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Ágrip 

Nær ómögulegt virðist stundum að uppfylla þær skyldur kennara að koma til móts við 

fjölbreytta flóru nemenda, kenna þeim á áhrifaríkan hátt og stuðla jafnframt að námsánægju 

þeirra. Þegar nýir kennarar standa frammi fyrir þessari miklu áskorun er hætta á að þeir falli í 

fastar skorður í kennslu frekar en að nýta skapandi kennsluhætti sem höfða til nemenda. Til 

að kenna nemendum þannig að þeir hafi gagn og gaman af skal beina athyglinni að þeim 

sjálfum og virkja þá í náminu. Söguaðferðin setur nemendur í fyrsta sæti og byggir á 

hugmyndum þeirra og reynslu. Hún er samansett úr ýmsum kennsluaðferðum sem fá 

nemendur til að vinna saman á skapandi hátt. Vinnan er heildstæð og er verkefnið sett í 

áþreifanlegt samhengi þannig að það skipti nemendur máli. Í þessari rannsókn kanna ég 

ávinning og áskoranir þess að vinna með söguaðferðina með því að nota hana í eigin kennslu 

á mínu síðasta ári í kennaranáminu. Ég geri þetta í von um að rannsóknin reynist kennurum 

og kennaranemum hvati til þess að hrista upp í kennsluháttum og nýta söguaðferðina til að 

tryggja árangursríka kennslu. Um er að ræða starfendarannsókn og þess vegna skoðaði ég  

sjálfa mig og þróun mína sem kennara til viðbótar við ferli innan skólastofunnar og árangur 

nemenda. Ég notaði dagbók til að skrá það sem átti sér stað í hverri kennslustund og ígrunda 

hvernig til tókst. Einnig tók ég myndir af vinnu nemenda. Vinnan reyndist mér mikið 

lærdómsferli og kom margt í ljós. Áhugi og vinnusemi nemenda skein reglulega í gegn, 

sérstaklega í sambandi við skapandi verkefni. Verkleg vinna varð einnig til þess að nemendur 

sem eiga erfitt með hefðbundið nám unnu af ákafa. Ekki fór þó allt að óskum og reyndist mér 

erfitt að stuðla að samvinnu og sjálfstæðum vinnubrögðum. Stuðningur samkennara og 

námsgleði nemenda urðu hins vegar til þess að ég taldi kennsluna árangursríka og get með 

heilum hug mælt með söguaðferðinni, fyrir nýja kennara jafnt sem reyndari.  
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Abstract 

The Storyline Method in the Primary Classroom: Strengths and Shortcomings 

 

Modern day teachers are under a lot of pressure to provide quality education for all 

students. When faced with this overwhelming task, teachers tend to get stuck in a rut with 

their teaching and shy away from creative teaching methods better suited to the students. In 

order to motivate them and promote joy in learning, teachers must look to student-centered 

methods that take their interests and experiences into account. Storyline is one such 

method. It combines various teaching techniques that get students working together in a 

creative way. Subjects are integrated and the learning is put into context, making it more 

meaningful to students. In this action-research I explore the strengths of teaching with the 

Storyline method as well as possible shortcomings. I do this by using the method myself in 

my vocational studies. Hopefully it will prove useful to other teachers, especially novices, 

and inspire them to use the Storyline Method in their teaching. I recorded my data in a diary, 

focusing on the processes within the classroom, the students‘ work and my own learning 

process. I also took photographs of final products. The research was very educational for me 

and I encountered both benefits and difficulties in my teaching. I found the students were 

very interested and involved, especially when given the opportunity to work creatively in a 

hands-on way. In these instances, students who often have difficulties with school work, 

thrived. I did have some trouble providing opportunities for co-operative learning and 

getting students to work independently but the support of my coworkers and the students‘ 

apparent joy led me to sincerely enjoy this experience. I can wholeheartedly recommend the 

Storyline Method in teaching, for novices and experts alike. 
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1 Inngangur  

Kennarar standa frammi fyrir þeirri miklu áskorun að koma til móts við nemendur á ólíku 

getustigi sem hafa þar að auki ólík áhugasvið og námsstíl. Kennurum ber skylda til þess að 

kenna þessum nemendum á áhrifaríkan hátt og draga fram og nýta styrkleika hvers og eins. 

Allir eiga þeir rétt á námi við hæfi og skal kennsla taka mið af þörfum og reynslu nemenda. 

Þetta kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla (2013). Þar að auki þurfa kennarar að styðja við 

námshvöt og námsgleði nemenda. Þetta er umfangsmikið verkefni og virðist stundum nær 

ómögulegt. Þó viljinn til að hrista upp í hefðbundnum kennsluháttum sé til staðar er erfitt að 

vita hvernig skal fara að, einkum þegar þrýstingur á að komast yfir námsefni og ná prófum er 

annarsvegar. Þegar verkefnið er svona yfirþyrmandi er hætta á að kennsla verði vanabundin 

og að kennarar kjósi hefðbundna kennsluhætti sem þeir þekkja frekar en að nýta fjölbreyttari 

kennsluhætti sem ef til vill höfða frekar til nemenda. Nýútskrifaðir kennarar mæta til starfs 

uppfullir af væntingum og hugmyndum sem gjarnan leysast upp þegar þeir standa frammi 

fyrir veruleika kennslunnar (Lilja M. Jónsdóttir, 2012 & Zeichner og Tabachnick, 1981). Þetta 

er afar vandasamt því til að koma til móts við nemendur með ólíka getu og þarfir verður 

kennari að stefna að fjölbreyttum viðfangsefnum og kennsluaðferðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Kennarar sem vilja ná til nemenda og kenna þannig að nemendur hafi 

gagn og gaman af náminu verða að beina athygli að nemendunum sjálfum, reynslu þeirra, 

styrkleikum og hugmyndum þeirra um námið. Mikið hefur verið fjallað um einstaklingsmiðað 

nám til að ná þessu fram. Undir þetta hugtak falla ýmsar aðferðir, til að mynda þemanám, 

samvinnunám og heildstæð viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Ég vil gjarnan bæta við 

þessa upptalningu og kynna hér með til leiks kjarna þessarar ritgerðar: söguaðferðina (e. 

storyline). Söguaðferðin sameinar og felur í sér margar aðferðir sem gefa nemendum kost á 

heildstæðu námi þar sem þeir hafa áhrif. Í vinnu með henni þjálfast nemendur í samvinnu, 

þrautalausnum, skapandi hugsun og svo lengi mætti telja. Ég kynntist söguaðferðinni á mínu 

öðru ári í kennaranámi og hefur hún verið mér ofarlega í huga síðan. Hún virðist hljóta 

einróma lof frá kennurum og nemendum sem hafa reynslu af henni og styður við hugmyndir 

um einstaklingsmiðað nám. Því vil ég kanna í þessu verkefni áskoranir og ávinning sem 

notkun söguaðferðarinnar getur haft í för með sér og lagt þannig eitthvað til málanna um 

söguaðferðina. Rannsóknarspurningin sem ég mun leitast við að svara hljómar svo: Hvaða 

gildi hefur söguaðferðin í vinnu með nemendum á yngsta stigi grunnskóla? Einnig set ég fram 

undirspurningarnar: Hvaða ávinningur fylgir kennslu með söguaðferðinni fyrir nemendur og 

kennara? Hvaða áskoranir fylgja kennslu með söguaðferðinni fyrir nemendur og kennara? 
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Til að svara þessum spurningum mun ég vinna með söguaðferðina sem kennaranemi á 

mínu síðasta ári til að upplifa áhrif hennar á nemendur mína og mig sjálfa. Markmið mitt er 

að auðvelda kennurum, sérstaklega nýjum kennurum, að tryggja gæðakennslu fyrir 

nemendur sína og koma í veg fyrir að þeir festist í hefðbundnum kennsluaðferðum. Það er 

mín trú að þetta stuðli að aukinni starfsánægju. Einnig hef ég ánægju nemenda í huga og 

leitast eftir því að virkja þá í námi. Ef kennsla með söguaðferðinni reynist hafa þau jákvæðu 

áhrif sem ég tel að hún hafi, vona ég að verkefni þetta reynist kennurum og kennaranemum 

hvati til að nýta sér hana. Ég er ekki síst með sjálfa mig sem verðandi kennara í huga í þessu 

samhengi. 

 Ritgerðin hefst á fræðilegum kafla þar sem fjallað verður um söguaðferðina. Fyrst 

verður fjallað um það hvernig aðferðin kom til, en næst um einkenni hennar og fræðin sem 

styðja við það að hún sé notuð. Því fylgir kafli um hagnýt ráð sem hafa ber í huga við kennslu 

og loks stutt umfjöllun um fyrri rannsóknir á söguaðferðinni. Á eftir þessum fræðilega kafla 

fylgir aðferðafræði rannsóknarinnar. Sagt verður frá framkvæmd og niðurstöðum í þar til 

gerðum kafla en umræður og samantekt á þeim fylgja þar á eftir. Í lok ritgerðarinnar er að 

finna lokaorð, heimildaskrá og viðauka. 
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2 Söguaðferðin 

Söguaðferðin er samansett úr ýmsum kennsluaðferðum og eru ímyndaðar aðstæður settar í 

áþreifanlegt samhengi þegar unnið er með hana. Nemendur vinna saman á skapandi hátt til 

að leysa úr ýmsum vandamálum. Áhersla er lögð á að nýta þekkingu nemenda og hugmyndir 

svo að þeir séu virkir í námi sínu, það skipti þá máli og þeir hafi dálæti af. Í þessum kafla 

verður fjallað nánar um söguaðferðina, hvernig hún kom til, hvað það er sem einkennir hana 

og þau kennslufræðilegu rök sem liggja henni að baki. Einnig er fjallað um hvernig sé 

æskilegt að innleiða þessa aðferð í skólastarfi og að lokum um fyrri rannsóknir á henni. Þeirri 

umfjöllun fylgir önnur um rannsóknir á nýliðum í kennslu. 

 

2.1 Uppruni og áherslur 

 

Árið 1965 gaf menntamálaráðuneyti Skotlands út rit sem átti eftir að eiga stóran þátt í því að 

koma söguaðferðinni af stað. Í því kom fram að grunnskólakennarar ættu að stefna að 

nemendamiðuðum aðferðum, notkun hópavinnu þar sem ólíkir einstaklingar vinna saman, 

samþættingu námsgreina og notkun hæfniviðmiða (Harkness, 2007). Ýmsar hugmyndir lágu 

að baki. Til dæmis hugmyndin um hvernig barnið lærir skipti ekki minna máli en hvað það 

lærir og skyldi nám á grunnskólastigi þar af leiðandi taka mið af eðlisfari barna. Þar kom fram 

að grunnskólar hafi ekki náð markmiði sínu nema þeir hafi stuðlað að jákvæðu viðhorfi 

nemenda til náms og skóla. Loks lá sú hugmynd að baki að ef nám ætti að vera 

merkingarbært fyrir nemendann væri nær ómögulegt að aðgreina námsgreinar og var lagt til 

að grunnskólar ættu að tvinna saman ýmsar ólíkar greinar. Áður fyrr höfðu kennarar 

skipulagt námsáætlanir út frá kennslubókum í hverri námsgrein fyrir sig en ráðleggingarnar 

sem nú komu fram kölluðu á gjörbreyttar áherslur í kennslu. Kennarar fengu hins vegar 

takmarkaðar leiðbeiningar um það hvernig ætti að breyta kennsluháttum. Því komu kennarar 

úr endurmenntunardeild Jordanhill kennaraháskólans í Glasgow saman til þess að hjálpa 

kennurum við að þróa starfshætti í takt við nýjar áherslur menntamálaráðuneytisins. Þeirra á 

meðal voru þeir Fred Rendell og Steve Bell, höfundar söguaðferðinnar (Creswell, 1997). Þeir 

höfðu það að markmiði að skapa kennsluaðferð sem tæki tillit til áhuga nemenda auk þess 

að vera krefjandi og lærdómsrík fyrir þá. Kennsla með þessari aðferð skyldi valdefla 

nemendur og auðvelda samþættingu námgreina, en með því er átt við að viðfangsefni 

tengist fleiri en einni námsgrein (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hugmyndafræðin á bakvið 

söguaðferðina kemur víðs vegar að. Nefna má kenningar John Dewey og Jerome Bruner en 

báðir lögðu þeir áherslu á virkni nemendans í eigin námi því kennari getur ekki einfaldlega 
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yfirfært þekkingu eða lært fyrir nemendur (Schwänke og Gronostay, 2007). Ennfremur fjallar 

Dewey um þörf barna á að sinna einhvers konar hlutverki og hvernig þetta geti gert nám 

ánægjulegt og hvetjandi. Rit hans gefa okkur hugmynd um það hvers vegna sögur henta í 

kennslu barna. Börn beina hugsunum sínum að miklu leyti að persónum, hegðun þeirra og 

athöfnum. Hugur þeirra leitast við að sjá heildarmynd af fyrirbærum. Sögur veita þeim þessa 

heildarmynd og vekja að auki tilfinningar í barninu, til dæmis spennu og undrun. Áhugi þeirra 

er því af persónulegum toga. Dewey leggur áherslu á að barnið sé sjálfstæð, hugsandi 

manneskja sem býr þegar yfir heilmikilli þekkingu (Creswell, 2007). Þetta fellur vel að 

hugsmíðahyggjunni svokallaðri, sem einnig er að baki söguaðferðinni. Hugsmíðahyggja er 

námskenning sem kynnt var til leiks fyrir um sjötíu árum (Glasersfeld, 2005). Hún byggist 

meðal annars á hugmyndum Piaget og Vygotsky, en þær hafa átt stóran þátt í að móta okkar 

skilning á henni (Fosnot og Perry, 2005). Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að nám sé ferli 

þar sem nemandi þarf að leggja sig fram við að safna og styrkja eigin þekkingu og hæfni 

(Schwänke og Gronostay, 2007). Ný þekking aðlagast fyrri þekkingu og er því breytileg eftir 

þeim sem túlkar hana (Glasersfeld, 2005). Mál og samskipti hafa áhrif á þetta ferli. Til að 

byggja upp þekkingu verða nemendur að taka virkan þátt í náminu og eiga í samskiptum við 

aðra (Fosnot og Perry, 2005). Hugsmíðahyggjan og fræðimennirnir að baki henni leggja mikla 

áherslu á hlutverk nemandans í námi og félagslegri hlið þess. Söguaðferðin fellur vel að 

þessum áherslum þar sem nemendur taka virkan þátt í að læra það sem skiptir þá máli 

(Creswell, 1997). Ljóst er að ýmis konar hugsjónir liggja að baki söguaðferðinni en nú verður 

greint betur frá einkennum hennar og framkvæmd. 

2.2 Söguaðferðin: Hvað? 

 

Söguaðferðin er í raun ekki ein kennsluaðferð, þó nafnið feli það í sér, heldur er hún ákveðin 

tegund af vinnu, hugsun og skipulagi sem gerir nemendum og kennurum kleift að skapa 

aðstæður fyrir merkingarbært nám. Söguaðferðin felur í sér margar og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Meðal þeirra eru umræðu- og spurnaraðferðir, þrautalausnir, virkt 

leitarnám, sviðsetning, innlifunaraðferðir og skapandi viðfangsefni. Það að auki er mikið lagt 

upp úr hópvinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Sterk áhersla er lögð á námsferlið og 

að þróa ýmsa færni sem getur reynst nemendum gott veganesti í lífinu en með 

söguaðferðinni má skapa ímyndaðar aðstæður og setja þær í raunverulegt samhengi 

(Brownlow, 2007). Þannig gefst nemendum tækifæri til að nýta sér nýja þekkingu og skynja 

mikilvægi þess sem var lært. 

Kennsluáætlunin sem lagt er upp með er svokallaður sögurammi. Að kenna eftir 

söguramma getur tekið um sex til tólf vikur en þetta er breytilegt eftir aldri og áhuga 
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nemenda. Söguramminn heldur utan um sögukafla, lykilspurningar, verkefni, hópaskipan, 

námsgögn og námsmat (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Kaflarnir í sögurammanum eru samdir 

með það í huga að leiða söguna áfram, koma á fót umhverfi, sögupersónum og halda utan 

um söguþráðinn með tilheyrandi uppákomum. Kaflarnir leiða söguna loks að einhvers konar 

hámarki eða endapunkti (Harkness, 2007). Í hverjum kafla leitast nemendur við að svara 

ákveðnum lykilspurningum sem kennari setur fram. Þær leiða söguna áfram. Með 

spurningunum er hægt að kanna fyrri vitneskju nemenda, vekja þá til umhugsunar eða fá þá 

til að leita lausna (Schwänke og Gronostay, 2007). Þær eru meðal annars hannaðar til að 

þjálfa nemendur í sjálfstæðri hugsun og þrautalausn. Þær leggja grunninn að alls kyns 

verkefnum og draga fram fjölbreytt svör nemenda. Þær reynast kennaranum vel til að 

staðsetja nemendur námslega og ákveða í kjölfarið næstu skref í kennslunni (Omand, 2014). 

Með því að svara þeim fá nemendur einnig að koma sínum hugmyndum á framfæri og taka 

þátt í að spinna söguna. Þannig finna þeir að þeir eigi hlut í sögunni sem þeir vinna með 

(Schwänke og Gronostay, 2007). Þar sem vinna innan sögurammans tekur mið af 

hugmyndum nemenda er skipulagið sveigjanlegt en atburðarrás sögunnar lítur nokkurn 

veginn svona út (Mynd 1): 

 

Mynd 1. Atburðarrás sögunnar (Harkness, 2007). 

 

Meðal einkenna söguaðferðarinnar eru sögupersónur. Persónusköpunin sem á sér stað er 

ein af lykilatriðunum í vinnunni og aðgreinir söguaðferðina frá öðrum skapandi 

kennsluaðferðum. Nemendur þurfa að setja sig í spor persónanna, ákveða lífshætti þeirra og 

takast á við vandamál sem þær standa frammi fyrir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Söguaðferðin stjórnast af nokkrum meginreglum. Þær eru leiðbeinandi þegar kemur að 

viðhorfi kennarans, skipulagi og námsmati. Meginreglur söguaðferðarinnar eru eftirfarandi: 

 

Sagan: Sögur eru kjarni mannlegrar reynslu. Þegar við leitumst við að skilja heiminn í 

kringum okkur eða aðra menningarheima lítum við til sagna. Sögur gefa börnum 

fyrirsjáanlega, línulega uppbyggingu og merkingarbært samhengi til að læra.  
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Eftirvænting: Góð saga grípur nemendur þannig að þeir bíða spenntir eftir að heyra hvað 

gerist næst. Það sama gerist í köflum söguaðferðinnar. Þessi eftirvænting tryggir að nám eigi 

sér stað því nemendur eru hluti af ferlinu og hugsa stöðugt um söguna. 

Söguþráðurinn: Góð samvinna kennara og nemenda er gríðarlega mikilvægur hluti af 

söguaðferðinni. Þeir semja söguna saman en kennarinn heldur í þráðinn svo hún uppfylli 

fyrirfram ákveðin markmið kennslunnar. Söguþráðurinn verður að vera sveigjanlegur svo 

hugmyndir nemenda geti haft áhrif á gang mála. 

Eignarhald: Þetta er einn helsti hvati nemenda. Þeir upplifa ábyrgð, stolt og metnað þar 

sem þeir eiga stóran hluta í verkefninu. Þeir eru ekki aðgerðalausir heldur leggja þeir 

eitthvað af mörkum sem skiptir máli fyrir söguna. 

Samhengi: Ný þekking verður að tengjast fyrri þekkingu, þannig byggja nemendur upp 

skilning. Samhengi kemur nemendum í skilning um að þeir séu að læra um tiltekið 

viðfangsefni af ástæðu. Viðfangsefni söguaðferðarinnar endurspegla raunheiminn þannig að 

nemendur sjá hvaða erindi þau eiga við sig og hafa áhuga á að læra meira. 

Uppbygging á undan athöfn: Nemendur þurfa að koma auga á það sem þeir eiga eftir að 

læra. Í framhaldi aðstoðar kennari þá við að finna réttar leiðir til þess að afla upplýsinga, 

skrifa skýrslur, búa til kynningar og fleira. Nemendur geta framkvæmt það sem ætlast er til af 

þeim að því gefnu að búið sé að kynna rétta uppbyggingu fyrir þeim (Creswell, 1997). 

 

Í þessum reglum kemur fram það sem nauðsynlegt er að tryggja til þess að kennsla með 

söguaðferðina verði árangursrík. Mikilvægt er að vera meðvitaður um reglurnar áður en 

kennslan hefst og nýta þær við skipulagningu. Kennari byggir á þekkingu og reynslu sem 

nemendur hafa svo að þeir fái á tilfinninguna að þeir stjórni verkinu og beri á því ábyrgð.  

 

2.3 Söguaðferðin: Hvers vegna? 

 

Eins og áður kom fram þróaðist söguaðferðin út frá breyttum áherslum skoska 

menntamálaráðuneytisins sem settar voru fram til þess að bæta námsárangur nemenda. Í 

því skyni var lagt til að kennsla tæki í meira mæli mið af nemendum, eðlisfari þeirra og 

áhuga. Auk þess ættu nemendur ávallt að njóta þess að læra. Þessi sýn endurspeglaðist í 

skosku námskránni sem kom út árið 2004. Hún bar nafnið A Curriculum for Excellence og 

kynnti bjarta framtíðarsýn þar sem öll börn gætu orðið farsælir nemendur, full sjálfstrausts 

og ábyrgir þátttakendur í samfélaginu. Þau skyldu hafa dálæti af námi og sýna sjálfstæða, 

skapandi og gagnrýna hugsun. Til að gera þessa sýn að veruleika var lögð áhersla á að nám 

yrði sérsniðið að nemendum og ekki yfirborðskennt, heldur þannig að það skipti þá verulegu 
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máli (Boyd, 2007 og Scottish Executive Education Department, 2004). Eins og sést, svipar 

þetta mikið til ritsins sem skoska menntamálaráðuneytið gaf út árið 1965 þar sem 

nemendur, og námsánægja þeirra, voru hafðir í fyrirrúmi. Í grófum dráttum eru þetta 

uppsprettur söguaðferðarinnar en nú verður fjallað betur um þá kennslufræði sem liggur 

henni að baki og gerir hana að æskilegu skipulagi. Fjallað verður um einstaklingsmiðað nám, 

áhugahvöt, skapandi skólastarf og samþættingu námsgreina ásamt samskiptum og 

samræðum nemenda. 

 

2.3.1 Einstaklingsmiðað nám 

 

Sambærileg markmið og þau sem nefnd voru hér á undan hafa komið fram hér á landi. 

