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Útdráttur 
Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri, vorið 2008. 
Í ritgerðinni er starf grunnskólakennarans skoðað með augum nýútskrifaðs kennara.  
Fjallað er um kennslu og starf kennarans og því margþætta hlutverki sem hann gegnir í 
daglegu skólastarfi. Reynt er að gera sér í hugarlund sum þeirra viðfangsefna sem 
nýútskrifaður kennari þarf að glíma við fyrst í stað. Þar sem kannanir sýna að bekkjarstjórnun 
er algengt áhyggjuefni kennara er þeim þætti gert sérlega hátt undir höfði. Önnur mikilvæg 
viðfangsefni eru einstaklingsmiðaðir kennsluhættir og hvernig virkja má nemendur.  

Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni hvernig nær 
nýútskrifaður kennari árangri í starfi. Stuðst er við skrif  ýmissa fræðimanna ásamt reynslu 
ritgerðarhöfundar af kennaranáminu. Sýnt er fram á hvernig óreyndur kennari getur tileinkað 
sér viss vinnubrögð í daglegu starfi sem munu þjálfa hann sem kennara og styrkja sjálfstraust 
hans.  

Niðurstöður rannsóknarspurningarinnar birtast í formi „Gátlista kennara sem nær 
árangri í starfi“. Á listanum má meðal annars finna ráðleggingar um framkomu og 
stjórnarhætti kennara og hvernig auka má virkni og ábyrgð nemenda á eigin námi. Einnig er 
áhersla lögð á skipulag kennarans og samstarf heimila og skóla. Markmið ritgerðar er að 
gátlistinn geti nýst og orðið hægðarauki fyrir nýútskrifaða kennara sem vilja ná árangri í 
starfi.  
 

 

Abstract 

This essay represents the final assignment for the B.Ed. exam, spring 2008, at the University 
of Akureyri Faculty of Education. In it the teaching profession is considered. Emphasis is 
given to instruction and some of the tasks a newly certified teacher has to face in his daily 
work. The relationship between the concepts of teaching and studying is presented, as well as 
the multifaceted roles teachers play. Classroom management gets special attention in the 
essay as studies show that it is a common concern of teachers. Other important subjects are 
student motivation and personalized learning.  

The answers to the research question how new teachers can be successful in their 
profession are addressed in the essay. The conclusions are supported by the writings of 
various researchers and the essay author’s teacher education process. It is shown how an 
inexperienced teacher can learn methods in his or her daily activity which can support him or 
her as a teacher and build self-confidence.  

The results of the research question are revealed in the form of “The Successful new 
Teacher's Checklist.” The list is presented in eight expanded points involving teacher’s 
conduct in the class room, how to strengthen students´ motivation, class room rules and 
various suggestions to the teacher concerning the necessity of a positive relationship with the 
parents and colleagues, among other subjects. The aim of the essay is for the checklist to be 
used as a handy guide for the newly graduated teacher and to make it easier for him or her to 
become successful. 
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1. Inngangur 

 
Það er álit margra að kennsluhæfileikar séu meðfæddir. Oft heyrist því fleygt að í sumum 

ættum komi ekkert annað til greina en að gerast kennari þar sem „kennaragen“ sé ríkjandi 

í ættinni. Þetta gen hefur ekki ennþá fundist en margir styðjast við tilgátuna um að sumir 

hafi hæfileika til kennslu en aðrir ekki. Sumir einstaklingar ákveða á barnsaldri að verða 

kennarar á meðan aðrir uppgötva seinna á ævinni löngunina til að gera kennslu að 

ævistarfi. Vænta má að sameiginlegt fyrir báða hópana sé hugsjón og þrá til að miðla af 

reynslu og kunnáttu til komandi kynslóða. 

Heitasta ósk nýútskrifaðs kennara er líklega að getað stjórnað bekknum sínum og 

að nemendur hans verði virkir í námi. Þannig álítur hann sennilega að 

kennslumarkmiðum hans verði best náð. Kennarann langar að sýna nemendunum að hann 

hafi metnað fyrir þeirra hönd og hafi löngun til að efla þá. Hann hefur líklega einnig velt  

fyrir sér hvaða kennurum úr eigin skólagöngu hann myndi vilja líkjast; kennaranum sem 

stjórnaði bekknum með járnaga og náði góðum árangri í bekknum eða honum sem gaf 

nemendum oftast frí og fór í leiki þegar veður var gott? Kennari í leit að fyrirmynd átti ef 

til vill sjálfur kennara í grunnskóla sem var vel liðinn vegna framkomu sinnar, hann var 

þolinmóður og lagði alúð í vinnuna, hann var ávallt tilbúinn að aðstoða og ræða málin og 

vissi hvað hentaði nemendum best, var sanngjarn og vakandi fyrir þörfum þeirra. Þannig 

var líklega uppáhaldskennari okkar flestra. 

Í æfingakennslu fær kennaraneminn innsýn í það sem í vændum er og finnur á 

þessu tímabili væntanlega ófáar fyrirmyndir í kennslu. Hann sér og lærir að 

bekkjarstjórnun kemur ekki af sjálfu sér, né heldur að nemendur verði sjálfkrafa virkir í 

námi, hann þarf sjálfur að hafa fyrir hlutunum. Líklega mun hann sem nýútskrifaður 

kennari einnig fljótlega gera sér grein fyrir að til að ná markmiðum sínum, tendra eld og 

virkja nemendur, verður fyrsta verkefni hans að finna leið til að ná til þeirra. 
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Í ritgerð minni mun ég með skírskotun til sögunnar hugleiða hlutverk kennarans 

sem leiðbeinanda og læriföður og velta fyrir mér tengslum hugtakanna kennslu og náms. 

Ég mun skoða á hvern hátt jákvætt viðmót kennara getur haft áhrif á bekkjarstjórnun og 

árangur nemenda. Spurningin um það hvernig nýútskrifaður kennari nær árangri í 

starfi er mér huglæg og mun ég leggja upp með hana sem rannsóknarspurningu. Ég mun 

skoða starf kennarans með augum nýútskrifaðs kennara og reyna að gera mér í hugarlund 

sum þeirra viðfangsefna sem hann þarf að glíma við í byrjun. Ég hef þá trú að óreyndur 

kennari geti með góðu móti tileinkað sér viss vinnubrögð í daglegu starfi sem munu 

þjálfa hann sem kennara og styrkja sjálftraust hans. Í umræðukaflanum dreg ég saman 

niðurstöður mínar um kennarann í starfi og svara rannsóknarspurningunni. Í lok umræðu 

mun ég setja fram hugleiðingar mínar í formi  gátlista. Listinn er hugsaður sem nokkurs 

konar minnismiði eða uppskrift fyrir nýútskrifaða kennarann og er settur fram í átta 

útfærðum atriðum.  

 Í verkefni mínu styðst ég við skrif ýmissa fræðimanna og mína eigin reynslu  

í námi og starfi. Ég mun sýna fram á hvernig nýútskrifaður kennari geti eflst í starfi með 

jákvæðni að leiðarljósi svo og með trú á nemendum sínum. Það er mín skoðun að kennari 

sem sýnir í verki að hann hefur trú á sjálfum sér og nemendum sínum eigi góða 

möguleika á að takast á við kennslustarfið að loknu kennaranámi og verða kennari sem 

nær árangri.  
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2. Kennsla og nám 

 
Starf kennarans snýst um kennslu og nám. Hjá sumum er kennsla lífsstíll og hugtakið  

að kenna af lífi og sál er sumum meðfæddur hæfileiki. Mörg orð tengjast hugtökunum 

kennslu og námi. Sem dæmi má nefna nafnorðin kennsla, kennsluskylda, kennaraborð  

og lýsingaorðið kennaralegur, sem öll tengjast kennslu, og nafnorðin námsmaður, 

námsmarkmið, grunnskólanám og lýsingaorðið námfús sem öll tengjast orðinu nám. 

Samkvæmt íslenskri orðabók er skilgreining á orðinu  kennsla  að „hjálpa e-m til að læra  

e-ð, segja til, fræða...”.1 Skýringin passar ágætlega við þær hugmyndir sem yfirleitt eru 

uppi um kennara; kennari hjálpar við að læra, hann segir til og fræðir, hann er fræðari. Ef 

litið er á skilgreiningu hugtaksins nám í íslenskri orðabók þá stendur þar: „það að tileinka 

sér, læra, lærdómur, skólaganga“.2 Nám er sem sé lærdómur, það að læra eitthvað, það 

getur tengst skólagöngu en er ekki skilyrði, þar sem námi er einnig lýst sem „það að 

tileinka sér eitthvað“3. Hér mætti spyrja sig, hvort nám gæti farið fram án kennslu eða 

kennara? Samkvæmt orðabókalýsingunni verður svarið játandi, nám getur líklega farið 

fram á annan hátt en með aðstoð kennara. Erfiðara er að greina frá hugtakinu kennslu. 

Getur kennsla farið fram án þess að fram fari nám? Sennilega ekki, en kennarar telja sig  

vera að kenna þó ekki nái allir nemendur árangri. 

 „Nám og kennsla eru flókin fyrirbæri”4 segir Ingvar Sigurgeirsson og eru orð að 

sönnu. Í næsta kafla verður skoðað hvað aðrir fræðimenn hafa sagt um hugtökin kennsla 

og nám. 

 

2.1.  

Hvernig útleggja fræðimenn hugtökin kennsla og nám? 

Orðið kennsla er margþætt hugtak og tengist öðrum hugtökum á áhugaverðan hátt. Að 

mati Nel Noddings, uppeldis- og menntunarfræðings, myndu flestir sem væru spurðir 
 

1 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1983 
2 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1983 
3 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1983 
4 Ingvar Sigurgeirsson 1998:16 
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líklega tengja orðið kennsla starfsheitinu kennari og hugsanlega svara því til að kennsla 

færi fram hjá kennara. Við nánari skoðun á hugtakinu kennsla telur Noddings eðlilegt að 

bæta við spurningum á borð við, hvað kennarinn sé að kenna eða hverjum sé verið að 

kenna? Fljótlega leiðir maður hugann að hvernig kennslan gengur hjá kennaranum og 

hvort nemendur læri eitthvað.5 Með því að velta hugtakinu kennsla fyrir sér sést hvernig 

orðið leiðir önnur hugtök og tilfinningar af sér. Orðin nám og nemandi eru fyrstu orðin 

sem koma í hug manns en fljótlega bætast tilfinningar við þegar fólk spyr hvernig 

kennslan fari fram og hvort nemandinn læri eitthvað. Flestir geta hugsanlega verið 

sammála um að kennsla hefur farið fram þegar ný þekking myndast hjá nemandanum og 

að þetta sé líklegast til að gerast milli nemanda og kennara. Þetta sjónarmið tekur Rúnar 

Sigþórsson undir og segir í bók sinni Aukin gæði náms: „...skólastarf snýst um að stuðla 

að breytingum hjá nemendum enda er nám jafnan skilgreint sem markviss breyting.“6 

Margir fræðimenn hafa hugleitt þessi atriði og reynt að skilgreina þau.  

 John Dewey notaði líkingu til að útskýra eigin sýn á kennslu og nám. Hann líkti 

kennslu við varning sem verið væri að selja, kennaranum við sölumann þessarar vöru og 

nemandanum við kaupanda. Líkinguna má skilja þannig að einungis sé hægt að selja 

ákveðna vöru ef kaupandi sé viðstaddur og tilbúinn að kaupa af seljanda. Dewey benti á 

að sölumaður sem segðist vera búinn að selja vöru án þess að hafa kaupanda væri ekki 

mjög trúverðugur sölumaður. Kennari sem kennir án þess að nemandi sé viðstaddur væri 

sömuleiðis að mati margra ekki trúverðugur kennari. Segja má einnig um nemandann að 

til þess að söluvarningurinn skili sér til hans, þarf nemandinn að vera tilbúinn að veita 

vörunni viðtöku. Nemandinn þarf sjálfur að hafa fyrir því. Dewey var þeirrar skoðunar  

að það að læra og nema væri eitthvað sem nemandi þarf að „gera“ sjálfur fyrir sjálfan 

sig.7  Af þessu má draga þá ályktun að ef í ljós kemur að loknu námi að nemandi hefur  

ekkert lært, er hægt að efast um hvort um kennslu hafi verið að ræða. Ef nemandinn  

hefur hins vegar lært eitthvað af kennaranum, hefur nám átt sér stað vegna þess að 

nemandinn hefur „gert eitthvað“ fyrir sjálfan sig til að læra með tilstilli kennarans. 

