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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. prófs til grunnskólakennara á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands á haustönn 2008. Hún fjallar um þá staðreynd 

að nemendur eru mismunandi vel staddir námslega og þess vegna er þörf á 

fjölbreytileika í kennslu.  

Rannsakaðar voru ýmsar heimildir sem varða mismunandi þarfir nemenda; 

skrif kennslufræðinga, kennara og fleiri. Út frá þessari vinnu er sett fram tillaga að 

kennslu fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskóla sem kallast námsstöðvar.  

Námsstöðvar eiga að virka sem hvati fyrir þá sem koma að skólastarfi til þess 

að skapa fjölbreytileika í námi og mæta einstaklingsþörfum nemenda. Þeim er 

ætlað að skapa fjölbreytilegt skólaumhverfi sem kemur til móts við og uppfyllir 

mismunandi námslegar þarfir ungra nemenda sem eru að hefja skólagöngu.
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Formáli 

Ástæðu þess að ég hóf kennaranám má meðal annars rekja til athugunar á 

þróunarverkefni í Vallaskóla haustið 2006, í tengslum við áfanga sem ég sótti í 

Háskóla Íslands. Þar fór fram athugun í nokkrar vikur á þróunarverkefni sem 

skólinn var með á yngsta stigi nemenda og kallaðist: „Litlir hópar fyrir litlar 

manneskjur“. Þróunarverkefni þetta byggðist í grófum dráttum á því að vera með 

litla námshópa fyrir litlar manneskjur sem eru að hefja skólagöngu. Markmiðið var 

að mæta betur þörfum hvers og eins nemanda.  

Í framhaldi af þessari athugun hóf ég kennaranám og störf sem leiðbeinandi þar 

sem fyrrnefnt þróunarverkefni var í gangi. Nú hef ég lokið tveimur árum við 

kennslu í verkefni þessu. Því telst nú formlega lokið og komin er nokkuð góð 

reynsla á það. 

Sú reynsla sem ég hef öðlast í leiðbeinandastarfi segir mér að mjög auðvelt sé 

að festast í viðjum vanans. Það er slæmt að nýta ekki þau tækifæri sem gefast til 

þess að nota fjölbreytta kennsluhætti og aðstæður til þess að byggja upp kennslu 

við hæfi. Út frá þessari reynslu kviknaði sú hugmynd að búa til námsstöðvar sem 

meðal annars er hægt að nýta fyrir litla hópa með ólíkar þarfir. 

Ég vil þakka Jóhönnu Karlsdóttur lektor í kennslufræðum fyrir að taka að sér 

leiðsögn í lokaverkefni þessu. Hjálmar Hjálmarsson, Jóhann Frímann og 

Ragnheiður Júníusdóttir, fá þakkir fyrir yfirlestur. Að auki vil ég þakka Sigrúnu 

Þorkelsdóttur, sérkennara í Vallaskóla, fyrir að beina mér inn á braut skrifa um 

fjölbreytni í kennslu.  

Desember 2008. 
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Inngangur 
Kennarastarfið er þýðingarmikið starf og að mörgu að hyggja hvað það varðar. Eitt 

það allra mikilvægasta er að bjóða upp á fjölbreytni í kennslu. Nemendur eru eins 

ólíkir og þeir eru margir og afar mikilvægt er fyrir kennara að nota fjölbreytta 

kennsluhætti. Kennarinn þarf ávallt að hafa í huga mismunandi þarfir nemenda og 

skapa fjölbreytilegt kennsluumhverfi. 

Út frá fyrrnefndum skoðunum um mikilvægi fjölbreytni í kennslu þróaðist 

áhugi á að búa til námsumhverfi sem tekur mið af mismunandi þörfum nemenda. 

Námsumhverfi sem hægt væri að koma fyrir í öllum skólum og gæfi öllum 

nemendum, líkt og lög og aðalnámskrá gera ráð fyrir, jöfn tækifæri til náms. Þetta 

námsumhverfi kallast námsstöðvar. Námsstöðvar mæta einnig þeirri kröfu Laga 

um grunnskóla að nemendur eigi rétt á vali í námi. 

Ritgerðin er byggð á þeirri staðreynd að nemendur eru ólíkir og þarfnast þar af 

leiðandi fjölbreyttra kennsluhátta. Námsstöðvar eru leið í námi sem hægt er að 

bjóða nemendum og mæta þar með mismunandi þörfum hvers einstaklings.  

Fjallað er um hvers vegna sé hentugt að hafa slíkar stöðvar í kennslu ungra 

barna. Tillögur eru að átta mismunandi stöðvum ásamt skipulagi þeirra í kennslu. 

Einnig eru kennsluhugmyndir með hverri stöð svo hægt sé að fá yfirsýn á hvernig 

stöðvarnar eiga að nýtast í kennslu. Markmið ritgerðarinnar er að búa til 

námsumhverfi með öllu skipulagi, bæði hvað varðar stöðvarnar, kennslu og 

námsmat fyrir yngstu nemendurna. 

Ritgerðin skiptist í inngang, meginmálið er í sextán köflum, þá koma lokaorð og 

viðauki. Í fyrsta kaflanum er fjallað um þá staðreynd að nemendur þurfa fjölbreytni 

í kennslu, þar sem þeir hafa ólíkar þarfir. Þar er einnig fjallað um það að Lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá gera þá kröfu til grunnskóla landsins að mæta 

mismunandi þörfum nemanda. Í öðrum kafla er fjallað um hvað námsstöðvar eru 

og hvernig þær mæta fyrrnefndum kröfum um fjölbreytni í námi. Kafli þrjú fjallar 

um hvernig hægt sé að nýta námsumhverfið til þess að búa til námsstöðvar.  

Fjórði og fimmti kafli eru um skipulag stöðvanna, bæði stöðvanna sjálfra og 

kennsluskipulag. Kaflar sex til fjórtán fjalla um námsstöðvarnar, hverjar þær eru og 

hvernig nám þær bjóða upp á. Þar eru einnig myndir sem eiga að gefa lesandanum 

aukinn skilning á stöðvunum og námi á þeim. Kaflar fimmtán og sextán eru um 

námsmat. Fjallað er almennt um námsmat og einnig leiðsagnarmat og hvernig 
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hægt sé að meta nám nemenda á námsstöðvum. Að lokum eru viðaukar sem koma 

að skipulagi stöðvanna og námsmatsblöð. 

Markmiðið með námsstöðvunum er að bjóða fjölbreytni í kennslu, þar sem 

kennarinn skapar kennsluumhverfi með mismunandi þarfir nemenda í huga. Í 

ritgerðinni er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: „Hvernig koma 

námsstöðvar til móts við ólíkar námslegar þarfir nemenda sem eru að hefja 

skólagöngu“? 
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1. Ólíkir nemendur – fjölbreytt kennsla 
Það eru ýmsar ástæður fyrir því að kennarar þurfa að taka tillit til ólíkra þarfa 

nemenda í kennslu. Í þessum kafla verða þær helstu raktar og skoðanir reyndra 

kennara og kennslufræðinga í þessum efnum. Einnig verður aðalnámskrá 

grunnskóla og Lög um grunnskóla skoðuð út frá þörf á fjölbreytileika í námi.  

 Ein ástæða þess að grunnskólar landsins þurfa að taka tillit til ólíkra þarfa 

nemenda er sú að lög og aðalnámskrá gera þær kröfur til skólanna. Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008 segja meðal annars í 2. grein að taka eigi tillit til stöðu og 

þarfa nemanda. Skólinn á jafnframt að stuðla að þroska, velferð og menntun hvers 

einstaklings. Nemendur með sérþarfir er umfjöllun 17. greinar, þar segir meðal 

annars: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.“  

Aðalnámskrá grunnskóla er með svipuð markmið varðandi nám 

grunnskólanemenda. Þar er meðal annars vitnað í fyrrnefnd lög. Þar segir að allir 

nemendur eigi rétt á námi, bæði fatlaðir og ófatlaðir og það sé stefna stjórnvalda að 

fatlaðir nemendur geti stundað nám með öðrum sé þess kostur (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 8). Varðandi jafnrétti til náms segir:  

„Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í 

því að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri 

til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki 

endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 

Verkefnin skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli 

sem þéttbýli og fatlaðra og ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 8). 

Eins og sjá má, af framangreindu, þá þurfa skólar að taka tillit til ólíkra þarfa 

nemenda. Reykjavíkurborg hóf átak í kennslu í einstaklingsmiðaða átt, í kjölfar laga 

um færslu grunnskóla yfir til sveitarfélaganna árið 1995. Menntastefna 

Reykjavíkur gerir ráð fyrir því að horfið skuli frá hefðbundinni bekkjarkennslu og 

stefnt að einstaklingsmiðuðu námi. Í kjölfarið kom upp umræða um að grunnskólar 

ættu að vera skólar án aðgreiningar, líkt og Lög um grunnskóla nr. 91/2008 17. gr. 

kveða á um. Meginhugmynd skóla án aðgreiningar er skóli fyrir alla nemendur, 

fatlaða og ófatlaða (Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  
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Þetta hugtak er oft skilgreint sem almennur skóli sem tekur við öllum 

nemendum úr sínu skólahverfi og kemur til móts við þarfir þeirra allra í almennum 

bekkjardeildum. Skóli án aðgreiningar hefur félagslega blöndun nemenda að 

markmiði og undirbýr þá fyrir þátttöku í samfélagi þar sem fullt jafnræði ríkir 

(Arthur Mortensen og Gretar L. Marinósson, 2002).  

Önnur sveitarfélög hafa uppi svipaðar áætlanir. Dæmi um slík sveitarfélög eru 

Garðabær og Árborg, þar sem reistir hafa verið skólar þar sem gert er ráð fyrir 

einstaklingsmiðaðri kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 9). Með 

einstaklingsmiðuðu námi er átt við að skólastarf miðast við þarfir einstaklingsins 

og felur í sér sveigjanleika og opnun á öllum sviðum skólastarfsins (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007). 

