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„Klukkustundaræfingu hefur hver einstaklingur fyrst fengið á 

kennsluprófi. Og augljóst er, hve gersamlega ófullnægjandi slík 

æfingaskilyrði hljóta að vera“ 

(Ísak Jónsson, 1958) 
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Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og lærdóm kennaranema 

af vettvangsnámi, þ.e. þeim hluta grunnskólakennaranáms sem fram fer í 

grunnskólum. Markmið með vettvangsnámi er að nemendur fái sem bestan 

skilning á öllum hliðum skólastarfsins með því að fá tækifæri til að læra í starfi.  

Rannsóknin var gerð á vormisseri 2011 og tók til kennaranema við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem höfðu lokið öllu vettvangsnámi sínu.  

Upplýsingaöflun fór þannig fram að lagður var spurningalisti fyrir kennaranema á 

lokaári í grunnskólakennarafræðum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

telja kennaranemar að vettvangsnám sé mikilvægur þáttur í kennaranáminu. Þeir 

eru líka almennt mjög jákvæðir í garð vettvangsnámsins og telja að þeir hafi getað 

tileinkað sér ákveðna þætti í vettvangsnámi sínu. 

Í spurningalistanum var m.a. spurt hvort viðkomandi gæti tengt saman fræðin og 

framkvæmd á vettvangi, hvort nemandinn hefði öðlast verklega og fræðilega 

þekkingu og hvort honum hafi tekist að efla faglega sjálfsmynd og þróað sína 

eigin starfskenningu. Að auki var spurt um tímalengd vettvangsnáms, viðtökur, 

samvinnu og skipulag.  
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lögð fram til BA-prófs og svarar til 14 eininga í uppeldis- og 

menntunarfræðum. Leiðsögukennari minn er Jón Jónasson, lektor við 

kennaradeild Háskóla Íslands og fær hann mínar þakkir fyrir að taka þetta 

verkefni að sér og góða leiðsögn.  

Öllum sem svöruðu spurningalistanum færi ég mínar bestu þakkir. 

Sigfríður Ásbjörnsdóttir fær þakkir fyrir að lesa endalaust yfir, lagfæra og koma 

með ábendingar. Systur minni þakka ég kærlega fyrir að gefa mér afnot að íbúð 

sinni til lærdóms auk þess að hafa mikla trú á mér.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla þá þolinmæði sem þau 

sýndu mér. Börnunum mínum, Þorsteini Gretti og Rannveigu fyrir að þola 

„mamma er að læra“ og hinum nýfædda Jóni Alberti fyrir að bíða þolinmóður 

eftir móðurmjólkinni og sætta sig við pela einstöku sinnum. 

Að lokum fær minn yndislegi maki sem las endalaust yfir þessa ritgerð, þakkir. 

Hann gaf mér ómetanlegan stuðning, hvatningu og aðstoð. Takk ástin mín, hefði 

ekki getað þetta án þín. 
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1. Inngangur 
 
Haustið 2008 hóf ég nám í grunnskólakennarafræðum og valdi matreiðslu sem 

kjörsvið. Auk þess að vera í bóklegum námsgreinum með þeim verklegu fór ég 

líka á vettvang. Í því felst að fara í grunnskóla til að sjá skólastarfið og læra af 

kennurunum þar. Þetta fyrirbæri þekkti ég reyndar vel þar sem ég hef iðnmenntun. 

Í iðnnáminu fór ég sem nemi í ár hjá stóru fyrirtæki og fékk að læra af öllum þeim 

sem þar störfuðu. 

Vettvangsnám í grunnskólakennarafræðum er skipulagt þannig að kennaranemi er 

í stuttan tíma hvert sinn. Hann þarf að undirbúa kennslu bæði á sínu kjörsviði og 

kenna aðrar námsgreinar og skiptir þar engu máli hvort hann hafi kunnáttu í þeim. 

Ég fékk t.d. að kenna um stórveldi í Afríku og á Indlandi sem olli mér áhyggjum 

og streitu. Ég fékk líka á tilfinninguna að kennaranemar raski starfi 

viðtökukennara en það er ætlast til að nemandi eigi að kenna ákveðnar 

kennslustundir og eigi að styðjast við þær aðferðir sem kenndar eru á 

Menntavísindasviði. Þær kennsluaðferðir samræmast stundum engan veginn 

kennsluaðferðum viðtökukennarans og getur því aðlögunin verið streituvaldandi 

hjá báðum aðilum. 

Á þriðja misseri var ég orðin frekar neikvæð í garð námsins, þótti skipulag þessa 

vettvangsnáms vera ábótavant, viðtökukennari ósamvinnuþýður og farið var að 

kenna flest öll námskeiðin á mínu kjörsviði í fjarnámi. Það varð til þess að ég 

skipti um námsleið og varð uppeldis- og menntunarfræði fyrir valinu. 

Vettvangsnámið fannst mér þó alltaf mjög áhugavert að skoða og var ég ákveðin í 

því að láta lokaverkefnið fjalla um það á einn eða annan hátt.  

Vettvangsnám er sá hluti náms kennaranema sem fram fer á vettvangi í einum af 

samsstarfsskólum Menntavísindasviðs. Í því kynnast kennaranemar skólastarfi í 

heild ásamt að takast á við kennslu. Í vettvangsnámi fá nemar tækifæri til að 

tengja saman fræði og framkvæmd miðað við þá þekkingu og kunnáttu sem þeir 

hafa aflað sér í háskólanáminu (Háskóli Íslands, e.d.). 

Markmið með vettvangsnámi er að gera kennaranema kleift að kynnast sem 

flestum hliðum skólastarfsins (Cohen, Manion og Morrison, 2004). Það er 
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nauðsynlegt til að undirbúa nemandann auk þess er það talið hafa mikil áhrif í 

námsferlinu (Ferrier-Kerr, 2009, Hanline, 2010).  

Að kynnast starfi kennarans að eigin raun er mikilvægt fyrir hvern þann sem á að 

kenna. Reynslan af því að sjá reynda kennara að störfum er ómetanleg. Það skiptir 

einnig miklu máli að geta tengst nemendunum persónulega (Tomlinson, 2003).  

Höfundi þótti áhugavert að vita hvernig kennaranemum hefði tekist eftirfarandi í 

vettvangsnámi sínu og voru rannsóknarspurningarnar:  

1. Hvernig tókst nemanda að tengja saman fræði og framkvæmd í sínu 
vettvangsnámi? 

2. Öðlaðist nemandi verklega og fræðilega þekkingu?  

3. Hvernig tókst nemanda að efla faglega sjálfsmynd og þróa sína 
starfskenningu í vettvangsnámi sínu? 

 

Uppbygging ritgerðarinnar hefst á því að stiklað verður á stóru í sögu 

vettvangsnáms og hvernig þróun þess hefur verið. Gerð verða skil á skipulagi 

vettvangsnáms þess árs sem rannsóknin náði til. Skoðuð verða þau markmið 

vettvangsnáms sem sett eru. Einnig er farið í nokkrar rannsóknir og skýrslur sem 

gerðar hafa verið á vettvangsnámi. Einn kafli fjallar um rannsókn höfundar; 

aðferðafræðina, framkvæmdina og þátttakendur. Að lokum er farið yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar og höfundur dregur þær saman og svarar 

rannsóknarspurningunum. Loks er endað á lokaorðum. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður farið í sögu vettvangsnáms og hvernig skipulagi var háttað 

hjá kennaranemum sem voru þátttakendur í rannsókninni. Einnig er farið í þær 

rannsóknir og þær tillögur sem lagðar hafa verið fram um vettvangsnám.  

 

2.1 Saga vettvangsnáms 

Laugardaginn 14. september árið 1907 voru samþykkt á Alþingi lög um stofnun 

Kennaraskóla Íslands í Reykjavík. Í framhaldi af því var skólahús reist sumarið 

eftir og skólinn settur í fyrsta sinn 1. október 1908. Árið 1922 var lagt fram 

frumvarp til laga um kennaraskóla og lengja átti námstímann í fjögur ár auk þess 

að stofna fullkominn æfingaskóla. Frumvarp þetta var ekki samþykkt sökum 

kostnaðar. Það var ekki fyrr enn 21 ári síðar en þá voru sett ný lög. Nýju lögin 

kváðu á um að lengja námstímann í fjögur ár og einnig voru inntökuskilyrði 

þyngd (Freysteinn Gunnarsson, 1958). Talið var að æfingakennsla væri 

mikilvægur þáttur í starfi Kennaraskólans og í byrjun var ætlast til að 

kennsluæfingar færu fram í barnaskóla bæjarins (Miðbæjarskólanum). Það gekk 

illa því langt var á milli húsa svo ákveðið var að taka 20 börn á skólaaldri til 

kennslu í Kennaraskólanum. Sú kennsla fór fram í geymsluhúsi skólans í 

kjallaranum, en þegar kólna tók í veðri var ekki vært þar fyrir kulda því að enginn 

var ofninn (Freysteinn Gunnarsson, 1958). Árið 1930 þegar Austurbæjarskóli tók 

til starfa fluttist æfingakennslan þangað og stóð í tvö ár. Það þótti ekki gefa góða 

raun að hafa æfingakennsluna í svo stórum skóla og fluttist hún því í Grænuborg. 

Þar voru tvær kennslustofur og þurfti Kennaraskólinn aðeins eina þeirra undir 

æfingakennsluna. Ísak Jónsson fékk hina stofuna fyrir sinn einkaskóla. Síðar tók 

Ísak að sér æfingakennslu vegna smábarna og var það fyrsta æfingakennsla yngri 

barna sem fram fór við Kennaraskólann. Æfingadeildir Kennaraskólans og skóli 

Ísaks Jónssonar voru í sambýli til ársins 1954 en þá fluttist Ísaksskóli í eigið 

húsnæði við Bólstaðarhlíð og æfingakennslan með (Björgvin Jósteinsson, 1983). 

Árið 1969 tók svo Æfingaskólinn til starfa þar til ársins 1995 en þá var hann 

lagður niður og borgin tók við rekstrinum í kjölfar grunnskólalaganna (Björgvin 

Jósteinsson og Ólafur H. Jóhannsson, 2002). Í Æfingaskólanum var lögð áhersla á 

að farið væri eftir fyrirmælum um aðferðir og nákvæmar kennsluáætlanir voru 

uppskrift kennaranemans að kennslustundinni. Hugmyndin um að kennari sé 
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verkstjóri og aðstoði nemana eftir þörfum eða að hinn óreyndi læri af þeim 

reynda. Æfingaskólinn hafði það hlutverk að sjá til þess að skipan og inntak 

æfingakennslu væri á hverjum tíma með þeim hætti að kennaranemum gæfist 

kostur á að kynnast framansögðu á vettvangi og skipuleggja og kenna á þann hátt 

að skólastarf kæmist sem næst þeim markmiðum sem því væru sett (Ólafur H. 

