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Formáli 

 
Hugmyndin að þessu riti varð til haustið 1992 þegar ég var við nám í Jordanhill College, 
Glasgow í Skotlandi að læra um Storyline undir handleiðslu Steve Bell kennara við 
endurmenntunardeildina. Storyline eða söguaðferðin hefur verið notuð í Skotlandi við kennslu 
í samfélagsfræðigreinum í  mörg ár. Inn í samfélagsfræðina kemur auðvitað einnig kennsla í 
móðurmáli. 
Þegar ég fór að lesa um og sjá hvernig söguaðferðin er í framkvæmd fannst mér að þarna væri 
komið skipulag sem mig hefði vantað við þemavinnu. Skipulag til að gera þemavinnu 
árangursríka og markvissa og síðast en ekki síst að gera hana áhugaverða og skemmtilega. 
Kennarar víða um heim hafa svipaða tilfinningu fyrir gildi söguaðferðarinnar. 
Margir kennarar á Íslandi hafa sótt námskeið og fræðslufundi um Storyline eða söguaðferðina 
eins og hún hefur verið nefnd á íslensku. Reynslan hefur verið sú að fyrir marga kennara hefur 
eitt námskeið ekki verið nóg til að geta tileinkað sér aðferðina. Einnig hefur vantað 
söguramma (topic outlines) á íslensku sem miðaðir eru við íslenskar aðstæður og íslenskt 
námsefni. Það hefur oft gerst að kennarar hafa notað þann söguramma sem farið hefur verið 
yfir á námskeiðinu og síðan vantað meiri upplýsingar og aðstoð til að halda áfram. Von mín er 
sú að þetta rit geti hjálpað einhverjum, sem  eru í þeim aðstæðum sem ég hef hér drepið á, til 
að halda áfram og einnig vakið áhuga og skýrt hugmyndafræðina sem liggur að baki 
söguaðferðarinni fyrir öðrum, sem minna eða ekki hafa heyrt um þessa kennsluaðferð. 
Við samningu þessa rits hef ég notið handleiðslu Steve Bell sem er einn af frumkvöðlum 
söguaðferðarinnar og hefur síðan unnið að þróun og útbreiðslu hennar víða um heim. Einnig 
hef ég notið aðstoðar Guðmundar Kristmundssonar í Kennaraháskóla Íslands sem hefur kynnt 
söguaðferðina á Íslandi í mörg ár. Ég þakka þeim hér með kærlega fyrir.  
Námslaun frá Vonarsjóði Kennarasambands Íslands gerðu mér kleift að stunda nám hér í 
Skotlandi skólaárið 1992-1993.  
  
Með von um að þetta rit komi að einhverjum  notum. 
 
    Glasgow í maí 1993  
    Björg Eiríksdóttir 
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Söguaðferðin 

 
Upphafið 
 
Meginhugmyndir sem liggja að baki nútímalegrar kennslu í barnaskólum í Skotlandi 
mótuðust fyrir áhrif ýmissa einstaklinga t.d. Rousseau, Dewey, Froebel, Montessori, Piaget og 
síðar Margaret Donaldsson. Einnig höfðu útgáfa ýmissa opinberra skýrslna svo sem Primary 
Education in Scotland, 1965, betur þekkt sem The Primary Memorandum og The Plowden 
Report (1967) mikil áhrif. Það var byrjað að líta á kennslu barna sem mikilvægt stig í 
menntun sem hefði sína eigin áherslu. Þroski og framfarir hvers barns eru  þar aðalatriðið. 
Áhersla er lögð  á að nemandinn sé virkur og að hann læri um heiminn í gegnum sínar eigin 
rannsóknir og reynslu (COPE, 1987). 
Í skýrslunum Primary Memorandum og The Plowden Report var lögð áhersla á að breyta 
menntun barna á þann hátt að horfið yrði frá menntun sem væri fjarlæg reynslu þeirra (og án 
samhengis), til menntunar sem væri miðuð við reynsluheim barna og áhuga og að börnin sæju 
samhengi milli lífsins í kring um sig og námsefnisins. Einnig var lögð áhersla á að ferlið sem 
færi fram á meðan verið væri að vinna að verkefnunum væri ekki síður mikilvægt en 
þekkingin sem aflað væri (COPE, 1987). 
Mikið var skrifað um þessar nýju áherslur og almennt var skólafólk nokkuð hlynnt þeim. Þó 
var það sem var skrifað yfirleitt mjög almennt og fjallaði ekki mikið um hvernig ætti að koma 
þessari hugmyndafræði í framkvæmd í skólastofunni. Kennarar þurftu sjálfir að finna út  
aðferðir og prófa sig áfram með þær. 
  
Upphafið að þeirri kennsluaðferð sem hér verður fjallað um og nefnd hefur verið Storyline  
(Topic work) á ensku en á íslensku söguaðferðin  (eða skoska aðferðin) var eitthvað á þessa 
leið: Árið 1966 var kennurunum Bill Michael, Fred Rendell og Steve Bell við 
endurmenntunardeildina  í Jordanhill kennaraháskólanum í Glasgow fengið það hlutverk að 
finna leiðir til að  aðstoða kennara við að vekja áhuga nemenda á samfélags- og náttúrufræði 
(Environmental studies) og koma í framkvæmd hugmyndum sem m. a. koma fram í Primary 
Memorandum (Bell, 1988). Áður hafði kennslunni að mestu verið skipt niður í fagkennslu í 
landafræði, sögu, heilsufræði, náttúrufræði og eðlisfræði. Allar greinarnar voru meira eða 
minna  kenndar  eins.  Það  er  „takið  upp  bókina  og  flettið  upp  á  blaðsíðu  eitt“,  og  síðan  próf  í  
því sem farið hafði verið yfir. Mikil áhersla var lögð á beinharðan staðreyndalærdóm. Kennsla 
á þennan hátt var farin að ganga illa, sérstaklega í skólahverfum þar sem ytri aðstæður 
nemenda voru erfiðar. Breytinga var þörf. 
 
Í samvinnu við starfandi kennara í barnaskólum í Vestur-Skotlandi unnu kennararnir í 
Jordanhill að því að finna leiðir til að breyta kennsluaðferðum og viðfangsefnum. Lögð var 
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áhersla á samþættingu samfélags- og náttúrufræðigreina. Þeir fóru út í hina ýmsu skóla og 
unnu með kennurum í stað þess að halda endurmenntunarnámskeið í Jordanhill 
kennaraskólanum eins og tíðkast hafði.  
Í stuttu máli má því segja að aðaláherslan hafi verið lögð á að finna aðferð sem vekti áhuga, 
tengdi nám við veruleikann utan skólans, kenndi nemendunum að afla sér þekkingar og síðast 
en ekki síst að láta nemendurna byrja að læra þar sem þeir eru staddir á þroskabrautinni hverju 
sinni.  
 
 
Storyline 
 
Það tók mörg ár að þróa Storyline  eða söguaðferðina í það sem hún er í dag og margir hafa 
lagt hönd á plóginn. Storyline aðferðin fékk ekki þetta nafn á ensku fyrr en 1988 þegar 
stofnuð voru samtök sem hafa að markmiði að þróa, skrifa um og veita upplýsingar um 
aðferðina. Fram að því var aðferðin kölluð The Topic Method  eða The Topic Approach to 
Learning. Aðferðin hefur verið notuð í skólum í Vestur -Skotlandi í mörg ár. Hún er notuð á 
mismunandi hátt og fer það eftir því hver á heldur. Aðferðin gengur undir ýmsum öðrum 
nöfnum eftir löndum: Den skotske metode í Danmörku, Die Metode Glasgow í Þýskalandi og 
söguaðferðin (eða skoska aðferðin) á Íslandi. Samtökin  um Storyline heita European 
association for Educational Design  (EED) og eru styrkt af stofnun fyrir námskrárþróun í 
Enschede, Hollandi (Institute for Curriculum Development, SLO). Félagar eru frá hinum 
ýmsu löndum sem hafa notað Storyline aðferðina eða hafa áhuga á henni.   
 
 

 
 

Mynd 1. Einkennismerki EED 
 
Hvað er söguaðferð (Storyline) 
 
Söguaðferðin er ekki einungis kenning. Hún er fyrst og fremst aðferð til að kenna, eða öllu 
heldur hvernig kennari nálgast viðfangsefni í þemavinnu. Hvernig ætlar hann að leiðbeina 
nemendum sínum við að læra? 



 4  

Söguaðferðin hefur verið þróuð og miðuð við reynslu kennara í gegnum árin. Hún byggir líka 
á þeirri skoðun (Egan, 1988) að við eigum auðveldara með að læra það sem sett er fram í 
söguformi. Sagan lýsir umhverfi og raðar atburðum í tímaröð. Sagan hefur skipulag. Hún 
byrjar,  atburðir  gerast  og  endar  síðan.  Sagan  er  aðferð  til  að  raða  atburðum  í  samhengi.  „Engar 
raunverulegar   sögur   eru  endalausar,  bara   sögur   í   sjónvarpinu“   (Letchert, 1992a). Í aldanna rás 
hefur fólk alltaf sagt sögur af því sem gerist. Þannig munum við atburði og á þann hátt hefur  
Íslandssagan varðveist. Söguaðferðin byggir því á mjög ákveðnu skipulagi, sem kennarinn 
þekkir en nemendurnir ekki. 
 
Þegar kennari notar söguaðferðina þarf hann að hafa sögu (umfjöllunarefni) í huga. Hann 
notar ákveðinn ramma þar sem söguþráðurinn er afmarkaður með köflum. Hann byrjar á 
fyrsta kaflanum en hann segir nemendunum ekki hvað kemur næst né hvernig sagan endar þó 
að hann viti það. Kaflarnir í sögunni eru tengdir saman af kennaranum sem einnig  tekur þátt í 
sögunni með nemendunum. Þessu er öðru vísi farið þegar þemavefur er notaður sem skipulag 
fyrir þemavinnu. Þá tengjast allir þættirnir sem fjallað er um aðalviðfangsefninu en ekki 
innbyrðis eins og þegar unnið er með söguaðferðinni. (Sjá nánar í kaflanum Samanburður á 

þemavinnu með söguaðferð og þemavef). 
 