Þegar lög og stefnur grunnskóla taka tillit til þess að nemendur séu ólíkir, þurfa 

kennarar að leggja því lið með fjölbreyttri kennslu. Í tuttugu manna bekk í 

grunnskóla má gera ráð fyrir því að nemendur séu með ólík áhugasvið, ólíkar þarfir 

og ólíka persónuleika. Þar af leiðandi geta kennarar ekki gert ráð fyrir því að sama 

kennsluaðferðin eða námsefni henti öllum þessum nemendum. Það er á þeirra 

valdi að finna hinn gullna meðalveg og reyna að hafa kennsluna nægilega 

fjölbreytta til þess að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Ef þess er 

ekki gætt þá getur það leitt til þess að einungis hluti nemenda fái kennslu við hæfi. 

Nemendur eru börn en það má ekki gleyma því að þau eru mannlegar verur. Þar af 

leiðandi eiga þau margt sameiginlegt en þau geta líka verið ólík á margan hátt. Það 

má segja að það sem við deilum sameiginlega, eins og tilfinningar, geri okkur 

mannleg en það sem við gerum á ólíkan hátt, eins og til dæmis hegðun, gerir okkur 

að einstaklingum (Tomlinson, 2001, bls. 1). 

Howard Gardner, bandarískur prófessor, hvetur kennara til þess að taka tillit til 

þess í kennslu að nemendur eru ólíkir. Hann telur að hvert barn hafi hæfileika á 

ákveðnum sviðum og búi yfir átta mismunandi tegundum greindar. Hann telur að 

allir búi yfir greind á öllum sviðum, hvert greindarsvið sé þó misþróað hjá 

einstaklingum (Armstrong, 2001, bls. 20 – 21). Kennari getur tekið tillit til þessa í 

kennslu. Hann getur skipulagt námið með hæfileika nemenda í huga, nýtt sterkar 

hliðar þeirra og þróað þær sem eru slakari. 
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Þegar kennari skipuleggur kennslu með fjölbreytni í huga eru til ýmiss konar 

hjálpargögn. Fjölmargar bækur eru til fyrir kennara með upplýsingum um 

fjölbreytta kennsluhætti og/eða kennsluhugmyndir. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar 

um Litróf kennsluaðferðanna eru kennsluaðferðir flokkaðar í níu mismundi flokka 

sem síðan skiptist hver í nokkra undirflokka (1999, b, bls. 47-49).  

Þar segir að engin ein kennsluaðferð sé annarri betri. Lögð er áhersla á að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hver kennari þarf að finna sína leið í kennslunni, 

sínar eigin kennsluaðferðir. Það getur verið ágætt að nota ákveðna kennsluaðferð í 

ákveðinn tíma eða með ákveðnu námsefni. Hver kennari hefur hæfileika sem hann 

byggir kennslu sína á og sömu kennsluaðferðinni getur verið beitt á gjörólíkan hátt 

hjá tveimur kennurum. Bók Ingvars er ætlað að gera kennara kleift að leita að 

kennsluaðferðum sem henta honum, vera meðvitaður um markmið kennslunnar 

og hvaða leiðir hann kýs að nota (sama, bls. 10-11). Bækur af þessu tagi geta 

hjálpað kennurum við að skipuleggja kennslu þannig að sem flestir fái sem mest út 

úr kennslunni.  

Það er mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir því að með kennslu við 

hæfi er ekki átt við að kennslan eigi að vera mismunandi fyrir hvern einasta 

nemanda í kennslustofunni. Heldur ber að líta þannig á að kennsla fari fram í 

kennslustofu með nemendum með ólíkar þarfir, þar sem kennari getur skipt bekk 

upp í minni hópa. Hann getur einnig boðið upp á einstaklingsvinnu ef þörf er á 

(Tomlinson, 2001, bls. 2). Kennari getur þá unnið með nemendur í litlum hópum 

eða haft nemendur í einstaklingsvinnu, allt eftir hentugleikum. Það getur verið 

tímasparnaður fyrir kennara að hafa verkefni sem henta ákveðnum hópum í stað 

þess að vera með ólík verkefni fyrir allan bekkinn.  

Af framangreindu má sjá að það er ekki þörf á því að taka nemendur með 

sérþarfir alltaf afsíðis í kennslu. Eins og fyrr sagði á kennari ekki að vera með ólík 

verkefni fyrir hvern nemanda heldur að setja námsefnið fram með það í huga að 

nemendur eru sterkir á mismunandi sviðum. Hægt er að skipuleggja litla hópa sem 

eru staddir á svipuðum stað námslega. Með því er hægt að taka tillit til 

nemendahópsins í innlögn og námsyfirferð. Það er æskilegt að kennari kynnist 

áhugasviði og hæfileikum nemenda til þess að hafa kennsluna við hæfi nemandans 

(Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 23-24). 
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Elín G. Ólafsdóttir telur meginhvata einstaklingsmiðaðs náms í skólum vera þá 

staðreynd að í skólanum eru ólíkir einstaklingar sem þurfa nemendamiðað og 

skapandi nám. Hún telur nemendur vera eins mismunandi að visku og vexti eins og 

þeir eru margir. Nemendur „eru þversnið af mannlífinu sem umlykur skólann, hver 

öðrum ólíkir og hafa ósambærilegar forsendur til náms. Andlegur, félagslegur og 

líkamlegur þroski, kunnátta og færni eða námshæfileikar, meðfæddar gáfur eða 

greind, allt er þetta jafn margbreytilegt og börnin eru mörg“ (2004, bls. 15).  

Elín telur fjölbreytilega kennslu vera mikilvæga og að einhæf kennsla mismuni 

nemendum. Taka verður mið af mismunandi hæfni og áhuga nemenda, sem kemur 

fram í fjölbreyttri kennslu og sveigjanleika í námi. Hún telur fráleitt að tafla, krít, 

bók, blýantur og kennarinn sjálfur séu nægileg sem einu kennslu- eða námstækin í 

kennslu. Það þarf fjölbreytni og nám við hæfi (sama, bls. 16). 

Eins og sjá má í umfjölluninni hér að framan gera lög og aðalnámskrá ráð fyrir 

því að nemendur fái kennslu við hæfi. Fjallað hefur verið um þá staðreynd að 

nemendur eru ólíkir og þarfnast þar af leiðandi ólíkrar kennslu, námsefnis og 

yfirferðar þess.  

Það er því mjög við hæfi að skoða kennsluhætti sem bjóða upp á fjölbreytt nám. 

Þessir kennsluhættir verða hér kallaðir námsstöðvar. Á námsstöðvum er boðið upp 

á fjölbreytta kennslu með mismunandi þarfir einstaklinga í huga. Nemendum er 

skipt upp í hópa þar sem hægt er að taka tillit til mismunandi þarfa hvers og eins.  
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2. Námsstöðvar 
Að bjóða upp á fjölbreytni í kennslu hefur kallað á hugmyndir líkt og námsstöðvar. 

Þegar slík aðferð er notuð í kennslu þá er skólastofunni jafnan skipt niður í ákveðin 

vinnusvæði. Mismunandi verkefni eru í boði.  

Námsstöðvar geta staðið til boða í lengri eða skemmri tíma. Hægt er að tengja 

þær einni námsgrein eða fleiri, allt eftir aðstæðum. Slíkar aðferðir gefa tækifæri til 

þess að leyfa nemendum að fást við ólík viðfangsefni og fjölbreytt námsefni. 

Kennsla sem þessi er skref í átt að einstaklingsmiðaðri kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, a, bls. 32-33).  

Eitt af því sem styður hugmyndir um námsstöðvar í kennslu er 26. gr. Laga um 

grunnskóla, nr. 91/2008, þar sem segir að nemendur eigi frá upphafi skólagöngu 

rétt á vali í námi sínu. Val varðandi viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar en í 

samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skipulag skóla. Markmið þessarar 

greinar er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og að skapa sveigjanleika í 

skólastarfi.  

Eins og fyrr sagði er hægt er að setja upp ákveðnar stöðvar með mismunandi 

viðfangsefnum. Gott er að hafa þær fjölbreyttar og nota ólíkar aðstæður til þess að 

afmarka þær. Sem dæmi er hægt að nota skilrúm, húsgögn, borð og mottur. 

Nemendur geta verið á einni stöð eða farið á milli stöðva í einhvers konar 

hringekju. Með slíkri vinnu er hægt að hafa stöðvar fjölbreyttar. Þær geta krafist 

mismikillar þekkingar og hægt er að stýra þyngd verkefna allt eftir þörfum 

nemenda. Á þennan hátt er auðvelt að skapa nám sem hentar þörfum ólíkra 

nemenda. Hægt er að skapa bæði stöðvar þar sem þörf er á kennara eða öðrum 

starfsmanni til leiðbeiningar eða sjálfbærar stöðvar þar sem nemendur vinna 

sjálfstætt (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 88). 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er meðal annars fjallað um stöðvavinnu. Sú 

kennsla fellur undir fyrrnefnda skilgreiningu um námsstöðvar. „Námsstöðvar eru 

ákveðnir staðir í skólastofunni þar sem nemendur vinna afmörkuð verkefni í 

skilgreindan tíma. Stöðvavinna er skipulagt ferli og flytjast nemendur í litlum 

hópum á milli stöðvanna í ákveðinni röð“ (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 

36). Á hverri stöð er boðið upp á verkefni sem eru þrepaskipt og býður það upp á 

mismunandi úrlausnir. Nemendur geta unnið sem hópur, pör og einstaklingar. 
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Hentugt er að hafa slíka stöðvavinnu í þemavinnu (sama, bls. 36). Stöðvar geta 

boðið upp á það að nemendur vinni misþung verkefni miðað við getu hvers og eins. 

Svæðavinna er skipulögð þannig að komið er fyrir ýmiss konar verkefnum sem 

nemendur geta unnið sjálfstætt. Markmiðið með slíkum svæðum er það að 

nemendur öðlist aukinn skilning á ákveðnu efni sem kennarinn leggur fyrir. Á 

svæðunum þurfa verkefni að vera misþung og höfða til áhugasviðs nemenda. Góðar 

leiðbeiningar þurfa að vera til staðar svo að nemendur geti unnið sjálfstætt. Á 

þessum svæðum er gert ráð fyrir því að nemendur séu á ákveðnu svæði, í ákveðinn 

tíma en þurfi ekki að færa sig á milli svæða (sama, bls. 34). 