Kennarar kannast trúlega við það og tala um áhugahvöt, löngun eða virkni sem er þessi 

 
5 Dewey, hér tekið eftir Noddings 2007:47-60 
6 Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannesson, Rósa Eggertsdóttir og    
   Mel West 2005:121 
7 Dewey, hér tekið eftir Noddings 2007:47-60 
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æskilegi hvati sem til þarf. Nánar verður fjallað um skilgreiningu á virkni nemenda til 

náms og hvernig efla megi virknina í kafla 3.5.      

 Eftir að hafa tilgreint hvað felst í hugtökunum kennslu og námi og sýnt fram á 

hvernig kennari og nemandi tengjast í námi verður fjallað nánar um starf kennarans. 

Starfi kennarans verður best lýst með hliðsjón af skólasögunni og þeim breytingum sem 

samfélagið hefur tekið á mismunandi tímum. Með tilvísun í söguna verður þar næst 

hugað að þeim hlutverkum sem kennarar hafa gegnt gegnum tíðina.   
 

2.2. 

Stutt ágrip af íslenskri skólasögu 

Menntun og uppeldi barna var fyrr á tímum á margan hátt frábrugðið þeim aðferðum sem 

við notum í dag. Með því að lesa Tilskipun um húsaga á Íslandi frá 1746 er hægt að fá 

hugmyndir um hvernig agi var talinn nauðsynlegur við uppeldi barna á þeim tímum. 

Samkvæmt lögunum bar foreldrum skylda til að beita börnin aga, þeir áttu að „...straffa 

þeim með alvarlegum orðum eða refsa þeim til hlýðni.“8 Í sömu lögum er einnig komið 

inn á menntun barna en þar segir að börn sem voru orðin fimm - sex ára gömul áttu að 

læra að lesa af foreldrum eða öðrum sem læsir voru á heimilinu, og átti presturinn að hafa 

eftirlit með kennslunni.9 

Í áraraðir hafa kennarar, líkt og foreldrar, beitt agastjórnun við kennslu og man 

ritgerðarsmiður sjálfur eftir því að aginn var notaður sem vopn í skóla til að þvinga 

nemendur til náms eða til að ná fram æskilegri hegðun hjá þeim. Þetta var upp úr miðri 

20. öld þegar enn var leyfilegt að nota líkamsmeiðingar í grunnskólum.10 Margt hefur 

gerst síðan gefin var tilskipun um húsaga og segja má að nám barna hafi breyst í takt við 

þjóðfélagið. Nefna má framúrskarandi skólahugmyndir Guðmundar Finnbogasonar sem 

hann setti fram í ritinu Lýðmenntun árið 1903 en Guðmundur hafði þá ferðast um 

Norðurlöndin í þeim tilgangi að kynna sér menntamál. Í riti sínu kom Guðmundur með 

heilsteyptar hugmyndir um menntamál og var upphafsmaður fræðslumála sem leiddu af 

 
8 Alþingisbækur Íslands XIII. 1741-1750. 1973:567 
9 Alþingisbækur Íslands XIII. 1741-1750. 1973:567 
10 Skovgaard-Petersen. 1996[án bls.] Á árunum 1952-1967 var bann við líkamsmeiðingum lögleitt í 

grunnskólum í heimalandi ritgerðarsmiðs, Danmörku. Lögin tóku fyrst gildi í höfuðborginni 1952, síðan 
á landinu öllu á næstu árum.  



Farin(n) að kenna og hvað svo...?   - hvernig nýútskrifaður kennari nær árangri í starfi 

 

 7

                                                

sér skólaskyldu barna og unglinga árið 1907. Guðmundur Finnbogason hafði einnig 

ákveðnar hugmyndir um kennaramenntun og hvernig vænlegast væri að kenna börnum.11  

Menntunarhugmyndir Dewey, fjölgreindakenning Howard Gardner og nýjar 

skólastefnur víða um heim settu svip á skólasögu 20. aldar þar sem nemandinn var í 

síauknum mæli í brennidepli. Samkvæmt kenningu Gardner læra börn á mismunandi hátt 

eftir greindarsviði þeirra og hafa þar af leiðandi ólíka hæfileika til að takast á við nám.12 

Áherslur Dewey voru að nemandi lærir best við að fást við úrlausn verkefna sjálfur og er 

hugtakið learning by doing (að læra með því að framkvæma) sprottið úr smiðju Dewey.13 

Nýjar hugmyndir kalla ævinlega á ný vinnubrögð með breyttum áherslum og sífellt þarf 

að stokka upp venjur og hefðir. Nemendur í grunnskólum landsins búa nú við aukið frelsi 

miðað við fyrri kynslóðir og sitja yfirleitt ekki einungis kyrrir og hlusta á kennarann. Með 

nýjum áherslum má segja að hlutverk kennarans hafi einnig breyst. Mismunandi hlutverk  

kennarans verða til umræðu í næsta kafla.  

 

2. 3.   

Hlutverk kennarans 

Starf og hlutverk kennarans hefur að mörgu leyti haldist í hendur við samfélagsþróunina. 

Í áranna rás hafa margir haft skoðun á þessu og reynt að skilgreina hvað sé hlutverk 

kennarans. Samkvæmt Konfúsíus (um 551-479 f. Kr.) var staða kennarans á þeim tíma að 

vera meistari. Kennarinn átti að fræða með tilsögn og fyrirlestur var grundvöllur alls 

náms. Með markvissum æfingum og þjálfun gat staða kennarans breyst í temjara eða 

tamningameistara. Sókrates (469-399 f. Kr.) hélt því fram að kennari gæti með innsæi og 

umræðum vakið nemendur til umhugsunar. Kennarinn væri þá eins og fundarstjóri sem 

leiðir umræðurnar. Sókrates líkti sjálfum sér við andlega ljósmóður sem hjálpaði 

nemendum til þess að fæða hugtök sem lifðu í sál þeirra.14 Á tímum Aristóteles (384-322 

f. Kr.) og Platon (427- 347 f. Kr.) komu nýjar áherslur í kennslu því þeir voru báðir afar 

hlynntir uppgötvunarnámi. Nemendur áttu að fást við verkefni sem fólu í sér leit að 

sannleikanum. Hlutverk kennarans var á þeim tíma að vera ráðgjafi nemenda sinna. 

 
11 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1997:177; Guðmundur Finnbogason [1903]1994 
12 Armstrong 2000:21-23 
13 Dewey, hér tekið eftir Noddings 2007:29-32 
14 Ólafur Jens Pétursson 1989:42-49 
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Platon var þeirrar skoðunar að í eðli sínu væri öll menntun upprifjun og æðsta stig 

menntunar væri stærðfræðileg íhugun. Með rökhugsun og ráðgjöf var að hans mati hægt 

að öðlast sannan sálarþroska, sem öll þekking byggir á.15   

 Á Íslandi var hlutverk kennarans fyrir aldamótin 1900 aðallega fólgið í að sjá til 

þess að nemendur kynnu að lesa og fara með Biblíutexta. Oft sinntu prestar einnig 

kennslustarfi og kennslan fólst víða í að nemendur þuldu fermingarkverið.16 Kennsla var 

kennaramiðuð og námið var það sem í dag er oft kallað þulunám. Líklega má segja að á 

þeim tíma hafi kennari gegnt hlutverki temjarans og með æfingum látið börnin fara með 

spurningakverið. Íslensk skólasaga, og þar með hlutverk kennara, litaðist undanfarna öld 

af þeim miklu samfélagsbreytingum sem urðu á þeim tíma. Eftir að hafa verið 

bændasamfélag í þúsund ár breyttust atvinnuhættir á Íslandi þegar fólksflutningar hófust 

úr sveit í borg.17 Með nýjum áherslum í atvinnumálum breyttist viðhorf almennings til 

náms og kröfur samfélagsins til menntunar jukust.  

Upp úr byrjun 20. aldar talaði John Dewey um hlutverk kennarans en einnig um 

verksvið hans í hinni svokölluðu nýju skólagerð. Samkvæmt henni átti að horfa á 

nemendur sem einstaklinga. Dewey hélt því fram að í skólastofunni væri það á verksviði 

kennarans að búa til námsumhverfi sem stuðlaði að góðri námsreynslu nemenda og væri 

við hæfi hvers og eins. Dewey sló því föstu að vegna þess hve viðamikilli reynslu 

kennarinn þurfi að búa yfir væri hlutverk hans öðruvísi og viðameira en áður.18 Þessa 

skoðun Dewey taka margir kennarar ef til vill undir enn í dag og telja hlutverk sitt 

margþættara og flóknara en áður.  

 Í dag tekur kennsla á sig margar ólíkar myndir og kennari verður að geta brugðið 

sér í mismunandi hlutverk og um leið notað til þess margar kennsluaðferðir. Úr nógu er 

að velja því Ingvar Sigurgeirsson telur á þriðja tug kennsluaðferða í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna.19 Líklega eru ofantaldar skilgreiningar á hlutverki kennarans enn 

gjaldgengar að sumu leyti, í dag gegnir kennari meðal annars starfi meistarans og 

fræðarans auk þess að bregða sér í líki temjarans eða fundastjórans. Ingvar Sigurgeirsson 

bendir á að um 60% bekkjarkennslu á miðstigi í grunnskóla fari líklega fram með 
 

15 Ólafur Jens Pétursson 1989:42-61 
16 Bragi Guðmundsson og fl. 1997:37 
17 Bragi Guðmundsson og fl. 1997:177 
18 Dewey [1938]2000:61-69 
19 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:37  
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svokallaðri blandaðri kennsluaðferð þar sem margar kennsluaðferðir geta komið við sögu 

í sömu kennslustund. Blönduð kennsluaðferð er þar með algengasta aðferðin og byggist 

eins og nafnið gefur til kynna á mismunandi námsþáttum, þ.e. að lesa, spyrja, spjalla og 

vinna í vinnubókum.20 Kennari sem þarf að sinna mörgum mismunandi þáttum í einni og 

sömu kennslustund verður að geta brugðið sér í hin ýmsu hlutverk. Með það í huga er 

starf kennarans í dag frábrugðið því sem var og líklega flóknara en það var fyrr á öldum.  

 Eftir að hafa stiklað á stóru um breytingarnar sem hafa átt sér stað í skólamálum 

undanfarna áratugi og litið á hlutverk kennara gegnum tíðina verður í næstu köflum hafist 

handa við að lýsa nokkrum hliðum á hinu margbreytilega starfi kennarans. Í 

umfjölluninni verður tekið mið af þeim veruleika sem blasir við hinum nýútskrifaða 

kennara og þeim verkefnum sem hann þarf að huga að fyrst í stað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:35, 42-43 
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3. Með jákvæðni að leiðarljósi og bættan námsárangur sem markmið 

 
Þegar nýútskrifaður kennari tekur til starfa er ekki óalgengt að hann leiti ráða hjá reyndari 

samkennurum um hvernig hann eigi að haga sér. Ásamt öðrum ráðum frá 

samstarfsmönnum hans er ekki ósennilegt að ein ráðlegging hljómi í líkingu við þetta: 

Kennari brosir ekki fyrr en eftir áramót! Með þessum gamla frasa vilja þeir sem eldri eru 

í faginu vara nýja kennarann við að vera of vingjarnlegur þegar hann tekur við bekknum í 

byrjun skólaárs. Líklega er hugsunin sú að forða honum frá því að nemendur taki hann 

ekki alvarlega. Vera má að í huga reyndra kennara sé samasemmerki milli þess að vera of 

vinalegur og að eiga í vandræðum með bekkjarstjórn. Í kennaranáminu var mikil áhersla  

lögð á mikilvægi þess að ná góðum tökum á bekkjarstjórnun og því veit hinn nýi kennari 

að þetta er eitt algengasta áhyggjuefni nýútskrifaðra kennara.21 Hér verða nokkrar 

hugmyndir  reifaðar um leiðir hins nýútskrifaða kennara til að halda uppi jákvæðum aga í 

bekknum og ná góðum tengslum við nemendur.  

