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Ágrip
Að þekkja heimahaga sína er mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Þessa þekkingu fá flestir frá
nánum ættingjum, vinum og nánasta samfélagi. Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er átthagafræði
kennd sem námsgrein og það gerir að verkum að grunnskólinn gegnir mikilvægu hlutverki í
að varðveita almenna vitneskju um heimabyggð nemenda. Meistaraverkefnið sem hér er lagt
fram snýst um tilraun í kennslu sem fólst í að samþætta átthagafræði við aðrar námsgreinar í
þemaverkefni um heimabyggð og hanna ásamt nemendum í 10. bekk átthagafræðispil fyrir
nemendur á miðstigi um heimahaga þeirra á Snæfellsnesi. Leiðbeiningar fyrir kennara sem
tóku þátt í verkefninu voru hannaðar með margbreytilegan nemendahóp og þá einkum
nemendur af erlendum uppruna í huga enda eiga allir nemendur rétt á að fá námstækifæri
við hæfi. Kennsluleiðbeiningarnar voru birtar á vef og eiga að hjálpa kennurum annars staðar
á landinu að útbúa slíkt spil í samvinnu við nemendur sína um heimahaga þeirra. Kannað var
með viðtölum við rýnihópa unglinga sem eru af erlendu bergi brotnir hvaða gildi vinnan við
hönnun á spilinu og spurningum um átthagana á Snæfellsnesi hafði fyrir þá. Einnig var tekið
viðtal við rýnihóp grunnskólakennara sem tóku þátt í verkefninu um þeirra reynslu af að
leggja fyrir og vinna að slíku verkefni með nemendum. Niðurstöðurnar sýndu að nemendum
af erlendum uppruna sem tóku þátt í verkefninu fannst skemmtilegt og áhugavert að afla sér
upplýsinga um heimahaga sína og vinna með þær. Þeim fannst vinnan við að búa til
átthagafræðispil frábrugðin þeirri vinnu sem þeir eru vanir að fást við og vildu fá lengri tíma
til að sinna verkefninu. Kennararnir töluðu um að leiðbeiningar á vef væru skýrar og
verkefnið í heild vel skipulagt. Bæði nemendur og kennarar komu með nokkrar athugasemdir
sem verða skoðaðar. Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að kennsla í margbreytilegum
nemendahópi þarf að taka mið af lýðfræðilegri þróun í grunnskólum og grunnskólakennarar
þurfa að nota fjölbreyttari kennsluaðferðir en áður í kennslu.
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Abstract
A trivia game on local community knowledge: A teaching guide
for elementary school teachers
Becoming familiar with one’s local community is an important part of a child’s development.
This knowledge is mostly obtained in close interaction with family, friends and the local
community. At a primary and lower secondary school, Grunnskóli Snæfellsbæjar, in a small
community on the Snæfellsnes peninsula in Iceland, local community studies are taught as a
subject, which results in the school playing an important role in preserving knowledge about
the area. The master thesis presented here reports and reflects upon a pedagogical
experiment and theme project, where local community studies were integrated with other
subjects. The project involved the desigin of a trivia game on local community knowledge,
created in collaboration between a team of teachers and 10th grade students and aimed at
students at a lower age level. Primary and lower secondary school teachers now have
available on the internet a teaching guide that hopefully helps them to create with their
students a trivia game on their respective local communities. All students have the right to
receive appropriate learning opportunities and the teaching guide is designed with a diverse
group of students in mind, in particular students of foreign origin. Interviews with focus
groups of adolescents of foreign origin were conducted to find out what value working on
the game design and questions about the Snæfellsnes peninsula had for them. Focus group
interviews and individual interviews with the teachers involved were also conducted on their
experience of working on the project and submitting to students. The findings reveal that
students enjoyed the work and were interested in acquiring knowledge on their region and
working with it. They found the work on creating a trivia game different from their usual
learning activities and wished they’d had had more time to work on it. The teachers found
the instructions on the website clear and the project as a whole well organized. Both
students and teachers made a few observations which will be considered. The findings also
indicate that teaching a diverse group of students must take into consideration democratic
development in elementary schools and that elementary school teachers should use more
diverse teaching methods in their classrooms.
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1

Inngangur

Nærumhverfið er fullt af tækifærum til náms og ég er á þeirri skoðun að kennarinn þurfi að
nýta sér það í kennslu og beina athygli nemenda sinna að því sem er í kringum þá eða næst
þeim. Í litlu samfélagi þar sem allir þekkja alla, eins og Snæfellsbæ á utanverðu Snæfellsnesi,
er átthagafræði námsgrein sem á auðvelt með að blómstra á öllum skólastigum, allt frá
leikskóla upp í efri bekki grunnskóla. Meistaraverkefnið sem hér er kynnt snýst um hönnun
borðspils í átthagafræði til nota í grunnskóla í þeirri heimabyggð og leiðsögn fyrir kennara
sem vilja fá nemendur á unglingastigi grunnskóla til að útbúa slíkt spil um sína heimahaga
fyrir yngri nemendur skólans. Hugmyndin að verkefninu kom á meðan ég var sjálf að læra um
staðhætti á Snæfellsnesi, landsvæði sem ég flutti til fyrir tæpum áratug.
Árið 2016 fór ég á námskeið sem hét Átthagafræðinám – Snæfellsnes, Ísland í
hnotskurn. Sem lokaverkefni á þessu námskeiði bjó ég til átthagaspil um Snæfellsnes og ég
hef prófað að spila það í vinahópi og á fjölmenningarhátíð sem haldin er árlega í okkar
heimabyggð, sveitarfélaginu Snæfellsbæ, sem teygir sig yfir utanvert Snæfellsnes og
þéttbýlisstaðina Ólafsvík, Rif og Hellissand. Spilið er heimatilbúið borðspil og sett saman á
einfaldan hátt en í tengslum við þetta verkefni hefur verið unnið í því að búa til í vandaðri
útfærslu og með hönnunarvinnu í forritinu Vectr (e.d.) spilaspjöld með spurningum og
myndum af stöðum sem spurt er um í spilinu. Ég samdi sjálf reglurnar og spurningarnar en
myndirnar eru teiknaðar af ungum listamanni á grunnskólaaldri. Á rafrænu formi var settur
upp leikur í veflæga forritinu Kahoot! (e.d.) þar sem útbúa má einfalda en spennandi
spurningaleiki sem hægt er að spila í bekk og jafnvel stærri hópum með stafrænum
snjalltækjum á borð við spjaldtölvur og síma eða sérhæfðum búnaði fyrir snjalltöflur.
Meistaraverkefnið var fólgið í því að búa til átthagaspil með nemendum í 10. bekk líkt
og það sem varð til á fyrrgreindu námskeiði, færa það að hluta í rafrænan búning og búa til
fyrir grunnskólakennara á unglingastigi kennsluleiðbeiningavef sem lýsir því hvernig þeir geta
búið til sambærilegt átthagafræðispil með sínum nemendum. Hugmyndin var að spilið styddi
við eða bæri uppi náms- og kennsluverkefni sem væri hugsað sem þemaverkefni yfir
ákveðinn tíma, sem áhugakveikja, stuðningsefni og verkfæri til upprifjunar á efninu sem lært
var, og sem þraut sem hægt væri að glíma við í margbreytilegum nemendahópi eins og þeim
sem einkennir íslenskt skólakerfi. Lagt var upp með þá hugmynd að búa til spil með
nemendum á unglingastigi vorið 2021 og semja kennsluleiðbeiningar um aðferð og búnað við
þá kennslu. Einnig var áformað að prófa spilið eða spilin með kennurum og nemendum á
yngsta stigi ef kennarar við Grunnskóla Snæfellsbæjar hér á Hellissandi sýndu því áhuga.
Annars yrði litið til annarrar starfsstöðvar skólans, Lýsuhóls. Loks var ætlunin að kanna með
viðtölum við rýnihóp kennara og rýnihópa unglinga sem eru af erlendu bergi brotnir hvaða
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gildi vinnan að hönnun á spilinu og spurningum um átthagana á Snæfellsnesi hefði fyrir þá.
Kennsluleiðbeiningavefurinn, sem er birtur á slóðinni https://sites.google.com/d/18nffbhI1Q-AAShYuflrqu08u_VxBAX2/p/1RZzDD0zYoPo0CewNAjA9__Y9D9ljnxy3/edit , ber
heitið Spurningaspil um átthaga og er, ásamt greinargerðinni sem hér er lögð fram,
lokaverkefni höfundar til meistaragráðu í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

1.1 Val af viðfangsefni
Ég valdi átthagafræði sem viðfangsefni með tilliti til áherslu í skólanum þar sem ég fæst við
kennslu og námsspil af því að þau höfða til mín og koma að góðu gagni í kennslunni.
Átthagafræði er ríkur þáttur í skólastarfi við leik- og grunnskóla Snæfellsbæjar (Grunnskóli
Snæfellsbæjar, 2010; Linda Rut Svansdóttir, 2019). Ég starfa sem umsjónarkennari við
Grunnskóla Snæfellsbæjar og eitt af áhugamálum mínum hefur svo verið að búa til námsspil
sem henta vel í kennslu. Að læra um sína átthaga finnst mér ómissandi í skólastarfinu og
námsspil henta vel til upprifjunar og þjálfunar. Mín skólaganga einkenndist af miklum
utanbókarlærdómi en umhverfið var uppspretta þekkingar. Ég ólst upp í litlu þorpi í hjarta
Rúmeníu, svæði sem heitir Transylvanía. Í mínum grunnskóla var ekki farið mikið í
vettvangsferðir en við kynntumst nánasta umhverfi okkar með fjölskyldum og vinum. Tölvur
voru óalgengar og ég man ekki hvort það voru tölvur í mínum skóla. Námsspilin sem við
notuðum voru flest heimagerð, fyrir utan spilastokka. Ég man vel eftir því að spila myllu með
maís og baunir sem spilapeð á spilaborðum sem voru handgerð. Það sem grunnskólaganga
mín kenndi mér er að hægt er að búa til hluti allt frá grunni og að ekki þarf dýran efnivið til
að afreka margt.
Ég kom til Íslands árið 2004 og bjó þá í Mosfellsbæ. Ég fór að koma á Snæfellsnesið
fljótlega eftir ég flutti til Íslands og við hjónin byggðum okkur bústað á Arnarstapa árið 2007.
Árið 2011 fluttum við fjölskyldan svo í Snæfellsbæ og undanfarinn áratug hef ég starfað þar
sem grunnskólakennari, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri með hléum þegar ég fór í
fæðingarorlof og námsleyfi. Snæfellsbær tók vel á móti okkur og fólkið var yndislegt. Ég fékk
stöðu sem umsjónarkennari í Grunnskóla Snæfellsbæjar en það var erfitt að byrja að kenna
námsgrein sem ég vissi ekkert um eins og átthagafræði, tala um staði sem nemendum voru
kunnugir en ekki mér. Grunnskóli Snæfellsbæjar er um 230 nemenda skóli á þremur
starfsstöðvum og eru starfsmenn skólans 68. Flestir eru heimamenn eða hafa búið lengi á
Snæfellsnesi.
Átthagafræði fannst mér áskorun til að byrja með og ég gat ekki annað en kafað
dýpra í hana. Þá áttaði ég mig á að nám um byggð og náttúru á heimaslóðum hljóti að hafa
sérstaka þýðingu fyrir nemendur sem eru af erlendu bergi brotnir. Ég ákvað að þróa mínar
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hugmyndir sem urðu að tilbúnu spili og kennsluleiðbeiningum fyrir kennara. Átthagafræði er
eitt af því sem sérkennir skólastarf í Grunnskóla Snæfellsbæjar og verður vikið nánar að því
hér á eftir. Að mínu mati er það að þekkja heimahaga sína það sem gerir okkur kleift að
tengjast staðnum, heimafólkinu og að rækta rætur og bera virðingu fyrir fólki og náttúru.
Flutningur fólks á milli landssvæða eða á milli landa er miklu algengari en áður fyrr og þess
vegna er mikilvægt að kenna í skólum um heimaslóðir á einhvern hátt. Með því má stuðla að
virðingu fyrir uppruna og bakgrunni þeirra sem setjast að á nýjum stað og hjálpa þeim að
átta sig á nýjum heimahögum og skjóta þar rótum. Fyrir heimafólk er líka mikils vert að
þekkja vel sína heimabyggð og sögulegan bakgrunn í því umróti sem fylgir nýjum lífsháttum.
Viðhorf foreldra barna af erlendum uppruna á Íslandi einkennast „af áhyggjum af
námskránni sem þeim þykir landfræðilega og menningarlega sjálfhverf og lýsa skorti á
þekkingu á Evrópu og öðrum stöðum í heiminum“ (Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie
Barillé og Markus Meckl, 2017, bls. 30). Til að bæta úr þessu eru sumir innflytjendur jafnvel
með heimakennslu um heimalönd sín. Niðurstöður rannsóknar sem hér var vísað til um
reynslu foreldra og kennara af námi og kennslu nemenda af erlendum uppruna þóttu gefa til
kynna að kennarar teldu sig ekki nóg vel undirbúna til að takast á við námsþarfir
nemendanna og að bæði kennarar og foreldrar hefðu áhyggjur af því að námskröfurnar til
barna þeirra væru ekki nægilegar til að tryggja möguleika þeirra í framhaldsnámi (Hermína
Gunnþórsdóttir o.fl., 2017).
Notkun námsspila í kennslu hefur mikið félagslegt gildi og er þess vegna þýðingarmikil.
Nemendur haga sér á allt annan hátt en venjulega þegar þeir eru að spila. Þeir kynnast hver
öðrum í öðru ljósi, þeir læra að fara eftir reglum, glíma við keppnisskap og stundum erfiðar
tilfinningar, læra viðeigandi viðbrögð og ákveðna hegðun þegar þeir eru að vinna eða tapa,
læra að vinna saman og virða hver annan (Mostowfi, Mamaghani og Khorramar, 2016, bls.
5457). Mörg meistaraverkefni hafa verið skrifuð um námsspil. Eðvarð Hilmarsson (2018)
gerði starfendarannsókn um notkun námsspila í kennslu, einkum í hópi unglinga og komst að
þeirri niðurstöðu „að spil sem verkfæri eru ekki einnota miðill til þess að færa nemendum
upplýsingar heldur fjölbreyttur samskipta- og fræðslumiðill sem getur haft áhrif innan og
utan kennslustofunnar“ (bls. 49). Þá má benda á meistaraverkefni Elsu A. Sorrenho
Valdemarsdóttur (2020) sem útbjó spurningaspil fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskóla og
komst að raun um að það vakti mikinn áhuga og kapp í hópi nemenda á þeim aldri.

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar
Meginmarkmiðið með þemaverkefninu sem hér er til umfjöllunar var að samþætta
átthagafræði við aðrar námsgreinar, eins og íslensku, samfélagsfræði, upplýsingatækni og
myndmennt og fá grunnskólanemendur á unglingastigi til að vinna með kennurum að spili
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um heimabyggðina fyrir nemendur á miðstigi. Hugmyndin var að afrakstur af vinnu eldri
nemenda yrði nýtt af yngri nemendum til náms og skemmtunar. Eldri nemendur búa til
kennsluspil fyrir yngri nemendur.
Hér að framan hefur verið sagt frá hugmyndum að baki meistaraverkefnisins og leitast við
að lýsa því að hverju er stefnt með umfjöllun minni um átthagaspil sem nemendur í
grunnskóla fá að búa til sjálfir. Þetta má draga saman í eftirfarandi rannsóknarspurningar:
• Hvaða gildi hafa heimatilbúin átthagaspil og spurningaleikir um heimaslóðir á Íslandi
fyrir þá grunnskólanemendur á unglingastigi sem eru af erlendu bergi brotnir og
hvernig má leiðbeina kennurum og nemendum í grunnskóla um hönnun þeirra?
Þessum spurningum er reynt að svara með því að hanna með nemendum á unglingastigi
borðspil og stafrænan spurningaleik um átthaga á Snæfellsnesi, og segja í greinargerð frá
hugmyndum um kennslufræði og efnisgerð sem þar búa að baki. Einnig er greint frá viðhorfi
valinna nemenda sem taka þátt í þeirri vinnu og eru af erlendu bergi brotnir. Ennfremur eru
lagðar fram leiðbeiningar fyrir kennara sem vilja láta nemendur sína á unglingastigi útbúa slík
spil eða leiki í sínum heimahögum og kannað viðhorf nokkurra samkennara til slíkra
leiðbeininga og verkefnavinnu af þessu tagi.

1.3 Uppbygging greinargerðar
Vefurinn Spurningaspil um átthaga lýsir þemaverkefni þar sem nemendur í grunnskóla búa
til spurningaspil um heimahaga í samvinnu við kennara. Kennarar eiga að geta stuðst við
hann vilji þeir fara svipaða leið í sínum skóla. Greinargerðinni sem hér er lögð fram er ætlað
að lýsa kennsluverkefninu, styðja við efnisvefinn, tengja efnið við aðalnámskrá grunnskóla og
kennsluaðferðir og greina frá viðtalsrannsókn á viðhorfum þátttakenda í verkefninu.
Greinargerðin skiptist í átta kafla. Í inngangi er gerð grein fyrir vali á viðfangsefni,
markmiðum og rannsóknarspurningum verkefnis. Annar kafli er fræðilegur kafli þar sem
fjallað er um lykilhugtökin, nemendur af erlendum uppruna, tengsl verkefna í efnisvefnum
við kennsluaðferðir og leiðsagnarmat. Í þriðja kafla er stutt lýsing á kennsluverkefninu og
lýsing á efnisvefnum. Fjórði kafli fjallar um framkvæmd kennsluverkefnis um
átthagafræðispilið á þemadögum um átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Fimmti kafli
snýst um aðferð viðtalsrannsóknarinnar, val á þátttakendum, gagnasöfnun, siðferðileg
álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar. Í sjötta kafla eru kynntar niðurstöður þeirrar
rannsóknar byggðar á rýnihópaviðtölum. Í sjöunda kafla er rætt um niðurstöður í ljósi af
fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Í áttunda kafla eru lokaorðin þar sem verkefninu er lýst í
hnotskurn og bent er á möguleg næstu skref.
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2

Fræðilegur bakgrunnur

Í þessum hluta greinargerðarinnar eru skilgreind helstu hugtök sem tengjast verkefninu,
tengsl verkefna í efnisvefnum við kennsluaðferðirnar, leiðsagnarmat og námslega stöðu
nemenda af erlendum uppruna.

