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Ágrip 

Þema verkefnisins, Skóli er töff, var valið með lýðræðislegri kosningu meðal 25 þriðja árs 

grunnskólakennaranema. Þeir höfðu valið að vinna skapandi hópverkefni sem 

lokaverkefni til B.Ed.-gráðu. Kannaðar voru ýmsar fræðilegar heimildir tengdar efninu og á 

grundvelli þeirra könnunar voru myndaðir undirhópar. Af heimildum mátti draga þá 

ályktun að skortur væri á jákvæðri umræðu um grunnskólann bæði innan samfélagsins og 

menntastofnana. Sú sýn samræmdist upplifun hópfélaga og vildu þeir leggja sitt af 

mörkum til að bregðast við því ástandi. Heildarhópurinn skipti sér í fjóra undirhópa sem 

einbeittu sér að eftirfarandi viðfangsefnum: Mikilvægi menntunar, með áherslu á 

grunnskólagönguna; grunnskólakennaranám, með áherslu á kjörsvið; kennarastarfið og 

hvað það er sem viðheldur drifkrafti og áhuga kennara; kennslustofan og áhrifin sem 

umhverfi hennar getur haft á nemendur og kennara. Ákveðið var að sýna afurð 

verkefnisins á vefsíðu, skoliertoff.is, þar sem birt væru myndbönd af viðtölum og þær 

fræðilegu upplýsingar sem beintengjast hverju viðfangsefni fyrir sig. Viðtölin reyndust 

þýðingarmikil í upplýsingaöflun verkefnisins þar sem viðmælendur veittu mikla innsýn og 

gáfu hreinskilin, áhugaverð svör. Sum þessara svara voru nýtt sem munnlegar heimildir í 

texta á vefsíðu og í greinagerð. Niðurstöður sýna að auðvelt er að finna marga jákvæða 

fleti á öllum sviðum skólastarfsins; kennaranámi, kennarastarfi, kennslustofunni og 

menntun. 

 

 

http://www.skoliertoff.is/
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Formáli 

Vorið 2015 var boðið upp á skapandi hópverkefni sem einn af valkostum við gerð 

lokaverkefnis til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Skapandi hópverkefni var nú í boði í þriðja skiptið og 

voru 25 nemendur sem völdu það. Ákveðið var að þemað yrði Skóli er töff. Höfundar 

verkefnisins stunda nám á þremur brautum og þær eru kennsla ungra barna í grunnskóla, 

grunnskólakennsla og faggreinakennsla. Höfundar eru af öllum kjörsviðum nema einu sem 

boðið er upp á í Kennaradeild. 

Við viljum fyrst og fremst þakka leiðbeinendum okkar, þeim Guðbjörgu Pálsdóttur og 

Kristínu Á. Ólafsdóttur, fyrir góðan stuðning og leiðsögn. Fyrir góða tækniaðstoð þökkum 

við Bæring Jóni Breiðfjörð Guðmundssyni og Páli Ásgeiri Torfasyni. Við viljum einnig þakka 

þeim fjölmörgu viðmælendum sem gáfu sér tíma til að ræða við okkur. Skólastjórnendur 

sem veittu okkur aðgang að skólum fá góðar þakkir. Einnig fá fjölskyldur höfunda þakkir 

fyrir stuðning og umburðarlyndi. Sérstaklega viljum við þakka Eyþóri Snorrasyni og Hjalta 

J. Sverrissyni fyrir framlag þeirra til verkefnisins með tónlist og grafískri vinnu.  

 

 

 

Þetta verkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

Adda Valdís Óskarsdóttir, Andrea Rós Óskarsdóttir, Arndís Sara Þórsdóttir, Ásrún 

Jóhannesdóttir, Bergrún Grímsdóttir, Bjarki Dan Garðarsson, Ellen Alfa Högnadóttir, 

Guðrún Ásta Gunnarsdóttir, Hanna Clara Minshull, Herdís Hermannsdóttir, Hólmfríður 

Sigrún Ármannsdóttir, Ingibjörg Rún Sumarliðadóttir, Jóhanna Hildur Hansen, Katrín Ösp 

Magnúsdóttir, Kristín Björk Hallvarðsdóttir, Páll Arnarson, Ragna Sverrisdóttir, Sandra 

Halldórsdóttir, Sif Sindradóttir, Sigurður Sveinn Þorkelsson, Snædís Snorradóttir, Stella 

Eðvaldsdóttir, Torfi Guðbrandsson, Valdís Ýr Vigfúsdóttir og Þórdís Lilja Þórsdóttir. 

Reykjavík, 30.apríl 2015 
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1 Inngangur  

Okkur hefur þótt umræða í samfélaginu um skólastarf og kennara vera neikvæð á 

undanförnum árum. Með þessu verkefni viljum við stuðla að jákvæðri umræðu innan 

menntastofnana og samfélagsins með því að sýna fram á að skóli sé töff. Í okkar huga 

merkir orðið töff til dæmis flott eða skemmtilegt og að skóli sé töff að því leyti að hann 

mótar einstaklinginn og opnar fjölbreyttar leiðir í átt að framtíð hans. Þar sem höfundar 

verkefnisins eru margir skiptist viðfangsefnið í smærri einingar. Byrjað var að skipta upp í 

tvo hópa; námsgreinar og kennarastarfið. Námsgreinahópurinn skipti sér upp í list- og 

verkgreinar og bóklegar greinar. Þeir hópar sameinuðust svo í hóp sem fjallaði um 

mikilvægi menntunar. Kennarastarfið skipti sér í þrjá hópa; kennaranámið, kennarastarfið 

og kennslustofan. Allir tengdust þessir efnisþættir námssamfélaginu.  

Kennaranámið er fyrsti kafli greinargerðarinnar. Markmiðið er að efla jákvæða 

umræðu um kennaranám og gefa góða innsýn í það. Lagt var upp með 

rannsóknarspurninguna: Hvernig er grunnskólakennaranámi á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands með tilliti til kjörsviða háttað? Upplýsinga var aflað með lestri 

fræðagreina, rýni í vef Háskóla Íslands og upptöku viðtala við kennara og nemendur við 

Kennaradeild. Efnið var síðan notað við gerð myndbanda um hvert kjörsvið fyrir sig. Einnig 

var fjallað um viðfangsefni hvers myndbands í skrifuðum texta á vefsíðu. Greint er frá 

uppbyggingu kennaranáms, vettvangsnámi og hugmyndum um mikilvæga þætti í 

kennaranámi. 

Kennnarastarfið er annar kaflinn. Markmiðið er að skyggnast inn í heim áhugasamra 

kennara og stuðst var við rannsóknarspurninguna: Hvernig viðhalda kennarar áhuga 

sínum og drifkrafti í starfi? Rætt var við starfandi kennara á mismunandi skólastigum. 

Leitast var við að tengja fræðilega þekkingu úr kennaranámi um kennarastarfið við 

raunverulega reynslu kennara á vettvangi. 

Kennslustofan er yfirheiti þriðja kafla. Markmiðið er að skoða námsumhverfi og áhrif 

þess á námssamfélagið. Rannsóknarspurning hópsins var: Hvernig geta kennslurými og 

námsumhverfi haft jákvæð áhrif á nemendur og kennara? Lögð var vinna í lestur 

fræðigreina til þess að afla upplýsinga og einnig var vettvangurinn rannsakaður. Valið var 

að skoða kennslurými þar sem það er mikilvægur þáttur í námsumhverfi 

grunnskólanemenda. Niðurstöðum var komið á framfæri með líkönum, teikningum og 

textum.  
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Mikilvægi menntunar er lokakafli greinargerðarinnar. Markmiðið er að veita 

einstaklingum hvatningu til að mennta sig, sinna náminu vel, finna sína styrkleika og 

hvernig hægt sé að nýta þá. Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar rætt var um 

mikilvægi náms og þau tækifæri sem nám gefur einstaklingum í samfélaginu. Tekin voru 

viðtöl við einstaklinga sem eru í námi eða hafa lokið námi og starfa á áhugasviði sínu. 

Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: Hvert er gildi grunnskólagöngu? Einnig er fjallað 

almennt um menntun og áhugasvið og kynnt hvernig náms- og starfsráðgjafar geta 

aðstoðað nemendur við að átta sig á hvar áhugi þeirra liggur.  

Sýning á verkefninu Skóli er töff var haldin þann 17. apríl í húsnæði 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Þar kynntu allir hópar verkefnin sín og sýndu 

afrakstur vinnu sinnar. Hver hópur var með sér stofu og skipulagði sínar kynningar en 

sameiginlegar veitingar voru í boði fyrir gesti og gangandi ásamt kynningu á vefsíðunni 

skoliertoff.is. Heildarhópurinn skipti sér upp í fimm hópa fyrir sýninguna; kynningarhópur 

sá um að kynna verkefnið með veggspjöldum og tölvupóstum innan háskólans; 

veitingahópur skipulagði veitingar sem allur hópurinn kom með; sýningarstaðarhópur sá 

um að skreyta og raða upp á sameiginlega svæðinu; gestamóttökuhópur tók á móti 

gestunum og svo var hópur sem sá um munnlegar kynningar á hverjum efnisþætti fyrir 

sig. Sýningin vakti mikla lukku og heppnaðist einstaklega vel. Margir lögðu leið sína á 

sýninguna og áhugaverðar umræður spunnust út frá kynningum hópanna. 