Jóhannsson, 1983).  

 

2.2 Óskhyggja Ísaks Jónssonar 

Árið 1958, eftir að hafa séð um æfingakennslu í rösklega aldarfjórðung við 

Kennaraskóla Íslands, kom Ísak Jónsson (1958) fram með eftirfarandi 

hugleiðingar um æfingakennslu: 

1. Heimsóknir til kennara. Að nemi fái innsýn í kennslu eins og hún gerist 

almennt í skólum. Að hann fái að fylgjast með undirbúningi, 

bekkjarstjórnun og fleira..  

2. Sýnikennsla æfingakennarans. Neminn leggi sig allan fram til að hafa 

sem mest gagn af kennslu kennarans.  

3. Sýnikennsla með aðstoð kennaranema. Í lið 2 var neminn virkur 

áhorfandi. Áður en neminn tekur við fullri kennslu er betra að lofa honum 

að starfa með æfingakennara. Og hér er æfingakennarinn „lifandi“ 

kennsluáætlun, sveimandi um stofuna, hvetjandi til athafna og gefandi ráð.  

4. Æfingar kennaranema með aðstoð æfingakennara. Hér verða 

hlutverkaskipti. Neminn tekur ábyrgð á kennslustundinni og kennir á meðan 

æfingakennari horfir á. Bein gagnrýni kemur seinna og við aðrar aðstæður.  

5. Æfingar kennaranema, án aðstoðar æfingakennara. Hér er komin góður 

grundvöllur fyrir því að neminn beri fulla ábyrgð á kennslu.  

6. Kennsludagleið. Hér á neminn að komast í enn frekari kynni við 

skóladaginn. Nú er það heill kennsludagur þar sem neminn byrjar á að 

fylgjast með æfingakennara og vinnur svo með honum. Að því búnu kennir 

hann á eigin ábyrgð þannig að þetta verður eins konar „kjörvekefnadagur“. 

Er neminn hæfur til að undirbúa kennslu á mörgum verkefnum samtímis? 

7. Vikuæfingar. Næsta æfingastig verður vikuáfangi. 

8. Tímabilsæfingar. Hér á æfingum að ljúka með tímabilsáfanga og vera í 

um tvær til þrjár vikur. Nú er neminn ábyrgur fyrir öllum athöfnum og ætti 
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neminn því að fá fjölbreytta möguleika til þjálfunar. Hér á nemanum að 

lærast að gera athuganir, standa fyrir rannsóknum, semja verkefni, fjölrita, 

prófa, gera skýrslur, útbúa kennsluáhöld, kynnast félagshlið skólalífsins og 

reyna mátt sinn í stjórnsemi.  

Þessar hugleiðingar Ísaks eru áhugaverðar og nokkuð háleit markmið. Að lokum 

segir hann í niðurlagi kaflans:  

„Framtíðin mun svara fyrir sig. Ný ráð koma með nýjum kynslóðum og 

nýjir siðir með nýjum herrum. En vel þætti mér, ef þessi áætlunarbrot gætu 

orðið nokkur bending fyrir þá, sem æfingakennslu hafa á hendi við 

Kennaraskóla Íslands í framtíðinni“ (Ísak Jónsson, 1958:232). 

 

2.3 Háskólinn á Akureyri 

Fyrirkomulag vettvangsnáms í Háskólanum á Akureyri er öðruvísi skipulagt enn í 

Háskóla Íslands. Samkvæmt Handbók um vettvangsnám og æfingakennslu við 

þann skóla fara nemendur í stuttar skólaheimsóknir á 1. og 2. misseri en á því 

þriðja eru nemendur í tólf vikur og eru sjö af þeim æfingakennsla. Þau markmið 

sem sett eru til nemenda þar eru:  

 

 Að starfa í grunnskóla undir handleiðslu leiðsagnarkennara 

 Kynnast innviðum skólans sem stofnunar og þeim kröfum sem samfélagið 

gerir til hans 

 Öðlast innsýn í ólíka þætti skólastarfs, kennslu sem aðra þætti 

 Fá þekkingu á starfi skólasafns 

 Kynnast af eigin raun helstu kennsluaðferðum og þeim aðferðum sem 

kennara nota við að skipuleggja og undirbúa kennslu 

 Fá innsýn í námsefni í öllum greinum grunnskólans  

(Háskólinn á Akureyri, 2010:19) 

Sum markmiðin eru svo yfirgripsmikil að ekki er hægt að búast við því að 

nemandi nái þeim til fulls á þeim fáu vikum sem vettvangsnámið er (Háskólinn á 

Akureyri, 2010). Komið er að svipuðum markmiðum hjá Menntavísindasviði t.d. 

tengingu við fræðilegt nám, mat á eigin gengi og þátttöku í félagslífi. 
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2.4 Markmið vettvangsnáms 

Á fyrsta misseri er kennaranema úthlutað heimaskóla. Þar kemur hann til með að 

stunda vettvangsnám sitt sem felst í því að fylgjast með starfi kennara og þeim 

nemendum sem hann kemur til með að kenna. Þegar lengra líður á námið fer hann 

að stunda æfingakennslu þar, bæði á sínu kjörsviði og utan þess. 

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Háskóla Íslands um vettvangsnám eru 

markmið þess að nemandi: 

 fái sem bestan skilning á starfi kennara 

 fái tækifæri til að læra í starfi og reyna í verki þá fræðilegu þekkingu sem 

hann öðlast í bóklega hluta námsins, með því að samþætta fræði og starf 

 öðlist það persónulega öryggi sem fagmanni er nauðsynlegt til þess að ná 

árangri sem er forsenda starfsánægju 

 öðlist færni í samvinnu og samstarfi, temji sér umburðarlyndi og 

fordómalaust viðhorf og hafi manngildis- og jafréttissjónarmið ávallt að 

leiðarljósi 

 nái þeirri verkleikni sem nauðsynleg er til þess að geta uppfyllt þær kröfur 

sem kennarastarfið útheimtir 

(Háskóli Íslands, 2010) 
 

Áhersla er lögð á að nemar fái tækifæri til að tengja saman fræði og framkvæmd 

með því að prófa þá þekkingu og kunnáttu sem þeir hafa aflað sér í 

háskólanáminu.  
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2.5 Skipulag vettvangsnáms árið 2008 

Eftir sameiningu Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) og Háskóla Íslands 27. mars 2007 

hafa orðið breytingar á skipulagi grunnskólakennaranáms. Enn fremur hafa verið 

gerðar breytingar fyrir námsárið 2011-2012 sem ekki verður fjallað um hér.  

Þegar höfundur lagði könnunina fyrir þá nemendur sem ljúka 

grunnskólakennarafræðum vorið 2011, var miðað við það skipulag sem er í 

Kennsluskrá Háskóla Íslands 2008. Sést uppsetning á því í töflu 1.  

Tafla 1. Yfirlit með hliðsjón af árum. Grunnskólakennarafræði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Kennsluskrá Háskóla Íslands, 2008) 
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Skylda  Námskeið kjörsviðs 10e 4Ve 

Bundið val   Félagsfræði og skólasaga 10e 

Skylda   Námskeið kjörsviðs 10e 

Skylda   Námskeið kjörsviðs 10e 4Ve 

Val         Valnámskeið 10e  
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Skylda  Námskeið kjörsviðs 10e 
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Annað ár Vor Haust 
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Vettvangsnám er í skyldunámskeiðinu Nám og kennsla: Inngangur. Þar á neminn 

að fylgjast með skólastarfi og að kenna í eina til þrjár kennslustundir. Í 

kennsluáætlun námskeiðisins (fylgiskjal 1) er gert ráð fyrir að fylgjast með 

ákveðnum nemendahópi eða kennarateymi. Einnig á að taka virkan þátt í starfinu 

t.d. með því að aðstoða kennara og nemendur. Svo á neminn að kenna í eina til 

þrjár kennslustundir ef hægt er að koma því við. Hann á einnig að fylgist með 

einum umsjónarkennara, einum námshópi eða árgangi allt eftir því hvernig námið 

er skipulagt í hverjum skóla. Ætlast er til að neminn fái beina tengingu við 

kennslu með því að aðstoða viðkomandi kennara og leggja fyrir eitt verkefni.  

Á öðru misseri velur nemandi sér eitt af bundnu námskeiðunum Nám og kennsla 

yngsta stig, miðstið eða unglinastig. Í kennsluáætlun Nám og kennslu unglinga 

(fylgiskjal 2) er ætlast til að þeir nemendur sem eru í sama heimaskóla vinni að 

sameignlegu kennsluverkefni. Það felur í sér samþættingu greina, samvinnu 

kennara eða samkennslu hópa allt eftir aðstæðum á hverjum stað.  

Í skyldu námskeiðinu Fagmennska kennara (fylgiskjal 3) sem nemendur taka á 

sínu lokamisseri stendur í þeirri kennsluáætlun að nemar geri áætlun um kennslu 

og önnur viðfangsefni í vettvangsnámi í samráði við tengilið og æfingakennara 

heimaskóla.  

 

3. Greinargerðir, skýrslur og rannsóknir 
 
Nokkurra upplýsinga hefur á undanförnum árum verið aflað um viðhorf ýmissa 

hópa til vettvangsnáms t.d. með könnunum gerðra í lok hvers misseris. Reynt var 

að hafa uppi á þessum upplýsingum og niðurstöðum með litlum árangri. Svörin 

sem höfundur fékk þegar hann leitaði eftir þeim voru að þau væru ekki til 

birtingar.  

Sigríður Pétursdóttir, deildarstjóri við kennaradeild Háskóla Íslands, byggði 

meistaraprófsverkefni sitt, árið 2007, á rannsókn um viðhorf kennaranema og 

viðtökukennara á vettvangsnámi. Sigríður er umsjónamaður vettvangsnáms á 

grunnskólabraut og var það einnig þegar hún framkvæmdi rannsóknina.  