2.1 Lykilhugtök
Í þessum hluta greinargerðarinnar eru skilgreind hugtök eins og átthagafræði,
grenndarvitund, grenndarnám, grenndarkennsla, umhverfismennt, staðtengt nám, þemanám
og námsspil.
Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku
máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks
og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn.
Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði
að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda (Lög um
grunnskóla nr. 91/2008).
Átthagafræði hefur verið skilgreind sem námsgrein tengd reynsluheimi nemenda
(Stofnun Árna Magnússonar, e.d.). Hugmyndir um gildi átthagafræði fyrir nemendur eru
gamlar og koma meðal annars fram í Lýðmenntun eftir Guðmund Finnbogason (1903/1994).
Guðmundur leggur áherslu á að landafræðikennsla þurfi að byrja á að fjalla um það sem er
nærri nemendum, „grenndinni og lífi sveitabúa“ og svo færa seinna „út sjóndeildarhringinn“
(1903/1994, bls. 83). Nemendur þurfa að hafa grunnþekkinguna og skilninginn á eigin
átthögum til að geta miðað við og skilið landafræði annarra landa, ekki bara landshætti
heldur líka menningu annarra landa. Miðað við þessar orðskýringar orðabókarinnar og
sjónarmið Guðmundar hafa fræðimenn mjög snemma farið að velta fyrir sér hugmyndum um
að nemendur þurfi að skilja og þekkja nærumhverfi sitt.
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að skólar byggi tengsl við nærsamfélag
sitt og þar er dregið fram að nám nemenda verður merkingarbærara ef það tengist
veruleikanum í nærumhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 46).
Tenging náms við þann veruleika beinir athyglinni að umhverfi, menningu, listum, íþróttum,
félags- og tómstundastarfi og atvinnulífi í heimabyggð og víðara samfélagi, eins og skilgreint
er í aðalnámskránni. Í skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar (Grunnskóli Snæfellsbæjar,
2010) er átthagafræði skilgreind sem kennsla um átthaga þar sem nemendum er gefið
tækifæri til að fræðast um heimaslóðir sínar með upplifun og reynslu. Kennslan í
átthagafræði snýst um að nemendur takist á við raunveruleg viðfangsefni og geti tengt nýja
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þekkingu og færni hugmyndum og veröld sem þeir þekkja. Átthagafræði var áður fyrr kennd
sem námsgrein í skólum. Þau hugtök sem helst eru notuð samhliða átthagafræðinni eða í
svipaðri merkingu eru grenndarkennsla, umhverfismennt og staðtengt nám. Hér á eftir
verður fjallað um þessi hugtök.
Bragi Guðmundsson (2009) skilgreinir hugtakið grenndarvitund (e. local identity) sem
þekkingu og tilfinningu sem fólk hefur um og fyrir nánasta umhverfi sínu, landafræði og
menningu. Hann bætir við að „grenndarvitund er heildarheiti yfir það sem kalla má sveitar-,
héraðs-, byggðar- eða borgarvitund, allt eftir því sem best á við“ og að grenndarvitund birtist
af „væntumþykju til tiltekins umhverfis eða landsvæðis, sögu þess, menningar, náttúru og
hvers kyns sérkenna“ (2009, bls. 26). Eygló Björnsdóttir (2005) hefur fjallað um grenndarnám
og grenndarkennslu og leggur hún áherslu á að „þekking á eigin umhverfi og menningu er
forsenda þess að við skiljum og virðum menningu annarra“. Hennar hugmyndir eru í
samræmi við hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar (1903/1994) um að sjálfsþekking leiði til
betri skilnings á framandi stöðum, menningu og fólki, sérstaklega í nútímasamfélagi þar sem
þessir staðir, menning og fólk hafa fest rætur á Íslandi og eru ekki lengur framandi
Íslendingum. Eygló (2005) bendir á að „þar sem skólasamfélagið skipar einn stærsta þáttinn í
mótun sjálfsvitundar nemenda þarf það að leggja sitt af mörkum og taka virkan þátt í að
styrkja þær rætur sem nemendur hafa í sínu nánasta umhverfi um leið og það opnar þeim
sýn til fjarlægari staða“.
Minna má á að þessi sýn á við á öllum skólastigum. Svo skemmtilega vill til að Linda Rut
Svansdóttir (2019) leikskólakennari hér á utanverðu Snæfellsnesi fjallar í nýlegu
meistaraverkefni um átthagafræði og staðtengt nám í leikskóla og hefur útbúið vef með
ýmiss konar hugmyndum um verkefni tengd vettvangsferðum leikskólabarna um
nærumhverfið á Hellissandi og Rifi. Hún bendir á mikilvægi námsefnis um heimabyggð en
engu að síður finnst henni mikilvægt að börn á leikskólaaldri fái að kynnast eigin átthögum
með upplifun og reynslu utandyra til að festa þar rætur.
Umhverfisvitund er hugtak sem lýtur að náttúrunni í heild. Meginreglan í umgengni við
náttúruna byggð á henni er sú að það á að taka úr umhverfinu jafn mikið og það nær að
endurnýja. Hugmyndir um sjálfbæra þróun hafa verið á síðustu áratugum „að hverri kynslóð
beri að skila umhverfi sínu í jafn góðu eða betra ástandi til þeirrar næstu og hún tók við því“
(Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 29). Stefán Bergmann (2000) talar um að umhverfismennt
hafi ekki verið tekið sem námsgrein í grunnskólum, heldur birtist hún annað hvort sem
viðbót í kennslugreinum sem fyrir eru eða er tekin upp í þverfaglegum umhverfisverkefnum.
Hans skilgreining á hugtakinu er að umhverfismenntun fjalli um manninn í náttúrunni og
umhverfinu, „spurt er spurninga um stöðu mannsins, skilning hans, gildismat, samskipti hans
við náttúruna og umhverfið og viðleitni til að bæta þessi samskipti“ (Stefán Bergmann, 2000,
bls. 160).
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Annað hugtak notað um nám í anda átthagafræði er staðtengt nám, sem er þýðing á
enska hugtakinu place-based learning, skilgreint sem nám sem gefur nemendum tækifæri til
að upplifa staði og nærumhverfi, ímynda sér, skapa og uppgötva á eigin forsendum (Inga
Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 121). Wally Penetito (2009) fjallar um
staðtengda menntun (e. place-based education) og segir staðtengt nám hafa þau áhrif á
menntun nemenda að þeir taki að sjá hluti nálægt sér í öðru ljósi. Helstu viðfangsefni
staðtengds náms að mati Penetito eru umhverfismennt, vistfræði, fjölbreytileiki lífvera,
samfélagsmenntun, tengsl á milli skóla og samfélags, átthagasaga og sjálfbær þróun
(Penetito, 2009). Munurinn á hugtökunum átthagafræði, grenndarkennslu, umhverfismennt
og staðtengdu námi er ekki mikill. Í raun eru þau náskyld og eins og Eygló Björnsdóttir (2005)
tekur fram, svo lík að nánast er „um mismunandi túlkun eða blæbrigðamun að ræða“.
Þá má nefna hugtakið þemanám, enda hugtökin sem hér hafa verið nefnd af þeim meiði,
en þemanám á sér stað þegar nemendur læra um ákveðið viðfangsefni og fást við marga
efnisþætti á sama tíma, að jafnaði með því að taka virkan þátt í þemabundinni
verkefnavinnu. Þemanám nær að samþætta fjölda námsgreina og nemendur þurfa að afla
sér upplýsinga með ýmsu móti, bæði á hefðbundinn og óhefðbundinn hátt (Sigrún Björk
Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson 2016). Ingvar
Sigurgeirsson (2013) skilgreinir þemanám (e. thematic approach) sem nám eða
kennsluaðferð þar sem nemendur leggja sitt af mörkum, sem einstaklingar eða í hópum, til
að leysa heildstætt viðfangsefni. Fræðimenn (Drake og Reid, 2010; Lilja M. Jónsdóttir, 1996)
tala um að þemanám hafi marga kosti og telja þeir meðal annars að þemanám gefi tækifæri
til fjölbreyttra kennsluaðferða, þjálfi nemendur í samvinnu og samskiptum, skilningur á
viðfangsefninu aukist og nemendur efli með sér gagnrýna hugsun í námi sínu. Þeir halda
áfram og benda á að hlutverk kennara sé að leiðbeina og hann fái að kynnast nemendum
sínum á annan hátt. Rannsóknir (Drake og Reid, 2010) sýna að allir nemendur, óháð getu eða
sérþörfum, geta tekið þátt í þemanámi á sínum forsendum. Stærsti ávinningurinn er áhugi
nemenda á að taka þátt í verkefninu (Drake og Reid, 2010). Oft fylgir hávaði, agavandamál
getur myndast, eftirlit kennara með nemendum gæti reynst erfitt, sumir nemendur þola illa
rútínu venjulegs skólastarfs og mörgum kennurum finnst að allt of miklum tíma sé eytt utan
hefðbundins starfs (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). En það er hluti af skólastarfinu að hafa
margbreytilega nemendahópa og áskorarnirnar eru jafn margar og nemendurnir.
Námsspil er hugtak sem lýsir spili sem kennarinn notar í ken nslu og nemendur geta lært
eitthvað af (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er það hlutverk
skólans að „skapa skilyrði fyrir nemendur svo að þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér
sjálfstraust og félagsfærni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 32). Ingvar
Sigurgeirsson (2013, bls. 100-101) talar um að námsleiki sé hægt að nota til þulunáms og
þjálfunar enda nýtast þeir vel í kennslu. Sum námsspil má nota í kennslu til upprifjunar og
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þjálfunar. Notkun námsspila í kennslu er góð leið til að þjálfa reglur og þau má nota sem valog aukaverkefni en mikilvægt er að nemendur skilji það sem þeir læra af spilinu. Ingvar
(2013) leggur áherslu á að það sé krefjandi viðfangsefni að búa til kennslufræðilega leiki eða
námsspil en skapi mörg tækifæri til náms og kennslu. Að mati Ingvars eru kennslufræðileg
gildi námsspilsins fjölbreytt: sum reyna á teiknihæfileika, ímyndunarafl og frjóa hugsun,
önnur efla orðaforða, þjálfa stafsetningu og rökhugsun eða reyna á almenna þekkingu. Vandi
við notkun námsspila í kennslu eru neikvætt viðhorf frá samkennurum, foreldum eða jafnvel
nemendum, spil geta tekið lengri tíma en áætlað var, áhugi fólks á að spila er misjafn og
erfitt getur reynst að halda utan um spil (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Stærð bekkjarins og
lítill undirbúningstími hafa einnig neikvæð áhrif á löngun kennara til að nota námsleiki í
kennslu (Blakely, Skirton, Cooper, Allum og Nelmes, 2010). Höfundur kennslufræðilegra
leikja eða spila þurfa að vera skapandi og hugsa fyrir útliti og faglegu gildi leiksins eða spilsins
(Mostowfi o.fl., 2016, bls. 5.456). Gunter, Kenny og Vick (2008, bls. 534) telja að einkenni
góðra námsleikja séu að þeir hafi skýr markmið, séu skemmtilegir, hvetjandi og uppbyggilegir
og einnig að þeir feli í sér áskorun, veiti endurgjöf og skili nemendum viðeigandi
niðurstöðum.
Sjálfri finnast mér hugmyndir um það sem talið er vera hversdagslegt og hefðbundið í
skólakerfinu athyglisverðar. Meginmarkmiðið með átthagafræðispilinu sem unnið var að í
þessu verkefni er að sýna nemendum gersemar í nærumhverfi þeirra og gera þeim kleift að
tengja við þær. Þetta eru oftar en ekki kunnir staðir en geta virst ómerkilegir og
hversdagslegir ef aldrei er staldrað við þá. Hafa þarf í huga að nemendur eru með ólíkan
bakgrunn, misstór félagsnet og þá gá að því að upplifun nemenda, sem eru af erlendu bergi
brotnir, á átthagafræði í íslenskum heimahögum gæti verið frábrugðin upplifun og reynslu
annarra nemenda.