Allt fræðilegt efni hópanna og viðtölin sem tekin voru eru aðgengileg á vefsíðu sem 

heildarhópurinn útbjó í sameiningu, skoliertoff.is. Vefsíðan er opin fyrir almenning og geta 

því allir skoðað afurðina og fræðst um viðfangsefnin. Skóli ER töff að mati allra höfunda og 

vonandi verður þetta verkefni til þess að umræðan í samfélaginu um skólastarf verði 

jákvæðari. Uppbygging greinargerðarinnar er í grófum dráttum þannig að hver undirhópur  

gerir grein fyrir sínu umfjöllunarefni, lýsir vinnuferlinu og segir síðan frá framlagi sínu til 

sýningarinnar 17. apríl. Í lokaorðum hvers hóps er drepið á lærdóm sem kennaranemarnir 

telja sig hafa öðlast með vinnu verkefnisins.   
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2 Kennaranámið  

Ellen Alfa Högnadóttir, Ragna Sverrisdóttir, Sif Sindradóttir og Snædís Snorradóttir. 

2.1 Inngangur 

Kennaranámið við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er fjölbreytt og skapandi nám sem 

býður upp á marga áhugaverða kosti. Námið tekur fimm ár þar sem nemar útskrifast með 

bakkalár- og meistaragráðu. Veitir það réttindi til að vinna á margvíslegum vettvangi. 

Innan námsins hafa kennaranemar kost á að velja um tólf ólík kjörsvið til að sérhæfa sig 

og undirbúa þau verðandi kennara undir skólastarfið á því sviði. Kjörsviðin eru 

eftirfarandi: erlend mál, hönnun og smíði, íslenska, kennsla ungra barna í grunnskóla, 

myndmennt, náttúrufræði, samfélagsgreinar, stærðfræði, textílmennt, tónlist og leiklist, 

upplýsingatækni og matur, menning, heilsa. Í þessu verkefni var lagt upp með 

rannsóknarspurninguna: Hvernig er grunnskólakennaranámi á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands með tilliti til kjörsviða háttað? Markmið verkefnisins er að veita innsýn í 

kennaranámið á skapandi hátt og varð afurðin heimasíða með tólf stuttum 

kynningarmyndböndum um kjörsviðin, eitt myndband sem hvetur fólk til að velja 

kennaranámið og fræðilegur texti. Tekin voru upp viðtöl við einn nemanda og einn 

kennara á hverju kjörsviði og innlit í kennslustund á sviðinu. Þannig fengust ólík 

sjónarhorn á kjörsviðin. Myndböndin ásamt fræðilegum textum voru síðan sett inn á 

vefsíðu heildarhópsins Skóli er töff. Væntingar hópsins eru að skapa með þessu jákvæða 

umræðu um kennarastarfið og -námið og efla um leið ímynd kennarans og 

kennaranemans.  

2.2 Val á viðfangsefnum 

Frá upphafi hafði heildarhópurinn mikinn áhuga á að fjalla um skólastarf og hlutverk 

kennara innan þess. Snemma á ferlinu var kosið um viðfangsefni og varð niðurstaðan sú 

að þemað yrði Skóli er töff og að afurðin skyldi sett inn á sameiginlega vefsíðu. Fljótlega 

hófst leit að fræðigreinum í takt við þemað til að byggja grunn að verkefninu. Lestur og 

umræður út frá efninu kveiktu áhuga okkar á að mynda undirhópinn Kennaranámið þar 

sem fræðin vöktu athygli á að þörf væri á jákvæðari sýn bæði á skóla- og kennarastarfinu. 

Við töldum því mikilvægt að fjalla á uppbyggilegan hátt um þann grunn sem 

kennaranámið er fyrir hvern kennara. Jákvæð umræða um námið eykur virðingu gagnvart 

stéttinni sem skilar sér út í samfélagið. Markmið þessa undirhóps er því að veita innsýn í 
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kennaranámið í Háskóla Íslands og fjölbreytileika þess. Aðaláhersla var lögð á að kynna 

tólf kjörsvið námsins og er það bæði ætlað til að sýna raunsæja mynd af því en jafnframt 

auðvelda kennaranemum kjörsviðaval sitt. Að auki er rauði þráður verkefnisins að efla 

jákvæða umræðu um kennarastarfið. 

2.3 Kennaranámið 

Grunnskólakennarafræði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er afar skapandi, krefjandi 

og gefandi fimm ára nám sem undirbýr kennaranema til að starfa á margvíslegum 

starfsvettvangi. Inntökuskilyrði fela í sér almennt stúdentspróf eða sambærilega 

framhaldsskólamenntun. Útskrifast kennaranemar með bæði bakkalárgráðu og 

meistaragráðu frá Kennaradeild Menntavísindasviðs. Að náminu loknu geta nemar sótt 

um kennsluréttindin.  

Í grunnskólakennaranáminu er áhersla lögð á að tengja saman fræði og starf á 

vettvangi. Að sögn Ünver (2014) er sú aðferð áhrifameiri en ella og gerir kennaranema 

betur í stakk búna fyrir starfið. Því er ljóst að slík tengsl eru mikilvæg. Árangursríkar 

kennsluaðferðir í kennaranáminu telur Ünver vera t.a.m. ígrundun á eigin námi og 

kennslu, hópumræður og sjálfsmat. Jafnframt sé mikilvægt að nemar læri að nýta fræðin í 

eigin kennslustundum og fái mat á þeim frá öðrum nemendum. Samkvæmt Kaur (2012) á 

í kennarastarfinu og -náminu að leggja áherslu á að skapa góð námstækifæri fyrir öll börn. 

Auk þess feli starfið í sér að hvetja grunnskólanemendur til gagnrýninnar hugsunar og að 

tengjast þeim og fjölskyldum þeirra bæði innan og utan veggja skólans. 

Kennaranámið er mjög fjölbreytt og læra nemar um vinnubrögð sem beita þarf í 

háskóla, undirstöðuatriði í uppeldi og menntun og kennslufræði af ýmsum toga. Námið er 

bæði í boði sem staðnám og fjarnám en fjarnemar þurfa að mæta í staðlotur u.þ.b. tvisvar 

á misseri. Innan námsins hafa kennaranemar kost á að velja um tólf ólík kjörsvið til að 

sérhæfa sig í. Námið á kjörsviðinu undirbýr verðandi kennara undir skólastarfið á því sviði. 

Áhersla er lögð á tengsl við starfsvettvanginn í öllum námskeiðum kennaranámsins og er 

vægi vettvangsnáms 15 - 18 einingar af 180 í grunnnáminu og 24 einingar af 120 í 

meistaranáminu. 

Vettvangsnám er hluti af námi kennaranema á öllum fimm árunum og felur í sér dvöl 

úti á vettvangi í skólum. Læra nemar þannig frá fyrstu hendi hvernig er að sinna 

kennarastarfinu og kynnast skólastarfi í heild sinni (Háskóli Íslands, e.d.-a). Bæði 

kennaranemar og útskrifaðir kennarar eru sammála um að vettvangsnámið sé einn af 

mikilvægustu þáttunum í náminu (Lilja M. Jónsdóttir, 2012; Sigríður Pétursdóttir, 2007). 

Samkvæmt heimasíðu Menntavísindasviðs eru markmið vettvangsnáms að 

kennaranemar: 
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 fái sem bestan skilning á öllum hliðum skólastarfsins, 

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

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

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

sem er forsenda starfsánægju, 

 öðlist færni í samvinnu og samstarfi, temji sér umburðarlyndi og fordómalaus 

viðhorf og hafi manngildis- og jafnréttissjónarmið ávallt að leiðarljósi, 

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

kennarastarfið útheimtir. (Háskóli Íslands, e.d.-a) 

Fram kom í viðtölum okkar við kennara í Kennaradeild að kennsluhættir þeirra 

einkennast af fjölbreyttum kennsluaðferðum sem ætlast er til að nemar geti beitt þegar 

út á starfsvettvang er komið. Í mörgum námskeiðum er lögð mikil áhersla á verklega 

þátttöku í náminu og samþættingu við lestur fræða. Í öðrum námskeiðum er lögð meiri 

áhersla á fyrirlestraformið og verkefnavinnu, sérstaklega í skyldunámskeiðum sem allir 

nemar sækja. Samkvæmt Donnelly (2011) eiga kennaranemar að vera undirbúnir til að 

geta komið til móts við margbreytilegan nemendahóp og mætt ólíkum þörfum 

einstaklinga og áhuga. Áhersla er því lögð á kennslu innan marka stefnunnar Skóli án 

aðgreiningar. Jafnframt er mikilvægt að nemar öðlist færni í ýmis konar samstarfi í 

náminu þar sem kennarastarfið byggir að mörgu leyti á teymisvinnu.  

