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Söguaðferðin til að örva og auðvelda nemendum ritun. 

 
Einn af eiginleikum söguaðferðarinnar er að þegar unnið er á þennan hátt 

verða nemendurnir hluti af sögunni (verkefninu) og því sem er að gerast í 

henni. Þegar nemendum finnst þeir vera hluti af einhverju og skipta máli 

eru Þeir líklegri til að vera áhugasamari en ella. Þennan eiginleika 

söguaðferðarinnar er hægt að nota á margan hátt. Í skólanum verðum við 

að æfa ýmsa þætti mjög vel og oft, t.d. ritun. Við viljum örva nemendur 

okkar til að skrifa og vekjum athygli þeirra á mismunandi ritun allt eftir 

tilefninu og tilganginum. Það er mjög mikilvægt í hvert sinn sem við 

ætlumst til að nemendur okkar skrifi að þeir séu undirbúnir. Þeim verður 

að finnast þeir vera tilbúnir og það tekur oft tíma og orku að koma því til 

leiðar, en er þess virði. Með öðrum orðum, við verðum að láta 

nemendum finnast að þeir séu að skrifa í „alvörunni“. Þarna er það sem 

söguaðferðin, sem ýtir undir samþættingu, kemur að svo góðum notum. 

Nemendur eru hluti af því verkefni sem er verið að vinna að með 

söguaðferðinni, t.d. samfélagsfræði, og þess vegna þarf ekki að nota 

sérstakan tíma til að undirbúa ritunina í hvert sinn og mörg tækifæri 

gefast til að þjálfa mismunandi gerðir af ritun. 

 

Ég ætla að taka sem dæmi sögurammann Fuglabjargið sem fjallar um 

vitavörð á Hornströndum sem langar að fara í sumarfrí. Hann auglýsir 

eftir fjölskyldu til að leysa sig af í sumarfríinu. 

 

Vermundur vitavörður auglýsir í blöðunum eftir fjölskyldu til að leysa sig 

af í vitanum á meðan hann fer í sumarfrí. Bekknum er skipt í fjölskyldur 

sem hafa áhuga á að leysa Vermund af, vegna þess að þeim finnst 

áhugavert að dvelja á afskekktum stað á landinu þar sem náttúran er mjög 

áhugaverð, sérstaklega fuglabjargið og lífið í og kringum það. 

Fjölskyldurnar verða að velta fyrir sér hvaða hæfileikum og kunnáttu 

fjölskyldan þarf að vera búin til þess að Vermundur velji hana frekar en 

einhverja af öllum hinum fjölskyldunum sem munu örugglega sækja um. 

Eftir hugstormun og umræður skrifar hver fjölskylda bréf til Vermundar 

vitavarðar. (Ritun í ákveðnum tilgangi, unnin í hóp). 

Vermundur velur fjölskyldu og svarar öllum skriflega. Hver hópur 

nemenda býr til meðlimi fjölskyldunnar, sem hlaut starfið, og skrifar um 

persónuna persónulýsingu, um áhugamálin og persónuleikann. (Ritun, 

persónulýsing unnin í hóp). 

Fjölskyldan flyst í vitann og allur bekkurinn býr til fuglabjargið og 

umhverfi þess. Síðan finna þau út hvaða fuglar lifa í bjarginu og búa til 

myndir af þeim og setja í bjargið. Til að fræðast meira um hverja 

fuglategund vinna þeir tveir og tveir og afla sér þekkingar í bókum og 
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víðar. Síðan skrifa þeir heimildaritgerð um fuglinn og teikna hann stóran 

og einnig að innan. (Heimildaritun, tveir og tveir). 

 

Eftir þetta reyna nemendur að ímynda sér hvernig dagur í lífi síns fugls 

gæti verið í bjarginu og skrifa dagbók. (Dagbókarritun, einstaklingslega). 

Lífið heldur áfram og nemendurnir ímynda sér hvaða atburðir gætu 

komið fyrir við bjargið. T.d. skipsstrand, slys á fólki. olíuslys eða eldur í 

vitanum. Til að skrifa um eitthvað atvik eru nemendurnir beðnir að hugsa 

sér að þeir væru blaðamenn sem eru að skrifa frétt fyrir blaðið sitt. Þeir 

skoða dagblöð, fyrirsagnir, uppsetningu, stíl o.fl. og velja síðan atvik til 

að skrifa um tveir og tveir saman. 

Fyrst skrifa þeir uppkast, en hreinrita síðan í tölvu og teikna mynd þar 

sem bekkurinn gefur út fréttablað með öllum greinunum í lokin. 

Þetta verður að ganga hratt og ekki vinnst tími til að leiðrétta allar villur, 

rétt eins og í dagblöðunum. (Ritun, greinaskrif, tveir og tveir saman).  

Síðan er rætt um hvað þeir geti gert ef þeir hefðu mikinn áhuga á verndun 

náttúrunnar og vildu líka hafa áhrif á aðra. Þeir stinga upp á að þeir gætu 

gengið á undan með góðu fordæmi og einnig stofnað náttúru-

verndarsamtök. Hver hópur býr til merki samtaka og finnur nafn og 

slagorð. Einnig búa hóparnir til reglur sem þeirra samtök vilja setja upp 

við fuglabjargið til að hvetja fólk sem væri þar á ferð til að huga að 

verndun náttúrunnar. Mikið er rætt um orðalag á reglum sem væri líklegt 

til að örva fólk til að fara eftir fyrirmælunum. (Ritun, reglur og slagorð 

unnin í hóp). 

Nú er sumarleyfinu að ljúka og Vermundur fer að koma til baka. 

Nemendurnir skrifa um eftirminnilegan dag í sumarleyfinu út frá 

sjónarhorni persónunnar í fjölskyldunni sem þau bjuggu til. (Ritun, 

persónulýsing unnin í hóp). 

Að þessu loknu er undirbúið foreldrakvöld og nemendurnir skrifa 

boðskort. (Ritun, boðskort, einstaklingslega). 

Nemendur undirbúa einnig dagskrá og skrifa stutta kynningu fyrir þau 

atriði í verkefninu sem þeir kynna. (Ritun, kynningar, unnið í misstórum 

hópum). 

Að lokum skrifa nemendurnir um sögurammann. Eins konar mat. 

Hvernig fannst þeim og hvað hafa þau lært? (Ritun, sjálfsmat unnið 

einstaklingslega). 

 

Öll þessi tækifæri til ritunar komu mjög eðlilega og það var mjög lítið um 

kvartanir. Lítinn tíma þurfti til undirbúnings í hvert skipti, vegna þess að 

nemendurnir voru hluti af sögunni þá þegar og gátu skrifað sem fugl, 

fjölskyldumeðlimur og blaðamaður án teljandi erfiðleika. Kennarinn fékk 

tækifæri til að þjálfa margar gerðir ritunar án þess að það yrði leiðinlegt. 

Þegar söguaðferðin er notuð verða nemendur áhugasamir og hluti af 
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sögunni sem verið er að vinna að og við kennarar fáum mörg tækifæri til 

að æfa grundvallaratriði svo sem ritun sem eðlilegan hluta af verkefninu 

af því að nemendurnir sjá tilgang með verkinu. 

 