2.2 Tengsl verkefna í efnisvefnum við kennsluaðferðir og leiðsagnarmat
Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér
þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal
leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni
þeirra til samstarfs við aðra. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008)
Verkefnið sem hér er kynnt styðst í heild sinni við kennsluaðferðina námsspil, átthagafræði
og samþættingu námsgreina. Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara eru skipulagðar sem
kennslustundir í íslensku, samfélagsfræði, upplýsingatækni og myndmennt. Þó að námsspil
henti vel til upprifjunar og þjálfunar, þjónar vinna við að búa til átthagafræðispilið fleiri
markmiðum, eins og fjölbreytni í kennsluaðferðum, samþættingu námsgreina í eina heild og
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sköpun. Enda reynir á marga þætti við samningu og hönnun á spilinu. Nemendahópur í
grunnskóla er fjölbreyttur og þarfir nemenda því mismunandi. Allir nemendur, líka
nemendur með sérþarfir, bráðgerir nemendur eða nemendur sem búa yfir sérhæfileikum á
vissum sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43). Fjölbreytileikinn í íslensku samfélagi og kennsla
þar sem brugðist er við honum og reynt að koma til móts við fjölbreytileikann urðu kveikjan
að þessu meistaraverkefni. Kennsla í margbreytilegum nemendahópi þarf að taka mið af
lýðfræðilegri þróun í grunnskólum og grunnskólakennarar þurfa að nota fjölbreyttari
kennsluaðferðir en áður í kennslu.
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla þarf kennarinn að velja sér kennsluaðferðir sem
gefa nemendum tækifæri til að vera virkir í náminu og bera ábyrgð á sínu námi. Lögð er
áhersla á að val á kennsluaðferðum einkennist af margbreytilegum markmiðum. Kröfurnar til
nemenda séu margvíslegar, meðal annars þurfi þeir að læra að læra, vinna með öðrum og
vinna sjálfstætt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Umfangsmikil rannsókn á
starfsháttum í tuttugu grunnskólum var gerð á árunum 2009–2013 og niðurstöður hennar
birtar í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir,
2014). Þar er í kaflanum Kennsluhættir greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar hvað
snertir kennsluhætti og kennsluaðferðir. Niðurstöður voru athyglisverðar, ekki síst hversu
algengt er að kennarar beiti aðferðum „beinnar kennslu“ en aðferðir á borð við umræður,
hópavinnu og þemavinnu, sem mælt er með í aðalnámskrá, koma sjaldan fyrir í
kennslustundum. Annað sem vekur athygli er notkun fjölbreyttari kennsluaðferða hjá yngstu
nemendum en þeim eldri, en sérstaklega að nemendamiðaðar aðferðir voru fátíðari en
kennarastýrðar aðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir
og Kristín Jónsdóttir, 2014).
Verkefni í efnisvefnum sem fylgir þessari greinargerð ýta undir samvinnu á milli kennara
og á milli nemenda á unglingastigi grunnskóla og snúast um að leggja drög að og útbúa spil
um átthagana. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu kennsluaðferðum sem kennarar nota
við skipulag nemendavinnu við að búa til átthagafræðispil.
2.2.1 Smá- eða stuttfyrirlestrar og kennsla í hugarkorta- og spurningagerð
Smá- eða stuttfyrirlestur (e. brief lecture, mini-lecture) er kennsluaðferð í útlistunarkennslu
(e. expository instruction) sem oft er beitt af grunnskólakennurum. Smá- eða stuttfyrirlestrar
eru notaðir fyrir stuttar innlagnir eða útskýringar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í vinnu við að
búa til átthagafræðispil þurfa kennarar að rifja upp með nemendum á unglingastigi aðferðir
við viðfangsefni á borð við smíði hugarkorta og spurningagerð.
Gerð hugarkorta er ein leið fyrir nemanda til að koma skipulagi á þekkingu og
þekkingarleit, setja hugmyndir sínar og þekkingu á blað með mynd eða korti sem gefur til
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kynna tengsl á milli hugtaka, hugmyndir og þemu. Í vinnu við að búa til átthagafræðispil er
hugarkortið gott verkfæri fyrir þá sjálfa og kennara þeirra til að kanna forþekkingu þeirra á
viðfangsefni sem þeim er ætlað að glöggva sig á og kynnast. Hlutverk kennarans er að gefa
nemendum nokkur stikkorð til að byggja á í byrjun og kenna þeim að búa til handgert
hugarkort eða hugarkort með tiltækum hugbúnaði. Handgert hugarkort býður upp á
persónulega sköpun en einnig má nota hugbúnað til hugarkortasmíða (Sigrún Björk Cortes
o.fl., 2016). Ritunarverkefni sem unnið var með í yngri bekk í grunnskóla á Akureyri er dæmi
um hvernig nota má hugarkort með nemendum og sýnir að máli skiptir hvernig að því er
staðið. Í verkefninu voru íslenska og samfélagsfræði samþætt þar sem nemendur bjuggu til
hugarkort í ritunarverkefni um staði á Íslandi. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að yngri
nemendur þyrftu lengri tíma, endurtekningaræfingar og endursögn frá kennara til að ná
tökum á vinnu með hugtakakort (Rannveig Oddsdóttir og Anna Sigrún Rafnsdóttir, 2020).
Ingvar Sigurgeirsson (2016) bendir á kennsluaðferðir sem ætlað er að vekja
nemendur til umhugsunar. Að leiða samræður markvisst áfram er að mati hans best gert
með því að spyrja snjallra spurninga. Spurningar, að mati Ingvars, þurfa að koma beint að
efninu, vera nákvæmar og skýrar en einnig stuttar, orðaðar á eðlilegu máli og höfða til þess
hóps sem tala á til. Hann talar um opnar og lokaðar spurningar. Opnar spurningar vekja til
umhugsunar og krefjast rökhugsunar, á meðan lokaðar spurningar eru algengastar í skólum.
Lokaðar spurningar eru kunnáttu- og staðreyndaspurningar sem krefjast réttra svara. Lokuð
spurning hefur eitt rétt svar, það þarf ekki nema einn nemanda til að svara spurningunni og
þær eru oft notaðar til upprifjunar á ákveðnum staðreyndum. Opnar spurningar aftur á móti
eiga sér ekki ákveðið rétt svar, frekar kallast svörin misgóð. Til þess að svara þarf nemandinn
nauðsynlega að hafa hugmyndaflug, beita rökhugsun eða innsæi (Ingvar Sigurgeirsson,
2016).
Spurningar í átthagafræðispilinu sem nemendur búa til eru ýmist lokaðar eða opnar
spurningar. Lokaðar spurningar eru hugsaðar til að rifja upp og festa í minni námsefnið sem
verið er að kenna í átthagafræðinni. Opnari spurningar bjóða aftur á móti upp á einhverja
kosti að velja um fyrir spilara eða túlkun sem spyrjandi getur metið með hliðsjón af þeim
valkostum eða túlkunarmöguleikum sem eru í boði. Sem dæmi má nefna að Platínuumhverfisvottun EarthCheck fyrir frammistöðu í umhverfis- og samfélagsmálum var veitt á
Snæfellsnesinu 10 ár í röð. Spyrja mætti: Af hverju þurfa sveitarfélögin á þessari vottun á
halda? Sá sem spyr gæti þá haft tilbúin svör til að styðjast við þegar lagt er sérstakt mat á
svör spilara eða gefið rétt eða rangt.
Flokkunarkerfi Benjamins Bloom (Ingvar Sigurgeirsson, 2016) er algeng leið til að flokka
spurningar og þá eftir því hvort þær reyna á minni, skilning, beitingu, greiningu, nýmyndun
eða mat.
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1. Í fyrsta flokki eru spurningar sem reyna á minni (e.
knowledge/recall/remembering). Nemendur muna staðreyndir, skilgreiningar,
reglur, atburðarás og fleiri efnisatriði af því tagi. Þetta eru spurningar sem byrja
gjarnan á hver, hvað, hvar eða hvenær?
2. Í öðrum flokki eru spurningar sem reyna á skilning (e. comprehension) nemanda á
efninu. Hæfni nemenda felst þá í að túlka eða þýða, tengja saman, umorða,
útskýra, lýsa með eigin orðum eða bera saman hugtök eða hugmyndir. Lýstu ...
Hvað þýðir ...? Hvað er líkt og hvað ólíkt með ...?
3. Í þriðja flokki eru spurningar sem snúast um beitingu (e. application), krefjast þess
að nemandinn beiti reglum og aðferðum við vandamál til að finna lausn. Flokkaðu
... Raðaðu ...
4. Fjórði flokkurinn eru spurningar þar sem nemandinn þarf að beita greiningu (e.
analysis) eða gagnrýnni hugsun á hugmyndir, fyrirbæri, heimildir og gögn. Hvers
vegna ...? Til hvers ...?
5. Nýmyndun/nýsköpun (e. synthesis) krefst þess að nemandinn setji fram eigin
hugmyndir, tillögur um lausn á vandamáli. Hvað gæti gerst ef ...?
6. Sjötti flokkurinn snýst um mat (e. evaluation). Nemendur kanna og meta gæði og
gildi hugmynda. Hvað finnst þér um ...? Hvers vegna ...? (Ingvar Sigurgeirsson,
2016, bls.25-26).
Spurningar af þessu tagi hef ég hugsað mér að láta nemendur búa til fyrir samnemendur
sína. Nemendum er kennt að búa til þess konar spurningar, eina í einu, og þeir þurfa að fá
tækifæri til að læra að búa þær til. Markmið þessa hluta verkefnisins er að nemendur læri
þessa flokkun og skilji eðli mismunandi spurninga.
2.2.2 Leitaraðferðir og upplýsingaöflun
Efnis- og heimildakönnun (e. project work, independent study, individualized inquiry
investigation) er aðferð þar sem nemandinn aflar sér upplýsinga um ákveðin viðfangsefni
(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Nemendur fást við upplýsandi texta (e. informative text) um
staði á Íslandi. Upplýsandi textar innihalda fróðleik og megintilgangur þeirra er að veita
upplýsingar. Aðrar megintegundir texta eru frásagnartextar (e. narrative text) og
röksemdatextar (e. opinion/argument text) og eru ekki síður mikilvægir þegar nám, vinna og
virk þátttaka í samfélaginu eru annars vegar (Læsisvefurinn, 2020). Viðfangsefni spilsins sem
nemendur eru að búa til ná til margra námsgreina, eins og íslensku, samfélagsfræði,
upplýsingatækni og myndmenntar. Ingvar (2013) leggur mikla áherslu á að mikilvægi
þessarar aðferðar. Nemendur fá reynslu í sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun,
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þjálfast í að skoða heimildir vandlega og draga af þeim ályktanir. Notkun þessarar aðferðar
þjálfar nemendur í að setja upplýsingar fram á margan hátt og miðla þeim til annarra og
einnig að koma til móts við áhuga nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar um kennsluhætti
og kennsluaðferðir í íslenskum grunnskólum (Ingvar o.fl., 2014) benda til þess að aðferðin sé
notuð í um 6% kennslustunda á yngsta stigi, 4% á miðstigi og 10% á unglingastigi. Skoðaðar
voru stundir þar sem nemendur réðu ferðinni (nemendastýrt).
2.2.3 Hópvinnuviðbrögð
Hópvinnubrögð er samheiti yfir margar kennsluaðferðir sem notaðar eru þegar hópur leysir
sameiginleg bókleg viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Slavin, 2014). Að búa til
átthagafræðispil frá grunni með nemendum á unglingastigi er verkefni þar sem kennarar
hafa möguleika á að mynda hópa. Eitt af markmiðum í vinnu með að búa til námsspil er að
þjálfa nemendur í samskiptum og samvinnu. Nýleg íslensk rannsókn (Ingvar o.fl., 2014) byggð
á vettvangsathugun bendir til þess að notkun hópvinnu sem kennsluaðferð sé að vænta í um
12% kennslustunda á yngsta stigi, 20% á miðstigi og 17% á unglingastigi. Fræðimenn eru
sammála um að hópavinnubrögð hafi jákvæð áhrif á nám nemenda og þjálfi nemendur í
samvinnu (Slavin, 2014; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Í félags- og menningarlegri kenningu sinni
leggur Vygotsky (1978) líka áherslu á mikilvægi samskipta og menningar í námi. Rannsóknir
hans gefa til kynna að fólk læri af samskiptum og samræðum við annað fólk og menningu
þess.
Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2016, bls. 32) skilgreina samskiptafærni
sem grundvallareiginleika „sem geri fólki kleift að starfa með öðrum í hópum“. Að þeirra
mati fer árangur einstaklingsins í mannlegum samskiptum eftir því hvernig einstaklingurinn
þekkir sjálfan sig, er skilningsríkur gagnvart öðrum, er félagslyndur, hefur hæfileika til að taka
gagnrýni og reyna að bæta sig í samskiptum við aðra og í hóp. Bielaczyc, Kapur og Collins
(2013) telja að heildarmarkmið samfélags nemenda (e. community of learners) sé að hlúa að
menningu náms þar sem bæði einstaklingar og samfélagið í heild eru að læra að læra.
Ennfremur deila meðlimir samfélagsins einstaklingsbundinni viðleitni sinni í átt að dýpri
skilningi á því efni sem verið er að kanna. Nemendur læra að mynda mörg ný sjónarhorn,
leysa vandamál á margvíslegan hátt og nota fjölbreytta þekkingu og færni hvers annars sem
úrræði til að efla skilning sinn í samstarfi. Ætlunin er að þróa djúpan fagskilning á bæði efni
og leiðum til að vinna með þekkingu og að meðlimir læri að virða og meta fjölbreytileika í
samfélaginu (Bielaczyc o.fl., 2013).
Framtíðarsamfélag byggist á fólki sem leggur áherslu, meðal annars, á hæfni til að
vinna með öðrum, samvinnu og virðingu fyrir öðrum, það er býr yfir samkennd. Samkennd,
það að geta sett sig í spor annars (Stofnun Árna Magnússonar, e.d.), er í flestum samfélögum
eiginleiki sem börnum er kenndur frá unga aldri, heima eða í gegnum skólagöngu. Silja
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Jónsdóttir (2017) gerði rannsókn til að meta samkennd íslenska barna á aldrinum 6–13 ára.
Hún komst að þeirri niðurstöðu að drengir sýni minni samkennd en stúlkur og að
samkenndin þroskast frá því að vera tilfinningaleg örvun í að vera skilningur á tilfinningum.
Hún bendir á rannsóknir sem sýna mikilvægi samkenndar í félagslegum samskiptum en á
sama tíma getur skortur á samkennd haft áhrif á vanda og líðan barna. Ingibjörg
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson (2012) tala um að ein leið til
að efla samkennd og skilning á milli ólíka hópa sé í gegnum skapandi starf.
2.2.4 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni
Kennsluaðferðir í þessum flokki gera mestar kröfur til nemenda um sjálfstæði og skapandi
vinnubrögð, hlutverk kennarans er að ráðleggja og leiðbeina (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Ingvar Sigurgeirsson (2013) leggur áherslu á að skólastarf gefi nemendum tækifæri að fást
við raunveruleg viðfangsefni. Kennslugagnagerð eins og átthagafræðispilið sem nemendur
búa til, er viðfangsefni sem fellur undir þennan flokk. Námsspilið sem nemendur búa til
verður notað seinna sem kennslugagn af kennurum á öðrum stigum. Dæmi um sjálfstæð og
skapandi viðfangsefni og vinnubrögð má finna í grunnskóla á Bakkafirði þar sem nemendum
eru gefin tækifæri til að taka ábyrgð á eigin námi. Nemendur og kennarar skiptast á að velja
viðfangsefni eða þemu og afrakstur þeirrar vinnu er sýndur foreldrum, systkinum og fólkinu
úr heimabyggðinni í opnu húsi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2013).
Fyrst var gerð grein fyrir sköpun sem grunnþætti í íslenskri menntun í almennum
hluta aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 2011 (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013) og fjallað um hann eins og aðra grunnþætti í sérstöku
kynningar- og skýringarriti (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Einkenni skapandi skólastarfs,
sem taldir eru upp í þessu riti, eru meðal annars fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð,
samþætting námsgreina, sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum, ýtt er undir forvitni,
spurningar og heilabrot, nýjungum í tæknimálum er tekið fagnandi og umhverfi skólans látið
veita tækifæri til náms. Í sköpun felst meðal annars „að móta viðfangsefni og miðla þeim,
búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður“ og að
nemendur séu „að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér
með möguleika“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24).
2.2.5 Kennsluforrit, margmiðlunarefni og efnisgerð
Notkun kennsluforrita og margmiðlunarefnis í grunnskólum, samkvæmt niðurstöðum
rannsóknarinnar, sem áður var nefnd, um kennsluhætti og kennsluaðferðir í grunnskólum, er
lítil. Vettvangsathuganir rannsóknarinnar sýna að aðferðinni er beitt í um 6% kennslustunda
á yngsta stigi, 11% á miðstigi og 13% á unglingastigi (Ingvar o.fl., 2014). Sólveig Jakobsdóttir,
Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir (2014) gerðu rannsókn á starfsháttum í
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grunnskólum þar sem markmiðið var að skoða áhrif upplýsingatækni á nám og kennslu.
Niðurstöður þeirra bentu til þess að áhugi margra kennara á að nýta upplýsingatækni í námi
og kennslu hafi verið endurvakinn og aukist til muna eftir að spjaldtölvurnar komu til
sögunnar. Í sömu rannsókn var fjallað um menntabúðir (e. educamp) sem leið fyrir starfandi
kennara til að fá fræðslu og upplýsingar um kennsluaðferðir, hugbúnað og tæknilausnir til að
vera í takt við þróun tækni í skólastarfi en þær hafa skilað miklu undanfarin ár. Þá má nefna
ráðstefnur um upplýsingatækni í skólastarfi og áhugahópa kennara í samfélagsmiðlum sem
einnig hafa haft mikil áhrif á tækninotkun kennara (sjá t.d. Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Torfi
Hjartarson og Svava Pétursdóttir, 2020). Vinna við að búa til átthagafræðispil verður
fjölbreytt og reynir töluvert á notkun stafrænna miðla við upplýsingaöflun. Afla þarf
upplýsinga um heimaslóðir í miðlum af ýmsu tagi. Einnig reynir á stafræna efnisgerð með
ýmsu móti. Nemendur þurfa að hanna vörumerki fyrir spilið og spilaspjöldin. Kynnt verður
fyrir þeim teikniforrit sem heitir Vectr (e.d.). Einnig þurfa þeir að hanna spilapeð í forriti sem
heitir Tinkercad (e.d.) og prenta þau út í þrívíddarprentara. Grunnskólar sem eiga þess ekki
kost að nota þrívíddarprentara geta notað hefðbundna smíðatíma og tálgað peð eða unnið í
rennibekk. KaHoot! (e.d.) er svo tölvuforrit sem má nota í kennslu til þess til dæmis að hafa
spurningakeppni eða fást við námsmat.
Af hverju að nota KaHoot!? Hér verða nefnd nokkur atriði sem ég tel að styðji þá
aðferð og byggi á fenginni reynslu.
Kostir:
•

Nemendum allt frá 6 ára aldri finnst notkun snjalltækni
í kennslu spennandi og þeir verða áhugasamari fyrir vikið.

•

Nemendur með námsörðugleika hafa meiri möguleika
á að sýna kunnáttu sína.

•

Nemendur gætu unnið sem einstaklingar, í pörum eða í hóp.

•

Aðferðin heldur nemendum virkum allan tímann.

•

Kennarinn les spurningarnar fyrir nemendur.

•

Þetta er leið fyrir kennara til að rifja upp námsefni.

•

Aðferðin er umhverfisvæn – sparar pappír og liti í ljósritunarvél.

•

Einfalt er að nota forritið og búa til efni.

•

Það hentar vel í fjölbreyttum nemendahópi.

•

iPadar, símar eða tölvur þurfa að vera til staðar.

•

Samkeppni gæti reynst erfið ákveðnum nemendum.

Gallar:

23

•

Spurningaleikir leggja oft áherslu á þekkingu á staðreyndum
en kalla síður á ígrundun og sköpun.

•

Internettenging og tæki þurfa að vera í lagi
og ekkert má út af bregða.

Hver er ávinningurinn af því að búa til spurningar fyrir borðspil í gegnum KaHoot!?
•

Nemendur búa til spurningar og þurfa að taka tillit til aldurs nemenda
sem þær eru búnar til fyrir. Þau tengsl verða skýrari þegar unnið er í stafrænu
umhverfi þar sem auðvelt er að leggja spurningarnar fyrir.

•

Allar spurningarnar eru settar á einn stað og það er einfalt að vinna í lotum
og taka upp þráðinn með næsta árgangi eða næsta kennara.

Aðalkosturinn við spurningagerðina finnst mér að hægt er á greiðan og einfaldan hátt að búa
til spurningar fyrir valinn stað á borð við Ólafsvík. Nemendum er skipt í hópa sem einbeita
sér að því að fræðast nánar um ákveðinn stað og á sama tíma að búa til námsefni fyrir þeirra
bekk eða aðra nemendur. Hægt er að fylgjast vel með vinnu nemenda og sjá hvort hóparnir
vinna vel saman eða þurfa aðstoð.
2.2.6 Leiðsagnarmat
Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi
sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli
stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 57).
Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011) bendir á að matsniðurstöður nýtast nemendum, kennurum
og foreldrum til að taka ákvörðun um framhaldið, hvað þurfi að bæta og breyta í námi
nemenda til að gera námið markvissara. Ákvörðunin verður eins konar samningur á milli
þessara aðila. Nemendum er gert kleift að íhuga og skipuleggja nám sitt undir leiðsögn
kennara en á sama tíma þurfa nemendur að skilja tilganginn við námið sem þeir eru að leggja
á sig (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Á Íslandi var unnið að þróunarverkefni um
leiðsagnarmat á árunum 2017–2018 og þar tóku 17 skólar í Reykjavík þátt. Skólar sem vildu
auka áherslu á leiðsagnarmat í námi og kennslu tóku þátt í verkefninu og glímdu þar við að
innleiða og þróa aðferðafræði Shirley Clarke. Niðurstöður gáfu til kynna að í flestum skólum
sem tóku þátt væru kennararnir áhugasamir og töluðu um að námið væri markvissara en
áður. Kennarar á unglingastigi töluðu þó um að verkefnið hefði „ekki verið nógu vel sniðið að
unglingastigi“ (Nanna Kristín Christansen, 2018, bls. 7). Shirley Clarke (e.d.) hefur þróað
hugmyndina um leiðsagnarmat sem er í stórum dráttum námsmenning þar sem nemendur
hafa trú á eigin námsgetu, kennarar gera miklar námskröfur til nemenda og trúa að allir geti
náð árangri, nemendur eru með í skipulagi kennslunnar, þeir vita fyrirfram hvaða
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hæfniviðmiðum þeir þurfa að ná, samvinna og samræður eru ríkjandi í kennslustundum og
endurgjöf frá kennara þarf að vera uppbyggjandi fyrir nemendur.
Vinna við að búa til átthagafræðispil hefur í þessu verkefni verið tengd við ákveðna
kennsluaðferð og hæfniviðmið hverju sinni. Verkefni um átthagafræðispilið í heild er hugsað
út frá hæfniviðmiðum úr aðalnámskrá grunnskóla. Hæfniviðmiðin eru valin úr íslensku,
samfélagsgreinum, upplýsinga- og tæknimennt og list- og verkgreinum. Fyrir hverja
kennslustund eru talin upp hæfniviðmið sem reynt er að uppfylla og bent á leiðir til að ná
þessum viðmiðum enda virðist leiðsagnarmatið vera rauður þráður í aðalnámskránni. Það er
mín von að verkefni eins og þetta muni verða skref fram á við í vinnu með nemendum á
unglingastigi.
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3

Kennsluverkefnið og efnisvefurinn

Hér á eftir kemur stutt lýsing á kennsluverkefninu um átthagafræðispilið og lýsing á vefnum
með leiðbeiningum ætluðum kennurum.