Hugtakið einstaklingsmiðað nám birtist fyrst í Starfsáætlun fræðslumála Reykjavíkur 2000 og 

hefur komið reglulega upp síðan (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 1999). Í áætluninni var gerð 

krafa um að allir nemendur fengju menntun við hæfi og að lögð væri áhersla á sjálfstætt nám 

og samstarf nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Carol Ann Tomlinson (2014) hefur fjallað 

mikið um einstaklingsmiðun og segir að tillit sé tekið til þess hvernig börn læra og að kennari 

sé meðvitaður um að ekki læri allir eins. Kennarar sem vilja einstaklingsmiða nám þurfa að 

vera tilbúnir að virkja nemendur í kennslu með því að beita fjölbreyttum kennsluháttum, 

höfða til áhugasviða þeirra og ganga úr skugga um að þeir séu að nálgast markmið sín með 

eigin leiðum. Söguaðferðin býður upp á mörg tækifæri til einstaklingsmiðunar með áherslu á 

samvinnu nemenda og sjálfstæð, skapandi verkefni (Harkness, 2007). Þegar nemendum er 

gert kleift að vinna sjálfstætt og út frá eigin áhugasviðum leggja nemendur ósjálfrátt meira á 

sig og afreka meira í kjölfarið (Tomlinson, 2014). Þetta gæti samkvæmt Long (2011), stafað af 

aukinni innri hvöt (e. intrinsic motivation) nemenda.  

 

2.3.2 Áhugahvöt 

 

Áhugahvöt nemenda skiptir máli þar sem hún er nátengd námsárangri þeirra. Þetta er vegna 

þess að nemendur eru tilbúnir að leggja meira á sig eftir því sem áhugahvötin er meiri (Long, 

2011). Nemendur sem ekki hafa áhuga á náminu munu ekki sinna verkefnum af metnaði 

heldur sitja aðgerðarlausir og veita verkefnum litla athygli (Schwan, 2015). Hugtakið innri 

áhugahvöt lýsir því þegar nemandi tekur virkan þátt í námi vegna þess að honum þykir 

viðfangsefnið nægilega áhugavert og gefandi, frekar en vegna utanaðkomandi þátta á borð 

við umbun og refsingar. Nemandi sinnir þá verkefni vegna þess að hann hefur sjálfur vilja til 

þess (Long, 2011). Því er ljóst að nemendum þarf að finnast viðfangsefnið skemmtilegt og 
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finnast þeir skynja merkingu þess og gildi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ef verkefni er of 

fjarlægt nemendum, eða þá að þeim finnst það ekki þjóna neinum tilgangi, er það ekki 

vænlegt til árangurs. Sjálfræði skiptir einnig máli í þessu samhengi og áhugi nemenda dvínar 

ef þeir upplifa að kennarar hafi of mikla stjórn á lærdómnum (Schwan, 2015). Einnig skal 

varast að festast í vana. Það má fyrirbyggja með að beita virkum aðferðum, notast við 

skapandi viðfangsefni og leyfa nemendum að taka þátt í ákvörðunum um námið. Nemendur 

eru hlynntir verkefnum sem fela í sér áþreifanlegan árangur og veita heildstæð verkefni þeim 

meiri hamingju en vinnublöð og -bækur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þessar hugmyndir um 

áhugahvöt ríma vel við markmið söguaðferðarinnar um að gera nám merkingarbært og 

ánægjulegt fyrir nemendur. Aðferðin nýtir fyrri þekkingu nemenda og virkjar ímyndunaraflið. 

Einnig eru námsgreinar samþættar þannig að viðfangsefni eru tengdari raunveruleikanum. 

Þetta á þátt í að gera námið hvetjandi þar sem nemendur skynja mikilvægi þess (Boyd, 2007). 

Áhugahvöt nemenda skiptir ekki aðeins máli fyrir nemendur, heldur eru bein tengsl á milli 

hennar og starfsánægju kennara. Ef kennarar upplifa að nemendur séu áhugasamir er 

starfsánægja þeirra meiri. Sambandið á milli nemenda og kennara er gagnvirkt, þannig að 

þegar kennarinn hefur ánægju af starfinu sínu skilar það sér í aukinni námsánægju nemenda 

og öfugt (Knapp, 2008). Að lokum má nefna að námsáhugi nemenda styrkist þegar þeir fá 

tækifæri til að skapa. Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar og vísar til þess að 

uppgötva, virkja ímyndunarafl og leita lausna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Nú verður 

fjallað um hlut hennar í skólastarfi.  

 

2.3.3 Skapandi skólastarf 

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) er sköpun nauðsynlegur þáttur í námi og 

kennslu. Gjarnan er litið svo á að sköpun sé aðeins tengd listgreinum og sé meðfæddur 

hæfileiki sem ekki er hægt að kenna. Þvert á móti er hægt að beita skapandi hugsun á öllum 

sviðum lífsins og hafa allir getu til þess (Fisher, 2004). Sköpun felst í því að móta og miðla 

viðfangsefni og kalla fram eitthvað frumlegt og nýtt. Til þess að hægt sé að skapa þarf að 

örva forvitni og áhuga og kanna ólíka möguleika. Sköpunargleði hjálpar nemendum að skynja 

merkingu og gildi viðfangsefna sem hafa, eins og áður hefur komið fram, jákvæð áhrif á 

námsáhuga þeirra. Að kljást við viðfangsefni og finna lausn á þeim reynist nemendum 

gefandi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) og í þessari vinnu eykst sjálfstraust þeirra þar sem 

þeir finna lausnir á eigin forsendum. Sköpunarferlið skiptir því ekki síður máli en afraksturinn. 

Nemendur eru líklegri til að muna viðfangsefnið þegar þeir nota ímyndunaraflið til að skapa 

sér mynd af því í huganum (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Þannig 

geta nemendur öðlast dýpri skilning á þeim fyrirbærum sem þeir fást við ef áhersla er lögð á 
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frjótt og skapandi starf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Sköpunarferlið þarf að höfða til 

nemenda svo að þeir finni að þeir hafi áhrif og geti náð tengingu við efnið. Rannsóknarvinna, 

gagnrýnin umræða og félagslegt samhengi styðja við nemendur á þessu ferli (Hrafnhildur 

Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). 

Áskoranir sem fylgja skapandi kennslu geta verið að samþætta þekkingu og yfirstíga 

afmarkanir, auk þess að huga að samvinnu kennara annars vegar og samskiptum kennara og 

nemenda hins vegar (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2011). Einnig fylgir óreiða gjarnan 

vinnunni en má líta svo á að hún sé nauðsynleg fyrir ferlið (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013). Til þess að fá nemendur til að vinna á skapandi hátt verður kennari að 

geta þorað að leggja fyrir þá opin verkefni (e. open-ended tasks) sem bjóða upp á slíka vinnu 

(Fisher, 2004). Viðhorf kennara gagnvart skapandi kennslu mótast af jafnvæginu milli 

skipulags og frelsis nemenda (Craft, Cremin, Burnard og Chappell, 2007). Þetta er viðkvæmt 

jafnvægi sem reynist mörgum kennurum erfitt að finna og óttast margir að missa stjórn á 

bekknum. Hins vegar er nauðsynlegt fyrir kennara sem ætla að temja sér skapandi 

kennsluhætti að losa takið á taumunum og hleypa óvissunni að. Sameina þarf frelsi og 

skipulag í skólastofunni án þess að kennslan verði of óreiðufull eða of stíf (Svanborg 

Rannveig Jónsdóttir, 2011). Ásamt því að gefa nemendum tækifæri til að vinna á skapandi 

hátt þurfa kennarar að stuðla að sjálfsöryggi nemenda þannig að þeir treysti sér til þess 

(Fisher, 2004). 

Þó erfiðleikar kunni að fylgja skapandi kennslu býr hún yfir kostum sem gera hana 

ákjósanlega. Við sköpun þróast alls kyns vinnubrögð sem nýtast vel í öllu námi, svo sem 

gagnrýnin hugsun, frumkvæði og frumleiki (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þetta skiptir þó 

ekki aðeins máli fyrir nám barna heldur möguleika þeirra þegar náminu er lokið. Um þessar 

mundir kallar samfélagið eftir skapandi einstaklingum og gera vinnustaðir kröfur um 

sköpunarkraft í auknum mæli. Kennarar úr rannsókn Hrafnhildar Eiðsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2013) sögðu kennsluna hafa haft áhrif á nemendur til frambúðar og sögðu þeir 

nemendur jafnframt hafa öðlast sjálfstraust og orðið áhugasamir, skapandi einstaklingar. 

Þegar notast er við skapandi kennslu ná kennarar til fleiri nemenda og virkja þá í náminu 

(Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Mikilvægt er að kenna nemendum að 

vera skapandi því ekki er æskilegt að dæma námsárangur út frá einni greind og í mörgum 

tilfellum standa nemendur sem eiga erfitt með hefðbundið nám sig vel í skapandi námi 

(Fisher, 2004). 

Til þess að stuðla að skapandi hugsun hjá nemendum skal virkja ímyndunarafl þeirra. 

Þetta má meðal annars gera með því að setja fram ímyndaðar aðstæður og fá nemendur til 

að hugsa um afleiðingar þeirra og mögulegar lausnir á þeim. Kennarar geta þá sett fram 
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krefjandi spurningar sem fá nemendurna til þess að sjá hluti í nýju ljósi og koma auga á 

tengingar sem þeir hafa ekki velt fyrir sér áður. 

Spurningarnar gætu hljómað á þennan veg:  

„Hvað myndi gerast ef…?” 

„Hvernig væri hægt að bæta…?” 

„Hvaða leiðir mætti fara…?” 

„Hverjir eru kostir og gallar þess að…?” 

(Fisher, 2004).  

 

Þessar spurningar minna á lykilspurningar söguaðferðarinnar sem hefja hvern kafla enda 

nýtist aðferðin vel til þess að fá nemendur til að vinna á skapandi hátt. Þeir taka þátt í að búa 

til sögusvið og sögupersónur og þurfa að leita lausna við vandamálum sem kunna að koma 

upp í sögunni. Þá skarast námsgreinar en samþætting getur reynst vel til að koma skapandi 

kennslu að í skólastarfinu. 

 

2.3.4 Samþætting námsgreina 

 

Nær ómögulegt virðist stundum að ná yfir viðfangsefnin sem kennurum er skylt að taka fyrir í 

skólanum en samt virðist þeim sífellt fjölga. Almennt er lestri og stærðfræði gert hæst undir 

höfði, gjarnan á kostnað skapandi kennslu. Álagið sem felst í því að ná yfir öll viðfangsefni 

léttist þegar kennarar skipuleggja heildstæða kennsluáætlun sem dregur fram þá þekkingu 

sem þeir sjálfir setja í forgang (Fogarty, 2009) en þetta kallar á samþættingu námsgreina. 

Þannig er hægt að gera námið merkingarbærara fyrir nemendur, skýra fyrir þeim samhengi 

fræðigreina og sýna þeim hvers vegna það sé mikilvægt að læra um þær. Í samþættu námi 

dýpka nemendur þekkingu sína á viðfangsefnum. Þá fá þeir einnig tækifæri á að læra ýmsar 

námsgreinar á hlutbundinn hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Kennari þarf þá að spyrja 

sig hvaða þekkingu hann vilji að nemendurnir búi yfir til frambúðar og hvernig hann geti 

undirbúið þá undir lífið, ekki bara næsta próf (Fogarty, 2009). 

 Aðalnámskrá grunnskóla (2013) gerir ekki kröfu um að námsgreinar séu samþættar en 

hvetur þó til þess og leggur áherslu á nauðsyn þess að námið sé heildstætt. Þar kemur fram 

að nemendur skuli samþætta þekkingu sína og leikni og tengja hana daglegu lífi. Þar eru 

verkefnin sjaldnast sundurgreind og því skal taka tillit til þess í námi. Nemendur læra mest 

þegar námsþættir eru settir í samhengi hvor við annan og eru meiri líkur á að nemendur 

öðlist heildarskilning á efninu ef námsgreinar eru samþættar (Gardner, 1993). Þegar 
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námsgreinar eru ekki samþættar læra nemendur um hverja grein fyrir sig en koma ekki auga 

á, og geta ekki útskýrt, þau tengsl sem kunna að vera þeirra á milli (Russell-Bowie, 2009). 

Nemendur eru líklegri til þess að muna staðreyndir þegar þær eru settar fram á eðlilegan, 

heildstæðan hátt. Einnig er líklegra að nemandi taki til sín upplýsingar ef honum finnst þær 

eiga beint erindi við sig (Fogarty, 2009). 

Gjarnan er litið framhjá því hvernig nemendur læra best og er mikið notast við þulunám 

og þjálfunaræfingar í stað skapandi eða nemendamiðaðra kennsluaðferða. Þetta stafar 

líklega af mikilli áherslu á læsi og stærðfræði og þörf á að komast yfir mikið efni á stuttum 

tíma en ekki má líta framhjá því að innleiðing listgreina getur ýtt undir árangur í þessum 

greinum (Russell-Bowie, 2009). Námsupplifun skal virkja alla hluta heilans samtímis svo að 

nemendur öðlist og viðhaldi þekkingu (Fogarty, 2009).  

Nú til dags er áhersla lögð á skilning nemenda á hugtökum og getu þeirra til að beita 

þekkingu sinni á þeim en þetta er einmitt eitt af einkennum söguaðferðarinnar. Til að komast 

til móts við þessar nýju áherslur hafa margir kennarar snúið sér að samþættingu. Þá skiptir 

miklu máli að hún þjóni tilgangi og hafi það að markmiði að ýta undir dýpri skilning nemenda. 

Þegar rétt er að farið, stuðlar hún að margþættari námsupplifun sem styrkir nemendur í 

hverri námsgrein fyrir sig og þjálfar þá um leið í almennri hæfni sem nýtist þeim á lífsleiðinni 

(Russell-Bowie, 2009). Samþætting getur tekið á sig margar myndir og er undir kennaranum 

komið að finna ríkuleg námstækifæri sem vekja athygli nemenda á eðlilegri tengingu 

viðfangsefna (Fogarty, 2009). Samþætting er leið til þess að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp og stuðla að sátt og samlyndi innan kennslustofunnar (Russell-Bowie, 2009). 

Þetta skiptir máli til þess að samskipti innan hennar séu farsæl en í næsta kafla verður fjallað 

um mikilvægi slíkra samskipta. 

 

2.3.5 Samvinna og samskipti 

 

Félagsleg samskipti hafa áhrif á afkastagetu okkar, sambönd okkar við aðra og geðheilsu. Þau 

eru okkur svo eðlislæg að mikilvægi þeirra á það til að gleymast. Í skólaumhverfinu er oft 

lögð áhersla á samskipti nemenda við kennara sína og námsefnið en samskipti nemenda á 

milli eru þau sem skipta þá mestu máli í náminu (Johnson og Johnson, 1991). Börn verða að 

vinna saman og eiga í samskiptum til að geta lært (Falkenberg, 2007) enda gerir Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kröfu um að nemendur eigi í samskiptum í námi og þjálfist í félagsfærni 

þannig að samskiptin verði jákvæð og árangursrík. Kennari skal þess vegna leggja sig fram við 

að þjálfa alla nemendur svo að þeir geti tjáð sig við aðra, hlustað á þá, veitt endurgjöf og 

tekið við henni (Goodwin, 1999). Að stuðla að jákvæðum tengslum innan bekkjarins leggur 
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grunninn að góðum samskiptum nemenda, en þau eru forsenda vitsmunalegs og félagslegs 

þroska þeirra. Sambönd nemenda dafna þegar þeim er gefið tækifæri til þess að eyða tíma 

saman sem byggir upp traust og styður við gagnkvæm samskipti (Kutnick og Colwell, 2010). 

Þegar stuðla á að árangursríkum samræðum skulu hópar vera getublandaðir (Johnson og 

Johnson, 1991). Nemendur þurfa að fá tækifæri til að eiga í samræðum við fjölbreyttan hóp 

samnemenda í öruggu umhverfi. Í þessum samræðum eiga getuminni nemendur möguleika 

á að fara mikið fram vegna uppbyggjandi samskipta við jafningja. Þá ber að hafa í huga að 

börn sem búa við ólíkar aðstæður geta skilað félagslega víðtækari niðurstöðum (Kutnick og 

Colwell, 2010). Til þess að samræður séu árangursríkar skulu hópmeðlimir ræða vinnu sína 

ásamt því að veita aðstoð og hvatningu. Þeir skulu ræða saman um viðfangsefnið, lausnir á 

því og útskýra þær svo að allir í hópnum skilji (Johnson og Johnson, 1991). Í slíkri samvinnu 

gefst nemendum tækifæri á að deila hugmyndum, taka á móti uppbyggilegri gagnrýni og 

færa rök fyrir eigin hugmyndum ásamt því að þeir eru hvattir til þess að vera opnir fyrir 

hugmyndum annara. Samvinnan telst hafa gengið vel upp þegar allir í hópnum hafa náð 

námsmarkmiði hópsins og sínu eigin (Goodwin, 1999). Kennarar geta stuðlað að honum en til 

að nemendur öðlist skilning sjálfir skipta umræður og ígrundun höfuðmáli (Boyd, 2007). Ekki 

er þó hægt að gera ráð fyrir því að nemendur eigi í merkingarbærum samskiptum að sjálfu 

sér og þó nemendur sitji í litlum hópum er ekki þar með sagt að samvinna muni eiga sér stað. 

Viðhorf kennarans getur ráðið þátttöku og samræðum nemenda. Kennari skal gera sér grein 

fyrir því að samskipti nemendanna skipta raunverulegu máli og stuðla að þekkingu og færni 

til að koma skoðunum á framfæri. Hann ber ábyrgð á námsumhverfinu sem hann skapar 

handa nemendum sínum og þeim tækifærum til að eiga í félagslegum samskiptum sem 

umhverfið felur í sér. Hann skal hvetja til samskipta og ígrunda gildi þeirra með nemendum 

(Kutnick og Colwell, 2010). Þeir þurfa að fá tækifæri til þess að átta sig á mikilvægi 

samvinnunnar, skilja hvenær sé best að nýta hana og æfa hana þangað til hún gengur smurt 

fyrir sig (Goodwin, 1999). Þegar kennari ætlar sér að innleiða samræður nemenda skal hann 

stefna að því að leiðbeina og draga eitthvað fram, frekar en að leiðrétta og meta. Einnig ber 

að hafa í huga að hugmyndir koma ekki fram tafarlaust og væri því nytsamlegt að gefa 

nemendum tækifæri til að endurskoða ákveðin viðfangsefni eftir samræður (Howe, 2010). 

Ekki eru allar samtalsgerðir eins og eru þær misheppilegar til samvinnu innan 

skólastofunnar. Neil Mercer (2000) segir samtalsgerðirnar vera þrjár: rýnital, flæðital og 

varnartal. Þeirri fyrstu lýsir hann sem aðferð tveggja eða fleiri aðila sem reyna að komast til 

botns í tilteknu máli og öðlast betri skilning á því. Flæðital einkennist af samtali þar sem 

aðilar skiptast á að tala, taka á móti hugmyndum og bæta við þær á uppbyggilegan hátt. 

Aftur á móti snýst varnartal mikið um að brjóta niður rök viðmælenda og koma sínu á 

framfæri án þess að leggja sig fram við að skilja viðmælendur. Góð kennsla byggir, að mati 
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Mercers, á rýnitali (Mercer, 2000). Ásamt því að huga að þessu, skal kennari vera vakandi 

fyrir þeirri hæfni sem nemendur búa yfir og því sem þarf að bæta. Dæmi um hæfni sem 

nýtist vel í hópavinnu er að geta komið á fót skipulagi og æskilegum samskiptum innan 

hópsins. Annar æskilegur eiginleiki er geta til að virkja alla innan hópsins og sjá til þess að 

samband nemenda innan hópsins sé gott svo að verkefnið klárist. Enn annað dæmi er sá 

eiginleiki að geta dýpkað skilning á efninu og ýtt undir þróaðri hugsun. Loks er þörf á hæfni 

nemendans til þess að kalla fram sína fyrri vitneskju, leita upplýsinga og setja þær fram á 

rökréttan hátt. Þegar kemur að því að kenna nemendum hópvinnubrögð skal taka hæfnina 

fyrir í þeirri röð sem hér kom fram. Án þessarar hæfni er ekki hægt að gera ráð fyrir að 

nemendur vinni vel saman (Goodwin, 1999).  

Til að skilja hvers vegna samskipti nemenda eru þeim svona mikilvæg má líta til kenninga 

Vygotskys. Samkvæmt þeim verður nám að taka tillit til þroska barnsins og hefur Vygotsky 

útskýrt námsferli barna út frá hinu svokallaða þroskasvæði (e. zone of proximal 

development). Telur hann að nám eigi sér stað á „svæðinu” milli þeirra verkefna sem 

einstaklingur getur leyst án aðstoðar og þeirra sem einstaklingur getur ekki leyst upp á eigin 

spýtur. Nám verði þess vegna að bjóða upp á tækifæri til að eiga í samskiptum við aðra, bæði 

jafningja og fullorðna (Vygotsky, 1978). Þetta sé eina leiðin til þess að geta unnið sjálfstætt 

að nýjum verkefnum (Fosnot og Dolk, 2005). Vygotsky er ekki eini fræðimaðurinn sem hefur 

fjallað um gildi félagslegra samskipta þegar kemur að þroska barna. Í bók sem Jean Piaget gaf 

út árið 1932 lýsir hann því hvernig samræður barna stuðla að vitsmunaþroska þeirra. Hann 

vekur athygli á því að gæði slíkra samræðna byggist að miklu leyti á getu barnanna til að færa 

rök fyrir máli sínu og að þannig mætti segja að sambandið á milli samræðna og 

vitsmunaþroska sé gagnvirkt (Howe, 2010).  

Í heimi sem einkennist sífellt meir af félagslegum samskiptum er raunar ekkert val um 

samvinnu heldur er hún hreinlega nauðsyn. Söguaðferðin felur í sér mikla samvinnu, í 

smáum og stærri hópum. Nemendur auka þannig eigin afköst og stuðla að því sama hjá 

hinum í hópnum. Við notkun söguaðferðarinnar kynnast nemendur einnig nýjum leiðum til 

þess að eiga í samskiptum, til dæmis með listrænni tjáningu á borð við myndlist og leiklist 

(Schwänke og Gronostay, 2007).   