 

3.1.  

Við fyrstu sýn  

Kennari sem stendur fyrir framan bekkinn sinn í fyrstu kennslustund getur átt vandasamt 

verk fyrir höndum. Það er vel þekkt að erfitt getur reynst að takast á við fjölmennan 

nemendahóp í fyrsta sinn. Vangaveltur kennarans snúast líklega fyrst um hvernig hann á 

að ná athygli nemenda og stjórna þeim, þar sem nemendahópurinn samanstendur af 

ólíkum einstaklingum. Í næstu undirköflum verða skoðuð nokkur atriði sem gagnlegt 

væri fyrir nýútskrifaðan kennara að huga að, en þau eru: 

• framkoma  

• kennsluaðferðir  

• hvernig aginn verður bekkjarstjórnun  

• virkt nám  

 
21 María Steingrímsdóttir 2007:9; Appel 1995:10-12 
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• einstaklingsmiðaðir kennsluhættir  

• samstarf heimila og skóla  

 

3. 2.  

Framkoma kennarans  

Sumir kennarar hafa trú á sjálfum sér frá fyrsta degi. Þeir eru öryggið uppmálað og 

virðast ná til nemenda strax í upphafi kennslu. Aðrir þurfa að hafa fyrir hlutunum, þeir 

þurfa að læra rétta framkomu. Fræðimenn eru ekki allir sammála um hvort hægt sé að 

læra kennslufærni en flestir benda á að allir kennarar geti bætt sig í mannlegum 

samskiptum.22 Að mati Andrew Pollard verður nýr kennari fyrst af öllu að athuga atriði 

eins og framkomu, svip, hreyfingu um stofuna, stellingu sína og raddbeitingu. Þetta eru 

allt svokölluð þögul skilaboð sem nemendur taka eftir strax í fyrstu kennslustund.23 Með 

því að efla samskiptahæfileika, áunna eða meðfædda, og trúna á sjálfum sér má gera ráð 

fyrir að kennari sé líklegri til að standast álagið sem fylgir því að standa fyrir framan 

nýjan nemendahóp.    

Kennari þarf með framkomu sinni að leggja sig fram við að ná til allra í bekknum 

og huga að jákvæðri líkamstjáningu. Hann verður til dæmis að hafa í huga að með því að 

dæsa eða ranghvolfa augum fyrir framan ákveðinn nemanda gefur hann í skyn neikvæðar 

tilfinningar eða vantrú á nemandanum sem námsmanni.24 Kennarinn þarf  að standa 

framarlega í kennslustofunni og vera hreyfanlegur þegar hann talar og horfir yfir bekkinn. 

Hann verður að ná augnsambandi við alla því „með augunum einum má oft hafa áhrif á 

athygli nemanda“25 eins og Ingvar Sigurgeirsson orðar það. Athuga þarf sérstaklega að ná 

einnig til nemenda við öftustu borð stofunnar ef um töflukennslu er að ræða. Reynsla 

sýnir að áhugaminni nemendur vilja oftast sitja aftast. Einnig gildir það stundum um þá 

nemendur sem eru lakari í námi og leggja minna til málanna að þeir velja helst borðin 

lengst frá töflunni.26 Kennari sem horfir yfir allan bekkinn er líklegur til að halda athygli 

nemenda og rödd hans heyrist þá einnig vel um kennslustofuna. Forðast ber að útskýra 

námsefni meðan verið er að skrifa á töflu og kennari snýr baki í nemendur. Þá er hætta á 
 

22 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:140 
23 Pollard 2005:250-255 
24 Edda Kjartansdóttir 2006 [án bls.] 
25 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:13 
26 Johnson, Johnson og Holubec 1994:32 
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að rödd kennarans heyrist aðeins á fremsta bekk. Rithöfundurinn Pétur Gunnarsson lýsir 

einu sérkenni kennara á skemmtilegan hátt í skáldsögunni Ég um mig frá mér til mín. Þar 

segir:  

 

Flestir kennarar höfðu þróað með sér hæfileika til að skrifa aftur fyrir sig 
til að geta horfst í augu við bekkinn um leið.27 

 

Mismunandi skoðanir eru á hve stórt hlutverk raddstyrkur kennarans leikur við 

kennslu. Sumir halda því fram að kennari með veikburða rödd eigi erfitt með að stjórna 

og ná athygli nemenda, aðrir að það sem skiptir mestu máli sé að hafa þægilega rödd og 

kunna að beita henni á eðlilegan hátt. Margir taka líklega undir með skólamanninum 

Joachim Appel, en hann segir að enginn árangur náist með því að öskra á nemendur.28 

Hins vegar eru flestir sennilega sammála því að kennari sem talar skýrt þannig að allir 

heyri eigi góða möguleika á að ná til bekkjarins. 

Kennari sem mætir nýjum nemendum verður að huga að því að læra nöfn þeirra 

sem fyrst. Nemendur eru yfirleitt þeirrar skoðunar að kennari sem er fljótur að nota nöfn 

allra í bekknum sé vingjarnlegur og hafi áhuga á þeim. Það hefur einnig sýnt sig að sá 

sem getur ávarpað nemendur í bekknum með nafni er líklegri til að ná árangri i kennslu. 

Enn fremur nær kennari sem beinir spurningu beint til nemandans með nafni betur að 

virkja nemandann í námi.29 Nemandi sem heyrir nafn sitt upphátt í tíma mun hugsanlega 

verða var við áhuga kennarans á sér og finna sig knúinn til að svara. Kennari getur með 

góðu móti haft það í huga ef hann tekur eftir nemanda sem er ófús til að rétta upp hönd. Í 

æfingakennslunni var sumum kennaranemum bent á að nota nafnakall í byrjun hverrar 

kennslustundar. Nafnakallið var notað marktækt sem stjórntæki en gaf einnig þeim 

nemendum sem höfðu lítið eða ekkert frumkvæði í tímum tækifæri til að heyra nafn sitt 

úr munni kennarans nokkrum sinnum yfir daginn.  

 

 

 

 
27 Pétur Gunnarsson 1978:19  
28 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:13-18; Appel 1995:4 
29 Morganett 1995:27-28 
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3.3.  

Kennsluaðferð 

Að sögn Ingvars Sigurgeirssonar er kennsluaðferðin sem kennarinn velur jafn mikilvæg 

og framkoma hans. Eins og kom fram í kafla 2.3 um hlutverk kennarans eru á milli 20 og 

30 skilgreindar kennsluaðferðir. En hvernig á nýútskrifaður kennari sem hefur lært 

margar spennandi og góðar kennsluaðferðir í námi sínu að meta hvaða kennsluaðferð sé 

best að nota? Sérfræðingar eru sammála um að engin ein kennsluaðferð sé betri en önnur 

en taka fram að nemendur þurfi tilbreytingu í kennslu og best sé þess vegna að nota 

mismunandi aðferðir. Einnig er sagt að aðferð sem hentar einum kennara sé ekki endilega 

aðferð sem annar getur beitt jafn vel.30 Fyrir óreyndan kennara gildir það líklega að hann 

prófi sig áfram með það í huga að miða kennsluaðferðina við kennsluefni og -aðstæður 

og að hafa getu nemenda að leiðarljósi. Í kaflanum um kennslu og kennsluhætti í 

Aðalnámskrá grunnskóla er atriði varðandi þetta, en þar segir að kennsluaðferðir og 

vinnubrögð verði að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að hverju sinni.31 Þó svo að 

kennaranum takist vel upp með kennsluna þetta árið verður hann að hafa í huga að sams 

konar skipulag hentar ekki endilega öðrum hópi næsta ár. Bekkir eru mismunandi 

samsettir hvað getu og námshætti varðar. Reynslan mun líklega kenna hinum 

nýútskrifaða kennara að meta hvaða aðferð hentar honum og aðstæðunum best.         

Kennsluaðferðir eru sífellt að breytast eða nýjar að bætast við. Sú var tíðin að 

nemendur sátu mestmegnis kyrrir og hlustuðu á kennarann og námið byggðist nær 

eingöngu á utanbókarlærdómi. Fyrir rétt um hundrað árum lagði Guðmundur 

Finnbogason fram hugmyndir um breyttar áherslur í námi barna. Að hans sögn þurfti 

kennari að þekkja hæfileika barnsins til að beina því í rétta átt með réttu viðfangsefni. Til 

þess var að hans mati nauðsynlegt að efla sjálfstæða hugsun barnsins og tengja kennsluna 

við fyrri reynslu þess.32 Með þessum hugmyndum var Guðmundur á margan hátt á undan 

sinni samtíð. Segja má að skólaheimspeki John Dewey sé af sama toga. Hann vildi að 

horfið yrði frá þeirri stefnu að móta alla í sömu mynd og lagði áherslu á að kennsla og 

kennsluhættir hæfðu hinum mismunandi þörfum nemandans.33 Hugmyndafræði þeirra 

 
30 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:9-11; Ingvar Sigurgeirsson 1999a:67  
31 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:15 
32 Guðmundur Finnbogason, hér tekið eftir Þórunn Blöndal:2005:95 
33 Dewey [1938]2000:61-69 
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beggja svipar á margan hátt til einstaklingsmiðaðra kennsluhátta sem í auknum mæli er 

stefnt að í skólastarfi í dag.   

Þegar kennari velur kennsluaðferð þarf hann að huga að ýmsu. Samsetning 

nemendahópsins skiptir höfuðmáli og flestir fræðimenn eru sammála um að börn hafi 

mismunandi möguleika frá náttúrunnar hendi til að tileinka sér nám.34 Nánari umfjöllun 

um námshætti nemenda og hvernig kennarinn getur brugðist við þeim er í kafla 3.6 um 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti.  

Í Aðalnámskránni er skýrt tekið fram að skólinn leggi áherslu á að sinna 

einstaklingnum í hópnum með fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum og með 

því einnig að taka tillit til aldurs, þroska og getu nemenda.35 Með það að leiðarljósi 

verður kennarinn að kynnast nemandanum áður en hann velur kennsluaðferð sem hentar 

þörfum og getu nemandans. Þetta krefst góðra samskiptahæfileika kennarans og áhuga 

hans á högum allra nemenda. Kennsluaðferð verður auk þess ávallt að miðast við 

kennslugreinina og aðlagast kennsluefninu. Af ofantöldu má draga þá ályktun að hér 

þurfi að fara saman kennsla og reynsla kennarans, enda var Róm ekki byggð á einum 

degi. 

 

3.4.  

Hvernig aginn verður bekkjarstjórnun 

Tilgangur náms hefur breyst eins og áður segir og þar með einnig hegðun nemenda í 

skólastofunni. Prófessor í Cambridge, Andrew Pollard hefur hugleitt þetta. Að hans mati 

var hlutverk kennarans auðveldara áður fyrr þegar nemendur einblíndu eingöngu á 

kennarann úr sætum sínum.36 Í dag búa börn við aukið frelsi og ætlast er til að þau séu 

virk í námi. Talað er um að hegðunar- og agavandamál hafi aukist og að börn séu 

ábyrgðarlaus og sýni of lítinn áhuga á námi. Hvernig má halda uppi aga í skóla þegar 

andfélagslegum vandamálum fjölgar og aginn í þjóðfélaginu minnkar sífellt? Þetta er 

spurning sem margir velta fyrir sér.  