3.1 Kennsluverkefnið um átthagafræðispilið
Kennsluverkefnið um átthagafræðispil er þemaverkefni þar sem grunnskólanemendur búa til
spurningaspil um heimahaga í samvinnu við kennara (sjá Viðauka A). Fyrir hverja
kennslustund í íslensku, samfélagsfræði, upplýsingatækni eða myndmennt eru valin
hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013),
sagt frá því í stuttu máli hvað eigi að gera, vinna nemenda hverju sinni útskýrð, því lýst
hvernig námsmati verður háttað og lagður fram matskvarði fyrir hæfniviðmið.
Kennslustundirnar eru eftirfarandi:
•

Kveikja – nemendur spila KaHoot!

•

Hugarkortagerð – nemendur rifja upp hugarkortagerð

•

Spurningagerð – nemendur læra um spurningagerð, flokkun spurninga
og tilgang þeirra

•

Spurningar um valin efnissvið – nemendur búa til spurningar fyrir spilið

•

Spilareglur – nemendur búa til spilareglur

•

Teikniforritið Vectr – nemendur læra grunn í grafískri hönnun

•

KaHoot! – nemendur búa til spurningaleik

•

Tinkercad – nemendur fá tilsögn í þrívíddarhönnun

•

Teikningar – nemendur teikna mynd

3.2 Hönnun leiðbeiningavefsins
Eftir miklar vangaveltur ákvað ég að nýta Google við uppsetningu leiðbeiningavefsins þar
sem ég er kunnug því umhverfi. Á Google Sites er hægt að búa til vefsíður og það er að mínu
mati hentugt þeim sem hafa litla eða enga reynslu af vefsíðugerð. Vefur eða vefsíða á Google
Sites á að vera sveigjanleg og laga sig að tækniumhverfi (e. responsive) en það á að þýða að
efnið lagi sig að spjaldtölvum og snjallsímum. Þegar búin er til ný síða er henni sjálfkrafa bætt
við í Google Drive. Það fór ekki mikill tími í að velja útlit og uppsetningu. Ég valdi það sem
mér fannst einfalt í notkun fyrir þá sem nýta munu vefinn og mig sjálfa. Aðalkosturinn við að
nota Google Sites verður í framtíðinni að ég get deilt síðunni með öðrum, unnið með öðrum í
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rauntíma og séð breytingar hvers og eins. Kennarar sem munu búa til átthagafræðispil með
nemendum sínum geta deilt sínum útfærslum á kennsluleiðbeiningum með öðrum. Heiti
vefsins átti að vera lýsandi fyrir innihald hans og ýta undir áhuga og forvitni. Flestar myndir
eru í eigin eigu og eiga að vera lýsandi fyrir hvern þátt fyrir sig.
Tilbúið spilið sem er kynnt á síðum vefsins er hefur verið til síðan 2018 og inniheldur um
200 spurningar. Spurningaleikurinn í KaHoot! er byggður á 25 af þessum spurningum.
Hugmyndavinnan á bak við verkefnalýsingu í hverri kennslustund var nokkuð tímafrek.
Þemaverkefnið var hugsað sem þraut leyst í skrefum, það þyrfti að klára ákveðin atriði til að
geta haldið áfram og tekið næsta skref.

3.3 Lýsing á efnisvef
Á forsíðu vefsins má finna tengla: Um vefinn, Verkefnið í hnotskurn, Kennsluleiðbeiningar og
Undur Snæfellsness (sjá Mynd 10). Vefurinn er einfaldur, með lýsandi myndum og auðveldur
í notkun. Hér að neðan má sjá uppbyggingu vefsins síðu fyrir síðu og hvernig honum er skipt í
yfirsíður og undirsíður:
Um vefinn – spurningaspil um átthaga – segir frá hugmyndinni og átthagafræði
Verkefnið í hnotskurn – lýsing verkefnisins í stuttu máli (sjá Mynd 12)
Kennsluleiðbeiningar – ítarlegar kennsluleiðbeiningar fyrir grunnskólakennara
(sjá Viðauka A)
•

Hugarkort – stutt lýsing (sjá Mynd 12)

•

Spurningagerð – stutt lýsing og tilbúin glærukynning fyrir nemendur

•

KaHoot! – kostir og gallar

•

Vectr – stutt lýsing á teikniforritinu

•

Matsgögn – tilbúin matsblöð til útprentunar

Undur Snæfellsness – tilbúið spil
•

Spurningaleikur í KaHoot! – spurningaleikur með tuttugu spurningum
um Snæfellsnes
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Mynd 1. Skjáskot af vefnum Spurningaspil um átthaga sem sýnir hluta af yfirsíðunni
Kennsluleiðbeiningar.

Mynd 2. Skjáskot af vefnum Spurningaspil um átthaga sem sýnir hluta af yfirsíðunni
Verkefnið í hnotskurn.
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Mynd 3. Skjáskot af vefnum Spurningaspil um átthaga sem sýnir hluta af kennslustund í
hugarkortagerð.
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Framkvæmd kennsluverkefnis um átthagafræðispilið

4

Hér því er lýst í stuttu máli hvernig staðið var að kennsluverkefni um átthagafræðispilið á
þemadögum í átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar.

4.1 Skipulag og framkvæmd kennsluverkefnis
Verkefnið fór fram á þemadögum í átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar á unglingastigi
vorið 2021. 28 nemendur í 10. bekk ásamt umsjónarkennurum, upplýsingatækni- og
myndmenntakennarar tóku einnig þátt í verkefninu, 8 kennslustundir samtals.
Þremur vikum fyrir þemadaga sendi höfundur öllum kennurum slóðina á
leiðbeiningavefinn sem hann hafði útbúið og bauðst til þess að halda vinnufund um
verkefnið ef þörf væri á. Daginn fyrir þemadaga fór höfundur á fund með kennurum til að
fara yfir kennsluleiðbeiningarnar og til að gefa frekari skýringar. Höfundur fór ítarlega með
kennurum yfir allan leiðbeiningavefinn og rætt var um framkvæmd verkefnisins á jafn
stuttum tíma og gafst til að fast við það. Umsjónarkennararnir tóku ákvörðun um að skipta
nemendahópnum niður eftir áhugasviðum og vinskap. Vegna skort á tíma sáu þeir ekki fyrir
sér að allir nemendur gætu prófað alla þætti verkefnisins en reyndu að skipuleggja þetta
þannig að nemendur gætu fengið sem mest út úr þessum dögum. Hér á eftir verður sagt frá
vinnunni sem fór fram með nemendum í 10. bekk Grunnskóla Snæfellsbæjar.
•

Umsjónarkennararnir fóru yfir verkefnalýsingu hvers þáttar fyrir sig og rifjuð var
upp hugarkorta- og spurningagerð (sjá Viðauka A – Kennslustund í íslensku).

•

Farið var með alla nemendur í KaHoot! (sjá Viðauka A – Kveikja).

•

Nemendum var skipt í hópa og fengu þeir að vinna annað hvort í kennslustofunni
sinni eða snillismiðju.

•

Í snillismiðju fengu tveir strákar að nota forritið Tinkercad til að hanna spilapeð til
útprentunar í þrívíddaprentara (sjá Viðauka A – Kennslustund í snillismiðju og
Mynd 1).
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Mynd 4. Spilapeð unnin í Tinkercad.
•

Í snillismiðjunni fengu tvær stelpur að vinna í Vectr til að hanna spilaspjöld spilsins
í MacBook-fartölvu (sjá Mynd 2, 3. 4 og 5). Þær urðu fyrir valinu af því að önnur
þeirra kunni á forritið og hin hafði ekki nægilega íslenskukunnáttu til að lesa
upplýsandi texta og búa til spurningar. Um leið og spurningarnar voru tilbúnar og
ritskoðaðar af kennurum tóku stelpurnar á móti þeim og settu á sérhönnuð spjöld
inni í Vectr (sjá Viðauka A – Kennslustund í upplýsingatækni).

Mynd 5. Spilaspjald Uppákoma úr spilinu Í kring um Jökulinn unnið í Vectr á þemadögum.
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Mynd 6. Spilaspjald Þrautir úr spilinu Í kring um Jökulinn unnið í Vectr á þemadögum.

Mynd 7. Spilaspjald með spurningu í spilinu Í kring um Jökulinn (framhlið).
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Mynd 8. Spilaspjald með spurningu í spilinu Í kring um Jökulinn (bakhlið).
•

Í kennslustofunni unnu fjórar stelpur í því að búa til spilareglur (sjá Viðauka A –
Kennslustund í íslensku eða samfélagsfræði)

•

Í kennslustofunni bjuggu 20 nemendur til spurningarnar í spilinu. Hver hópur fékk
Chromebook-vél og þurfti að semja minnst 15 spurningar og setja þær í KaHoot!
eftir að spurningarnar voru samþykktar af kennurum. Samtals voru samdar um
100 spurningar en ekki allar voru settar í KaHoot! (sjá Viðauka A – Kennslustund í
samfélagsfræði og Mynd 6).

Mynd 9. Spurningar úr spilinu Í kring um Jökulinn settar í Kahoot.
•

Viku seinna teiknuðu 9 nemendur í myndmenntahópnum myndir af staðnum (sjá
Viðauka A – Kennslustund í myndmennt og Mynd 7 og 8).
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Mynd 10. Mynd af teikningu stráks af erlendum uppruna fyrir spilið Í kring um Jökulinn.

Mynd 11. Mynd af teikningu stelpu af erlendum uppruna fyrir spilið Í kring um Jökulinn.
•

Síðasta kennslustundin fór í að hanna spilaborð á tússtöflunni inni í
kennslustofunni. Stelpur komu með hugmynd að spilaborði og teiknuðu á töfluna
hugmynd þeirra til að sannfæra kennarana um að leyfa þeim að klára að setja í
Vectr. Þær fengu loforð um að þær fengju að klára það seinna. Spil nemenda fékk
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nafn og heitir Í kring um Jökulinn. Uppkast af þessari hugmynd var gerð af einni
stelpu af erlendum uppruna sem tók þátt í rýnihópaviðtali (sjá Mynd 9).

Mynd 12. Hugmynd að spilaborði fyrir spilið Í kring um Jökulinn.
•

Vegna tímaskorts tókt ekki að nýta sjálfsmat né matsblöð hópverkefnisins.

Þessar fáu kennslustundir skiluðu miklum afrakstri að mati kennara og höfundar.
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5

Aðferð við viðtalsrannsóknina

Þessi kafli varpar ljósi á aðferð við viðtalsrannsóknina, sem fram fór eftir að
kennsluverkefninu lauk, um val á þátttakendum, aðferðir sem notaðar voru við söfnun
gagna, siðferðileg álitamál og að lokum takmarkanir rannsóknarinnar.

5.1

Eigindleg aðferð

Við athugun á viðhorfum þeirra sem þátt tóku í kennsluverkefninu um átthagafræðispil var
notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) byggð á viðtölum sem
gagnasöfnunaraðferð. Við val á þeirri rannsóknaraðferð var tekið tillit til markmiða
rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarinnar sem sett var fram (Creswell, 2012).
Rannsóknin hefur það að markmiði að varpa ljósi á hvaða gildi heimatilbúin átthagaspil og
spurningaleikir um heimaslóðir á Íslandi hafa fyrir þá grunnskólanemendur á unglingastigi
sem eru af erlendu bergi brotnir og hvernig má leiðbeina kennurum og nemendum í
grunnskóla um hönnun þeirra. Gagna var aflað með rýnihópaviðtölum, tveimur við
nemendur, fjóra stráka og fjóra stelpur, og einu rýnihópaviðtali við tvo kennara, ásamt
einstaklingsviðtölum við tvo kennara til, í því skyni að skoða viðfangsefnið frá ólíkum
sjónarmiðum. Viðtöl eru auðframkvæmanleg aðferð og gagnleg til að ná nægilegum
upplýsingum frá einstaklingum sem hafa einhver sameiginleg grundvallareinkenni (Helga
Jónsdóttir, 2013; Sóley S. Bender, 2013), í þessu tilfelli grunnskólanemendum af erlendum
uppruna og kennurum þeirra. Um er að ræða tilgangsúrtak (e. purposive sampling), þar sem
valdir voru til þátttöku nemendur af erlendum uppruna og kennarar þeirra sem höfðu tekið
þátt í að búa til átthagafræðispil um heimahaga nemenda á Snfællsnesi. Fjöldi þeirra var ekki
ákveðinn fyrirfram (Morse, 1991).

5.2 Þátttakendur
Við val á þátttakendum í rannsókninni var litið til grunnskóla sem hefur átthagafræði að
leiðarljósi í skólastarfi. Til að fá innsýn í viðfangsefnið var tekið rýnihópaviðtal við nemendur
sem hafa fengið kennslu í átthagafræði í langan tíma og eru af erlendu bergi brotnir, eiga
annað hvort annað eða báða foreldra af erlendum uppruna, og þá kennara þeirra sem komu
að verkefninu um átthagafræðispil. Haft var samband við skólastjóra grunnskólans í
Snæfellsbæ og óskað eftir þátttöku grunnskólans í rannsókninni og þá einkum með viðtölin í
huga. Á sama tíma var skólastjóra send nánari lýsing á tilgangi rannsóknarinnar og
markmiðum hennar (sjá Viðauka Á). Haft var samband við kennara sem áður höfðu samþykkt
að taka þátt í rannsókninni og nemendur upplýstir um verkefnið framundan. Rannsakandinn
valdi einn bekk á elsta stigi grunnskóla þar sem hlutfall nemenda af erlendum uppruna var
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hátt og fékk leyfi frá skólastjóra til að hafa samband við kennara og foreldra nemenda.
Tölvupóstur var sendur öllum hlutaðeigandi með upplýsingum um rannsóknina (sjá Viðauka
B og D). Einstaklingarnir voru fjórir kennarar og ellefu nemendur. Allir kennarar samþykktu
þátttöku og voru allt konur. Af ellefu nemendum samþykktu níu þátttöku en átta tóku þátt
þar sem einn var veikur daginn sem viðtalið var tekið.
Rýnihópaviðtal við tvo kennara var tekið á vinnutíma þeirra í grunnskólanum þar sem þeir
starfa. Einn kennari var veikur þann dag sem viðtalið fór fram og tekið var 15 mínútna spjall
við hann nokkrum dögum seinna og litið á það sem viðbótargögn við rýnihópaviðtal við
kennarana. Einstaklingsviðtal var svo tekið við kennara í myndmennt, þegar þeim þætti
verkefnisins var lokið, tveimur vikum eftir þemadaga. Starfsreynsla kennaranna var allt frá tíu
árum upp í tuttugu ár. Átta nemendur tóku að lokum þátt og voru þeir 15 og 16 ára, fjórir
strákar og fjórar stelpur og höfðu stundað nám í sama grunnskóla alla sína skólagöngu, þegar
frá er talinn einn nemandi sem flutti til Íslands fyrir tveimur árum og annar sem flutti
tímabundið í sex mánuði til heimalands foreldra sinna fyrir ári síðan. Viðtölin voru kynjaskipt
af tilviljun. Umsjónarkennararnir ákvaðu að hentugt væri að taka viðtölin þegar nemendur
væru í sundkennslu sem er kynjaskipt. Rannsakanda fannst það góð lausn þar sem hann
þekkir nemendur vel og veit að stelpurnar í þessum hóp eru málgefnari og reiðubúnari að
ræða mál en strákarnir og hann vildi að strákarnir fengju svigrúm til að geta tjáð sig.
Nemendaviðtölin voru tekin í húsnæði skólans á skólatíma og reynt var að hafa
andrúmsloftið afslappað og notalegt (Helga Jónsdóttir, 2013; Sóley B. Bender, 2013).
Kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina og samþykkisyfirlýsingu (sjá Viðauka E og
É) var sent til allra þátttakenda og aðstandenda þeirra. Viðmælendurnir eru tilgreindir í
þessari greinargerð undir dulnefni. Tafla 1 sýnir rýnihópa stráka, stelpna og
umsjónarkennarana sem tóku þátt í hópviðtölum.
Tafla 1. Rýnihópar stelpna, stráka og kennara
Rýnihópur
stáka