Í viðtölum okkar við nema í kennaranáminu kom margt áhugavert í ljós. Voru þeir 

sammála um að námið væri skemmtilegt, lifandi og hópeflandi þar sem allir hjálpast að. 

Eins að það væri fjölbreytt, skapandi og hagnýtt og gæti nýst á mörgum sviðum. Að auki 

töldu þeir það vera mjög persónulegt og náið og að innan þess skapaðist lítið samfélag 

sem allir tilheyri. Í raun fari enginn vinalaus út úr kennaranáminu. Undir lok þriðja árs 

okkar í náminu tökum við undir þessar fullyrðingar og lítum yfir námsferilinn með hlýhug. 

Í viðtalinu við Lilju M. Jónsdóttur, lektor, lýsir hún kennarastarfinu sem skemmtilegasta 

starfi í heimi sem gæti einnig verið það erfiðasta. Það sé skapandi, möguleikarnir 

endalausir og engir tveir dagar eins en fá störf hafa slíka lýsingu. Viðmælendur í rannsókn 

Lilju M. Jónsdóttur (2012) sem eru útskrifaðir kennarar minnast allir þess að 

andrúmsloftið í náminu hafi verið hlýlegt og opið. Eins töldu þeir kennaranámið undirbúa 

sig vel fyrir kennarastarfið, þá sérstaklega vettvangsnámið, notkun ólíkra kennsluaðferða 

og hópvinna. Voru þeir almennt mjög ánægðir með námið og getum við sagt það sama og 

viðmælendur eftir veru okkar í náminu. 

Samkvæmt Darling-Hammond og Baratz-Snowden (2005) geta farsælir kennarar verið 

mjög mismunandi. Einn getur verið mjög strangur og hlédrægur en annar opinn og 

gæddur persónutöfrum. Að þeirra mati þurfa þó allir kennarar að hafa náð valdi á þremur 

almennum þekkingarsviðum til þess að ná árangri í kennslu. Hið fyrsta felur í sér þekkingu 
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á nemendum sínum, hvernig þeir læra og þróast innan félagslegs samhengis. Annað fjallar 

um skilning á megininntaki fagsins og markmiðum námskrár og hið þriðja 

kennslufræðilega þekkingu. Til að öðlast færni á öllum sviðum sé kennaranámið 

nauðsynlegur undirbúningur. 

Fræðimenn benda á að kennaranemar koma inn í námið með ákveðin viðhorf til 

starfsins byggð á sinni eigin reynslu úr grunnskóla. Áherslur og kröfur í samfélaginu eru 

sífellt að breytast og er afstaða þeirra því ekki alltaf í samræmi við nútíma kennsluhætti. 

Erfitt getur verið að breyta viðhorfum kennaranemanna en engu að síður er nauðsynlegt 

að leggja áherslu á það í náminu (Dunn og Rakes, 2011; Darling-Hammond og Baratz-

Snowden, 2005). Kennarastarfið er margslungið og því þarf að kenna nemum að tækla 

ýmsar aðstæður og mismunandi þætti starfsins. Þetta getur verið gagnlegt að gera úti á 

vettvangi þar sem nemar fá slíka reynslu frá fyrstu hendi (Darling-Hammond og Baratz-

Snowden, 2005). 

Í grein Höllu Jónsdóttur (2014) kemur fram að kennaranemar telja að kennarar séu 

veigamikill hlekkur í samfélaginu sem gegna mikilvægu hlutverki. Eins nefndu þeir að þörf 

væri á jákvæðri fjölmiðlaumræðu um kennaramenntun og skólastarf og það gæti haft 

áhrif á viðhorf samfélagsins til hins betra. Umræða um kennarastarfið og áhrif kennara í 

samfélaginu er sífellt að eflast í heiminum. Út frá heimildum ríflega tuttugu landa komst 

Kleinsasser (2014) að því að frá árunum 1985-2000 birtist að meðaltali ein grein á ári en 

frá 2008-2013 birtust rúmlega tólf greinar á ári hverju. Fjöldinn hefur því margfaldast. 

Markmið lokaverkefnis okkar er einmitt að skapa jákvæða umræðu um 

kennaranámið. Samkvæmt rannsókn Sigrúnar Erlu Ólafsdóttur og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2013) vilja viðmælendur þeirra meina að flestir kennarar búi yfir 

sjálfsvirðingu í starfi en að það heyrist hæst í neikvæðu röddunum, þ.e. þeim sem tala 

starfið niður. Hér er leitast við að sýna hina hliðina á málinu og veita jákvæðu röddunum 

meðbyr. 

2.4 Kjörsviðin 

Í grunnskólakennarafræðum til B.Ed.-gráðu sérhæfa nemar sig á einu eða fleiri kjörsviðum 

eftir áhuga. Geta þeir valið um tólf kjörsvið sem eru eftirfarandi: erlend mál, hönnun og 

smíði, íslenska, kennsla ungra barna í grunnskóla, myndmennt, náttúrufræði, 

samfélagsgreinar, stærðfræði, textílmennt, tónlist og leiklist, upplýsingatækni og matur, 

menning, heilsa. Á námskeiðum kjörsviðanna fá kennaranemar undirbúning til að starfa á 

vettvangi kennara og verða sérfræðingar í ákveðinni námsgrein. Öll hafa þau sín sérkenni 

sem gera hvert og eitt þeirra einstaklega skemmtilegt og fræðandi.  
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2.4.1 Erlend mál 

Á kjörsviðinu erlend mál er áhersla lögð á bæði ensku og dönsku og velja nemar annað 

hvort tungumálið til að sérhæfa sig í. Á námskeiðum kjörsviðsins læra nemendur hvernig 

málið er byggt upp og notkun þess í daglegu tali (Háskóli Íslands, e.d.-b). Einnig læra þeir 

hagnýtar kennsluaðferðir og hvernig hægt sé að nýta þær í kennslu á mismunandi getu- 

og aldursstigum (Samuel Lefever, munnleg heimild, 30. mars, 2015). 

2.4.2 Hönnun og smíði 

Á hönnun og smíði er markmiðið að þjálfa nemendur í greininni, kynna þeim ólík efnissvið 

og gera þeim grein fyrir mikilvægi hennar í menntun barna. Á námskeiðum kjörsviðsins er 

áhersla lögð á verklega þekkingu kennaranema sem gerir þá sem hæfasta í komandi starfi. 

Á námskeiðunum fá nemar frjálsar hendur og er sköpun ríkjandi á sviðinu (Háskóli Íslands, 

e.d.-c). Eins læra þeir að nýta handverk til að þroska nemendur í gegnum alþýðumenntun 

þannig að þeir læri að þekkja sjálfa sig (Gísli Þorsteinsson, munnleg heimild, 31. mars 

2015).  

2.4.3 Íslenska 

Markmið kennslu á íslenskukjörsviði er að gera kennaranema sem hæfasta til að kenna 

íslensku og miðað er við öll stig grunnskólans (Háskóli Íslands, e.d.-d). Námskeið 

kjörsviðsins þurfa einnig að sjá til þess að kennaranemar öðlist kunnáttu í að ýta undir 

árangur nemenda í íslensku og að þeir geti nýtt sér hana á allan hátt sem hægt er að 

hugsa sér (Þórunn Blöndal, munnleg heimild, 4. mars 2015). 

2.4.4 Kennsla ungra barna í grunnskóla 

Kennsla ungra barna í grunnskóla er fyrir þá sem vilja sérhæfa sig í því að vinna með 

börnum á yngsta stigi, þ.e. 1. – 4. bekk. Á námskeiðum kjörsviðsins læra kennaranemar 

um nám, kennslu og þroska barna á þessu aldursskeiði. Lögð er áhersla á 

einstaklingsmiðað nám sem skipulagt er út frá börnum í ólíkum aðstæðum (Háskóli 

Íslands, e.d.-e). Mikið er um kennslu í íslensku og stærðfræði enda eru þær námsgreinar í 

brennidepli á þessu stigi. Auk þess eru kenndar aðferðir í bekkjar- og agastjórnun sem eru 

ótrúlega mikilvægar á yngsta stigi (Snædís Bergmann, munnleg heimild, 26. mars 2015).  

2.4.5 Matur, menning, heilsa 

Á kjörsviðinu matur, menning, heilsa læra nemendur grunnfærni í matreiðslu, 

næringarfræði, lífeðlisfræði og matvæla- og örverufræði (Háskóli Íslands, e.d.-f). Það sem 

einkennir námskeið kjörsviðsins er allt sem við kemur mat, s.s. matreiðsluaðferðir, 

bakstursaðferðir, næringarefni og hráefni. Kennaranemar eru þjálfaðir í að kenna 
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nemendum heimilisfræði þ.e. bæði verklega og bóklega (Ragnheiður Júníusdóttir, 

munnleg heimild, 3. mars 2015). 