Verkefni Sigríðar var að kanna reynslu kennaranema og viðtökukennara af 

vettvangsnámi. Sigríður notar megindlega og eigindlega aðferð þ.e.a.s. leggur 

spurningalista fyrir kennaranema og viðtökukennara auk þess að ræða við rýnihóp 
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kennaranema. Þátttakendur voru 165 kennaranemar sem voru að ljúka sínu námi á 

grunnskólabraut við KHÍ. Árið sem rannsóknin var gerð var skipulag 

vettvangsnámsins öðruvísi en það er í dag. Því var skipt í ákveðin tímabil undir 

nafninu Vettvangsnám I, Vettvangsnám II og Vettvangsnám III.  

Niðurstöður í rannsókn Sigríðar eru að nokkuð almenn ánægja ríki á meðal 

kennaranema. Kennaranemar telja að vettvangsnám sé mikilvægur þáttur í 

kennaramenntun. Í umræðum í rýnihópnum kemur fram hve stuttan tíma 

kennaraneminn er á vettvangi hverju sinni. Aðeins þrjár, fjórar og fimm vikur og 

að spenna fylgir vettvangsnámi. Kennaranemarnir mega hafa sig alla við að 

kynnast nemendum og skólastarfi. Ef það væri lengra má vera að kennaranemar 

gæfu fræðunum meiri athygli og sinntu ígrundun í víðara fræðilegu samhengi. 

Nemendur töldu einnig að ef þeir færu oftar í sama skólann gætu þeir myndað 

frekari tengsl og yrðu því betur í stakk búnir til ígrundunar (Sigríður Pétursdóttir, 

2007:109). 

Spurt var um undirbúning nemenda fyrir öll þrjú vettvangstímabilin, hvort hann 

hefði komið að góðum notum eða væri ábótavant. Sá undirbúningur fylgdi þeim 

námskeiðum sem tengdust vettvangsnáminu. Flestir voru jákvæðir en í 

Vettvangsnámi I virtist ríkja mesta ánægjan þar sem um 80% merktu við tvo 

jákvæðustu svarmöguleikana. Einnig kom fram að tveir nemendur hefðu viljað fá 

meiri undirbúning sem tengist aga- og bekkjarstjórnun.  

Athugasemdir sem kennaranemarnir komu með varðandi samskipti við 

viðtökukennara sinn voru athyglisverðar að mati Sigríðar. Hún segir augljóst að 

kennaranemar geri kröfur til viðtökukennara og hafa miklar væntingar til 

vettvangstímabilanna. Það sem fram kom var meðal annars að einn nemandinn 

hefði viljað að viðtökukennari hans sveigði aðeins útaf eigin kennsluáætlun, annar 

sagði að hans viðtökukennari hefði verið lítið til staðar. Enn annar nemandi sagði 

að undirbúa mætti viðtökukennara betur fyrir komu nemanna í áheyrn en hann 

hafði lennt í miðri frjálslestrarbókaviku. Í þannig aðstæðum er ekki hefbundið 

nám í gangi. 

Sigríður skrifar einnig um nýja skipulagið sem tók gildi haustið 2007. Í því fólust 

m.a. grundvallarbreytingar á tengslum vettvangsnáms við fræðilega þætti 

kennaranámsins þar sem að vettvangsnámið yrði hluti kennslufræðilegra 
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námsleiða en ekki sérstök námskeið í kennsluskrá. Einnig bendir hún á að 

hugmyndir um kandídatsár hafi lengi verið ræddar og talin vera heppilegur kostur.   

Með kandídatsári er átt við það að leiðsögn á vettvangi væri síðasti hluti námsins 

og byggði á hugmynd-um úr kennaranáminu m.a. um ígrundun á reynslu í 

tengslum við fræði. Má ætla að það skyti styrkari stoðum undir starfskenningu 

nýútskrifaðra kennara og að þeir yrðu öflugri fagmenn en nú er þegar þeir kæmu til 

starfa í skólum (Sigríður Pétursdóttir, 2007:116). 
 

Árið 1994 var gerð könnun þar sem menntamálaráðherra hafði í hyggju að leggja 

fyrir á Alþingi frumvarp til laga um breytingu sem fól í sér frestun á ákvörðun um 

lengingu náms í fjögur ár. Auk þess var KHÍ beðinn um að gera grein fyrir þeirri 

vinnu við endurskoðun námskrár og kennsluskrár fyrir þriggja ára kennaranám 

sem af þessari ákvörðun hlytist. Komið var á fót starfshópi til að undirbúa tillögur. 

Hópur þessi taldi mikilvægt að afla upplýsinga um viðhorf til kennaranáms og 

gerði nokkrar kannanir sem voru til hliðsjónar tillögugerðar. Ein þessara kannanna 

var spurningalisti sem lagður var fyrir 3.árs kennaranema auk þess að símakönnun 

var gerð til þeirra nemenda sem útskrifaðir voru 1990, 1991 og 1992 (Auður 

Torfadóttir, Börkur Hansen, Erla Kristjánsdóttir, Gunnsteinn Gíslason, 

Guðmundur B. Kristmundsson og Ingvar Sigurgeirsson, 1994).  

Í símakönnuninni var spurt hvað þyrfti helst að efla í kennaramenntun að dómi 

nýútskrifaðra kennara svo að undirbúningur fyrir kennarastarfið yrði markvissari 

voru nokkur atriði sem skáru sig úr samkvæmt niðurstöðum. Að auka þyrfti 

æfingakennsluna og jafnvel bæta við kandídatsári. Til að gera námið hagnýtara og 

markvissara sögðu þeir að auka þyrfti fræðslu um hvernig bregðast eigi við 

daglegum vandamálum varðandi hegðun, taka á móti börnum, halda aga og 

samstarfi heimila og skóla. Einnig töluðu þeir um „sýnishornabakka“ og 

„sýnishornakennslu“ en þá var átt við að kennslan snúist um það að leyfa 

nemendum að smakka í stað þess að kafa dýpra í viðfangsefnin. Það vanti stærri 

námskeið og að fækka mætti kynningarnámskeiðum. Háskólanám sé ögun og það 

þurfi að stuðla að meira sjálfstæði nemenda í náminu (Auður Torfadóttir og fl., 

1994).  

Auður Torfadóttir, Erla Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Karl Jeppesen, 

Kristín Viðarsdóttir og Páll Ólafsson (1997) voru í starfshóp sem var beðinn um 

að koma með tillögur að framtíðarskipan vettvangsnáms við KHÍ. Aðdragandinn 
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voru nýju lögin um flutning grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga sem olli því að 

hlutverk Æfingaskólans í vettvangsnámi við KHÍ breyttist. Af þeim tillögum sem 

komu fram má helst nefna tilfærslu á námskeiðum þ.e.a.s. námskeið flutt af 1. 

misseri yfir á 2. misseri vegna óska kennara. Tillögur um breytingar á 

vettvangsnáminu snérust aðallega um einingafjöldann, að hann héldist óbreyttur 

en tilfærslur yrði á þeim. 

Árið 2002 var stofnaður nýr starfshópur til að fara í saumana á vettvangsnámi á 

öllum námsbrautum. Þar kom einnig fram að nemendur hafa kvartað yfir því að 

ekki sé í náminu fjallað um hlutverk umsjónakennara, samskipti, aga- og 

bekkjarstjórnun og foreldrasamstarf (Ingvar Sigurgeirsson, Anton Bjarnason, 

Brynhildur Briem og fl., 2002).  

Lilja M. Jónsdóttir, lektor við kennaradeild Háskóla Íslands, gerði rannsókn um 

viðhorf ungra kennara til kennaramenntunar sinnar. Rannsóknin er liður í 

doktorsnámi hennar. Niðurstöður úr þeirri rannsókn eru t.d. þær að kennararnir 

vildu sjá vettvangsnámið lengra. Þrír viðmælenda hennar töluðu um kandídatsár. 

Vettvangsnámið sé yfirleitt sá hluti námsins sem kennaranemar telja gagnlegastan 

og því vilja margir leggja meiri áherslu á að efla það (Lilja M. Jónsdóttir, 2005).  

Haustið 2007 leitaði brautarstjórn KHÍ til aðila um að sitja saman í hóp og gera 

tillögur um vettvangsnám. Helstu verkefnin voru eftirfarandi: 

 Að útfæra hugmyndir um heimaskóla fyrir alla kennaranema í grunnnámi á 

kennarabraut þ.m.t. fyrirkomulag á samskiptum milli KHÍ og heimaskóla 

 Að gera tillögu um útfærslu á verkmöppum kennaranema 

 Að útfæra hugmynd um leiðsögukennara/mentor í vettvangsnámi innan 

KHÍ 

 Að standa fyrir opnum fundum fyrir kennara í KHÍ um vettvangsnám 

 Að gera tillögur um fyrirkomulag á utanumhaldi um vettvangsnám í KHÍ 

og möguleg tengsl við kennslugagnasafn 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, Bryndís Garðarsdóttir, 

Hafþór Guðjónsson og fl., 2007:8). 

 

Þessi starfshópur leitaði víða um umfjöllun vettvangsnámsins og var viðhorf 

kennaranema meðal annars haft til hliðsjónar. Fram kemur að tengja þurfi enn 

betur saman ákveðna fræðilega áfanga og nám á vettvangi enda er eitt af 
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markmiðum vettvangsnáms að nemar fái tækifæri til að tengja saman fræði og 

framkvæmd. Samkvæmt mati starfshópsins eru meginmarkmið með 

vettvangsnámi eftirfarandi:  

 Að nemendur fái sem bestan skilning á öllum hliðum skólastarfsins, 

tækifæri til að læra í starfi og reyna í verki þá fræðilegu þekkingu er þeir 

öðlast í bóklega hluta námsins, með því að flétta saman fræði og starf og 

skilja hvernig þetta tvennt þarf að fléttast saman í órjúfanlega heild 

 Að nemendum séu tryggðir möguleikar til að ná þeirri verkleikni sem 

nauðsynleg er til þess að geta uppfyllt þær kröfur sem kennarastarfið 

útheimtir og þar með framfylgt af fagmennsku þeim lögum sem þeim er 

ætlað að vinna samkvæmt 

 Að nemendur öðlist það persónulega öryggi sem fagmanni er nauðsynlegt 

til þess að ná árangri sem er forsenda starfsánægju 

 Að nemendur öðlist færni í samvinnu og samstarfi, temji sér umburðarlyndi 

og fordómalaus viðhorf og hafi manngildis- og jafnréttissjónarmið ávallt að 

leiðarljósi 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, Bryndís Garðarsdóttir, 

Hafþór Guðjónsson og fl., 2007:8). 