Þegar maður spyr verðandi kennara hvað þeir telji að verði erfiðast að glíma við  

 
34 Armstrong 2000: 21-29; Ingvar Sigurgeirsson 1999a:67 
35 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:15 
36 Pollard 2005:35-38 
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í kennarastarfinu þá er það að takast á við agavandamál ofarlega á listanum og það sem  

margir hafa hvað mestar áhyggjur af eins og fram kom í kafla 3. Nauðsynlegur agi í 

kennslustofum tengist í dag hugtakinu bekkjarstjórnun. Sumir fræðimenn halda því fram 

að bekkjarstjórnun sé meðfæddur hæfileiki einstaklings og eins konar listgrein meðan 

aðrir vilja meina að bekkjarstjórnun megi læra. Í bókinni Aukin gæði náms kemur fram sú 

skoðun Önnu Kristínar Sigurðardóttur að bekkjarstjórnun sé tækni sem hægt sé að 

tileinka sér með þjálfun. Hún tekur fram að framkoma og skapferli kennarans geti haft 

áhrif þar á.37 Flestum fræðimönnum ber saman um að góð bekkjarstjórnun stuðli að 

minni truflun í kennslustofunni og aukinni þátttöku nemenda í náminu þannig að 

vinnufriður skapist bæði fyrir nemendur og kennara. Með henni aukist einnig

kennslumarkmið náist.38  

Í flestum skólum tíðkast í upphafi skólaárs að ákveða og hengja upp skóla- og 

bekkjarreglur. Þær eru unnar af hópi starfsfólks skóla og endurskoðaðar árlega eða oftar 

ef ástæða þykir. Skólareglur eru oftast kynntar hagsmunaaðilum og síðan settar inn í 

skólanámskrá.39 Fræðimenn mæla með að kennari hanni bekkjarreglur í samráði við 

nemendur sína. Með því að gefa nemendum vald í hendur til að semja reglurnar fari 

bekkurinn frekar eftir þeim. Það er skoðun margra skólamanna að ef allir reyni að fara 

eftir reglunum verði auðveldara að nýta kennslustundina til fulls.40 Stundum eru 

bekkjarreglur ákveðnar á svokölluðum gæðahringsfundi eins og margir kennaranemar 

urðu vitni að í æfingakennslunni. Á slíkum fundi geta allir komið með hugmyndir og lagt 

til málanna. Kennara ber að hafa í huga að vera sjálfur staðfastur og réttlátur þegar hann 

fer eftir reglunum. Til að það takist verður hann að tileinka sér öguð vinnubrögð. 

Kennari sem hefur áhuga á bættri bekkjarstjórnun þarf fyrst og fremst að huga að 

góðu skipulagi. Hann getur gert það með því að koma sér upp ákveðinni tækni. Æfa má 

vinnubrögð eins og að hleypa nemendum ekki inn í skólastofuna fyrr en allir eru hljóðir, 

að upphaf kennslustundar skiptir máli og að allir nemendur eigi að standa eða sitja rólegir 

við borðin og bíða eftir þögn áður en kennsla hefst.41 Appel lýsir reynslu sinni af þessu 

 
37 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:144 
38 Edda Kjartansdóttir 2006[án bls.]; Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:144 
39 Edda Kjartansdóttir 2006[án bls.]          
40 Rutherford 2002:28; Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:143-145; Eggen og Kauchak 2004:80-81 
41 Rutherford 2002: 9-13 
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mjög stutt og hnitmiðað: „Fyrst agi, svo kennsla.“42 Kennari getur æft sig í að ganga 

ákveðinn um bekkinn, tala skýrt og vera sýnilegur. Einnig þarf hinn nýútskrifaði kennari 

að sýna nemendum að hann hafi áhuga á námi þeirra og gera þeim grein fyrir 

markmiðum kennslunnar.43 Til þess að halda nemendum að verki til dæmis  

við vinnu í vinnubók er mælt með að kennari gangi um bekkinn og fylgist með 

vinnubrögðum þeirra. Hann á auðveldara með að aðstoða þá og getur auk þess komið í 

veg fyrir að óvirkir nemendur trufli aðra.44 Kennari sem vill bæta bekkjarstjórnunina 

verður líka að gera sér grein fyrir að það skiptir máli hvernig hann lýkur 

kennslustundinni. Hann þarf að huga að heimanámi tímalega áður en skólabjallan hringir 

og vera búinn að útbýta verkefni eða öðrum skilaboðum.45 Sum þessara atriða verða tekin 

fyrir síðar í ritgerðinni. Með góðri vinnuáætlun getur skipulagið orðið öryggisnet ef 

„stórslys“ er í uppsiglingu. Gott skipulag gerir kennaranum einnig kleift að bregðast við 

óvæntum uppákomum í skólastarfi, til dæmis þegar danskennsla, tónlistarviðburður eða 

útikennsla getur sett stundaskrá úr skorðum.  

Fólk hefur mismunandi skoðun á aga og leggur ef til vill ólíkan skilning í orðið 

agastjórnun. Þó svo að algengt sé að tengja aga í skólastofunni bekkjarstjórnun eins og 

áður kom fram er áhugavert að skoða hugtakið agi. Samkvæmt íslenskri orðabók er 

skilgreining aga svohljóðandi: „ótti; lotning. Tamning við reglusemi: vera undir aga.“46 

Enn fremur er agalaus maður talinn sá, „sem skortir aga“.47 Líklega eru margir þeirrar 

skoðunar að í dag skorti börn í auknum mæli aga og þurfi að tileinka sér reglusemi. Hins 

vegar tengist hugtakið tamning líklega dýrum og enginn mundi sætta sig við að börn 

byggju við ótta í skólanum. Skilgreining Íslenskrar samheitaorðabókar á orðinu agi er 

trúlega meira að okkar skapi, en þar er orðinu aga líkt við uppeldi.48 Ef litið er til 

Aðalnámskrárinnar er í kaflanum Velferð nemenda minnst á að: „Leggja þarf áherslu á 

námsaga og sjálfsaga nemenda...[til að]...kennslan nýtist þeim sem best.“49 Þessi tvö 

 
42 Appel 1995:11 
43 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:144-145; Rutherford 2002:.9-13 
44 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:26-27 
45 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:143-147; Appel 1995:4 
46 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1983 
47 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1983 
48 Íslensk samheitaorðabók 2006 
49 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:23 
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hugtök, námsagi og sjálfsagi, eru nátengd regluseminni sem var til umræðu fyrr í 

kaflanum.  

Kennari sem hefur hug á því að bæta bekkjarstjórnunina og þar með einnig agann 

í bekknum sínum mun líklega uppgötva að hæfileikar hans í þeim efnum munu aukast í 

takt við reynsluna. Gott ráð til kennarans gæti verið að hafa áætlun fyrir kennslustundina 

sýnilega ásamt þeim vinnubrögðum sem hann ætlar að notast við. Einnig er mikilvægt að 

kennarinn lýsi vel til hvers er ætlast af nemendum.50 Kennari getur ákveðið að láta 

nemendur nota dagbók eða leiðarbók fyrir allar skráningar varðandi námið. Í upphafi 

kennslustundar skrifar hann á töflu nauðsynlegar upplýsingar um framkvæmd tímans. 

Nemendur skrá hluti eins og nafn kaflans og blaðsíðurnar sem farið verður yfir, með 

hvaða hætti námsefnið verður unnið, ítarefni sem stuðst verður við eða  hvað nemendur 

eiga að undirbúa heima. Kennarinn gæti líka vanið sig á að skrá allar  upplýsingar um 

verkefni og verkefnaskil á vissan stað í skólastofunni.51 Með góðu skipulagi, öguðum 

vinnubrögðum og skýrum markmiðum kennslunnar mun hann sjá að æfingin skapar 

meistarann. 

Við þetta má bæta að áhyggjur kennarans varðandi bekkjarstjórnun /agastjórnun 

þurfa ekki alltaf að vera til staðar. Eins og áður hefur komið fram virðast sumir 

einstaklingar hafa nokkurs konar meðfæddan hæfileika til að stjórna bæði börnum og 

unglingum. Annað er að mismunandi aldursstig nemenda gerir ef til vill mismiklar kröfur 

til kennarans hvað varðar bekkjarstjórnun. Að mati ritgerðarhöfundar minnkar álagið með 

hækkandi aldri nemenda, s.s. í kvöldskóla. Á því kennslustigi er vandi kennarans við að 

halda nemendum við efnið í lágmarki. Hér kemur meðal annars við sögu hugtakið virkni 

sem verður til umfjöllunar í næsta kafla.  

 

3.5.  

Virkt nám 

Kennarinn getur leitt þig að dyrum þekkingarinnar, en að afla sér þekkingar er hlutverk 

nemandans. Þessi orð eftir óþekktan höfund eiga vel við þegar fjalla á um virkni 

nemenda til náms, segja má að virkur nemandi er sá sem opnar dyr þekkingarinnar. Vitað 

 
50 Edda Kjartansdóttir 2006[án bls.] 
51 Fyrirmyndin af þessu fyrirkomulagi er skóli ritgerðarhöfundar í æfingakennslunni, Hrafnagilsskóli 
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er að virkni nemenda er æskileg þar sem hún bætir hegðun nemenda og í kjölfarið aukast 

gæði kennslunnar.52 Ef virkni nemenda er það sem þarf til að auðvelda kennaranum 

bekkjarstjórnun og eykur um leið gæði námsins fyrir nemendur, hvernig nær kennarinn 

þá að virkja nemendur? Og hvað er virkt nám? Chris Kyriacou skilgreinir virkt nám svo 

hljóðandi: 
 

 Virkt nám vísar til allra viðfangsefna þar sem nemendum er gefið 
töluvert vald yfir skipulagningu og framkvæmd vinnu sinnar og 
stjórna og stýra að verulegu leyti eigin  námsferli. Oftast felast 
viðfangsefni nemenda í lausnarleit og rannsóknartengdum 
verkefnum, sem annað hvort eru byggð á einstaklingsverkefnum eða 
sem samvinnu hópa eða para.53 

 

Eftir að hafa skoðað túlkun Kyriacou á virku námi er eðlilegt að hugleiða hina 

spurninguna: Hvað veldur því að nemandi verður virkur í námi? Af skilgreiningunni má  

álykta að nemandi sé líklegur til að verða virkur í námi þegar honum er gert kleift að hafa 

áhrif á námsval og námsframvindu og stunda rannsóknarvinnu með öðrum eða sem 

einstaklingur. Auk þess er þörf á að útfæra skilgreininguna með nokkrum atriðum sem 

þegar hafa komið fram í ritgerðinni. Með því að nota líkingu mætti kalla kennslu 

framleiðslufyrirtæki þar sem framleitt er virkt nám tiltekinnar námsgreinar. Líkja mætti 

atriðunum á listanum hér fyrir neðan við tækin eða verkfærin sem notuð eru við 

framleiðsluna. Nemandi er líklegur til að sýna virkni í námi þegar 

• góð bekkjarstjórnun er til staðar 

• hann tekur virkan þátt í skipulagningu náms síns  

• tenging er við fyrra nám hans í anda Hugsmíðahyggjunnar 

• mark er tekið á honum og hann fær að spyrja og tjá sig 

• viðfangsefni kennslunnar er skiljanlegt og markmið við hæfi (einstaklingsmiðun) 

• kennsla fer fram í vel skipulögðu hópastarfi (t.d. samvinnu- og leitarnámi) 

• gagnkvæmt traust og virðing ríkir í skólastofunni og félagastuðningur er til staðar  

• hann hefur áhuga á eða sér tilgang með því sem hann lærir 

• kennari leggur efnið fram á áhugaverðan hátt 

• viðfangsefnin höfða til mismunandi greinda (hugmyndafræði Gardners) 
 

52 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:146-147 
53 Kyriacou 1998:39 
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• kennari notar fjölbreyttar kennsluaðferðir 

• hann fær stuðning og hvatningu heima54 

Með líkingunni við framleiðslu má segja að öll atriði á listanum séu nemandanum 

mikilvæg ef hann ætlar að stunda virkt nám, á svipaðan hátt og tækin eða verkfærin eru 

nauðsynleg fyrir framleiðslu á gæðavörum. Á listanum má að sjá að nemandi er líklegur 

til að stunda virkt nám þegar hann í samstarfi við kennara og skólasystkini getur fundið 

áhugaverð verkefni við hæfi og byggt vinnu sína á fyrri námsreynslu. Í virku námi og 

með sjálfstæðum vinnubrögðum getur nemandinn haft áhrif á nám sitt og hagað því 

þannig að viðfangsefni verður skipulagt að nokkru leyti eftir áhugamálum hans. Þetta á 

sér hliðsjón í áherslum Aðalnámskrár um einstaklingsmiðaða kennsluhætti, en þar segir 

að skólinn eigi að bjóða nemendum margvísleg námstækifæri og þannig koma til móts 

við einstaklingana.55 Með því að stjórna hluta námsframvindu sjálfur tekur nemandinn 

þátt í að móta sína eigin námskrá. Nemandi sem er fær um að tileinka sér kunnáttu að 

eigin frumkvæði stundar með öðrum orðum virkt nám. Segja má að sá sem kemur í 

skólann til að læra56 sé virkur í námi.  

