn á við í starfi mínu sem 

kennari og ígrunda starf mitt reglulega héðan í frá. Ég hvet alla til að gera slíkt hið sama. 

Rannsóknin hefur skilað mér árangri og hefur haft áhrif á mig sem kennara og hjálpað mér að 

móta starfskenningu mína. Ég trúi því að núverandi nemendur mínir, ásamt verðandi 

nemendum mínum njóti þessarar afurðar í beinu framhaldi. Rannsóknin sýnir fram á 

mikilvægi þess að mæta nemendum þar sem áhugi þeirra liggur. Börnum finnst gaman í 

leikjum, útikennslu og að hreyfa sig ásamt því að nota spjaldtölvur í námi. Taka ætti mið af 

þessu við skipulag skólastarfs. Ég tel því að þetta verkefni hafi verið mér dýrmætt þar sem 

það gaf mér tækifæri á að efla mig sjálfa í kennslu og styrkti trú mína á mikilvægi leikja og 

hreyfingar í öllu barnastarfi. Slík kennsla krefst mikils undirbúnings en hægt er að segja að sú 

vinna borgi sig margfalt á endanum.  

Það má með sanni segja að kennaranemi dýfi sér beint í djúpulaugina þegar hann hefur störf 

sem umsjónarkennari. Mín stærsta áskorun var að tileinka mér námsefnið og finna leiðir til 

að kenna það á fjölbreyttan hátt með áhugaverðum verkefnum, leikjum, hreyfingu, útiveru 

og spjaldtölvum. Tilfinning mín var sú að ég væri að finna upp hjólið. Þegar rannsóknin hófst 

upplifði ég að ég hefði viljað hafa aðgang að tilbúnu námsefni sem styddi við markmið  mín 

og hugmyndir um kennslu og nám barna. Það hefði verið frábært að hafa námsefni til dæmis 

frá Menntamálastofnun sem væri búið til með það að markmiði að nemendur sætu ekki 

kyrrir í sætum sínum að fást við vinnubækur heldur væri lögð áhersla á að kenna í gegnum 
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leiki, hreyfingu og útiveru. Í vinnubókunum gætu verið allskonar hugmyndir af leikjum og 

tenglar inn á rafrænar æfingar eða QR kóðar sem nemendur gætu tekið mynd af í 

spjaldtölvunum og farið beint inn á rafræn spjaldtölvuverkefni, þrautir eða ratleiki. Mín 

upplifun er sú að það séu margir kennarar að finna upp hjólið. Það væri ósk mín að 

Menntamálastofnun myndi leggja fjármagn í að breyta kennslubókum í takt við nútímann og 

tæknina sem við höfum og búa til námsefni og vinnubækur sem nýtast til að auka leiki, 

hreyfingu, útiveru og eins til að auðvelda þeim að nota hinar ýmsu tækninýjungar. Það væri 

líka í takt við menntastefnuna í landinu, skóli án aðgreiningar. Ég er viss um að ef það yrði 

lögð vinna í að endurskipuleggja námsbækurnar með ofangreind markmiði að leiðarljósi þá 

myndum við ná upp betra námssamfélagi, auðvelda kennurum vinnu sína og jafnvel leiða til 

þess að við stæðum okkur betur í samanburðarkönnunum s.s.Pisa.  

Munum að leikurinn er og mun alltaf vera börnum eðlislægur og þeirra leið til að 

uppgötva heiminn. Við þurfum að aðlaga kennsluna að nemendunum á fjölbreyttan hátt og 

stuðla að því að eyða námsleiða og neikvæðri upplifun af skólanum. Skólinn er ætlaður öllum 

og allir geta lært eitthvað, en börn læra á mismunandi hátt og það falla ekki allir í sama 

mótið. En öll kunnum við að leika okkur. 
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Viðauki A: Kennsluáætlun 
Kennsluþættir: Leikur og hreyfing 

Markmið: Nemendur öðlist færni í að bera fram ensk orð og læri að skrifa þau  

 

 

C
a.

 1
0

 –
 2

0
. m

ín
 

Hvísluleikur: Nemendum 

er skipt í lið og raða sér upp 

í raðir aftast í 

skólastofunni. Kennari 

lætur nemendur draga 

miða með enskum orðum 

á. Aftasti nemandinn sem 

dregur miðann þarf að 

segja næsta nemanda 

orðið og þannig koll af kolli. 

Sá sem er fremstur þarf að 

hlaupa að töflunni og skrifa 

svo orðið upp. Ef orðið er 

vitlaust skrifað lætur aftasti 

nemandinn miðann ganga 

áfram og sá sem er 

fremstur hleypur að 

töflunni og hjálpast þeir þá 

að skrifa orðið rétt. Annar 

hleypur síðan aftast í 

röðina en hinn fer aftur 

fremst þannig gengur 

leikurinn koll af kolli. 

 

 

 

 

 

Að nemendur öðlist færni í 

samskiptum, hlustun og 

samvinnu. Ásamt því að 

geta borið fram ensk orð 

rétt og ritað þau á réttan 

hátt. 

 

Tvö til fjögur lið. Beinar raðir 

aftast. Nokkur orð í poka, 

skál eða slíku sem nemendur 

draga úr. Því fljótari sem 

nemendur eru því fleiri 

orðum ná þeir. Fyrir hvert 

rétt skrifað orð er eitt stig. 

Leikurinn klárast þegar orðin 

úr skálinni eru búin. Gott er 

að hafa auka skál fyrir orða 

miða sem búið er að nota 

svo miðarnir týnist ekki. 

Mín.  Framkvæmd   Hæfni     Skipulag 
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Viðauki B: Viðhorfakönnun 

Hvað finnst mér?    

Mér finnst gaman í 

leikjum 

 

   

Mér finnst ég læra í 

gegnum leiki 

 

   

Mér finnst við fara 

nógu oft í leiki 

 

   

Mér finnst gaman að 

læra í gegnum 

vinnubækur 

 

   

Mér finnst 

söguaðferðin 

skemmtileg 

 

   

Mér finnst við fara 

nógu oft í útikennslu 

 

   

Mér finnst gaman í 

útikennslu 

 

   

Mér finnst gaman að 

vinna verkefni í 

spjaldtölvunni 

 

   

Mér finnst ég fá að 

hreyfa mig nægilega 

mikið í skólanum 

 

   

Mér finnst erfitt að 

sitja kyrr og læra 
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Viðauki C: Verk nemenda 

 

  

Foreldrakvöld og verkefni nemenda í 

sögurammanum um Landnám 

Íslands 

 

 

                                                Söguramminn náttúrufyrirbæri á Íslandi  
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Útikennsla í sögurammanum um náttúrufyrirbæri á Íslandi 

.sögurammanumFossagerð í fjörunni. 

 