 

Ennfremur er mat starfshópsins að með vettvangsnámi öðlist neminn reynslu og 

fái innsýn í skólastarfið. Einnig fær hann tækifæri til að vinna úr reynslunni og 

skoða hana í fræðilegu ljósi í KHÍ. Með gagnkvæmu samspili háskólans og 

starfsvettvangs getur neminn mótað sínar starfshugmyndir. Helsta tillaga um 

markmið og áherslur í vettvangsnámi samkvæmt starfshópnum er: „Megin 

markmið með vettvangsnámi er að kennaranemi fái tækifæri til að tengja saman 

fræðilega og verklega færni og öðlist faglegt og persónulegt öryggi til að takast á 

við starfið“ (Anna Kristín Sigurðardóttir og fl., 2007:24). 

Starfshópurinn leggur einnig til að hver nemi hafi námsmöppu til að undirstrika 

ábyrgð nemandans á námi sínu. Hún myndi gefa eins konar þráð og stuðla að 

samfellu í náminu. Nemendur myndu byrja að móta hana strax á fyrsta misseri og 

yrði hún gerð upp á því síðasta.  

Á hverju skólaári eru fráteknar vikur til vettvangsnáms, tvær vikur að hausti og 

þrjár vikur að vori. Mikilvægt er þó að skapa svigrúm fyrir lengra samfellt 

vettvangsnám einhvern tíma á námstíma.  
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Þessum starfshópi var ekki ætlað að setja fram hugmyndir fyrir fimm ára 

kennaranám en þá lá fyrir frumvarp til laga um fimm ára kennaranám. Þó leggur 

hann til að stærsti hluti í M.Ed. hluta námsins verði svo kallað kandídatsmisseri 

og yrði útfærslan þannig að nemar yrðu fjóra daga í viku á vettvangi, að sinna 

bæði kennslu og rannsóknum á skólastarfi, mæti síðan einn dag í viku í háskólann. 

Lagt er til að nýr starfshópur verði skipaður til að gera nánari útfærslu á slíku 

kandídatsmisseri. Sérstaklega þyrfti að skoða vettvangsnám hjá þeim 

kennaranemum sem starfa við kennslu meðfram námi og hafa reynslu af kennslu.  
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4. Rannsóknin 
Í þessum kafla verður greint frá rannsókninni sem framkvæmd var sérstaklega 

vegna verkefnisins. Greint verður frá framkvæmd, aðferðum og úrvinnslu. 

Rannsóknin er dæmigerð megindleg rannsókn sem einkennist af lýsandi tölfræði. 

Leitað var upplýsinga hjá kennaranemum um viðhorf þeirra og lærdóm í 

vettvangsnáminu.  

 

4.1 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og lærdóm kennaranema, 

m.ö.o. að fá þeirra sýn á vettvangsnám sitt. Megindleg aðferð var notuð til að leita 

svara og var lagður fyrir spurningalisti.  

Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá, að safna má fjölbreyttum gögnum 

á skömmum tíma. Þá hefur það styrkt slíkar kannanir að þær eru réttmætar í þeim 

skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir 

eins og margar innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt. Einnig er 

spurningakönnunum beitt í nánast öllum greinum sem fjalla um manninn á einn 

eða annan hátt (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Síðasta spurningin í könnuninni var opin þar sem nemendum gafst tækifæri á að 

koma ábendingum á framfæri. Notuð var eigindleg aðferð til að greina þessar 

ábendingar með því að finna út nokkur þemu. Eigindlegar aðferðir notast m.a. við 

djúp viðtöl, þátttökuathuganir, rýnihópa og greiningar á texta svo eitthvað sé 

nefnt. Ekki er reynt að finna einhverja reglu eins og megindlega aðferðin gengur 

út á heldur er tilgangurinn að skilja veruleika fólks (Esterberg, 2002). 

 

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 129 nemendur á sínu lokaári við grunnskólakennarafræði 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Alls tóku 84 nemendur þátt í könnuninni eða 

65%. Spurningalisti var sendur rafrænt auk þess að senda ítrekun viku seinna til 

þeirra sem ekki höfðu svarað. Höfundur hafði í boði verðlaun til að hvetja til 

þátttöku. 
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4.3 Framkvæmd 

Eigin reynsla var höfð til hliðsjónar við gerð spurninganna ásamt því sem stendur 

í kennsluskrá um vettvangsnám. Þar voru ákveðnir þættir sem ætlast er til að 

nemandi tileinki sér í vettvangsnámi. Alls voru þetta 16 spurningar þar sem spurt 

var um lærdóm, skipulag, viðtökur, samvinnu og tímalengd auk þess að biðja 

nemendur um að gefa mikilvægi vettvangsnáms einkunn. Í lokin var svo opin 

spurning þar sem nemanda gafst kostur á að koma með ábendingar. 

Spurningalistinn var forprófaður af 9 kennaranemum auk þess að vera borinn 

undir leiðsögukennara sem kom með góðar ábendingar.  

Ákveðið var að senda spurningalistann rafrænt. Það er til forrit sem hægt er að 

nýta til að senda og halda utan um spurningarkönnun. Höfundur skilgreindi 

ákveðnar kröfur svo hægt væri að nýta kerfið. Þær kröfur voru: 

1. Að það væri hægt að senda út að minnsta kosti 20 spurningar. 

2. Að það kæmi fram á skýran hátt hver væri höfundur könnunarinnar og 

auðvelt væri að hafa samband við hann.  

3. Að það væri möguleiki að sjá hverjir hefðu tekið þátt. 

4. Að ítrekanir yrðu einungis sendar á þá sem höfðu ekki svarað. 

5. Að það væri auðvelt að flytja niðurstöðurnar í úrvinnsluforrit s.s. excel 

eða SPSS. 

Ákveðið var að nota kannanakerfi háskólanema eða kannanir.is sem uppfyllti allar 

kröfurnar. Spurningalisti (fylgiskjal 4) var sendur í tölvupósti (fylgiskjal 5) í mars 

mánuði og viku seinna var send út ítrekun (fylgiskjal 6).  
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5. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður farið í helstu niðurstöður með lýsandi tölfræði. Hér á eftir 

verður dregin upp mynd af svörum kennaranema.  

Af þeim 84 nemendum voru karlmenn 8 eða 9,5 % en 76 konur eða 90,5%. Lægsti 

aldur nemenda var 22 ár og hæsti 60 ár en meðalaldurinn var 32 ár. Eins og sjá má 

á mynd 1 er fjöldi kennaranema mjög mismunandi eftir kjörsviðum. Flestir 

svarenda eru með kennslu yngri barna sem kjörsvið, eða 17 nemendur.  
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Mynd 1. Fjöldi kennaranema sem tóku þátt í rannsókninni eftir kjörsviðsgreinum 
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Mynd 2 sýnir niðurstöður úr könnuninni þar sem nemandi var beðin um að meta 

mikilvægi vettvangsnáms á skalanum 0-10. 72% nemenda gáfu einkunn 9 eða 10 

og 28% einkunnina 7 eða 8. 

Hversu mikilvægt finnst þér vettvangsnámið vera á skalanum 0-10 þar 
sem 10 merkir að það skipti öllu máli en 0 að það skipti engu máli
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Mynd 2. Einkunn nemenda á mikilvægi vettvangsnáms 

 

Þegar spurt var um hversu vel nemendur gátu tileinkað sér ákveðin markmið voru 

svörin mjög jákvæð. Notaður var likertkvarði sem saman stóð af fimm stigum eða 

mjög sammála til mjög ósammála. 

Á mynd 3 sést að 55% nemenda voru mjög sammála um að hafa öðlast verklega 

þekkingu í vettvangsnámi sínu 48% nemenda voru frekar sammála um að hafa 

öðlast fræðilega þekkingu. Flestir nemendur voru sammála um að hafa tekist að 

efla sína faglegu sjálfsmynd og þróað sína starfskenningu eða 39% svara mjög 

sammála og 39% frekar sammála. 57% voru frekar sammála um að hafa fengið 

tækifæri til að tengja saman fræði og framkvæmd í æfingakennslunni. Nánari 

niðurstöður eru að sjá fyrir hverja spurningu í fylgiskjali 7. 
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Mynd 3. Niðurstöður rannsóknaspurninga. 

 

Athugað var hvort einhver fylgni væri á milli rannsóknaspurninganna og þeirra 

sem gefa háa einkunn um mikilvægi vettvangsnáms. Það var gert með krosstöflu 

en hún hefur þann kost að hægt er að lýsa gögnum og til að fá fram viðeigandi 

ályktunartölfræði (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Kí-kvaðrat 

marktektarpróf var notað til að álykta um hversu líklegar tvær breytur er til að 

vera óháðar hvor annari. Það eru tengsl á milli allra þátta en einungis marktæk hjá 

þeim sem töldu sig hafa öðlast fræðilega þekkingu (tafla 2) og þeim sem fengu 

tækifæri til að tengja saman fræði og framkvæmd í æfingakennslu (tafla 3) ef 

miðað er við 0,95% öryggismörk (p < 0,05). 
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Tafla 2. Fræði og framkvæmd borið saman við einkunnagjöf. 

 

 

Tafla 3. Fræðileg þekking borið saman við einkunnagjöf 
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Nemendur voru spurðir um hversu vel þeir fengu að kynnast ýmsum þáttum í 

vettvangsnámi sínu. Notaður var raðkvarði þar sem valið var að merkja við tölu á 

bilinu 1-5 þar sem 1 merkti mjög lítið en 5 merkti mjög vel. 49% segjast hafa 

kynnst hlutverki umsjónakennara mjög vel og 30% hafa kynnst bekkjarstjórnun 

mjög vel. Einnig er samstarf kennara hátt eða 26%.  Aðeins um 7% nemenda hafa 

kynnst mjög vel  tölvu- og upplýsingatækni og 9% félagsstörfum. Á mynd 4 sést 

hvernig nemendur svöruðu þessum þáttum.  
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Mynd 4. Niðurstöður ýmissa þátta í vettvangsnámi. 

 

Þegar spurt var um hvað nemendum fannst um skipulag vettvangsnáms að hálfu 

Menntavísindasviðs svöruðu 9% mjög gott en 42% frekar gott (mynd 5). Skipulag 

að hálfu heimaskólans kom betur út eða 35% svöruðu mjög gott og 42% svöruðu 

frekar gott (mynd 6). Einnig voru 11% sem svöruðu frekar slæmt  hjá 

Menntavísindasviði á móti 5% hjá heimaskóli með sama svarmöguleikann.  
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Mynd 5. Skipulag vettvangsnáms hjá Menntavísindasviði. 