Í næstu undirköflum verða tvö mikilvæg atriði á listanum tekin fyrir; í kafla 3.6. 

verður umfjöllun um einstaklingsmiðaða kennsluhætti og þar sem margir skólar leggja 

síauknar áherslur á samstarf heimila og skóla í dag verður nánar fjallað um mikilvægi 

þessa samstarfs í kafla 3.7.   

 

3.6.  

Einstaklingsmiðuð kennsla 

Á listanum yfir atriði er varða virkt nám nemenda í kafla 3.5. var minnst á fjölbreytta 

kennsluhætti og einstaklingsmiðun í kennslu. Eins og fram hefur komið ber kennurum 

samkvæmt Aðalnámskrá að miða kennslu að einstaklingnum. Margir fræðimenn eru 

sammála um að markmið einstaklingsmiðaðs náms sé að nemandinn nái hámarksþroska 

og námsárangri.57 Að mati Rúnars Sigþórssonar læra börn á ólíkan máta og skólinn getur 

brugðist við því með ýmsu móti. Sumir skólar eru hlynntir getuskiptum bekkjum eða 
 

54 Niðurstöður úr hópvinnuverkefni í námskeiði Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, GSK0553, haustönn 2007 
55 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:14-15 
56 Fyrir partur úr skólaheiti Hrafnagilsskóla. Í fullri lengd hljómar það: „Ég kem í skólann til að læra og   

nýta hæfileika mína til fulls“ 
57 Tomlinson og Allan 2004:6  
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sérstökum námshópum, aðrir skólar reyna að nota námsaðlögun sem gerir öllum 

nemendum kleift að vinna saman í skólastofunni. Síðarnefndu skólarnir þurfa þá að finna 

úrræði og bjóða upp á stuðning í bekknum.58 Í bekk þar sem kennarinn miðar kennsluna 

að hverjum og einum nemanda þarf nemandinn í raun að stunda námið á sínum 

forsendum, hann þarf sína eigin námskrá. Kennari getur með ýmsu móti unnið með 

nemandanum að því.  

Í dag er reynt að miða kennslu sífellt meira við þarfir og áhugamál nemenda og 

aukin áhersla er lögð á valgreinar og verklegar greinar. Markmið Aðalnámskrárinnar eru 

skýr hvað þetta varðar: „Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir 

hann og þroskar.“59 Þess vegna „...verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull 

námstækifæri við hæfi allra nemenda.“60 Um tilgang og áherslur skólans á námsvali  

segir enn fremur í Aðalnámskránni: 

 

...Tilgangurinn með auknu valfrelsi nemenda er að laga námið sem 
mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að 
leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í 
samvinnu við foreldra og forráðamenn, kennara og námsráðgjafa.61 
 

Grunnskólinn býður upp á valgreinar í um þriðjungi kennslustunda á 

unglingastigi. Í auknum mæli hefur einnig verið horft til áhugasviða yngri nemenda 

undanfarin ár. Í Aðalnámskránni kemur skýrt fram að:„ Eitt mikilvægasta úrlausnarefni 

skóla...er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, 

þ.e. að veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins.“62 Með auknum valmöguleikum 

nemenda í námi og áherslu á áhugamál þeirra gefst nemendum tækifæri til að móta eigin 

stundaskrá. Kennari sem hefur metnað fyrir hönd nemenda sinna getur með góðu móti 

lagt aukna áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og um leið stuðlað að aukinni virkni 

nemenda. 

Í gestgjafaskólum sumra kennaranema í æfingakennslunni er unnið markvisst með 

einstaklingsmiðun sem leið til bætts námsárangurs. Í þeim skólum gerir hver og einn 

 
58 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:175-178 
59 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:9 
60 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:9 
61 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:14 
62 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:9 
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nemandi námsáætlun einu sinni í viku með aðstoð kennara, sagt er að nemandinn áætli á 

sig nám næstu viku. Kennari leggur mat á áætlunina og annað hvort samþykkir hana eða 

bætir á listann í samráði við nemandann. Reynsla skólans af því að láta nemendur áætla 

námsefnið er góð. Það hefur sýnt sig að virkni nemandans vex og námsárangur eykst 

þegar hann finnur að kennarinn hans hefur væntingar til hans og trúir á hann.63 Mikilvægt 

er að kennari meti árangur nemandans ávallt út frá framförum hans sem einstaklings, ekki 

út frá hópnum.64 Áætlun nemandans tekur mið af því námi sem hann stundar í skóla auk 

heimanáms og er sýnd foreldrum til undirskriftar og ígrundunar. Talið er að til þess að 

bæta námsárangur nemandans þurfi foreldrar, nemandi og skóli að bera sameiginlega 

ábyrgð á námi nemandans.65 Nánar verður fjallað um samstarf heimila og skóla í næsta 

undirkafla.  

 

3.7.  

Samstarf heimila og skóla  

Auk áherslna á einstaklinginn, áhugamál nemandans og námsval hans telja margir 

sérfræðingar að stuðla megi að bættu og virkara skólastarfi með góðu samstarfi heimila 

og skóla. Aukið samstarf skapar auk þess grundvöll fyrir að móta skólastarf og námskrá 

betur eftir þörfum einstaklingsins. Enn fremur stuðlar samvinna milli aðila að sterkari 

sjálfsmynd barnsins og eykur líkurnar á virkni og velgengni þess.66 Í kaflanum um tengsl 

heimila og skóla segir í Aðalnámskrá: „Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt 

verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, 

gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun...“.67 Samstarf heimila 

og skóla er talið mikilvægur grunnur að farsælu skólastarfi. Sumir telja enn fremur að í 

nútímasamfélagi með sívaxandi hraða og sundrung þurfi að efla þessa samvinnu. Haft er 

eftir Áslaugu Brynjólfsdóttur að með aukinni þátttöku foreldra í skólastarfi batni 

námsárangur nemenda. Hún leggur áherslu á að kennarar hlusti á foreldra því, eins og 

hún orðar það, þá þekkja foreldrar börn sín best.68  

 
63 Ritgerðarhöfundur kynntist áætlunargerð nemenda í æfingakennslunni í Hrafnagilsskóla haustönn 2007 
64 Tomlinson og fl. 2004:6 
65 Epstein 2002:7; Birna María Svanbjörnsdóttir 2007:98 
66 Epstein 2002:7; Birna María Svanbjörnsdóttir 2007:98 
67 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:20 
68 Áslaug Brynjólfsdóttir 2007:107-117 
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Guðmundur Finnbogason áttaði sig snemma á nauðsyn þessa samstarfs fyrir 

bættum gæðum menntunar. Um aldamótin 1900 hafði hann þetta að segja: „Að heimilin 

og skólarnir vinni saman að hinu sameiginlega takmarki, menntun æskulýðsins, eru 

lífsskilyrði góðs árangurs. Að öðrum kosti er hætt við, að önnur höndin rífi það sem hin 

byggir upp.“69 Í dag telja sumir að þar sem fyrr var þörf á góðu samstarfi sé núna 

nauðsyn. Undanfarna áratugi virðist áhugi foreldra á samstarfi hafa aukist og skólar 

virðast einnig vera meðvitaðri um þau verðmæti sem felast í foreldrasamstarfi.70 Nýlegar 

kannanir sýna að hægt er að bæta námsárangur nemenda ef foreldrar styðja þá í námi.71 

Sérfræðingar telja að til þess að skólinn geti sinnt hlutverki sínu þurfi hann að eiga í 

gifturíku samstarfi við aðra hópa og einstaklinga sem saman bera ábyrgð á velferð 

barnanna.72    

Í kafla Aðalnámskrár um Tengsl heimila og skóla berst talið að hinu sameiginlega 

skólasamfélagi, sagt er að það myndist af nemendum, foreldrum/forráðamönnum og 

starfsfólki skólans. Til að samstarfið gangi upp þurfa aðilar að ræða reglulega saman og 

koma sér saman um sameiginleg viðmið. Mælst er til að foreldrar haldi fundi reglulega og 

ræði hin ýmsu mál. Bent er á foreldrafélög og –ráð sem vettvang allra aðila til að koma 

sjónarmiðum um skólamál á framfæri.73 Með auknum áherslum Aðalnámskrárinnar 

varðandi einstaklingsmiðaða kennsluhætti er kennurum uppálagt að miða kennslu hvers 

nemanda við þarfir og námsstöðu hans. Til þess þarf kennarinn að kynnast börnunum og 

námsgetu þeirra. Það gerist aðeins í góðri samvinnu við heimilin. 

Skólar vinna í mismiklum mæli í samstarfi við heimilin. Að sögn Joyce. L. 

Epstein eru sumir skólar það sem hún kallar fjölskylduvænir skólar. Slíkir skólar bjóða 

foreldra velkomna til samstarfs og nýta sér reynslu fjölskyldunnar til að kynnast 

nemandanum. Epstein segir að heimilin geti gert hið sama með því að búa til skóla- og 

námsvæn heimili, þar sem börnin finna að foreldrar þeirra hafa áhuga á skólanum. 

Fræðimönnum ber saman um að líðan nemandans skiptir aðalmáli. Með auknum áhuga 

 
69 Guðmundur Finnbogason [1903]1994:128 
70 Ritgerðarsmiður byggir þetta á reynslu hans sem foreldri grunnskólabarna gegnum 27 ár 
71 Bloom, hér tekið eftir Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur 2007:98 
72 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:63-64 
73 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:20 
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samstarfsaðilanna á líðan nemandans verður skólastarfið árangursríkara, virkni 

nemandans eykst og metnaðurinn vex.74  

Flestir skólar setja tvo til þrjá foreldrafundi á ári á stundaskrá nemenda sinna. Auk 

þess er víða boðið upp á fræðslufundi. Foreldrafundir fara oft fram í skólastofu nemenda 

en sumir umsjónarkennarar eru einnig farnir að bjóða foreldrum upp á viðtal á heimili 

fjölskyldunnar. Mismunandi blær getur verið á viðtölunum. Viðtölin sem fara fram í 

skólanum eru oft á tíðum formleg og kennarinn ber aðalábyrgð á samskiptunum þegar 

málin eru rædd. Í heimahúsi er venjulega meira rætt um barnið og þarfir þess og viðtalið 

er á forsendum fjölskyldunnar þar sem meiri nánd og einlægni ríkir.75 Fyrir kennara sem 

vill leggja sig fram við að kynnast nemanda sínum er gagnlegt að sjá aðstæður barnsins 

heima fyrir, það gefur honum möguleika á að skilja barnið betur. Meiri líkur eru auk þess 

á að hitta feður barnanna þegar kennari fer sjálfur í heimsókn þar sem algengara er að 

mæður sinni skólamálum barnanna en feður.76 Þess vegna eru viðtöl í heimahúsi einnig 

góð leið til að efla samskiptin við þá.  

Menntun og félagsmótun barna er sameiginleg ábyrgð skóla og heimila. Með 

stuðningi allra samstarfsaðila aukast líkur á velgengni barnisns í skólagöngunni og  

áhugi, metnaður og ábyrgð þess á eigin námi vex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Epstein 2002:9-10; Tomlinson og fl.2004:6; Birna María Svanbjörnsdóttir 2007:98 
75 Ingibjörg Auðunsdóttir 2007:44; Einnig byggð á reynslu ritgerðarhöfundar af hvoru tveggja í æfingakennslunni 
76 Baldur Kristjánsson, hér tekið eftir Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur 2007:109 
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4. Hver eru einkenni góðs kennara? 