Rýnihópur
stelpna

Rýnihópur
kennara*

Chris

Amalía

Áslaug

Dennis

Ísabella

Dagbjört

Klemens

Pálína

Iðunn

Markús

Valentína

Herdís

* Rætt var við Iðunni og Herdísi eftir viðtal við Áslaugu og Dagbjörtu.
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5.3 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining
Öflun gagna hvað snerti athugun á viðhorfum til kennsluverkefnisins um átthagafræðispils
byggði, eins og hér kom fram, á viðtölum. Helga Jónsdóttir (2013) talar um að viðtöl sem
gagnasöfnunaraðferð henti vel þegar skoðuð er reynsla fólks af námi og leitað eftir viðhorfi
þeirra til námsins. Þegar þessi aðferð er valin byggi það fyrst og fremst á því að viðtal þyki
öflugasta leiðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram.
Tilgangurinn með hópviðtölum, bætir Helga við, er, meðal annars, að afla upplýsinga um
viðhorf til ákveðinna viðfangsefna, ná fram upplýsingum hjá lykilpersónum og afmarka
rannsóknarviðfangsefni. Hluti af viðmælendum í þessari rannsókn eru börn á unglingsaldri en
Helga (2013) bendir á að aldur þátttakenda geti skipt máli, sérstaklega í viðtölum. Hún segir
frá rannsóknum sem mæla með að rannsakendur reyni að örva tjáningu barns með því að
spyrja um atferli – hvað barnið geri eða hafi gert og var reynt að taka mið af því við þegar
viðtöl fóru fram.
Tekin voru þrjú rýnihópaviðtöl við tvo hópa, nemendur (annars vegar fjóra stáka og
hins vegar fjórar stelpur) og tvo kennara, auk tveggja kennara annarra, um reynslu þeirra af
átthagafræði og þátttöku þeirra í verkefninu sem fólst í að búa til átthagafræðispil. Notaðir
voru tveir viðtalsrammar (sjá Viðauka F og G). Einstaklingsviðtal var tekið við Iðunni
myndmenntarkennara en 15 mínútna spjall við Herdísi upplýsingatæknikennara sem ekki gat
tekið þátt í sínum rýnihópi þegar hópviðtalið fór fram. Opnar spurningar í viðtalsrammanum
höfðu þann tilgang að draga fram viðhorf og varpa sem skýrustu ljósi á viðfangsefnið,
viðmælendur höfðu ákveðið frelsi til að tjá sig frá þeirra sjónarhóli en þó út frá spurningunni
sjálfri (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Í upphafi viðtalanna var gerð grein fyrir tilgangi
rannsóknarinnar og beðið aftur um leyfi til að taka upp viðtalið með upptökubúnaði í síma.
Rannsakandinn hafði einn aðgang að hljóðupptökum og þeim var eytt eftir úrvinnslu
(Sigurður Kristinsson, 2013).
Meginþemu og undirþemu voru fundin við greiningu viðtalanna við rýnihópa nemenda
og kennara. Þemagreining er aðferð við túlkun gagna í eigindlegum rannsóknum, skilgreina
þarf gögnin, greina þau í þætti og finna þemu en þar er tilfinning rannsakandans notuð sem
ákveðið mælitæki. Þema fangar eitthvað mikilvægt við gögnin í tengslum við
rannsóknarspurninguna, ákveðin atriði sem er endurtekin og mynda eða endurspegla
ákveðið mynstur í svörum þátttakenda (Braun og Clarke, 2006). Þemunum var skipt í tvennt,
nemendaþemu og kennaraþemu. Meginþemu greind í viðtölum við nemendur voru viðhorf
og nám í átthagafræði og undirþemu voru uppruni, tengsl við svæði, kennsluaðferðir í
verkefninu og hugmyndir til umbóta. Meginþemu greind í viðtölum við kennara voru viðhorf
og kennsla í átthagafræði og undirþemu tengsl við svæði, reynsla, kennsluaðferðir í
verkefninu og hugmyndir til umbóta.
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5.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar
Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) skilgreina réttmæti sem mælingu á því
hvort fyrirbæri er að mæla það sem er haldið að það sé að mæla og hvort mælt sé rétt.
Áreiðanleiki vísar til stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til annarrar. Í þessari
rannsókn verða hugtökin réttmæti og áreiðanleiki útskýrð út frá eftirfarandi eigindlegum
viðmiðum: trúverðugleika (e. credibility), yfirfærslugildi (e. transferability), traustleika (e.
dependability) og staðfestanleika (e. confirmability). Hvað útfærslu kennsluverkefnis og
kennsluleiðbeininga snertir var haft í huga að kringumstæður kennara geta verið misjafnar
eftir skólum og sveitarfélögum. Hvað viðtalsgögnin snertir var tekið mið af nokkrum
aðferðum til að auka trúverðugleika, eins og að gefa sér tíma til að gaumgæfa
rannsóknagögnin, íhuga niðurstöður og setja eigin viðhorf eins vel við hliðar og unnt var.
Yfirfærslugildi vísar til notagildis rannsóknarinnar og rannsóknarniðurstöðurnar eru
grundvöllur þeirrar lífsreynslu sem verið er að rannsaka. Traustleiki rannsóknar er viðmið
sem er í tengslum við stöðugleika eigindlegra rannsóknaniðurstaðna og felst í því að annar
rannsakandi getur endurtekið rannsóknina og komist að svipuðum niðurstöðum. Til að
staðfestanleiki rannsóknarinnar náist þarf trúverðugleika, yfirfærslugildi og traustleika að
hafa verið náð. Rannsókn þessi telst traust að því leyti að tekin voru viðtöl við fáa
viðmælendur og svör þeirra sambærileg.

5.5 Siðferðileg álitamál
Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Sigurður
Kristinsson (2013) heldur því fram að ein af fjórum höfuðreglum sé sjálfræðisreglan (e. the
principle of respect for autonomy) sem mælir fyrir um virðingu fyrir manneskjunni og
sjálfræði hennar. Hinar reglurnar eru skaðleysisreglan (e. the principle of nonmaleficence),
velgjörðareglan (e. the principle of beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of
justice). Þessar reglur snúast um ákveðin gildi sem setja mörk um hvernig koma má fram við
fólk. Þátttakendur fengu nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar til að samþykkja
þátttöku enda þarf að tryggja að þátttakandi geti skilið og lagt mat á þær upplýsingar sem
honum eru veittar. Það er einnig mjög mikilvægt að þátttakandi sé upplýstur um það frá
byrjun að hann hafi fullt frelsi til að hafna þátttöku, hætta hvenær sem er í rannsókninni eða
svara ekki einstökum spurningum (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsóknin var tilkynnt til
Persónuverndar þar sem um persónuupplýsingar var að ræða (Lög um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).
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5.6 Takmarkanir rannsóknar
Í rannsókninni voru skoðuð reynsla og viðhorf einstaklinga í þremur rýnihópum nemenda og
kennara sem tengdust einum skóla. Niðurstöðurnar sýna einungis upplifun, reynslu og
skoðanir þeirra á átthagafræði og á verkefninu sem lagt var fyrir. Fjöldi þátttakenda er ekki
nægur til að yfirfæra niðurstöður þeirra yfir á aðra grunnskólakennara eða nemendur af
erlendum uppruna.

40

6

Niðurstöður viðtalsrannsóknar

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum sem eru byggðar á þremur rýnihópaviðtölum,
hópviðtölum við fjóra stráka og fjórar stelpur úr röðum nemenda og hópviðtali við tvo
kennara ásamt einstaklingsviðtali við myndmenntarkennara og stuttu spjalli við kennara í
upplýsingatækni. Meginþemun eftir úrvinnslu viðtala við nemendur voru tvö talsins og
undirþemu fjögur, eins og sjá má í Töflu 2, og eftir úrvinnslu viðtala við kennara fjöldi þema
sá sami, meginþemun tvö og undirþemun fjögur, eins og má sjá í Töflu 3.

6.1 Viðhorf nemenda
Hér segir frá viðhorfum nemenda. Tafla 2 sýnir meginþemu og undirþemu eftir greiningu
viðtala við þá.
Tafla 2. Nemendaþemu
Undirþemu

Meginþemu
Viðhorf

Nám í átthagafræði

•

Átthagafræði sem námsgrein

•

Tengsl við svæði

•

Kennsluaðferðir í verkefninu

•

Hugmyndir til umbóta

6.1.1 Átthagafræði sem námsgrein
Bakgrunnur nemenda var margbreytilegur. Í strákahópnum voru annað eða bæði foreldri frá
sama evrópska landinu, tveir strákar áttu mæður af erlendum uppruna og hinir tveir báða
foreldra. Í stelpuhópnum voru tvær stelpur með annað foreldri frá sama landi og strákarnir
og ein stelpa með báða foreldra frá sama landi og strákarnir, en fjórða stelpan átti móður frá
öðru Evrópulandi. Strákarnir kynntu sig með fornafni, aldri, áhugamáli og uppruna þegar
einn af þeim minntist á það. Þeir eru nútíma unglingar sem spila fótbolta eða tölvuleiki, eða
bæði, en einn af þeim talaði um ástríðu hans fyrir því að búa til tónlist. Stelpurnar, eins og
strákarnir, kynntu sig með fornafni, aldri, sögðu frá uppruna foreldra sinna og skilgreindu í
stuttu máli hverjar þær væru. Stelpurnar settu sig sem nemanda í fyrsta sæti, töluðu um
fjölskyldu og vini og uppruni kom í lokin.
Nemendur töluðu almennt jákvætt um kennslu í átthagafræði. Af átta nemendum var
það bara Valentína sem sagði að átthagafræði væri ekki fyrir hana en gat ekki greint frá
ástæðunni. Rannsakandinn reyndi að fá svar við því fram en það sem rannsakandinn nefndi,
eins og að læra um landslagið eða atvinnugreinar, fannst stelpunni ekki leiðinlegt. Allir hinir
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nemendurnir töluðu um að læra um heimahaga væri skemmtilegt, áhugavert eða fínt. Það
sem vakti þeirra áhuga var að læra sögu svæðisins og náttúrunnar í kring.
Amalía bætti við:
Gaman að vita söguna bak við staðinn sem maður býr á [rætt var um
sjómennsku]. Við lærðum um hvernig það er að læra að vera sjómaður því við
búum nálægt sjó. Þeir sem búa nálægt hálendi þeir læra frekar um bjargsig,
þegar fólk er að tína egg úr björgum. Við erum að missa af svoleiðis, fuglalífi. Við
erum að læra um fiska.
Spurt var um það sem vekur hjá þeim lítinn áhuga og í stelpuhópnum varð Valentína fyrir
svörum og sagði að átthagafræði væri ekki fyrir hana en gat ekki sagt af hverju. Hinar
stelpurnar gátu ekki fundið neitt sem væri ekki áhugavert fyrir þær í átthagafræði. Frá
strákunum fékk rannsakandinn meira að heyra um það í átthagafræðinni sem vekur lítinn
áhuga.
Klemens tók fyrstur til máls og svaraði:
Verkefni sem við erum að gera í átthagafræði. Þau eru ekki mjög skemmtileg.
Nenni ekki að skrifa.
Chris sagði:
Það er meira skemmtilegt að búa til eins og myndbönd. Alltaf að nota þessar
tölvur til að gera eitthvað skriflegt.
Dennis tók undir með hinum:
Við viljum gera eitthvað nýtt. Meira myndbönd, það hefur verið stundum í boði.
Leika. Það er svo fyndið og skemmtilegt og læri smá á því.
6.1.2 Tengsl nemenda við svæði
Spurt var um tengsl nemenda við svæði sem þeir búa á og hverjir væru þeirra heimahagar.
Þrír strákar af fjórum fæddust á Íslandi. Einn af þeim flutti til Íslands þegar hann var þriggja
ára og man ekki annað en að búa á Íslandi. Hann flutti aftur til heimalands foreldra sinna
þegar hann var 14 ára en eftir hálft ár ákváðu foreldrar hans að flytja aftur til Íslands og þá
endanlega. Þeir voru á báðum áttum og stundum fann rannsakandinn togstreitu í að þurfa að
setja orð á val þeirra. Strákarnir sögðu svæðið sem þeir búa á vera þeirra heimahaga en að
þeir hefðu ákveðin tengsl, missterk, við heimaland foreldra sinna, sérstaklega nána ættingja.
Einn strákur sem á annað foreldri af erlendum uppruna talaði mest um sín tengsl við
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upprunaland foreldranna og hann útilokar ekki að fara í framhaldsnám á háskólastigi þar.
Strákarnir töluðu einnig um tengsl við heimaland foreldra sinna þegar komið væri þangað,
sérstaklega við ömmu eða afa.
Dennis talaði um tengsl sín við svæði sem hann býr á og sagði:
Aldrei að vita hvað gæti gerst. Framhaldsskólinn hérna. En háskóli kannski þarna.
Ég kann tungumálið og þarna eru frekar margir háskólar. Kannski. Ég er ekki viss.
Hellissandur er heima fyrir mér en þegar maður er kominn á hverju ári á sama
stað þar sem hálf fjölskylda kemur frá, þá finnst mér það vera heimili fyrir mig.
Stelpurnar voru einnig sammála um að það væru mikil tengsl við svæðið sem þær búa á.
Þrjár af stelpunum fjórum eru fæddar á Íslandi og eiga annað foreldri af erlendum uppruna
og þær sögðust finna að þeirra heimahagar væru svæðið sem þær búa á núna. Fjórða
stelpan, Pálína, flutti til Íslands fyrir aðeins tveimur árum og á báða foreldra af erlendum
uppruna. Hún taldi svæðið sem hún býr á ekki sína heimahaga. Þrjár af fjórum stelpum
töluðu um ættingja erlendis og að þær fyndu fyrir tengingu þegar þær hittu þá og verðu tíma
með þeim. Þær töluðu um mikil tengsl við ættingja hérlendis eða við svæði sem þær þekkja
betur til, svæði þar sem þær ólust upp.
Amalía sem fæddist og ólst upp á Íslandi talaði um tengsl við svæðin frekar en fólkið:
Við fluttum hingað þegar ég var svo ung, sex ára. Ég man mest eftir mér hér í Rifi.
Ég tengi mjög mikið við þessa litlu sveit, þorp, kríurnar á sumrin. Þetta eru svona
mín tengsl. En ég hef ekki nein djúp tengsl eða svoleiðis. Mér finnst Rif vera
heimilið mitt.
Pálína skildi fyrst ekki spurninguna en Amalía útskýrði hana fyrir henni á íslensku. Svar
hennar var þetta:
Mér finnst það vera í Póllandi. Þar sem ég bjó í Póllandi. Þar er fjölskyldan mín.
Hér á ég enga fjölskyldu, bara foreldra og systkini, en í Póllandi á ég
stórfjölskyldu.
6.1.3 Kennsluaðferðir í verkefninu
Þegar nemendur voru spurðir um átthagafræði sem námsgrein voru svör þeirra misnákvæm,
en allir svöruðu á svipaðan hátt. Svör strákanna voru stutt og vísuðu í rétta átt, þeir nefndu
kennileiti, þjóðgarðinn og það sem þeir kölluðu „allt í kring“. Stelpurnar nefndu líka svæði,
náttúruna í kring og söguna. Flestar stelpur nema ein og allir strákarnir töluðu jákvætt um að
læra um svæði sem þau bjuggu á og svör þeirra hljómuðu eins og þeim þætti það sjálfsagður
hlutur. Svör bæði stelpnanna og strákanna um kennsluaðferðir notaðar í verkefninu sýndu
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líka að þessar kennsluaðferðir þóttu heppilegar í slíka vinnu og að þau voru áhugasöm um að
nota þær. Þegar spurt var um hugmyndir um hvað mætti betur fara svöruðu bæði strákarnir
og stelpurnar því til að þau vildu lengri tíma fyrir verkefnið og fá að prófa fleiri stöðvar eða
kennsluaðferðir. Stelpurnar bættu því við að þær vildu klára að búa til spilaborðið sjálfar.
Kennarar höfðu beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum í verkefninu og nemendur voru
spurðir um reynslu sína og upplifun í því tilliti á meðan verkefninu stóð. Þegar nemendur
voru beðnir að skilgreina reynslu sína af að taka þátt í átthagafræðiverkefni voru þeir allir, án
undantekninga, sammála um að hún hefði verið góð. Strákarnir og stelpurnar töluðu um
ánægju af því að fást við eitthvað nýtt, eitthvað sem væri öðru vísi en vanalega, meira
skapandi. Þau sögðust líka hafa fundið að þau hefðu áhrif á skólastarfið með því að búa til
námsefni fyrir aðra nemendur.
Spurt var í framhaldi um kennsluaðferðirnar sem notaðar voru í kennslustundum og kom
þá í ljós að strákarnir og stelpurnar vildu öll prófa að gera meira en þau höfðu þegar gert. Öll
höfðu þau fengið að vinna í hóp með vinum sínum sem þeim fannst ánægjulegt. Strákarnir
sem unnu í upplýsingaleit og spurningagerð töluðu með ánægju um það sem þeir höfðu
fundið og vissu ekki um sitt svæði. Þeir töluðu svo einnig um að metnaðurinn minnkaði á
endanum og að þeir hefðu ekki sett spurningarnar í KaHoot! en þeirra hópur hafði átt val um
þann kost. Markús var ekki sammála þessu og sagði að sér fyndist ekki spennandi að búa til
spurningar allan tímann. Klemens var einn af þeim sem hönnuðu spilapeð og prentuðu þau
út í þrívíddarprentaranum og talaði stoltur um það.
Eins og strákarnir, töluðu stelpurnar með ánægju um það að vinna verkefni með öðru
sniði en venjulega, í gegnum spil og leik, eins og þær orðuðu það, og þær voru ánægðar með
kennsluaðferðir notaðar í verkefninu. Stelpunum fannst gott að vinna með vinum sínum, en
eins og strákarnir, vildu þær prófa að gera meira en það sem þeim var sett fyrir að gera. Þær
töluðu um að vinnuandinn hefði verið jákvæður en bekkjarfélagar þeirra unnið mismikið, þó
að allir hefðu gert eitthvað. Í spurningagerð hefðu til dæmis margir aðeins búið til
lágmarksfjölda spurninga á meðan aðrir gerðu meira. Ísabella og hennar hópur hefðu til að
mynda gert tvöfalt meira og til viðbótar sett allt í KaHoot!. Hópurinn sem samdi
spurningarreglurnar, en þar var meðal annars Valentína, kláraði verkefnið sitt á mjög stuttum
tíma og hafði ekki fengið að gera meira.
Amalía talaði á þessum nótum:
Mér finnst alltaf gaman að breyta til og gera ekki alltaf svona bóklegt, en meira
skapandi. Þetta maður hugsar um bóklegt nám það verður ósjálfrátt leiðinlegra.
Ef maður hugsar um frá því að þú ert að búa til spil eða leik, það verður miklu
meira spennandi, ósjálfrátt, þó það sé að lesa eða skrifa jafn mikið.
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6.1.4 Hugmyndir nemenda til umbóta
Helstu hugmyndir sem komu frá strákunum og stelpunum um mögulegar breytingar á
verkefninu til bóta voru að þau hefðu viljað fá tækifæri til að velja sér sjálf viðfangsefni eða
prófa fleiri stöðvar. Strákarnir og stelpurnar töluðu um að þetta væri flott verkefni en að of
stuttur tími væri gefinn til að leysa það, að það þyrfti fjölbreyttari vinnu fyrir hvern hóp og að
að þeir þyrftu að fá að klára spilið. Strákarnir vildu fá meiri sjálfstæði og vildu hafa meira að
segja um útfærslu verkefnisins.
Dennis tók til máls og hafði þetta að segja:
Leyfa krökkunum að velja hvernig þeir vilja skila verkefni … Mismunandi áhuga og
getu. Eins og ef talað er um lokaverkefni, þá myndi ég vilja fá að velja hvernig ég
vil skila því. Til að vera léttara og skemmtilegra. Til að geta fengið meiri
einbeitingu.
Stelpurnar voru ósáttar við að fá ekki að klára spilið og búa til spilaborðið. Það var ekki í
verkefnalýsingunni að búa ætti til spilaborð og það fannst þeim vanta. Það kviknaði flott
umræða í stelpuhópnum um það sem betur mætti fara og öllum stelpunum sem vildu tjá sig
gekk vel að orða hugmyndir sínar um það.
Amalía byrjaði og sagði:
Þetta hefði verið miklu skemmtilegra ef við hefðum fengið að búa til spilið sjálft.
Útfæra kortið, gera reiti, fá að prenta út spilið. Við komum með hugmynd [að því]
að búa til spilaborðið, við teiknuðum upp á töflu. Við fengum að velja hvaða forrit
við myndum nota og ef við værum hugmyndalaus þá kom Herdís [kennari] með
hugmyndir fyrir okkur, eins og með strákana með þrívíddarprentara. Þeir gerðu
spilapeð sem eru tilbúin, mismunandi stærðir og gerðir.
Og þá bættu hinar meiru við:
Búa til spilið sjálft. Klára spilið. Fjölbreyttari vinnu. Sumir voru bara að skrifa
spurningar … Þetta vandamál við að allir hafi ekki fengið að gera allt hefði leyst
hefðum við bara fengið að klára. Krakkarnir, í staðinn fyrir að sitja og gera ekki
neitt, hefðu fengið að plasta spjöldin og allt það. Annað hvort að mála eða prenta
spilaborðið sjálft. Það væru miklu fleiri sköpunarverkefni, það væri ekki bara að
skrifa.
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6.2 Viðhorf kennara
Hér segir frá viðhorfum kennara. Tafla 3 sýnir meginþemun og undirþemun eftir greiningu
viðtala við kennara.
Tafla 2. Kennaraþemu
Meginþemun
Viðhorf