 
 

Mynd 2. Söguaðferðin í hnotskurn (Bell). 
 
Þegar kennari byrjar á sögunni er mikilvægt að byrjunin sé spennandi svo að nemendur fái 
áhuga á efninu og vilji halda áfram. Galdurinn er að láta nemandanum finnast hann vera 
þátttakandi í sögunni. Eftir að kennarinn hefur byrjað á sögunni þróa nemendurnir framhaldið 
og finnst sagan verða þeirra, þó að kennarinn þekki allan tímann aðalatriði söguþráðarins því 
að hann stýrir verkinu markvisst án þess að nemandinn geri sér grein fyrir því. Kennarinn veit 
hvað hann ætlar að gera og hver tilgangurinn er. Hann á samt að vera opinn fyrir breytingum 
og taka við tillögum nemenda og geta brugðist við ef einhverjar óvæntar uppákomur virðast 
geta bætt söguna.  



 5  

Áætlunin er þannig gerð að hún gefur bæði kennaranum og nemandanum mikið frelsi, en er 
samt mjög ákveðinn rammi. 
 
 
Sögurammi fyrir söguaðferðina (Storyline Topic outline) 
 
Undanfarin ár hefur verið þróað ákveðið form til að skrifa söguramma. Þar koma fram sex 
dálkar: 
 1. Kaflarnir (söguþráðurinn) 
 2. Lykilspurningar sem leiða söguna áfram  
 3. Viðfangsefni nemenda 
 4. Skipulag í skólastofunni við vinnuna 
 5. Nauðsynleg efni og gögn  
 6. Afrakstur vinnunnar 
 
 

Sögurammi:  
 
 
 
Söguþráður 

 
Lykilspurningar 

 
Vinna nemenda 

 
Bekkjarskipulag 

 
Efni og gögn 

 
Afrakstur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
  

 
Mynd 3. Sögurammi fyrir söguaðferðina. 
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Söguþráður 
 Í fyrsta dálki koma fram kaflar sögunnar (söguþráðurinn). Kennarinn þarf að gæta 
 sín að fara ekki of langt frá söguþræðinum innan einstakra kafla þá gætu nemendur 
 misst þráðinn. Einnig verður að gæta þess að hafa kaflana ekki of langa. 
 
 Lykilspurningar 
 Lykilspurningarnar sem koma fram í öðrum dálki eru mjög mikilvægar. 

Lykilspurningar eru opnar spurningar. Þeim er ekki hægt að svara með já eða nei. Ef 
spurt  er  lokaðrar  spurningar  í  söguvinnu  og  svarið  er  „veit  það  ekki“  eða  „nei“  getur  
það verið endir á verkinu, því að lykilspurningarnar og svörin við þeim leiða söguna 
áfram.  Lykilspurningar byrja því oft á hvað, hvernig, hvernig heldur þú.  Það er ekkert 
eitt rétt svar við lykilspurningu, en kennarinn hefur þó hugmynd um svarið (sjá t.d. Vos, 

1992 ;  Frame, 1993).  
 
 Vinna nemenda 
 Í þriðja dálki sögurammans kemur fram hvað nemendurnir eiga að gera. Eiginlega er 
 það svar við lykilspurningunni.  
  
 Bekkjarskipulag 

Fjórði dálkurinn segir fyrir um þær einingar sem bekkurinn vinnur í. Ýmist vinnur 
hver nemandi út af fyrir sig, í litlum hópum, eða með öllum bekknum eftir eðli 
vinnunnar hverju sinni. Í söguaðferðinni er tilgangurinn meðal annars að láta 
nemendur vinna á mismunandi hátt með mismunandi félögum eða eina síns liðs. 

  
 Efni og gögn 
 Í fimmta dálki koma fram uppástungur um efni (pappír, tuskur, litir) og gögn sem 
 þarf að nota í hverjum kafla. Í upphafi er stundum getið um hvaða efni þarf að nota við 
 alla söguna og er þá einungis getið um sérstök viðbótarefni í þessum dálki. 
  
 Afrakstur 

Sjötti dálkurinn sýnir þann afrakstur af vinnunni sem er hægt að meta. Það verður þó 
að muna að sú vinna sem fer fram á meðan á verkinu stendur er ekki síður mikilvæg 
og verður að teljast með ef meta á verkið í heild. 
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Nánar um söguaðferðina 
 
Þó að söguaðferðin væri upphaflega þróuð sem kennsluaðferð er innihald viðfangsefnanna 
ekki síður mikilvægt. Þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir ættu alltaf að hafa raunveruleg 
vandamál til að leysa. Þau geta verið frá ýmsum tímum, raunveruleg eða ekki, en vandamálin 
sem þarf að leysa í þemavinnunni eru engu að síður raunveruleg.  Með söguaðferðinni geta 
ýmsar greinar dansað saman. Mismunandi mikil áhersla er lögð á hverja grein eftir 
umfjöllunarefni þemanna hverju sinni. Höfð eru í huga markmið námskrár um að verkefni 
nemenda eigi sífellt að verða erfiðari og viðameiri. Fyrst er umfjöllunarefnið barnið og 
nánasta umhverfi þess en síðan verða viðfangsefnin flóknari og víðfeðmari. Aðalmarkmið 
með samþættingu eða þemavinnu fyrir nemendur er að þeir séu þannig látnir komast í 
snertingu  við margar hliðar á mannlegu samfélagi (Letschert, 1988). 
Stærðfræði og móðurmál voru í upphafi og eru enn oft kennd eftir sérstökum áætlunum fyrir 
utan þemun. Báðar þessar greinar verða þó að sjálfsögðu alltaf þáttur í viðfangsefnunum. 
 
Lítum nánar á hvernig unnið er að ákveðnu þema með söguaðferðinni. Má þá benda á hve 
víða menn bera niður þegar þeir eru að vinna. Hugsum okkur annars vegar yfirborðsgerð 
þemans eins og það sem upp úr stendur af fljótandi ísjaka og hins vegar djúpgerð sem er ekki 
eins augljós, það er þá sá hluti ísjakans sem er  neðansjávar. Á yfirborðinu er þekking sem 
þemanu er ætlað að koma á framfæri. Sem dæmi mætti taka að þema um umferð á að koma til 
skila einhverri þekkingu á umferðarreglum, hættum í umferðinni, endurskinsmerkjum o.fl. 
Dýpra eða undir yfirborðinu eru þættir sem ekki eru beint tengdir þemanu. Sumir þeirra eru 
mjög mikilvægir fyrir eðlilegar framfarir hjá börnum bæði andlegar og líkamlegar. Þessir 
þættir eru meðal annars móðurmál (ritun, lestur o.fl.), þjálfun í rökhugsun, hæfni til að 
rannsaka, félagslegur þroski og hreyfiþroski (Guðmundur Kristmundsson, 1990; EED, 1992). 
Sú vinna sem fer fram meðan á þemavinnu stendur er því mikilvæg og gefur tilefni til að 
þjálfa og huga að ýmum vinnubrögðum og félagslegum þáttum. 
Í söguaðferðinni er lögð áhersla bæði á vinnuna við verkið og innihald þess og getur þetta 
tvennt  komið mjög vel saman í yfirvegaða heild. 
 
Söguaðferðin tekur alltaf mið af því hvar nemandinn er staddur á þroskabrautinni. Það sem 
greinir aðferðina  aðallega frá öðrum kennsluaðferðum er að fyrst eru börnin látin finna út 
hvað þau vita. Þau miðla hvert öðru innan bekkjarins. Þegar þau eru búin að útskýra hvernig 
eitthvað er, eða hvernig þau vildu hafa eitthvað, fara þau og skoða hvernig það er í raun og 
veru. 
Eftirfarandi dæmi skýra þetta nánar: Í ákveðnu þema var nemandi beðinn að teikna mörgæs. 
Kennarinn spurði leiðandi spurninga um leið og nemandinn teiknaði mörgæs á töfluna. Allt 
gekk vel um stund. Búkurinn var sívalur, vængirnir litlir, fæturnir sundfætur en hvernig var 
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goggurinn? Nemandinn gat ekki munað hvernig goggurinn var. Hinir nemendurnir í bekknum 
máttu nú hjálpa en þeir voru ekki allt of vissir heldur. Áhugi nemendanna á að finna út 
hvernig gogg mörgæsin hefur var nú vakinn. Þeir vissu að hverju þeir áttu að gá í 
fuglabókinni. 
Annað dæmi: Nemendur fengu það verkefni að gera tillögu að því hvernig ætti að eyða sorpi. 
Þeir gerðu ýtarlega áætlun um hvernig best væri að flokka sorpið, endurvinna sumt og eyða 
öðru. Við lok verkefnisins fengu þeir í heimsókn í bekkinn forstjóra Sorpu á svæðinu og 
spurðu hann spjörunum úr. Nemendurnir spurðu hvernig sorphirðu, flokkun sorps og 
sorpeyðingu væri háttað á svæðinu. Þeir vissu um hvað þeir vildu spyrja. Hvað þá langaði til, 
eða þurftu að vita. Reyndar urðu þeir fyrir vonbrigðum með núverandi kerfi,  það var ekki  
jafn umhverfisvænt og þeirra. Það fannst forstjóranum líka og lýsti hann ánægju sinni yfir 
skilningi þessa unga fólks á umhverfisvernd en benti þeim jafnframt á kostnaðinn og að þeirra 
kerfi væri dýrara en núverandi kerfi. Þetta sýndi nemendunum fram á að hugmyndir þeirra eru 
mikilvægar. Vonandi gerði þetta nemendurna líka meðvitaðri um mikilvægi umhverfisverndar 
en áður.  
Hér hefur verið lýst einu meginatriðinu sem einkennir söguaðferðina; það er að fyrst finna 
nemendur út hvað þeir vita síðan er raunverulega fyrirbærið skoðað. 
 