Hvernig fannst þér skipulag vettvangsnámsins vera hjá heimaskóla 
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Mynd 6. Skipulag vettvangsnáms hjá heimaskóla. 
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Tímafjöldinn í bæði áhorfi og æfingakennslu er hæfilegur að mati nemenda 

(Mynd 7). 54% svara hæfilegur í áhorfi og 62% í æfingakennslu. 5% töldu 

tímafjöldann í áhorfi allt of stuttur og 8% alltof langur. 4% töldu tímafjöldann í 

æfingakennslu allt of stuttann en 6% allt of langan. Niðurstöður sjást nánar í 

fylgiskjali 8. 
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Mynd 7. Tímafjöldinn var hæfilegur að mati nemenda. 

 

Samvinna nemenda við viðtökukennara gekk mjög vel þar sem að 66% nemenda 

svöruðu spurningunni um það hvernig samvinnan við viðtökukennara hefði 

gengið (Mynd 8).  
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Hvernig gekk samvinnan við viðtökukennara í æfingakennslu á þínu 
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Mynd 8. Samvinna nema og viðtökukennara. 
Viðtökur heimaskóla voru engu síðri eða 70% sögðust hafa fengið mjög góðar 

viðtökur (Mynd 9).  
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Mynd 9. Viðtökur heimaskóla. 
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6. Ábendingar frá nemendum 
Eins og fram hefur komið var ein opin spurning í lok spurningalistans. Þar gafst 

nemendum kostur á að koma með frekari ábendingar varðandi námið. 33 

ábendingar voru skrifaðar og eigindleg aðferð notuð til að greina þær. 

 

6.1 Viðtökukennari 

Eftir flokkun voru ábendingar um viðtökukennara og heimaskólann nokkrar en 

misjafnt hvað var sagt. Tveir skrifuðu um eftirfylgni og áhuga sem var ríkjandi í 

einum skóla, en í öðrum var viðtökukennarinn lítið á staðnum og var nokkuð sama 

hvað kennaraneminn var að gera. Aðrir tveir nemendur töldu mikilvægt að 

viðtökukennari hafi áhuga á að vera viðtökukennari en sé ekki einungis að þessu 

fyrir peninga. Einn nemandinn lenti í því að hafa verið settar þröngar skorður í 

vettvangsnáminu þar sem að viðtökukennarinn var í flestum tilfellum búinn að 

ákveða námsefnið:  

 
Kennarar voru flestir mjög uppteknir við að halda uppi kennsluáætlun 

vetrarins og mátti lítið fara útfyrir þann ramma. Að þessu leyti finnst 

mér vettvangsnámið ekki alveg vera að skila sér til mín. 

 

Áhugavert var að einn nemandinn velti því fyrir sér hvað væri í lagi og hvað ekki: 

 
Einnig eiga kennarar í þessum heimaskóla það til að láta nemana um 

kennsluna... lenti í þessu persónulega og hjá fleiri en einum kennara... 

því ekki mundi mér detta í hug að segja nei, þar sem þetta er 

einstaklingurinn sem gefur mér umsögn. 

 

En ekki voru allir neikvæðir í garð heimaskóla sinn eins og sjá má á þessari 

ábendingu: 

 
...heimaskólinn minn leyfði mér að vera mjög sjálfstæð í kennslu minni 

og var opinn fyrir því að ég tæki þátt í öllu skólastarfinu.  
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6.2 Tímalengd 

Eins og fram hefur komið er vettvangsnámið mislangt eftir misserum. Nokkrir  

komu með ábendingu varðandi lengd vettvangsnámsins eins og sjá má: 

 
Bara að hugsanlega má það vera lengra í hvert sinn. 

 
Vettvangsnámið mætti vera enn stærri þáttur námsins. 

 
Mér finnst að það mætti vera meira/lengra... sérstaklega á síðustu 

önninni. 

 
...einnig finnst mér alltof lítið vettvangsnám. 

 
Mér finnst að vettvangsnámið ætti að vera hálfgert kandídatsár eins og í 

læknisfræði... 

 
Myndi vilja hafa það eina heila önn. 

 

Áheyrnartímabil er mikilvægt, þar sem nemandi fylgist með þeim bekk sem hann 

mun kenna í og fær því að sjá margt áður en hann kemur í æfingakennslu. Sumir 

vilja sjá það lengra en það er til að tileinka sér góða hluti frá sem flestum 

kennurum og sjá hvernig kennarar vinna sína vinnu. Einn nemandinn skrifaði:  

 
Áhorfsþátturinn var líka að mínu mati of lítill, ég hefði viljað sjá 

aðferðir æfingakennara míns oftar. Sjá hvernig hún tæklaði hlutina.  

 

6.3 Heimaskólinn 

Nokkuð margir voru ósáttir við að hafa einungis einn heimaskóla í öllu 

vettvangsnáminu. Í flestum ábendingunum var komið inná ósk um fjölbreytni, fá 

fleiri hugmyndir og sjá margvíslegar kennsluaðferðir. Einum fannst það alltof 

einhæft að hafa bara einn heimaskóla og skrifaði meðal annars:  

 
Einnig er mjög mismunandi skólaandi í hverjum skóla, bæði á 

kennarastofu og í öllu skólaumhverfinu og ég tel að sem verðandi 

kennari þurfi ég að fá að upplifa meiri fjölbreytni heldur en aðeins eitt 

skólaumhverfi býður uppá - af því það er möguleiki á því. 
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Einn nemandinn var mjög neikvæður og skrifaði:  

 
Vettvangsnámið var að mínu mati ómarkvisst og gaf manni þrönga sýn á 

skólabrag þar sem einungis var um einn heimaskóla að ræða. Hefði 

verið betra að fá að kynnast fleiri skólum og hafa betri skilning á 

mismunandi starfsháttum. 

 

Annar nemandi var líka neikvæður, bæði í garð heimaskólans og 

Menntavísindasviðs. Þetta kom í ábendingum hans: 

 
Það sem mig langar helst að koma á framfæri er að það vantar meiri 

fjölbreyttni, sem sagt að kennaranemar geti skipt um skóla án vandræða. 

Ég lenti í smá veseni með heimaskólann minn og langaði alls ekki að 

fara þangað á önninni og bað því um að skipta um skóla en það var ekki 

hægt. Vonandi verða breytingar á þessu fyrir aðra nemendur, því það er 

ekkert leiðinlegra og erfiðara heldur en að lenda í því að finnast maður 

ekki velkominn í skólann og leiðindar uppnefni sem við fáum sem 

kennaranemar. Við vorum nokkrar í þessum skóla og fengum uppnefnin 

gúmmíkennarar og nemadruslur. Þetta er eitthvað sem ekki ætti að vera í 

gangi og í svona tilfellum að nemar gætu fengið að skipta um skóla. 

 
6.4 Skortur á námskeiðum 

Í grunnskólakennarafræðum eru ákveðin kjarnanámskeið t.d. þroskasálfræði, 

tölvu- og upplýsingatækni, aðferðafræði og heimspeki. Fátt er kennt um ákveðna 

þætti sem gerast innan veggja grunnskólanna eins og bekkjarstjórnun, próf og 

námsmat, gerð kennsluáætlana og kennsluskráa. Þetta er nokkuð sem kom fram í 

ábendingum þar á meðal þessum: 

 
Mér finnst vanta algjörlega fög sem hjálpa við bekkjarstjórnun. 

 
Fæst af því sem ég lærði í vettvangsnáminu var komið frá Mennta-

vísindasviði því starfsmenn í heimaskóla mínum vildu að ég fengi að 

koma að öllum hliðum skólastarfs og ég gerði mér ekki grein fyrir því 

fyrr en heimaskólinn tjáði mér það. 

 
Mér finnst einnig að það þurfi að kenna kennaranemum að gera góðar 

kennsluáætlanir fyrir fyrsta vettvangsnámið þeirra. Mér finnst síðan að 
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Það eigi að leggja meiri áherslu á samvinnu kennaranema og æfinga-

kennara þannig að þeir vinni í sameiningu að undirbúningi kennslunnar 

sem neminn á að framkvæma. Þannig tel ég að kennaraneminn geti lært 

ýmislegt í sambandi við markmið, inntak, bekkjarstjórnun, samvinnu við 

heimili, á mentor, kennsluáætlunargerð og ýmislegt fleira sem snýr að 

kennslu. 
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7. Umræða 
 
Í þessari rannsókn var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar.  

1. Hvernig tókst nemanda að tengja saman fræði og framkvæmd í sínu 
vettvangsnámi? 

2. Öðlaðist nemandinn verklega og fræðilega þekkingu?  
3. Hvernig tókst honum að efla faglega sjálfsmynd og þróa sína 

starfskenningu í vettvangsnámi sínu? 
 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni sýna að flestir nemendur sem ljúka 

grunnskólakennarafræðum vorið 2011, séu almennt ánægðir með vettvangsnámið. 

Reynt var að svara rannsóknarspurningu 1 með því að spyrja nemendur beint út 

úr, tókst þér að tengja saman fræði og framkvæmd, sjá spurningu 10 í fylgiskjali 

4. Sú spurning fékk jákvæð svör eða 24% sögðu mjög sammála og 57% sögðu 

frekar sammála. Það voru líka tengsl á milli þessarar spurningar og 

einkunnargjafar í kí-kvaðratprófi sem gefur til kynna að þeim sem finnst 

vettvangsnámið mikilvægt geta tengt saman fræði og framkvæmd.  

Rannsóknarspurning 2 var skipt upp í tvær beinar spurningar í könnunninni, ég 

öðlaðist verklega þekkingu í vettvangsnámi mínu (sp. 11) og ég öðlaðist fræðilega 

þekkingu í vettvangsnámi mínu (sp. 12). 55% nemenda sögðu mjög sammála og 

35% sögðu frekar sammála um að hafa öðlast verklega þekkingu í vettvangsnámi 

sínu. 18% sögðust vera mjög sammála og 48% sögðust frekar sammála um að 

hafa öðlast fræðilega þekkingu í vettvangsnámi sínu. Ef athugað er kí-kvaðrat 

prófið þá eru tengsl á milli þess að fólk segist hafa öðlast fræðilega þekkingu og 

einkunnargjafar.  

Rannsóknarspurning 3 var spurð með beinni spurningu, mér tókst að efla faglega 

sjálfsmynd og þróa starfskenningu mína í vettvangsnámi mínu (sp.13) sem 39% 

svöruðu mjög sammála og 48% sögðu frekar sammála. Kí-kvaðratprófun bendir 

til að það séu ekki tengsl milli einkunnargjafar og þessarar spurningar.  