 
Í undanförnum köflum hefur verið fjallað um nokkra af þeim þáttum sem kennari þarf að 

huga að í eigin fari hvað varðar framkomu og kennsluhætti. Í næsta kafla verður 

forvitnast um hvað talin séu einkenni góðs kennara og hvernig persónuleki hans getur 

haft áhrif á kennslu. 

 

4.1.  

Skapgerð og uppeldishættir  

Almenn skoðun er að foreldrar hafi mikil áhrif á börn sín. Margir telja það einnig gilda 

um áhrif frá öðrum fullorðnum, meðal annars kennurum. Í daglegu skólastarfi gegna 

kennarar lykilhlutverki sem uppalendur barna og unglinga en einnig sem leiðbeinendur á 

ýmsan hátt.77 Námssálarfræðingar telja að skapgerð fólks skipti máli fyrir 

samskiptahæfileika þeirra og þau áhrif sem það hefur á aðra. Einnig hefur skapgerð fólks 

mótandi áhrif á uppeldisaðferðir.78  

Talið er að skipta megi einstaklingum í fjóra flokka eftir uppeldisháttum þeirra: sá 

leiðandi, sá stjórnsami, sá frjálsi og sá einstaklingur sem vanrækir skyldur sínar. Líklegt 

þykir að hver skapgerðatýpa geti haft mótandi áhrif á börnin. Leiðandi fullorðnir fylgjast 

með framförum barna sinna, þeir setja reglur og fylgja þeim eftir með því að útskýra 

afleiðingar. Þeir eru duglegir að hrósa og bera væntingar til barnanna. Börn þeirra öðlast 

sjálftraust og eru örugg. Oftast eru börnin einnig góðir námsmenn sem þora að taka 

áskorun. Börn þessara foreldra eru einnig best í að setja sig í spor annarra og skilja 

mismunandi sjónarmið.79  

Fullorðnir með stjórnandi uppeldishætti setja reglur en útskýra þær ekki, taka 

ákvarðanir fyrir börnin en hvetja þau lítið. Börn slíkra foreldra eru oft hlédræg og geta 

verið undir álagi við að standast kröfur foreldranna, þar sem foreldrarnir setja mörk án 

 
77 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:14 
78 Baumrind, hér tekið eftir Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur 2007:97-98 
79 Eggen og fl. 2004:79; Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:28 
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þess að útskýra hvers vegna. Börnin skortir auk þess oft félagsfærni og eiga erfitt með að 

taka þátt í umræðum. Þau skortir sjálfstraust og frumkvæði.80  

Þeir fullorðnu sem notast við frjálslega uppeldishætti setja börnum sínum litlar 

skorður eins og nafnið gefur til kynna. Þeir krefjast lítils af þeim og hafa engar sérstakar 

væntingar til þeirra. Þeir hvetja þar af leiðandi börnin ekki. Börn sem alin eru upp án 

aðhalds og ramma munu eiga erfitt með að finna sinn stað í tilverunni, þau geta orðið 

taumlaus og óörugg. Í samskiptum við aðra eiga börn þessara foreldra erfitt með að virka 

sannfærandi og aðlagast seint eða illa.81  

Fjórði og síðasta uppeldishátturinn varðar þá fullorðnu sem hafa litla hæfileika til 

að móta börnin, þar af leiðandi vanrækja þeir þau. Þeir sinna börnunum lítið og bera litlar 

eða engar væntingar til þeirra. Börn þeirra eiga erfitt uppdráttar, þau skortir metnað og 

hafa lítið sjálfstraust. Oft haga þessi börn sér illa og eru undir miklu álagi.82 Heyrst hefur 

að afskiptaleysi í barnauppeldi sé jafnvel talið verra en kúgun eða ofbeldi. Hvort svo sé 

skal ekki fullyrt hér, en trúlega á það barn erfitt uppdráttar sem fær þau skilaboð frá 

fullorðnum í kringum það að það skipti þau í raun engu máli.  

Þegar maður skoðar mismunandi skapgerð fólks og áhrif hennar á uppeldi má sjá 

hvernig viðmót og framkoma uppalenda getur haft mótandi áhrif á börn og unglinga. 

Kennari þarf að gera sér grein fyrir ábyrgðinni sem fylgir kennslunni og komast í flokk 

þeirra fullorðnu sem eru leiðandi og stjórnandi án þess að vera stjórnsamur. Hann þarf í 

stöðu sinni að vera fyrirmynd nemenda sinna og má þess vegna ekki vera of eftirlátur. 

Jafnframt þarf hann að huga að einstaklingnum og má ekki vanrækja neinn. Þegar 

kennarinn hefur gert sér grein fyrir persónueinkennum hvers og eins nemanda á hann að 

hlúa að og efla einstaklinginn eftir bestu getu. Til þess þarf innsæi, mikla samvinnu- og 

samskiptahæfileika og vilja til að ná til nemenda. Samskipti verður innihald næsta kafla.    

 

 

 

 

 

 
80 Eggen og fl. 2004:79; Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:28  
81 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:28; Eggen og fl. 2004:79 
82 Eggen og fl. 2004:79-81 
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4. 2.  

Samskipti, umhyggja og virðing. 

Samkvæmt íslenskri samheitaorðabók er orðinu samskipti lýst sem því að umgangast 

aðra.83  

Haft er eftir Fernando Savater, höfundi bókarinnar Siðfræði handa Amador að góð 

samskipti byggist á siðfræðireglum og aðeins í samskiptum við aðra getum við notað hið 

góða líf. Hann bendir einnig á að til þess að umgangast aðra þurfum við að reyna að setja 

okkur í spor náungans og skoða hagsmuni okkar út frá hagsmunum hans þannig að þeir 

fari sem best saman.84 Af þessu má sjá að sá sem er fær um að setja sig í spor annarra er 

fær um dagleg samskipti. Skólinn er sameiginlegur vinnustaður margra og að nokkru 

leyti samfélag í samfélaginu. Til þess að allir geti notið góðs af samverunni verða sömu 

reglur að gilda í skólanum eins og samfélaginu öllu,85 samskiptareglur eru þar engin 

undantekning.  

  Sigrún Aðalbjarnardóttir fjallar meðal annars um þetta í bók sinni Virðing og 

umhyggja. Hún segir að í skólanum læri nemendur við félagslegar aðstæður í daglegum 

samskiptum við kennara og vini. Farsæl samskipti grundvallast að mati Sigrúnar á 

hæfileikanum til samvinnu og eru lykillinn að vellíðan og velgengni nemenda og 

starfsfólks skólans. Þar sem viðhorf og framkoma allra aðila hefur mikil áhrif á hvernig 

skólastarfið tekst til er það skoðun Sigrúnar að mikilvægt sé að bæði kennarar og 

nemendur rækti samskiptahæfileika sína.86  

 Sigrún talar um virðingu og umhyggju sem undirstöðu farsælla samskipta. Hún 

bendir uppalendum á að sýna börnum virðingu með því að taka þau alvarlega. Kennari 

sem uppalandi verður að sýna nemendum að hann hafi trú á þeim með því að hlusta á þá, 

rökræða við þá og hafa áhuga á því sem þeir gera. Áhugi kennarans styrkir sjálfstraust  

nemandans og með jákvæðum samskiptum blómstrar og vex virðing. Í daglegum 

samskiptum manna fellur umhyggja undir hugtakið virðingu að mati Sigrúnar, en hún 

bendir á að greinarmunur sé á hugtökunum. Hún nefnir dæmi um kennara sem með 

virðingu fyrir nemendum heldur ákveðinni fjarlægð til þeirra á meðan sá sem sýnir 

 
83 Íslensk samheitaorðabók 2006 
84 Savater 2000:79-83,142,179 
85 Rutherford 2002:9 
86 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:47-50 
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nemendum umhyggju sýnir þeim væntumþykju en báðir kennarar beri í raun hag 

barnanna fyrir brjósti. 87 Orð Sigrúnar benda til að gott skólastarf einkennist af jákvæðum 

samskiptum þar sem virðing og umhyggja ríkja, því til þess að samskipti og samstarf geti 

eflst verður jarðvegurinn að vera frjór. Kennarinn getur gengið á undan með góðu 

fordæmi og sýnt nemendum að hann hafi áhuga á að fræða þá og efla. Nel Noddings og 

einnig sálfræðingurinn Abraham Maslow líkja þekkingu við vöxt.88 Með þessari líkingu 

má segja að þar sem undirstaðan er ræktunarhæf skapist möguleiki fyrir þekkingu til að 

vaxa og dafna.  

 Í námi grunnskólabarna er áhersla lögð á virðingu fyrir náunganum og 

hæfileikann til að geta sett sig í spor annarra. Í Aðalnámskránni er víða fjallað um þessi 

hugtök sem liði í félagsþroska nemenda. Fyrir nemendur er mikilvægt að „...vinna með 

öðrum...eiga vini og félaga og setja sig í spor annarra.“89 Til þess þurfa þeir að efla 

„...færni til samskipta,...“90 

Í bók Guðmundar Finnbogasonar Hugur og heimur sem kom út fyrir um hundrað 

árum, lýsir hann fyrir okkur hvernig við þykjumst„...skilja aðra menn út í æsar og geta 

sagt fyrir hvernig þeir mundu hugsa, finna til og haga sér í margvíslegum tilfellum.“91 

Guðmundur heldur fram að í slíkum tilfellum setjum við okkur í spor annarra. 

 
Með því að verða í einu atriði eins og annar, »stillumst« vér á hans 
hátt, og ef vér svo setjum oss í hans spor, hugsum oss að eins stæði á 
fyrir oss og honum, þá kemur hitt af sjálfu sér, eins og lag hljómar eftir 
því hvernig hljóðfærið er stillt og hvar og hvernig stutt er á nóturnar.92  

 
4.3.  

Hverjir eru bestu kennararnir?  

Í áhugaverðum kafla í bókinni Aukin  gæði náms segir frá rannsóknarniðurstöðum um 

hvað einkennir bestu kennarana. Í ljós kom að kennarar og nemendur hafa sameiginlega 

skoðun á því hverjir séu bestu kennararnir. Að mati beggja aðila er besti kennarinn sá 

sem getur stjórnað, er vingjarnlegur, sjaldan óöruggur, sjaldan óánægður og gagnrýninn 

 
87 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:75-80 
88 Noddings 2007:34; Maslow, hér eftir Snowman og Biehler 2000:380 
89 Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2007:5 
90 Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2007:5 
91 Guðmundur Finnbogason 1912:331 
92 Guðmundur Finnbogason 1912:331 
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en veitir nemendum ákveðið svigrúm og val.93 Fjallað verður næst um öll fimm atriðin 

eins og þau liggja fyrir í rannsókninni. Þess skal getið að á margan hátt styðja svör 

nemenda og kennara í þessari rannsókn atriði sem hefur verið fjallað um í ritgerðinni og 

áður lýst sem einkenni ábyrgs kennara að mati ritgerðarhöfundar.  

Kennarinn sem getur stjórnað. Hæfileiki til að stjórna er mikilvægur og sumum 

tamur. Aðrir þurfa að hafa fyrir að læra það, því eins og máltækið segir „Það verður 

hverjum að list sem hann leikur.“ Að kennari geti stjórnað þýðir í raun að aginn sé til 

staðar þannig að vinnufriður skapist í bekknum. Í kafla 3.4. var fjallað ítarlega um 

bekkjarstjórnun og þá tækni sem nýútskrifaður kennari getur beitt og þjálfað. Nemendur 

sem meta stjórnunarhæfileika kennarans eru í raun að segja að nauðsynlegt sé að 

kennarinn taki í stjórntaumana. Nemendur þurfa ákveðna fyrirmynd sem mótast með 

festu kennarans en ekki með hangandi hendi. Kennari með stjórnunarhæfileika er með 

gott sjálftraust, góða yfirsýn og er fljótur að bregðast við uppákomum.  