 

2.3.6 Sjálfsmynd og agi 

 

Söguaðferðin, ásamt því að styðja við einstaklingsmiðun, áhugahvöt og samskipti, felur í sér 

að nemendur læri að leita upplýsinga, sækja sér þekkingu og nýta hana. Þegar nemendur 

leita lausna við lykilspurningum innan söguramma þjálfast þeir í upplýsingaöflun (Harkness, 
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2007). Þegar nemendur vinna á þennan hátt er líklegt að sjálfsmynd þeirra styrkist og trú á 

eigin getu til að hugsa sjálfstætt eflist (Falkenberg, 2007). Þegar söguaðferðin er nýtt í 

skólanum eru nemendur settir í hlutverk sérfræðinga og eru áberandi í ferlinu. Hugmyndum 

þeirra er fagnað sem styrkir sjálfsmynd þeirra enn frekar. Af þessum ástæðum er mögulega 

hægt að draga úr agavandamálum. Nemendur sem eru taldir erfiðir eða óvirkir virðast falla 

betur inn í bekkinn og taka virkari þátt í náminu þegar unnið er með söguaðferðina. Þetta 

getur til dæmis stafað af því að nemendur sinna mikilvægu hlutverki í náminu og upplifa sig 

sem virka þátttakendur í samfélagi frekar en að standa einir á móti öllum. Þeir eru valdefldir í 

náminu og þeim er hrósað fyrir þeirra framlag. Þeir eru þó ekki háðir skoðunum annarra 

heldur fá þeir tækifæri til þess að meta sig sjálfir. Þetta skilar sér í bættri hegðun og meiri 

metnaði, sem verður til þess að kennari getur eytt minni orku í að stjórna bekknum og meiri 

orku í að styðja við nám innan hans (Grabbe-Letschert og Letschert, 2007).  

 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir ýmsum kennslufræðilegum þáttum sem liggja að baki 

notkunar á söguaðferðinni. Þegar rétt er að farið getur hún stuðlað að einstaklingsmiðuðu 

námi, áhugahvöt nemenda og aukinni sjálfsmynd þeirra. Einnig veitir hún kennurum 

möguleika á að samþætta námsgreinar og innleiða samvinnu nemenda og skapandi 

kennsluaðferðir í skólastarfið. Næst verður fjallað um hagnýt atriði til þess fallin að auðvelda 

kennurum vinnu með söguaðferðina og tryggja gæði kennslunnar. 

 

2.4 Söguaðferðin: Hvernig? 

 

Líkt og í allri kennslu þarf að huga vel að skipulagi þegar söguaðferðin er annars vegar. Þegar 

kemur að því að skipuleggja söguramma er að mörgu að hyggja. Kennari þarf að velja 

viðfangsefni, semja sögukafla og velja lykilspurningar sem eiga að hefja hvern kafla 

(Harkness, 2007). Nauðsynlegt er að ganga úr skugga um að námsáætlanir séu skýrar, 

framkvæmanlegar og veki áhuga meðal nemenda. Miklu máli skiptir að nemendur viti til 

hvers sé ætlast af þeim og hvernig þeir eigi að haga sér. Bekkjarreglur nýtast vel í þessu 

samhengi og tryggja þær góðan bekkjaranda þar sem traust og öryggi ríkir. Þetta er sérlega 

mikilvægt þegar unnið er með söguaðferðina, þar sem nemendur þurfa reglulega að taka 

þátt og koma sínu á framfæri (Omand, 2014). 

Í upphafi skipulags skal tilgreina hvaða árangri nemendum er ætlað að ná. Áður var fjallað 

um markmið í þessu samhengi en nú er talað um hæfniviðmið. Hæfni er ólík þekkingu á þann 

hátt að hún felur í sér fleiri þætti eins og viðhorf, tilfinningar og frumkvæði. Þá er aukin 

áhersla lögð á sjálfsskilning nemandans og að hann átti sig á eigin þekkingu og viti hvernig 
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skuli beita henni. Hæfniviðmiðin vísa bæði til þekkingar og vinnubragða og stigmagnast 

samhliða aldri og þroska nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þegar kennari velur 

viðfangsefni verður hann að íhuga hæfniviðmiðin sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla 

og námskrá skólans auk eigin viðmiða um hvað nemendur eigi að læra. Það mun auðvelda 

ákvarðanatöku í skipulaginu og námsmat að kennslu lokinni. Kennari þarf einnig að velta því 

fyrir sér hvaða námsgreinar gætu komið við sögu og passa að nálgunin sé sveigjanleg þannig 

að hún opni fyrir sem flest námstækifæri (Harkness, 2007). Við val á viðfangsefni skal varast 

að ætla sér að ná yfir of mikið og gefa heldur nemendum tíma til þess að hugsa um efnið, 

dýpka eigin skilning á því og átta sig á notagildi þessarar nýju vitneskju, í skólanum og utan 

hans (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Til þess er mikilvægt að viðfangsefnið sé sett í samhengi. 

Þegar nemendur sjá hvernig þessi nýja vitneskja nýtist í raunheiminum verður námið 

merkingarbærara (Harkness, 2007).  

Þegar viðfangsefni hefur verið valið er komið að því að setja fram lykilspurningar sem 

leiða söguna áfram. Lykilspurningar verða að vera opnar. Við þeim á ekki að vera eitt rétt 

svar, heldur eiga þær að geta kallað fram mörg ólík. Opnar spurningar krefjast 

hugmyndaflugs og rökhugsunar og skapa góðan grunn þekkingar til að byggja ofan á. Góðar 

spurningar eru nákvæmar og skýrar, þannig að best er að hafa þær stuttar og orðaðar á 

eðlilegu máli. Þessar spurningar eiga að vekja nemendur til umhugsunar og krefjast 

rökstuðnings (Ingvar Sigurgeirsson, 2016). 

Lykilspurningar í söguramma eru rökréttar og lagðar fram í eðlilegu framhaldi hver af 

annarri. Þegar verið er að semja þær skal ganga úr skugga um að verkefnin bjóði upp á 

mismunandi hópastærðir og ýti undir ólíka hæfni (Omand, 2014). Best er að láta hópastærð 

ákvarðast af eðli verkefnisins (Creswell, 1997). Vinna með lykilspurningar birtist gjarnan í 

hugstormun bekkjarins. Svör nemenda eru skrifuð á blöð, til dæmis í flettitöflu, svo hægt sé 

að leita í þau þegar sagan heldur áfram (Harkness, 2007).   

Huga skal vel að því að kaflarnir séu hvorki of margir né of troðnir af efni til þess að hægt 

sé að halda boltanum rúllandi og tryggja að virkni sé í hámarki. Í lok hvers kafla gefst 

nemendum tækifæri á að kynna verkefni sín og kennari getur metið hvernig til tókst 

(Harkness, 2007). Gjarnan kemur afraksturinn fram í veggmynd sem nemendur bæta við 

þegar líður á söguna (Creswell, 1997).  

Upphaf hvers söguramma skal vekja áhuga hjá nemendum en þetta getur kennarinn gert 

á margan hátt. Til dæmis getur kennslan byrjað á sendibréfi, dularfullum hlut, mynd eða 

myndbandi (Omand, 2014). Fyrstu kaflarnir í sögurammanum eiga að kynna fyrir nemendum 

sögusvið og persónur. Nemendur kynna sér aðstæður og búa til persónur sem falla að þeim. 

Nýta má ýmis efni til að skapa persónurnar, svo sem efnisbúta og garn. Nemendur velta fyrir 

sér uppruna persónanna, atvinnu og samböndum (Creswell, 1997). Æskilegt er að taka 



 

25 

drjúgan tíma í þetta svo að sagan skipti nemendur máli og henni sé haldið á lífi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Í kjölfar þess á hugstormun sér stað til að ákveða hvers konar atburður 

eða uppákoma gæti átt sér stað í sögunni. Hér gæti þurft að minna nemendur á að atvikið 

þarf ekki að vera neikvætt. Einnig gæti kennari þurft að stinga upp á atvikum sem eru í takt 

við kröfur námskráarinnar (Harkness, 2007). Atvikið getur verið leikið, sett fram sem 

teiknimyndasaga eða skrifað niður sem saga (Creswell, 1997). Eitt af megineinkennum 

söguaðferðarinnar er ákvörðunarvald nemenda en mikið veltur á hæfni kennarans til þess að 

meta hvenær megi gefa nemendum rými til að skapa og stýra leiðinni. Þetta skiptir 

sérstaklega miklu máli þegar verið er að vinna með ungum nemendum. Kennarinn þarf að 

vera undirbúinn undir hvers kyns spurningar og beiðnir. Hann þarf að setja nemendum 

ramma svo vinnan eigi sér stoð í raunveruleikanum. Að vera heiðarlegur gagnvart 

hugmyndum nemenda gegnir lykilhlutverki í að byggja upp traust samband milli nemenda og 

kennara (Omand, 2014).  

Eins og flestir nemendur vita verða allar sögur að hafa byrjun, miðju og endi. Kennslan 

þarf því einnig að ná viðunandi niðurlagi. Margir vegir eru færir til þess og er æskilegt að 

kennari skipuleggi námskynningu, listasýningu, veislu eða annað í samráði við nemendur. 

Endirinn skal vera hátíðlegur og stuðla þannig að námsánægju og stolti nemenda af 

verkefnum sínum (Omand, 2014). Einnig er hægt að fara í vettvangsferð eða fá heimsókn frá 

sérfræðingi. Nemendur græða meira á því að skapa fyrst og bera síðan saman við 

raunveruleikann. Þess vegna hentar best að geyma vettvangsferðir og heimsóknir þangað til í 

lokin (Schwänke og Gronostay, 2007). Í lokin gefst nemendum færi á að hugleiða hvað þeir 

lærðu, hvað þeim fannst skemmtilegast og hverju þeir myndu breyta. Kennari þarf vitaskuld 

líka að meta hvernig til tókst. Hann skoðar afrakstur nemenda en gæti einnig þurft að ákveða 

hvenær eigi að meta aðra hæfni, svosem tjáningu og hópvinnubrögð. Svo getur hann kosið 

að meta nemendur eftir ákveðin verkefni eða látið nemendur halda utan um ferlið í bók sem 

hann notar til námsmats (Harkness, 2007). Söguaðferðin býður upp á notkun leiðsagnarmats 

til að meta víðtæka færni, eiginleika og viðhorf. Kennari metur þá nemendur í gegnum allt 

ferlið, sem gerir honum kleift að ákveða hvað skuli kenna í framhaldinu. Hann hefur það að 

leiðarljósi að bæta námið svo það nái betur til nemenda. Kennari getur farið ýmsar leiðir við 

að beita leiðsagnarmati til dæmis með samvinnu og jafningjamati og með því að nýta 

þrautalausnir og vitlaus svör (Omand, 2014). Hægt er að sýna fram á nám barna með ýmsum 

hætti svo það er um að gera að nýta sér fjölbreyttar aðferðir við framsetningu verkefna. Þau 

virka sem sönnunargögn um þroska og nám barna og veita okkur innsýn í flókin ferli sem eiga 

sér stað þegar kennarar beita samþættingu. Nemendaafurðir eru ekki aðeins sannfærandi 

sönnunargögn um nám barna heldur einnig grípandi og eftirminnilegar og geta gefið skýrari 

mynd af námslegri stöðu en annað mat (Helm og Helm, 2006). Kennari getur ýmist metið 
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skrifleg verkefni, teikningar eða aðrar afurðir og getur einnig athugað hversu vel nemandi 

getur tjáð sig um viðfangefnið, til dæmis við samnemanda. Þegar mat frá kennara er 

uppbyggjandi, lýsandi og gefið fljótlega eftir framkvæmd upplifa nemendur það sem 

gagnlegt og hvetjandi (Omand, 2014). 

Kennarar gætu rekist á ýmis vandamál ef þeir reyna að koma söguaðferðinni að í 

hefðbundinni kennslu. Söguaðferðin kallar á enduruppbyggingu kennsluskipulags og gengur 

annars ekki upp. Ef kennarar gera tilraun til þess, reynist þeim erfitt að finna tíma fyrir 

kennslu eftir aðferðinni. Hún mætir afgangi og enda kennarar gjarnan á því að gefast upp. 

Söguaðferðin var hönnuð sem nýtt kennsluskipulag til að falla betur að nýjum áherslum 

menntamálaráðuneytisins og nýtur sín því illa sem viðbót. Ekki er þar með sagt að 

viðfangsefni söguaðferðarinnar séu einu viðfangsefnin sem komast að í stundatöflunni. Oft 

er hægt að taka fyrir viðfangsefni sem tengjast mismunandi námsgreinum og geta nýst í 

vinnunni með söguaðferðina. Þá er til dæmis hægt að kenna nemendum að skrifa formlegt 

bréf í íslensku eða taka hlutföll fyrir í stærðfræði. Þegar hugað er að tímaskipulaginu má gera 

ráð fyrir einum til tveimur klukkustundum á dag eða um sex klukkustundum á viku. Séu þær 

færri er hætta á að spennan í kringum söguna dofni. Skipulagið skal þó vera sveigjanlegt þar 

sem sumir kaflar þarfnast meiri tíma en aðrir (Creswell, 1997). Einnig er líklegt að kennsla 

með söguaðferðinni þurfi styttri tíma þegar unnið er með yngri nemendur (Omand, 2014).  

Loks skiptir námsumhverfið máli upp á að söguaðferðin heppnist sem best. Til þess að 

hlúa vel að ólíkum nemendum verður kennari að skapa ríkulegt námsumhverfi (Tomlinson, 

2014). Það þarf að vera jákvætt og notalegt þannig að nemendum líði vel og finnist þeir 

öruggir. Virðing skal ráða ríkjum þannig að skemmtilegt sé fyrir nemendur að deila 

hugmyndum og tjá sig við aðra. Auk þess skiptir máli að kennari bjóði upp á þátttöku 

nemenda í spennandi, örvandi verkefnum sem reyna á þá (Falkenberg, 2007).  

Til að draga saman, þarf kennari að vera skipulagður, sveigjanlegur og hafa nemendur og 

námsánægju þeirra í fyrirrúmi. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt, ásamt öðrum sem fram komu í 

kaflanum, ætti kennsla með söguaðferðinni að ganga smurt fyrir sig. Í kaflanum hér á eftir 

verður fjallað um rannsóknir á aðferðinni.  

 

2.5 Rannsóknir á söguaðferðinni 

 

Í þessum kafla fjalla ég um erlendar og íslenskar rannsóknir á söguaðferðinni sem allar sýna 

fram á jákvæð áhrif söguaðferðarinnar og virka því sem hvatning til áframhaldandi 

rannsókna og notkunar á henni. Þar að auki nýtast þær til samanburðar við niðurstöðurnar 

úr þessari rannsókn. Í kaflanum er einnig fjallað um rannsóknir á nýliðum í kennarastarfinu 
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þar sem ég er að taka mín fyrstu skref í kennslu og kemur það til með að lita niðurstöðurnar í 

þessari starfendarannsókn.  

 

2.5.1 Söguaðferðin um víða veröld 

 

Í enskri rannsókn sem kom út árið 2010 voru áhrif söguaðferðarinnar á innri áhugahvöt 

nemenda könnuð. Rannsóknin var blönduð og var gögnum safnað með spurningalistum 

annars vegar og með hálf opnum viðtölum hins vegar. Niðurstöður spurningalistanna sýndu 

fram á aukinn áhuga og námsgleði þegar nemendur báru saman hefðbundinn skóladag og 

vinnu með söguaðferðinni. Einnig upplifðu þeir meira sjálfstæði, sterkari sjálfsmynd og minni 

streitu þegar unnið var með söguaðferðina. Munurinn var talinn mjög marktækur (e. 

extremely statistically significant) í öllum þáttum utan sjálfsmyndar. Vegna meiri áhuga og 

námsgleði og minni streitu meðal nemenda sem unnu með söguaðferðina gat rannsakandi 

dregið þá ályktun að innri áhugahvöt hefði aukist með innleiðslu söguaðferðarinnar. Í 

viðtölunum kom fram að nemendum þótti söguaðferðin skemmtileg. Þeir nutu þess að vera 

virkir og skapandi, að vinna með vinum sínum og fá meira val. Allir nemendurnir sem rætt 

var við sögðust vilja endurtaka leikinn (Mitchell-Barrett, 2010).  

Tyrknesk rannsókn á áhrif söguaðferðarinnar á þekkingu sex ára barna á ákveðnum 

grunnhugtökum (e. basic concept knowledge) leiddi í ljós töluverðan mun á nemendum sem 

fengu kennslu með notkun söguaðferðarinnar og þeim sem var kennt með hefðbundnari 

aðferðum (Tepetas og Haktanir, 2013). Rannsóknin fór þannig fram að rannsakendur 

útbjuggu söguramma með það að markmiði að auka þekkingu sex ára barna á 

grunnhugtökum og notuðust við tilraunasnið til að kanna áhrif þessarar kennslu. Til að mæla 

þekkingarþróun barnanna var notast við mælikvarða Brackens um grunnþekkingu (e. 

Bracken Basic Concept Scale). Rannsóknin fór fram um átta vikna skeið og fjórum vikum síðar 

var tekið varanleikapróf. Nemendur sem fengu kennslu með söguaðferðinni höfðu betri 

skilning á grunnhugtökum sem tengdust lit, bókstöfum, tölum, stærð, samanburði og 

formum en þeir í samanburðarhópnum. Einnig var munur á varanleika þekkingarinnar. 

Rannsakendur túlkuðu niðurstöðurnar þannig að söguaðferðin hafi vakið og viðhaldið áhuga 

nemenda. Viðfangsefni hafi tengst reynsluheimi nemenda og þeir fengið tækifæri á að taka 

virkan þátt í náminu. Rannsakendur enduðu á að hvetja til fleiri rannsókna á öðrum 

hugsanlegum áhrifum söguaðferðarinnar á nemendur (Tepetas og Haktanir, 2013).  

Í annarri rannsókn voru samskipti og sögugerð fimm ára barna skoðuð með notkun 

tveggja aðferða: söguaðferðarinnar annars vegar og tengslapýramída (e. The Associations 

Pyramid method) hins vegar. Tengslapýramídinn var þróaður af Janusz Kujawski með það 
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fyrir augum að virkja nemendur í eigin námi. Kennari byrjar þá hugstormun með því að stinga 

upp á orði og nemendur stinga upp á orðum sem þeir tengja við það. Í framhaldinu velja þeir 

orðin sem þeim finnst mikilvægust og skapa grunn pýramídans. Því næst eru orðin flokkuð 

saman í pör og aftur velja nemendur þau sem þeir vilja halda. Þetta útilokunarferli heldur 

áfram þangað til aðeins eitt orð stendur á toppi pýramídans. Börnin í rannsókninni sömdu 

sögu um orðið sem eftir var. Þegar söguaðferðin var notuð fengu nemendur að velja 

sögusvið og skapa persónu sem tók þátt í sögunni. Notast var við lykilspurningar sem 

hjálpuðu nemendum að skapa og dýpka söguna. Nemendur nýttu hugmyndir kennara og 

samnemenda við sögugerðina en ríkulegustu samskiptin voru samningaviðræður þar sem 

nemendur samþykktu eða höfnuðu hugmyndum frá hinum, bættu við þær eða reyndu að 

sameina nokkrar. Bæði söguaðferðin og tengslapýramídinn höfðu áhrif á sögurnar sem 

börnin sömdu en rannsóknin snerist aðallega um að skoða og greina samskipti barnanna. 

Samskiptin sýndu fram á að börn geta samið sögur með hjálp ólíkra aðferða. Nemendunum 

fannst mikilvægt að taka þátt í umræðum og sýndu mikinn áhuga og sköpunargleði. 

Niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar í garð söguaðferðarinnar og fjölbreyttra kennsluaðferða 

almennt. Sögur samdar í hópum voru frumlegri, merkingarbærari, samfelldari og innihéldu 

fleiri smáatriði en sögurnar sem voru samdar af einstaklingum (Smogorzewska, 2013).  

Í nýrri rannsókn frá Noregi voru áhrif söguaðferðarinnar á kennaranema á sínu fyrsta ári í 

námi könnuð. Rannsóknin var framkvæmd þar sem talið var að kennaranemar þjálfuðust 

ekki nægilega í að innleiða skapandi kennsluaðferðir. Kennaranemarnir tóku þátt í fjögurra 

daga söguramma um kennarateymi og voru í framhaldinu boðaðir í rýnihópaviðtöl um 

upplifun þeirra af sögurammanum. Einnig svöruðu þeir spurningalistum. 71 prósent 

kennaranema sagði upplifunina af söguaðferðinni jákvæða. Þeim þótti gaman að takast á við 

verkefni sem var frábrugðið því sem þeir höfðu gert áður og sögðust sokknir í vinnuna. Þeir 

kunnu sérstaklega að meta hve virkir þeir voru í ferlinu. Þó einhverjir væru óánægðir með 

notkun söguaðferðarinnar í kennaranámi sögðu 86 prósent þátttakenda hana geta nýst í 

framtíðinni. Þeir töldu söguaðferðina góða leið til þess að virkja ímyndunarafl og 

sköpunargáfu nemenda og að hún væri líkleg til að virkja nemendur sem yfirleitt sýna lítinn 

áhuga á náminu og taka lítinn þátt í því (Karlsen, Lockhart-Pedersen og Bjørnstad, 2019). 

2.5.2 Söguaðferðin á Íslandi 

 

Björg Eiríksdóttir var einn af frumkvöðlum söguaðferðarinnar á Íslandi en hún framkvæmdi 

rannsókn um aðferðina í meistaranámi sínu í Skotlandi árið 1995 og hefur reynt að innleiða 

hana á Íslandi. Björg gerði tilviksrannsókn þar sem hún rýndi í eiginleika söguaðferðarinnar í 

kennslu í íslenskum skóla. Hún kenndi samkvæmt söguramma, skrifaði í dagbók samhliða 
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kennslunni, tók myndir af afrakstri nemenda og lagði fyrir þá spurningalista til að kanna 

upplifun þeirra af aðferðinni.  

       Björg beindi sjónum sínum sérstaklega að eiginleikum söguaðferðarinnar, til að mynda 

nemendamiðun, áhuga nemenda og samvinnu. Einnig skoðaði hún það hvernig skipulagið 

hentaði kennara og nemendum. Nemendur hennar voru hugmyndaríkir í vinnu með 

lykilspurningar og tóku virkan þátt í umræðum. Þeir höfðu áberandi mikinn áhuga á efni 

sögurammans og óskuðu gjarnan eftir meiri vinnu. Eftir vinnu með sögurammann sögðust 

þeir hafa lært mikið um viðfangsefnið. Vinnan bauð upp á hópavinnu af mörgu tagi og fengu 

nemendur þannig tækifæri til að þjálfast í slíkri vinnu. Nemendur nutu þess að vinna í hóp og 

sögðu flestir að þannig vildu þeir helst vinna. Vinna með söguaðferðina auðveldaði 

undirbúning og skipulag þannig að kennarinn hafði yfirsýn á framvindu sögurammans en 

einnig ákveðinn sveigjanleika til að breyta rammanum í takt við hugmyndir nemenda. Í lok 

ritgerðarinnar setur Björg fram ýmis ráð til kennara sem ætla sér að vinna með 

söguaðferðina. Hún mælir til dæmis með því að vinna sögurammann með öðrum kennurum, 

þannig að vinnan verði auðveldari og ánægjulegri. Þar að auki segir hún samvinnu 

mikilvægan hluta af ferlinu og að kennari skuli ekki gefast upp á henni þó erfitt geti reynst að 

koma henni af stað (Björg Eiríksdóttir, 1995).  