Framangreind stöðva- og svæðavinna getur farið fram með ýmsu móti. 

Nemendur geta unnið á ákveðnum stað í ákveðinn tíma eða færst á milli svæða. 

Einnig er hægt að bjóða upp á valsvæði. Þá fá nemendur að velja sér ákveðin svæði 

sem þeir vilja fara á. Í þeim tilfellum þurfa nemendur að skilja að ákveðin svæði eru 

í boði og það komast ekki allir á sama valsvæðið. Það er einungis ákveðinn fjöldi 

nemanda sem kemst á hvert svæði og þess vegna er þörf á því að stýra valinu 

(Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 87).  

Á ensku er talað um „learning center“ í þessu sambandi. Kennari notar þá 

námsstöðvar í kennslu þar sem nemendur fara á ákveðin svæði að vinna námsefnið 

með tilliti til áhugasviðs og færni þeirra. Einnig geta námsstöðvar tekið tillit til 

þarfa nemanda út frá einstaklings- eða hópavinnu (Tomlinson, 2001, bls. 28).  

Það er algengt að nemendur séu misjafnlega langt á veg komnir í námi. Sumir 

upplifa það að þeir kunni það sem er verið að kenna. Þeir eru komnir lengra í 

náminu en samnemendur og þá getur skapast námsleiði. Öðrum nemendum getur 

fundist að þeir séu „týndir“ í náminu, þar sem þeir skilja ekki námsefnið og þá er 

yfirferðin of hröð. Sem dæmi sýndi athugun Braziel og Kortering, sem gerð var árið 

2002, á nemendum með námsörðugleika í 33 skólum að 49% þeirra fannst námið 

vera leiðinlegt og 18% fannst það of erfitt. Þegar þeir voru spurðir um það hvað 

hægt væri að gera til úrbóta, þá komu þeir með tillögur eins og þær að gera námið í 

bekknum skemmtilegra, bjóða upp á nám með verklegum æfingum og nota 

tilraunir frekar en bækur í kennslu. Til þess að koma til móts við þessa nemendur 

er heppilegt að skapa námsstöðvar í skólastofunni (King-Sears, 2007, bls. 137-

138). 
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Kennarar samtímans eru hvattir til þess að hafa fjölbreytni í kennslu og að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Það er hægt að gera með því að taka tillit 

til mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika þeirra, vinnuhraða og 

mismunandi vinnubragða. Kennari notar þá fjölbreyttar leiðir við úrvinnslu 

námsefnis og gerir mismunandi kröfur til nemenda. Svonefnd sundurgreinandi 

kennsla er notuð til þess að bregðast við mismunandi þörfum nemenda, þ.e. 

mismunandi þekkingu, þroska og færni. Það felur í sér að kennarinn skipuleggur 

kennsluna með mismunandi þarfir nemenda námshópsins í huga (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 25).  

Eins og sjá má af framangreindu er fjölbreytni í námi einn helsti kostur 

námsstöðva. Á þeim stöðvum sem verða til umfjöllunar hér síðar, fer einungis hluti 

kennslunnar fram í gegnum bóklegt nám. Námið fer einnig fram í gegnum list- og 

verkgreinar (sjá kafla 7 - 14). Námið mun einnig fara fram í gegnum leik eins og má 

sjá á kubbastöð.  

Leikur er einn þeirra þátta sem námsstöðvarnar eiga að hvetja til. Í daglegu lífi 

og í námi er leikur mikilvægur fyrir unga nemendur. Nemendur tengjast hver 

öðrum í gegnum leik. Leikurinn slakar á spennu, flýtir fyrir vitsmunaþroska og 

eykur athugun áhuga nemenda. Margir fræðimenn, t.d. Freud og Erikson, telja leik 

mikilvægan. Hann geti hjálpað nemendum við að takast á við vandamál og erfiðar 

tilfinningar í daglegu lífi, til dæmis gremju eða reiði (Santrock, 2006, bls. 518). 

Til þess að námsstöðvar verði að veruleika getur kennari þurft að vera 

skapandi og hugmyndaríkur varðandi námsumhverfi. Útbúa þarf námsumhverfi 

sem styður kennsluhugmyndir námsstöðva og sjá má hugmyndir um það í næsta 

kafla. 
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3. Námsumhverfi 
Ef bjóða á námsstöðvar þarf námsumhverfið að taka mið að því. Það þurfa að vera 

svæði þar sem bókleg vinna fer fram, verkleg vinna og einnig einhvers konar 

leiksvæði. Útbúa þarf svæði þar sem námsumhverfi tekur mið af fjölbreytileika 

nemendahópanna, út frá mismunandi þörfum þeirra. Borð og stólar þurfa að vera 

til staðar á ákveðnum stöðum í stofunni. Hægt er að raða þeim upp á mismunandi 

hátt eftir kennsluaðferðum (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 57-58).  

Heimakrókur er eitt af því sem gott er að hafa í námsumhverfi nemenda. Hann 

er mikilvægur, sérstaklega í kennslu yngri barna og er hugsaður sem staður þar 

sem andrúmsloftið er heimilislegt og þægilegt með persónulegri nálægð sem 

stuðlar að góðum anda. Nemendur og kennarar geta þar rætt saman og farið yfir 

viðfangsefni dagsins. Heimakrókurinn er hentugur vettvangur til þess að hefja störf 

dagsins (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 64). Heimakrókur er hluti af því 

námsumhverfi sem gert er ráð fyrir á námsstöðvum og er nánari umfjöllun um 

hann síðar.  

Þegar bjóða á upp á fjölbreytt nám út frá einstaklingsþörfum nemenda, þá 

skiptir námsumhverfið miklu máli. Kjöraðstæður fyrir slíkt nám er umhverfi þar 

sem nemendur geta unnið saman eða einir og auðvelt er að breyta námssvæðinu 

eftir aðstæðum og þörfum. Útbúa þarf rými þar sem búnaður, áhöld og efni eru 

notuð og færð til eftir því sem þurfa þykir. Námsumhverfið verður líkt og 

verkstæði, þar sem nokkur mismunandi svæði eru í boði (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, 

bls. 62). 

Það má ekki gleyma því að kennsla getur farið víða fram og við skipulagningu 

námsumhverfis má ekki gleyma ónýttu plássi eins og göngum. Það getur reynst 

sumum kennurum erfitt að skapa nýtt námsumhverfi í gömlu húsnæði þar sem 

ekki er gert ráð fyrir opnum rýmum. Þá er um að gera að vera hugmyndaríkur og 

leyfa hugmyndunum að flæða. Eldra húsnæði getur hamlað opnun rýma, því þar 

eru gjarnan fastir veggir og þá reynir á kennarann að laga umhverfið að því sem 

hann hefur í höndunum. Hægt er að búa til svæði með hentugu kennsluumhverfi 

fyrir fjölbreytta kennslu, með því að nota einfaldar og skemmtilegar hugmyndir, 

eins og að koma upp svæðum þar sem má sulla, mála, leira og margt fleira (sama, 

bls. 68-69). 
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Hugarfar kennara hefur mikið að segja ef breyta á námsumhverfi. Með 

námsstöðvum getur þurft að breyta einhverju í námsumhverfinu. Þá þarf 

kennarinn að vera hugmyndaríkur og jafnvel fá nemendur í lið með sér. Hver 

kennari þarf að koma upp sínu skipulagi varðandi námsstöðvar. Að ýmsu er að 

hyggja varðandi skipulagningu. Hvers konar námsstöðvar eigi að vera í boði, val- 

eða hringekjuform? Hver og einn þarf að sníða skipulagið að þörfum nemenda, en í 

næsta kafla er tillaga að skipulagi námsstöðva. 
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4. Skipulag námsstöðva 
Til þess að búa til stöðvar þarf kennari að ákveða hvernig hann vill skipuleggja 

stöðvavinnu. Hann þarf að ákveða hvaða stöðvar eiga að vera í boði og hvernig 

skipulag verður á þeim. Hér á eftir eru tillögur að mismunandi stöðvum. 

Stöðvavinnan er öll miðuð við yngsta stig nemenda og miðuð við þarfir þeirra. 

Horft er til fræða Howard Gardner við skipulagningu stöðva, þ.e. að við búum 

yfir mismunandi sviðum greindar sem eru missterkar hjá einstaklingunum. Með 

námsstöðvum er hægt að efla þau sterku og styrkja þau veikari . 

Í stöðvavinnu er markmiðið meðal annars að styrkja sjálfsþekkingargreind 

nemenda. Sú greind gerir ráð fyrir að nemendur setji sér markmið með námi sínu. 

Kennari getur boðið upp á val varðandi viðfangsefni, þannig fá nemendur tækifæri 

til að ráða ferðinni og vinnuhraða sínum (Armstrong, 2001, bls. 34). Þessi markmið 

eru samhljóða 27. gr. Laga um gunnskóla, sem fjallað var um í 2. kafla, þar sem 

segir að nemendur skuli hafa val í námi (Lög um grunnskóla, 2008). 

Út frá þeim lögum sem fjallað hefur verið um og þeirri staðreynd að nemendur 

þurfa fjölbreytni í námi vegna ólíkra námsþarfa, koma tillögur um eftirtaldar 

stöðvar: 

� Listahorn 

� Skrifstofa 

� Tónlistarsvæði 

� Leiklistarsvæði 

� Stærðfræðihorn 

� Vísindastöð 

� Gróðurstöð 

� Kubbar 

Hægt er að hafa margs konar nám á hverri stöð, allt eftir hugmyndaflugi hvers 

og eins. Í umfjöllun stöðvanna er lögð áhersla á það að hver stöð bjóði upp á nám 

ýmissa faga. Á Skrifstofunni eru til dæmis kennsluhugmyndir í íslensku, stærðfræði 

og upplýsingatækni. Nýta má allar stöðvarnar í einu eða hluta þeirra. Gert er ráð 

fyrir ákveðnu skipulagi en hver kennari þarf að sníða skipulagið að þörfum 

nemenda.  
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Í byrjun hvers dags er byrjað í heimakrók, þar sem farið er yfir skipulagið. Þar 

er einnig svokölluð innlögn. Þar er kynnt til sögunnar námsefni dagsins. Hægt er að 

kynna námsefnið með fjölbreyttum hætti, spjalli, söng eða spili (Kristín 

Arnardóttir, 2007, bls. 85). Að þessu loknu vita nemendur út frá skipulagi dagsins á 

hvaða stöð þeir eiga að vera og hvert viðfangsefnið er.  