2.4.6 Myndmennt 

Kennaranemar öðlast færni og undirstöðuþekkingu í myndmennt á kjörsviðinu og geta 

sérhæft sig sem myndmenntakennarar. Ekki er einungis verkleg kennsla því 

kennaranemar læra einnig að skilja gildi listarinnar og hversu mikil áhrif hún hefur á okkur 

í daglegu lífi (Hanna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2015). Námskeið kjörsviðsins 

undirbúa kennaranema til þess að miðla myndsköpun til nemenda sinna. Kynnast þeir um 

leið margvíslegum kennsluaðferðum sem þeir geta nýtt í framtíðarkennslu (Háskóli 

Íslands, e.d.-g).  

2.4.7 Náttúrufræði 

Aðalmarkmiðið á þessu kjörsviði er að undirbúa nemendur fyrir kennslu 

náttúrufræðigreina í grunnskóla. Í náminu eflist kunnátta nema á þáttum vísindanna sem 

eru í Aðalnámskrá grunnskóla. Ekki eru gerðar kröfur um sérstakan grunn í faginu til að 

hefja nám á kjörsviðinu (Háskóli Íslands, e.d.-h). Náttúrufræðikjörsvið er víðfeðmt svið 

sem samanstendur af eðlisfræði, líffræði, efnafræði, stjörnufræði og jarðfræði auk 

umhverfismenntunar. Einkenni kjörsviðsins er náttúran og lögmál hennar. Kjörsviðið er 

bæði bóklegt og verklegt en mikið er unnið með tilraunir og vettvangsathuganir sem 

tengd eru svo fræðum (Haukur Arason, munnleg heimild, 27. mars 2015). 

2.4.8 Samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinakjörsviðið er samsett úr nokkrum fræðigreinum, þ.e. landafræði, sögu, 

félagsfræði, trúarbragðafræði, siðfræði, jafnrétti og lífsleikni. Mikil fjölbreytni er í 

greininni og leitast er við að tengja kennsluna við raunveruleika úti á vettvangi og tengja 

fræði við framkvæmd (Lilja M. Jónsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 2015). Námið hentar 

sérstaklega vel fyrir þá sem stefna á kennslu á mið- og unglingastigi grunnskólans og 

undirbýr kennaranema fyrir kennslu þessara greina með fjölbreyttum kennsluaðferðum 

og verkefnum (Háskóli Íslands, e.d.-i). 

2.4.9 Stærðfræði 

Á stærðfræðikjörsviði er aðalmarkmiðið að nemendur efli þekkingu og skilning á 

stærðfræði og stærðfræðinámi. Lögð er áhersla á að nemendur læri að beita ólíkum 

vinnubrögðum, komi með hugvitssamlegar lausnir, skilmerkilega framsetningu og geti 

rökstutt mál sitt (Háskóli Íslands, e.d.-j). Á kjörsviðinu læra nemendur bæði meiri 

stærðfræði sjálfir og jafnframt um greinina í námi og kennslu. Ekki er gerð krafa um 
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sérstakan grunn í faginu, einungis er ætlast til þess að einstaklingar séu tilbúnir að leggja á 

sig vinnu og hafi trú á sjálfum sér. Áhersla er lögð á að nemendur læri sjálfir að beita 

ólíkum vinnubrögðum og öðlist þor til að gera eitthvað sem þeim finnst erfitt bæði í 

stærðfræðinni sjálfri og í stærðfræðikennslunni (Guðbjörg Pálsdóttir, munnleg heimild, 

30. mars 2015).  

2.4.10 Textílmennt 

Kennsla á kjörsviðinu felur í sér að auka kunnáttu nemenda á textílmennt og gera þá færa 

um að deila þekkingu sinni í skólastarfi. Markmið kennslunnar er að nemendur verði 

sjálfstæðir í vinnu sinni og geti metið og rökstutt faglega textílvinnu. Einnig er mikilvægt 

að stunda vönduð vinnubrögð og geta beitt skapandi hugsun (Háskóli Íslands, e.d.-k). 

Námskeið kjörsviðsins eru mörg verkleg en um leið fræðileg þar sem mikil saga er á bakvið 

allt handverk. Þannig eru nemendur bæði að læra til verka og söguna á bakvið það sem 

þeir eru að gera (Rakel Tanja Bjarnadóttir, munnleg heimild, 31. mars 2015). 

2.4.11 Tónlist og leiklist 

Í tónlist og leiklist auka kennaranemar þekkingu sína í þessum listgreinum og læra að 

yfirfæra hana í kennslu barna (Háskóli Íslands, e.d.-l). Kjörsviðið samanstendur af tveimur 

nátengdum listgreinum en kennaranemar geta sérhæft sig í annarri greininni, þ.e. tónlist 

eða leiklist, eftir áhugasviði sínu (Ása Helga Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 25. mars 

2015). Mikið er um verklegt nám og sjaldan setið yfir bókum þó það komi fyrir. 

Kennslustundir eru líflegar og eru nemendur oftast úti á gólfi að læra hvernig er hægt að 

kenna tónlist eða leiklist (Arianna Ferro, munnleg heimild, 25. mars 2015).  

2.4.12 Upplýsingatækni og miðlun 

Um er að ræða þverfaglegt kjörsvið sem hægt er að samþætta við margar námsgreinar og 

um leið stuðla að fjölbreyttum kennsluháttum. Upplýsingatæknin er verkfæri til sköpunar 

og einkennir það kennsluhætti kjörsviðsins. Dýpka nemar því þekkingu sína í tækni og 

miðlun á ýmsan máta, meðal annars með námsefnisgerð, mynd- og hljóðvinnslu, forritun, 

gagnvirkni og annarri margmiðlun (Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 26. mars 2015). 

Einnig er lögð áhersla á ýmis konar læsi, samfélagsmiðla, netöryggi og möguleika 

fjarkennslu (Háskóli Íslands, e.d.-m).  

2.5 Vinnuferlið 

Eftir að undirhópurinn myndaðist fóru af stað vangaveltur um hvernig hægt væri að vinna 

efnið út frá fræðilegum heimildum. Komst hópurinn fljótt að því að hann vildi taka fyrir 

kennaranámið í Háskóla Íslands og kjörsvið þess. Hópurinn taldi að með því að sýna fram 



18 

á fjölbreytnina í náminu mætti efla umræðuna í samfélaginu og styrkja verðandi kennara. 

Til að koma efninu á framfæri á skapandi hátt var ákveðið að búa til tólf stutt 

kynningarmyndbönd um kjörsviðin og eitt myndband sem hvetur fólk til að velja 

kennaranámið. Tekin voru upp á myndbönd innlit í kennslustundir og viðtöl við bæði 

kennara og nemanda á hverju kjörsviði fyrir sig, í heild 24 viðtöl og 12 innlit. Spurningar 

viðtalanna, sem byggðar voru á fræðilegum grunni, voru mótaðar með það í huga að sýna 

allar hliðar námsins. Spurningar voru margar og ítarlegar til að grafa djúpt í hvert kjörsvið. 

Þróuðust þær meðan á viðtölunum stóð og reyndust svör nemenda og kennara mynda 

skemmtilegt samspil innan myndbandanna. 

Eftir upptökur hófst klippivinna og úrvinnsla. Mörg svör úr viðtölum stóðu til boða og 

tók því við mikil vinna við að greina og velja efnivið. Þau svör sem gáfu besta mynd af 

kjörsviðunum frá ólíkum sjónarhornum, þ.e. bæði frá nemendum og kennurum, urðu fyrir 

valinu og nýttust þau vel til að að vekja áhuga áhorfenda. Í hvatningarmyndbandinu 

reyndum við að nýta fjölbreytt svör til að það yrði sem áhrifaríkast. Fenginn var grafískur 

hönnuður til að útbúa kennimerki fyrir hópinn og aðstoða við gerð upphafssenu. 

Tónlistarmaður gaf einnig leyfi til þess að nota verk hljómsveitar sinnar sem upphafsstef. 

Var þessu síðar deilt með heildarhóp til að veita verkefninu Skóli er töff meiri heildarbrag.  

Þegar myndböndin voru fullbúin tók vinna við að setja þau inn á hina sameiginlegu 

vefsíðu, en gerðar voru þrettán undirsíður og á hverri þeirra var sett eitt myndband og 

fræðilegur texti. Upp úr bæði viðtölum og öðrum heimildum var unninn texti um 

kennaranámið og hvert kjörsvið fyrir sig sem fylgdi myndböndum á viðeigandi síðum. 