 

2.5.3 Nýir kennarar í starfi 

 

Lilja M. Jónsdóttir gerði langtímarannsókn á nýútskrifuðum kennurum fyrstu fimm árin í 

kennslu. Rannsóknin var gerð til þess að fá upplifun þessara kennara af starfinu í upphafi og 

kanna það sem annars vegar studdi við þá og hins vegar hindraði þá í starfi. Þrír nýútskrifaðir 

kennarar tóku þátt og voru viðtöl tekin við þá áður en þeir hófu kennslu og tvisvar til 

viðbótar fyrsta árið í starfi. Einnig voru viðtöl tekin í lok annars og þriðja ársins og loks þegar 

fimmta ári þeirra lauk. Margt sem kemur fram í þessum viðtölum veitir vísbendingu um hvað 

það er sem skiptir máli til að starfið gangi vel og kennarar missi ekki kjarkinn fyrstu árin. Þó 

að upplifun þátttakendanna væri langt því frá að vera sú sama, var ýmislegt sem kom fram í 

máli allra. Þeim þótti vinnan bæði yfirþyrmandi og streituvaldandi. Þetta leiddi til þess að 

þeir féllu í hefðbundna kennsluhætti sem þeir þekktu úr æsku þegar þeir stóðu frammi fyrir 

raunveruleika kennslunnar, þrátt fyrir að vilja prófa sig áfram með fjölbreytta kennsluhætti. 

Samkvæmt rannsókninni fór mikill tími í skipulag og ýmislegt ófyrirsjáanlegt gat komið upp á 

í dagsins amstri, sem olli miklum kvíða og efa um eigin getu. Þátttakendur sögðu samvinnu 

styðja við þarfir nýliða þannig að þeir væru betur í stakk búnir til að koma til móts við þarfir 

nemenda. Þeir hafi haft þörf á að tjá sig um starfið, tilfinningar sínar í garð þess og finna að 
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það væri hlustað á þá. Þegar árin fimm voru liðin voru nýju kennararnir búnir að ná miklum 

árangri. Þeir höfðu tekist á við vandamálin sem þeir mættu, lært af þeim og orðið betri 

kennarar fyrir vikið (Lilja M. Jónsdóttir, 2012). 

 

María Steingrímsdóttir rannsakaði einnig upplifun nýbrautskráðra grunnskólakennara af 

starfinu en hennar rannsókn náði aðeins yfir þeirra fyrsta starfsár. Hún fjallar um vonbrigði 

nýbrautskráðra kennara og ástæður brottfalls úr kennslu en sumir þátttakenda lýsa 

kennarastarfinu sem einmannalegu. Þó þeir vinni innan um börn, sækist þeir eftir 

samskiptum við samkennara til að fá uppörvun í starfi. Þátttakendur voru átta og tók María 

þrjú viðtöl við hvern, við upphaf kennslu, í lok janúar og í lok skólaársins. Við upphaf kennslu 

lýstu þátttakendur væntingum sínum til starfins. Þar lögðu þeir sérstaka áherslu á að virkja 

nemendur í eigin námi og að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og jákvæðum aga. Helsta 

áhyggjumál þeirra var vantrú á eigin getu til að gegna kennarastarfinu og bera ábyrgð á námi 

nemenda sinna. Agamál voru einnig nefnd og óttuðust nýju kennararnir að missa stjórn á 

nemendum. Ólík geta og hegðun nemenda kom þátttakendunum á óvart og flestir áttu erfitt 

með að sérsníða verkefni að hverjum og einum, líkt og þeir höfðu ætlað sér. Í ljós kom að 

meirihluti þátttakenda fann fyrir þörf á að standa sig í samanburði við samkennara, þó ekki 

vegna neins sem samkennararnir hafi sagt eða gefið í skyn. Þátttakendur fundu einnig fyrir 

afskiptaleysi annarra kennara, sem skilaði sér í lítilli hvatningu og örvun í starfinu. Þó 

veruleiki kennslunnar hafi falið í sér töluvert erfiði, lýstu þátttakendur starfinu einnig sem 

fjölbreyttu og skemmtilegu (María Steingrímsdóttir, 2007). 

 

Rannsóknarverkefni fimm norræna háskólakennara fjallaði um starfshæfni kennara frá 

sjónarhóli kennaranema. Ragnhildur Bjarnadóttir framkvæmdi rannsóknina á Íslandi. Hún 

skilgreinir starfshæfni sem þá þekkingu og eiginleika sem kennari býr yfir og beitir á 

viðurkenndan, markvissan hátt eftir aðstæðum og faglegu viðmiði. Þátttakendurnir voru 

kennaranemar frá Íslandi, Færeyjum, Noregi og Svíþjóð, alls 114. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna sýn nemanna á þau viðfangsefni sem fylgdu kennarastarfinu sem þeim fannst 

krefjandi og gera kröfu um persónulega hæfni þeirra. Hegðunarvandamál, blandaðir 

nemendahópar og einstaklingsmiðuð kennsla vafðist helst fyrir kennaranemunum. Þeir áttu 

erfitt með að ráða við nemendur með hegðunarvandamál og að leggja mat á hvað væri 

leyfilegt innan skólastofunnar. Einnig fannst þeim flókið að vekja áhuga nemenda þannig að 

allir tækju þátt. Flestir kennaranemarnir vildu bæta sig í félagslegri færni, stjórnunarfærni og 

sjálfsstjórn. Í ljósi þessara niðurstaðna leggur Ragnhildur áherslu á stuðning samkennara og 

segir sjálfstraust kennaranema háð þeim stuðningi. Um hlutverk kennaramenntunar segir 

hún að nemar þurfi að læra að nýta samstarf til að styðja þá í krefjandi aðstæðum sem þeir 
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kunna að mæta á vettvangi. Hún telur að til þess að kennarar haldist í starfi sé mikilvægt að 

þeir finni fyrir því að þeir standi ekki einir (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). 

 

Rannsóknirnar sem fjallað var um í þessum kafla gera grein fyrir ávinning sem 

söguaðferðin getur haft í för með sér. Svo virðist sem vinna með hana styðji meðal annars 

við innri áhugahvöt, sköpunargleði og ánægju hjá nemendum, sem og kennurum. Einnig var 

fjallað um fyrstu árin í kennslu, hvað reynist nýjum kennurum erfitt og hvað sé nauðsynlegt 

til þess að kennslan gangi sem best upp. Þetta verður haft til hliðsjónar í umræðum um 

niðurstöður rannsóknarinnar og varpar ekki síður ljósi á mikilvægi þessarar rannsóknar.  
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3 Aðferðafræði og rannsóknaraðferðir   

 

Í þessum kafla set ég fram rannsóknarspurninguna mína og fjalla um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðir.  

 

3.1 Rannsóknarspurning 

 

Í ljósi þeirra rannsókna sem fjallað var um í seinasta kafla og áhuga mínum á söguaðferðinni 

hef ég trú á að hún gæti einfaldað kennurum, þá sérstaklega nýjum kennurum, 

einstaklingsmiðun í kennslu og gert þeim betur kleift að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp. Ég set því fram rannsóknarspurninguna: 

 

Hvaða gildi hefur söguaðferðin í vinnu með nemendum á yngsta stigi grunnskóla? 

 

Til að ramma viðfangsefnið inn frekar set ég fram tvær undirspurningar: 

 

Hvaða ávinningur fylgir kennslu með söguaðferðinni fyrir nemendur og kennara? 

Hvaða áskoranir fylgja kennslu með söguaðferðinni fyrir nemendur og kennara? 

 

Til að leitast við að svara rannsóknarspurningunum valdi ég að nota starfendarannsókn 

(e. action research). Starfendarannsókn varð fyrir valinu vegna þess að ég vildi skoða hvernig 

vinna með söguaðferðina hefði áhrif á nám nemenda minna og einnig vildi ég skoða sjálfa 

mig og þróun mína sem kennari á meðan vinna með söguaðferðina stóð. Nálgunin í 

starfendarannsóknum er heildræn og beinist að einstaklingum í sínu náttúrulega umhverfi. 

Þær fela í sér rýni rannsakandans á eigin störf og ígrundun á því hvernig til tekst. 

Starfendarannsóknir henta því vel til að rannsaka skólastarf, sem er bæði margþætt og 

síbreytilegt, hlutverk kennarans og þróun hans í starfi. 

 

3.2 Starfendarannsóknir 
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Starfendarannsóknir hafa verið sérlega áberandi í menntavísindum undanfarin ár þar sem 

þær gera okkur kleift að lýsa og greina flókinn veruleika skólastofunnar. Það sem er 

sérstaklega einkennandi fyrir starfendarannsóknir er að rannsakandinn beinir athygli að sér 

og sínum starfsháttum til að skilja betur og þróa eigið starf. Þá er markmiðið að reyna að 

skilja það sem þar gerist og koma með hugmyndir um hvernig má bæta það. 

Starfendarannsóknir hafa hagnýtt gildi fyrir nýja kennara og er það meðal annars þess vegna 

sem ég valdi að gera slíka rannsókn. Hafþór Guðjónsson (2011) fjallar um það hvernig nýliðar 

í kennslu græða á þessum rannsóknum en þeir koma gjarnan inn í skóla með hugmyndir sem 

þeir vilja prófa með fjölbreyttum nemendahópi. Til þess að nýliðum farnist vel skiptir máli að 

þeir fái tækifæri til að rýna í reynslu sína, ræða um hana og læra eitthvað af henni. Nýliðar 

koma með ákveðnar hugmyndir um skólastarfið úr kennaranáminu en upplifa gjarnan lítil 

tengsl á milli fræða og veruleika. Starfendarannsóknir geta varpað ljósi á þessi tengsl með 

ígrundun rannsakenda á reynslu sinni og skilað þekkingu sem nýtist þeim sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í kennslu. Með þessari rannsókn leitaðist ég við að læra af eigin reynslu og 

þroskast í starfi en einnig vildi ég kanna áhrif kennslunnar á nemendur. Kennari sem 

rannsakar eigið starf safnar gögnum með skráningu á því sem er gert og skoðar áhrif þess á 

nemendur (Hafþór Guðjónsson, 2011). Kennarar eru í lykilstöðu til að afla þekkingar og efla 

skilning á skólastarfi en utanaðkomandi aðilar geta ekki lýst ferlum innan skólastofunnar af 

sömu nákvæmni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þetta gefur starfendarannsóknum ákveðna 

sérstöðu og skipti miklu máli í vali mínu á rannsóknaraðferð. Í rannsókninni gerði ég grein 

fyrir eigin lærdómsferli ásamt því að lýsa því sem átti sér stað í skólastofunni á meðan 

kennslunni stóð. 

Í starfendarannsóknum kennara er meginmarkmið að bæta kennslu og þar af leiðandi 

árangur nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Sjálfsrýni er nauðsynleg til að skapa nýja 

þekkingu um kennarastarfið. Þá lítur rannsakandi inn á við og skoðar eigin gildi og hugmyndir 

(McNiff og Whitehead, 2005). Reynslan ein og sér dugar ekki endilega til þess að læra heldur 

skiptir ígrundun á reynslunni höfuðmáli. Ígrundun í starfi ýtir undir skilning og á stóran hlut í 

starfsþróun kennara. Vegna þess hve margþætt kennarastarfið er, þurfa kennarar að rýna í 

eigin starfshætti og leitast við að bæta þá til að auka árangur nemenda. Þegar verið er að 

skoða eigin starfshætti er ekki einungis verið að líta til baka heldur velta því fyrir sér hvaða 

tilfinningar, upplifanir, aðgerðir og viðbrögð hafa komið upp og nýta þessa skoðun til þess að 

bæta við þekkingu og skilning. Að ígrunda kennslu skiptir miklu máli þegar kennari tekur sín 

fyrstu skref á vettvangi. Hann þarf að vera tilbúinn að draga kennsluhætti sína í efa og vera 

opinn fyrir alls kyns möguleikum (Mathew, Mathew og Peechattu, 2017). Þegar markviss 

gagnasöfnun og skráning bætist við faglega ígrundun er um starfendarannsókn að ræða. Til 

að hægt sé að treysta á niðurstöður þeirrar rannsóknar skulu vinnubrögð vera vönduð og 
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áreiðanleg. Einnig skulu þær sýna fram á greinandi sjálfsrýni og vera settar fram á 

skilmerkilegan hátt. Í lok rannsóknar hefur rannsakandi væntanlega öðlast þekkingu um 

starfið sem hann getur nýtt til að þróa starfið sitt áfram (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Mikilvægt er að ræða við aðra sem geta veitt gagnrýna endurgjöf. Það stuðlar að 

réttmæti rannsóknarinnar og betri starfsháttum rannsakanda (McNiff og Whitehead, 2009). 

Slíkir aðilar kallast rýnivinir (e. critical friend) og má líta á þá sem meðrannsakendur. Þeir 

hitta rannsakanda reglulega til að ræða gang mála (McNiff og Whitehead, 2009). Slík 

samvinna byggir á gagnvirkum, mannlegum samskiptum og ígrundun á starfi (Karen Rut 

Gísladóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2015). Rýnivinur getur tekið eftir því sem annars færi 

framhjá rannsakanda og dýpkað skilning hans á því sem gerist í skólastofunni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Hlutverk rýnivinar er ekki að dæma eða leggja mat á rannsakanda, 

heldur að kynna hann fyrir ólíkum sjónarmiðum og spyrja gagnrýninna spurninga því miklu 

máli skiptir að rannsakandi geti fært rök fyrir máli sínu, mótað hugmyndir sínar og sýnt fram 

á gildi þeirra. Einnig skiptir máli að rýnivinur geti sýnt skilning og veitt stuðning (Karen Rut 

Gísladóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2015), til dæmis með því að benda á það sem vel hefur 

gengið. Stuðningur frá rýnivini styrkir rannsóknina og ferlið reynist ekki jafn einmannalegt 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

 

3.3 Þátttakendur og aðstæður 

 

Rannsóknin var framkvæmd í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu samhliða starfsnámi. Ég 

hafði þegar nokkra reynslu af því að vinna í skólanum og þekkti vel aðstæður. Skólinn hefur 

starfað í mörg ár en þrátt fyrir háan aldur eru kennsluhættir framúrstefnulegir. Ekki er unnið 

eftir söguaðferðinni í skólanum en ég var í nánu samstarfi við kennara sem höfðu mikla og 

góða reynslu af henni. Söguramminn var lagður fyrir sjö ára nemendur á öðru ári í 

grunnskóla. Bekkirnir í árganginum eru þrír, ég tók verkefnið fyrir í einum bekk og lögðu hinir 

kennararnir sama söguramma fyrir sinn nemendahóp. Þessir kennarar voru mínir 

rannsóknarvinir eða rýnivinir. Við kenndum eftir sama söguramma í þremur bekkjum og 

bárum saman bækur eftir hvern tíma. Þær eru með margra ára reynslu og gátu því veitt 

kennslufræðilega innsýn sem setti sitt mark á sögurammann. Þær hvöttu mig áfram, gáfu 

mér ábendingar, veittu nýja sýn á efnið og saman veltum við vöngum um kennsluna. Þetta 

skilaði sér bæði í kennslunni og þegar kom að ígrundun.  

Vert er að minnast þess að ég er ekki umsjónarkennari hópsins heldur kenni ég þeim 

að hluta til eða um fimm tíma á viku. Ég hafði þó nokkurt svigrúm til að bæta við 

kennslustundum á meðan á rannsókninni stóð. Bekkurinn sem ég kenndi samanstendur af 
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tuttugu nemendum, þar af eru níu strákar og ellefu stelpur. Nemendahópurinn er, eins og 

við er að búast, fjölbreyttur hvað varðar getu og bakgrunn. Þessir nemendur voru 

þátttakendur í rannsókninni en þar sem um starfendarannsókn er að ræða var ég í senn 

rannsakandi og þátttakandi í rannsókninni.  

 

3.4 Gögn og gagnaöflun 

 

Ég kaus að safna gögnum í rannsóknardagbók. Í starfendarannsókn skiptir miklu máli að 

tilgreina stöðuna í upphafi og lýsa þróun í gegnum ferlið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) og 

hentar dagbók vel til þess. Dagbókarrannsóknir (e. diary studies) eru notaðar til þess að 

safna gögnum um upplifanir einstaklinga af tilteknu fyrirbæri. Rannsakendur skoða þá 

upplifanir sínar, hindranir, líðan og tilfinningar og skrá þær heiðarlega niður (Hall, 2008). 

Kostir þess að notast við þessa aðferð eru meðal annars þeir að hún gerir rannsakanda kleift 

að safna gögnum yfir langan tíma og yfir fyrirfram ákveðið tímabil. Atvik og upplifanir eru 

skráðar jafn óðum sem þýðir að minni líkur eru á því að þátttakendur breyti upplifuninni 

þegar þeir líta til baka. Með því að greina dagbók getur rannsakandi einnig séð sambönd, 

fylgni og afleiðingar þess sem gerist í daglegu lífi (Lallemand, 2012). Skráningin byggir á 

ígrundun rannsakanda um starfið en þá gefst tækifæri til að spyrja sig gagnrýninna spurninga 

og velta því fyrir sér hvernig starfið og hugmyndir um það þróast samhliða upplifuninni 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Til að lýsa flóknum ferlum innan skólastofunnar af nákvæmni og sýna fram á gildi 

söguaðferðarinnar skráði ég reglulega færslur í rannsóknardagbókina. Þar lýsti ég hverri 

kennslustund fyrir sig ásamt því að ígrunda hvernig tekist hefði til að vekja áhuga og efla 

þekkingu og færni. Ég athugaði samskipti, samvinnu og afrakstur nemenda sérstaklega til 

viðbótar við sjálfskoðun mína. Dagbókarfærslur voru skráðar reglulega á meðan kennslunni 

stóð en hún hófst þann 15. október og lauk 27. nóvember. Tímarnir tileinkaðir vinnu með 

söguaðferðina voru um fimm í viku en þetta fór eftir hentugleika og öðru skólastarfi. Í 

heildina voru kennslustundirnar 33 á þessum sex vikum sem söguramminn tók. 

Eftir hvern tíma skráði ég vangaveltur og athugasemdir í fljótu bragði sem ég notaði í 

framhaldinu til þess að skrifa ítarlega dagbókarfærslu að degi loknum. Ég lét ekki dag líða hjá 

án dagbókarskráningar þannig að upplifunin væri ofarlega í minni og frásögnin þar af leiðandi 

sem nákvæmust. Ég tók þar að auki reglulega myndir á meðan verkefninu stóð. Ljósmyndir 

eru fljótleg leið til að afla nákvæmra gagna og þær reyndust mér vel við að halda utan um 

afköst nemenda og fylgjast með þróun verkefnanna. Vegna persónuverndarlaga tók ég 
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sjaldan myndir af nemendum við vinnu en ég tók myndir af afrakstri hvers tíma og færði í 

rannsóknardagbókina á tilheyrandi stað. Þannig var umfjöllunin línuleg, lýsandi og lifandi.   

 

3.5 Gagnagreining 

 

Áður en ég gat hafist handa við gagnagreiningu vildi ég kynna mér fræðin betur. Rannsóknin 

var eigindleg sem þýðir að í úrvinnsluferlinu er litið á heildarmyndina með það fyrir augum 

að lýsa aðstæðum og upplifunum þátttakenda sem best. Markmiðið er að draga fram 

aðalatriði eða þemu til að gefa gríðarlegu gagnamagni skýra merkingu. Engin ein leið er 

viðurkennd sem sú rétta við eigindlegar rannsóknir en greiningin snýst að miklu leyti um 

rannsóknarferlið og túlkun rannsakandans (Lichtman, 2013). Ein algengasta aðferðin við 

greiningu gagna í eigindlegum rannsóknum er þemagreining Braun og Clarke (2006). Hún 

felur í sér greiningu á endurteknum þemum í gögnum og lýsir þeim af mikilli nákvæmni. 

Rannsakandinn er virkur í gagnagreiningunni og dregur sjálfur fram þau þemu sem honum 

þykir lýsandi fyrir gögnin. Ég þurfti því að treysta á eigin dómgreind þegar ég hóf 

gagnagreininguna. Þetta var ákveðinn áskorun fyrir mig þar sem ég hafði ekki áður greint 

gögn á þennan hátt og fannst ég þar af leiðandi skorta þekkingu til að geta unnið vel og rétt 

úr gögnunum. Þessar áhyggjur hurfu smám saman þegar ég var komin af stað. Heilmikil 

forgreining hafði þegar átt sér stað með dagbókarskrifum þar sem ég var í sífellu að greina 

það sem hafði ýmist gengið vel eða valdið vonbrigðum. Ég hafði því nokkra hugmynd um þau 

mynstur sem finna mátti í gögnunum og hvaða atriði ég vildi draga fram og skoða betur.  

Með myndum var dagbókin 38 blaðsíður. Ég las hana nokkrum sinnum í gegn og byrjaði 

að skrá stutta útdrætti úr henni sem mér fannst segja eitthvað um gildi söguaðferðarinnar. 