 Kennarinn sem er vingjarnlegur. Hvernig á að skilgreina hinn vingjarnlega 

kennara? Er það kennari sem brosir mikið, hrósar oft, gefur frí í góðu veðri eða stimplar 

stjörnu í skriftarbókina? Mörg ólík svör fást við spurningunni. Í íslenskri 

samheitaorðabók er orðið vingjarnlegur útskýrt með lýsingaorðunum blíður, hlýlegur og 

vinalegur.94 Allir geta líklega verið sammála um að vingjarnlegur kennari sýnir 

nemendum hlýju og áhuga og að í skilgreiningunni komi jákvætt skap hans við sögu. Að 

sögn Pollards getur jákvæðni kennarans haft góð áhrif á bekkjarandann. Kennari sem er 

jákvæður að eðlisfari sýnir ánægju í kennslu og vinnugleði hans getur haft smitandi áhrif 

á nemendur. Með gleði og hlýju sinni gefur hann nemendum einnig í skyn að hann hafi 

ánægju af því að vera með þeim. Honum ber þó að varast að nota brandara stanslaust en á 

frekar að láta húmorinn ráða, eins og Ingvar Sigurgeirsson bendir á.95 Það hefur áður 

komið fram að húsráð reyndra kennara sé að vara nýliðann við að vera of vinalegur í 

byrjun. Ef kennari er glaðlegur eða vingjarnlegur að eðlisfari vill ritgerðarhöfundur þó 

vara hann eindregið við að breyta sér. Hann á frekar að láta jákvæðnina vinna með sér við 

bekkjarstjórnun og kennslu.  

 
93 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:139 
94 Íslensk samheitaorðabók 2006 
95 Pollard 2004:92-94; Ingvar Sigurgeirsson 1999b:15 



Farin(n) að kenna og hvað svo...?   - hvernig nýútskrifaður kennari nær árangri í starfi 

 

 29

                                                

Kennarinn sem sjaldan er óöruggur. Skilgreininguna sjaldan óöruggur má að 

öllum líkindum einnig útleggjast oftast öruggur. Kennari sem er oftast öruggur er með 

gott sjálftraust og vel undirbúinn. Hann hefur sett sér markmið í kennslu og veit hvernig 

framvinda tímans verður. Gott skipulag einkennir slíkan kennara. Í grein Martins 

Cortazzi er góð lýsing á hvernig gott skipulag getur „bjargað“ kennaranum vegna þess að 

í skólasamfélaginu eru engir tveir dagar eins. Ef óvænt atvik verður, uppákomur eða 

óhöpp hefur hinn skipulagði kennari möguleika á og getu til að „leika eftir eyranu“ og 

halda ró sinni.96 Öruggur kennari getur án vandræða snúið aftur að skipulagðri 

kennslunni og tekið upp þráðinn þegar ástandið er orðið eðlilegt. Nemendur vilja geta 

treyst því að kennarinn hafi stjórn á öllu, og það hefur einungis hinn oftast öruggi 

kennari. 

Kennarinn sem sjaldan er óánægður og gagnrýninn. Enginn kennari kemst hjá 

því að vera óánægður í vinnu eða gagnrýninn á nemendur og aðstæður í skólanum. 

Kennari í flokknum sjaldan óánægður og gagnrýninn, hlýtur langoftast að vera ánægður 

og ógagnrýninn. Öllum finnst gott að vera nálægt fólki sem er ánægt. Frá því koma 

jákvæðir straumar sem eiga það til að breiða úr sér eins og hringir í vatni. Kennari sem 

gerir sér grein fyrir þessu getur notfært sér það og með æfingu lært að gagnrýna á 

jákvæðan og jafnframt uppbyggjandi hátt.       

Kennarinn sem veitir nemendum ákveðið svigrúm um val. Fimmti kosturinn sem 

besti kennarinn býr yfir samkvæmt rannsókninni er að veita nemendum visst frelsi í 

námsvali. Það svigrúm sem kennari getur veitt nemendum sínum er oftast í gegnum 

valgreinar og áhugasvið. Valgreinar skipa æ stærri sess í námi, sérstaklega á efri stigum 

grunnskóla eins og sagt var frá í kaflanum 2.6. um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Í 

sumum skólum fer einnig fram kennsla eftir áhugasviðum nemenda. Í mörgum skólum 

getur nemandi valið sér verkefni og myndað sér skoðun á því út frá fyrri námsreynslu. 

Hann býr til framkvæmdaáætlun, skipuleggur verkefnavinnu með útfærslu námsefnisins í 

huga og þarf í lokin að kynna afrakstur sinn. Nemandinn á auk þess að finna skynsama 

leið til að leggja mat á afurðina. Með sjálfstæðum vinnubrögðum getur hann stjórnað 

 
96 Cortazzi 2004:66-69 
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námsframvindu sinni og hefur á þann hátt nokkuð svigrúm til að móta sína námskrá.97 

Tekið skal fram að í kafla 3.5. var fjallað nánar um hvernig nemandi getur haft mótandi 

áhrif á eigið nám með auknu vali. Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum sem greint er frá í 

bók Rúnars kunna bæði  nemendur og kennarar að meta aukið námsval nemenda og 

möguleika á  fjölbreyttum verkefnalausnum.  

Niðurstöður kennara og nemenda um hvað einkennir kennsluhætti góðs kennara 

benda til að kennarinn sem um ræðir þurfi að búa yfir góðum stjórnunarhæfieikum. 

Uppáhaldskennarinn er auk þess samvinnufús og vingjarnlegur, hann er sveigjanlegur en 

samt öruggur, ekki gagnrýninn né óánægður og er vel skipulagður. Þessar niðurstöður 

falla ef til vill vel að þeim eiginleikum sem uppáhaldskennari æskuminninganna bjó yfir, 

- kennarinn sem við öll viljum líkjast.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

97 Ritgerðarhöfundur varð vitni að þessu kennslufyrirkomulagi í Áhugasviðstímum á 
æfingakennslutímabilinu í Hrafnagilsskóla haustið 2007 
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5. Umræða og Gátlisti kennara sem nær árangri í starfi 
 

Starf kennarans er margbreytilegt og krefjandi. Veruleikinn sem blasir við nýútskrifaða 

kennaranum þegar hann tekur við kennslu í fyrsta sinn er oft á tíðum öðruvísi en hann 

bjóst við. Skólamaðurinn Joachim Appel lýsir mjög vel reynslu sinni af þessu í dagbók 

sem hann hélt fyrstu kennsluárin sín. Appel segist hafa verið vel menntaður í 

kennslufræðum og jákvæður gagnvart kennslu þegar hann tók til starfa, en vegna þess 

hve kennarastarfið sé flókið og óútreiknalegt sé erfitt að undirbúa sig undir það. Hann 

heldur því fram að eina leiðin til að læra það sé með reynslu.98 Með dagbókarskrifum 

sínum á sex ára tímabili sem kennari við sama skóla gefur hann lesendum innsýn í 

orrustur og sigra og maður skynjar hvernig reynslan smám saman eflir hann og kemur í 

veg fyrir að hann gefist upp. Lýsingar Appels af fyrstu kennsluárunum sínum gætu svipað 

til lýsinga margra nýútskrifaðra kennara, því rannsóknir hafa sýnt að mörgum þeirra 

finnst erfitt að fara úr nemendahlutverki í kennarahlutverkið og að byggja upp sjálftraust 

til að takast á við kennslustarfið að loknu námi.99  

Í ritgerð minni horfi ég á kennslustarfið með augum nýútskrifaðs kennara og reyni  

að setja mig í spor hans. Rætt er um framkomu sem það fyrsta sem nemendur taka eftir, 

en talið er að kennari geti haft töluverð áhrif á nemendur með framkomu sinni. Eins og 

fram kemur í ritgerðinni er framkoma kennarans hluti af bekkjarstjórnun. Í ritgerðinni er 

áhersla lögð á bekkjarstjórnun og samband hennar við virkt nám nemenda, en önnur atriði 

eru einnig til umfjöllunar, eins og kennsluaðferðir, samstarf heimila og skóla og hvernig 

uppeldishættir kennarans hafa áhrif á nemendur.  

Bekkjarstjórnun er tekin fyrir vegna þess að hún skiptir höfuðmáli í starfi 

nýútskrifaðs kennara. Fjallað er um bekkjarstjórnun í kafla 3.4. Margt bendir til að 

kennari sem finnst honum takast illa upp með bekkjarstjórnunina sé líklegri til að missa 

 
98 Appel 2995:xiii 
99 Pollard 2005:254 
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sjálftraustið og trúna á að hann geti kennt.100 Það er mín skoðun að í bekk þar sem góð 

bekkjarstjórnun er fyrir hendi hagnist bæði nemandi og kennari. 

Ég er sannfærð um að bekkjarstjórnun má læra eins og fræðimenn benda á101 og 

hef í ritgerðinni bent á ýmsar leiðir til að efla og styrkja kennarann við 

bekkjarstjórnunina. Aðalatriðið er, að ég hygg, að skipulag hans sé ávallt til fyrirmyndar 

því það styrkir kennarann í starfi. Gott sýnilegt skipulag er einnig nauðsynlegt nemendum 

í framvindu náms eins og kemur fram í ritgerðinni. Frances Schoonmaker, prófessor í 

menntunarfræði bendir á í bók sinni Growing upp Teaching að oft megi greina hvort 

kennari sé skipulagður við það eitt að horfa inn í skólastofu hans. Á mismunandi stöðum í 

stofu hins vel skipulagða kennara eru skráðar allar nauðsynlegar upplýsingar um námið, 

svo sem verkefnaskil, hópaskiptingar eða dagsetningar af ýmsu tagi. Allt hefur sinn stað. 

Gott skipulag er yfirleitt einnig merki um góða bekkjarstjórnun að mati Shoonmaker, og 

að í bekknum sé stundað virkt nám. Hún mælir með að í byrjun hverrar kennslustundar 

venji kennarinn sig á að skrifa á töfluna nafn kennslubókar og blaðsíðutal þess námsefnis 

sem verður lagt inn í tímanum. Þetta kallar hún Chalk and talk-aðferðina en svipað 

fyrirkomulag var til umfjöllunar í kaflanum 3.5. um virkt nám.102 Nemendur mun venjast 

því að sjá skipulag kennarans á þennan hátt og læra að vinna eftir nákvæmri áætlun. 

Skoðun mín er að metnaður nemenda eykst með því að sjá afmörkuð, sýnileg markmið 

kennarans fyrir kennslustundina. Auk þess tel ég að nemendur séu líklegir til að tileinka 

sér skipulögð vinnubrögð kennarans og auka þannig hæfni sína til virkrar þátttöku í 

kennslunni. Þannig verða þeir virkir námsmenn.   

Rúnar Sigþórsson og fleiri gera virkni nemenda að umtalsefni í bókinni Aukin 

gæði náms og telja að hugmyndir og hegðun nemenda hafi mikil áhrif á allt starf í 

skólanum. Þar kemur fram að: „Því virkari sem nemendur eru í öllu námsferlinu, ekki síst 

með því að hafa nokkurt val um viðfangsefni, námshraða og vinnubrögð, þeim mun betri 

námsárangri er líklegt að þeir nái.“103 Með því að leyfa nemandanum að taka þátt í að 

móta sína námskrá eykst áhugi hans á námi og hefur jákvæð áhrif, einnig á bekkjaragann. 

Áhugavert væri að velta fyrir sér öfugri niðurstöðu varðandi bekkjarstjórnun og virkt 

 
100 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:143 
101 Rutherford 2002:9 
102 Schoonmaker 2002:85-86 
103 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:62-63 
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nám, það er hvort virkt nám stuðli einnig að góðri bekkjarstjórnun. Það er skoðun mín að 

svo sé.   