Það þarf ekki að koma á óvart að það sé meiri áhersla á verklega þáttinn í 

vettvangsnámi og að fólk upplifi að það öðlist mun meiri verklega kunnáttu en 

fræðilega. Helstu áherslur í náminu eru að nemendur geti tengt saman fræði og 

framkvæmd á vettvangi (Háskóli Íslands, ed., Anna Kristín og fl., 2007, Ingvar 
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Sigurgerisson og fl., 2002). Það má velta því fyrir sér miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar hvort það sé að skila sér. 

Höfundur hefur ætið talið að vettvangsnám sé mikilvægur þáttur í náminu. Svo 

mikilvægur að gefa þurfi því mun meiri tíma heldur en þrjár til sex vikur. Það 

kom sannarlega fram í niðurstöðum könnunarinnar að nemendum þykir 

tímafjöldinn í áhorfi hæfilegur. Um 54% völdu þann svarmöguleika en 25% þótti 

hann of stuttur eða allt of stuttur. Svipað er með tímafjöldann í æfingakennslunni 

sem kemur höfundi nokkuð á óvart. Þar eru 62% sem svara hæfilegur og 12% of 

stuttan eða allt of stuttan og 26% telja hann of langan eða allt of langan. Miðað 

við þessar niðurstöður mætti eflaust telja að nemendur vildu síður kandídatsár en 

svör við þessum spurningum um tímafjöldann væri áhugavert að skoða hjá 

nemendum við Háskólann á Akureyri.  

Niðurstöður spurningarinnar, hversu vel kynntist þú eftirfarandi þáttum í 

vettvangsnámi þínu (sp. 15) kemur ekki á óvart. 49% svara mjög vel um hlutverk 

umsjónakennara, 30% bekkjarstjórnun og 26% um samstarf kennara. Þetta eru 

líka þeir þættir sem kennaranemi verður mest var við. Þættir eins og próf og 

námsmat, samskipti á milli heimila og skóla og markmið og leiðir í skólastarfi fá 

allir um 30% í svarmöguleikann hvorki né er umhugsunarvert og má jafnvel telja 

að nemendur velji þann valmöguleika einungis útfrá því að hafa séð þessa þætti í 

framkvæmd lítillega. Augljóst er að tölvu- og upplýsingatækni fær litla kynningu 

eða 29% svara mjög lítið. Reyndar getur þetta hafa vafist fyrir þátttakendum, hvað 

í raun felst í þessum þáttum. Aftur á móti svara nemendur 9% í mjög vel og frekar 

vel fyrir þáttinn félagsstörf. Það mætti vera hærra því sá þáttur er mikilvægur í 

skólastarfinu, að fylgjast með krökkum t.d. á skólaballi.  

Höfundur velti fyrir sér þeirri áttundu óskhyggju Ísaks þar sem hann setur fram 

háleit markmið. Það er nánast útilokað að nemi geti uppfyllt þær á tveimur til 

þremur vikum. Nútíðin er komin frá óskhyggju hans og í niðurlagi kaflans vonar 

hann að hú sé bending fyrir þá sem skipuleggi vettvangsnám. Það hefur nokkurn 

veginn staðist þar sem margt í ábendingum Ísaks er til staðar en ekki hefur 

vettvangsnám verið skipulagt sem „kandítatsár“ hjá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands.  

Handbók Háskólans á Akureyri lýsir vettvangsnámi og æfingakennslu á skýran 

hátt. Hún er ekki einungis fyrir nemandann heldur líka leiðsagnarkennara og 



 38 

æfingakennara. Það er alveg augljóst fyrir nemanda sem les hana að hann getur 

áttað sig á því hvers til er ætlast í vettvangsnáminu. Einnig eru útfærslur á 

dagbókum, matsblöðum og hugmyndir og minnispunktar fyrir nemandann.  

Höfundur hvetur Menntavísindasvið Háskóla Íslands að setja fram álíka handbók 

um vettvangsnám. Einungis er heimasíða með markmiðum vettvangsnámsins og 

stutt lýsing á skipulagi þess. 

Þegar Sigríður Pétursdóttir gerði rannsókn sína fjallar hún um heftið Skyggnst um 

í skóla sem nemar nota við upplýsingaöflun þegar þeir eru á vettvangi. Einhverra 

hluta vegna er það ekki lengur til staðar og sú tillaga sem starfshópur setti árið 

2007 varðandi námsmöppu vonar höfundur að komi til framkvæmdar. Slík mappa 

getur hjálpað nemanum að fylgjast með árangri sínum og framvindu auk þess að 

átta sig á þeim hugarfarsbreytingum sem eflaust gerast í þriggja ára háskólanámi. 

Sami hópur lagði einnig fram þá tillögu fyrir fimm ára kennaranám, að hafa 

kandídatsmisseri. Tillagan miðaðist við það frumvarp sem lá fyrir og er nú orðið 

að lögum nr. 87/2008. Það verður áhugavert að fylgjast með hvort henni verði 

hrint í framkvæmd.  

Áhugavert væri að gera athugun hjá kennurum með árs starfsreynslu, bæði úr 

Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri til að sjá hvernig fyrsta ár þeirra á 

starfsvettangi hefur gengið.  

Í þessari rannsókn eru nokkur álitamál. Eftir að niðurstöðurnar voru ljósar var 

erfitt að skoða breytuna kyn þar sem fjöldi karlmanna var of lítill og því ekki 

kostur á að t.d. skoða dreifingu einstaklinga eftir flokkabreytu (Einar 

Guðmundssona og Árni Kristjánsson, 2005). Sömu sögu er að segja um val 

nemenda á kjörsviði. Þar var mikil dreifing og nokkur kjörsvið með einungis tvo 

nemendur. 

Ennfremur væri áhugavert að gera leitandi þáttagreiningu við spurningunni hversu 

vel nemandinn tókst að kynnast ýmsum þáttum í vettvangsnámi sínu. Þá er reynt 

að einfalda gagnasafnið þannig að nokkrir þættir geti skýrt stærsta hluta dreifingar 

enn fleiri breyta. Ástæðan við að gera slíka greiningu er í fyrsta lagi að fækka 

breytum í tölfræðigreiningu og í öðru lagi að athuga þáttabyggingu matstækis 

þegar réttmætisathuganir eru gerðar (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánssona, 

2005:456). En vegna fjölda þátttakenda þá er líklegt að tilviljanakennd dreifing 
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hafi of mikil áhrif á niðurstöður. Það mætti auðveldlega hugsa sér að endurtaka 

könnun með þetta í huga og þá á stærri hóp.   

Af þessum 84 nemendum sem tóku þátt voru 33 sem komu með ábendingu þar 

sem síðasta spurningin í könnuninni var opin. Það segir að þó nokkrir nemendur 

vilji tjá sig enn frekar um sína upplifun á vettvangsnámi. Það styður hugmynd 

höfundar að hefði rannsókninni verið beitt með eigindlegri aðferð hefði hann geta 

fengið dýpri upplifun nemandans á vettvangsnámi sínu. Í eigindlegum aðferðum 

er aðalmarkmiðið að rannsaka og varpa ljósi á hvernig mannfólkið upplifir 

félagslegan raunveruleika (Esterberg, 2002).  

Könnunin er send á þá nemendur sem ljúka námi í grunnskólakennarafræðum 

vorið 2011. Þá hafa allir klárað sitt vettvangsnám og e.t.v. einhverjir orðnir 

jákvæðir í garð þess ef það hefur einhvern tímann verið neikvætt. Því gæti verið 

að nemendur miði frekar við síðasta vettvangsnám sitt og flestir þá búnir að öðlast 

sjálfstraust og þekkja vel til síns heimaskóla. Það sem einu sinni var neikvætt gæti 

verið gleymt og grafið í dag. 

Eins og fram kom í inngangi þá hefur höfundur klárað iðnnám og fór sem nemi í 

heilt ár hjá stóru fyrirtæki. Í dag hefur því reyndar verið breytt þar sem verknámið 

er um 72 vikur.  Það er nokkuð víst að hefði ég verið í þessu stóra fyrirtæki í fimm 

daga til að byrja með sem hefðu svo aukist í sex vikur með námstímanum, hefði 

ég aldrei öðlast þá færni og kunnáttu í iðngreininni sem raunin varð. 
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8. Lokaorð 
Í gegnum nám sitt hafði höfundur orðið þess var að óánægja væri með 

vettvangsnámið. Hann hafði hlustað á margan kvörtunartón en niðurstöður 

rannsóknarinnar benda ekki til mikillar óánægju á heildina litið. Að skipuleggja 

vettvangsnám krefst mikillar skoðunar og er ekki auðvelt að gera. Margir 

starfshópar hafa komið saman og púslað sínum hugmyndum, augljóslega með 

góðum árangri þar sem flestir nemendur eru jákvæðir. Það er erfitt að koma til 

móts við alla nemendur þar sem hluti námsins fer fram á vettvangi, þar sem margt 

óvænt kemur upp á sem er ekki á valdi háskólayfirvalda. Enginn hefur sömu 

upplifun, allir hafa sína tækni og mis mikinn metnað. 

Kandídatsönn virðist hafa oft komið upp í umræðum um vettvangsnám bæði hjá 

nemendum og starfsfólki háskólans. Hún hefur þó ekki orðið að veruleika hjá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, sem höfundi þykir umhugsunaravert og 

hugsar því líkt og Ísak: „Framtíðin mun svara fyrir sig. Ný ráð koma með nýjum 

kynslóðum og nýjir siðir með nýjum herrum“ (Ísak Jónsson, 1958:232). 
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Fylgiskjal 1 

 
 

Nám og kennsla: Inngangur 
Námskeið í grunnskólakennaranámi 

Haustmisseri 2009 
 

Heimsókn í heimaskóla 4. – 5. nóvember 

Umsjón: Umsjónarkennarar og starfsfólk heimaskóla. 

Í vettvangsnáminu í lok september heimsóttuð þið heimaskólann ykkar í 3 daga og 
kynntust flestum þáttum í starfi skólans. Seinni hluti vettvangsnámsins er 4. og 
5. nóvember. 