Samvinna hópsins gekk vonum framar og voru allir meðlimir virkir. Hópurinn hittist 

reglulega til að fara yfir stöðu mála og bar hver einstaklingur ábyrgð á ákveðnum hluta 

verkefnisins. Tvær úr hópnum höfðu yfirumsjón með upptökum myndbanda á meðan 

hinar tvær sáu um klippingar. Fræðilegt efni var í höndum allra meðlima.  

2.6 Sýning og samvinna heildarhóps 

Á sýningunni fékk hver hópur eina kennslustofu til að kynna sitt verkefni. Meðlimir 

hópsins Kennaranámið fengu óumbeðna aðstoð frá öðrum hópum við að undirbúa og 

ganga frá sem vakti lukku og sýndi samstöðu heildarhópsins. Í stofu Kennaranámsins voru 

veggspjöld með umfjöllun um hvert kjörsvið. Fyrir neðan þau voru bækur og munir sem 

tengdust þeim, t.d. verk eftir kennaranema. Bækurnar fengust af bókasafni sviðsins og 

sýndu starfsmenn verkefninu mikinn áhuga og veittu aðstoð sem var mikils metin. 

Myndböndunum þrettán var varpað á skjá og spiluð meðan á sýningunni stóð. Auk þess 

voru spjaldtölvur í stofunni fyrir gesti til að skoða heimasíðuna og þau myndbönd og texta 

sem vöktu áhuga. Lagt var upp með að hafa stofuna opna og með afslöppuðu 
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andrúmslofti. Þannig fengu gestir að skoða hana á sínum hraða og stöldruðu ef til vill 

lengur við. Auk þess gafst tækifæri til að spyrja út í og ræða um verkefnið í stofunni þar 

sem við vorum reiðubúnar til skýringa og svara. 

2.7 Lokaorð 

Í þessu verkefni voru kjörsvið kennaranámsins kynnt og var markmiðið m.a. að auðvelda 

kennaranemum val á námsleið sinni. Einnig var gert hvatningarmyndband sem sýnir 

hversu gefandi og skemmtilegt námið er og til að vekja áhuga á því. Ferlið var verulega 

lærdómsríkt og áhugavert. Fræðin voru tengd við skapandi vinnu og viðfangsefnið 

ígrundað frá mörgum sjónarhornum sem og form til þess að miðla því. Lagt var upp með 

samvinnu sem er gagnlegur og nauðsynlegur undirbúningur fyrir komandi starf. Með 

þessum hætti gerir kennaranámið nema betur í stakk búna til að takast á við margvísleg 

verkefni úti á vettvangi. Námið gerir það á margan annan máta og er mjög fjölbreytt, 

skapandi og er í sífelldri mótun. Úr því útskrifast mikilvægir aðilar í þjóðfélaginu sem bera 

mikla ábyrgð á uppvexti komandi kynslóða. Nauðsynlegt er að halda áfram að standa vörð 

um mikilvægi námsins í takt við breyttar áherslur og kröfur í samfélaginu og efla virðingu 

fyrir því. 
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3 Kennarastarfið 

Andrea Rós Óskarsdóttir, Bergrún Grímsdóttir, Katrín Ösp Magnúsdóttir, Kristín Björk 

Hallvarðsdóttir og Sandra Halldórsdóttir. 

3.1 Inngangur 

Viðfangsefni kennarastarfshópsins var að skoða viðhorf kennara og valdir voru fimm 

kennarar sem við töldum hafa brennandi áhuga á starfi sínu. Við heimsóttum þá á 

vettvang og tókum upp stutt myndbrot af þeim í kennslu. Við fengum þá einnig í viðtal til 

okkar þar sem við ræddum meðal annars um viðhorf þeirra og hvað það er sem drífur þá 

áfram og viðheldur áhuga þeirra í starfi. Við rýndum í fræðigreinar og annað efni sem 

aðgengilegt var á veraldarvefnum til þess að dýpka skilning okkar á kennarastarfinu og 

geta betur greint svör og sjónarmið kennaranna. Hér á eftir verður fjallað um 

viðmælendurna og það efni sem við studdumst við til að svara rannsóknarspurningunni 

sem við lögðum upp með: Hvernig viðhalda kennarar áhuga og drifkrafti í starfi? Allt efni 

er aðgengilegt á vefsíðu okkar www.skoliertoff.is. 

3.2 Kennarastarfið 

Starf kennarans er bæði fjölbreytt og margþætt. Hægt er að velja starfssvið á ólíkum 

stigum menntakerfisins sem hér eru talin: leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli. 

Kennarar geta verið af báðum kynjum og af ólíku þjóðerni og hver og einn hefur sinn 

sérstaka  bakgrunn sem setur sinn svip á skólakerfið. Kennarar eru eins ólíkir og þeir eru 

margir og ekki hefur verið búin til sérstök formúla sem lýsir góðum kennara því hægt er að 

vera góður kennari á marga vegu. Þegar við byrjuðum að afla heimilda fyrir verkefnið 

lögðum við af stað með það að leiðarljósi að finna fræðigreinar sem vörpuðu jákvæðri 

mynd á kennarastarfið. Við skoðuðum íslenskar jafnt sem erlendar fræðigreinar ásamt því 

að skoða annars konar efni í formi blaðagreina og vefbókarfærslna eftir einstaklinga sem 

starfað hafa á þessum vettvangi. 

Lieberman (1995) fjallar um í grein sinni Practices that Support Teacher Development: 

Transforming Conceptions of Teacher Learning, að með breyttu og bættu skólastarfi þurfa 

kennarar að endurskilgreina störf sín með hliðsjón af því starfsumhverfi sem þeir starfa í 

og hvernig sú heild starfar. Samfélagið setur kröfur á kennara um að nemendur fái 

fjölbreytt tækifæri til náms og þeim sé skapað þægilegt starfsumhverfi þar sem þeir fá að 

spreyta sig við að leysa verkefni sem byggja á reynslu þeirra, vinni á skapandi hátt og fái 

http://www.skoliertoff.is/
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tækifæri til að vinna með öðrum. Kennarar þurfa að fá sömu tækifæri og nemendur til að 

endurmennta sig og bæta við sig þekkingu á sviði starfsins. Sú endurmenntun sem 

stendur kennurum oftast til boða í dag er í formi námskeiða, ráðstefna eða verkefna með 

utanaðkomandi aðstoð en Lieberman telur að endurmenntun kennara ætti að vera á 

fjölbreyttara formi.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) fjallar um í bók sinni Leiðsögn – liður í starfsmenntun 

kennara að mikilvægt sé að kennarar ígrundi og skoði starf sitt reglulega til þess að þeir 

skilji betur starfshætti sína og geti tekið ákvarðanir um hvaða stefnu skal taka á eigin 

forsendum. Ef kennurum er treyst til að taka ákvarðanir og þeir fá tækifæri til að ígrunda 

störf sín styrkjast þeir á fagmannlegan hátt í starfi og meiri líkur eru á að þeir taki ábyrgð á 

hegðun nemenda sinna. Aukin hvatning gerir kennurum auðveldara með að standa á sínu, 

íhuga starf sitt og byggja á skoðun sinni og reynslu. 

Bluestein (1998) fjallar um að kennarar þyrftu að vita sín þolmörk svo þeir gætu sett 

nemendum sínum markmið um samskipti og hegðun. Ef kennarar væru meðvitaðir um 

hvaða sýn skólinn hefði gagnvart nemendum og hvað þeir leggðu sjálfir áherslur á væri 

auðveldara fyrir kennara að aðstoða nemendur sína við nám og til að ná settum 

markmiðum í kennslu.  

Marinó G. Njálsson starfaði sem kennari og skipulagsstjóri við Iðnskólann í Reykjavík á 

árunum 1992 til 1997. Á þeim tíma sem hann starfaði sem kennari vildi hann kanna 

afstöðu nemenda sinna til kennslunnar og í lok hverrar annar lagði hann fyrir þá 

spurningalista. Þær spurningar sem hann lagði fyrir voru; Hvað einkennir góða kennslu og 

Hvað einkennir fyrirmyndarkennara? Þau atriði sem nemendum fannst meðal annars 

einkenna þessa tvo þætti var skapgerð kennarans (hress, jákvæður og hefði húmor), hann 

héldi uppi hæfilegum aga og bæri virðingu fyrir nemendum sínum. Kennarinn væri 

skilningsríkur, skipulagður, vel máli farinn, stundvís, hefði góða þekkingu og kveikti áhuga 

nemenda á námsefninu. Marinó kynnti þessar niðurstöður á fundi með kennurum og 

fannst mörgum þetta mjög áhugavert en þó voru nokkrir sem sögðust sko alls ekki láta 

einhverja nemendur segja sér hvernig góður kennari væri (Marinó G. Njálsson, 2007).  

Í dag eru viðhorfskannanir nemenda og foreldra hafðar til hliðsjónar þegar 

skólastarfið er skoðað. Skólapúlsinn er vefkerfi sem grunnskólar á landinu hafa sumir tekið 

upp og sér hann til dæmis um kannanir sem taka á nokkrum mikilvægum þáttum varðandi 

líðan nemenda í skólanum og meðal annars er spurt um samband nemanda og kennara. 