 Nokkur atriði sem liggja til grundvallar góðrar bekkjarstjórnunar eru til 

umfjöllunar í köflum 3.6. og 3.7. en þar er átt við einstaklingsmiðaða kennsluhætti og 

mikilvægi samstarfs heimila og skóla. Grunnskólar í landinu eiga samkvæmt  

grunnskólalögunum að sjá um kennslu við hæfi allra barna. Í 2. grein laganna segir: 

„Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.”104 

Mörgum kennurum ber saman um að með einstaklingsmiðuðum kennsluháttum séu 

gerðar miklar kröfur til kennara. Kennurum er í raun gert skylt að útbúa kennsluskrá 

hvers nemanda eftir þörfum hans. Það er mín skoðun að það sé einungis hægt ef 

kennarinn er búinn að kynnast nemendunum og námsgetu þeirra. Það gerist aðeins í 

samvinnu við heimilin. Menntun og félagsmótun barna er sameiginleg ábyrgð heimila og 

skóla. Með góðum tengslum hefur það sýnt sig að hægt er að bæta námsárangur nemenda 

og að líðan nemenda batnar.105 

Til þess að ná árangri sem kennari í síbreytilegu þjóðfélagi nútímans þarf 

kennarinn fyrst af öllu að hafa trú á sjálfum sér og bera virðingu fyrir starfi sínu. Eins og 

fram kemur í kafla 2.1. er orðabókaskilgreining á störfum kennara sú að kennari sé 

hjálplegur þeim sem ætla að læra eitthvað, hann er fræðari. Í skilgreiningunni koma eins 

og sjá má kennsla og uppfræðsla við sögu. Í umræðu undanfarinna ára heyrist hins vegar 

að verið sé að varpa aukinni ábyrgð barnauppeldis yfir á skólana. Ég hygg að líkleg 

ástæða sé að mörgum foreldrum finnist að lenging skólanámskrárinnar gefi tilefni til að 

skólinn eigi að sinna betur uppeldishlutverkinu. Ég styð það sjónarmið sem lýst er í 

Aðalnámskránni en þar kemur skýrt fram hvar ábyrgðin hvílir: „Frumábyrgð á uppeldi og 

menntun hvílir á foreldrum....”106 Svipuð skilgreining kemur fram í fimmtu grein 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna frá 1989, en þar segir:„ Foreldrar bera ábyrgð á því 

að ala börnin upp. Yfirvöld eiga að virða ábyrgð foreldra og aðstoða þá ef þörf krefur.“107  

 
104 Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 2.gr.  
105 Bloom, hér tekið eftir Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur 2007:98 
106 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:6 
107 Umboðsmaður Barna[Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna] 1998:123 
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Í grein með fyrirsögninni „Hver á að ala upp börnin, foreldrar eða kennarar?“ 

veltir höfundurinn Nanna Kristín Christiansen fyrir sér hvort kröfur foreldra til skólans 

séu óraunhæfar. Hún leggur til að báðir aðilar átti sig á uppeldisskyldum sínum og 

skilgreini hvert sé hlutverk foreldra annars vegar og kennara hins vegar.108 Skólinn og 

þar með kennararnir hafa vissulega mikilvægu hlutverki að gegna sem uppalendur þar 

sem, „Þrír hópar mynda skólasamfélagið í hverjum skóla, þ. e. nemendur, starfsfólk 

skólans og foreldrar og forráðamenn.“109 Ég tek undir með Nönnu Kristínu að gagnlegt

væri fyrir foreldra og kennara að átta sig á hver á að sjá um uppeldi barna okkar, skó

eða foreldrarnir. Þannig þurfa aðilarnir ekki að ásaka hinn ef eitthvað fer úrskeið

uppeldinu. Ég geri mér þó jafnframt grein fyrir að erfitt yrði að skilgreina ábyrgðarmörk 

eða -ramma aðilanna.  

Samkvæmt kenningum Bronfenbrenners hafa margir samverkandi þættir áhrif á 

þroska barns, en fræðimaðurinn leggur jafnframt áherslu á að foreldrar gegna 

aðalhlutverki í uppeldi þess.110 Í mínum huga er enginn vafi á að foreldrar bera 

aðalábyrgð á að ala börnin upp, en hlutverk skólans er að taka þátt í mótun þeirra í 

gegnum skólastarfið. Í rannsókn Birnu Maríu Sigurbjörnsdóttur um viðhorf foreldra til 

uppeldis barna og hvort þörf væri á að aðstoða þá í uppeldishlutverkinu, kom fram að 

mörgum foreldrum fannst þörf á hugafarsbreytingu í samfélaginu hvað varðar uppeldi og 

aga og meirihluti aðspurðra sagðist vilja aðstoð.111 Ég tel að slíka aðstoð verði einungis 

hægt að veita í nánu samstarfi heimila og skóla. Í kafla 3.7. var fjallað um þetta samstarf.  

 

Ef reynt er að svara rannsóknarspurningunni hvernig nýútskrifaður kennari nær árangri í 

starfi koma mörg svör: Fyrst af öllu með því að nota reynslu sína úr námi. Á 

námstímanum hefur hann lært nauðsyn þess að vera skipulagður, að vinna að settum 

markmiðum og njóta góðs af samstarfi og fagmennsku annarra kennara. Honum mun 

farnast vel í starfi með því að vera sveigjanlegur og jákvæður. Auk þess verður hann að 

ná góðri bekkjarstjórnun og aðlaga kennsluna einstaklingnum. Verðandi kennari þarf enn 

fremur að hafa trú á nemendum sínum og vinna í nánu sambandi við heimilin. 

 
108 Nanna Kristín Christiansen 2007:107-117 
109 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:20 
110 Bronfenbrenner, hér tekið eftir Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur 2007:99 
111 Birna María Svanbjörnsdóttir 2007:111 
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Í umræðum útskriftarkennaranema 2008 um hvernig kennarar þeir ætla að verða 

kom glöggt fram að flestir ætla að vera ákveðnir en einnig skemmtilegir. Þeir ætla að vera 

fræðandi og sanngjarnir og hafa jákvæðni að leiðarljósi. Til þess að ná árangri í starfi er 

það álit flestra að þeir þurfi einnig að vera góðar fyrirmyndir nemenda sinna. Áhugavert 

er að bera saman svör samnema minna við niðurstöðurnar í kafla 4.3. um eiginleika 

uppáhaldskennarans. Svörum hópanna svipar mjög saman. Samkvæmt þessu má ætla að 

gangi áætlun nema 2008 eftir og þeir nái markmiðum sínum muni þeir komast í flokk 

úrvalskennara. Mín skoðun er að kennari sem er ákveðinn í að standa sig vel í starfi geti 

með jákvæðni að leiðarljósi og þarfir nemenda í huga náð árangri í kennslu. Mín trú er að 

hlý framkoma kennarans geti átt sinn þátt í að styrkja sjálfsmynd nemenda og efla virkni 

þeirra í námi. 

Í lok kaflans fylgir hér Gátlisti kennara sem nær árangri í starfi. Atriði á listanum 

eru tekin upp úr ritgerðinni og byggja að mörgu leyti á innihaldi fjögurra fyrstu kafla 

hennar. Einnig koma ráð og leiðbeiningar mínar til kennarans úr fræðum og reynslu sem 

kennaranámið hefur boðið upp á. Þar var æfingakennslan sérlega notadrjúg. Hugmynd 

mín er að ritgerðin og þá sérstaklega gátlistinn geti nýst kennaraefnum sem eru á leið í 

kennslu. 
 
Gátlisti kennara sem nær árangri í starfi 

1. Kennarinn þarf fyrst af öllu að  

trúa á sjálfan sig 

hafa áhuga á því sem hann gerir 

hafa metnað fyrir sína hönd en einnig fyrir hönd nemenda 

sýna samskiptahæfileika og hafa viljann til að þjálfa þá 
 

2. Í kennslustofunni verður kennarinn að 

huga að framkomu. Þögul skilaboð: andlitsvipur, hreyfingar, augnsamband 

nota nafnakall í byrjun tímans  

bíða eftir þögn 

ná augnsambandi við alla 

  læra nöfn nemenda sem fyrst 
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beita röddinni þannig að allir heyri 

geta skrifað vel á töflu (má æfa). Muna að forðast að skrifa og tala á sama tíma 
 

3. Til að ná árangri við bekkjarstjórnun þarf kennarinn að  

vera staðfastur / réttlátur 

semja bekkjarreglur, gjarnan í samráði við nemendur 

 ræða mál sem upp koma t.d. á gæðahringsfundi  

nota ávallt öguð vinnubrögð 

vera með 100% skipulag 

skapa vinnufrið 

muna að: æfingin skapar meistarann 
 

4. Öryggisnetið sem stuðlar að öryggi kennarans og bætir árangur hans við    

     bekkjarstjórnun 

ákveða upphaf kennslustundarinnar 

bíða eftir þögn  

vera sýnilegur, hreyfanlegur  

fullmóta vinnuáætlun tímans með góðu skipulagi  

vera sveigjanlegur 

hafa öll kennslugögn tilbúin 

hafa skýr markmið 

vera samkvæmur sjálfum sér 

ákveða hvernig ljúka á kennslustundinni 
 

5. Við kennslu skal hinn áhugasami kennari  

nota fjölbreytta kennsluhætti 

sýna nemendum áhuga  

sýna kennslunni áhuga  

velja kennsluaðferð í samræmi við nemendur, kennsluefni og –aðstæður  

nota einstaklingsmiðaða kennsluhætti 

ákveða fjölbreyttar námsmatsaðferðir 

vinna að settum markmiðum   
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6. Hinn vingjarnlegi og siðprúði kennari  

tekur mark á nemendum 

notar nöfn nemenda 

sýnir þeim traust og virðingu 

fer eftir kurteisisreglum  

kynnir námsefnið á áhugaverðan hátt 

hlustar á nemandann og hvetur hann til að tjá sig 

sér til þess að viðfangsefnið höfði til mismunandi greinda 

vill að nemandinn taki virkan þátt í skipulagningu eigin náms  

eflir samvinnu og samskiptahæfileika nemenda 

er góð fyrirmynd 
 

7. Kennari sem nær árangri í starfi skapar grundvöll fyrir og eflir:  

samstarf heimila og skóla: 

Mentor, foreldraviðtöl, opinn símatími, tölvupóstur, heimavinna,  

foreldrakynningar um skólastarfið, bekkjarskemmtanir, bekkjarfundir 

fræðslufundir o.fl. 

samstarf innan skólans: 

faglegt samstarf við kennara, iðjuþjálfa, námsráðgjafa, sálfræðing og 

annað starfsfólk     

samkennsla  

samþætting námsgreina 

þemavinna 

fræðslufundir, bekkjarfundir, endurmenntun, samkomur og afþreying  
 

8. Góður kennari sem nær árangri í starfi  

 hefur sýnilegan áhuga á líðan nemenda og ber ávallt hag nemenda fyrir brjósti. 
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6. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hef ég skoðað ýmsa þætti varðandi nám og kennslu. Fjallað hefur verið 

um samband nemenda og kennara og atriði sem kennari þarf að átta sig á til að verða 

farsæll í starfi. Rannsóknarspurningunni um það hvernig kennari nær árangri í starfi hef 

ég reynt að svara út frá skrifum ýmissa fræðimanna en einnig út frá reynslu minni 

gegnum námið við kennaradeildina. Vert er að taka fram að reynsluþekking mín 

grundvallast að mörgu leyti á fjórtán vikna vettvangsnámi og æfingakennslu í 

Hrafnagilsskóla þar sem reynslan og fræðin tvinnuðust saman.   

Ég hef reynt að útbúa ráðleggingar mínar til kennarans sem nokkurs konar 

minnislista til hans. Það er von mín að við lestur minnispunktanna átti kennaraneminn 

eða kennarinn sig á að allt hefur sinn tíma, en einnig og sér í lagi að margt má þjálfa.112 Í 

þessu sambandi er vel við hæfi að hugsa aftur til hugtaksins Að læra með því að 

framkvæma (learning by doing) sem John  Dewey er upphafsmaður að og mælti með fyrir 

nemendur. Ef nemendur læra best með því að fást við hlutina ætti það einnig að gilda 

fyrir kennara því æfingin skapar meistarann, eins og orðtakið segir. Sá sem ætlar að ná 

árangri sem kennari verður að gera sér grein fyrir að til þess að öðlast reynslu þarf hann 

að þora að ráðast á garðinn jafnvel þar sem hann er hæstur.  
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