Þetta er samkvæmt aðferð Braun og Clarke (2006) við þemagreiningu, en þær leggja til að 

lesa gögnin yfir og hefja svo leit að þemum. Útdrættirnir, sem voru yfirleitt ein málsgrein eða 

svo, voru 112 talsins. Það er eftir rannsakandanum komið að ákveða hvernig hann flokkar 

gögnin en ég prentaði útdrættina út og klippti þá niður (sjá Mynd 2). Þá var auðvelt fyrir mig 

að flokka saman þá sem áttu heima undir sama hatti. Einnig gat ég endurskoðað flokkunina, 

fært á milli og jafnvel fjarlægt útdrætti sem mér fannst óþarfir. Til að greina hvað sé í raun 

þema og hvað ekki þurfti ég að beita gagnrýninni hugsun og hafa rannsóknarspurningarnar í 

huga. Í ljósi þeirra fannst mér eðlilegt að skipta útdráttunum fyrst í jákvæðar og neikvæðar 

upplifanir. Síðan skoðaði ég um hverja útdrættirnir fjölluðu og bjó til fleiri flokka út frá því. Til 

dæmis var flokkur sem sneri að upplifun kennaranemans en annar um nemendur. Enn fleiri 

undirflokkar sköpuðust í kjölfarið, nánast eins og af sjálfu sér. Þegar ég var búin að flokka alla 

útdrættina skírði ég flokkana og skráði niður í tölumerktan lista. Þá prentaði ég út annað 
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eintak af útdráttunum og skráði viðeigandi tölu við hvern þeirra (sjá Mynd 3). Þá gat ég séð 

hversu oft hver flokkur kom fram og setti þetta upp í töflu (sjá viðauka A). Í töflunni má sjá 

heiti flokkanna tuttugu, hvort ég tel þá jákvæða eða neikvæða (jákvætt táknað með plús, 

neikvætt með mínus) og hversu oft þeir komu fram í dagbókinni. Á þessu stigi voru flokkarnir 

of margir svo ég þurfti að velta fyrir mér hvaða flokkar tengdust og hvaða þemu væru 

mikilvægust og mest lýsandi fyrir gögnin. Óháð gagnagrunni er ólíklegt að meginþemu sem 

skipta máli fyrir rannsóknina verði fleiri en sjö (Lichtman, 2013). Ég hafði þetta í huga og náði 

að setja flokkana saman í sex þemu sem ég skírði. Þemaheitin þurfa að gefa skýra mynd af 

hugmyndinni á bakvið þemun og útskýra gögnin (Braun og Clarke, 2006). Þetta þótti mér 

erfitt og gjarnan komu nokkrir möguleikar upp. Ég reyndi að hafa nöfnin tiltölulega einföld og 

þemun ekki of yfirgripsmikil. Enginn skýr endir er á eigindlegri gagnagreiningu heldur verður 

að beita eigin röksemd til að vita hvenær sé skynsamlegt að hætta (Lichtman, 2013).  

 

 

Mynd 2. Úrklippur flokkaðar saman 
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Mynd 3. Flokkaheiti og tölumerktir útdrættir 

  

 

Hér á eftir má sjá þau meginþemu og undirflokka sem uppi stóðu eftir gagnagreininguna 

og ég notaði til að lýsa gildi söguaðferðarinnar. Talan á eftir segir til um hversu oft hvert kom 

í ljós í rannsóknardagbókinni. 

 

• Upplifun kennaranema af vinnu með söguaðferðina 

o Kennaranemi upplifir ánægju/spennu   (12) 

o Kennaranemi upplifir kvíða/óöryggi     (8) 

o Kennsla fer fram úr væntingum     (10) 

o Kennsla stenst ekki væntingar     (6) 

o Kennaranemi kemur auga á það sem betur mátti fara  (10) 

 

 

• Upplifun kennaranema af vinnu nemenda 

o Nemendur eru vinnusamir      (9) 

o Nemendur eru áhugasamir      (6) 

o Nemendur vinna sjálfstætt      (8) 

o Nemendur vinna ekki sjálfstætt     (8) 

o Farsæl samvinna nemenda      (4) 

o Samvinna nemenda er ekki farsæl     (2) 
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• Kennslan höfðar mismikið til nemenda 

o Kennslan nær betur til getumeiri nemenda      (4) 

o Þegar kennslan nær til allra        (5) 

o Kennsla hentar nemendum með náms- og/eða hegðunarerfiðleika  (5) 

 

 

• Viðhorf til sögurammans 

o Viðhorf nemenda     (8) 

o Viðhorf kennara     (2) 

o Viðhorf foreldra     (2) 

 

 

• Óviðráðanlegar aðstæður hindra kennslu  (7) 

 

 

• Samstarf við samkennara 

o Farsælt samstarf við samkennara   (9) 

o Samstarf við samkennara veldur áhyggjum  (2) 

 

 

3.6 Siðferðileg atriði 

 

Áður en rannsóknin hófst hafði ég samráð við skólastjórnendur um að ég hefði í huga að gera 

starfendarannsókn til að kanna gildi söguaðferðarinnar. Tóku þeir vel í það og fékk ég 

skriflegt leyfi frá skólastjóra fyrir rannsókninni (sjá viðauka Á). Ég útskýrði fyrir nemendum að 

ég væri að læra að vera kennari og að við ætluðum að vinna spennandi verkefni í 

sameiningu. Þar sem rannsóknin felur ekki í sér skaða fyrir nemendur er ekki gerð krafa um 

upplýst samþykki foreldra eða forráðamanna í Vísindasiðareglum Háskóla Íslands 

(Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). Hins vegar gátu þau lesið um verkefnið og 

framvindu þess í tölvupóstum sem sendir voru heim í viku hverri.  

Í gögnum og niðurstöðukafla gætti ég þess að ekki væri hægt að rekja neitt til 

þátttakenda. Samkvæmt persónuverndarlögum (nr.90/2018) notaðist ég ekki við nöfn í 

rannsóknardagbókinni og tók engar andlitsmyndir af nemendum.  

Þar sem um starfendarannsókn var að ræða var ég í senn rannsakandi og þátttakandi og 

gat því ekki skrifað mig út úr ferlinu. Rannsóknin byggði á upplifunum mínum og eigin 

vangaveltum um hana svo ég þurfti að vera vakandi fyrir áhrifum þess á niðurstöður hennar.  
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4 Niðurstöður 

 

Aðdragandinn að þessari rannsókn var langur. Alla háskólagönguna vissi ég að ég myndi á 

endanum þurfa að skrifa meistararitgerð og ég óttaðist það mjög. Aldrei fyrr hafði ég unnið 

svona umfangsmikið verkefni og hafði ég raunar litla trú á að mér tækist það. Hún birtist mér 

sem eintóm kvöl og pína og ég hugsaði reglulega um það hvernig ég gæti gert skrifin 

bærilegri. Ég komst á endanum að heldur rökréttri niðurstöðu. Það hvarflaði að mér að ef 

viðfangsefnið væri eitthvað sem mér þætti áhugavert og skemmtilegt, gæti ferlið reynst það 

líka. Þegar ég kynntist söguaðferðinni á mínu öðru ári í kennaranáminu datt mér í hug að 

þetta gæti verið viðfangsefnið sem ég leitaði að. Aðferðin var skapandi, spennandi og ég sá 

fyrir mér að hún gæti glatt nemendur. Einnig höfðaði söguaðferðin til mín persónulega og ég 

sá fram á að vinna með hana myndi ekki síður gleðja mig. Hugmyndin lagðist í dvala en birtist 

aftur, tveimur og hálfu ári síðar, þegar ég skráði mig í lokaverkefni og mér var úthlutað 

leiðbeinanda. Þegar ég hitti Gunnhildi var hugmyndin óljós en ég vissi að ég vildi sýna fram á 

jákvæð áhrif sem fylgdu vinnu með söguaðferðinni. Hún hjálpaði mér að móta hugmyndina 

þannig að ég gat loksins hafist handa af alvöru. 

Í þessum kafla fjalla ég um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Ég lýsi undirbúningi 

kennslunnar og framvindu hennar eftir að hún hófst. Gerð er grein fyrir því sem var gert og 

hvernig til tókst en þessari umfjöllun fylgja tilvitnanir í útdrætti úr rannsóknardagbókinni sem 

greina frá mínum tilfinningum og vangaveltum á ferlinu. Loks eru dregin saman þau 

meginþemu sem fram komu. 

 

4.1 Skipulag kennslu 

 

4.1.1 Hönnun sögurammans 

 

Þegar ég var búin að ákveða og afmarka viðfangsefni ritgerðarinnar gat ég kynnt mér 

söguaðferðina betur og hafið skrif á fræðilega kaflanum. Hins vegar var óljóst hvaða staða 

beið mín í starfsnáminu næsta misserið. Ég hafði óljósa mynd í huganum af hugmyndaríkum 

nemendum að klippa og líma í gríð og erg. Ég gladdist yfir þessari tilhugsun en óvissa og 

efasemdir læddust að mér. Hvernig gæti ég komist á þennan stað? Myndi mér takast það? 

Hvað ef þetta heppnaðist alls ekki eins og ég ætlaði mér? Þessar spurningar voru mér 

hugfastar næstu mánuði. 
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Haustönn síðasta námsársins gekk í garð og ég var komin í hlutastarf í 2. bekk. Þá gat ég 

loks snúið mér að því að hanna sögurammann. Fyrsta skrefið var að ákveða 

meginviðfangsefni til að kenna. Þó ég hefði setið einn áfanga um söguaðferðina, var ég ekki 

nógu örugg með mig til þess að semja söguramma frá grunni. Komdu og skoðaðu bækurnar 

eru kenndar í skólanum ár hvert og áttu þær stóran hlut í vali mínu á viðfangsefni. Árið áður 

höfðu nokkrar Komdu og skoðaðu bækur verið kenndar í 2. bekk í skólanum mínum. Ég 

skoðaði þær, ásamt sögurömmunum sem fylgja þeim. Ég reyndi að sjá fyrir mér kennsluna, 

möguleikana sem söguaðferðin bauð upp á og afurðina sem eftir stæði í lok vinnunnar. Þetta 

varð til þess að ég ákvað að vinna með fjöll. Mér þótti ramminn sérlega heillandi en einnig er 

líklegt að eigin áhugi hafi spilað inn í þessa ákvörðun: „Strax og ég var komin með 

viðfangsefni var ég spennt að byrja og fannst ég geta komið þessu af stað með krafti.” 

(Rannsóknardagbók, 17. september). Eftir langa bið var ég búin að taka fyrsta skrefið og ég 

fann fyrir létti og hvata. Ég byrjaði að safna hugmyndum sem komu víðsvegar að. Af Komdu 

og skoðaðu vefnum sem fylgir bókunum, úr öðrum sögurömmum í skólanum, frá 

samstarfskennurum og eigin hjarta. „Hugmyndavinnan var mjög ánægjuleg og vakti upp 

mikla spennu hjá mér. Ég fann að þegar ég var að skoða efni og vinna markvisst í 

sögurammanum var ég spennt en þegar hann var bara yfirvofandi og ekki í fyrsta sæti olli 

hann mér frekar kvíða og ég forðaðist hann að einhverju leyti.” (Rannsóknardagbók, 7. 

október) Eins og þessi útdráttur greinir frá, leið mér best þegar mér fannst ég vera að afreka 

eitthvað. Kvíðinn var þó aldrei langt frá og kom af stað ákveðinni hringrás. Miklu máli skipti 

mig að standa mig vel í kennslunni og að geta lokið skólagöngu minni á sómasamlegu 

meistaraverkefni. Vegna álagsins sem ég lagði á sjálfa mig var ég kvíðin og frestaði því að 

vinna í verkefninu. Þetta dró þó ekki úr kvíðanum, heldur varð ég þvert á móti ósátt við sjálfa 

mig. Það skilaði sér í enn frekari kvíða og enn meiri frestun. Ég komst seinna að því að það 

var ekkert að óttast. „Að búa til sögurammann var ekki jafn erfitt eða tímafrekt og ég hafði 

haldið þegar ég kom mér að því.“ (Rannsóknardagbók, 7. október) Ég hafði hæfniviðmið í 

aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá til hliðsjónar við gerð rammans sem stuðlaði að 

enn frjórri hugmyndavinnu. Ég skráði hugmyndir í síma, á laus blöð eða þar til gert skjal í 

tölvunni. Hugmyndirnar voru margar en ég var dálítið feimin við að koma þeim fyrir í 

sögurammanum sjálfum, þar sem ég hafði ekki búið til slíkan ramma áður. Ég tók þó af skarið 

og setti hann upp eftir bestu getu. Leiðsögukennarar mínir í starfsnáminu og í 

kennaranáminu samþykktu hann og ég fann að þær voru afslappaðar og treystu mér fyrir 

kennslunni. Ég fann fyrir miklum létti í kjölfarið. 

Eins og sést, voru tilfinningar á ferlinu sveiflukenndar en ég upplifði bæði kvíða og 

ánægju. Ég miklaði vinnuna fyrir mér, óttaðist það að skipuleggja sögurammann og mér þótti 

ég ekki hafa næga reynslu til að semja hann upp á eigin spýtur. Þessar tilfinningar hurfu 
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þegar hugmyndavinnan hófst og ég fékk staðfestingu á vinnunni. Í staðinn komu upp 

ánægjutilfinningar sem hvöttu mig áfram í vinnunni. Þegar söguramminn var að mestu 

tilbúinn (Tafla 1) var komið að því að kynna hann fyrir samkennurum mínum.  
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Tafla 1. Söguramminn 

Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 
 

1. Fjöllin  

Hvaða fjöll þekkjum við? 
Hvernig eru fjöll? 
Hvernig verða fjöllin til? 
Hvað er á fjallinu? 

Umræða um fjöll sem nemendur þekkja og hvernig þau 
líta út.  
 
Nemendur búa til veggmynd af íslenskum fjöllum. 
 
 
Umræða um dýr, gróður o.fl. sem  gæti leynst á fjallinu. 
 
 
Nemendur teikna og klippa út dýr og gróður og bæta við 
veggmyndina. 

Allur bekkurinn 
 

Hópar 
 

Allur bekkurinn 

 
Hópar 

Tafla 
 
Miðar með 
fjallaheitum 
 
Pappír, þekjulitir 
o.fl. 
 
Flettitafla 
 
Blöð, litir, skæri, 
o.fl. 

Bekkjarumræður og hugmyndir 
nemenda 
 

Veggmynd af u.þ.b. 5 fjöllum 
(hópar draga fjall) 

 
2. Fjallgangan  

Hvaða persónur ætla í 
fjallgöngu? 
Hvað getið þið sagt meira um 
persónurnar? 
Hvað þarf að taka með í 
fjallgöngu? 

Hver hópur býr til hóp/fjölskyldu sem ætlar í fjallgöngu 
 
Nemendur ákveða persónuupplýsingar (nafn, aldur, starf 
o.fl.) og skrifa á blað.  
Nemendur kynna persónuna sína. 
 
Umræða um hvað þurfi að taka með. 
 
Nemendur búa til bakpoka og teikna í hann það sem þeir 
taka með. 

Hópar 
 
Einn og einn (í samráði 
við hóp) 

 
Allur bekkurinn 
 
Einn og einn 

Pappír, litir, efni 
o.fl. 

Klippimyndir af 
hópum/fjölskyldum 
 
Upplýsingar um hverja persónu  
 

Hugleiðingar 
 
Bakpoki með birgðum 

 
3. Atburður  

Hvað getur komið fyrir í 
fjallgöngu? 
Hvað gerist ef einhver týnist 
upp á fjalli? 
Hvernig lýsum við 
mannfólki?) 

Umræða um það sem gæti komið fyrir. 
 
Nemendur notast við lýsingarorð og búa til auglýsingu 
fyrir týndan fjölskyldu-/hópmeðlim) 

Allur bekkurinn 
 
Hópar - Einn og einn 

Tafla 
 
Blöð og skriffæri  

Hugmyndir nemenda 
 
Auglýsingar um týndar persónur 
  

 
4. Kynning og 
vettvangsferð  

 
Nemendur kynna fjöllin sín fyrir foreldrum um 
morguninn og svo er farið í fjallgöngu. 
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4.1.2 Að kynna sögurammann 

 

Þar sem samkennararnir mínir ætluðu að kenna sínum bekkjum eftir sama söguramma hélt 

ég sérstaka kynningu á honum á árgangsfundi. Þá fengu þær skýrari mynd af kennslunni og 

þeim gafst tækifæri til að gera athugasemdir við einstök atriði. „Hugmyndin um að kynna 

sögurammann fyrir hina kennarana í árganginum hafði valdið mér miklum áhyggjum.” 

(Rannsóknardagbók, 9. október) Mér fannst erfitt að sýna og segja frá eigin hugmyndum og 

vinnu, sérstaklega þar sem henni var ekki enn lokið. Þar fyrir utan var ég nýliði en þær búa 

yfir margra ára reynslu og ég var viss um að þær gætu útbúið betri söguramma. Fyrir fundinn 

höfðu þær reglulega haft orð á þeim endalausu verkefnum sem virtust safnast upp í kringum 

þær, sem bætti ekki úr skák. „Mér fannst ég að einhverju leyti vera að bæta við álagið á þeim 

og troða upp á þær einhverri framandi kennsluaðferð sem væri bara að flækja fyrir þeim og 

þær hefðu ekki áhuga á.” (Rannsóknardagbók, 9. október) Ég hafði áhyggjur af því að vera að 

bæta við starf þeirra, sem þegar er mikið og flókið, og var því orðin taugaóstyrk þegar 

kynningin gekk í garð. Eins og áður, reyndust þessar áhyggjur óþarfar. „Á margan hátt var 

kynningin hjálpleg því þær, sem reyndir kennarar, gátu séð fyrir möguleg vandamál, hjálpað 

mér að móta hugmyndir og komið með nýjar.” (Rannsóknardagbók, 9. október) 

Þó hún hafi valdið áhyggjum, reyndist kynningin hjálpleg, þar sem samkennarar mínir 

veittu mér aðstoð við að breyta og bæta sögurammann. Í raun fannst mér það jákvætt að 

þær gætu haft áhrif á kennsluskipulagið, því þá öðluðust þær ákveðið eignarhald á 

sögurammanum og urðu stærri hluti af verkefninu. Þó mér hafi fundist óþægilegt að kynna 

sögurammann, var það einungis vegna sjálfsprottinna tilfinninga og reyndust kennararnir 

opnari fyrir honum en ég hélt. Þær spurðu spurninga og vörpuðu fram hugmyndum sem við 

ræddum í sameiningu þannig að mér leið eins og jafningja. Þær fundu byrjendalæsisverkefni 

sem hentaði að kenna samhliða sögurammanum en ljóst var að þeim fannst þægilegt að 

hugsa til kunnuglega verklagsins sem fylgdi því. Að þeirra óskum, sagðist ég ætla að útbúa 

nákvæmara tímaskipulag með lýsingu á hverri kennslustund fyrir sig, þar sem þær litu ekki á 

sögurammann sem eiginlega kennsluáætlun. Við það urðu þær enn jákvæðari og ég fann að 

þeim var létt. Í kjölfar kynningarinnar aðlagaði ég rammann í síðasta skiptið áður en kennsla 

hófst. Hann tók nokkrum breytingum eftir að kennsla hófst, en það er eðlilegur hluti vinnu 

með söguaðferðina. Viðfangsefnin taka gjarnan breytingum eftir því sem vinnunni miðar 

áfram. „Það var gott að ljúka þessum fundi af og enn á ný fann ég fyrir hvöt til að halda 

áfram og gera meira.“ (Rannsóknardagbók, 9. október) 
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4.1.3  Áður en kennsla hófst 

 

Nú nálgaðist kennslan sem hafði verið mér ofarlega í huga svo lengi. Ég hafði beðið þess 

óþolinmóð að fá að byrja, en nú þegar það var komið að því óskaði ég þess að ég gæti frestað 

verkefninu svolítið lengur. Kvöldið fyrir fyrstu kennslustundina átti ég erfitt með að sofna 

fyrir áhyggjum. „Ég er að fara að kenna fyrsta tímann um fjöllin á morgun og er að upplifa 

mikinn kvíða.” (Rannsóknardagbók, 14. október) Andardrátturinn minn var ör og ég fann fyrir 

þunga í hjartanu. Annars vegar skipti verkefnið mig gríðarlegu máli og hins vegar var ég 

óörugg um eigin getu: „Ég hef enga leið til að vita hvernig umræðurnar eiga eftir að fara og 

ég þarf að geta stjórnað þeim, vakið áhuga og dregið fram svör frá nemendum.” 

(Rannsóknardagbók, 14. október). Allt í einu fannst mér ég ekki vita neitt um efnið sem ég 

var að fara að kenna. Ég fann fyrir miklu álagi en sagði sjálfri mér að fyrsta skrefið yrði það 

erfiðasta. Til að reyna að róa taugarnar, las ég aftur yfir kennsluáætlunina og fór að lesa mér 

til um myndun fjalla. Ég fann meðal annars myndbönd um myndun ólíkra fjalla, sem ég 

notaði til að ákveða í smáatriðum það sem ég vildi segja nemendum. Í Komdu og skoðaðu 

fjöllin voru ýmis hugtök sem mér sjálfri finnst flókin en til þess að geta útskýrt þau fyrir 

nemendum þyrfti ég að hafa góða þekkingu á þeim og huga að því hvernig best væri að miðla 

þekkingunni til þeirra. Ég ákvað að sýna nemendum fræðslumyndböndin sem ég fann til að 

styðja mig, til viðbótar við myndband af eldgosi sem ég hugðist sýna þeim til að vekja áhuga 

og undrun. Ég var búin að undirbúa mig eins og ég gat en þá var ekki fleira sem ég gat gert í 

bili. Aðeins vonað það besta. Kvíðablendin spenna tók við og á endanum lognaðist ég út af. 

 

4.2 Kennslan 

4.2.1 Upphaf 

 

Loks var fyrsti „fjalladagurinn“ genginn í garð og ég gat kynnt nemendur fyrir verkefninu. Ég 

sagði nemendum að við ætluðum á komandi vikum að vinna saman verkefni um fjöll og 

reyndi eftir bestu getu að láta það hljóma spennandi. Eftir þetta hófst hugstormun með 

öllum bekknum. Ég bað nemendur að nefna fjöll sem þau þekktu og skráði þau niður á 

flettitöflu. Þeir veltu því einnig fyrir sér hvernig fjöll litu út, sem ég skráði einnig niður. 

Nemendur vissu meira en ég hélt og mér fannst þau montin að sjá sínar eigin hugmyndir á 

töflunni. Um eigin upplifun hafði ég þetta að segja: „Mér þótti umræðurnar sérstaklega 

skemmtilegar. Bekkurinn skapaði svo mikla heild og nær allir gátu nefnt fjall eða komið 

einhverju á framfæri.” (Rannsóknardagbók, 15. október) Nemendur voru í veigamiklu 

hlutverki, sem skilaði sér í aukinni athygli þeirra. Ég gat ekki stjórnað umræðunni og margar 
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hugmyndir sem nemendur komu með sneru frekar að umhverfi fjalla, en þær hugmyndir var 

hægt að nota seinna. Í framhaldinu spurði ég af hverju fjöllin skyldu vera svona ólík í laginu 

og sýndi þeim myndböndin sem ég hafði fundið til kvöldið áður. Mér þótti tíminn almennt 

ganga vel fyrir sig en sá eftir að hafa ekki farið betur yfir þennan hluta. „Þetta getur reynst 

nemendum erfitt að skilja og ég fór heldur skjótt yfir.“ (Rannsóknardagbók, 15. október) 

Í næsta tíma gerði hver og einn nemandi forsíðu á fjallabókina sína (Mynd 4), sem var 

gerð til að halda utan um vinnuna þeirra. „Tíminn gekk mjög þægilega fyrir sig, allir voru 

mjög vinnusamir, vandvirkir og rólegir.” (Rannsóknardagbók, 15. október) Þónokkrir 

nemendur misstu af þessum tíma sökum verkefnis í frístund, sem mér þótti leiðinlegt. „Það 

er erfitt að missa svona marga úr sem eiga þá eftir að klára“ (Rannsóknardagbók, 15. 

október) En þetta fylgir gjarnan skólastarfi og ég reyndi að svekkja mig ekki of mikið á þessu. 