Þetta er lykilatriði og  hefur  m.a. eftirfarandi kosti: 
 1. Kennarinn veit hvað nemandinn veit og getur því ákveðið hvar á að byrja að  
 bæta við. Þekking nemandans er mikilvæg og nýtist honum og félögum hans. 
 
 2. Þegar nemandi er búinn að teikna eða lýsa einhverju á annan hátt hefur hann þurft  
 að hugsa, bera sig saman við aðra, reyna að muna og ímynda sér. 
 
 3. Þegar svo nemandinn mætir raunveruleikanum, hlut eða aðstæðum í lífinu veit hann 
 að  hverju hann á að gá. Hann  getur borið niðurstöðuna saman við það sem hann bjó 
 til. 
 
 
Samanburður á þemavinnu með söguaðferð og þemavef  
 
Þemavefur (Topic web) er ákveðið skipulag á þemavinnu sem mikið hefur verið notað bæði 
hér heima og erlendis. Skipulagið er þannig að kennarinn ákveður að taka fyrir ákveðið þema 
t.d. eldinn. Eldurinn er settur í miðju vefsins. Síðan er skipulagt hvernig hægt er að fjalla um 
eldinn t.d. í sögu, um eld í Kaupmannahöfn, í landafræði um eldfjöll, í eðlisfræði um hvað 
eldur þarf til að geta logað, í náttúrufræði um sinubruna og svo framvegis. Öll þessi efni 
tengjast eldinum en þau tengjast lítið eða ekkert innbyrðis. 



 9  

Við fyrstu sýn gæti manni virst að sama væri hvort kennari notaði þemavef eða söguaðferðina 
við skipulagningu eða aðför að þemavinnu. Þetta er ekki raunin. Það er grundvallarmunur á 
þessum tveimur aðferðum. 
Aðalþemað er í miðju þemavefsins. Út frá miðjunni eru ýmsar mismunandi greinar þemans 
t.d. saga, landafræði, vísindi og félagsfræði spunnar. Þegar notaður er þemavefur er ekki 
mikilvægt í hvaða röð er lært um hinar ýmsu greinar þemans. Þegar einni grein er lokið, snýr 
nemandinn aftur að miðjunni og tekst á hendur rannsókn á einhverri annarri grein. 
Þetta er öðruvísi þegar söguaðferðinni er beitt. Þó að aðalþemað geti hugsanlega verið það 
sama, þá er skipan rannsóknarinnar önnur og röðin er mikilvæg. Venjulega eru þemu, sem 
skipulögð eru í söguramma, ekki eins stór eða víðfeðm og t.d. eldur, heldur er búinn til 
sögurammi þar sem kaflarnir mynda söguþráð þar sem fjallað er um ýmsa mismunandi þætti 
eftir   því   sem   atburðarásin   gefur   tilefni   til.   Hugsum   okkur   að   söguramminn   héti   „Eldur   í  
Kaupmannahöfn“.  Sagan  væri  látin  gerast  í  Kaupmannahöfn  á  átjándu  öld  og  væri  henni  skipt  
í kafla. Þá væri meðal annars hægt að fjalla um Danmörku og hvernig var í Kaupmannahöfn á 
þessum tíma, hvaða efni brenna vel, hvernig hægt er að slökkva eld, um mikilvægi 
handritanna og um Árna Magnússon, allt eftir því hvað þemað ætti að vera stórt og um hvaða 
þætti kennarinn vildi fjalla. Sagan eða frásögnin leggur ekki einungis til rammann (skipulag) 
heldur líka rökrétta leið að þróun þemavinnunnar. 
Í þemavefnum er ekkert samhengi á milli hliðargreinanna innbyrðis, heldur eru þær allar 
tengdar miðju þemans. Í rauninni er ekki um samþættingu að ræða heldur er fjallað um margt 
sem tengist ákveðnu efni t.d. eldi eða vatni. Í söguaðferðinni tengist sá þáttur sem verið er að 
fjalla um því sem var á undan og því sem gert verður á eftir. Með þessari aðferð er um 
eiginlega samþættingu að ræða. Hver kafli í sögunni spannar oft yfir hinar ýmsu greinar 
samfélagsfræðinnar. Í báðum tilfellum  er móðurmál að sjálfsögðu snar þáttur (Barr, 1986). 
 

 
 

Mynd 4. Samanburður á söguaðferð og þemavef (Barr, 1986). 
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Helstu einkenni söguaðferðarinnar  
 
Undanfarin 25 ár hefur Steve Bell kennari við endurmenntunardeild  Jordanhill 
kennaraháskólans unnið með og kynnt skólafólki víða um heim söguaðferðina. Hann  lýsir 
helstu einkennum aðferðarinnar á eftirfarandi hátt (Bell, 1990): 
 
-Er miðuð við þarfir nemandans 
Eitt mikilvægasta efni sem bekkjarkennari hefur yfir að ráða í bekknum sínum er þekking 
nemendanna sjálfra. Hugmyndir nemendanna og reynsla eru grunnurinn að nýju þema.  
 
-Er virk aðferð 
Nemendurnir eru virkir í að skapa sína eigin mynd af hlutunum. Það samhengi sem skapað er 
með söguaðferðinni gefur þeim mörg tækifæri til að nota öll skilningarvitin, bæði við að 
rannsaka umhverfið og við að koma niðurstöðum sínum og hugmyndum á framfæri. 
 
-Felur í sér mikla örvun til náms 
Nemendunum  finnst þeir  sjálfir  taka þátt í að skapa söguna, sem er venjulega  um  umhverfi 
skapað af þeim sjálfum. Söguhetjurnar hafa  þeir einnig búið til. 
 
-Felur í sér mjög gott skipulag bæði  fyrir kennarann og nemandann 
Sjálfstraust eykst þegar kennarar og nemendur ná góðum árangri reglulega. Nemendum finnst 
þeir vera studdir af sögunni sem þeir vitna aftur og aftur í. Kennarar geta skipulagt vinnuna 
byggða á röð af köflum úr sömu sögu. 
 
-Tengir grundvallarkunnáttu við raunveruleikann 
Vinnan innan þemans gefur nemendum mörg tækifæri til að þjálfa sömu grundvallaratriðin án 
þess að verða leiðir á því. Að auki sýnir hún nemendum fram á hversu notadrjúg þessi hæfni 
er í lífinu. 
 
-Gefur tækifæri til að fjalla um viðkvæm efni í námskránni  
Þegar börn búa til ímyndað umhverfi og íbúa sem þau samsama sig við vakna oft viðkvæmar 
spurningar um hvað er mikilvægt, skemmdarverk, fjölskyldutengsl, stjórnmál o.fl. Það er 
hægt að takast á við og ræða þessi mál án átaka með hlutverkaleik, þar sem börnin laga sig 
mjög oft að persónuleika þeirrar persónu sem þau búa til.  
 
-Eflir gagnkvæma virðingu milli kennara og nemenda 
Kennarinn er með áætlun í söguformi en áætlunin verður aðeins að veruleika með vinnu og 
ímyndunarafli  nemendanna í skólastofunni. Hlutverk kennarans er að vera skipuleggjandi og 
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að vinna í félagi við nemendurna. Börnin þarfnast kennarans til að stjórna verkinu og 
kennarinn þarfnast þátttöku og vinnu nemendanna til að leiða söguna áfram. 
 
-Gefur tækifæri til að nota nútíma tækni 
Kennurum finnst þeir oft hafa litla kunnáttu og æfingu í að nota ýmiss konar nýja tækni t.d. 
myndbandstæki, myndvarpa og tölvur. Í þemavinnu er oft mjög þægilegt að nota þessi tæki og 
þau verða eðlilegur þáttur í vinnunni. Oft kemur uppástunga frá nemendum um að nota tækin. 
Þjálfunin er góð fyrir þá og sjálfstraustið eykst. 
 
-Aðferðin  hjálpar kennurum til að hafa verkefni   við hæfi allra  nemenda í skólastofunni 
Nemendur eru virkir í að búa til sína eigin mynd af hlutunum og þurfa þess vegna að nota 
móðurmál  sem er nauðsynlegt tæki við vinnuna. Þetta styður getuminni nemendur mikið. Það 
er kostur  fyrir getumeiri nemendur hve opnir þeir kaflar eru sem takast á við lausn 
vandamála. Þeir fá því tækifæri til að  vinna á  erfiðara stigi  að sömu verkefnum, þar sem 
krafist er flóknari hugsunar. 
 
-Hefur marga mismunandi möguleika á samvinnu  við nám  
Um leið og kennari skipuleggur þemavinnu ákveður hann hvers konar skipulag er best fyrir 
verkið. Hann ákveður hvort best sé að láta nemendur vinna eina, tvo og tvo  eða hálfan eða 
allan bekkinn saman. Vegna þess að verkefnin eru mjög mismunandi gefur það færi á 
mismunandi vinnutilhögun. 
 
-Er skipulag sem hægt er að nota aftur og aftur en er samt síbreytilegt 
Þjálfun er mikilvægur þáttur í að halda einhverri hæfni við. Það er erfitt fyrir alla kennara að 
skipuleggja hæfilega mikla þjálfun. Þemavinnan heldur við áhuga nemenda um leið og hún 
gefur mörg tækifæri til endurtekinnar  þjálfunar. 
 
-Tengist vel markmiðum námskrár  í  móðurmáli, listum og samfélagsfræði 
Námskrá skoskra barnaskóla er byggð þannig upp að þemu sem ætluð eru fyrir yngstu 
nemendurna eru um þau sjálf, heimilið og fjölskylduna. Síðan verða þau smám saman 
viðameiri og fjalla um samfélagið í kring um nemendurna. Í efstu bekkjunum eru 
viðfangsefnin m.a. um önnur lönd. Það er auðvelt að búa til þemu sem falla að þessari þróun. 
 