Seinni hlutinn er byggður upp á annan hátt en sá fyrri að því leyti að hér munuð þið 
fylgja einum umsjónarkennara, einum námshóp eða árgangi allt eftir því hvernig námið 
er skipulagt í hverjum skóla. Ætlast er til að þið fáið beina tengingu við kennslu með 
því að vera í hlutverki aðstoðarmanna viðkomandi kennara og leggið fyrir eitt verkefni 
eða stjórnið einum leik. Að loknum þessum tveimur dögum á hver og einn nemandi að 
skila skriflegri umfjöllun um vettvangsnámið upp á 1 – 2 síður. 

 
Skrifleg umfjöllun að loknu seinna vettvangsnámi í nóvember 

Hver og einn skrifar hugleiðingu um vettvangsnámið. Þar er dregið fram það helsta 
sem þótti markverðast í ljósi þeirra fræða sem við höfum fjallað um fram að þessu. 
Því meir sem tengt er við efni námskeiðsins og þær hugmyndir sem þar hafa verið 
reifaðar, þeim mun metra. Munið að vísa í lesefnið í umfjöllun ykkar. 

Umfang verkefnis: 2 bls. A4 12p Times letur. 
 Skil: 9. nóvember með öðrum verkefnunum sem skila á þá. 
Námsmat: lokið / ólokið 
 
Atriði sem nemendur eiga að hafa til hliðsjónar eru (Ekki þarf að gera öllu skil 

en minnst 5-6 atriðum af 11): 

 Hversu virkir voru þeir nemendur sem fylgst var með? Hvernig má lýsa virkni 
þeirra og áhuga? Dæmi?  

 Hvaða kennsluaðferðir sáuð þið og hvert er mat ykkar á þeim? Horfið í þessu 
sambandi til allra námsgreina!  
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 Hvernig er tölvu- og upplýsingatækni nýtt í skólanum? Hvernig sjáið þið 
nemendur nýta hana?  

 Samskipti milli kennara og nemenda: Hvernig gekk kennurum að vekja áhuga 
nemenda á viðfangsefnum?  

 Hvaða námsmatsaðferðir eru ríkjandi í skólanum? Leggið mat á þær.  
 Hvernig kemur skólinn til móts við nemendur af erlendum uppruna?  
 Hvernig kemur skólinn til móts við nemendur með sérþarfir?  Er þetta skóli 

án aðgreiningar? Hvaða dæmi sáuð þið?  
 Skólamenning: Hvað má segja um skóla- og bekkjarbrag? Hvernig voru dagleg 

samskipti nemenda og starfsfólks? Hegðunarvandamál? Hvernig var á þeim 
tekið?  

 Hvernig er samstarfi kennara háttað? Er teymiskennsla?  
 Hvernig var samstarfi við foreldra háttað??  
 Önnur atriði að eigin vali.  
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Fylgiskjal 2 
 

KJ og HJ, 3. sept. 2009 
Nám og kennsla unglinga 
Kennsluáætlun haustið 2009 
 
Umsjón í staðnámi: Kristín Jónsdóttir, kjons@hi.is 

Umsjón í fjarnámi: Halla Jónsdóttir, halla@hi.is 

Einingafjöldi: 10 ECTS (Vettvangseiningar 4 ECTS, þ.e. tvær vikur) 

Stofa H001 fyrir staðnema þriðjudögum kl. 8.30-11.50 

nema í staðlotu fjarnema, 20. og 23. október, þá eru stofur skv. því sem 

segir í Stundataflan mín. 

STAÐLOTA: 1. námsþáttur: Unglingastigið og einstaklingsmiðun, vikan 1. 

– 4. sept. 1. sept. þriðjudagur, kl. 10-12.15 í H207 

 

Námsmat 
 
Próf í desember – vægi 30% 

Virkni – vægi 10% 

Í staðnámi er miðað við þátttöku í hópverkefnum og í umræðutímum í 

a.m.k. 80% kennslustunda. 

Í fjarnámi eru umræður og verkefnavinna á Blakki Þátttaka a.m.k. 80%. 

Verkefni – vægi 60% 

1. Kennsluáætlun með áherslu á samvinnu (25%) Drögum skilað 29. 

sept. lokaskil 26. okt. Nemendur í sama heimaskóla vinna 2-3 að 

sameiginlegu kennsluverkefni sem felur í sér samþættingu greina, 

samvinnu kennara eða samkennslu hópa allt eftir aðstæðum á 

hverjum stað. Umfang verkefnisins byggist á 5 dögum á vettvangi. 

2. Ýmis hlutverk unglingakennarans (10%) Einstaklingsverkefni. Skilað 

6. nóv. Nemandi skrifar um reynslu sína í vettvangsnáminu af a) 

umsjón, b) lífsleiknikennslu og c) félagsstarfi í unglingadeild 

heimaskóla síns. Umfang þessa byggist á 2 dögum á vettvangi. Auk 

þessa er nemandinn í vettvangsnámi í heimaskóla og tekur þátt í 

kennslu og sinnir öðrum störfum kennara eftir skipulagi tengiliðar á 
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vettvangi. Umfang þessa nemur 3 dögum á vettvangi. Gera skal 

grein fyrir þessum þremur dögum sem kafla d) í verkefninu. 

3. Unglingsárin – málþing (10%) Hópverkefni. Skil 10. nóv. Nemendur 

mynda 3 manna hópa og velja sér viðfangsefni af lista frá kennara. 

Hver hópur útbýr kynningu og dreifildi um sitt viðfangsefni. Meðal 

þess er t.d. félagsstarf í unglingadeildum, forvarnir, áhættuþættir 

unglingsáranna, samstarf heimila og skóla, barnaverndarmál o.fl. 

4. Unglingakennarinn ég … í námskeiðslok. (15%) 

Einstaklingsverkefni. Skil 30. nóv. Nemandi leggur mat á þátttöku 

sína og lærdóm í námskeiðinu. Hann fjallar um viðhorf sín til 

unglingakennslu og greinir hvernig þau hafa þróast eða breyst fyrir 

áhrif fræða og reynslu. 
 

Vettvangsnám í tíu daga er hluti af þessu námskeiði og samsvarar 4 af 

10 ECTS. Meirihluti þess fer fram í verkefna- og vettvangsvikum 5. – 16. 

okt. en öllu vettvangsnámi er raðað niður í samráði við tengilið í 

heimaskóla. Hann metur jafnframt hvort nemandi uppfyllir skyldur sínar í 

því efni. 
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Fylgiskjal 3 

Verkefni og námsmat  
Nám og kennsla - Fagmennska kennara  
Vor 2011  
Námsmat er fjórþætt og nemendur þurfa að uppfylla lágmarkskröfur í 
hverjum námsþætti til að standast námskeiðið.  
1. Fagmappa, gildir 60% af lokaeinkunn  
 
Á meðan námskeiðið stendur yfir vinna kennaranemar fagmöppu. Í hana 
vinna þeir 4 sjálfstæð verkefni sem hafa það að markmiði að þeir geti sýnt 
fram á:  
Þekkingu á kennslu- og menntunarfræðum  
ðfræði (gildi og viðhorf)  

æmd (kennslu og vinnubrögð í grunnskóla)  
þátta  
 

 
Kröfur til fagmöppu eru að hún sé:  

ð og auðveld að fylgja  
ðu jafnvægi hvað varðar myndræna framsetningu og texta  
ð forsíðu, blaðsíðutali, fyrirsögnum, efnisyfirliti og heimildaskrá  

ð tilliti til stafsetningar og málfars  
 
Verkefnin í fagmöppunni eru:  
a) Starfskenning (1000 – 1500 orð) (25% af fagmöppu)  
 
a. Persónuleg yfirlýsing sem markast af gagnrýnni yfirvegun, skýru 
megininntaki og vel rökstudd með fræðilegri skírskotun. Í yfirlýsingunni kemur 
fram:  
i. Framkvæmd, fræðileg þekking og siðfræði  
ii. Viðhorf til náms, nemenda og skólastarfs  
iii. Hlutverk og ábyrgð kennarans  
 
Milliskil á þessu verkefni er til umsjónarkennara 31.. janúar. Kennarar 
senda leiðsagnamat til nemenda  
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b) Þáttur í starfi heimaskóla annar en kennsla (1500-2000 orð) - (25% af 
fagmöppu)  
 
Veldu einhvern þátt í starfi heimaskólans, annan en kennslu eða hefðbundin 
störf kennara með nemendum, og fjallaðu um hann. Umfjöllun þín á að 
endurspegla hæfni þína sem verðandi fagmanns í kennarastétt. Þú þarft að 
velja þátt í starfi heimaskólans sem á sérstaklega við, þ.e. sem skólinn leggur 
áherslu á og er vel sýnilegur í starfi skólans, t.d. eineltisáætlun, 
uppbyggingarstefna, foreldrasamstarf, agastjórnunarkerfi, 
nemendaverndarráð eða tengsl við grenndarsamfélagið svo eitthvað sé nefnt. 
Berðu viðfangsefnið, sem þú velur, undir umsjónarkennara hér á námskeiðinu 
og tengilið heimaskóla áður en hafist er handa.  
Skil á þessu verkefni eru 14. febrúar  
c) Dæmisaga úr skólastofunni (1500 orð) - (25% af fagmöppu)  
 
Hluti af þessu námskeiði eru tvær vikur á vettvangi. Í þessu verkefni er ætlast 
til að þú veljir dæmi um afmarkað atvik/framkvæmd sem á sér stað í 
vettvangsnáminu. Skoðaðu atvikið á faglegan og gagnrýninn hátt. Þetta getur 
verið atvik í skólastofunni, tengt námi og kennslu, samskiptum, bekkjarbrag 
eða bekkjarstjórnun, námsmati o.s.frv.  
Í þessu verkefni skal hafa í huga ábyrgð og hlutverk umsjónarkennara.  
Skil á þessu verkefni eru 23. mars  
d) Lokaorð og ígrundun (1000 – 1500 orð) - (25% af fagmöppu)  
 
a. Umfjöllun um hvaða tækifæri starfskenning þín gefur þér í starfi sem 
grunnskólakennari og hvort það sé alltaf samhljómur á milli starfskenningar 
og þeirra fræða sem byggt er á  
b. Hvernig er ígrundun þín tengd við fræðilegar heimildir, rannsóknir og 
faglega reynslu?  
c. Spurningar varðandi það hvernig þú ætlar að þróa þig í starfi  
 