Þrátt fyrir yfirvofandi kvíða og óöryggi, gekk þessi tími gríðarlega vel og var ég mjög 

ánægð með árangurinn. Nemendurnir höfðu tekið þátt, sýnt áhuga og voru bæði rólegir og 

duglegir á meðan þeir skreyttu forsíðurnar. Mér fannst kennslan höfða til allra og mér fannst 

nemendur læra af og vekja hugmyndir hver hjá öðrum á meðan hugstormun stóð.  

 

Mynd 4. Fjallabækur nemenda 

 

Stuttu eftir fyrstu kennsluna var annar umræðutími, þar sem nemendur áttu að segja frá 

því sem þeir vissu um fjöll og nefna það sem þeir vildu vita. Nemendur skráðu þetta síðan í 



 

47 

fjallabækurnar sínar. Umræðurnar gengu ekki jafn vel í þetta skiptið, nemendur voru ekki 

jafn áhugasamir og voru mun færri virkir. Líklega voru mistök að vera með tvær svipaðar 

kennslustundir með stuttu millibili en einnig virðist reynsluleysi mitt hafa spilað inn í: „Ég 

heyrði frá samkennurum að miklar umræður hefðu skapast í kringum útúrdúra og 

útskýringar kennara á einhverju spennandi sem kom upp. Ég þarf að vera duglegri að grípa 

svoleiðis tækifæri á lofti.“ (Rannsóknardagbók, 17. október) 

Samhliða kennslu með söguaðferðinni, las ég bókina Komdu og skoðaðu fjöllin fyrir 

nemendur. Flestir héldu athygli en aðrir voru truflandi. Ég tók eftir því að þetta voru 

nemendur sem höfðu minni skilning á efninu. „Þá voru það helst getumeiri nemendur sem 

héldu athygli og vildu hlusta.” (Rannsóknardagbók, 22. október) Ég komst að því með frekari 

íhugun, og í samtali við samkennara mína, að líklega hefði ég mátt eyða meiri tíma í færri 

blaðsíður í bókinni og tala frekar út fyrir hana til að vekja áhuga. Þetta reyndi ég að bæta 

næst þegar ég las fyrir nemendur. Ég talaði út fyrir textann og útskýrði betur, til dæmis sýndi 

ég þeim fjöll á landakortinu, sem mér fannst vekja áhuga og virkni. 

Þá var komið að vetrarfríi en eftir það skyldi fjallamyndun hefjast af alvöru. 

 

 

4.2.2 Fjöllin 

 

Upphaflega hafði ég séð fyrir mér að nemendur myndu mála fjöllin á blöð og klippa þau út en 

samkennarar mínir lögðu til að nota heldur flugnanet og pappamassa til að búa þau til. Ég 

féllst á það, og gladdist yfir áhuga þeirra og metnaði. Einnig þótti mér líklegt að þrívíðu fjöllin 

og upplifunin af því að búa þau til myndu ýta betur undir skilning nemenda á lögun þeirra. 

Því fylgdi þó að við þurftum að bíða eftir alls kyns efni: veggfóðurslími, flugnaneti, spjaldi til 

að festa fjöllin á og frönskum rennilási til að festa spjaldið upp á vegg. Biðin eftir efni var þó 

ekki eina hindrunin sem ég mætti. „Það hefur verið erfitt að finna góðan tíma í vikunni til að 

taka fjöllin fyrir. Fyrsti dagur eftir vetrarfríið var afslappaður og svo eru börnin byrjuð í 

sundkennslu, sem tekur drjúgan tíma.” (Rannsóknardagbók, 30. október) Þó viljinn hafi verið 

til staðar, átti ég erfitt með að koma fjallaverkefninu að og bætti við: „Ég vil gefa þessu 

verkefni þann tíma sem það á skilið, en það hefur verið snúið.“ (Rannsóknardagbók, 30. 

október) Vegna þessara erfiðleika við að finna tíma, var ákveðið að tileinka fjöllunum heilan 

dag þar sem allir bekkirnir unnu á sama tíma að myndun þeirra. Samstarf við samkennara 

skipti miklu máli á þessum tíma. Þær stungu upp á því að vinna á þennan hátt og ég fann fyrir 

miklum stuðningi þeirra. Þegar efnið sem við þurftum á að halda var komið í hús, lögðu þær 

til að við myndum prófa að gera tvær prótótýpur af mismunandi fjöllum (Mynd 5). Þetta 

reyndist vera rétt ákvörðun. „Ég var mjög ánægð að við [gerðum prótótýpur], í fyrsta lagi 
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áttuðum við okkur á vandamálum, eins og að flugnanetið eitt og sér hélt pappamassanum 

ekki uppi, og í öðru lagi fann ég að ég var ekki ein.” (Rannsóknardagbók, 30. október) Þessi 

færsla lýsir því hve gott samstarfið reyndist mér, bæði af hagnýtum ástæðum og andlegum. 

Við áttuðum okkur betur á efninu og hvernig væri hægt að hjálpa nemendum í þessari vinnu. 

Stuðningur þeirra og áhugi skipti mig miklu máli og skilaði sér í meiri áhuga og spennu hjá 

mér. Á fundum með þeim komu fram ýmsar vangaveltur um framkvæmd verkefna sem 

hjálpuðu mér að taka upplýstar ákvarðanir og koma í veg fyrir möguleg vandamál. Aftur fann 

ég þó fyrir nokkrum óþægindum í samstarfinu: „Þær eru hugmyndaríkar og áhugasamar en 

ég finn líka að þeim finnst þetta mikið maus og tilstand.“ (Rannsóknardagbók, 31. október) 

 

 

Mynd 5. Prótótýpur af fjöllum 

 

Þá gátu nemendur hafist handa við að mynda fjöllin. Áður en þeir gerðu það, rifjuðum við 

upp myndun fjalla og ég las aftur um ákveðin fjöll í Komdu og skoðaðu. Það voru fjöllin sem 

við kennararnir vorum búnar að velja í sameiningu: Snæfellsjökull, Hekla, Herðubreið, 

Skjaldbreiður og Esjan. Ég var búin að raða nemendum í getu- og kynjablandaða hópa sem 

síðan drógu fjall til að vinna með. Tveir hópar í senn mynduðu sín fjöll úr flugnanetinu og 

þöktu með pappamassa (Mynd 6). Hinir hóparnir unnu annað verkefni undir leiðsögn 

samkennara míns. Flugnanetið reyndist nemendum erfitt að meðhöndla þannig að ég þurfti 

að aðstoða þá við mótun þess en að öðru leyti unnu þeir sjálfstætt og hópmeðlimir unnu 
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saman að því að þekja fjöllin með pappamassa. „Þá voru allir meðlimir hópsins virkir og þó 

ekki hafi verið um eiginlega samvinnu að ræða, unnu þau öll saman að sama markmiði og 

gerðu það vel.“ (Rannsóknardagbók, 1. nóvember) Ég var ánægð með sjálfstæði nemenda og 

fannst tíminn ná vel til allra. „Nú skipti námsleg geta ekki neinu máli og allir gátu lagt 

eitthvað af mörkum... Þau voru mjög önnum kafinn og áhugasöm og nokkrir nemendur 

höfðu orð á því að þetta væri skemmtilegt.” (Rannsóknardagbók, 1. nóvember) Tíminn 

skilaði sér ekki síður í minni ánægju, en dugnaður nemenda og afköst glöddu mig mjög. 

„Fjöllin heppnuðust betur en ég hafði þorað að vona og ég var mjög sátt við útkomuna.” 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember) Í dagbókinni tók ég einnig fram að aðstoð sem ég fékk frá 

samkennara mínum hafi verið afar gagnleg og að upplifun mín af tímanum hefði ekki verið 

jafn ánægjuleg án hennar. Hún hjálpaði mér að undirbúa fyrir tímann og vann verkefni með 

hluta hópsins þannig að ég gat einbeitt mér að skapandi vinnunni. Ég gat virkilega notið þess 

að vera með nemendunum og fylgjast með þeim vinna. 

 

 

Mynd 6. Fjöll úr pappamassa 

 

Á myndinni má sjá fjöllin sem nemendur gerðu og mismunandi einkenni þeirra. 

Skjaldbreiður er dyngja og því frekar flöt en á Snæfellsjökli er gígur. Eftir á að hyggja, hefði 

verið gaman að gefa nemendum tækifæri á að koma með eigin hugmyndir um hvernig mætti 

mynda fjöllin. Þetta hefði tekið lengri tíma en hefði verið þess virði. 

Í lok dags fórum við í göngu að skoða fjöllin í umhverfinu og finna hvalbök í náttúrunni, en 

í skólanum er mikið unnið með útikennslu og í nágrenni við skólann er svæði sem nýttist 

okkur vel. Þar er hæð með þónokkrum hvalbökum og útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. 

Hvalbök eru steinar sem hafa mótast undir jökli og þótti okkur tilvalið að skoða rákir sem 

jöklarnir höfðu skorið í steinana og bera þá saman við fjöll. Einnig bentum við á Esjuna, 

Úlfarsfell, Vífilfell og Bláfjöll. Nemendur fengu síðan tækifæri til að kanna svæðið. Þó tíminn 

hafi verið skemmtilegur er ég ekki sannfærð að hann hafi skilað mikilli vitneskju. „Nemendur 

nutu þess að vera úti í náttúrunni en ekki er hægt að segja að þau hafi öll verið að hlusta á 
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kennarann eða gert sér grein fyrir tilgangi kennslustundarinnar.” (Rannsóknardagbók, 1. 

nóvember) Að þessu leyti gekk kennslan ekki að óskum, en ekki má gera lítið úr ánægju 

nemenda sem var vissulega til staðar. „D faðmaði mig og sagði að það hefði verið svo 

skemmtilegt í dag að ég hafi verðskuldað knús.” (Rannsóknardagbók, 1. nóvember) Þessi 

útdráttur fjallar um nemenda sem á erfitt með hegðun og er gjarnan neikvæður gagnvart 

verkefnum. Þess vegna skipti umsögn hans mig miklu máli, mér hlýnaði við hana og sá að 

verkefnið var að gera nemendum gott. 

Svo heppilega vildi til að stúlka í árganginum á ömmu og afa sem eru jarðfræðingar. Þau 

komu í heimsókn til að fræða nemendur um fjöll og voru búin að undirbúa glærukynningu 

með alls kyns ljósmyndum og fróðleik um hvernig mismunandi tegundir fjalla myndast, 

öskulög Heklu og fleira. Jarðfræðingarnir voru heldur fræðilegir í tali sínu og auk þess 

heyrðist ekki sérlega vel í þeim. Ekkert var um truflanir en nemendur áttu greinilega erfitt 

með að halda athygli. Aftur var áberandi að þeir allra getumestu sýndu áhuga og skilning en 

aðrir nemendur ekki. „Mér fannst augljóst þegar ég leit yfir salinn að þeir sem höfðu minnsta 

vitneskju um efnið voru fyrstir til þess að byrja að iða í sætunum sínum og stara út í 

loftið.“ (Rannsóknardagbók, 7. nóvember) Eftir fyrirlesturinn var beðið um spurningar úr sal 

en þá færðist aðeins meira líf í hópinn. Hins vegar sýndu spurningarnar ekki fram á mikinn 

skilning og nær öllum spurningunum hafði þegar verið svarað í fyrirlestrinum, oftar en ekki í 

löngu máli. Heimsóknin skilaði sér því ekki jafn vel og ég hafði vonað. Þetta þótti mér miður 

en þar sem þetta var einungis hugsað sem skemmtileg viðbót hafði ég ekki miklar áhyggjur 

og tók þessu ekki persónulega, eins og ég hefði líklega gert hefði ég verið að sjá um 

fyrirlesturinn. „Ég held að svona heimsókn myndi heppnast betur með eldri nemendum 

þannig að þeir gætu virkilega nýtt sér sérfræðinginn.“ (Rannsóknardagbók 7. nóvember) 

Þegar pappamassafjöllin höfðu þornað, var næsta skref að mála þau. Það var gert með 

sama fyrirkomulagi og síðast, þar sem tveir hópar unnu að fjöllunum í einu. Nemendur fengu 

að skoða myndir af sínum fjöllum til þess að átta sig á hvaða liti þeir kæmu til með að nota. 

Nemendur ákváðu í sameiningu hvaða liti þeir vildu nota til að mála sitt fjall en ég blandaði 

litunum sjálf, þar sem um var að ræða skæra þekjuliti sem snúið var að breyta í jarðliti. Þó 

svo að þessi hluti vinnunnar hafi verið ögn kennarastýrður, var ég almennt mjög ánægð með 

samvinnu og sjálfstæð vinnubrögð nemenda í þessum tíma (Mynd 7). 

  

Í þetta skiptið fannst mér ég sjá meiri samvinnu. Þau þurftu að ræða litina sem þau 

vildu, hvar þau vildu staðsetja þá og hvenær væri komið nóg af litnum. Allir höfðu 

eitthvað að gera og yfirleitt voru þau sammála. Mér fannst þetta í þokkabót vera 

notaleg samverustund og þau spjölluðu sín á milli, sem mér fannst virkilega gaman að 

sjá. (Rannsóknardagbók, 8. nóvember) 
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Sjálfstæði nemenda skilaði sér í mikilli starfsánægju minni, sem ég sagði frá í dagbókinni. 

„Ég var mjög ánægð með lokaútkomuna, þó hún hafi kannski ekki verið fullkomin, því 

nemendur unnu vinnuna að langmestu leyti sjálf.” (Rannsóknardagbók, 8. nóvember) Þá 

skipti mig meira máli að nemendur væru að vinna upp á eigin spýtur en að fjöllin yrðu 

raunveruleg, þar sem ég tel sjálfstæði nemenda mjög mikilvægt og var það meðal þess sem 

ég vildi ná fram í kennslunni. Ég hafði aldrei áður séð þau vinna á þennan hátt, þannig að 

þetta kom mér skemmtilega á óvart. „Satt að segja fór þetta fram úr mínum björtustu vonum 

og vinnan auðveldari en ég hélt.” (Rannsóknardagbók, 8. nóvember) Kennslan fór fram úr 

væntingum en aðstoð samkennara míns átti hlut í velgengni verkefnisins. Hún benti mér á að 

sýna nemendum mynd af fjallinu sínu og lagði verkefni fyrir þá nemendur sem voru ekki að 

mála. Einnig gladdist hún með mér eftir tímann þegar við virtum fyrir okkur fjöllin. Ég var 

mjög hreykinn af nemendum og verkefninu sjálfu eftir þennan tíma. 

 

 

 

Mynd 7. Fjöllin máluð 

 

„Enn reynist erfitt að finna tíma fyrir vinnu með fjöllin.“  (Rannsóknardagbók, 14. 

nóvember) Tímaleysið var nú farið að valda mér áhyggjum, því bráðum þyrfti fjallaverkefnið 

að taka enda til að hleypa hinni og þessari jólavinnu að. Sökum þess tók ég verkefni út úr 

kennsluáætluninni í samráði við samkennara mína, en þá færðist ég nær aðalþáttunum í 

sögunni og skapandi vinnu nemenda. Við höfðum bætt verkefnum inn í sögurammann, til 

dæmis sem sneru að hæð fjalla og veðurspá, en þættirnir eru nægilega krefjandi og 

umfangsmiklir einir og sér. Á árgangsfundi ræddum við kennararnir næstu skref og fórum að 

velta fyrir okkur uppstillingu, efni í föndur og fleiru. „Við espuðum hver aðra dálítið upp og 

hugmyndir spruttu frá okkur öllum, sem var mjög gaman. Mér finnst þær ýta mér út fyrir 

þægindarammann og þora að biðja um efni og greiða, alls kyns hluti sem mér hefði fundist 

óþægilegt sem nýliða.“ (Rannsóknardagbók, 13. nóvember) Ég naut samstarfsins virkilega á 
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þessum fundi og fann fyrir aukinni hvatningu og starfsánægju í kjölfar hans. Mér fannst þær 

spenntar og ánægðar og skilaði það sér í sömu tilfinningum hjá mér. Framsetning 

verkefnisins skipti mig máli og þær stuðluðu að miklu leyti að því að lokaniðurstaðan yrði í 

takt við væntingar mínar. Það var að rætast úr verkefninu, eins og ég hafði vonað. Annað 

sem gladdi mig um þessar mundir var viðhorf annara til verkefnisins: 

  

 Nokkuð sem hefur vakið ánægju hjá mér undanfarið er viðbrögð frá nemendum, 

kennurum og foreldrum. Ég heyrði frá einni móður sem vinnur í skólanum að barnið 

hennar væri alltaf spennt að segja henni frá því sem þau hefðu gert í fjallaverkefninu 

og kennarar sem hafa séð fjöllin á vappi um skólann hafa hrósað verkefninu og 

fjöllunum sjálfum. (Rannsóknardagbók, 13. nóvember) 

  

 Ég hafði ekki oft lent í því að fá viðbrögð við starfi mínu, þannig að ég upplifði ákveðna 

óvissu um hvort ég væri að gera gott mót eða ekki. Ég kunni því mjög vel við að fá klapp á 

bakið. Eftir fundinn kom ég öllum fjöllunum fyrir á stóru spjaldi og málaði í jarðlit, eins og má 

sjá á myndinni fyrir neðan (Mynd 8). 

 

 

 

Mynd 8. Fjöllin komin á spjald 

 

Þegar fjöllin voru komin á spjaldið var hægt að snúa sér að umhverfi þeirra. Í byrjun dags 

unnum við hæðaverkefni um fjöll. Nemendur voru búin að læra um mælingar og við ræddum 

hæð mismunandi fjalla og bárum þau saman. Allur bekkurinn tók þátt í þessum líflegu 

umræðum þar sem nemendur reyndu að giska á hæð fjallanna. Í kjölfarið merktu þeir fjöllin 
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inn á mælistiku og myndskreyttu (Mynd 9), hver í sína fjallabók. Ég var mjög sátt með 

útkomuna og þó ég hafi verið stuðningslaus, gekk allt smurt fyrir sig og flestar myndirnar 

komu vel út. Þetta var verkefni sem við kennararnir höfðum bætt við og var ekki hluti af 

upprunalega sögurammanum. Mér þótti þó gildi í því, þar sem við tengdum fjallaverkefnið 

við viðfangsefni þeirra í stærðfræði og gátum svarað spurningum sem nemendur vildu fá að 

vita svarið við í upphafi verkefnisins, eins og hversu hátt stærsta fjall heims er. Nemendum 

fannst verkefnið áhugavert og unnu þar af leiðandi vel. 

 

 

Mynd 9. Samanburður á hæðum fjalla 

 

Eftir hádegi var komið að því að bæta við umhverfið í kringum fjöllin. Tíminn gekk nokkurn 

veginn fyrir sig eins og ég hafði búist við en ég hafði þó vonað að lokaniðurstaðan væri betri. 

Allur árgangurinn vann á sama tíma en hver hópur átti að vinna saman til að skreyta öll fjöll 

bekkjarins, ýmist með gróðri, dýrum, göngustígum eða öðru. Hóparnir voru þeir sömu og 
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þegar þeir mynduðu fjöllin. Ég bjó til flokkana út frá hugstormun nemenda, og hver hópur 

dró einn flokk. Ég hafði fjölbreyttan efnivið í boði fyrir nemendur að ganga í en verkefnið 

reyndist nemendum afskaplega flókið og kallaði það ekki fram þá samvinnu sem ég hafði 

leitast eftir. Raunar tóku þau lítið tillit hvert til annars og þar að auki fannst mér þau ekki 

sýna góð vinnubrögð, sem olli mér miklum vonbrigðum. „Börnin vildu aðeins skreyta sín fjöll, 

voru heldur ósjálfstæð, óvandvirk og óðu úr einu í annað.“ (Rannsóknardagbók, 15. 

nóvember) Mér fannst ég þurfa að skipta mér mikið af vinnu nemenda og hefði þurft að gefa 

nákvæmari fyrirmæli. Ég forðaðist að gera það til þess að fá nemendur til að hugsa á 

skapandi hátt og framkvæma hugmyndir sínar upp á eigin spýtur. Þetta sá ég í hillingum en 

veruleikinn var nokkuð frábrugðinn þeim. „Ég vonaðist til að þau myndu ganga í efnið og 

geta skapað eitthvað sjálfstætt. Eins heillandi og það hljómar, þurfa börn á þessum aldri, út 

frá því sem ég hef séð, mun skýrari stefnu.” (Rannsóknardagbók, 15. nóvember) Þrátt fyrir 

þessa reynslu er ég hikandi við að stjórna nemendum um of en ég átti erfitt með að 

framkalla ásættanlega niðurstöðu án þess í þessu tilfelli. „Mér fannst erfitt að finna jafnvægi 

milli þess að leyfa nemendum að vera skapandi og halda fjöllunum í veruleikanum, til að 

mynda endaði bleikt tré uppi á Snæfellsjökli.” (Rannsóknardagbók, 15. nóvember) Ég reyndi 

að gefa nemendum lausa tauma í vinnunni en sá eftir því. Strax eftir tímann átti ég erfitt með 

að sjá það góða við afraksturinn. Mér fannst hann að mestu sóðalegur og var niðurlút yfir því 

að ekki hefði tekist betur til. Ég hefði þurft að búa mig og nemendur betur undir þessa 

kennslustund. „Ég vissi að tíminn yrði óreiðufullur og mikil orkusuga, sem hann var, en ég var 

að vonast til að það yrði þess virði.“ (Rannsóknardagbók, 15. nóvember) Ég gat þó hlegið að 

þessu með samkennurum mínum og hægt og rólega áttaði ég mig á jákvæðum hliðum 

kennslustundarinnar. „Tíminn var í það minnsta skemmtilegur fyrir nemendur og þau fengu 

að framkvæma hugmyndir sínar, sem skiptir máli.” (Rannsóknardagbók, 15. nóvember) Í 

smáatriðunum leyndust góðar hugmyndir nemenda og þeir voru mjög virkir í ferlinu (Myndir 

10, 11 og 12). 
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Mynd 10. Nemendur vinna að umhverfi fjallanna 

 

 

Mynd 11. Umhverfi fjallanna 
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Mynd 12. Tré, varða, gestabók og stigar 

 

Þó ég hafi ekki verið hrifin af lokaniðurstöðunni lærði ég ýmislegt af reynslunni og vakti 

fjallgarðurinn mikla lukku meðal nemenda og kennara þegar hann var kominn fram á gang. 