Einnig eru þar foreldrakannanir um viðhorf og ánægju foreldra til skólans 

(www.skolapulsinn.is). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er fjallað um fagmennsku kennarans en þar segir að 

fagmennska hans byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

http://www.skolapulsinn.is/
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starfsins. Fagmennska hans snýst um að sinna nemendum, velferð þeirra og menntun. 

Siðareglur kennara eru settar til að efla fagmennsku kennara og styrkja fagvitund þeirra. 

Þær eru kennurum til leiðbeiningar og einnig til að skapa góðan starfsanda og hvetjandi 

námsumhverfi. Í siðareglunum kemur fram að  kennarar beri að mennta nemendur og efla 

með þeim gagnrýna hugsun, bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og 

menningu. Honum ber einnig að sýna nemendum sínum virðingu, áhuga og umhyggju 

með jafnrétti að leiðarljósi. Ef nemendur verða fyrir fordómum, einelti og öðru ranglæti 

ber kennara sú skylda að vinna gegn því og gæta trúnaðar við nemendur og forráðamenn. 

Kennara ber að sýna öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu, vinna á faglegan hátt 

með samstarfsfólki og viðhalda og auka starfshæfni sína (Kennarasamband Íslands, 2014). 

Siðareglurnar hjálpa kennurum að vera vakandi fyrir mikilvægum þáttum í 

samskiptum og framkomu sinni við nemendur. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna (1999) 

eftir Ingvar Sigurgeirsson er hægt að lesa um hvaða áhrif kennari getur haft á nemendur 

sína með fasi og framkomu. Hvernig hann beitir rödd sinni, sýnir svipbrigði og hvernig 

hann tjáir sig ræður miklu um það hvernig kennarinn nær til þeirra. Einnig eru þar að finna 

ýmis atriði sem snerta verklag og kennslutækni kennarans sem getur einnig haft áhrif á 

það hversu vel hann nær til nemenda sinna.  

Niðurstöður rannsóknar Ásdísar Hrefnu Haraldsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2008) voru þær að börn á aldrinum 10-14 ára líta oftar til persónulegra eiginleika 

kennarans frekar en verklags hans eða kennsluaðferða. Flestir nemendurnir nefndu að 

góður kennari væri skemmtilegur, skapgóður, blíður, hjálpsamur, héldi uppi aga, væri 

sveigjanlegur og útskýrði námsefnið vel. Nemendurnir voru einnig sammála um að þeim 

litist ekki vel á kennara sem væri strangur, leiðinlegur, pirraður og reiður og ætti það til að 

öskra á nemendur og gera upp á milli þeirra. Yngri nemendur litu frekar til þess að 

kennarinn væri blíður og góður en þeir eldri að hann útskýrði námsefnið vel og sýndi þeim 

virðingu. Stúlkur horfðu frekar en drengir til þess að kennarinn væri góður og blíður, 

hjálpsamur og þolinmóður. 

Eftir að hafa skoðað fræðigreinar og aðrar heimildir sem fjallað hafa um 

kennarastarfið þá virðist fas og framkoma kennara spila stóran þátt í því hvernig hann nær 

til nemenda sinna. Einnig að kennarar séu nemendur í sínu starfi og að þeir bæti við sig 

þekkingu og viðhaldi áhuga sínum á einn eða annan hátt. Þeir viðmælendur sem valdir 

voru í viðfangsefni okkar styðja einnig við þær hugmyndir sem fram hafa komið.  

3.3 Viðmælendur 

Við völdum fimm viðmælendur sem starfa sem kennarar í ólíku umhverfi en allir eiga þeir 

það sameiginlegt að okkar mati að hafa brennandi áhuga á kennarastarfinu. Hver og ein 
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okkar valdi kennara sem viðkomandi hafði haft í sinni skólagöngu, fylgst með í 

vettvangsnámi eða átt sem samstarfsmann. Við leituðumst eftir því að fá betri innsýn í 

kennarastarfið og hvað skipti máli til þess að viðhalda áhuga og trú á starfinu með því að 

ræða við starfandi kennara. Hér verður gerð grein fyrir viðmælendum í stafrófsröð; 

 Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir útskrifaðist vorið 2000 og byrjaði að kenna í 

Borgarholtsskóla sama ár. Hún kennir þar ensku og er með BA og M.Paed. í þeirri 

námsgrein. Andrea Rós Óskarsdóttir og Bergrún Grímsdóttir voru báðar nemendur 

hjá  Ástu Laufeyju í Borgarholtsskóla. Hún var valin til að vera þátttakandi í þessu 

verkefni vegna þess hve orkumikil hún er og glaðlegur kennari með einstaklega 

góða útgeislun. Hún notast við fjölbreytta kennsluhætti til að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda. 

 Björg Vigfúsína Kjartansdóttir útskrifaðist sem leikskólakennari 1986. Síðar bætti 

hún við sig listgreinanámi og menntun í tölvu- og upplýsingatækni og fékk í 

framhaldi af því leyfisbréf til grunnskólakennslu. Vorið 2001 kenndi  hún í 

Snælandsskóla en um haustið færði hún sig yfir í Korpuskóla. Haustið 2006 byrjaði 

Björg að kenna í Ísaksskóla og kennir þar nú 6 ára nemendum. Hún leggur áherslu 

á samþættingu námsgreina, þemavinnu og lotur. Björg stofnaði vefsíðuna 

www.vigfusina.is sem gagnast henni í starfi sem skráningartæki og samskiptamiðill 

við foreldra. Hún segir að vefurinn hafi nýst öðrum kennurum í starfi. Sandra 

Halldórsdóttir var í vettvangsnámi í Ísaksskóla undir leiðsögn Bjargar Vigfúsínu 

vorið 2013. Hún fékk að kynnast henni í starfi og heillaðist af kennsluaðferðum 

hennar, það er að segja hvernig Björg samþættir námsefnið og kennir í gegnum 

þemavinnu og í lotum. Einnig þykir Söndru heimasíðan/vefurinn sem Björg heldur 

uppi vera mjög gagnlegur og er því sammála að hann geti nýst öðrum kennurum, 

nemum og foreldrum í starfi með börnum. Björg Vigfúsína er mjög skapandi og 

skemmtilegur kennari sem hefur að mati Söndru góð áhrif á nemendur sína. 

 Guðrún Sigurðardóttir útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands árið 1982 og hefur starfað 

sem leikskólakennari síðan, fyrir utan 6 ára hlé þegar hún bjó erlendis. Í dag starfar 

hún sem aðstoðarleikskólastjóri á Leikskólanum Gimli í Reykjanesbæ en hann 

starfar eftir Hjallastefnunni og vinnur hún með elstu börnunum þar. Kristín Björk 

Hallvarðsdóttir vinnur á leikskólanum Gimli og fannst tilvalið að fá innsýn 

leikskólakennarans í þetta verkefni. Guðrún nær einstaklega góðu sambandi við 

börn og foreldra. Hún hefur hlotið sérstök hvatningarverðlaun Reykjanesbæjar 

fyrir einstakt samstarf við börn  og voru það foreldrar barna af leikskólanum sem 

http://www.vigfusina.is/
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tilnefndu hana. Hún hefur gott lag á börnum og er mikil fyrirmynd í verki og starfi 

þar sem hún geislar af jákvæðni og gleði. 

 Gunnar Þór Jónsson útskrifaðist vorið 1973 frá Kennaraskóla Íslands og hóf að 

kenna strax um haustið. Gunnar hefur lengst af kennt á miðstigi og sinnti þá mikið 

félagsstarfi nemenda. Hann varð síðan aðstoðarskólastjóri og skólastjóri. Hann á 

að baki 42 ára kennslu- og skólastjórnunarferil og er enn að. Í dag starfar Gunnar 

Þór sem ökukennari og er sjálfboðaliði í lestrar- og skriftarkennslu á leikskólanum 

Tjarnarseli. Katrín Ösp Magnúsdóttir var í vettvangsnámi í Heiðarskóla þar sem 

Gunnar Þór var skólastjóri og tók hún eftir því að hann gaf sér tíma til að tala við 

börnin þegar hann hitti þau á göngum skólans og henni fannst hann vera með 

góða nærveru. Seinna las hún grein um Gunnar í Víkurfréttum þar sem hann var 

spurður út í sjálfboðastarfið  en Gunnar hefur m.a. útbúið skriftarhefti fyrir 

leikskólabörn. Katrín hugsaði með sér að maðurinn hlyti að hafa brennandi áhuga 

á starfi sínu sem kennari fyrst hann bauð sig fram í sjálfboðastarf eftir starfslok sín 

sem skólastjóri. Pabbi hennar, Magnús Hersir Hauksson, talar ávallt mjög vel um 

kennarann sinn úr barnaskóla en þess má geta að fyrsti bekkurinn sem Gunnar 

kenndi eftir útskrift var bekkurinn sem pabbi Katrínar  var nemandi í. Hér er 

tilvitnun frá Magnúsi Hersi Haukssyni: ,,Við dýrkuðum hann allir.“ 

 Sólrún Inga Ólafsdóttir útskrifaðist með B.A. gráðu í ensku árið 1993, M.A. gráðu í 

ensku árið 1995 og ári síðar tók hún kennslufræði til kennsluréttinda frá Háskóla 

Íslands. Samanlagt hefur hún kennt í 17 ár. Hún kenndi einn vetur í London strax 

eftir útskrift og byrjaði síðan að kenna í Borgarholtsskóla haustið 1997 og hefur 

verið þar síðan. Andrea Rós Óskarsdóttir var nemandi í Borgarholtsskóla á árunum 

2007-2011 og kynntist Sólrúnu í gegnum námið. Andrea heillaðist af starfsháttum 

hennar og það hvernig hún nálgast nemendur. Hún nær góðu sambandi við þá og 

þeim þykir gaman að mæta í tíma til hennar. Hún passar upp á að allir fái jöfn 

tækifæri í námi til þess að blómstra meðal annars með því að notast við fjölbreytta 

kennsluhætti. 