Gæta þarf þess að á hverri stöð séu greinagóðar upplýsingar um hvað eigi að 

gera svo að nemendur séu ekki háðir því að bíða eftir kennara ef að þeir gleyma 

eða eru ekki vissir um hvað á að gera. Nemendur hafa betra úthald ef viðfangsefni 

eru fjölbreytt (sama, bls. 84).  

Á hverri stöð eru lagðar fram kennsluhugmyndir. Þær eru einungis tillögur og 

auðvelt er að kenna önnur fög en gefin eru upp á hverri stöð. Það er í höndum 

kennarans að vera skapandi og hugmyndaríkur í notkun stöðvanna. Hver stöð á að 

vera útbúin þannig að auðvelt sé að hafa mismunandi greinar. Það er val kennarans 

hvort stöðvarnar séu alltaf til staðar eða að námsgögnum sé komið fyrir eftir 

stöðvavinnu dagsins. Hægt er að geyma hluti sem tilheyra tónlistar-, stærðfræði- 

og vísindastöð í kassa eða á færanlegum borðum sem síðan er að komið fyrir á 

sínum stað. Myndir eru með hverri stöð til þess að gefa hugmyndir um starf og útlit 

stöðvarinnar. 

Þær kennsluhugmyndir sem fjallað er um á hverri stöð eiga að hvetja til þess að 

nemendur hafi val á stöðvunum. Þar sem hver stöð býður upp á nám ýmissa 

námsgreina er auðvelt að leyfa nemendum að velja sér viðfangsefni út frá 

áhugasviði. Stöðvarnar taka einnig tillit til vinnuhraða nemenda. Hver og einn 

nemandi á að geta unnið á sínum hraða. Þar sem ýmis fög eru á hverri stöð geta 

þeir nemendur sem klára verkefni sín fljótt fengið önnur viðfangsefni. 

Nemendur fara á mismunandi stöðvar eftir dögum. Ef nemandi byrjar í 

Listahorni þá væru hans viðfangsefni að leira bókstafinn A/a, mála hann eða kríta. 

Ef hann lýkur þeirri vinnu gæti hann fengið stærðfræðiverkefni sem ganga út á 

form í umhverfinu eða þá ensku þar sem læra á ýmis ensk orð tengd listinni. 

Dagleg kennsla einkennist af fjölbreytileika og vali. 

Þemanám er ein af þeim leiðum sem hægt er að fara í kennslu. Þá er  

viðfangsefnið nálgast út frá heildstæðri kennslu og fer fram í hópum eða í 

einstaklingsvinnu. Í þemanámi eru námsgreinar oft samþættar og tvær eða fleiri  
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námsgreinar notaðar til þess að nálgast viðfangsefnið (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 

9). Kostir þemanáms eru þeir að það skapar fjölbreytni í kennsluháttum og 

nemendur fá tækifæri til þess að velja og vinna út frá sínu áhugasviði. Vinnubrögð 

eru mjög fjölbreytt. Þau geta verið umræður, leikræn tjáning, ritun og hraðlestur 

(sama, bls. 10). 

Slíkt þemanám er tilvalið á námsstöðvum. Stöðvarnar bjóða upp á mismunandi 

kennsluhætti og vinnubrögð. Hægt er að taka ákveðið þema sem nemendur vinna á 

stöðvum sem bjóða upp á fjölbreytt vinnubrögð. Hægt er að nýta stöðvarnar til 

þess að skapa vettvang þemanáms þar sem umræður fara fram í heimakrók, 

leikræn tjáning á leiklistarsvæði, ritun og ritunaræfingar á skrifstofu. Stöðvar má 

auðveldlega fella inn í þemanám og er það enn ein leiðin til þess að auka fjölbreytni 

í námi. 

Til þess að stöðvavinna gangi vel þarf að vera gott skipulag. Dæmi um gott 

skipulag eru reglur varðandi umgengni, frágang og fyrirmæli (sjá viðauka 1 og 2). 

Það er nauðsynlegt að kennari kynni námið á stöðvum vel fyrir nemendum. Þrátt 

fyrir það þurfa nemendur að hafa aðgang að fyrirmælablöðum og það hjálpar til að 

vera með myndræna framsetningu (King-Sears, 2007, bls. 143).  

Nauðsynlegt er að hafa reglur um það hvers konar umgengni er viðeigandi af 

hálfu nemenda. Í viðauka 1 og 2 má sjá annars vegar fyrirmælablað úr listahorni, 

þar sem nemendur eiga að leira og hins vegar umgengnisreglur sem eiga við á 

öllum stöðvum. 

Þegar kennari hefur lokið við að skipuleggja grunnskipulag námsstöðva, þá þarf 

að skipuleggja nánar hvern dag. Í næsta kafla er tillaga um það hvernig haga má 

slíku skipulagi. 
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5. Skipulag dagsins 
Til þess að átta sig á skipulagi dagsins er gott að hafa viðauka 3 til hliðsjónar. Alla 

daga er byrjað í heimakrók og þar sjá nemendur stöðvar dagsins. Notuð eru tákn á 

skipulag dagsins svo að nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur geti lært 

myndrænt á skipulagið.  

Skóladeginum er í grófum dráttum skipt upp í þrjár klukkustundar langar lotur. 

Eftir heimakrók fara nemendur á fyrstu stöð dagsins, sem er lota eitt. Eftir nesti 

fara nemendur í lotu tvö. Þeir sem voru í listahorni fyrir nesti fara í 

stærðfræðihorn. Þeir sem voru á skrifstofu fara á vísindastöð og svo framvegis. Í 

þriðju lotu fara nemendur í leikfimi, samkvæmt viðauka 3. 

Varðandi skipulag dagsins þarf aðeins að vera eitt stórt spjald (sjá viðauka 3). 

Síðan er skipulagi hvers dags breytt á þessu spjaldi. Fyrir næsta dag væri vikudegi 

skipt út. Nemendur færast um stöð. Þeir sem voru í listahorni fara næsta dag á 

skrifstofuna. Þeir sem voru á henni fara á tónlistarsvæði og svo framvegis. Í lok 

dags kæmi dans í stað leikfimi. Þetta skipulag gengur í fjóra daga. Þá er hver 

nemandi búinn að fara á allar átta stöðvarnar. 

 Síðasti dagur vikunnar er með annars konar skipulagi. Þá eru námsstöðvar í 

vali. Nemendur velja sér stöð á sérstöku valblaði. Á valdögum er ekki ákveðið 

námsefni á stöðinni, heldur fá nemendur að leika sér frjálst, sulla, búa til 

brúðuleikrit, leika við dýrin, mála eða hvað það sem hugmyndaflugið leyfir út frá 

efnivið stöðvarinnar.  

Til þess að halda utan um val nemenda verður sérstakt valblað, þar sem skráð 

er hverjir eru á hvaða stöð hverju sinni og hangir það uppi á vegg. Hægt er að setja 

spjöld inn á valblaðið með nöfnum nemenda og mynd og nýta sömu nafnspjöld og 

eru á skipulagi dagsins (sjá viðauka 4).  

Á valdögum má segja að námið fari fram í gegnum leik. Þar með er komið til 

móts við þarfir nemenda varðandi mikilvægi leiks sem fjallað var um í 2. kafla. Af 

þeirri umfjöllun má leiða mikilvægi þess að leyfa nemendum að leika sér og upplifa 

hluti í gegnum leik. 

Námsstöðvarnar hafa þann tilgang að skapa fjölbreytt námsumhverfi sem tekur 

tillit til ólíkra nemenda, þar sem fjölbreytt nám er í boði og hvatning til náms í 

gegnum leik. Kaflarnir um námsstöðvarnar er ætlað að gefa kennurum hugmyndir 
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um hvernig hægt er að útbúa slíkar stöðvar og hvers konar kennslu væri hægt að 

bjóða upp á þar. Aðalmarkmið námsstöðvanna er að bjóða upp á fjölbreytni og val í 

námi. Kennari þarf að vera skapandi í margvíslegri notkun þeirra. 

Í lýsingu á námsstöðvum hér á eftir er gert ráð fyrir átta mismunandi stöðvum. 

Þær eru til þess að nota í kennslu alla jafna en einnig er hægt að hafa þær í boði 

eftir þörfum. Allar stöðvarnar hafa það sameiginlega markmið að auka fjölbreytni í 

námi ungra nemanda með ólíkar þarfir. 
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6. Heimakrókur 
Það getur verið gott fyrir nemendur að byrja hvern skóladag á 

ákveðnum venjum og athöfnum eins og stund í heimakrók. Þar er 

farið yfir hluti sem tilheyra skólastarfinu. Þar er hægt að hafa 

nafnaupplestur, sönglög, vísur, margs konar málörvun og fara yfir 

skipulag dagsins. Nemendur með sérþarfir eins og þroskaraskanir, einhverfu eða 

aspargerheildkenni þurfa reglu og ramma. Ef skóladaginn byrjar á föstum ramma 

líkt og heimakrók, getur það veitt nemendum það öryggi sem sumir þeirra þurfa 

(Gould og Sullivan, 1999, bls.33). Námsstöðvarnar gera ráð fyrir því að námið sé 

fyrir alla og kemur rammi líkt og heimakrókur til móts við þarfir nemenda með 

sérþarfir. 

Það er val kennarans hvernig hann notar heimakrókinn og einnig hvernig hann 

er afmarkaður. Hann getur verið skot sem er afmarkað með teppi og púðum. 

Kennari og nemendur geta þá látið fara vel um sig á gólfinu. Til þess að ná fram 

góðum anda þarf andrúmsloftið að vera afslappað. Það ýtir undir að nemendur geti 

rætt saman á opinskáan hátt (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 64). 