„Eftir að hafa melt fjallamyndina yfir helgi finnst mér hún ekki jafn misheppnuð og á 

föstudaginn... mér finnst ég aftur geta verið stolt af verkefninu.“ (Rannsóknardagbók, 19. 

nóvember) 

 

4.2.3 Fólk í fjallgöngu 

 

Þegar sögusviðið var tilbúið snerum við okkur að persónusköpun, hverjir ætluðu í fjallgöngu? 

Áður en kennslan hófst, tjáði einn nemandi mér að hann væri orðinn leiður á fjallaverkefninu 

en þetta var í fyrsta sinn sem ég upplifði neikvæð viðhorf gagnvart því. Í tímanum útbjuggu 

nemendur miða með persónuupplýsingum. Þá þurftu hóparnir að ræða saman til að ákveða 

samsetningu fjölskyldunnar eða hópsins sem ætlaði í fjallgöngu. Þau áttu létt með að skapa 

persónur upp á eigin spýtur, en þurftu leiðsögn til að hópurinn gæti í raun farið í fjallgöngu 

og innihéldi til dæmis ekki einungis ungabörn. „Börnin eru heldur sjálfhverf og áttu flest 

erfitt með að hugsa fyrir allan hópinn en mér fannst ég ná að móta hugmyndir þeirra án þess 

þó að stjórna of mikið.” (Rannsóknardagbók, 21. nóvember) Ég gat haft áhrif á samsetningu 

hópanna með því að spyrja spurninga um hópinn og fá nemendur til að færa rök fyrir vali 

sínu. Þeir áttuðu sig yfirleitt sjálfir á vandanum og gátu leiðrétt hann. Aftur fannst mér snúið 

að leyfa nemendum að vera skapandi innan ákveðins ramma, en í þessu tilfelli fannst mér 

takast vel til. Mér fannst þetta ákveðið afrek og var ánægð með mig. „Börnin voru mjög 

vinnusöm og mér fannst verkefnið henta öllum, þó sum hafi þurft aðstoð við skriftina.” 

(Rannsóknardagbók, 21. nóvember) Hóparnir ákváðu í sameiningu hverjir ætluðu í 

fjallgönguna en hver og einn útbjó miða fyrir sína persónu. Nemendum fannst augljóslega 
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gaman að skrifa persónulýsingarnar og voru þar af leiðandi vinnusamir. Útkoman var 

fjölbreytt og skemmtileg. Í næsta tíma lifnuðu persónurnar við. 

Nemendur hófust handa við að búa til persónurnar. Fyrst teiknuðu nemendur persónuna 

sína á blað og klipptu hana út. Síðan bættu þeir við fötum og hári úr efnisbútum og garni. 

Þetta reyndist nemendum áskorun en þrátt fyrir efasemdir mínar tókst vel til (Mynd 13). 

  

Margir þurftu á aðstoð að halda og ég var upptekin allan tímann en það var ró yfir 

bekknum og allir voru niðursokknir í verkefnin sín...Ég hafði áhyggjur af því að margir 

gætu ekki klárað eða gert sjálfir. En einhvernveginn, nánast án þess að ég tæki eftir, 

rættist úr öllum persónunum. (Rannsóknardagbók, 22. nóvember) 

  

Í þessari kennslustund sátu hóparnir saman en hver vann að eigin persónu. Þetta reyndi 

mikið á sjálfstæð vinnubrögð þeirra en margir nemendur gátu unnið upp á eigin spýtur. Þeir 

komu mér virkilega á óvart og gerðu mig mjög stolta. Þau voru einnig stolt af sjálfum sér og 

gátu ekki beðið eftir að sýna vinum sínum persónurnar. Námsánægjan, vinnusemin og 

sjálfstæðið veittu mér mikla hamingju og ég tók eftir því hversu vel kennslan náði til þeirra 

sem eiga erfitt með hefðbundið nám. „Það var mjög ánægjulegt að sjá hvað S og L stóðu sig 

vel og þroskaþjálfinn hafði orð á því hversu vel þær standa sig í svona verklegri 

vinnu.“ (Rannsóknardagbók, 22. nóvember) Tíminn var í heildina vel heppnaður og allir innan 

skólastofunnar voru ánægðir. „Einn drengur ljómaði eftir tímann og sagði að þetta hefði 

verið svo skemmtilegt.“ (Rannsóknardagbók, 22. nóvember) 

 

 

 

Mynd 13. Persónur á leið í fjallgöngu 
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Næst fóru nemendur að útbúa bakpoka til að taka með á fjallið. Tíminn byrjaði á 

hugstormun bekkjarins. Hún gekk vel og fóru allar hendur á loft þegar ég varpaði fram 

spurningunni: „Hvað þurfum við að hafa með í fjallgönguna?” Hugmyndirnar sem ég var að 

vonast eftir, eins og hollt nesti, vatnsbrúsi og auka föt, komu fram en líka aðrar sem ég hafði 

ekki hugsað út í, til dæmis plástrar, landakort og kíkir. Nemendur brutu saman og klipptu út 

sinn eigin bakpoka af lituðu blaði, límdu hann inn í fjallabækurnar og teiknuðu síðan það sem 

þeim hafði dottið í hug inn í hann (Mynd 14). Nemendur voru vinnusamir og mér þótti tíminn 

henta öllum í bekknum. „A, sem er yfirleitt afkastalítil, gat unnið mjög sjálfstætt þar sem við 

vorum að teikna hluti í bakpokann en ekki skrifa.“ (Rannsóknardagbók, 22. nóvember) 

Nemandi sem á erfitt með hegðun, og var illa upplagður í upphafi tímans, var einnig til 

fyrirmyndar eftir að við byrjuðum að ræða fjallgönguna og kláraði verkefnið með prýði. Mér 

leið vel að hafa náð svona vel til allra nemenda. Ég þurfti lítið sem ekkert að aðstoða þá og 

gat notið þess að fylgjast með þeim á kafi í vinnu. 

 

Mynd 14. Bakpoki 

 

4.2.4 Sögulok 

 

„Nú fer að koma desember, með tilheyrandi jólastússi, og við þurfum því miður að fara 

að binda endi á fjallaverkefnið. Við erum ekki búnar að ná að fara yfir alla kaflana í 

sögurammanum, sem mér þykir mjög miður.“ (Rannsóknardagbók, 27. nóvember) Þar sem 

kennsla eftir rammanum hafði dregist á langinn var hann ekki framkvæmdur á þann hátt sem 



 

59 

upprunalega var lagt upp með. Í stað þess að búa til uppákomu og lausn nýtti ég síðasta 

tímann í að skrifa sögu um fjallgönguna. Bekkurinn ræddi í sameiningu hvað gæti komið upp 

á og lausnir við því, en svo skrifaði hver og einn sína sögu. Tillögur að uppákomum voru í takt 

við það sem ég hafði búist við: vandamál sem fylgdu ákveðnu veðurfari, einhver gæti slasast 

eða týnst, hlutir gætu týnst eða þá að allir fjallagarparnir skiluðu sér heilir á húfi heim. Í 

kjölfarið ræddum við hugmyndir og lausnir en þá snerist umræðan að björgunarsveitinni, 

eins og ég hafði vonast til.  Nemendur voru áhugasamir í umræðunum og lögðu margir sitt af 

mörkum. Til að reyna að fá sem bestar sögur frá nemendum skrifaði ég upp á töflu þessi 

fjögur atriði: „1. Kynna persónu. 2. Persónan fer í fjallgöngu. 3. Eitthvað gerist. 4. Sagan 

endar (vel/illa).“ Vegna ólíkra getustiga innan bekkjarins gerðu sumir myndasögur, aðrir 

myndasögu með texta og þeir getumestu skrifuðu heila sögu og myndskreyttu (Mynd 15). 

„Ég var ánægð að geta komið svona til móts við ólík getustig.” (Rannsóknardagbók, 28. 

nóvember) Mér fannst verkefnið ná til allra og þó ég hafi verið óánægð að geta ekki klárað 

að kenna eftir upprunalegu skipulagi, gekk tíminn vel og nemendur voru sáttir. Í lok tímans 

lásu þeir sögurnar sínar fyrir bekkjarfélagana. „Nemendur voru áhugasamir, unnu vel og voru 

spenntir að sýna mér og félögum sínum sögurnar sínar.” (Rannsóknardagbók, 28. nóvember) 

Einnig fannst mér huggun í því að ég hafi að minnsta kosti útfært einhvers konar endi á 

ferlinu og ekki hreinlega gefist upp, þó freistandi hafi verið. 

 

 

 

Mynd 15. Fjallgöngusögur nemenda 

 

Fjallaverkefninu lauk fyrir fullt og allt með foreldraheimsókn. Foreldrar fengu að koma og 

skoða fjallamyndina og vinnuna sem var gerð í kringum hana. Við kennararnir vorum búnir 
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að stilla fjallamyndinni upp á miðjum gangi ásamt fjallgönguhópunum, hengja upp blöð úr 

flettitöflunni með hugstormun nemenda og dreifa fjallabókum, námsbókum og öðrum 

verkefnum til sýnis í stofunum (Myndir 16 og 17). Nemendur sögðu foreldrum sínum frá 

persónunni sinni og fjallinu sem þau höfðu unnið að. „Nemendur voru spenntir að sýna 

foreldrum sínum fjöllin og foreldrarnir sömuleiðis að sjá þau.“ (Rannsóknardagbók, 26. 

nóvember) Mikil spenna var í loftinu og þótti mér þetta heldur hátíðlegt. Hefði ég tímasett 

verkefnið betur, hefði verið hægt að fara í fjallgöngu eins og upprunalega var lagt upp með. 

Það voru smá vonbrigði að ná því ekki en foreldrakynningin var sómasamlegur endir á 

fjallaverkefninu og ég gat ekki annað en fundið fyrir létti yfir því að það væri búið og hefði, 

að mestu leyti, heppnast vel. 

 

 

Mynd 16. Stofan tilbúin fyrir foreldrakynningu 
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Mynd 17. Fjallgarðurinn á ganginum 

 

 

4.3 Samantekt 

 

Eins og sést, komu margar tilfinningar í ljós á meðan kennslunni stóð. Ég fjallaði um margt 

sem viðkom kennslunni, upplifun minni og nemenda. Hvað varðar upplifun mína af 

kennslunni, voru dæmi um kvíða og ánægju, dæmi um tilfelli þar sem kennslan fór fram úr 

væntingum og önnur tilfelli þar sem hún stóðst ekki væntingar. Kennslan var mér mikið 

lærdómsferli. Þessa flokka setti ég saman undir þemaheitinu Upplifun kennaranema af vinnu 

með söguaðferðinni. Upplifun mín af vinnu nemenda var almennt mjög jákvæð og tók ég 

eftir vinnusemi, áhuga, sjálfstæði og farsælli samvinnu þegar nemendur tókust á við verkefni. 

Þó voru nokkur tilfelli þar sem nemendur áttu erfitt með að vinna, ýmist sjálfstætt eða 

saman. Þemað sem hélt utan um þessa flokka nefndi ég Upplifun kennaranema af vinnu 

nemenda. Ég fjallaði gjarnan um þá nemendur sem voru virkir í kennslustundum og tók eftir 

því að kennslan náði í nokkrum tilvikum betur til getumeiri nemenda, en oft fannst mér 

kennslan ná til allra og jafnvel sérstaklega þeirra með náms- og hegðunarerfiðleika. Kennslan 

virtist því höfða mismikið til nemenda og nefndi ég þemað í takt við það. Viðhorf nemenda, 

kennara og foreldra til sögurammans flokkaði ég saman undir heitinu Viðhorf til 

sögurammans en allt sem sneri að samkennurunum mínum féll undir annað þema. Loks stóð 
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hefðbundið skólastarf og annað í vegi mínum og skerti tímann sem ég hafði til að vinna í 

verkefninu. Þetta flokkaði ég undir þemaheitinu Óviðráðanlegar aðstæður hindra kennslu.   

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað nánar um þessi þemu og niðurstöðurnar tengdar við 

fræðilega umfjöllun. Einnig held ég áfram við að leitast við að svara rannsóknarspurningunni 

minni.  
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5 Umræður 

 

Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með var: „Hvaða gildi hefur söguaðferðin í vinnu 

með nemendum á yngsta stigi grunnskóla?”. Ég leitaðist við að skoða ávinning og áskoranir 

sem fylgdu vinnu með þessari aðferð og kanna hvort hún væri ákjósanleg fyrir kennara sem 

og nemendur. Hér á eftir fjalla ég um þau meginþemu sem komu fram í rannsókninni og 

tengi þau við fræðilega umfjöllun mína um söguaðferðina. Einnig mun ég fjalla um 

rannsóknina sjálfa, kosti hennar og galla, og mögulegt framhald. 

 

5.1 Upplifun kennaranema af vinnu með söguaðferðina 

 

Eðlilega sneri margt í rannsóknardagbókinni að persónulegri upplifun minni af vinnunni með 

söguaðferðina. Vinnunni má lýsa sem tilfinningarússíbana en ég upplifði bæði jákvæðar og 

neikvæðar tilfinningar í ferlinu. Kvíði og óöryggi komu fram í upphafi við skipulag 

sögurammans og þegar ég kynnti hann fyrir samkennurum mínum en eftir að kennsla hófst 

voru þessar tilfinningar ekki jafn áberandi. Spenna kom einnig upp í aðdraganda 

rannsóknarinnar í tengslum við hvers kyns skipulag og hugmyndavinnu. Kvíðinn var mestur 

þegar söguramminn var aðeins óljós hugmynd en spennan tók við þegar vinnan varð 

markvissari og ég fékk stuðning og hvatningu frá samkennurum og leiðbeinendum. Þegar 

kennslan hófst komu ánægjutilfinningar oft og reglulega í ljós, sérstaklega í sambandi við 

mikil afköst nemenda og farsæla samvinnu þeirra.  

Þó kennslan hafi oft farið fram úr væntingum varð ég einnig fyrir vonbrigðum í þremur 

tilfellum. Þá var það takmarkaður metnaður hjá nemendum til að vinna vel ásamt 

takmörkuðu sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum þeirra sem olli mér vonbrigðum. Einnig 

þegar mér fannst kennslan ekki skila sér nægilega vel til nemenda, eins og þegar þeir fengu 

heimsókn frá jarðfræðingunum. Þegar kennslan stóðst ekki væntingar gafst mér tækifæri til 

þess að íhuga og reyna að koma auga á það sem hefði betur mátt fara. Í þessu fólst mikill 

lærdómur fyrir mig og ég fann fyrir hvatningu til að gera betur næst. Helst vantaði upp á 

hagnýt atriði, eins og að nota hjálpartæki við mótun fjallanna, og kennslufræðileg atriði, eins 

og að vekja áhuga og skapa umræður, en þau má skýra með reynsluleysi mínu. Lilja M. 

Jónsdóttir (2012) segir frá því í ritgerðinni sinni Að eiga sér leiðarstjörnu. Rannsókn á reynslu 

grunnskólakennara fyrstu fimm árin í kennslu hve algengt sé fyrir nýja kennara að hræðast 

og falla í hefðbundna kennsluhætti þegar þeir standa frammi fyrir yfirþyrmandi veruleika 

kennslunnar. Þetta kom einnig fram í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007) sem sagði nýja 
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kennara ólma í að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem náðu til allra en þeir áttu erfitt 

með það þegar þeir hófu störf í fjölbreyttum nemendahópi. Hún dró sérstaka athygli að 

vantrú þeirra á eigin getu sem er sambærilegt því sem ég upplifði í byrjun. Þátttakendur í 

rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) höfðu einstaklingsmiðaða kennslu að markmiði en 

vafðist hún mikið fyrir þeim í starfi vegna hegðunarvandamála og blandaðra nemendahópa. 

Ég óttaðist vinnu með fjölbreytta, skapandi kennslu í upphafi rannsóknarinnar en hún neyddi 

mig út fyrir þægindarammann og er ég þakklát því. Það styrkti mig sem kennara að takast á 

við áskorunina sem fylgir því að prófa sig áfram með nýja kennsluaðferð og sjá hve vel tókst 

til. Þetta kom einnig fram í ritgerð Lilju. Vinnan með söguaðferðina var dýrmætt lærdómsferli 

og kennslan stóðst væntingar, og rúmlega það, mun oftar en ekki. Ennfremur vakti kennslan 

mikla ánægju hjá mér og get ég sagt með fullvissu að áhugi og vinnusemi nemenda minna 

hafi skipt meginmáli í því samhengi. Þetta rímar vel við niðurstöður Knapp (2008), þar sem 

fram kemur að námsánægja nemenda og starfsánægja kennara haldist í hendur.  

Ég tel þetta mikilvægar niðurstöður fyrir nýja kennara, sem og eldri sem hafa fallið í vana, 

því þó erfitt hafi verið að taka fyrstu skrefin naut ég góðs af því að stíga út fyrir 

þægindarammann og nota nýja kennsluaðferð.  

 

5.2 Upplifun kennaranema af vinnu nemenda 

 

Námsgleði og virkni nemenda eru áberandi markmið í kennslu með söguaðferðinni. 

Menntastefnan sem kom henni af stað lagði áherslu á að nemendur hefðu dálæti af námi og 

sýndu sjálfstæða, skapandi og gagnrýna hugsun (Boyd, 2007 og Scottish Executive Education 

Department, 2004). Reglulega komu fram athugasemdir um vinnusemi og áhuga í 

gögnunum, raunar var það stærsti flokkur útdrátta úr rannsóknardagbókinni. Þær 

niðurstöður voru mjög í takt við þær sem Björg Eiríksdóttir (1995) upplifði í sinni vinnu með 

söguaðferðina. Námsánægja var áberandi í rannsókninni og henni fylgdi mikil vinnusemi af 

hálfu nemenda. Verklegu kennslustundirnar stuðluðu að áhugasemi nemenda og 

sjálfstæðum vinnubrögðum þeirra. Þetta varð til þess að kæta bæði nemendur og kennara. 

Nemendur voru einnig áhugasamir í umræðum og ritunarverkefnum þar sem þeir fengu að 

koma sínu á framfæri. Þá sinntu þeir verkefnum af miklum ákafa sem ég tel að hafi stafað af 

áhuga á efninu. Sú kenning er til dæmis studd af Long (2011) sem segir frá innri áhugahvöt 

nemenda og hvernig hún hefur áhrif á virkni þeirra í námi. Carol Ann Tomlinson (2014) segir 

einnig frá því að nemendur leggi ósjálfrátt meira á sig þegar þeir vinna út frá áhuga. Í 

söguaðferðinni sinna nemendur meginhlutverki sem skiptir máli fyrir ánægju og áhuga þeirra 

(Creswell, 2007).  
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Þó ég hafi upplifað sjálfstæð vinnubrögð nemenda átti ég erfitt með að stuðla að þeim í 

þónokkrum tilfellum. Helstu örðugleikarnir fólust í að leyfa nemendum að vera skapandi án 

þess að gefa þeim algjört frelsi og skila jafnframt þekkingu. Þetta er áskorun sem fylgir 

gjarnan skapandi kennslu en Craft og fleiri (2007) hafa fjallað um erfiðleika þess að finna 

jafnvægi milli skipulags og frelsis nemenda. Svanborg Rannveig Jónsdóttir (2011) hefur fjallað 

um það sama og hvetur kennara, sem ætla að temja sér skapandi kennsluhætti, til að losa 

takið á taumunum og hleypa óvissunni að. Til að slík kennsla gangi upp skiptir sjálfsöryggi 

kennara til að leggja fyrir nemendur opin verkefni máli ásamt sjálfsöryggi nemenda til að 

vinna á skapandi hátt (Fisher, 2004). Þetta gæti skýrt erfiðleika mína en hvorki ég né 

nemendurnir höfðum reynslu af því að vinna á þennan hátt. Einnig hafa nemendur 

takmarkaða reynslu af raunverulegri samvinnu enda fór hún ekki alltaf að óskum. Þá unnu 

nemendur á sjálfhverfan hátt og áttu erfitt með að hugsa fyrir hópinn. Björg Eiríksdóttir 

(1995) segir erfitt að koma samvinnu af stað en að það sé mikilvægt að gefast ekki upp. 

Samræður og samvinna nemenda skipta höfuðmáli í söguaðferðinni og námi almennt. Þar að 

auki njóta nemendur þess að vinna í hóp (Björg Eiríksdóttir, 1995). Mér þótti því miður að 

hópavinnan hafi ekki verið meiri og að ekki skyldi takast eins og vonast hafði verið til að fá 

nemendur til að taka þátt í samræðum en þar þarf líka reynslu og öryggi kennarans. Kennari 

verður að beita sér til að innleiða samræður (Howe, 2010 og Kutnick og Colwell, 2010) en ég 

gerði þeim ekki nógu hátt undir höfði. Að ráðum Kutnick og Colwell (2010) hefði ég þurft að 

gefa nemendum fleiri tækifæri til að vinna saman og leggja mig fram við að hvetja þá til 

samskipta og ræða mikilvægi þeirra við nemendur. Þeir þurfa að átta sig á gildi 

samvinnunnar og æfa sig í henni (Goodwin, 1999). Samvinnan olli þó ekki alltaf vonbrigðum 

og þegar nemendur unnu í návígi að sama verkefni voru samskipti þeirra hlý og góð og þeir 

gátu tekið lítilvægar ákvarðanir í sameiningu. Þetta skiptir máli þar sem jákvæð sambönd 

innan skólastofunnar eru forsenda vitsmunalegs og félagslegs þroska. Þetta hafa Kutnick og 

Colwell (2010) fjallað um og bæta við að nemendur dafni þegar þeir eyða gæðatíma saman. 

Það sem skín í gegn þegar gögnin eru skoðuð er að áhugi nemenda og vinnusemi haldast í 

hendur. Nemendur unnu best þegar áhugi fyrir verkefninu var mikill og þegar vinnan var 

verkleg og skapandi. Einnig skipti máli að þeir gætu komið sínu á framfæri í umræðum og 

fengu tækifæri til að vinna og hugsa sjálfstætt. Til viðbótar má geta að sjálfstæð vinna 

nemenda skilar sér ekki einungis í ánægju þeirra heldur einnig kennara. Þrátt fyrir þetta átti 

ég erfitt með að gefa nemendum lausan tauminn. Ég var hrædd um að vinnan yrði stjórnlaus 

og ómarkviss og mér þótti nemendur þurfa á stýringu að halda þar sem þeir sýndu ekki mikið 

frumkvæði þegar þeir fengu tækifæri til að vinna sjálfstætt. Þetta má skýra með lítilli reynslu 

kennara og nemenda af skapandi kennsluaðferðum og samvinnu. Þessar niðurstöður sýna 

brýna nauðsyn þess að nemendur og kennari fái tækifæri til að þjálfast í þessum 
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vinnubrögðum og er hægt að líta á þetta sem tækifæri til að læra af reynslunni og gera betur 

næst.  