3.3.1 Helstu niðurstöður úr viðtölunum 

Margt áhugavert kom út úr viðtölunum. Meðal annars talaði Björg Vigfúsína um að 

kennarar þurfi að geta dansað svolítið inni í rammanum sínum og hafa orku til að vera 

skapandi. Hún og Gunnar Þór töluðu  um að leikur í starfi væri mjög mikilvægur í námi 

barna og að kennarastarfið byggist mikið á umönnun og lífsleikni. Þessar áherslur eru í 

samræmi við umfjöllun Lillemyr (2009) um leik í bók sinni Taking play seriously, en þar 

segir að í gegnum leikinn læri börn mikið um sjálf sig, umheiminn, þau þróa tungumál sitt 



25 

og læra ný hugtök og upplifa margt sem síðar er hægt að byggja við. Gunnar Þór talaði 

um  að með því að fara í leiki með nemendunum þá hafi hann kynnst  þeim á öðrum 

vettvangi og séð nýja hlið á þeim og allt varð miklu auðveldara svo sem agamál og fleira. 

Ásta Laufey benti einnig á mikilvægi þess að kynnast áhugasviði nemenda og höfða til 

þeirra í kennslunni. Hún lagði mikla áherslu á hversu lifandi og gefandi kennarastarfið 

væri.  

Ásta Laufey sagði að nám væri samstarf nemenda og kennara og með því að prófa 

nýjar aðferðir og vera meðvitaður um hvað nemendurnir eru að gera og reyna að höfða til 

þeirra áhugasviðs væru ekki aðeins nemendur að læra af kennaranum heldur væri 

kennarinn einnig að læra af nemendunum. Hún talar einnig um mikilvægi þess að vera vel 

skipulagður fyrir hvern tíma því þá gangi hlutirnir betur fyrir sig. Sólrún reynir að hafa í 

huga hvort hún sé ekki örugglega að komast til móts við alla nemendur sína og hugsar það 

til dæmis út frá fjölgreindarkenningu Gardners og talar Björg Vigfúsína einnig um að hugsa 

kennslu út frá þeirri kenningu ásamt kenningu Dewey; learning by doing. 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni er lýsing á kennurum sem starfa eftir 

fjölgreindarkenningu Gardners, en þeir skipta stöðugt um aðferðir, allt frá málaðferðum 

til rýmisaðferða til tónlistaraðferða og þeir tengja greindir saman á skapandi hátt 

(Armstrong, 2001). Dewey (2000) lagði áherslu á athafnaþörf nemenda og að nemendur 

lærðu með því að framkvæma. Kennarinn var í stöðu leiðbeinanda og verkefni hans var að 

fá nemendur til að hugsa um það sem þeir gerðu og spyrja opinna spurninga sem leiddu 

til umræðna innan bekkjarins. 

Viðmælendur töluðu um að samstarf kennara við nemendur og foreldra sé mjög 

mikilvægt og þá sérstaklega í kennslu ungra barna. Velgengni nemenda er sameiginlegt 

verkefni foreldra og kennara. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er meðal annars fjallað um 

ábyrgð og skyldur foreldra og tengsl heimila við skóla. Skólastjórnendum og 

umsjónarkennurum ber skylda að halda uppi virku samstarfi við foreldra, aðstoða við 

uppeldi og bjóða fram tækifæri til menntunar. Guðrún kom inn á mikilvægi þess að borin 

sé virðing fyrir börnum og það eigi alltaf að hlusta á þau, ekki bara stundum heldur alltaf. Í 

Siðareglum kennara er tekið fram að kennara beri að sýna öðrum fulla virðingu í ræðu, riti 

og framkomu (Kennarasamband Íslands, 2014). 

Í bókinni Raddir barna (2012) fjallar Anna Magnea Hreinsdóttir um þær niðurstöður 

sem hún komst að í rannsókn sinni „Hver hlustar“ Raddir barna og áhrif þeirra á 

leikskólastarf. Hún komst meðal annars að því að börn hafa getu til að tjá skoðanir sínar ef 

viðeigandi aðferðum er beitt til þess að nálgast sjónarmið barnanna en það er í samræmi 

við skoðun Guðrúnar. Gunnar Þór kom inn á það að hann talaði ekki bara við foreldra á 

föstudögum á milli klukkan tvö og fjögur heldur væri foreldrum frjálst að tala við hann 
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hvenær sem væri. Hér má glöggt sjá að samskipti kennara og foreldra eru í hávegum höfð. 

Ásta og Sólrún komu hins vegar inn á það að foreldrar slepptu meira tökunum á börnum 

sínum eftir 16 ára aldur og að samskipti við foreldra væru fátíð en væru að verða meiri en 

áður og að foreldrar sæjust nú með börnum sínum m.a. á prófsýningum. 

Í grein Lekli (2015) Building Parent-Teacher Partnerships as an Effective Means of 

Fostering Pupils´ Success komst Lekli að þeirri niðurstöðu að rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að þegar kennarar og foreldrar vinna í sameiningu þá hafi það jákvæð áhrif á 

nemendur og þeir fá betri einkunnir, gengur betur í prófum, skólasókn þeirra er reglulegri, 

þeir haga sér betur og eru jákvæðari gagnvart sjálfum sér og gagnvart skólanum. 

Kennarastarfinu fylgir mikil ábyrgð, kennarar sjá um menntun ungs fólks og uppeldi í 

samvinnu við heimilin og í því felst mikil ábyrgð og áskorun. Starfið er margþætt og flókið, 

breytilegt og ögrandi og hefur víðtæk áhrif á samfélagið. Ein af forsendum árangursríks 

skólastarfs er starfsánægja kennara sem og áhugi sem skilar sér á jákvæðan hátt út í 

samfélagið (Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2010). 

Viðmælendur okkar nefndu nokkur áhugaverð atriði sem góður kennari þarf að hafa í 

huga til þess að viðhalda áhuga sínum á starfinu. Má þar nefna t.d. að Björg Vigfúsína fari 

á námskeið, lesi sér til og fari í göngutúra og hugsi hvað hún ætli að gera. Gunnar nefnir 

ólík verkefni með ólíku fólki. Sólrún nefnir að hún sé alltaf að hugsa út í næstu 

kennslustund og reyni að gera hlutina betur. Ásta talar um að hún geri eitthvað nýtt og 

eigi samræður við samstarfsfélaga sína um hvað reyndist vel og að þegar nemendur hafi 

áhuga þá kvikni áhugi hjá henni líka. Guðrún talar um að taka þátt í nýjungum og 

þróunarverkefnum og að hafa metnað. Björg og Sólrún tala báðar um að þær hugsi út í 

næstu kennslustundir t.d. með því að fara í gönguferðir eða leita sér upplýsinga á 

veraldarvefnum.  

3.4 Vinna hópsins 

Þegar við byrjuðum á verkefninu okkar var markmiðið að varpa jákvæðri sýn á 

kennarastarfið sem myndi verða okkur hvatning fyrir framtíðarstarfsvettvang, sem og fyrir 

aðra verðandi kennara. Hver og ein innan hópsins fann einstakling sem á einhvern hátt 

hafði áhrif á sig. Hópurinn ræddi svo saman um einstaklingana, þeirra kosti og hvað þeir 

hefðu fram að færa í þetta verkefni. Hópurinn hittist til þess að vinna úr þeim 

hugmyndum sem komu upp á fundum heildarhópsins ásamt því að semja 

viðtalsspurningar og ákveða rannsóknarspurningu. Útbúin voru sérstök leyfisbréf sem 

send voru á kennara, foreldra og skólastjórnendur. Hópurinn rýndi saman í fræðilegt efni 

sem tengdist rannsóknarspurningunni til að auka fræðilega þekkingu sína á efninu. Þegar 

viðtölin voru tekin við kennarana voru alltaf tvær eða fleiri á staðnum. Þegar kom að 
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úrvinnslunni skiptist hópurinn í vefsíðuhóp og myndbandahóp. Mikil vinna var á bak við 

báða hópana en allar fórum við svo sameiginlega yfir vinnu hjá hver annarri og voru allar 

skoðanir virtar og tekið tillit til þeirra. Hópurinn lærði mikið af allri vinnunni en margt kom 

upp á svo sem tæknilegir örðugleikar og fleira sem hópurinn náði að yfirstíga með mikilli 

þolinmæði og jákvæðni. Það myndaðist mikil samheldni í hópnum og þá sérstaklega í lokin 

þegar búið var að yfirstíga öll vandamál og verkið okkar loksins tilbúið til sýningar. 