Kennsla í átthagafræði

Undirþemun
•

Tengsl við svæði

•

Reynsla

•

Kennsluaðferðir í verkefninu

•

Hugmyndir til umbóta

6.2.1 Tengsl við svæði
Kennararnir sem tóku þátt í verkefninu eru umsjónarkennarar 10. bekkjar, Áslaug og
Dagbjört, myndmenntarkennarinn Iðunn og upplýsingatæknikennarinn Herdís. Þegar spurt
var um kennslu í átthagafræði og viðhorf kennaranna til átthagafræði voru
umsjónarkennararnir sammála um mikilvægi þess að nemendur læri um heimahaga sína í
grunnskóla. Sjálfir sögðust þær Áslaug og Dagbjört hafa mikinn áhuga á að ferðast um og
kynnast svæðinu sem þær búa á og landinu almennt. Önnur þeirra hafði lært að mestu leyti
sjálf það sem hún vissi um Snæfellsnes en hin í gegnum maka og fjölskyldu sem eru
heimamenn. Upplýsingatæknikennarinn er heimamaður og hefur búið stóran hluta af ævi
sinni á svæðinu en myndmenntarkennarinn Iðunn lýsti reynslu sinni af því að búa á
höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. Þegar hún ákvað að sækja um vinnu við Grunnskóla
Snæfellsbæjar hefði hún engin tengsl haft við svæðið og byggt sína ákvörðun á löngun til að
flytja á landshluta sem hún þekkti lítið. Umsjónarkennararnir töluðu um að undirbúningur
kennslu í átthagafræði bætti við þekkingu og að þeir öðluðust við hann betri skilning á því
sem þeir vissu fyrir.
6.2.2 Reynsla
Umsjónarkennararnir töluðu um að verkefni í átthagafræði væru misáhugaverð og
skemmtileg fyrir nemendur en að þeir fengju mikið svigrúm til að breyta verkefnum og laga
þau að nemendahópum. Þeir höfðu áhyggjur af áhugaleysi nemenda og því hvað þeir vita
lítið um svæðið.
Áslaugu fannst lítil þekking nemenda á heimahögum þeirra áhyggjuefni:
Mér finnst það nauðsynlegt að þau þekki hér heima hvað er í kringum þau. Þau
vita oft ekki neitt. Þau vita ekki hvað hlutir heita ef ma’ keyrir með þeim í
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kringum jökulinn. Þau eru föst í símanum í því sem þau eru að gera. Sjá ekki neitt
í kringum sig. Og svo finnst mér oft ekkert sitja eftir, sko.
Dagbjört tók undir með Áslaugu og talaði um áhugaleysi meðal nemenda. Hún talaði einnig
um að sér þætti reynsla, upplifun þeirra við að taka þátt í vettvangsferðum í átthagafræði
skila meiru en verkefnin sjálf.
Áslaug bætti við:
Þau fá mest út úr þessu ef þau eru að fara eitthvað, ef þau eru að upplifa
eitthvað, sjá eitthvað. Þau fá mest út úr því. Það er oft svona skemmtilegt, öðru
vísi, ekki sitja og gera. Það er til fullt af verkefnum sem eru skemmtileg og
áhugaverð.
Allir grunnskólakennararnir voru sammála um að reynsla af verkefninu um átthagafræðispilið
hefði verið góð og nemendur jákvæðir og áhugasamir. Þeim fannst nemendur jákvæðari fyrir
þessu verkefni en mörgu sem þeir höfðu lagt fyrir þá áður og verkefnið henta í þennan hóp.
Verkefnið væri lagað að þessum hópi nemenda og viðfangsefnið á meðal þess sem 10. bekk
er ætlað að fjalla um í átthagafræði samkvæmt námskrá skólans.
Áslaug sagði:
Það var líka tækifæri til þess að vera skapandi og gera eitthvað öðruvísi en þau
eru vön að gera og svona. Tók á mörgum hlutum. Ég held að það sé mjög gott.
Það er stór hópur sem við erum með og hann er svona fjölbreyttur og
getuskiptur. Það hentar rosalega vel fyrir þennan hóp. En við tókum kannski öðru
vísi vinkil á verkefni en var sett upp en það hentaði mjög vel þessum hópi.
Iðunn myndmenntarkennari talaði um vonbrigði sína yfir því að list- og verkgreinar væru ekki
ríkari þáttur í þróun náms og kennslu við skólann. Henni finnst átthagafræði vel fyrir komið í
námskrá skólans en það sem henni finnst vanta er samtal almennra kennara við list- og
verkgreinakennara sem hafi fram að færa margt sem nýst gæti vel í vinnu sem þessari.
Átthagafræðiverkefni væru að hennar mati umsjónarkennaramiðuð og gerðu ekki ráð fyrir
aðkomu annarra. Á þemadögum upplifði hún myndmennt sem uppfyllingu, frekar en eina af
mikilsverðum aðferðum sem hægt er að nota við nám og kennslu.
Iðunn talaði um að:
Mér finnst vanmetið í átthagaverkefni skólans að taka ekki list- og verkgreinar
meira inn í, þá á ég við inn í þróunar, ekki bara hugsa, sko, list- og verkgreinarnar
sem einhvað svona: „Æj, við þurfum að myndskreyta. Við þurfum að gera
eitthvað. Tölum við þau um hvað við getum gert.“, heldur fá list og
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verkgreinarnar meira inn í verkefni og tengja verkefni við það sem list- og
verkgreinar eru að gera.
6.2.3 Kennsluaðferðir í verkefninu
Rætt var um skipulag verkefninsins. Kennararnir töluðu um að nemendur hefðu lagt í
mismikla vinnu en allir gert eitthvað. Kennararnir hefðu örlítið örlítið breytt skipulaginu, sem
lagt var upp með í verkefninu, vegna skorts á tíma. Nemendur hefðu ekki fengið að velja þátt
verkefnisins til að fást við en á móti hefðu þeir fengið að vinna með vinum sínum. Það hefði
skapað gott andrúmsloft, nemendur fengið að njóta sín og vinna á eigin forsendum.
Dagbjört útskýrði ákvörðun þeirra og sagði:
Ég var ótrúlega sátt við þessa vinnu. Afslappaðir dagar. Bara fínasta. Við þekkjum
aðeins styrkleikana. Við gátum svolítið valið þau inn í verkefni líka, við svolítið
stjórnuðum því hvaða verkefni þau fengju. Við vildum að þau myndu vinna vel í
því sem þau voru að gera. Við gátum smá stýrt þeim, þó ma’ vilji ekki alltaf gera
það. Það var ekki vitlaus ákvörðun hjá okkur.
Iðunn var ánægð með hvernig myndmennt var tekin inn í verkefnið:
Verkefnið þitt, eins og skipulagt er, þá býður [það] upp á að nýta það sem list- og
verkgreinar geta lagt fram, annað sjónarhorn eða meiri dýpt inn í verkefnið. Mér
fannst þetta mjög skemmtileg hugmynd. Þetta er leið til að tengja krakkana
meira inn í verkefnið og gefa þeim svolítið eignarhald á verkefninu. Finnast að
þeir eigi eitthvað í verkefninu. Hafa lagt eitthvað til þess að þar varð til. Það finnst
mér mjög mikilvægt að nemendur fái að upplifa það að þeir eigi eitthvað í
verkum, komi eitthva’ frá þeim sjálfum.
Kennararnir voru spurðir hvað þeim hefði fundist skemmtilegast að leggja fyrir. Rætt var um
það sem hafði verið gert og vikið að því sem hafði verið sleppt vegna tímaleysis. Þeir höfðu
vilja láta alla hópana vinna á fleiri stöðum og ganga frá sínum spurningum eins og sett hafði
verið í verkefnalýsingu.
Dagbjört byrjaði og sagði:
Allt. Ég sjálf hefði viljað sem unglingur vinna þessa vinnu. Þetta er
samvinnuverkefni bekkjarins; það þarf að nást á ákveðnum tíma; allir fást við það
sem þeir eru virkilega góðir í. Það tókst allt 100%.
Kennslustundir í myndmennt voru tvær og þriðjungur nemenda í 10. bekk tók þátt.
Kennslu er skipt í lotur og aðrir í bekkjarhópnum voru í öðrum list- og verkgreinatímum.
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Kennarinn lýsti kennslustundunum og sagði að nemendur hefðu skilað mjög góðri vinnu.
Rannsakandi spurði hvort notkun ljósmyndanna hindraði sköpunargáfu nemenda en
myndlistakennaranum fannst það ekki, það væri bara ein leið af mörgum í kennslu.
Iðunn sagði:
Mér finnst svolítið vera misskilningur að þeir eigi aldrei að hafa neitt, komi alltaf
allt upp úr þeim. Það bara virkar ekki þannig. Við erum öll, hvort sem þú ert
myndlistarmanneskja eða hvað þú ert, alltaf að horfa á umhverfi, móttaka og
taka inn og að nota ljósmyndir er bara ein leið. [...] Fólk hefur mismunandi
sjónminni. Sumir geta ekki séð í huganum og teiknað, sumir þurfa að eiga beina
fyrirmynd til að nota. Þetta er blandað inn í kennslu, að nota fleiri en eina leið.
6.2.4 Hugmyndir kennara til umbóta
Kennararnir voru spurðir hverju þeir myndu helst vilja breyta við útfærslu á þessu
kennsluverkefni og þá kom í ljós að nemendur höfðu sagt kröfurnar til þeirra ekki nógu
miklar, sérstaklega í sambandi við spilaborðið. Upplýsingtatæknikennarinn Herdís var ekki
með á meðan á viðtalinu við umsjónarkennarana stóð en rannsakandinn ræddi stuttlega við
hana þegar það var að baki. Hún talaði í stuttu máli um tæknihluta verkefnisins og var
sammála hinum kennurum um að vinnan í heild hefði gengið vel. Hún benti á að nota mætti
forritið Canva (e.d.) í stað Vectr (e.d.) sem þykir einfalt að eiga við og notað var í verkefninu
þar sem einn nemandi kunni vel á það og var fljótur að kenna öðrum bekkjasystkinum á þann
hugbúnað. Umsjónarkennararnir töluðu um að nemendur, sérstaklega stelpurnar, vildu
sjálfir hanna spilaborðið. Þeim hefði ekki fundist nóg að nota landakort af svæðinu.
Stelpurnar hefðu verið búnar að teikna upp á töflu spilaborð og komnar að auki með
ítarlegar spilareglur og nafn á spilið.
Áslaug talaði um það sem nemendur vildu helst breyta:
Krakkarnir vildu hanna spilaborðið sjálft. Þeim fannst [það] vanta. Þær töluðu um
það. Þá þyrftum við aðeins meiri tíma í það. Þær voru með fullt af hugmyndum,
sérstaklega stelpurnar, í þessari hönnunarvinnu. Þær voru búnar að teikna upp á
töflu þvílíkt flott, sko. Þær voru að gera svolítið ítarlegt, svolítið flókið, ekki mjög
einfalt, voru að fara, vildu gera aðeins flóknara. Þau eru í 10. bekk. Einföld útgáfa
hentar fyrir yngri og svo kannski gera meira flækjustig með eldri.
Kennarar töluðu um að þeir hefðu afmarkað landsvæði sem spyrja átti um og að þeim þætti
ótrúlegt hvað nemendur gátu búið til margar spurningar út frá því. Spurningar hefðu verið
misgóðar og að sumar þeirra hefðu nemendur verið látnir lagfæra.
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Lengi má gott bæta en Iðunn myndmenntarkennsari endaði samtalið sem átt var við hana
á orðum sem rannsakanda fannst umhugsunarefni:
Mér finnst þetta vera mjög góð leið. Koma vel út. Eitt sem er mikilvægt: Að vita
hvenær þú átt að stoppa. Það er ekki síðra en allt þetta að bæta sig, gera betur.
Það er líka þetta: „Hvenær er orðið gott?
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7

Umræða

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður í ljósi af fræðilegum bakgrunni verkefnisins og
fjallað um þann skilning á viðfangsefnum sem aflað hefur verið. Í upphafi var lögð fram
rannsóknarspurningin: Hvaða gildi hafa heimatilbúin átthagaspil og spurningaleikir um
heimaslóðir á Íslandi fyrir þá grunnskólanemendur á unglingastigi sem eru af erlendu bergi
brotnir og hvernig má leiðbeina kennurum og nemendum í grunnskóla um hönnun þeirra?
Þegar niðurstöður rannsóknarviðtala eru gaumgæfðar og litið til reynslu af verkefninu í heild
má álykta að viðhorf nemenda af erlendum uppruna til þess að afla sér og vinna með
upplýsingar um svæði sem þeir kalla heimahaga séu jákvæð. Einnig sýna niðurstöður að
grunnskólakennurunum, sem þátt tóku í verkefninu, þóttu leiðbeiningar á vef um að búa til
átthagafræðispil skýrar og verkefnið í heild vel skipulagt. Annað sem kom í ljós og
rannsakandanum finnst mikilvægt er að nemendur óska eftir meiri sköpun í skólastarfi og að
myndmenntakennaranum segir list- og verkgreinar ekki gegna því veigamikla hlutverki í
skólastarfinu sem þær ættu að gera.

7.1 Viðhorf nemenda af erlendum uppruna til átthagafræði sem
námsgreinar
Samkvæmt námskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar (2010) er átthagafræði kennd sem námsgrein
þar sem nemendur læra um nánasta umhverfi með upplifun og reynslu í gegnum bóklegt og
verklegt nám og vettvangsferðir. Hugmyndir um átthagafræði eru ekki nýjar af nálinni heldur
eiga sér langa sögu (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994) og í gildandi aðalnámskrá
grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er sett fram að skólar þurfi að
byggja upp tengsl við nærsamfélag sitt og nám að tengjast raunveruleikanum í kringum þá,
nemendur eiga að fá að takast á við raunveruleg viðfangsefni. Hugtök sem oft eru notuð
samhliða átthagafræðinni eru grenndarvitund (Bragi Guðmundsson, 2009), grenndarnám og
grenndarkennsla (Eygló Björnsdóttir, 2005), umhverfismennt (Stefán Bergmann, 2000) eða
staðtengt nám (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Penetito, 2009).
Nemendur af erlendum uppruna sem tóku þátt í rannsókninni töluðu almennt jákvætt um
átthagafræði sem námsgrein. Þeir vissu um hvað átthagafræði snýst og gátu fundið dæmi um
það sem er kennt í átthagafræði. Þeir töluðu um það sem þeir lærðu um nærsamfélagið sitt,
söguna, landslagið, atvinnugreinar eða fuglalíf. Það sem vakti lítinn áhuga hjá þeim voru
leiðir eða aðferðir sem almennt eru notaðar í kennslustundum og að bóklegt nám væri
ríkjandi, frekar en verklegt, eins og kom fram í viðtalinu við strákana. Strákarnir töluðu meira
um að þeim fyndist kennsla í átthagafræði snúast of mikið um mörg skrifleg verkefni og að
tölvurnar sem væru til staðar í skólanum hefðu næstum þann eina tilgang að fást við skrifleg
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verkefni. Svör kennara gáfu til kynna að nemendur sýni meiri áhuga þegar farið var í
vettvangsferðir og það sem sitji eftir sé upplifun þeirra og reynsla af slíkum ferðum.
Umsjónarkennararnir ræddu áhyggjur sínar af því að símar tækju athyglina frá upplifuninni í
vettvangsferðum og að nemendur hefðu ekki mikla þekkingu á heimahögum sínum.
Myndmenntakennarinn talaði um að tæki og tól ættu ekki að vera bönnuð, frekar ætti að
kenna nemendum að umgangast hlutina og nota þá á ábyrgan hátt.
Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni eru með ólíkan bakgrunn og misstór
félagsnet í sinni heimabyggð. Þrátt fyrir það verður ekki ráðið af rannsókninni að upplifun og
reynsla þeirra sé svo mjög frábrugðin upplifun og reynslu annarra nemenda og væri fróðlegt
að rannsaka það í framtíðinni og gera á því samanburð.