-Leggur áherslu á að gefa nemendum tækifæri til að koma hugmyndum sínum og vitneskju á 
framfæri áður en hið raunverulega er skoðað 
Þeir sem beita söguaðferðinni telja að það hafi heftandi áhrif á frumleika og ímyndunarafl 
nemandans ef hann fær að skoða hinn raunverulega hlut snemma í þemavinnunni. Þegar 
nemendahópur er beðinn um að hanna framhlið verslunar er myndin sem hann býr til  
hugmynd nemandanna um hvernig þeir halda að búðin eigi að vera. Þegar þeir hafa lokið við 
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búðina fara þeir og skoða sams konar búð í nágrenninu. Árangurinn af slíkri heimsókn er 
mikill vegna þess að nemendur eru búnir að velta því fyrir sér áður hvernig búðin eigi að vera. 
Börnin eru tilbúin með allar spurningarnar. Þau vita að hverju þau þurfa að gá og eru oft hissa 
á að þau hafi gleymt ýmsu á myndinni sinni í skólastofunni. Það getur líka verið að þeim 
finnist að þeirra búð hafi ýmsa kosti fram yfir raunverulegu búðina. 
Hin leiðin, sem er ef til vill algengari, er að heimsækja búðina fyrst og búa hana til eftirá. 
Stuðningsmenn söguaðferðarinnar halda því fram að með því að heimsækja og skoða 
fyrirbærið of snemma í þemavinnunni gefum við nemendum of létt svör við spurningum sem 
þeir hafa ekki haft tækifæri til að spyrja. Kosturinn á mismunandi svörum er takmarkaður og 
hindrar nemendur í að velta fyrir sér raunverulegum vandamálum. 
 
 
Um nám og kennslu 
 
Hér á eftir verða tekin nokkur dæmi um það sem kennslufræðingar og aðrir hafa skrifað um  
nám og kennslu og hvernig það styður söguaðferðina. 
Við getum aðeins haft skyldumætingu í skólum. Menntun á sér einungis stað þegar nemandi 
vill taka eftir og taka þátt í náminu í skólanum (Dewey, 1913).  

Flestir kennarar trúa því að þekking sem hefur áunnist vegna áhuga nemenda sjálfra sé miklu 
líklegri til að vera varanleg en sú þekking sem ávinnst aðallega fyrir tilstuðlan utanaðkomandi 
aðstæðna t.d. kennara eða prófa og er því oft tímabundin (Gorwood, 1991).    
Eitt af markmiðunum sem farið var af stað með þegar byrjað var að þróa söguaðferðina var að 
vekja áhuga nemenda, því að ef þeir hafa áhuga þá læra þeir. 
Í bók sinni Children solve problems  segir De Bono að börn geti verið frábærir hugsuðir. 
Þegar börnum var fengið það viðfangsefni að fá kött og hund til að hætta að slást kom í ljós 
að hugmyndir þeirra voru  fjölbreyttari og frumlegri en margra fullorðinna. Það er þessi 
frumleiki og hugmyndaauðgi sem börn hafa fram yfir fullorðna þegar þau eru að leysa 
vandamál (De Bono, 1972). Samkvæmt þessu er um að gera að láta börn hugsa og leysa 
vandamál á eigin spýtur en samt undir leiðsögn fullorðinna. Þetta er atriði sem söguaðferðin 
leggur mikla áherslu á.  
Kennarar gera sér oft ekki grein fyrir að einn besti þekkingarbrunnur sem þeir eiga völ á er 
einmitt í skólastofunni. Þar af leiðandi er þekking barnanna oft vannýtt (Garvie, 1990).  
Í byrjun þarf að hafa í huga, að það sem börn læra í skólastofunni byggist að miklu leyti á því 
sem þau vita (Bennett & Dunne, 1992). Í söguaðferðinni er alltaf byrjað að finna út hvað 
nemendurnir vita, einnig eru þeir látnir miðla þekkingu sinni til hinna í skólastofunni. 
Þekking nemenda í einum bekk er mjög fjölbreytt en jafnframt einstaklingsbundin. 
Eitt af því sem er mikilvægt þegar verið er að hugsa um kennslu og aðstæður við nám er að 
búið sé að skipuleggja ferlið áður en nemendurnir byrja námið (Gagné, 1977) 
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Egan segir í bók sinni Primary Understanding  að sagan  sé tæki til að skipuleggja nám. Hún 
raði atburðum, setji þá í samhengi og geri þá skiljanlegri (Egan, 1988). 

Við vitum vel, að það er miklu auðveldara að muna það sem við getum sett í samhengi og það 
sem fellur inn í reynsluheim okkar. Og einnig að það sem við gleymum svo auðveldlega er 
það sem á hvergi heima! (COPE,1987). 

Þegar unnið er með söguaðferðinni er lögð áhersla á að búið sé að hugsa verkið frá upphafi til 
enda, þó að kennari breyti ef til vill einhverju eftir því sem sögunni vindur fram. Kennari 
hefur í höndunum söguramma sem hann fer eftir í þemavinnunni. Söguramminn er einungis 
fyrir kennarann og nemendur vita ekki einu sinni að hann er til. 
Í bók sinni Story as vehicle  fjallar Edie Garvie um hvernig nota megi sögur í kennslu við 
ýmsar aðstæður. Hún segir meðal annars að söguformið sé gott skipulag fyrir nám í 
móðurmáli og erlendum tungumálum, einnig að sögur gefi tilefni til samþættingar því þær séu 
um lífið sjálft og þar er engin greinaskipting. Hún segir að börnin þurfi ný orð til að fjalla um 
nýja reynslu. Í sögum gerast atburðir sem þarf að ræða um og þá með þeim orðaforða sem er í 
sögunni. Þannig eykst orðaforði nemenda (Garvie, 1990). Sögurammar eru oft byggðir á sögum 
t.d. skáldsögum og ævintýrum eða að ákveðin saga er notuð. Með söguaðferðinni er lögð 
áhersla á að kennsla í móðurmáli sé tengd því sem er verið er að fjalla um en ekki tekin út 
sem sérstök grein. 
Það er mikilvægt að skilja hvernig börn læra: Þau læra með því að hlusta, framkvæma og 
ræða um viðfangsefnið (Pollard, 1990). Þegar unnið er með söguaðferðinni er reynt að hafa 
skipulag og leiðir fjölbreyttar. Margir hafa fjallað um mikilvægi þess að börn hafi einhverja 
stjórn á námi sínu en hlutverk kennarans er ekki síður mikilvægt.  
Það að börn séu virk í námi sínu er mjög mikilvægt, en ekki má ofmeta þetta atriði. Hlutverk 
kennarans er ótvírætt (Letschert, 1992a).  Börn eiga að hafa eitthvað að segja um nám sitt og eiga 
að fá tækifæri til að gera uppgötvanir. Þetta þýðir samt sem áður ekki að kennarinn afsali sér 
ábyrgð á því hvað er kennt og lært (Edwards & Mercer, 1987). Eg trúi því að í þemavinnu sé tekið 
tillit til hugmynda um  að börn stjórni námi sínu sjálf um leið og gert er ráð fyrir að hlutverk 
kennarans sé mjög mikilvægt. Hlutverk hans er að vera virkur leiðbeinandi nemenda við 
námið. Það er mjög mikilvægt í kennslu og námi hvernig kennara tekst til (Frame, 1992). 
Þegar unnið er með söguaðferðinni er hlutverk kennarans mjög mikilvægt, sem 
skipuleggjanda og þátttakanda í allri vinnunni með nemendunum.  
Pollard segir  í bók sinni Learaning in Primary Schools  að ákjósanlegustu aðstæður til náms 
sé þegar fullorðnir og börn vinni saman. Bæði börnin og hinir fullorðnu verða að vera virkir. 
Börn verða að skilja hlutina á sínum forsendum þess vegna verða þau að hafa einhverja stjórn 
á námi sínu. Hlutverk hins fullorðna sé að vera hvetjandi og vera hjálpartæki fyrir börnin til 
að þau hugsi sífellt um flóknari hluti og þroskist þar af leiðandi (Pollard, 1990).   
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Mismunandi notagildi söguaðferðar 

 
 
Þó að söguaðferðin hafi upphaflega verið þróuð til að kenna börnum samfélagsfræði 
(Environmental studies) eða öllu heldur til að kenna börnum að læra samfélagsfræði, þá hefur 
smám saman komið í ljós að aðferðin hentar mjög vel við ýmsa aðra kennslu. 
Hér á eftir verður sagt frá nokkrum möguleikum.  
 
Við kennslu í grunnskólum 
 
Samfélagsfræði (5-11 ára nemendur) 
 
Eins og áður er getið hefur söguaðferðin mest verið notuð til að kenna börnum samfélags- 
og náttúrufræði (Environmental studies). Í Skotlandi felst í skilgreiningunni á Environmental 
studies: mannkynssaga, landafræði, líffræði, eðlis- og efnafræði, þ.e. það sem í íslensku 
aðalnámskránni fellur undir samfélagsfræði og náttúrufræði. Þessar  greinar eru kenndar 
samþættar og söguaðferðin notuð til þess, þó að mismunandi mikil áhersla sé lögð á hvern 
þátt eftir efnisvali hverju sinni. Tökum sem dæmi þema nefnt Landnemarnir  (Early Islanders; 