Gott er að nota tækifærið í heimakróknum til þess að efla samskiptagreind 

nemenda. Þeir nemendur sem eru sterkir á þessu sviði eru duglegir að taka þátt í 

umræðum og ýmsum leikjum. Í heimakrók hafa þeir tækifæri til þess að njóta sín 

en einnig er það kjörið tækifæri til þess að hvetja aðra á þessu sviði. Til þess er gott 

að nota ýmiss konar hópleiki (Armstrong, 2001, bls. 34). 

Það getur reynst kennara erfitt að ná til allra nemenda í einu, þar sem þeir eru 

dreifðir yfir nokkur svæði á námsstöðvum. Heimakrókur er þar af leiðandi 

heppilegur fyrir kennarann til þess að koma skipulagi dagsins til skila til nemenda, 

þar sem hann hefur allan hópinn fyrir framan sig í einu (Tomlinson, 2001, bl.s 36). 

Kennarinn sýnir nemendum skipulag dagsins og fer yfir hverja lotu. Nemendur fara 

á ákveðnar stöðvar eða velja sjálfir, allt eftir skipulaginu (sjá viðauka 3). 
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7. Listahorn 
Listastöð er sú stöð sem höfðar til rýmisgreindar nemenda. Þeir 

nemendur sem hafa sterka rýmisgreind eru þeir sem hafa gaman af 

að teikna, hanna, sjá fyrir sér og krota. Á slíkri stöð er gott að hafa 

hluti sem henta til listsköpunar, eins og hluti til þess að teikna, 

mála eða föndra (Armstrong, 2001, bls. 34). Slík stöð er til þess að hvetja 

nemendur til þess að upplifa heiminn í gegnum pár, form, hönnun og að búa til 

myndir.  

Ung börn ganga í gegnum stig sem byrjar með krassi þegar þau eru ung. Krassið 

þróast yfir í að þau geta teiknað form sem í byrjun eru einföld eins og línur og 

hringir. Einföld form þróast síðan yfir í flóknari form líkt og ferning og þríhyrning. 

Þegar þau komast á skólaaldur eru þau farin að ráða við að nota þessi form til þess 

að skapa myndir (Gould og Sullivan, 1999, bls.49).  

Markmið stöðvarinnar er að hvetja nemendur til listsköpunar við námið. Þeir 

sem eru sterkir á þessu sviði fá að blómstra, aðrir fá tækifæri til þess að þróa 

listamanninn í sér. Á stöðinni þurfa að vera hlutir sem henta til ýmiss konar 

listsköpunar og dæmi um hluti sem gott er að hafa við höndina eru: 

 

Málning Leir Litir, ýmsar gerðir Skæri, ýmsar gerðir 

Penslar Krítar Bókstafastenslar Lím 

Trönur Krítartafla Blöð, ýmsar gerðir 
og stærðir 

Efni og garn 
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Kennsluhugmyndir: 

Innlögn með bókstafi.  

� Leira bókstafinn A. Þeir 

sem eru stutt á veg 

komnir leira bókstafinn, 

hinir leira orð þar sem 

bókstafurinn kemur fyrir.  

� Mála bókstafinn eða 

teikna hann, klippa hann 

út og líma á annað blað.  

� Kríta stafinn eða orð á 

krítartöflu. 

Form í stærðfræði: 

� Skoða form í 

umhverfinu og 

teikna þau eða mála 

á trönu. 

� Nota rökkubba til 

þess að búa til 

mynstur og teikna 

upp á blað. 

� Klippa út form úr 

efni og líma á blað. 

 

Enska: 

� Læra enska heitið á 

þeim hlutum sem 

nemendur nota í 

listahorni. 

� Dæmi: Brush, paint, 

dough, scissors og 

glue. 

� Skrifa bókstafi og læra 

enska heitið á þeim. 

 

 

 

Mynd 1. Dæmi um kennslugögn í listahorni 



B.Ed. - ritgerð Námsstöðvar 

20  

 

8. Skrifstofa 
Skrifstofa er útfærð fyrir nemendur sem eru að læra að lesa og 

skrifa og nota til þess bækur, blöð, skriffæri, pappír og umræður. 

Stöðin hentar vel þeim nemendum sem eru með sterka málgreind 

og eiga gott með að hugsa í orðum (Armstrong, 2001, bls. 34). Hér 

er ætlunin að nemendur vinni í umhverfi sem líkist skrifstofu.  

Þegar höfða á til fyrrgreindra nemenda eða hinna sem hafa þörf fyrir að örva 

málgreindina er gott að nota námsgögn eins og bækur, vinnublöð, skrifleg verkefni, 

orðaleiki, talbækur og hljóðsnældur (Armstrong, 2001, bls. 52). Það er hentugt að 

mæta þessum þörfum á skrifstofunni, þar sem fyrrnefndir hlutir eiga vel heima í 

skrifstofuumhverfi. 

Stöðin ætti að auðvelda kennurum að laga námið að áhugasviði nemenda og 

geta bækur og tölvur ýtt undir það. Nemandi með mikinn söguáhuga getur svalað 

forvitni sinni í gegnum heimasíður sem hann og kennari finna. Bækur geta svalað 

forvitni eða áhugasviði annarra (Tomlinson, 2001, bls. 73).  

Markmiðið er að nemendur læri í umhverfi og með kennsluefni sem hentar 

nemendum með gott vald á málgreindinni og örvi hina sem á þurfa að halda. 

Ýmislegt er hægt að setja á skrifstofuna sem gerir hana sem raunverulegasta og hér 

eru nokkrar hugmyndir: 

 

Blöð Bækur Ritföng Tölvur 

Vinnublöð Sími Reiknivél Hlustun 

 

 

Mynd 2. Tölvur og hlustun á skrifstofu 
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Kennsluhugmyndir: 

Innlögn með bókstafi. 

� Nota sporunarverkefni 

til þess að læra að 

draga rétt til stafs. 

Fjölbreytt verkefni þar 

sem nemendur geta 

æft skrift á plöstuðum 

sporunarblöðum. 

� Klippa út orð úr 

blöðum með tilteknum 

bókstaf og líma í 

heimatilbúna stafa- eða 

orðabók. 

�  Nota kennsluforrit í 

tölvunum þar sem 

unnið er með bókstafi.  

Tölur í stærðfræði 

� Fá mismunandi 

verkefni sem þjálfar þá 

í notkun talna. 

� Fá símanúmer sem 

hægt er að „hringja“ í. 

� Nota reiknivél til þess 

að leggja saman 

auðveldar tölur og skrá 

niður í reiknisbók. 

� Nota símaskrá til þess 

að finna símanúmer 

hjá vinum og 

ættingjum og skrá 

niður í heimatilbúna 

símanúmerabók. 

 

 

Upplýsingatækni 

� Kynnast notkun forrita 

í tölvum eins og word 

og paint með 

einföldum verkefnum. 

� Fara á netið og kynnast 

leitarvélum eins og 

leit.is. 

� Kynnast röðunarkerfi 

bóka líkt og tíðkast á 

bókasafni. 

 

 

   

Mynd 3. Skrifstofa afmörkuð með skilrúmi og hillum 
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9. Tónlistarsvæði 
Til eru nemendur sem eiga gott með það að læra út frá tónlist. Þessir 

nemendur hugsa í takti og lögum. Þeir hafa til dæmis gaman af því að 

syngja, raula, slá takt og blístra (Armstrong, 2001, bls. 34).  

Á tónlistarsvæði geta nemendur fengið tækifæri til þess að læra 

út frá söng, takt eða rappi. Nemendur geta til dæmis lært með hlustun, samið 

tónlist eða sungið, allt eftir áhuga og styrk nemandans (Armstrong, 2001, bls. 53). 

Það hefur þótt skortur á tjáningu út frá tónlist og söng í grunnskólum landsins. 

Hægt er að nota tónlist sem kveikju í námi til þess að skapa ákveðna stemningu. 

Einnig má nota tónlistina til þess að gefa nemendum tækifæri til þess að vera 

skapandi í úrvinnslu námsefnis (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, b, bls. 107). 

Þessi stöð er höfð í heimakrók til þess að samnýta svæðið. Hægt er að geyma 

kennslugögn tónlistarsvæðis á borði sem rúlla má inn þegar heimakrókur breytist í 

tónlistarsvæði (sjá mynd 4). Markmiðið er að skapa þægilegt umhverfi sem býður 

upp á hlustun og spilun með þar til gerðum kennslugögnum. Námsgögn til þess að 

skapa tónlist: 

 

Hljóðfæri Hljómflutningstæki iPodspilari Heyrnatól Tónlistardiskar 

 

 

Mynd 4. Færanleg tónlistarnámsgögn 
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Kennsluhugmyndir: 

Innlögn með bókstafi 

� Hlusta á og læra stafavísu. 

� Semja eigið lag og texta um 

bókstafinn. 

� Búa til tónlist eða hljóð sem 

hljómar eins og bókstafurinn. 

Tónmennt 

� Hlusta á tónlist ýmissa tónskálda. 

� Greina á milli hugtaka eins og lágt, 

hátt, hratt og hægt. 

� Greina mismunandi hljóð. 

� Búa til einföld hljóðfæri eins og 

hristur. 

 

 

 

Mynd 5. Námsgögn á tónlistarsvæði 
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10. Leiklistasvæði 
Hluti nemenda á gott með það að læra út frá leiklist eða hreyfingu. 

Þeir hafa sterka líkams- og hreyfigreind, eiga auðvelt með að læra 

út frá ýmiss konar líkamsskynjun og hafa gaman af að dansa, 

hlaupa, stökkva, snerta og tjá sig. Hentugar kennsluaðferðir eru: 

hlutverkaleikir, leiklist, hreyfing og ýmsir leikir (Armstrong, 2001, bls. 34). 

Leiklist í kennslu er góð aðferð til þess að auka fjölbreytni. Hún býður upp á það 

að nemendur fari í mismunandi hlutverk og lifi sig inn í aðstæður. Þeir fá tækifæri 

til þess að skapa, túlka og tjá sínar hugmyndir sem og annarra (Anne Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 6). 

Nemendur geta notað leikræna tjáningu í námi og túlkað námsefnið með 

leikrænum hætti. Það er hægt að nota ýmsar kennsluaðferðir með leikrænni 

tjáningu, svo sem leikrænar æfingar, framsagnaræfingar, leikspuna, brúðuleikhús 

og látbragðsleik (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, b, bls. 102-104).  