7.2 Tengsl nemenda við nærumhverfi
Áhugi nemenda á átthagafræði sem námsgrein bendir til þess að skólasamfélagið eigi stóran
þátt í mótun sjálfsvitundar nemenda með tilliti til heimabyggðar, eins og Eygló Björndóttir
(2005) bendir á og geti kveikt áhuga nemenda á umhverfi sínu. Foreldrar barna af erlendum
uppruna hafa áhyggjur af því að námskrá leggi mikla áherslu á landafræði Íslands og
menningu þess og minni á landafræði og menningu annarra landa og jafnframt að
námskröfur til barnanna séu ekki nægar til að tryggja möguleika þeirra í framhaldsnámi
(Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 2017). Þegar spurt var um tengsl nemenda við heimahaga,
fann rannsakandinn fyrir togstreitu í svörum þeirra, þeir tengjast bæði svæðum sem þeir búa
á hér á landi og upprunaslóðum sínum í öðrum löndum. Allir nemendurnir, nema einn,
töluðu fyrst um dreifbýlið, sem þeir búa í á Snæfellsnesi, sem sína heimahaga. Flestir
nemendur höfðu fæðst á Íslandi eða komið til Íslands á leikskólaaldri og fundust tengsl við
svæðið sterk eins og svör þeirra vísa til. Stelpa sem flutti hingað fyrir tveimur árum svaraði
því aftur á móti til að upprunalandið sem hún og fjölskyldan hennar koma frá væru hennar
heimahagar. Ekki er hægt að draga of miklar ályktanir af rannsókn með ekki fleiri
þátttakendum en þetta er engu að síður áhugavert og bendir til að það skipti máli hvar
nemendur eru fæddir og hve lengi þeir hafa dvalið í landinu. Áhugi á upprunalandinu eða
tengsl við það voru samt augljós, tengsl við afa og ömmur virtust mikilvæg, sumir útilokuðu
ekki nám í heimalandi foreldra sinna og aðrir voru óvissir um framtíðina.

7.3 Kennsluaðferðir í verkefninu
Kennsluverkefnið sem hér er til umfjöllunar styðst við þá kennsluaðferð að fást við námsspil
sem hefur marga ágæta kosti (Blakely o.fl., 2010; Eðvarð Hilmarsson, 2018; Elsa A. Serrenho
Valdemarsdóttur, 2020; Gunter o.fl.,2008) en vinna við að búa til átthagafræðispil, í stað
þess eingöngu að spila spilið, er fjölbreytt og býður upp á margt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013;
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Mostowfi o.fl., 2016). Reynt var að semja kennsluleiðbeiningar með fjölbreyttan
nemendahóp í huga, nemendur sem allir þurfa að fá námstækifæri við sitt hæfi (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennsluaðferðir sem hvetja nemendur til að vera virkir í
námi og bera ábyrgð á sínu námi virðast sjaldan notaðar í kennslu, sérstaklega hjá eldri
nemendum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Notaðar voru kennsluaðferðir eins og smá- eða
stuttfyrirlestur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) til að kenna og rifja upp gerð hugarkorta (Sigrún
Björk Cortes o.fl., 2016) og spurningagerð (Ingvar Sigurgeirsson, 1996) sem hvort tveggja
kveikti áhuga og vakti nemendur til umhugsunar. Önnur kennsluaðferð var efnis- og
heimildakönnun þar sem nemendur voru beðnir um að afla sér upplýsinga um ákveðin
viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) og vinna með upplýsandi texta (Læsisvefurinn,
2020). Rannsóknir sýna að hlutfall notkunar þessar aðferðar í grunnskólum á unglingastigi er
lágt (Ingvar o.fl. 2014). Allir kennararnir í rannsókninni töluðu um að nemendur hefðu verið
jákvæðari fyrir þessu verkefni en mörgu sem þeir hafa lagt fyrir þá áður, sérstaklega af því að
þarna gafst tækifæri til að vera skapandi og gera eitthvað öðru vísi en nemendur eru vanir.
Að sögn kennaranna höfðu flestir nemendur lagt sig mikið fram og vinnan verið afslappaðri
en oft áður.
Hópvinnubrögð er yfirheiti yfir kennsluaðferðir þar sem hópur leysir sameiginleg
viðfangsefni, eins og þemaverkefni og hafa að jafnaði jákvæð áhrif á nám (Lilja M. Jónsdóttir,
1996; Drake og Reid, 2010; Ingvar, 2013; Slavin, 2014). Það virtist einnig raunin að þessu
sinni. Fólk lærir af samskiptum og samræðum við annað fólk (Vygotsky, 1978) og
samskiptafærni er grundvallareiginleiki fólks til að starfa með öðrum í hópum (Haukur Ingi
Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2016). Samfélag nemenda (Bielaczyc o.fl., 2013) er þegar allir
eru að leggja sitt að mörkum í samstarfi, fá betri skilning á efninu, finna fleiri leiðir til að
vinna með þekkingu og læra að virða og meta fjölbreytileika í hópnum. Nemendur í
rýnihópunum tveimur töluðu um að það hefði verið ánægjulegt að fá að vinna með vinum
sínum en að þeir hafi ekki fengið að velja önnur verkefni eða viðfangsefni en þau sem
kennararnir úthlutuðu þeim. Kennararnir völdu þeim hópfélaga og ákváðu að setja
nemendur saman í hópa eftir vinskap en ekki getu eins og venjulega. Þeim fannst að
námslega sterkir nemendur þyrftu ekki að „toga upp“ þá nemendur sem ekki þóttu jafn
sterkir námslega. Ekki er ljóst hvort þetta hafði mikil áhrif á árangur nemenda eða ánægju af
verkefninu, til þess skortir samanburðinn við annað fyrirkomulag, en á heildina litið ríkti
ánægja með samvinnu nemenda og hópastarfið.
Sjálfstæði og skapandi viðfangsefni gera mestar kröfur til nemenda og hlutverk
kennarans er að ráðleggja og leiðbeina (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Kennararnir sem tóku
þátt í verkefninu voru sammála um að reynsla af því hefði verið góð og nemendur
áhugasamir og jákvæðir. Þeir töluðu um að þemadagarnir hefðu verið afslappaðir og allt
tekist mjög vel. Sköpun sem grunnþáttur menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012)
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einkennist af skólastarfi þar sem fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð, samþætting
námsgreina, sjálfstæði nemenda, tækni og umhverfi skólans verða uppspretta náms og ýta
undir áhuga og virkni. Viðfangsefni í skapandi skólastarfi bjóða meðal annars og að jafnaði
upp á ný og öðru vísi viðfangsefni en nemendur í hefðbundnu skólastarfi eiga að venjast
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Strákarnir og stelpurnar sem þessi rannsókn
nær til voru ánægð að fá að fást við viðfangsefni öðru vísi og meira skapandi en venjulega og
fannst að þau hafa haft áhrif á skólastarfið með því að búa til átthagafræðispil fyrir yngri
nemendur. Myndmenntarkennari vildi að list- og verkgreinar væru gildari þáttur í þróun
náms og kennslu í átthagafræði og talaði um að átthagafræði væri umsjónarkennaramiðuð.
Honum finnst að list- og verkgreinar hafi margt fram að færa sem gæti nýst vel þegar fengist
er við átthagana en upplifir sjálfur námsgreinina sem hann er að kenna sem uppfyllingu í
átthagafræði. Þessi skoðun finnst rannsakanda umhugsunarverð og hann langar að opna
umræður um málefnið með öðrum kennurum sem að verkefninu komu, ef ekki
samkennurum sínum yfirleitt.
Notkun kennsluforrita og margmiðlunarefnis í grunnskólum er lítil (Ingvar o.fl., 2014) en
fer vaxandi með nýjum snjalltækjum og fartækni, sem vakið hefur mikinn áhuga kennara og
opnar nýja möguleika í kennslu (Sólveig o.fl., 2014; Skúlína Kjartansdóttir o.fl., 2020). Vinna
við að búa til átthagafræðispil býður upp á að nemendur læri á forrit eins og Vectr (e.d.),
Tinkercad (e.d.) eða KaHoot! (e.d.) og helst þannig vel í hendur við spennandi tæknivæðingu
í skólastarfinu. Nemendur sem tóku þátt í verkefninu töluðu um að það hefði verið
skemmtilegt að vinna með öðru sniði, í gegnum leiki og spil, eins og þeir orðuðu það, og
hefðu gjarnan viljað taka verkefnið lengra, vinna að því lengur. Strákarnir töluðu um að fá
meira val enda byggju þeir yfir mismunandi getu og hefðu ekki allir áhuga á því sama.
Stelpurnar voru frekar ósáttar við að hafa ekki fengið að fullklára spilið og búa til spilaborð.
Umsjónarkennararnir töluðu líka um þetta en tímans vegna náðist ekki að gera meira að
þessu sinni. Að búa til spilaborð hefur ekki verið í kennsluleiðbeiningum til kennara en
rannsakandinn mun skoða þennan þátt betur, útfæra kennsluhugmyndir um hann og bæta
þeim í vefinn síðar. Umsjónarkennararnir töldu sig hafa fundið að nemendur myndu ráða vel
við það verkefni verandi á síðasta ári í grunnskóla. Stelpurnar töluðu um að þær vildu fá fleiri
verkefni þar sem reyndi á slíka sköpun og að í verkefninu hefði verið allt of mikil áhersla lögð
á spurningagerð.

7.4 Kennsluleiðbeiningarnar
Mér sýnist kennsluleiðbeiningarnar virka vel miðað við svörin frá nemendum og kennurum.
Kennsluleiðbeiningar voru, að mati kennara sem tóku þátt í verkefninu, skýrar og vel
skipulagðar. Verkefnalýsingar eru stuttar og hnitmiðaðar en sumar þeirra benda á slóðir að
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vefsíðum sem bjóða upp á nægar upplýsingar fyrir þá sem vilja læra meira um forrit eins og
Vectr eða Tinkercad. Eins og umsjónarkennararnir orðuðu það í rýnihópaviðtalinu er á
leiðbeiningavefnum „allt til alls“, fyrir kennara til að búa til átthagafræðispil með sínum
nemendum. Hann er þrátt fyrir það einfaldur og vilji höfundar stendur til að þróa hann og
bæta í framtíðinni.
Það sem helst mætti bæta við kennsluverkefnið væri kennslustund eða stundir sem
snerust um að búa til spilaborð á ígrundaðan og vandaðan hátt. Hér var lagt upp með og
ákveðið að spilaborðið yrði einfaldlega vel valið kort af svæðinu enda væri það ein leið fyrir
nemendur til að kynnast og skoða nánar á kortinu svæði sem þeir búa á. Nemendum á
unglingastigi sem tóku þátt í rannsókninni fannst þetta ekki vera nógu krefjandi. Til greina
kæmi að láta nemendur hanna spilaborð og höfundur hefur byrjað að velta fyrir sér Google
Earth sem hjálpartæki við að búa til kort af svæðinu sem spurt er um en það er hugmynd
sem þarf að hugsa til enda, útfæra og þróa betur með nemendum. Á því vefsetri eða síðu,
sem heitir Explore Google Earth (Google Earth, e.d.) og hentar grunnskólanemendum, er
hægt að búa til verkefni um svæði á fjölbreyttan hátt.
Vinna við að setja hugmyndina um að búa til kennsluleiðbeiningar fyrir kennara um
átthagafræðispil á blað var tímafrek. Ég eyddi góðum tíma í að hugsa um viðeigandi
kennsluaðferðir og skipulag kennslunnar fyrir þemaverkefnið. Hugmyndirnar komu þegar ég
ákvað að einblína á ákveðinn nemendahóp. Ég er mjög ánægð með útkomuna á þessu
kennaraefni og ég veit að fleiri kennarar geta nýtt sér það í framtíðinni. Mér tókst að gera í
verki það sem ég hef lengi talað um sem starfskenninguna mína, að leggja áherslu á nám
frekar en kennslu.
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8

Lokaorð

Mikilvægt svar við rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í þessu meistaraverkefni er
að heimatilbúið átthagafræðispil og spurningaleikir um heimaslóðir á Íslandi geta haft mikið
gildi fyrir grunnskólanemendur af erlendum uppruna. Niðurstöðurnar sýna að nemendur af
erlendum uppruna sem læra um umhverfi sitt með upplifun og reynslu af skapandi vinnu í
samvinnu við aðra nemendur öðlast ríkari tengsl en áður við heimahaga og auka við
þekkingu sína á þeim. Þessar niðurstöður eru ekki fullmótaðar, þar sem rannsóknin var
afmörkuð og úrtak nemenda lítið en það er tilfinning rannsakandans að fenginni þeirri
reynslu sem rannsóknin veitti að niðurstöður frekari rannsókna myndu vísa í þessa átt.
Niðurstöðurnar sýna einnig að kennsluleiðbeiningar sem lagðar voru fyrir grunnskólakennara
þóttu skýrar og vel skipulagðar. Kennsluleiðbeiningarnar og vefurinn sem þær geymir eiga að
vera lifandi plagg sem getur tekið breytingum og verður vonandi skoðað og notað af
grunnskólakennurum eða öðrum kennurum víða um land. Skólastarfið er í sífelldri þróun og
það er mín skoðun að kennarar þurfi að vera viðbúnir því að breyta og endurskoða
kennsluna sína.
Vinna við að undirbúa, skipuleggja, útfæra og skrifa þetta verkefni hefur verið
lærdómsrík frá byrjun. Þótt vinnan hafi tekið lengri tíma en áætlað var í byrjun hefur hún
verið þroskandi fyrir mig sem fagmann. Ég lagði upp með þá hugmynd að sýna heiminum það
sem ég taldi að væri frábær hugmynd að meistaraverkefni í kennaranámi, að búa til
átthagafræðispil. Það fór þó svo þetta tilbúna spil var sett til hliðar og notað sem sýnishorn í
verkefnavinnunni. Í staðinn urðu til spil sem nemendur bjuggu til eftir mínum leiðbeiningum
með kennurum sínum og enn er ekki full lokið. Kennsluverkefnið má taka lengra og vinna má
á að spilagerðinni meira og betur en hér var gert en tilraunin tókst vel og lofar góðu um
mögulegt framhald. Á þennan hátt hefur einn af draumum mínum um að búa til hagnýtt
kennsluefni orðið að veruleika.
Ég fór af stað með það í huga að nemendur af erlendu bergi brotnir litu ekki á
nærumhverfið sem þeirra heimahaga, heldur frekar stað þar sem foreldrar þeirra hefðu
kosið setjast að um óákveðinn tíma. Í ljós kom að nemendur sem ég talaði við töluðu með
mikilli ástríðu um nærumhverfi sitt og átthagafræði sem námsgrein þótti þeim jafn sjálfsögð
og íslenska eða stærðfræði. Áhyggjur foreldra af erlendum uppruna þykja mér samt eðlilegar
þegar haft er í huga að þeir hafa fengið aðra menntun en börnin þeirra. Sjálf á ég í mikilli
togstreitu þegar ég set mig í þær stellingar að hugsa um staðinn sem ég ákvað að búa á með
manninum mínum og ala upp börnin mín sem „heimahaga“ eða „heimabyggð“. Mér finnst
ennþá að ég þurfi alltaf að nefna heimalandið mitt til að „svíkja“ ekki fólkið mitt þar og eigin
uppruna.
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Viðauki A: Spurningaspil um átthaga – kennsluleiðbeiningar
Þemanámið í hnotskurn
Þemanám krefst fjölbreyttra kennsluaðferða. Verkefnið sem kynnt verður hér á eftir er
hugsað sem þema í átthagafræði og samþætting í samfélagsfræði, íslensku, upplýsingatækni
og myndmennt. Verkefnið er hugsað í ákveðinni röð. Kennarar þurfa að klára ákveðna þætti
áður en haldið er áfram. Til að leysa verkefnið allt þarf mikla samvinnu og samhjálp á milli
nemenda en einnig góðan undirbúning frá kennaranum.

Verkefnið kynnt
Þemaverkefnið byrjar með því að kennari kynnir verkefnið í heild fyrir nemendum. Sem
kveikja verður notað heimatilbúna borðspilið Undur Snæfellsness byggt á spurningum um
Snæfellsnes eða spurningaleikur úr Kahoot! (e.d.) með spurningum úr því spili. Fara má
svipaða leið í öðrum landshlutum.

Vinna að verkefninu
Að kynningu lokinni er æskilegt að byrja vinnu að verkefninu með íslenskutíma þar sem
kenna ætti eða rifja upp beitingu hugarkorta við hugmyndavinnu og spurningagerð. Það sem
svo tekur við eru samfélagsfræðitímar þar sem nemendur velja sér viðfangsefni, útbúa
hugarkort út frá því og semja spurningar til nota í spili sem þeir eiga að búa til.
Í næstu tímum, annað hvort í íslensku eða samfélagsfræði, verða svo spilareglur búnar til.
Í myndmennt eru teiknaðar myndir af landsvæðinu sem spilið á að spanna eða snúast um, til
dæmis myndir af landslagi, kennileitum, byggingum, minnismerkjum, áhugaverðu fólki og
þar fram eftir götum.
Þá eru spilareglurnar, spurningarnar og myndirnar sem búið er að teikna færðar í stafrænan
búning. Í upplýsingatækni er kennt á Vectr sem er grafískur hugbúnaður þar sem hanna má
vörumerki (e. logo) og spilaspjöld fyrir spilið.
Spilaborðið þarf að vera stórt og tiltölulega nákvæmt landafræðikort af svæðinu, helst gefið
út á prenti. Kortið þarf að útvega með einhverju móti og mögulega plasta eða líma á spjald.
Einnig gæti komið til greina að handteikna kort, varpa korti úr tölvu upp á töflu eða vegg og
draga upp mikivægustu atriði en það kallar á full mikla og tímafreka vinnu auk þess sem
spilið getur orðið full létt ef kortið er of einfalt. Teiknihugbúnaðinn Vectr er hægt að nálgast
endurgjaldslaust á vefsetri framleiðanda (Vectr, e.d.). Einnig verður nemendum kennt á
spurninga- og leikjaforritið Kahoot! (e.d.).
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Hæfniviðmið og þemadagar
Kennarar og nemendur fara yfir hæfniviðmið tengd verkefninu. Hæfniviðmiðin eru valin úr
samfélagsfræðigreinum, íslensku, upplýsingatækni og myndmennt. Nýta má þemadaga, ekki
síst í átthagafræði, til að búa til átthagafræðispil um heimaslóðir, heimabæ nemenda,
sveitina þeirra, landslagið, kennileiti, stofnanir, áhugavert fólk, áhugamál, menningu og/eða
atvinnulíf. Spilið sem unglingarnir búa til verður svo prófað af nemendum á yngsta stigi og
miðstigi grunnskóla.