Rendell, 1984). Þar ætti ef til vill höfuðáherslan að vera á mannkynssögu. Hvenær var 
landnámið? Hvernig voru lifnaðarhættir landnemanna og hvað gerðist? Landafræðin bætist 
við þegar fjallað er um hvernig landið varð til.  Hverjar eru áttirnar? Hvernig er loftslagið? 
Nemendurnir nota heilsufræðina þegar þeir velta fyrir sér hvað landnemarnir hafi borðað, 
hvort fæðið hafi verið hollt, hvernig þeir voru útbúnir til að þola kulda og svo framvegis. 
Náttúrufræðin leggur til vangaveltur um sólina, mánann og stjörnurnar. Áhrif sólarljóssins á 
allt og alla. Hvers konar verkfæri voru fundin upp og þróuð svo eitthvað sé nefnt? 
Mergurinn málsins er samt sá að með söguaðferðinni, sem leggur áherslu á samþættingu, er 
ekki verið að velta fyrir sér hvað er saga eða landafræði heldur er það efnið sem stjórnar 
efnismeðferðinni. Við lærum um allt sem kom lífi landnemanna við, óháð fagskilgreiningu. 
Þannig er lífið í kringum okkur. Því er ekki skipt í ákveðna þætti, heldur er allt ein heild. 
Þegar svo fjallað er um ákveðið þema þurfum við auðvitað að nota málið okkar til að ræða 
saman, skrifa niður upplýsingar, lýsa aðstæðum, gefa ýmsu nöfn og fleira. Stærðfræðina þarf 
að nota við mælingar, að finna meðaltöl, reikna út uppskeru, bera saman stærðir og reikna út 
hversu mörg skinn þarf í flíkina. Svona væri hægt að halda áfram að telja upp. Í næsta þema 
væri ef til vill aðaláherslan lögð á raungreinar. Í gegnum skólagönguna er svo reynt að jafna 
vægi allra þátta samfélagsfræðinnar. 
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Móðurmálskennsla 
 
Þó að upphaflega hafi söguaðferðin aðallega verið notuð í samfélagsfræði þá hefur komið í 
ljós að hún hentar mjög vel til móðurmálskennslu, t.d. fyrir yngstu nemendurna. Hægt er að 
nota eina bók eða nokkrar bækur saman sem kveikju að þema. Það er hægt að búa til persónur 
og umhverfi og láta börnin síðan lýsa aðstæðum, setja sig í spor sögupersónanna, og hugsa sér 
hvernig þeim líður við hinar ýmsu aðstæður. Búa má til nýjan endi á söguna og svo mætti 
lengi telja. Öll þessi verkefni og ótal mörg fleiri gætu verið hvort sem er skrifleg eða munnleg 
eftir því sem æskilegt þætti hverju sinni. Að sjálfsögðu kæmi þarna líka til töluverð 
samfélags- og náttúrufræðikennsla. 
 
Í rannsókn sem Guðmundur Kristmundsson gerði í samvinnu við Sally Harkness og Steve 
Bell 1985-1986 þar sem kannaðar voru ritsmíðar nemenda í sambandi við þemavinnu, kemur 
meðal annars eftirfarandi fram: 
Það virðist vera staðreynd að þemavinna eykur og auðgar orðaforða barna og þau öðluðust 
betri skilning á merkingu orða og hugtaka í samhengi við þemað. Þetta leiddi til nákvæmari 
og auðugri lýsinga. Þó að lengd ritunarinnar væri svipuð og áður var atburðarásin rökréttari, 
stíllinn vandaðri og börnin meðvitaðri um hlutverk sitt og um þá sem áttu að lesa skrifin. 
Börnin skrifuðu styttri og nákvæmari setningar  en áður og mörg notuðu samtengingar vel. 
Annað sem kemur fram í rannsókn Guðmundar er að börnin eru áhugasamari við skriftirnar 
þegar þær eru tengdar þemavinnu en annars. Þau sjá betur samhengið og tilganginn með 
skrifunum (Bell, Harkness og Kristmundsson, 1987).  
Þar sem við vitum að börn læra miklu meira þegar þau eru áhugasöm en annars hlýtur sú 
niðurstaða að þemavinna auki áhuga nemenda á ritun að vera vitneskja sem við verðum að 
notfæra okkur.   
 
 
Kennsla í erlendum tungumálum 
 
Söguaðferðin hefur reynst vel til að kenna erlend tungumál, bæði ungum og eldri nemendum. 
Þá er til dæmis unnið á eftirfarandi hátt: Verið er að kenna ensku sem erlent tungumál. 
Börnunum er skipt í hópa og þau búa til sínar eigin fjölskyldur. Þau gefa mönnum ensk nöfn, 
og skrifa upplýsingar um persónurnar á ensku. Búa til heimili þeirra og læra heiti á öllu á 
ensku. Síðan eru atburðir látnir gerast. Tvær persónur hittast og tala saman. Hvað segja þær?  
Það hefur reynst vel að nota söguaðferðina til að lífga upp á tungumálanám með því að nota 
hana ásamt einhverri námsbók og einnig hefur hún reynst vel þar sem lítið er um hentugar 
námsbækur. Í Danmörku hefur söguaðferðin verið notuð í efri bekkjum grunnskóla og gengið 
vel og einnig í Þýskalandi til hliðar við námsbók til tilbreytingar (Fehse, 1993). Í ýmsum 
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löndum þar sem fátt er um námsbækur vegna fjárskorts er mikill áhugi fyrir söguaðferðinni 
sem aðferð við tungumálanám t.d. í fyrrum austantjaldslöndum. Námskeið í söguaðferðinni 
var haldið fyrir kennara í austurhluta Þýskalands í október 1992 og í Litháen í apríl 1993. 
 
 
Börn á mismunandi aldri að fást við ýmis viðfangsefni 
 
Söguaðferðina hefur verið notuð fyrir börn á ýmsum aldri og eru viðfangsefnin ótrúlega 
fjölbreytt. Sagan um Birnina sem fóru í lestarferð  (Teddybears take the train, P.G.C.E. Primary) var 
meðal annars notuð til að kenna fjögra og fimm ára nemendum að þekkja litina, glöggva sig á 
merkingu orða eins og, fyrir ofan, undir, við hliðina og á milli. Einnig um gott og næringarríkt 
nesti, kurteisi og fleira. 
Þema sem heitir Svæðisútvarpsstöðin  (The local Radiostation; Bell, 1985) var notað fyrir 11-12 ára 
nemendur. Þar þurftu þeir m.a. að átta sig á hvað felst í rekstri útvarpsstöðvar, búa til dagskrá, 
ákveða tækjabúnaðinn og finna út til hvaða bæja útvarpsstöðin næði. 
Börn á ýmsum aldri hafa unnið með þemað Sjúkrahúsið  (The Hospital; Rendell, Bell og Harkness, 

1976). Þar þurfa þau að velta fyrir sér spurningum eins og: Hvenær er einhver veikur? Hvernig 
viljum við hafa sjúkrahús? Hverjir vinna á sjúkrahúsinu og hvert er þeirra starf? Hvað er að ef 
manni er illt í maganum?  
Þema byggt á bókinni Blómin á þakinu Gunnjóna amma  (Granny Gunn; Guðmundur 

Kristmundsson, Harkness og Bell, 1986) felur í sér mikla móðurmálsþjálfun en um leið eru börnin 
að  velta   fyrir   sér  muninum  á   lífinu   í   sveit   og  borg  og  „nýja   og  gamla“   tímanum.  Gæti  það  
hentað vel fyrir 8-10 ára börn. 
Í þemanu um Tréð  (The tree; Jesumann og Bell, 1992) er meðal annars velt fyrir sér spurningum 
um á hverju tréð lifir. Hvað lifir í kringum tréð og á trénu og einnig hvað getur haft áhrif á líf 
trésins eins og t.d. mengun. Efnismeðferðin fer eftir aldri nemenda. 
Þemað Borgaskokkið  (Capital tours; Bell, 1989) tekur okkur í ferðalag um Evrópu með sérstakri 
áherslu á höfuðborgirnar. Einnig velta börnin fyrir sér staðháttum, mismunandi siðum, 
tungumálum og menningu. Það hefur mest verið notað fyrir 11-12 ára nemendur. 
 
 
Til að koma góðum námsgögnum í notkun 
 
Oft vill brenna við að gefið er út gott námsefni án þess að með fylgi tillögur um 
kennsluaðferð og liggur því þetta efni oft lítið sem ekkert notað í skólunum. 
Í Skotlandi og Englandi er nýlega búið að gefa út mjög skemmtilegt og aðlaðandi efni um 
Japan ætlað nemendum í yngri bekkjum grunnskóla (Primary). Einnig fylgir með kassi með 
ýmsum japönskum hlutum sem hægt er að fá lánaða á kennslumiðstöðvum. Skólafólki leist 
almennt vel á efnið en hvernig átti að nota það? 
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Sú hugmynd kom fram að söguaðferðin gæti hentað vel við þetta efni. Ákveðið var að fá 
Steve Bell til að skrifa söguramma þar sem miðað væri við að nota Japansefnið sem heimild. 
Þar með kemur fram ákveðin hugmynd um notkun á námsefninu og líkurnar á að efnið verði 
notað aukast. 
 
 
Til að vekja börn til umhugsunar um náttúruna í kringum sig 
(náttúruvernd) 
 
World Wide Fund for Nature (WWF) hefur látið skrifa þemu um áhrif mannsins á náttúruna í 
kringum sig t.d. þegar verið er að skapa atvinnutækifæri (Bell og Dunlop, 1993). Sérstök áhersla 
hefur verið lögð á afskekkt svæði þar sem náttúra er sérstök og viðkvæm. Þemun sem hafa 
verið skrifuð eru m.a. um fiskeldi og ferðamennsku. Þau hafa verið prófuð í skólum í Vestur-
Skotlandi þar sem efni þeirra á mjög vel við og verða gefin út vorið 1993.  
Í einu þemanu eru börnin látin setja á stofn fiskeldi, velta fyrir sér hvaða áhrif það hefur á 
náttúruna á staðnum, finna út hversu margir fengju vinnu og síðan að meta hvort það er 
fýsilegt að koma á fót fiskeldi í byggðinni þeirra eða ekki. 
 