Markmið stöðvarinnar er að skapa umhverfi sem hvetur nemendur til þess að 

vera skapandi í hugsun og þau fá tækifæri til þess að tjá sig í gegnum leik eða 

hreyfingu. Á þessari stöð er gott að hafa hluti sem hvetja nemendur til skapandi 

náms út frá leiklist: 

 

Búninga Tjald Handbrúður Leikmunir 

 

 

Mynd 6. Leikmunir og búningar 
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Kennsluhugmyndir: 

Innlögn með bókstafi 

� Semja leikþátt um 

innlagnarbókstaf. 

� Búa til bókstaf með 

líkamstjáningu. 

� Setja sig í hlutverk 

kennara og nemanda 

þar sem ákveðinn 

bókstafur er 

kenndur. 

Lífsleikni 

� Nota búning til þess að 

kynna ákv. stétt, t.d. 

lögreglu, lækni og 

kennara. 

� Taka fyrir ákveðin 

málefni og setja upp 

handbrúðusýningu til 

þess að ræða þau. Dæmi 

um slíkt getur verið 

stríðni, rifrildi, 

fyrirgefning og vinir. 

Samfélagsfræði 

� Nota leikræna tjáningu 

til þess að túlka ýmis 

húsdýr. 

� Setja upp leikrit um 

líkama mannsins. 

� Leikspuni um 

umhverfið. Leikarar 

túlka það sem er í 

umhverfinu með 

mismunandi hætti. 

 

 

Mynd 7. Brúðuleikhús 
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11. Stærðfræðihorn 
Sumir nemendur hafa gaman af hlutum sem tengjast stærðfræði. 

Þeir hafa sterka rök- og stærðfræðigreind. Þeir hugsa í rökleiðslu 

og hafa gaman af að reikna, leysa rökgátur og gera tilraunir 

(Armstrong, 2001, bls. 34).  

Þessum nemendum hentar vel að fá viðfangsefni sem reynir á rökhugsun. 

Viðfangsefni geta verið ýmiss konar heilabrjótar, lausnarleit, hugarreikningur og 

tölvuleikir. Það þurfa að vera til hlutir sem ýta undir þess konar vinnu, t.d. 

vasareiknir, stærðfræðiverkefni og stærðfræðileikir. Hægt er að kenna 

stærðfræðina út frá flokkun, talningu, vísindalegri sýnikennslu, rökþrautum og 

rökleikjum (Armstrong, 2001, bls. 52 - 53).  

Í stærðfræðikennslu er talað um það að nemendur þurfi að framkvæma 

stærðfræði. Með því er átt við að nemendur þurfi að nota ýmsar aðferðir til þess að 

skilja stærðfræði. Nemendur þurfa að leysa, rannsaka, útskýra, þróa, nota og sjá 

fyrir er þeir læra stærðfræði (Van de Walle, 2007, bls. 13).  

Nemendur nálgast og skilja stærðfræði á mismunandi hátt. Fyrir suma getur 

verið erfitt að læra nýtt efni eða hugtök í stærðfræði. Stærðfræðistöð getur hjálpað 

þeim nemendum. Þar hefur kennarinn tækifæri til þess að útskýra námsefnið á 

mismunandi hátt og gefa nemanda tækifæri til þess að nálgast það út frá 

mismunandi leiðum (King-Sears, 2007, bls. 140-141). 

Til þess að nemendur fái tækifæri til þess að nálgast stærðfræðina út frá 

fjölbreytileika þurfa þeir stærðfræðiumhverfi sem hvetur til þess konar náms. Það 

er nauðsynlegt að stöðin sé vel búin stærðfræðihlutum sem hvetur til nálgunar 

stærðfræði út frá sem víðustu sjónarhorni. Dæmi um þá eru: 

 

Tölustafir Vasareiknir Munstur Smádót til 
talningar 

Klukkur Stærðfræðikubbar Talnagrindur Blöð 

Skriffæri Mælitæki Kennsluforrit Stærðfræðispil 

 



B.Ed. - ritgerð Námsstöðvar 

27  

 

Kennsluhugmyndir: 

Samlagning í stærðfræði 

� Leysa stærðfræðiþraut út frá 

orðadæmum 

� Reikna dæmi út frá 

stærðfræðiteningaspili (sjá mynd 9) 

� Búa til og reikna samlagningardæmi á 

plastað blað. 

� Nota kennsluforrit til þess að reikna 

auðveld samlagningardæmi. 

Enska – tölur 

� Læra tölur á ensku. 

� Spila samstæðuspil með tölum, sem 

gengur út á að nefna enskt heiti 

talnanna um leið og samstæða fæst. 

� Telja smáhluti á ensku. 

 

 

Mynd 8. Lært á klukku 

 
 

       

 

Mynd 9. Kennslugögn í stærðfræði 
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12. Vísindastöð 
Þessi stöð hentar vel nemendum með sterka rök- og 

stærðfræðigreind líkt og stærðfræðistöðin (sjá umfjöllun um greind 

í stærðfræðihorni).  

Þegar kenna á nemendum út frá þessari greind er gott að gera 

tilraunir og nota til þess vísindatæki. Hægt er að vera með vísindalega sýnikennslu 

og framkvæma tilraunir (Armstrong, 2001, bls. 52 - 53).  

Nemendur hafa þörf fyrir að leysa gátur líkt og vísindin bjóða upp á. Þeir fá 

tækifæri til þess að rannsaka óþekkta hluti, taka þá í sundur og læra hvernig þeir 

virka. Áhugi ungra vísindamanna vaknar er þeir sjá spennandi tilraun og fá 

tækifæri til þess að reyna nýja hluti (Carraway, e.d.) 

Vísindastöð er gerð til þess að efla nemendur á sviði vísinda, bæði þá sem eru 

sterkir á því sviði og hina sem þarfnast örvunar. Hún mun henta vel fyrir kennslu í 

stærðfræði en einnig í samfélagsfræði. Ýmiss konar vísindalega kennslu er hægt að 

fella inn í fyrrnefnd fög. Sem dæmi um það eru mælingar, skoðun á skordýrum og 

uppgufun vatns. Hér þurfa nemendur að hafa aðgang að hlutum sem tilheyra 

vísindavinnu barna: 

 

Tilraunaglös Smásjá Stækkunargler Vog 

Ýmis ílát Litarefni Trekt Hlutir sem fljóta  

Hlutir sem 
sökkva 

Lengdarmælitæki Magnmælitæki Dropateljari 

 

   

Mynd 10. Sýnishorn af kennslugögnum 
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Kennsluhugmyndir: 

Stærðfræði – mælingar 

� Lengd hluta mæld, skráð og lögð 

saman, t.d. hvað eru borðin löng og 

hvað eru fjögur borð löng samtals. 

� Vigta hluti og leggja saman. T.d. 

vigta ávaxtabita og leggja saman 

hvað einn bananabiti plús einn 

eplabiti eru þungir. 

Samfélagsfræði – umhverfið 

� Vinna með klaka út frá vatni í umhverfi. 

Nemendur skoða mismunandi form 

vatns, með því að frysta það, þíða og 

sjóða. 

� Skoða hringrás vatns með því að setja 

klaka í ílát sem er haldið yfir sjóðandi 

vatni (sem á að vera ský). Þegar „skýið“ 

kemst í snertingu við kalda loftið 

myndast dropar sem falla niður sem 

rigning. 

 

   

Mynd 11. Nemendur framkvæma tilraunir 
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13. Gróðurstöð 
Til eru nemendur sem njóta þess að vera umvafðir hlutum úr 

náttúrunni. Þeir hafa sterka umhverfisgreind. Það auðveldar þeim að 

skilja námsefni í gegnum náttúruna. Þeir hafa gaman af dýrum, vinna 

garðvinnu, rannsaka náttúruna og sýna almennt umhyggju fyrir hlutum 

úr náttúrunni (Armstrong, 2001, bls. 34). Best er að kenna þessum nemendum út 

frá lifandi hlutum eða fyrirbærum úr náttúrunni og vera með hluti sem tengjast 

þessu í kennslu, eins og fiska í búri, plöntur, garðvinnuáhöld og myndbönd úr 

náttúrunni (sama, bls. 53-55). 

Á stöðinni eiga einnig að vera sand- og vatnskassi, tvö stór ílát þar sem annað er 

með vatni og hitt með sandi. Flestir nemendur hafa gaman af því að leika sér í sandi 

og vatni þar sem þeir geta upplifað hugtök eins og stór og lítill, hrjúft og mjúkt, fullt 

og tómt (Gould og Sullivan, 1999, bls.77). 

Hér er ætlunin að búa til stöð þar sem nemendur hafa vistfræðilega hluti í 

kringum sig. Ýmis gæludýr er hægt að hafa í kennslustofu svo sem fiska, froska og 

nagdýr, plöntur, bæði aðkeyptar og ræktaðar. Hér eru dæmi um hluti sem hægt er 

að hafa á þessari stöð: 

 

Sandkassi Sulluker Stækkunargler Fiskar 

Froskar Nagdýr Búr fyrir dýrin Dýrafæði  

Glerker fyrir 
ræktun 

Mold Áhöld fyrir 
ræktun 

Blóm 

 

 

Mynd 12. Gróðurstöð 



B.Ed. - ritgerð Námsstöðvar 

31  

 

Kennsluhugmyndir: 

Stærðfræði - samlagning 

� Gróðursetja melónufræ 

í eggjabakka. Ákveðið 

mörg fræ í hvert hólf og 

í lokin þurfa nemendur 

að vita hversu mörg fræ 

voru gróðursett 

samtals. 

� Vökva plöntur, ákveðið 

magn á hverja plöntu, 

heildarmagn lagt 

saman í lokin.  

Samfélagsfræði – 

plöntur og dýr í 

umhverfi. 

� Búa til heimatilbúið 

fuglafóður sem 

nemendur gefa 

fuglunum í umhverfinu. 

� Fylgjast með plöntum 

vaxa og skrá hjá sér 

athugasemdir. 