Kveikja – Verkefnalýsing
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
•

unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum
í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013)

Nemendur fást við þennan lið verkefnisins eftir lýsingu og viðmiðum
Kynnt verður fyrir nemendum á unglingastigi spurningaspilið Undur Snæfellsness og þeir
beðnir um að spila það sem borðspil. Einnig kemur til álita að fara með þá í spurningaleik í
spurninga- og leikjaforritinu Kahoot! með 20 spurningum úr borðspilinu. Kahoot!-leikurinn
tekur um það bil 20 mínútur en borðspilið eitthvað um 30 mínútur. Fara má svipaða leið í
öðrum landshlutum. Spurningar sem nemendur fá í borðspili eða stafrænum spurningaleik
ættu að vera úr námsefni í átthagafræði sem nemendur hafa fengið að kynnast yfir nokkurra
ára tímabil. Slóð að spurningum um Snæfellsnes sem höfundur hefur búið til fyrir borðspilið
Undur Snæfellsness og spurningaleik í Kahoot! er eftirfarandi:
https://create.kahoot.it/v2/share/snfellsnes/6ae17ca3-654e-4b6c-b004-363844bb6dc2
Vinna nemanda metin
Nemendur vinna í hópum og leggja sjálfir mat á eigin frammistöðu í borðspilinu eða stafræna
spurningaleiknum. Jafnframt meta þeir frammistöðu hópfélagana hvort sem borðspilið eða
spurningaleikurinn verða fyrir valinu. Matsblað fer hér á eftir. Kennari upplýsir nemendur um
árangur með hliðsjón af hæfniviðmiðum á matsblaði.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
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Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð.

Kennslustund í íslensku – Hugarkortagerð
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
•

átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi,

•

greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á
tengslum efnisatriða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013)

Verkefnalýsing
Kennarar og nemendur fara yfir hæfniviðmið í íslensku. Nemendur læra að búa til hugarkort
eða rifja það upp. Hugarkortið verður verkfæri nemenda til að flokka og velja helstu atriði úr
lesefninu sem þeir fást við hverju sinni (Guðmundur Engilbertsson, 2013). Hugarkort er
annað hvort handgert eða búið til í appi á borð við Mindomo (e.d.). Upplýsingar á íslensku
um það forrit má sjá á vefsetri Snjallskólans (e.d.).
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum
Nemendur æfa sig að búa til hugarkort um ákveðin viðfangsefni valin af kennurum.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð.

Kennslustund í íslensku – Spurningagerð
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
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•

nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og
rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil
sem hentar,

•

leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og
trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið
gagnrýna afstöðu til þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013)

Verkefnalýsing
Nemendur læra um spurningagerð, flokkun spurninga og tilgang. Flokkunarkerfi Benjamins
Blooms er algeng leið til að flokka spurningar og þá eftir því hvort þær reyna á minni,
skilning, beitingu, greiningu, nýmyndun eða mat (Ingvar Sigurgeirsson, 2016). Spurningar í
spilinu eru ýmist lokaðar eða opnar spurningar. Lokaðar spurningar eru hugsaðar til að rifja
upp og festa í minni námsefnið sem verið er að kenna í átthagafræðinni. Opnari spurningar
bjóða aftur á móti upp á einhverja kosti að velja um fyrir spilara eða túlkun sem spyrjandi
getur metið með hliðsjón af þeim valkostum eða túlkunarmöguleikum sem eru í boði.
Lokaðar og opnar spurningar bjóða upp á valmöguleika.
Nemandi fæst við verkefni eftir lýsingu og viðmiðum
Nemendur æfa sig að búa til spurningar af mismunandi gerðum.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var
með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Kennslustund í samfélagsfræði – Spurningar um valin efnissvið
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti …
•

brugðist með rökum við upplýsingum og hugmyndum sem eru á margvíslegu formi,
tekið þátt í rökræðum um viðfangsefni og rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit
til ólíkra sjónarmiða,
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•

kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur, Netið og aðrar
upplýsingaveitur,

•

skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár,
skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013)

Verkefnalýsing
Kynnt er landsvæðið þar sem nemendur þurfa að afla sér upplýsinga um heimaslóðir,
heimabæ, hérað, landslag, stofnanir, áhugavert fólk, menningu og/eða atvinnulíf auk efnis á
þeirra áhugasviði. Nemendur eru settir í hópa eða velja sér hópfélaga. Hver hópur velur sér
tiltekið eða tiltekin viðfangsefni sem unnið verður með.
Nemendur fá til afnota viðeigandi heimildir (hand- og fræðibækur, tímarit, netbjargir) eða
leita sjálfir uppi efni og upplýsingar á Netinu. Þeir byrja á að búa til hugarkort um efnið sem
þeim er ætlað að fást við. Verkefni þeirra felst í að búa til vel mótaðar og valdar spurningar
um það efni. Æskilegt er að hver hópur búi til 10 til 15 spurningar.
Nemandi fæst við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum
Nemendur glíma við verkefnið með aðstoð kennarans.
Vinna nemanda metin
Kennarinn metur vinnu nemenda með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið er með í
verkefninu og upplýsir nemendur um stöðu þeirra í því ljósi.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Kennslustund í íslensku eða samfélagsfræði – Spilareglur
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
§

átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013)
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Verkefnalýsing
Hver hópur býr til tillögur um spilareglur og kynnir fyrir samnemendum. Kosið er um
heppilegustu hugmyndina að spilareglum.
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af þeim hæfniviðmiðum sem unnið
var með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Kennslustund í upplýsingatækni – Vectr-forritið
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti …
•

nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til
stuðnings í námi sínu,

•

notað sjálfstætt og í samvinnu með öðrum fjölbreytta miðla við skipulag, nýsköpun
og þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013)

Verkefnalýsing
Kennarar og nemendur fara yfir hæfniviðmið í upplýsingatækni. Skoðuð er síða
teikniforritsins Vectr (e.d.) á slóðinni https://vectr.com/ og farið yfir grunn í grafískri hönnun.
Vectr er gjaldfrjálst teikniforrit og hugbúnaðinn má bæði hala niður eða nota á netinu. Gott
er að byrja á að búa til aðgang að veflæga búnaðinum til þess að geta vistað gögn á vefsetri
Vectr. Ef forritinu er halað niður er það lítill vandi að setja það upp. Skoða þarf stærðina á
skjalinu niðri til vinstri í síðustillingum (e. page settings). Stærðin skiptir máli þegar myndin er
flutt út (e. export) út úr forritinu. Vinstra megin á skjánum eru teikniáhöld (e. tools). Stillingar
á áhöldunum má finna til hægri á skjánum. Eins og í mörgum teikniforritum verður
myndefnið í lögum, form sem teiknuð eru í skjalið birtast undir síðu (e. page) og lögum (e.
layers) vinstra megin á skjánum.
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Nemendur hanna vörumerki og spilaspjöld.
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum.
Nemendur læra á forritið Vectr. Síðan vinna nemendur í forritinu til að búa til vörumerki fyrir
spilið og spilaspjöldin. Spurningar þeirra verða notaðar á spilaspjöldin.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var
með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Kennslustund í upplýsingatækni – Kahoot!
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Verkefnalýsing
Kynnt er Kahoot! (e.d.) og nemendur læra að búa til spurningaspil. Leiðbeiningar eru á
vefnum Lige i lommen (Heimir Eyvindarson og Sigríður Sigurðardóttir, 2015) á slóðinni
https://www1.mms.is/lige_i_lommen/pdf/Leidbeiningar/Um_Kahoot-leidbeiningar.pdf.
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum
Nemendur nota spurningarnar sem þeir sömdu áður, velja úr þeim og skrá þær í Kahoot!
þvert á hópa. Heppilegur heildarfjöldi spurninga er um 20 til 25 spurningar.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var
með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
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Hæfni ekki náð

Kennslustund í snillismiðju – Spilapeð
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
•

gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í
persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013)

Verkefnalýsing
Nemendur fá tilsögn í þrívíddarhönnun í forriti á borð við Tinkercad (e.d.) og geta haft
stuðning af kennsluefni á vefsetri framleiðanda á slóðinni https://www.tinkercad.com/learn.
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum
Nemendur læra á forritið Tinkercad. Síðan vinna nemendur í forritinu til að búa til spilapeð
og prenta þau út í þrívíddarprentaranum.
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var
með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð

Kennslustund í myndmennt – Teikningar
Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla
Nemandi geti ...
§

tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og
gagnrýni á samfélagið,

§

sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér
upplýsingaöflun, tilraunir og samtal (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013)
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Verkefnalýsing
Kennarar og nemendur fara yfir hæfniviðmið í myndmennt. Nemendur þurfa að teikna mynd
af staðnum sem þeir völdu að búa til spurningar um. Nemendur geta valið að finna mynd á
Netinu og teikna hana. Einnig er þeim boðið að velja sér skriffæri og nokkrar stærðir af
blöðum.
Nemendur fást við verkefnið eftir lýsingu og viðmiðum
Vinna nemanda metin
Kennari upplýsir nemendur um stöðu þeirra með hliðsjón af hæfniviðmiðum sem unnið var
með.
Matskvarði fyrir hæfniviðmið
Framúrskarandi
Hæfni náð
Á góðri leið
Þarfnast þjálfunar
Hæfni ekki náð
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Viðauki Á: Kynningarbréf til skólastjóra
Desember 2020
Kynningarbréf til skólastjóra og upplýsingar vegna verkefnisins:
Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og nemendur um hönnun heimatilbúins átthagaspils og
spurningaleikja um heimaslóðir á Íslandi og viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem taka
þátt í þessari vinnu.
Sæll Hilmar.
Ég undirrituð stunda meistaranám í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni
mínu. Leiðbeinandi minn er Torfi Hjartarson. Meistaraprófsritgerð mín byggist á vinnu við að
hanna með nemendum á unglingastigi borðspil og stafrænan spurningaleik um átthaga á
Snæfellsnesi. Einnig verður reynt að greina frá viðhorfi nemenda sem taka þátt í þeirri vinnu
og eru af erlendu bergi brotnir. Leggja verður fram kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem
vilja láta nemendur sína á unglingastigi útbúa slík spil eða leiki.
Einnig er að ræða um eigindlega rannsókn þar sem tekin verða tvö viðtöl við tvö rýnihópa,
5–7 einstaklinga í hverjum hópi. Rýnihóparnir tveir verða nemendur sem eru af erlendu bergi
brotnir, af báðum kynjum, í 10. bekk. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um
viðhorf þessara hópa til átthagfræði og kanna hvaða gildi slík vinnu hefur fyrir þá. Það er von
mín að niðurstöðurnar geti gagnast skólum, kennurum og kennaranemum og öðrum sem
hafa áhuga á átthagafræði og vinnu með nemendum af erlendum uppruna.
Viðtölin við rýnihópana munu taka um 60 mínútur og þau verða hljóðrituð. Upptökunni
verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. Gætt verður fyllsta trúnaðar við þátttakendur og
upplýsingarnar frá þeim verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt.
Þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er í rannsókninni. Rannsóknin verður tilkynnt
til Persónuverndar.
Með þessu bréfi óska ég eftir þínu leyfi varðandi verkefni um hönnun átthagafræðispilsins
með 10. bekk og gagnaöflun í þínum skóla. Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa
samband við kennara á unglingastigi vegna verkefnisins og nemendur af erlendum uppruna
vegna viðtala.
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð,
Adela Marcela Turloiu adt4@hi.is
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Viðauki B: Kynningarbréf til grunnskólakennara
Desember 2020
Kynningarbréf til grunnskólakennara og upplýsingar vegna verkefnisins:
Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og nemendur um hönnun heimatilbúins átthagaspils og
spurningaleikir um heimaslóðir á Íslandi og viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem taka
þátt í þessari vinnu.
Kæri grunnskólakennari.
Ég undirrituð stunda meistaranám í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni
mínu. Leiðbeinandi minn er Torfi Hjartarson. Meistaraprófsritgerð mín byggist á vinnu við að
hanna með nemendum á unglingastigi borðspil og stafrænan spurningaleik um átthaga á
Snæfellsnesi. Einnig verður reynt að greina frá viðhorfi nemenda sem taka þátt í þeirri vinnu
og eru af erlendu bergi brotnir. Leggja verður fram kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem
vilja láta nemendur sína á unglingastigi útbúa slík spil eða leiki.
Einnig er að ræða um eigindlega rannsókn þar sem tekin verða tvö viðtöl við tvö rýnihópa,
5–7 einstaklinga í hverjum hópi. Rýnihóparnir tveir verða nemendur sem eru af erlendu bergi
brotnir, af báðum kynjum, í 10. bekk. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um
viðhorf þessara hópa til átthagafræði og kanna hvaða gildi slík vinna hefur fyrir þá. Það er
von mín að niðurstöðurnar geti gagnast skólum, kennurum og kennaranemum og öðrum
sem hafa áhuga á átthagafræði og vinnu með nemendum af erlendum uppruna.
Viðtölin við rýnihópana munu taka um 60 mínútur og þau verða hljóðrituð. Upptökunni
verður eytt að lokinnni úrvinnslu þeirra. Gætt verður fyllsta trúnaðar við þátttakendur og
upplýsingarnar frá þeim verða meðhöndlar sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt.
Þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er í rannsókninni. Rannsóknin verður tilkynnt
til Persónuverndar.
Ég legg áherslu á það að þér er í sjálfsvald sett að taka þátt í þessari vinnu og einnig er þér
frjálst að hætta hvenær sem er.
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð,
Adela Marcela Turloiu adt4@hi.is
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Viðauki D: Kynningarbréf til nemenda
Desember 2020
Kynningarbréf til foreldra/forráðamanna og upplýsingar vegna rannsóknarinnar:
Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og nemendur um hönnun heimatilbúins átthagaspils og
spurningaleiks um heimaslóðir á Íslandi og viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem taka
þátt í þessari vinnu.
Ágæti viðtakandi
Ég undirrituð stunda meistaranám í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni
mínu. Meistaraprófsritgerð mín byggist á vinnu við að hanna með nemendum á unglingastigi
borðspil og stafrænan spurningaleik um átthaga á Snæfellsnesi. Einnig verður reynt að greina
frá viðhorfi nemenda sem taka þátt í þeirri vinnu og eru af erlendu bergi brotnir.
Einnig er um að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin verða tvö viðtöl við nemendur sem
eru af erlendu bergi brotnir, af báðum kynjum, í 10. bekk. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá
upplýsingar um viðhorf nemenda til átthagafræði og kanna hvaða gildi slík vinna hefur fyrir
þá.
Viðtölin við nemendur munu taka um 60 mínútur og þau verða hljóðrituð. Upptökunni
verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. Gætt verður fyllsta trúnaðar við þátttakendur og
upplýsingarnir frá þeim verða meðhöndlar sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt.
Þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er í rannsókninni. Rannsóknin verður tilkynnt
til Persónuverndar.
Ég legg áherslu á það að barninu þínu er í sjálfsvald sett að taka þátt í þessari vinnu og einnig
er barninu frjálst að hætta hvenær sem er. Einnig er barninu heimilt að svara ekki einstökum
spurningum í viðtalinu.
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð,
Adela Marcela Turloiu adt4@hi.is
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Viðauki E: Samþykkisyfirlýsing kennara og foreldra
Samþykkisyfirlýsing kennara og foreldra
Vegna verkefnisins:
Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og nemendur um hönnun heimatilbúins átthagaspils og
spurningaleiks um heimaslóðir á Íslandi og viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem taka
þátt í þessari vinnu.

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á umræddri rannsókn og samþykki að taka þátt í henni
eins og henni er lýst.
___________________________________________________________________________
Nafn og dagsetning
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Viðauki É: Samþykkisyfirlýsing nemenda
Samþykkisyfirlýsing foreldra ósjálfráðra nemenda
Vegna verkefnisins:
Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og nemendur um hönnun heimatilbúins átthagaspils og
spurningaleiks um heimaslóðir á Íslandi og viðhorf nemenda af erlendum uppruna sem taka
þátt í þessari vinnu.
Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til þess að barnið ykkar taki þátt í hópviðtali.
Virðingarfyllst,
Adela Marcela Turloiu

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á umræddri rannsókn og samþykki að barnið mitt taki
þátt í henni eins og henni er lýst.
___________________________________________________________________________
Nafn foreldris og dagsetning
___________________________________________________________________________
Nafn barns og dagsetning
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Viðauki F: Viðtalsrammi nemendaviðtala
Viðtalsrammi nemendaviðtala
1. Nafn, kyn, aldur og bekkur
- Hver eruð þið?
- Hvaðan komið þið?
- Hversu lengi hafið þið búið á Íslandi?
2. Hvernig mynduð þið lýsa fyrir mér átthagafræði?
- Hvernig finnst ykkur að læra um heimahaga?
- Hvað er áhugaverðast að skoða þar?
- Hvað vekur lítinn áhuga?
3. Hver eru ykkar tengsl við heimahaga?
- Hverjir eru ykkar heimahagar?
- Hvaða tengsl hafið þið við landsvæðið sem þið búið á?
4. Hver var reynsla ykkar af að taka þátt í átthagafræðiverkefninu?
- Hvað fannst ykkur skemmtilegast að fást við?
Spil og leiki, hópvinnu, hugarkortagerð, upplýsingaleit, spurningagerð,
skráningu í Kahoot!, teikningu og spjaldahönnun, spilareglur, þrívíddarhönnun
... ?
- Ef þið fengjuð að breyta einhverju við útfærslu á þessu kennsluverkefni, hvað væri
það helst?
- Hvað mætti helst bæta?
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Viðauki G: Viðtalsrammi kennaraviðtala
Viðtalsrammi kennaraviðtala
1. Nafn, kyn, starfsaldur og bekkur
- Hver eruð þið?
- Hvaðan komið þið?
2. Hver eru ykkar tengsl við heimahaga?
- Hvaða tengsl hafið þið við landsvæðið sem þið búið á?
3. Hver var reynsla ykkar af að taka þátt í átthagafræðiverkefninu?
- Hvað fannst ykkur skemmtilegast að leggja fyrir?
Spil og leiki, hópvinnu, hugarkortagerð, upplýsingaleit, spurningagerð,
skráningu í Kahoot!, teikningu og spjaldahönnun, spilareglur, þrívíddarhönnun
... ?
- Ef þið fengjuð að breyta einhverju við útfærslu á þessu kennsluverkefni, hvað væri
það helst?
- Hvað mætti helst bæta?
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