 
Fullorðinsfræðsla 
 
Fræðsla fyrir lítið menntaða eða ólæsa 
  
Á undanförnum árum hefur þátttakendum í umhverfisfræðinámi í Jordanhill á vegum World 
Wide Fund for Nature verið kynnt söguaðferðin. Þetta fólk sem kemur flest frá Afríku og 
Asíu er á einhvern hátt tengt fullorðinsfræðslu. Sumt er jafnvel að kenna ólæsu fólki.  
Söguaðferðin hefur þótt góð til að kenna t.d. fólki í Afríku um gróðureyðingu og hvernig hægt 
er að koma í veg fyrir frekari eyðingu með breyttum lifnaðarháttum. Leiðbeinandinn notar þá 
sögu sem í eru raunveruleg vandamál fyrir nemendur og síðan hjálpast allir að við að finna 
hvers vegna svona er komið fyrir persónum sögunnar og hvað þær gætu gert öðruvísi til að 
bæta ástandið. 
Einnig verður söguaðferðin notuð til að fræða ólæsar konur í fjallaþorpum í Nepal um 
hreinlæti, bæði um sjúkdóma sem geta verið afleiðing af óhreinlæti en einnig til að vekja 
áhuga þeirra á að halda umhverfinu í kringum sig fallegu. 
Í þessari fræðslu er mjög oft skortur á námsgögnum og kemur sér þá vel að með 
söguaðferðinni getur kennarinn notað það sem er í hugum fólksins og til er á staðnum. 
Foreldrakvöld 
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Undanfarin ár hafa oft verið haldin foreldrakvöld í skólum sem nota söguaðferðina við 
kennslu,  til að kynna foreldrum hvað börnin þeirra eru að gera. Þá er nákvæmlega sama efnið 
og aðferðin notuð og við börnin, nema tíminn er stuttur svo að farið er hratt yfir sögu eða 
aðeins yfir lítinn hluta þemans. Komið hefur í ljós að foreldrar hafa alveg jafn gaman af að 
búa til fjölskyldur, gefa þeim nöfn og ákveða lífsmunstur þeirra og börnin. 
Virðulegir og velklæddir foreldrar stúlkna í einkaskóla í Glasgow sátu  niðursokknir við eitt 
slíkt verkefni heilt kvöld nýlega. Í umræðum á eftir kom fram að þeim fannst þetta ákjósanleg 
leið til að kenna stúlkunum að afla sér þekkingar.  
 
 
Fræðsla á vegum lögreglu eða félagsmálastofnunar 
 
Árlega er haldið námskeið um söguaðferðina  fyrir fjölskyldudeild lögreglunnar í Glasgow. 
Starf þessa fólks er meðal annars að fræða mismunandi hópa í þjóðfélaginu um ýmsar hættur 
og annað í samfélaginu sem betur mætti fara. Má þar nefna að tala við börn um að fara aldrei 
með ókunnugum, skemmdarverk, einelti og kynferðislegt ofbeldi. Það er auðveldara að tala 
um viðkvæm mál opinskátt þegar verið er með pappírspersónur en ekki raunverulegt fólk, en 
engu að síður samsama börnin sig við persónurnar þannig að umræðurnar verða mjög 
raunverulegar og þar af leiðandi næst oft góður árangur. Það er beðið um þessi námskeið fyrir 
lögregluna ár eftir ár og hlýtur það að vera vegna þess að söguaðferðin þyki góð við þessar 
aðstæður.  
  
 
Endurhæfingarnámskeið fyrir atvinnulausar konur 
 
Í Danmörku var söguaðferðin notuð á námskeiðum fyrir atvinnulausar konur (Mosegaard, 1989). 
Konurnar voru látnar stofna fyrirtæki, finna út hvaða starfsfólk þyrfti að ráða og hvaða  hæfni 
væri nauðsynleg fyrir hvern starfsmann eftir verksviði hans í fyrirtækinu. Þær voru látnar 
auglýsa eftir starfsfólki, taka viðtöl, annast ráðningar og loks að reka fyrirtækið. Eitthvað 
óvænt gerðist og starfsmennirnir þurftu að takast á við vandamálið. Á þennan hátt þ.e. í 
gegnum  reynslu   frá  „eigin   fyrirtæki“  var  konunum hjálpað við að finna út hvaða störf þeim 
fundust eftirsóknarverð, hvaða störf þær væru hæfar til að vinna, hvernig á að fylla út umsókn 
um starf og margt fleira.  
Fyrst skyldu þær víst ekkert í því af hverju þær voru að búa til pappírspersónur, en síðar urðu 
þær mjög ánægðar þegar þær þurftu að fást við raunveruleg vandamál í fyrirtækinu fyrir hönd 
persónanna. 
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Söguaðferðin fyrir alla nemendur? 
 
Margir hafa velt því fyrir sér hvort söguaðferðin sé góð til að koma til móts við þarfir 
nemenda sem eru eins misjafnir og þeir eru margir. Mörgum kennurum sem notað hafa 
söguaðferðina finnst að hún henti mjög vel fyrir blandaða hópa. 
Hugmyndarík kennsla ætti að vera það fjölbreytt og áhugaverð að allir nemendur reyndu að 
gera sitt besta (Brandt, 1992).  
Í Kaliforníu var söguaðferðin notuð við kennslu í sumarskóla fyrir nemendur sem áttu við 
margvíslega erfiðleika að stríða og höfðu ekki á valdi sínu þá hæfni sem þarf til að ná árangri 
í skólanum. Þeir þekktu heldur ekki hver annan, voru af ýmsum þjóðernum og enska var oft á 
tíðum ekki móðurmál þeirra. Valið var þemað Gæludýrabúðin  (The Pet Shop, Bell). 
Skemmst er frá því að segja að sumarskólinn gekk óvanalega vel. Mæting var mjög góð, fáir 
heltust úr lestinni eins og oft hafði gerst áður. Áhuginn var mikill allan tímann og flestir vildu 
halda áfram þegar tíminn var búinn (Vopelak, 1993). 
Aðferðin hefur líka reynst vel fyrir getumikla nemendur. Þegar tekst að vekja áhuga þeirra 
gera þeir sitt besta og þá er tilganginum náð, er það ekki? 
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Söguaðferðin í Evrópu og víðar 

 
 
Skotland 
 
Í Skotlandi var söguaðferðin upphaflega þróuð af starfsfólki í endurmenntunardeild Jordanhill  
College of Education í samvinnu við kennara í barnaskólum (Primary schools) í Vestur-
Skotlandi. Tilgangurinn var að kenna samfélagsfræði á árangursríkari og jafnframt 
skemmtilegri hátt en áður hafði verið gert. Þessi leið við kennsluna var kölluð þemavinna 
(topic work) og er oftast nefnd það í skoskum skólum enn í dag. Þó að þemavinna með 
söguaðferðinni sé mest notuð í samfélagsfræði er aðferðin líka notuð í öðrum greinum t.d. 
málakennslu. Ýmiss konar þemavinna er líka töluvert algeng í móðurmálskennslu, bæði til að 
örva ritun og lestur og til að setja vinnuna í samhengi og gefa henni tilgang. Þó svo að 
söguaðferðin sé einkum notuð í barnaskólum (5-11 ára, Primary Schools) þá er hún líka notuð 
í sumum gagnfræðaskólum (12-17 ára, Secondary Schools). 
Starfsfólk endurmenntunardeildar Jordanhill hefur einnig unnið mikið starf við að kynna 
söguaðferðina utan Skotlands. Leiðbeinendur hafa farið og haldið námskeið í ýmsum löndum 
og einnig koma árlega margir erlendir kennarar til Skotlands til að læra um þemavinnu bæði í 
Jordanhill kennaraháskólanum og í skólaheimsóknum í barnaskóla víða um landið. 
 
 
Þýskaland 
 
Hamburg, Schleswig-Holstein 
 
Á  þessu  svæði  var     söguaðferðin  eða  „Die  methode  Glasgow“  eins  og  þeir  kalla  hana,  fyrst 
kynnt  um 1980. Síðan hefur aðferðinni smá saman vaxið fiskur um hrygg. Haldin hafa verið 
kennaranámskeið árlega og unnið hefur verið markvisst að því að auðvelda kennurum að nota 
aðferðina. Þetta hefur allt tekið sinn tíma, m.a. vegna þess að skólakerfið hjá þeim er nokkuð 
ólíkt því skoska og einnig eru viðhorf til kennslu nokkuð hefðbundin. 
Samdar hafa verið raunsæjar áætlanir fyrir kennara til að hjálpa þeim að nota söguaðferðina í 
kennslu sinni. 
 
Bayern  
  
Í Bayern hefur söguaðferðin mest verið notuð við fullorðinsfræðslu. Þar hafa verið haldin 
námskeið fyrir kennara og félagsráðgjafa sem fást við að kenna unglingum. Áhersla er lögð á 
að þátttakendur séu virkir í náminu en sitji ekki óvirkir. Vinnan fer að mestu fram í hópum. 
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Það er staðföst trú þeirra sem að námskeiðunum standa, studd af kenningum um kennslu og 
sálarfræði, að þetta sé árangursríkari leið en að láta nemendurna einungis hlusta og lesa. 
Reynt er að skapa þær aðstæður á námskeiðunum að þátttakendur fái tækifæri til að læra með 
því að framkvæma, uppgötva og nota hugmyndaflugið til að skapa raunverulegar aðstæður 
sem þeir geta lært af. 
 
Baden Württemberg 

  
Á þessu svæði er mestur áhugi fyrir að nota söguaðferðina við að kenna erlend tungumál. 
Hugmyndin er að lífga upp á kennsluna með því að nota  söguaðferðina með þeim 
kennslubókum sem í notkun eru. Nemendurnir eru þá t.d. látnir búa til bæ og persónur í því 
landi sem málið, sem þeir eru að læra, er talað. Líkanið er síðan notað til að setja atburði á 
svið og láta nemendur tala og skrifa málið í nafni persónanna. 
 
Danmörk 
 
Í  Danmörku  þekkja  allir  grunnskólakennarar  söguaðferðina  eða  „Den  skotske  metode“  eins  og  
þeir kalla  hana  og margir nota hana að einhverju marki. Undanfarin ár hafa bæði danskir 
kennarar og gestir frá Jordanhill haldið mörg kennaranámskeið um söguaðferðina. Mest hefur 
aðferðin verið notuð við upphaf skólagöngu nemenda. Einnig hafa verið haldin námskeið fyrir 
kennara heilla skóla með áherslu á m.a. móðurmál. Fram að þessu hefur  söguaðferðin 
aðallega verið notuð í yngri bekkjum grunnskólans, en það er að breytast. Aðferðin hefur 
verið notuð með góðum árangri við kennslu erlendra tungumála og félagsfræði í efri bekkjum 
grunnskólans. Gögn og ýmis þemu um söguaðferðina fyrir kennara eru til útláns á nokkrum 
kennslumiðstöðvum. Þar gefst kennurum  einnig kostur á ráðgjöf og aðstoð. Rætt er reglulega 
um söguaðferðina á ráðstefnum um kennslu. 
 