� Skoða hvaða skordýr er 

að finna á skólalóð.  

Enska – plöntur og 

dýr. 

� Um leið og unnið er 

með plöntur og 

fjallað um dýr læra 

nemendur ensk heiti 

þeirra. 

� Læra ensk heiti í 

kringum sand- og 

sullukerin, t.d. water, 

sand, sandbox, sand 

shovels, water 

wheels.  

 

    

Mynd 13. Sand- og sulluker í gróðurstöð 
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14. Kubbar 
Á þessari stöð er ætlunin að hafa kubba af ýmsum stærðum og 

gerðum. Stöðin höfðar til rýmisgreindar, þar sem nemendur hanna og 

einnig líkams- og hreyfigreindar því þeir byggja og 

samskiptagreindar þar sem þeir vinna saman að byggingu úr kubbum 

(Armstrong, 2001, bls. 34). 

Kubbar hafa skapandi gildi í námi. Þeir eru til úr mismunandi efni, formi og 

stærðum. Þeir gefa nemendum gullið tækifæri til þess að leika í þykjustuheimi með 

því að búa til byggingar, vegi og brýr. Kubbar bjóða upp á það að nemendur geta 

verið einir eða í litlum hópi (Gould og Sullivan, 1999, bls.49). 

Markmiðið er að bjóða upp á stöð með úrvali af kubbum af mismunandi gerðum 

og stærðum sem þjálfa bæði gróf- og fínhreyfingar. Þessi stöð er hugsuð sem 

skapandi stöð og því fá nemendur ekki sérstök fyrirmæli um það hvað á að gera 

hverju sinni. Til er ógrynni af kubbum en hér koma nokkur dæmi um það sem hægt 

er að hafa á slíkri stöð: 

Risakubbar sem 
koma í nokkrum 
stærðum 

 

Einingakubbar í 
mismunandi formi. 

 

Munsturkubbar 

 

 

Stórir bygginga- 
kubbar 

 

Kubbar til þess að 
byggja bæ eða 
borg, með 
byggingum og 
bílum 

Legokubbar sem 
hægt er að nota í 
ýmsar byggingar 

 

Hönnunarkubbar 
með fylgihlutum  

 

 

 

Kaplakubbar sem 
hægt er að nota til 
þess að búa til 
ýmsar byggingar 

 

 

Mynd 14. Ýmsar tegundir kubba 
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Kennsluhugmyndir: 

Stærðfræði – munstur 

� Nemendur búa til munstur úr 

munsturkubbum (sjá mynd að 

framan). 

� Búa til frjálst munstur og einnig 

fyrirfram ákveðið munstur. 

� Búa til ákveðin form úr 

munsturkubbum, sbr. þríhyrning, 

ferhyrning og tígul. 

Samfélagsfræði – umhverfið. 

� Nemendur skapa umhverfi úr 

byggingakubbum og líkja eftir 

skólaumhverfi, s.s. hús, götur, 

verslanir og bíla. 

� Búa til sitt nánasta umhverfi, skólann, 

skólastofuna, húsið sitt eða herbergið 

sitt. 

 

 

Mynd 15. Skólastofan búin til úr kubbum 
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15. Námsmat 
Námsmat er órjúfanlegur þáttur af skólastarfinu og þar af leiðandi er þörf á að vera 

með námsmat á námsstöðvum. Í 27. gr. Laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að 

tilgangur námsmats í skólastarfi sé meðal annars að meta árangur og framfarir 

nemenda með reglubundnum hætti. Þar segir einnig: „Tilgangur þess er að fylgjast 

með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná 

námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á 

sérstakri aðstoð að halda“.  

Þegar kennari undirbýr nám og kennslu er hluti af þeim undirbúningi að 

skipuleggja námsmat. Huga þarf að hvernig meta á það nám sem á sér stað og 

hvernig sé best að meta það. Formlegt námsmat hefur til skamms tíma einna helst 

byggst á skriflegum, verklegum og munnlegum prófum. Á síðustu árum hafa rutt 

sér til rúms ýmiss konar aðferðir við námsmat. Þær fela það meðal annars í sér að 

safna upplýsingum um frammistöðu nemenda í ákveðinn tíma og meta námið út 

frá þeim upplýsingum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, a, bls. 86).  

Í aðalnámskrá segir að hverjum kennara og skóla beri að fylgjast með námi 

nemanda til þess að sjá hvernig honum gangi að ná þeim markmiðum sem skólinn 

og aðalnámskrá gera ráð fyrir. Námsmatið á að vera einn af föstum þáttum 

skólastarfsins og á þar af leiðandi ekki eingöngu að eiga sér stað við lok 

skólatímans, heldur að vera framkvæmt jafnt og þétt á námstímanum. Það á að 

meta verklega og bóklega þætti námsins ýmist skriflega, munnlega eða verklega.  

Námsmat á að sýna hvort að nemandi hafi náð þeim markmiðum sem stefnt var að 

og hvernig hafi tekist til þess að nálgast þau. Þar sem markmið skólastarfsins eru 

fjölbreytt þarf námsmatið einnig að vera þannig. Það er ekki talinn kostur að vera 

eingöngu með formlegar athuganir líkt og próf, heldur hafa fjölbreytni í fyrirrúmi 

hvað námsmat varðar til þess að koma til móts við fjölbreytt námsmarkmið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 16-17).  

Hægt er að fara margar leiðir varðandi námsmat. Ein þeirra er að kennari gefur 

nemendum leiðsagnarmat. Í næsta kafla er ætlunin að skoða nánar þá 

námsmatsaðferð í tengslum við námsstöðvar. 
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16. Leiðsagnarmat 
Kennarar geta notað ýmsar aðferðir við námsmat og kallast ein þeirra 

leiðsagnarmat (formative assessment). Með þessari aðferð eru nemendur metnir 

jafnt og þétt yfir allt námsárið. Markmiðið er að nota niðurstöður námsmatsins til 

þess að bæta námsárangur og kennslu. Þar af leiðandi nýtist námsmatið bæði 

nemendum og kennara. Kennarinn getur nýtt sér upplýsingarnar til þess að 

ígrunda eigin kennslu, gera sér grein fyrir hvar sé þörf á frekari áherslum í náminu. 

Nemandinn getur notað leiðsagnarmatið til þess að gera sér grein fyrir stöðu sinni í 

náminu. Kennarinn gefur nemanda skriflega eða munnlega umsögn sem á að nýtast 

honum við áframhaldandi nám (Eygló R. Sigurðardóttir, 2007). 

Þessi námsmatsaðferð gengur einnig undir heitinu námsmat í þágu náms 

(assessment for learning). Námsmatsaðferðin nýtur almennt vaxandi vinsælda og 

nýtur meðal annars virðingar í breska skólakerfinu og hafa verið gerðar 

rannsóknir meðal kennara varðandi leiðsagnarmat. Það kemur sér vel fyrir 

íslenska kennara, þar sem þeir geta nýtt sér þær niðurstöður við námsmat (Clarke, 

2005, bls. 1).  

Námsmat verður ekki að leiðsagnarmati fyrr en upplýsingar úr námsmati eru 

notaðar til þess að koma til móts við þarfir nemenda. Kennari notar upplýsingar úr 

námsmati til þess að gera ráðstafanir varðandi kennslu og nám, eins og að fara 

aftur yfir námsefni eða nálgast það eftir öðrum leiðum. Athuganir hafa sýnt að 

leiðsagnarmat er leið til jákvæðrar þróunar í námi, þar sem breytingar hafa verið 

til batnaðar. Leiðsagnarmat þykir hjálpa öllum nemendum, bæði þeim sem eru 

með sérþarfir og/eða námsörðugleika og einnig öðrum. Eitt af því sem gerir 

leiðsagnarmat að góðum kosti er það að kennari gefur nemanda munnlega eða 

skriflega endurgjöf varðandi próf, verkefni eða heimavinnu. Þessi endurgjöf þykir 

koma að meira gagni fyrir nemendur en rétt eða rangt svar í endurgjöf. Með 

leiðsagnarmati getur kennari bent nemanda á hvað gengur vel og hvað megi betur 

fara. Nemandinn lærir meira af því heldur en að fá einungis endurgjöfina „rangt“ 

(Boston, 2002).  

Þar sem tilgangur leiðsagnarmats er að hjálpa nemanda að nálgast markmið sín 

með leiðsögn er nauðsynlegt að hún sé skýr og komi nemanda að notum. 

Leiðsögnin á að miðast við nám nemandans, ferli og afurð án þess að bera það 
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saman við aðra nemendur. Hún á að vera með áherslu á framfarir og árangur 

nemandans frekar en að vera leiðrétting. Nauðsynlegt er að gefa nemanda tíma til 

þess að bæta árangur sinn út frá leiðsagnarmati (Clarke, 2005, bls. 73). 

Leiðsagnarmat getur verið formlegt líkt og próf eða óformlegt líkt og 

frammistöðumat á verkefni. Eins og fyrr sagði er markmiðið að meta nám nemanda 

út frá leiðsögn kennara sem nýtist nemanda til þess að ná markmiðum sínum í 

náminu. Kennari þarf að haga leiðsagnarmatinu þannig að hann gefi nemanda 

sífellt endurgjöf varðandi námið ef matið á að koma að fullum notum. 

Frammistöðumat er þáttur í leiðsagnarmati, þar sem kennari leiðbeinir nemanda 

með hvað betur megi fara eða hvað vel sé gert, í þeim tilgangi að nemendur fái 

tækifæri til þess að bæta sig í námi eða halda áfram á sömu braut (Guðrún 

Pétursdóttir, 2005, a).  

Út frá framangreindu má ætla að leiðsagnarmat henti vel á námsstöðvum. 

Kennari getur metið vinnu nemenda bæði út frá verkefnum á stöð, 

frammistöðumati og einnig geta nemendur fengið tækifæri til þess að nota 

sjálfsmatsblöð á stöðvunum. Nemandi getur sem dæmi notað svokallaðar 

námsmöppur sem geyma sýnishorn af vinnu, hvort heldur sem er yfir skólaárið eða 

fleiri ár. Kennari og/eða nemandi meta þá verkefni í möppunni á heildrænan hátt 

(Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 89).  