 

5.3 Kennsla höfðar mismikið til nemenda 

 

Á meðan kennslunni stóð fylgdist ég með því hvaða nemendur það væru sem græddu á 

henni. Kennslan virtist oftast ná til allra og þeir nemendur sem eiga gjarnan erfitt með 

skólaverkefni virtust njóta sín vel. Þó tók ég einnig eftir því í nokkrum tilfellum að kennslan 

virtist skila sér betur til þeirra sem eru betur staddir námslega. Þetta átti við í nokkrum 

umræðum en sérstaklega við upplestur úr Komdu og skoðaðu fjöllin og á fyrirlestri 

jarðfræðinganna. Svo virtist sem nemendur sem áttu erfitt með að skilja efnið héldu síður 

athygli. Ef til vill hefði frekar hentað að geyma heimsókn sérfræðinga þar til í lokin, eins og 

Schwänke og Gronostay (2007) mæla með, til þess að nemendur geti fyrst velt efninu fyrir 

sér og síðan borið hugmyndir sínar saman við raunveruleikann. Þess má einnig geta að 

upplestur kennara er ekki eitt einkenna söguaðferðarinnar og segir því varla til um gildi 

hennar. Í mun fleiri tilfellum fannst mér kennslan ná til allra og tók þar að auki eftir því að 

nemendur sem eiga erfitt með hefðbundið nám unnu sérstaklega vel. Oftast átti þetta við 

þegar vinnan var verkleg en ég upplifði almennt meiri virkni og áhuga meðal þessara 

nemenda þegar við unnum í fjallaverkefninu en þegar hefðbundið skólastarf átti sér stað. 

Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2013) benda á að skapandi kennsla nái til 

fleiri nemenda og virki þá í náminu. Fisher (2004) tekur undir þetta og segir nemendur sem 

eiga erfitt með hefðbundið nám oft blómstra í skapandi skólastarfi, og rímar þetta vel við 

mínar niðurstöður. Sérstaklega vakti vinnusemi eins nemenda athygli, en hann á við mikinn 

hegðunarvanda að stríða. Grabbe-Letschert og Letschert (2007) gefa skýringu á þessu og 

segja frá því hvernig vinna með söguaðferðina styrkir sjálfsmynd erfiðra, óvirka nemenda 

með því að fagna hugmyndum þeirra. Þetta skili sér í bættri hegðun og aukinni þátttöku 

þeirra. Að einstökum kennslustundum frátöldum, féll kennslan vel að þörfum allra nemenda. 

Mér fannst verklega vinnan, sem er áberandi í söguaðferðinni, valdefla nemendur sem eru 

yfirleitt óvirkir. Þetta veitti mér mikla starfsánægju og mér fannst ég vera að sinna skyldum 

mínum sem kennari við að koma til móts við nemendur á ólíkum getustigum og nýta 

styrkleika hvers og eins. 

 

5.4 Viðhorf til sögurammans 

 



 

67 

Ásamt mínum eigin vangaveltum varðandi vinnuna með sögurammann skráði ég hjá mér það 

sem aðrir sögðu um verkefnið, ýmist nemendur, foreldrar eða aðrir kennarar. Viðhorf 

nemenda skiptir lykilmáli upp á að söguramminn gangi upp og jákvæð viðhorf annarra eru 

hvetjandi fyrir kennara, sem og nemendur. Nemendur létu gjarnan í ljós jákvætt viðhorf 

gagnvart verkefninu. Oftast höfðu þau orð á því en einnig kom það bersýnilega í ljós þegar 

þau voru að virða fyrir sér fjöllin eða sýna vinum og öðrum verkefnin sín. Heildstæð verkefni 

sem fela í sér áþreifanlegan árangur veita nemendum námsánægju (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013) en þetta getur sannarlega átt við söguaðferðina. Einnig er hún nemendamiðuð og 

skapandi, sem ég tel einnig hafa skilað sér í jákvæðu viðhorfi nemenda. Eitt sinn í lok 

sögurammans tjáði nemandi mér að hann væri þreyttur á fjallaverkefninu. Ég hef tvær 

mögulegar skýringar á þessari mæðu. Annars vegar er ég að vinna með ungan nemendahóp 

sem Omand (2014) bendir á að gæti verið með minna úthald en eldri nemendahópur. Hins 

vegar varar Creswell (2007) við því að gefa kennslunni ekki nægan tíma í viku því þá sé hætta 

á að spennan í kringum hana dofni. Eins og fram kom í niðurstöðunum var erfitt að finna 

tíma fyrir vinnu með sögurammann og því gæti þetta átt við í þessu tilfelli. 

Ég hafði helst frá viðhorfi nemenda að segja, þar sem ég varði mestum tíma með þeim, 

en einnig kom viðhorf annarra kennara og foreldra fram í rannsóknardagbókinni. Kennarar 

sem áttu leið hjá fjallagarðinum höfðu orð á hrifningu sinni og einnig þótti foreldrum 

verkefnið skemmtilegt. Ég fékk það á tilfinninguna að þau væru stolt af börnunum sínum og 

smituðust af áhuga þeirra og námsánægju. Þó færslur um viðhorf kennara og foreldra hafi 

verið fáar fannst mér þær skipta máli, þar sem þær lýsa gildi fyrir nemendur og hafa áhrif á 

viðhorf mitt til verkefnisins.  

Þetta almenna jákvæða viðhorf, sérstaklega viðhorf nemenda, gerði mig stolta af 

verkefninu og sannfærði mig um að kennslan hafi verið til góðs og að mér hafi tekist vel upp. 

 

 

5.5 Óviðráðanlegar aðstæður hindra kennslu 

 

Tvímælalaust var mín helsta hindrun í kennslunni tímaskortur. Söguaðferðin krefst mikils 

tíma en hefðbundið skólastarf á það til að breyta áætlunum kennara. Stuttu eftir að ég hóf 

verkefnið byrjuðu nemendur í skólasundi, sem tók drjúgan tíma, auk þess sem þeir voru enn í 

íþróttatímum, listasmiðjum og samtíma. Þar að auki eru nemendur gjarnan teknir út úr tíma í 

sérkennslu, frístundastarf og annað slíkt. Því var oft og tíðum erfitt að koma vinnu með 

sögurammanum fyrir í stundatöflunni. Creswell (2007) varaði við þessu í bókinni sinni og 

sagði að söguaðferðin njóti sín illa sem viðbót. Því eigi ekki að reyna að koma söguaðferðinni 
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að í hefðbundinni kennslu, þar sem erfitt gæti reynst að gefa verkefninu þann tíma sem það 

krefst. Viðhorf kennara til sögurammans skiptir máli í þessu samhengi. Söguramminn er ekki 

til þess að flækja og bæta við skólastarfið og þarf ekki að taka neitt frá hefðbundnum 

námsgreinum. Þvert á móti geta þær og eiga að falla inn í rammann og auðveldlega á að vera 

hægt að koma sem flestum námsgreinum að í einum söguramma. Samþætting námsgreina 

auðveldar kennurum að komast yfir mikið efni, eins og Fogarty (2009) segir frá. Við 

skipulagningu er mikilvægt að huga vel að því hvenær eigi að kenna eftir tilteknum 

söguramma og hvernig hann fellur að árstíðinni og öðru skólastarfi. Einnig er mikilvægt að 

gefa honum nægilegt rými í stundatöflunni. Þetta misheppnaðist að vissu leyti hjá mér. En þá 

er vert að minna á að ég var ekki í fullri stöðu sem umsjónarkennari, þannig að tíminn sem ég 

hafði með þessum nemendahópi var þegar takmarkaður. Tímaskorturinn fékk mig til að 

endurskoða sögurammann og einbeita mér að því sem skipti mestu máli. 

 

5.6 Samstarf kennaranema við samkennara 

 

Kennarar vinna í náið hver með öðrum og fjallaði ég töluvert um þetta samstarf í 

rannsóknardagbókinni, eins og fram kemur í niðurstöðum. Samstarfið reyndist mér yfirleitt 

vel og þótti mér stuðningurinn frá samkennurum mínum beinlínis nauðsynlegur. Þær bjuggu 

yfir reynslu sem ég gat nýtt til að bæta kennslu mína og hjálpuðu mér út fyrir 

þægindarammann. Þær voru hugmyndaríkar og gátu beðið um gögn og greiða sem mér hefði 

fundist óþægilegt að gera sem nýliði. Hugmyndavinnan í kringum sögurammann var frjórri í 

samvinnu við samkennarana, sem var hvetjandi og varð til þess að ferlið var mun 

ánægjulegra og ekki jafn einmannalegt og annars hefði orðið. Þetta er í takt við skrif Bjargar 

Eiríksdóttur (1995), sem segir samvinnuna auðvelda kennsluna og gera hana í senn 

skemmtilegri. María Steingrímsdóttir (2007) telur nýliða enn fremur sækjast eftir 

samskiptum við samstarfsfélaga til að fá örvun og hvatningu í starfi. Lilja M. Jónsdóttir (2012) 

fjallar einnig um mikilvægi þess að nýr kennari fái stuðning og að stuðningur samkennara 

stuðli að vellíðan hans. Niðurstöður Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) styðja einnig við þetta en 

hún segir sjálfstraust kennaranema háð stuðningi frá samkennurum. Samkennarar mínir 

veittu mér ekki aðeins stuðning við skipulagið, heldur einnig við einstaka kennslustundir. 

Þegar unnið er á skapandi hátt með stórum og fjölbreyttum hópi nemenda, einkum ungra 

nemenda, er mín reynsla að stuðningur frá öðrum fullorðnum geri gæfumuninn. Eitt reyndist 

mér þó erfitt í samstarfinu, en það var að koma inn með eigin hugmyndir. Ég hafði áhyggjur 

af því að kynna sögurammann fyrir samkennurum mínum og fannst ég vera að bæta við starf 

þeirra, sem þegar er mikið og flókið. Lilja (2012) fjallaði um tilfelli þar sem samkennarar 
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deildu ekki sömu sýn á kennslunni, sem varð til þess að nýr kennari missti móðinn og féll 

aftur í hefðbundna kennsluhætti. Hjá mér reyndust þessar tilfinningar sjálfsprottnar og 

stöfuðu af eigin kvíða en samkennarar mínir tóku hugmyndunum mínum vel og létu aldrei í 

ljós gremju vegna kennslu með söguaðferðinni.  

Ég get sagt með fullri vissu að samstarfið hafi bætt verkefnið til muna. Vinnan var bæði 

ánægjulegri og afkastameiri þökk sé samkennurum mínum. Mér þykir samvinna nauðsynleg 

til þess að kennslan gangi vel upp, en þá er mikilvægt að samkennarar hafi áhuga á að vinna 

með söguaðferðina.  

 

5.7 Kostir, gallar og næstu skref 

 

Þessi starfendarannsókn var sú fyrsta sem ég framkvæmi og var ég að nota kennsluaðferð 

sem ég hafði ekki notað áður. Segja má að reynsluleysi mitt hafi verið bæði kostur og galli. 

Niðurstöðurnar gefa góða mynd af upplifun nýliða af skapandi kennsluaðferðum og vinnu 

með söguaðferðina. Um er að ræða heiðarlega umfjöllun um allt það sem gekk vel eða fór 

úrskeiðis og niðurstöðurnar gefa mynd af heildarupplifun minni. Niðurstöðurnar má yfirfæra 

að einhverju leyti á skapandi kennsluaðferðir almennt og geta reynst sérstaklega 

nytsamlegar fyrir aðra nýliða. Hins vegar er hætta á því að þær gefi ekki jafn skýra mynd af 

söguaðferðinni sjálfri. Reyndari kennari hefði mögulega ekki upplifað sömu áskoranir og gæti 

greint betur á milli ávinnings og áskorana söguaðferðarinnar, borið saman við hefðbundna 

kennslu.  

Þar sem ég var í starfsnámi á þeim tíma sem rannsóknin átti sér stað hafði ég ekki 

yfirumsjón með bekknum sem ég kenndi með söguaðferðinni, eins og áður hefur komið 

fram. Ég hafði því ekki fullkomið frelsi til að koma kennslunni fyrir í stundatöflunni og þekkti 

nemendahópinn ekki jafn vel og umsjónarkennarinn. Þetta hefur eflaust haft áhrif á 

niðurstöðurnar en náið samstarf mitt við umsjónarkennara sem kenndu eftir sama 

söguramma litaði einnig niðurstöðurnar.  

Áhugavert hefði verið að gefa þessum kennurum stærra hlutverk í rannsókninni og ræða 

við þá sérstaklega um þeirra upplifun af söguaðferðinni, líkt og Björg Eiríksdóttir (1995) gerði. 

Hún fékk nemendur einnig til þess að svara spurningalistum um verkefnið. Það hefði verið 

skemmtileg viðbót við rannsóknina mína, sem lýsti aðeins minni upplifun og ályktunum um 

upplifanir nemenda.  

Til að gefa heildstæða mynd af vinnu með söguaðferðinni var ég opin fyrir öllu því sem sú 

vinna kynni að hafa í för með sér. Þá var ég ekki að einbeita mér að einum þætti og gat gert 

grein fyrir þáttum sem hefðu ef til vill annars farið framhjá mér. Þó mikilvægt sé að skoða 
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allar hliðar aðferðarinnar væri í framhaldi áhugavert að athuga áhrif söguaðferðarinnar á 

einn ákveðinn þátt, líkt og Mitchell-Barrett (2010) gerði þegar hún kannaði áhrif hennar á 

innri áhugahvöt nemenda. Ef ég ætlaði að endurtaka leikinn, myndi ég vilja leggja meiri rækt 

við samvinnu nemenda og kanna hvernig tekst að efla hana með söguaðferðinni, þar sem 

þessi rannsókn leiddi í ljós litla getu nemenda til að eiga í samskiptum og vinna í hópi. 

Starfendarannsóknir sem þessi hafa hagnýtt gildi fyrir nýja kennara (Hafþór Guðjónsson, 

2011) og væri áhugavert að bera saman niðurstöður reyndari kennara úr sambærilegri 

rannsókn.   

 

5.8 Samantekt 

 

Þegar ég lít á niðurstöður rannsóknarinnar upplifi ég kennsluna og vinnuna með 

söguaðferðina fyrst og fremst sem lærdómsferli. Verkefnið er búið að vera mikið ferðalag og 

þó tilfinningar mínar gagnvart söguaðferðinni hafi að mestu verið jákvæðar, hafa þær einnig 

verið sveiflukenndar. Markmið mitt var að segja frá gildi söguaðferðarinnar og lýsa þeim 

ávinningi og áskorunum sem fylgdu kennslu með henni, bæði fyrir kennara og nemendur.  

Ég hef lært mikið af reynslunni og með því að prófa mig áfram með söguaðferðina, kljást 

við áskoranir og fagna sigrum, finn ég fyrir hvata til þess að halda lærdómsferlinu áfram, 

kenna eftir fleiri sögurömmum og bæta mig í hvert sinn. Þetta er mikill ávinningur fyrir mig 

sem kennaranema. Mikil hætta er á því fyrstu árin í kennslu að fallast hendur og leita til 

hefðbundinna kennsluhátta en mér finnst ég hafa náð að sporna við þessu. Ekki aðeins vegna 

þess að mér tókst að kenna með söguaðferðinni, heldur hafði ég gaman af því. Þá leitaði ég 

ekki á náðir hefðbundinna kennsluhátta, sem ég hefði ef til vill annars gert, eins og svo 

algengt er með nýliða í kennslu. Þó ég hafi upplifað kvíða í upphafi varð stuðningur frá 

samkennurum og áhugi nemenda til þess að starfsánægja mín af ferlinu varð mjög mikil. 

Áhugi nemenda er að sjálfsögðu ávinningur fyrir þá líka og ég myndi segja það einn helsta 

ávinning söguaðferðarinnar. Ljóst er að áhugi og vinnusemi nemenda haldast fast í hendur 

og fannst mér sköpun og verkleg vinna þeirra skipta miklu máli hvað varðar að virkja þá í 

náminu. Verklega vinnan varð einnig til þess að nemendur sem yfirleitt eru afkastalitlir, 

sökum námslegrar stöðu eða hegðunarerfiðleika, unnu af ákafa. Þetta fannst mér skipta 

miklu máli þó einhverjar kennslustundir hafi virst ná betur til getumeiri nemenda. 

Þó sköpunin hafi haft marga kosti í för með sér, var hún einnig áskorun fyrir mig sem 

kennara. Mér þótti erfitt að stuðla að frjálsri og skapandi hugsun samhliða því að miðla 

þekkingu. Einnig var erfitt að stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu nemenda. 

Gjarnan hélt ég of fast í taumana en jafnvel þegar nemendur fengu tækifæri til að vinna 
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sjálfstætt, fannst mér þeir eiga erfitt með að sýna frumkvæði. Mér finnst greinilegt að þeir 

þurfi frekari þjálfun í að vinna sjálfstætt en það sama á við um samvinnu. Samvinna er stór 

hluti af söguaðferðinni og þó hún hafi ekki gengið alfarið illa, þá fannst mér hún ekki ganga 

nógu vel í ljósi þess hve mikilvæg hún er. Sem nýr kennari, þarf ég að leggja mig betur fram 

við að ýta undir farsæla samvinnu en einnig finnst mér aldur og reynsla nemenda hafa skipt 

máli. Loks var mikil áskorun að finna tíma fyrir kennsluna. Söguaðferðin krefst mikils tíma 

sem erfitt getur verið að finna í hefðbundnu skólastarfi. Ef vel er hugað að því hvenær eigi að 

kenna eftir söguaðferðinni og kennari leggur sig fram við að samþætta námsgreinar er hægt 

að koma kennslunni fyrir í stundatöflunni. 

Kennsla með söguaðferðina var ekki án erfiðleika en ég lít á þá sem tækifæri til að gera 

betur næst. Helstu gildi aðferðarinnar eru hve vel hún höfðar til nemenda og gerir þá virkari í 

eigin námi, auk þess að stuðla að náms- og starfsánægju nemenda og kennara. Hún er því, að 

mínu mati, vel þess virði að kynna sér, nýta í kennslu og læra af reynslunni. Þá er mikilvægt 

að hafa samstarfsfélaga og nemendur með sér í liði og ígrunda kennsluna. 
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6 Lokaorð 

 

Í upphafi rannsóknarinnar velti ég fyrir mér hvort vinna með söguaðferðinni myndi standast 

væntingar mínar. Gat verið að með henni væri hægt að ná til og hvetja alla nemendur? 

Fræðin sem lágu að baki söguaðferðarinnar og aðrar rannsóknir á henni lofuðu góðu og var 

ég spennt að prófa að vinna með hana sjálf. Kennslan með söguaðferðinni fór fram úr vonum 

og reyndist mér ekki síður lærdómsrík en nemendum. Ég mætti ýmsum áskorunum og átti 

meðal annars erfitt með að stuðla að samvinnu og sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. 

Með ígrundun og stuðningi reyndari kennara óx ég í starfi og þó ekki hafi allt gengið í haginn í 

minni fyrstu tilraun, þá hefur þessi reynsla styrkt mig til framtíðar og mun fylgja mér í 

starfinu. Mér tókst að stuðla að námsánægju nemenda og þar með eigin starfsánægju. Ég tel 

rannsóknina því árangursríka og vona að hún geti einnig reynst hvati fyrir aðra nýja kennara 

til þess að nota söguaðferðina því hún reyndist mér hvati til að beita nemendamiðaðri og 

skapandi kennslu. Slíkar kennsluaðferðir geta reynst nýliðum í kennslu erfiðar fyrstu árin og 

því vert að veita þessu athygli. Þó ekki sé víst að allt gangi upp í fyrstu, er mikilvægt að takast 

á við þær áskoranir sem upp koma og leggja sig fram við að tryggja nemendum gæðakennslu. 

Þetta skilar sér í ánægju allra. Engin kennsluaðferð hentar öllum jafn vel en ég mæli 

sannarlega með því að nota söguaðferðina, því með henni getum við tryggt fjölbreytni í 

vinnubrögðum og fundið viðfangsefni sem að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp.  
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Viðauki A: Gagnagreining á frumstigi 

 

# Heiti +/- Hversu oft kom 
fram 

1 Kennaranemi upplifir ánægju/spennu + 11 

2 Kennaranemi upplifir kvíða/óöryggi - 8 

3 Kennsla fer fram úr væntingum + 9 

4 Kennsla stenst ekki væntingar - 6 

5 Farsælt samstarf við samkennara + 5 

6 Samstarf við kennara er ekki farsælt - 1 

7 Kennaranemi þarf á aðstoð að halda +/- 3 

8 Kennaranemi kemur auga á það sem betur mætti fara +/- 10 

9 Nemendur vinna vel/eru áhugasamir + 17 

10 Nemendur hafa val/vinna sjálfstætt + 5 

11 Nemendur hafa ekki val/vinna ekki sjálfstætt - 8 

12 Farsæl samvinna nemenda + 3 

13 Samvinna nemenda er ekki farsæl - 2 

14 Jákvæð viðhorf nemenda/kennara/foreldra + 7 

15 Kennsla nær betur til getumeiri - 4 

16 Kennsla nær til allra + 4 

17 Kennsla hentar nemendum með 
náms/hegðunarörðugleika 

+ 4 

18 Óviðráðanlegar aðstæður hindra kennslu - 7 

19 Annað + 7 

20 Annað - 5 

 

 

  



 

79 

Viðauki Á: Leyfisbréf til skólastjóra 

 

Menntavísindasvið HÍ 

1. september 2019 

 

Til XX, skólastjóra XXskóla, Reykjavík. 

 

Sæll XX, 

 

Með þessu bréfi bið ég um þitt leyfi til þess að gera rannsókn á nemendum í 2. 

bekk á haustönn 2019. Rannsóknin fer þannig fram að ég kenni nemendum 

með sérstakri kennsluaðferð og skrái í rannsóknardagbók hversu vel tekst til. 

Einnig mun ég taka myndir af verkefnum nemenda. Tilgangurinn er að sýna 

fram á gildi kennsluaðferðarinnar svo hún megi nýtast öðrum kennurum.  

 

Bestu kveðjur,  

 

Margrét Ármannsdóttir 
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