Ísland 
 
Undanfarin þrettán ár hafa verið haldin kennaranámskeið og fræðslufundir um söguaðferðina 
á Íslandi, oft í samvinnu Kennaraháskóla Íslands og Jordanhill College. Síðastliðin tvö ár hafa 
síðan margir kennarar farið í námsferðir til Skotlands, sótt stutt söguaðferðarnámskeið og 
farið í skólaheimsóknir í barnaskóla. Á þessu sést að mjög margir kennarar á Íslandi hafa 
einhverja þekkingu á söguaðferðinni en  einstaklingsbundið er hvort þeir nota hana eða ekki. 
Upphaflega var söguaðferðin aðallega notuð við móðurmálskennslu í íslenskum skólum en 
eins og áður hefur komið fram er samþætting greina í hverju þema fyrir sig alltaf mikil.  
Ef marka má aðsóknina í námsferðir til Skotlands er áhugi á söguaðferðinni alltaf að aukast 
og verður spennandi að vita hvert framhaldið verður. 
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Holland 
 
Í Hollandi var söguaðferðin upphaflega mest notuð í sambandi við samþættingu og 
námskrárgerð í því samhengi. Aðferðin hefur líka verið kynnt í nokkrum litlum 
kennaraháskólum og á kennaranámskeiðum. Síðastliðið haust var haldin ráðstefna 
grunnskólakennara sem kenna náttúrufræði í Hollandi og var söguaðferðin kynnt þar 
sérstaklega. Í framhaldi af ráðstefnunni er nú mikill áhugi fyrir aðferðinni meðal kennara sem 
kenna náttúrufræði (eðlisfræði, efnafræði og líffræði).  
 
 
Bandaríki Norður-Ameríku 
 
Á undanförnum árum hefur orðið sú þróun í Bandaríkjunum að námskráin er stöðugt að 
þenjast út. Í stað lesturs, skriftar og reiknings eru nú komnar óteljandi greinar og þættir sem á 
að kenna eða þjálfa. Allt eru þetta sérstakar greinar og kynntar sem slíkar með óteljandi 
leiðbeiningum. Kennurum hefur reynst ógerlegt að koma þessu öllu fyrir og ekki síður að láta 
börnin sjá eitthvert samhengi í þessu öllu saman. Einnig hefur verið lögð mikil áhersla á mat 
af ýmsu tagi. Eftir að söguaðferðin var fyrst kynnt fyrir um fimm árum hafa margir kennarar 
og ráðgjafar séð kostina sem aðferðin hefur við að tengja alla þessa þætti saman í mikilvæga 
heild sem er raunveruleg bæði fyrir kennara og nemendur. Flest námskeið hafa verið haldin í 
Norðvestur ríkjunum, en einnig nokkur á Austurströndinni. 
 
 
The European Association for Educational Design 
 
Það er ákaflega fróðlegt að velta fyrir sér á hve ólíka vegu er hægt að nota söguaðferðina. 
Styrkur aðferðarinnar kemur fram í því að kennarar geta notað hana við það sem þeim hentar 
best hverju sinni. Þeir geta lagað hana að aðstæðum í umhverfi sínu og gert hana að sinni eða 
eins og segir í ritinu  Topic Work a Storyline Approach „One  of  the most important keywords 
in  education  is  “ownership““  (Letschert, 1992). 
Fyrir nokkrum árum voru stofnuð samtök þeirra sem eru að nota söguaðferðina. Samtökin 
heita The European assiciation  for Educational Design  (EED). Formaður samtakanna er 
Steve Bell kennari við endurmenntunardeild Jordanhill kennaraháskólans. Samtökin standa 
fyrir útgáfu á fræðsluefni um söguaðferðina og er hægt er að panta það frá  Hollandi frá 
Institude for Curriculum Development í Enschede þar sem útgáfan hefur samastað.   
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Eftirfarandi rit hafa verið gefin út á vegum samtakanna og eru til sölu: 
 
1. Topic-Based approaches to learning and teaching in Primary Educationn 
Report of the first EED seminar 18, 19, 20 October 1988. 
Áhugaverðar greinar um ýmsar hliðar þemavinnu. 

 
2. Topic Designs, Reflections, Exploring the Future 
Report of the second EED seminar 13, 14 15 March 1990. 
Dæmi um ýmiss þemaverkefni og undirbúninginn sem liggur að baki tilurð þeirra. 

 
3. Steve Bell's Secret Notebook to create learning (written by Erik Vos) 
Expertise to design collaborative story making in primary schools. 
Fylgst náið með mjög góðum þemahönnuði. Meginatriði söguaðferðarinnar útskýrð. 
 
4. Topic Work: A Storyline Approach (written by Jos Letshert) 
Lýsing á samvinnu við sögugerð, kenningar, aðferðir og nokkur dæmi.  

 
5. Space Abduction 
Myndband um þemavinnu í grunnskóla. Fylgst náið með reyndum kennara og bekknum hennar. Myndbandið var 

framleitt af LEGO DACTA í samvinnu við Steve Bell, Barbara Frame og börnin í Gordon Primary School í 

Skotlandi. 

 
6. Can you help Stephany? 
Bæklingur eftir Eric Vos um það hvernig á að spyrja lykilspurninga með söguaðferðinni. 
 
7. A "Honnecourt Sketchbook" on Story 
Vangaveltur   Jos   Letschert   um   mikilvægi   þess   að   nota   „sögu   eða   frásögn“   í   kennslu   og   hvernig   það   styður  

söguaðferðina. Safn tilvitnana úr ritum um kennslufræði og málvísindi.  
  
8. Report. Fourth Golden Circle Seminar. The In-depth Discussion, 1992 
Fyrirlestur Beatte Grabbe um það hvernig börn geta leyst eigin vandmál með skynsamlegri aðstoð fullorðinna. 

Helstu einkenni söguaðferðarinnar. 
 
Upplýsingar um ritin og EED gefur: 
Maureen Gewin 
Institute for Curricular Development (SLO) 
P.O. Box 2041 
7500 Enschede   Phone: -053-840-840 
The Netherlands   Fax: -053-30 76 92 
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Þemavinna 

 
 
Þemavinna sem eðlilegur hluti af skólastarfi 
 
Undanfarin ár hefur ýmiss konar þemavinna orðið nokkuð algeng í samfélags- og náttúrufræði 
greinum og einnig í íslensku. Ástæðurnar fyrir aukinni þemavinnu í skólum eru margar en ein 
er sú að í þemavinnu er samhengið í náminu augljósara bæði fyrir kennara og nemendur og er 
það að sjálfsögðu mikilvægt. Í ýmsum skólum hefur þemavinna verið mjög viðamikil. Allur 
skólinn  hefur unnið að einu stóru þema og öll hefðbundin kennsla verið brotin upp á meðan. 
Engin ástæða er til að þemavinna sé svo viðamikil þó að það sé hægt, heldur á hún að vera 
fjölbreytt og eðlilegur hluti af skólastarfinu en ekki eitthvað sem fer fram í eina viku einhvern 
tíma á skólaárinu. Þemu geta verið lítil og stór, stutt eða löng allt eftir efnisvali og 
markmiðum. Æskilegt er að kennarar byrji með lítil og frekar stutt þemu og fikri sig síðan 
áfram í víðfeðmari og stærri viðfangsefni. Undirbúningurinn er afar mikilvægur. Enginn ætti 
að byrja á þemavinnu nema að vera áður búinn að skipuleggja og hugsa þemað til enda. Það er 
einmitt þarna sem söguaðferðin er svo heppileg. Hún gefur kost á ákveðnu skipulagi og 
söguramminn er góður rammi til að fara eftir.  
Í þemavinnu er hægt að taka á flestum eða öllum þeim þáttum sem kveðið er á um í 
námskránni.  „Í  okkar  huga  ætti  að  líta  á    þema  sem  allsherjar  tækifæri  til  samþættingar,  valið  
eftir  þeim  forsendum  sem  henta  þeim  nemendum  sem  eiga  að  vinna  þemavinnuna“  (Knox, bls. 

7 1990). Varast verður samt að draga inn í þemavinnuna þætti sem ekki tengjast þemanu. Aftur 
á móti er eðlilegt að inn í þemavinnuna komi einstakar kennslustundir í ákveðnu efni sem 
ekki hefur verið kennt áður  og er nauðsynlegt  fyrir framgang vinnunnar. Ef búa ætti til 
orðalista þyrfti e.t.v. að kenna um orðflokka, ef hefja ætti landafræðiverkefni gæti þurft að 
kenna að lesa á kort og í stærðfræðiverkefni gæti þurft þjálfun í metrakerfinu svo dæmi séu 
nefnd. Þarna kemur aftur fram hversu mikilvægt samhengið er. Af hverju þurfum við að læra 
um metrakerfið?  Vegna  þess   að   við   þurfum  að  mæla   í   þemavinnunni  okkar.„Ef   stærðfræði  
væri aðeins þekking sem hefði enga skírskotun til daglegs lífs væri engin leið að réttlæta að 
nota svona mikinn tíma í skólanum í að þjálfa hana. Auk þess sæju börnin lítinn tilgang í að 
læra   stærðfræði“   (Knox, bls.16 1990).  Í ljósi þess sem hér hefur komið fram á ekki að líta á 
þemavinnu sem sjálfstæða vinnu sem er unnin tvisvar í viku eða einu sinni á ári, heldur á hún 
að vera þungamiðja vinnunnar í bekknum í ákveðinn tíma. Þar á að fjalla um eins margar 
greinar og hægt er og hentar hverju sinni. Aftur á móti er ekki lagt til að aðrar greinar, sem 
líka  þurfa  tíma  séu  hunsaðar,  heldur  sé  þeim  sinnt  samfara  þemavinnunni“  (Knox, bls. 7 1990). 
Í daglegu lífi notum við málið til að fjalla um það sem við erum að fást við þ.e. til samskipta, 
aðallega munnlegra, en einnig skriflegra. Það verður því að teljast eðlilegt að íslenska sé að 
miklu leyti kennd í tengslum við eða falin í öðrum greinum eða viðfangsefnum. Einnig er 
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hægt að hugsa   sér   þemu  með   sérstakri   áherslu   á      íslensku  og  bókmenntir.   „Það  er   almennt  
viðhorf að móðurmál og listir séu aðal hjálpartækin við nám í skólastofunni og séu þess vegna 
hluti  af  öllum  viðfangsefnum“  (Knox, bls.15 1990). 
 