Nánari lýsingar á hverju verkefni fyrir sig í fagmöppunni munu verða 
settar á Blakk.  
Lokaskil á fagmöppu er á sama tíma munnlegt próf er tekið. (í maí).  
2. Munnlegt próf í lok námskeiðs. Gildir 40% af lokaeinkunn.  
Í þessu prófi hafa nemendur tækifæri til að kynna og rökstyðja fagmöppuna 
sína munnlega og kennarar spyrja þá út í einstök atriði hennar. Kynningin er 
ekki hugsuð sem yfirheyrsla heldur sem tækifæri fyrir nemendur til að kynna 
fagmennslu sína og starfskenningu.  
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3. Þátttaka í bekkjartímum (staðnám) og umræðuvef á 
Blakki (fjarnám). Þátttaka í kennslustundum (mæting - nær einnig til 
staðlota í fjarnámi), verkefni sem lögð eru fyrir í umræðutímum og á Blakki.  
Þess er krafist að nemendur mæti að lágmarki 70% í bekkjartíma á 
fimmtudögum (staðnám). Í fjarnámi þarf þátttaka á umræðuvef (umræður um 
tiltekið efni eða stutt verkefni) + mæting í staðlotur að vera að lágmarki 70%.  
Þátttaka er metin sem staðið / fallið.  
4. Vettvangsnám  
Vettvangsnám er 4 af 10 einingum námskeiðsins. Kennaranemar gera áætlun 
um kennslu og önnur viðfangsefni í vettvangsnáminu í samráði við tengilið og 
æfingakennara heimaskóla. Vettvangsnámið er metið sem staðið / fallið og til 
að ljúka námskeiðinu þurfa kennaranemar að standast lágmarkskröfur. 
Kennarar námskeiðsins koma ekki að mati á sjálfu vettvangsnáminu, það er á 
ábyrgð tengiliðs heimaskólans.  
Ætlast er til að nemendur skipuleggi 40 tíma kennslu (20 á viku). Drögum að 
kennsluáætlun á að skila til heimaskólans fyrir 8. febrúar og fullunninni 
kennsluáætlun svo í samráði við tengilið. Ekki er hægt að hefja 
æfingakennslu fyrr en tengiliður eða æfingakennari hefur samþykkt 
kennsluáætlun.  

Yfirliti (1 bls.) um hvað kennaranemi ætlar að kenna í 
vettvangsnáminu skal skila til umsjónarkennara hvers hóps í 
námskeiðinu í sérstakt skilahólf á Blakki í síðasta lagi 16.. febrúar. 

 
 
 



Vettvangsnám 2008-2011
Athugun á vettvangsnámi grunnskólakennaranema 2008-2011

Ég heiti Ester !orsteinsdóttir og er a" ljúka uppeldis- og menntunarfræ"um í vor. Lokaverkefni" mitt fjallar um vettvangsnám.
!ótt #ér sé ekki skylt a" svara könnuninni eru svör #ín afar mikilvæg fyrir mína rannsókn og ég yr"i #akklát ef #ú tækir #ér tíma
til #ess. Lei"beinandi minn í lokaverkefninu og ábyrg"arma"ur könnunar er Jón Jónasson lektor vi" kennaradeild Háskóla
Íslands, jonjonas@hi.is.

!a" eru 16 spurningar í #essari könnun

Almennt

1 [Kyn]Kyn mitt er: *

Vinsamlegast veldu a"eins eitt af eftirfarandi:

 Kvenkyn

 Karlkyn

2 [Aldur]Aldur minn í árum er: *

Vinsamlegast skrifa"u svar #itt hér:
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Kjörsvi!

3 [Kjörsvi!]Kjörsvi! mitt á lokamisseri er: *

Vinsamlegast veldu a"eins eitt af eftirfarandi:

 Almenn kennsla í grunnskóla

 Erlend mál

 Hönnun og smí"i

 Íslenska

 Íslenskt táknmál

 Kennsla yngstu barna í grunnskóla

 Matur, menning og heilsa

 Myndmennt

 Náttúrufræ"i

 Samfélagsfræ"i

 Stær"fræ"i

 Textílmennt

 Tónlist, leiklist og dans

 Uppl$singatækni og mi"lun

Kannanakerfi háskólanema - Vettvangsnám 2008-2011 http://www.kannanir.is/nemendur/admin/admin.php?action=showprinta...

2 af 9 1.5.2011 16:48

Jens Ívar


Jens Ívar
Fylgiskjal 4



Skipulag

4 [Menntavísindasvi!]Hvernig fannst "ér skipulag vettvangsnámsins vera hjá
Menntavísindasvi!i? *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög gott frekar gott Hvorki né
Frekar
slæmt Mjög slæmt

Veldu #a" sem vi" á

5 [Heimaskóli]Hvernig fannst "ér skipulag vettvangsnámsins vera hjá heimaskóla
"ínum? *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög gott frekar gott Hvorki né
Frekar
slæmt Mjög slæmt

Veldu #a" sem vi" á
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Vi!tökur

6 [Í heimaskóla]Hvernig "óttu "ér vi!tökur heimaskólans? *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög gó"ar
Frekar
gó"ar Hvorki né

Frekar
slæmar

Mjög
slæmar

Veldu #a" sem vi" á

7 [Vi!tökukennari]Hvernig gekk samvinnan vi! vi!tökukennara í æfingakennslu á
"ínu kjörsvi!i? *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög vel Frekar vel Hvorki né Frekar illa Mjög illa
Veldu #a" sem á vi"
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Vettvangsnámi!

8 [Tími áhorf]Mér fannst tímafjöldinn í áhorfi *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Alltof langur
A"eins of

langur Hæfilegur
A"eins of

stuttur Alltof stuttur
Veldu #a" sem vi" á

9 [Tími æfingakennslu]Mér fannst tímafjöldinn í æfingakennslunni *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Alltof langur
A"eins of

langur Hæfilegur
A"eins of

stuttur Alltof stuttur
Veldu #a" sem vi" á

10 [Fræ!i og framkvæmd]Ég fékk tækifæri til a! tengja saman fræ!i og
framkvæmd í æfingakennslu minni *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög
sammála

Frekar
sammála Hvorki né

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Veldu #a" sem vi" á

11 [Verkleg "ekking]Ég ö!la!ist verklega "ekkingu í vettvangsnámi mínu *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög
sammála

Frekar
sammála Hvorki né

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Veldu #a" sem vi" á

12 [Fræ!ilega "ekkingu]Ég ö!la!ist fræ!ilega "ekkingu í vettvangsnámi mínu *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög
sammála

Frekar
sammála Hvorki né

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Veldu #a" sem vi" á

13 [Fagleg sjálfsmynd]Mér tókst a! efla faglega sjálfsmynd og "róa
starfskenningu mína í vettvangsnámi mínu *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 Mjög
sammála

Frekar
sammála Hvorki né

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Veldu #a" sem vi" á

14 [Einkunn]Hversu mikilvægt finnst "ér vettvangsnámi! vera á skalanum 0-10
"ar sem 10 merkir a! "a! skipti öllu máli en 0 a! "a! skipti engu máli. *

Vinsamlegast veldu a"eins eitt af eftirfarandi:
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#ættir í vettvangsnámi

15 [Kynnst]Hversu vel kynntist "ú eftirfarandi "áttum í vettvangsnámi "ínu?
(Talan 1 merkir ekkert og 5 merkir mjög vel) *

Vinsamlegast veldu vi"eigandi svar fyrir hvert atri"i:

 1 2 3 4 5
Markmi" og lei"ir í skólastarfi
Inntak náms og kennsluhættir
Hlutverk umsjónarkennara
Bekkjarstjórnun
Samskipti heimila og skóla
Mentor uppl$singakerfi
Stu"ningskennslu og a"sto" vi" einstaka nemendur
Félagsstörf
Tölvu- og uppl$singatækni
Starfsemi skólasafns
Samstarfi kennara
Prófum og námsmati
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Ábendingar

16 [Ábendingar]Vilt "ú koma á framfæri frekari ábendingum um vettvangsnámi!?

Vinsamlegast skrifa"u svar #itt hér:
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Kærar #akkir fyrir #átttökuna. !ú gætir unni" 600gr. af lakkrís.

01.01.1970 – 00:00

Ljúka vi" könnunina
!akka #ér fyrir a" ljúka #essari könnun
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Könnun um vettvangsnám - verðlaun í boði 

{FIRSTNAME}, 

 

Þér hefur verið boðið að taka þátt í könnun. Gætt er fyllstu nafnleydar og ekki 

hægt að rekja svör til þátttakenda í könnuninni. Þótt þér sé ekki skylt að svara 

könnuninni eru svör þín afar mikilvæg fyrir mína rannsókn og ég væri þakklát ef 

þú gefðir þér tíma til þess. 

 

Einn heppinn þátttakandi mun fá 600gr. af lakkrís að verðlaunum fyrir 

þátttökuna. 

 

Könnunin heitir: 

"{SURVEYNAME}" 

 

"{SURVEYDESCRIPTION}" 

 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á hlekkinn hér fyrir neðan. 

 

Virðangarfyllst, 

 

{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) 

 

---------------------------------------------- 

Smelltu hér til að svara könnun: 

{SURVEYURL} 

 

Ef þú vilt ekki taka þátt í þessari könnun og ekki fá fleiri þátttökuboð, skaltu 

smella á eftirfarandi hlekk: 

{OPTOUTURL} 
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Áminning um þátttöku í könnun 

 

{FIRSTNAME}, 

 

Nýlega bauð ég þér að taka þátt í könnun. 

 

Ég hef tekið eftir að þú hefur ekki lokið könnuninni, og vil árétta að könnunin er 

enn til staðar ef þú villt ennþá taka þátt í henni. 

 

Könnunin heitir: 

"{SURVEYNAME}" 

 

"{SURVEYDESCRIPTION}" 

 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á hlekkinn hér fyrir neðan. 

 

Virðingarfyllst, 

 

{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) 

 

---------------------------------------------- 

Smelltu hér til að svara könnun: 

{SURVEYURL} 

 

Ef þú vilt ekki taka þátt í þessari könnun og ekki fá fleiri þátttökuboð, skaltu 

smella á eftirfarandi hlekk: 

{OPTOUTURL} 
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Ég öðlaðist verklega þekkingu í vettvangsnámi
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Ég öðlaðist fræðilega þekkingu í vettvangsnámi
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Mér tókst að efla faglega sjálfsmynd og þróa starfskenningu mína í 
vettvangsnámi
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Ég fékk tækifæri til að tengja saman fræði og framkvæmd í 
æfingakennslu
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Mér fannst tímafjöldinn í æfingakennslunni
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Mér fannst tímafjöldinn í áhorfi
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