Þessu til stuðnings eru sýnishorn af námsmatsblöðum sem hægt er að nota á 

námsstöðvum í viðauka. Þar er að finna fjögur mismunandi námsmatsblöð; 

leiðsagnarmat út frá frammistöðumati (sjá viðauka 5), mat á vinnubrögðum (sjá 

viðauka 6), viðhorfakönnun (sjá viðauka 7) og mat á safnmöppu (sjá viðauka 8). 
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Lokaorð 
Nú á dögum er mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám og að nemendur séu 

ólíkir varðandi áhuga og getu til náms. Eflaust má rekja þessar áherslu til þeirra 

staðreynda að sveitarfélögin eru með þær áherslur í stefnumörkun sinni varðandi 

skólamál. Þó svo að lögin kveði ekki beinlínis á um að nám eigi að vera 

einstaklingsmiðað, segir þó að taka þurfi tillit til mismunandi þarfa og stöðu 

nemenda.  

Ýmsir aðilar sem koma að skrifum um kennslu barna, hvetja kennara til þess að 

taka tillit til mismunandi þarfa nemenda og vilja að kennarar skapi skólaumhverfi 

og kennslu sem tekur mið af mismunandi getu nemenda. Það er ekki einungis 

vegna skrifa slíkra aðila sem hvatt er til þess að kennarar miði kennslu við 

einstaklingsþarfir nemenda, heldur einnig vegna þess að grunnskólalög gera ráð 

fyrir því að nemendur fái nám við hæfi og því er það réttur þeirra.  

Höfundur telur að námsstöðvar í kennslu komi til móts við mismunandi þarfir 

nemenda. Þær munu mæta þeim námsþörfum sem lögin kveða á um; nám fyrir alla, 

val í námi og fjölbreytni. Námsstöðvar skapa námsumhverfi sem mætir ólíkum 

þörfum lítilla nemenda með ólíkar námsþarfir.  

Eftir að hafa lesið og skrifað um efnið í nokkurn tíma, hefur sú skoðun höfundar 

styrkst að námsstöðvar henti afar vel í kennslu ungra barna. Þeim er hægt að koma 

fyrir í öllum tegundum skólahúsnæðis, hvort sem skólarýmið er opið eður ei. 

Hugmyndirnar að stöðvunum eiga einungis að vera tillögur og framhaldið á að vera 

í valdi kennarans hvað varðar fjölda eða tegundir stöðva. Aðalmarkmiðið er að 

námsstöðvarnar veki áhuga og hvetji til fjölbreytileika í námi. 

Markmið höfundar í framtíðinni eru þau að skapa fjölbreytt námsumhverfi fyrir 

unga nemendur sem eru að hefja skólagöngu. Það er mikilvægt að fara af stað út í 

framtíðarvinnu að loknu námi með þá hugsun að taka mið af fjölbreytileika 

nemenda og festast ekki í fjötrum vanans.  

Það er mat höfundar að námsstöðvar mæti ólíkum þörfum nemenda. Þær koma 

til móts við áhugasvið þeirra og námslegar þarfir. Þær bjóða upp á að nemendur 

vinni á sínum hraða og ekki er þörf á að allir séu að gera það sama á hverri stöð. 

Tilgangur þeirra er sá að vera námsstaður sem býður upp á fjölbreytt verkefni, í 

fjölbreyttu námsumhverfi og tekur tillit til ólíkra þarfa ungra nemenda. 
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Viðauki 1 

 

Fyrirmælablað - Listahorn 

1. Byrja á að ná í leir  

 

2. Leira bókstafinn A/a 

 

3. Leira orð sem byrjar á A/a 

 

4. Leira hlut sem byrjar á A/a 

eins og api 

 

 

 

 

 

 

Muna að ganga frá áður en farið 

er á næstu stöð. 
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Viðauki 2 

 

 

 

 

1. Við förum beint á okkar stöð. 

 

2. Við byrjum strax að vinna.  

 

3. Við höfum vinnufrið. 

 

4. Þegar ljós blikka göngum við frá. 

 

5. Allt fer á sinn stað og allir laga til eftir sig. 

 

6. Við erum kyrr á stöðinni þar til kennari gefur leyfi til 

    þess að fara.    
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Viðauki 3 
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Viðauki 4 

Valblað fyrir föstudaga. 

 

 

 

 

Hægt er að setja inn nöfn nemenda, myndir af þeim eða hvort tveggja inn á valblað 
sem hangir uppi og er þeim sýnilegt. 

 
 

Listahorn 

 
 

Skrifstofa 

 
 
Tónlistarsvæði 

 
 
Leiklistarsvæði 

 
Tryggvi 

 

   

 
    
 
    
 
    

 
 

Stærðfræðihorn 

 
 
Vísindastöð 

 
 
Gróðurstöð 

 
 

Kubbar 
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Viðauki 5 

Nafn: Karólína Verkefni: Stafainnlögn í listahorni 

Dagsetning: 

20. nóvember 2008 

 

 

Stig Viðmið Athugasemdir 

4 

Framúrskarandi 

Nemandinn framkvæmir verkefnið hárrétt. 
Fylgist vel með og hefur náð fullnægjandi 
árangri með að draga til stafs og skilning á 
bókstafnum 

  

 Karólína hefur náð góðum tökum á að 
draga rétt til stafs. Framkvæmir öll 
verkefni með fyrirmyndar 
vinnubrögðum og fer eftir einu og öllu 
varðandi vinnu á námsstöðvum. 

3 

Fullnægjandi  
Nemandinn framkvæmir verkefnið nokkurn 
veginn rétt. Fylgist nokkuð vel með og hefur 
náð viðunandi tökum á að draga rétt til 
stafs. 

  

 

2 

Þokkalegt  
Nemandinn framkvæmir verkefnið rétt en 
þarf aðstoð til þess.  

  

 

1 

Ófullnægjandi  
Nemandinn hefur misskilið verkefnið eða 
sýnir því lítinn sem engan áhuga. 

  

 

(Guðrún Pétursdóttir, 2005, b) 

Þetta matsblað er dæmi um leiðsagnarmat, þar sem kennarinn hefur ákveðin 
viðmið til hliðsjónar en athugasemdir eiga að gagnast nemanda varðandi 

áframhaldandi nám. 
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Viðauki 6 

 

Mat á vinnubrögðum 

 

√√√√ Nemandi: GuðfinnaGuðfinnaGuðfinnaGuðfinna Athugasemdir 

√√√√ Fer strax á rétta stöð  

√√√√ Byrjar strax að vinna  

√√√√ Heldur sig að verki  

√√√√ Fylgir leiðbeiningum  

√√√√ Vinnur sjálfstætt     

 Hefur góðan vinnufrið Truflaði Karólínu. minna Guðfinnu á að það á að Truflaði Karólínu. minna Guðfinnu á að það á að Truflaði Karólínu. minna Guðfinnu á að það á að Truflaði Karólínu. minna Guðfinnu á að það á að 
hafa hljóð til þess að aðrihafa hljóð til þess að aðrihafa hljóð til þess að aðrihafa hljóð til þess að aðrir fái góðan vinnufrið.r fái góðan vinnufrið.r fái góðan vinnufrið.r fái góðan vinnufrið. 

√√√√ Gengur frá öllu á sinn 
stað 

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2008) 

Námsmatsblað sem þetta er dæmi um tékklista fyrir kennara er hann fylgist með 
nemendum á námsstöðvum. Hægt er að sýna nemendum athugasemdir svo þeir 
geti bætt sig.  
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Viðauki 7 

Viðhorfakönnun í stöðvavinnu 

 

Nafn: 

 

 
 

Stöð 
 

Skemmtilegt 
 

Í lagi 
 

Leiðinlegt 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Nemendur fá með þessu námsmati tækifæri til þess að tjá viðhorf sín til stöðvanna. 
Hægt er að framkvæma slíkt mat í lok viku til þess að sjá hvert viðhorf þeirra er til 
hverrar stöðvar og því hægt að bregðast við ef nemendur eru ekki ánægðir á 
einhverri stöðinni eða með eitthvað námsefni þar. 
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Viðauki 8 

Mat á safnmöppu 
 Ófullnægjandi Sæmilegt Gott 

 

Ástundun 

Vantar mörg verkefni í 
möppuna. 

Verkefni illa eða lítt 
unnin. 

Verkefnin eru ekki merkt 
eða dagsett. 

Verkefnum er ekki raðað 
eftir dagsetningu. 

Næstum öll 
verkefni eru í 
möppunni. 

Verkefni 
hálfunnin. 

Nokkur verkefni 
eru merkt eða 
dagsett. 

Nokkrum 
verkefnum raðað 
eftir dagsetningu. 

Öll verkefni eru á 
sínum stað. 

Verkefni fullunnin. 

Öll verkefnin eru 
merkt eða dagsett. 

Verkefnum er raðað 
eftir dagsetningu. 

 

Frágangur 

Frágangi ábótavant. 

Yfirkrot og krass. 

Blöðin rifin og krumpuð. 

Verkefnin illa uppsett. 

Frágangur oftast 
góður. 

Skipulag og 
samhengi gæti 
verið betra. 

Blöðin nokkuð 
snyrtileg 

Verkefnin nokkuð 
vel uppsett. 

Góð umgengni um 
möppuna. 

Skipulag gott. 

Blöðin snyrtileg. 

Verkefnin skipulega 
uppsett. 

 

Ferli 

Hefur lítið nýtt sér 
leiðbeiningar frá kennara 
við úrlausn verkefna. 

Lítil vinna lögð í sjálfsmat. 

Hefur oftast nýtt 
sér leiðbeiningar 
kennara til úrbóta 
á verkefnum. 

Nokkuð góð vinna 
lögð á mat í 
verkefnum. 

Nýtir sér 
leiðbeiningar 
kennara. 

Auðvelt er að sjá 
hvað nemandinn 
telur sig hafa lært af 
viðfangsefnunum. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2008) 

 

Dæmi um matsblað við mat á námsmöppu frá Laugarlækjarskóla. Hægt er að 
útskýra fyrir nemendum í orðum, líkt og sjá má í töflunni hér að ofan og hafa matið 
í anda leiðsagnarmats. 

 