„Undanfarin   ár   hafa   kennarar   notað ýmsar listgreinar til að hjálpa börnum við að skilja 
aðstæður sem þau þekkja ekki af eigin raun. Myndmennt og leikræn tjáning hafa reynst 
sérstaklega   vel“   Tökum   sem   dæmi   að   búa   til   veggmynd   af   samfélagi.   Ólík   útfærsla  
mismunandi hópa mun t.d.  
 
 - skerpa hugsunina 
 - gera óljósar hugmyndir að einhverju áþreifanlegu 
 - skapa aðstæður til að fást við og leysa ýmis vandamál 
 - gefa tilefni til að bera saman hið ímyndaða og hið raunverulega 
(Knox, bls.15 1990) 

 
Hér að framan hefur komið fram að flesta eða alla þætti í skólastarfinu væri hægt að tengja 
inn í þemavinnu. Ekki er þar með sagt að öll kennsla eigi að vera í þessu formi, heldur er 
fjölbreytni góð og sjálfsögð. Aftur á móti verður að hafa í huga að þemavinna sé eðlilegur 
hluti af vinnunni í skólanum.  
Í Skotlandi, þar sem söguaðferðin var upphaflega þróuð, er skipulag í 1.- 7. bekk grunnskóla 
nokkuð öðruvísi en við þekkjum  í bæjar- eða borgarskólum á Íslandi, en aftur á móti líkara 
skipulagi í litlum sveitaskólum. Í yngri bekkjum grunnskólans (1.-7.bekk) er algengast að 
einn og sami kennarinn kenni allt í sínum bekk. Þar er innifalið móðurmál, stærðfræði, 
íþróttir, tónmennt, handmennt, myndmennt, samfélagsfræði, kristinfræði og náttúrufræði. 
Þetta fyrirkomulag gerir skipulag þemavinnu auðveldara en þar sem hver kennari kennir sína 
grein eða hver um sig fáar greinar, vegna þess að í þemavinnu fellst alltaf samþætting greina. 
Með góðri samvinnu kennara gengur þemavinna hjá fleiri en einum kennara. Skóladagurinn 
er einnig lengri í Skotlandi en á Íslandi, sérstaklega hjá yngri nemendunum. Í Skotlandi er 
skóladagur í grunnskólum  frá 9:00 á morgnana  til 3:30 síðdegis. Venjulega er klukkutími í 
hádegismat og 15 mínútna frímínútur fyrir og eftir hádegi. Þetta eru fimm klukkutímar á dag 
fyrir alla á aldrinum 5 til 15 ára og nemendur eiga að fá 200 skóladaga á ári. Skóladagur á 
Íslandi er mislangur eftir aldri eins og við vitum. Sérstaklega er hann stuttur hjá yngri 
nemendum og eru skóladagar einungis um 165 á ári.  Skosk börn eru því umtalsvert lengur í 
skólanum á dag en íslensk börn og einnig er skólaárið  meira en mánuði lengra. Þrátt fyrir 
þennan mun á skipulagi í skólum og lengd á viðveru barna í skólum í Skotlandi og á Íslandi 
getur söguaðferðin hentað mjög vel í íslenskum skólum. Við þurfum auðvitað að laga 
aðferðina og efnisvalið að þörfum okkar, gera hana að íslenskri söguaðferð, þróaða út frá 
hinni skosku Storyline-aðferð. Eðlilegt er að við höldum í ýmsar hefðir í efnisvali, en séum þó 
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ekki of fastheldin. Margar aðrar þjóðir hafa séð kosti söguaðferðarinnar og notað hana þrátt 
fyrir ólíkt skipulag á skólastarfi eins og fjallað hefur verið um áður.  
 
 
Að velja þema 
 
Þegar við veljum þemu höfum við úr mörgu að velja innan ramma námskrárinnar. Margt ber 
að hafa í huga en þó sérstaklega eftirfarandi þrjú  atriði (Knox, bls.18 1990): 
 
 1. Hvert verður meginefni  þemans.  
 2. Hver eru helstu hugtök  sem verða skýrð og skilin meðan á þemavinnunni stendur? 
 3. Í hverju verða kunnátta og færni  þjálfuð? 
 
Þó að þessi atriði komi öll saman í vinnunni mun efni þemans hafa mest áhrif á hvað verður 
fjallað um í þemavinnunni. 
  
Öll þemu ættu að: 
 - skipta máli fyrir þarfir og reynslu barnanna 
 - gefa tækifæri til að nota ýmsar aðferðir við nám 
 - gefa tilefni til að þróa skilning á hugtökum og efla færni  
 - vera þannig að skilningur og hæfni aukist þegar líður á verkið 
 - gefa tækifæri til vinnu við hæfi allra nemenda 
 - gefa  tækifæri til samþættingar þar sem hún á við 
 - kalla á notkun ýmiss konar gagna 
 - gefa börnum tækifæri til að afla sér þeirrar þekkingar sem er við hæfi  og ætlast er til. 
 
Kennarar ættu að eiga kost á ýmsum sögurömmum eða þemum, sem þeir velja svo úr hverju 
sinni eftir þörfum. Vonandi verður það þróunin á næstu árum á Íslandi að til verði 
sögurammabanki sem kennarar geta leitað í. 
 
 
Hugmynd að þema 
 
Flestum Íslendingum finnst að börn eigi að læra um sögu þjóðarinnar, en um það eru að 
sjálfsögðu skiptar skoðanir á hvað eigi að leggja mesta áherslu. Gott er að tengja saman sögu 
landsins og þjóðarinnar við landshætti og gerð og stærð landsins, enda er það nátengt og 
nánast ekki hægt að skilja það í sundur. Listir, bókmenntir, lestur, skrift og ritun eru 
óaðskiljanlegir þættir. 
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Tökum sem dæmi þema fyrir 12 ára nemendur þar sem viðfangsefni úr Íslandssögu væri 
kveikjan að þema. Hugmyndin er að fjalla um Skaftárelda. 
Þættir í því viðfangsefni væru t.d.: 
 
 •  Hvar  eru  Lakagígar? 
 •  Hvað  gerist  í  eldgosi? 
 •  Hvers  konar  eldgos  var  í    Skaftáreldum? 
 •  Hvert  rann  hraunið? 
 •  Hvers  konar  hraun  rann? 
 •  Hvað er hraunið stórt? 
 •  Hverjir  bjuggu  á  svæðinu  fyrir  gos? 
 •  Hvaða  áhrif  hafði  eldgosið  á  líf  íbúanna? 
 •  Hversu  langt  bárust  gosefnin? 
 •  Hvaða  áhrif  hafði  eldgosið  á  dýralíf? 
 •  Eru  til  sögur  um  fólkið  sem  bjó  á  svæðinu? 
 •  Hafði  gosið  áhrif  á  veðurfar? 
 •  Hvernig  er  landsvæðið  núna? 
 
Til að svara einhverjum af þessum spurningum þurfa börnin að læra um myndun og mótun 
landslags, loftslag, staðaheiti, áhrif umhverfis á fólk, náttúruhamfarir, um það sem gerðist, 
fjarlægðir, dýralíf, munnmælasögur, þjóðsögur, hvernig tungumálið hefur breyst og margt, 
margt fleira. Allan tímann eru nemendur einnig að læra íslensku í umræðum, lesa sér til 
fróðleiks, lesa sögur, skrifa frásagnir og ritgerðir, segja frá og lesa upp og síðast en ekki síst 
að læra að hlusta á aðra. Í sögurammanum þarf auðvitað að ákvarða hvað væri raunhæft að 
gína yfir miklu. 
  
Sögurammi um þetta efni er sennilega ekki til. Hvað er þá gert þegar þema er skipulagt (Bell, 

1993a)? 
 
Fyrst er að hugsa um fólk, tíma  og stað. Síðan að: 
 1. Ákveða tímann. 
 
 2. Ákveða hvernig sagan á að vera: 
  a. er hún byggð á sögu úr bók 
  b. er það saga sem þú ætlar að búa til sjálf 
  c. er sagan byggð á spennandi reynslu 
 
 3. Hvernig ætlum við að byrja? 
  a. á umhverfinu  
  b. á fólki eða dýrum  
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 4. Hvaða kafla viljum við hafa og í hvaða röð? 
 
 5. Hvaða spurningar eiga við þessa kafla? 
 
 6. Hvað þarf að gera til að svara þessum spurningum? 
 
 7. Hver verður afrakstur  vinnunnar? 
 
Söguramminn  gæti  heitið  „Hvað  gerðist  í  Skaftáreldum?“  Þá  er  að  líta  á  leiðbeiningarnar  og  
byrja að semja. Hugsa um tímann, söguna, fólkið og umhverfið. Hvað gerist síðan? Hvaða 
gögn þurfum við? Hvað viljum við að fari fram meðan á þemavinnunni stendur? 
Ekki síðri spurningar eru: Hvernig getum við skapað ákjósanlegt vinnuumhverfi fyrir 
nemendurna og haldið áhuga þeirra? Hvernig fáum við þá til að vanda sig og reyna að gera 
sitt besta? Enginn getur svarað þessum spurningum endanlega en söguaðferðin gefur viss svör 
og hefur víða reynst vel og er þá ekki ástæða til að reyna? 
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