3.4.1 Vefsíðan 

Unnið var að sameiginlegri vefsíðu www.skoliertoff.is og var okkar viðfangsefni um 

kennarastarfið á einni af fjórum undirsíðum hennar. Hver hópur fyrir sig sendi fulltrúa 

sinn til að vinna í vefsíðuhópi og tók Sandra það hlutverk að sér. Vefsíðuhópurinn tók 

ákvörðun um útlit síðunnar og uppsetningu. Sandra hafði enga kunnáttu í vefsíðugerð og 

var því vinnan við hana mjög tímafrek og tók verulega á þolinmæði við uppsetningu 

hennar. Bergrún og Sandra sáu um heimildaleit og úrvinnslu úr þeim heimildum sem 

ákveðið var að nota á síðuna. Sandra sá um að kaflaskipta textanum á síðuna og útbúa 

undirsíður og tengla inn á aðrar heimasíður sem okkur fannst áhugavert að benda á. 

Hópurinn ákvað í sameiningu að hafa eitt stórt myndskeið efst á síðunni sem er 

kynningarmyndband úr viðtölunum og fimm smærri myndskeið neðar á síðunni þar sem 

viðtölin eru í heild sinni. Þau voru staðsett inn á milli texta til að gera síðuna myndrænni. 

Einnig voru settar tilvitnanir úr viðtölunum sem hópurinn valdi í sameiningu til að draga 

fram það sem okkur þótti áhugavert. 

3.4.2 Myndböndin 

Andrea, Katrín og Kristín skipuðu myndbandahópinn og sáu þær um klippingu og 

uppsetningu á myndböndunum. Katrín opnaði heimili sitt fyrir klippivinnunni og nálgaðist 

hún einnig klippiforritið Wondershare sem myndböndin voru unnin í. Þar sem enginn í 

hópnum hafði áður unnið með alvöru klippiforrit þá tók smá tíma að læra inn á það. Þetta 

var mikil þolinmæðisvinna og lagfæring á minnstu smáatriðum gat gert það að verkum að 

vinna þurfti einstaka myndbönd aftur frá grunni. Eftir því sem  við lærðum betur á forritið 

og urðum öruggari við notkun þess þá gekk vinnan betur og afköst urðu 

meiri.  Myndbandahópurinn vann mjög vel saman og spreyttu allar sig á myndvinnslunni 

og lögðu sitt af mörkum. 

3.5 Sýningin   

Notaðar voru fjórar stofur á sýningunni sem haldin var 17. apríl 2015. Hver hópur sá um 

að skreyta sína stofu og raða upp borðum og stólum eins og þeim fannst henta best. Á 

veggjunum í okkar stofu hengdum við upp tilvitnanir frá kennurunum sem við tókum 

http://www.skoliertoff.is/
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viðtöl við og okkur fundust vera grípandi og skemmtileg. Einnig hengdum við á veggina 

stikkorð sem okkur fannst viðeigandi, svo sem sköpun, töff, lífsfylling, gleði og fleira. 

Borðunum röðuðum við meðfram veggjum stofunnar en stólunum röðuðum við í nokkrar 

raðir eins og í bíósal svo fólk gæti fengið sér sæti og horft á kynningarmyndbandið okkar. 

Á borðinu við innganginn höfðum við glerskál sem við skreyttum með stjörnum en í hana 

mátti fólk setja miða með skilgreiningu á góðum kennara. Við hlið skálarinnar höfðum við 

konfektmola í lítilli skál. Við hverja stofu var hengdur miði með nöfnum þeirra sem í 

hópnum voru og viðfangsefni hópsins.  Við okkar stofu var svo hengdur miði með 

tímasetningu á sýningunni okkar og þar sem einn annar hópur var með 

myndbandssýningu í sinni stofu var einnig hengdur upp miði með sýningartíma þar og 

passað var upp á að sýningarnar myndu ekki skarast á.                                        

Fyrir utan það að sjá um okkar stofu var einn einstaklingur úr hverjum hópi settur í 

annan hóp sem sá um eitthvað tengt heildarhópnum varðandi sýninguna, sem sagt 

veitingar, kynningar  og boðskort, munnlegar kynningar í hverri stofu og skreytingar í 

holinu (miðjusvæðinu á milli stofanna). Sandra tók að sér að vera í veitingahópnum og sá 

hún til þess að okkar hópur kæmi með smurðar flatkökur. Bergrún var í sýningarhópnum 

sem sá um holið og útvegaði dúka á borðin, útbjó skilti sem haft var fyrir miðju og sýndi 

hvert viðfangsefnið var í hverri stofu og raðaði upp spjaldtölvum þar sem fólk gat skoðað 

vefsíðuna. Kristín var í hópi  um munnlega kynningu, en Katrín og Kristín sáu um 

munnlegu kynningarnar í okkar stofu fyrir hverja myndbandssýningu, þær stóðu sig mjög 

vel og komu vel fyrir. Andrea var í móttökuhópnum sem sá um að taka á móti 

sýningargestum og að kennaranemarnir væru allir í svipuðum klæðnaði. Katrín var í hópi 

sem sá um veggspjöld og auglýsingar.  Stofurnar fjórar og miðrýmið var með sama þema 

og sameiginlega vefsíðan gerði heildarsvip sýningarinnar skemmtilegan og 

grípandi.                                                                               

Sýningin gekk vel í alla staði og vorum við í kennarastarfshópnum alsælar með 

útkomuna og þau góðu viðbrögð sem fólk sýndi okkar framlagi. Eftir sýninguna las 

hópurinn yfir miðana sem gestir sýningarinnar höfðu skráð niður um hvað einkennir 

góðan kennara að þeirra mati. Við fengum margvísleg og skemmtileg svör sem gaman var 

að lesa yfir. Við tókum saman þá þætti sem birtust oftast á miðunum: 

 Áhugi 

 Gleði 

 Jákvæðni 

 Virðing 

 Fjölbreyttir kennsluhættir 

 Þolinmæði 
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 Skapandi 

  

3.6 Lærdómur og ígrundun 

Það sem við höfum lært af því að vera í skapandi hópverkefni er fyrst og fremst samvinna, 

tillitssemi og traust. Við unnum allar vel saman og skiptum með okkur verkum, tókum tillit 

til skoðana allra í hópnum og treystum því að hver og ein leggði sitt af mörkum til 

verkefnisins og skilaði sínum þætti vel unnum. Við höfum dýpkað þekkingu okkar á 

viðfangsefninu með lestri fræðigreina, blaðagreina og annars efnis. Við rýndum í viðtöl 

sem við tókum við fimm sérvalda kennara og bættum við okkur kunnáttu í vefsíðu- og 

myndbandagerð.  

Við getum allar verið sammála um að í kennarastarfinu eru til fjölbreyttar leiðir til að 

gera kennslu nemenda bæði lærdómsríka og skemmtilega. Engin ein uppskrift er til af 

góðum kennara en nokkrir þættir skipta miklu máli að mati viðmælenda okkar,  þar má 

nefna jákvæðni, sanngirni, sveigjanleiki, löngun til að gera betur, undirbúa kennsluna vel, 

vera opinn fyrir að prófa nýja hluti, vera maður sjálfur og leikur (að leika með 

nemendum/að kenna í gegnum leik). Við leituðumst við að svara rannsóknarspurningu 

okkar: Hvernig viðhalda kennarar áhuga og drifkrafti í starfi? Við teljum að margir þættir 

spili þarna inn í og erum sammála um að viðmælendur okkar eigi það allir sameiginlegt að 

búa yfir miklum metnaði í starfi sínu. Rannsóknarspurningu okkar er ekki endanlega 

svarað og í lok verkefnis hafa vaknað fleiri spuringar en svör, en samt sem áður höfum við 

dýrmætan fróðleik og reynslu í farteskinu. 

3.7 Lokaorð 

Vinnslan við verkefnið var mjög skemmtilegt en  á sama tíma mjög krefjandi. Viðfangsefni 

var unnið með það í huga að varpa jákvæðri mynd á kennarastarfið. Starfið er 

ábyrgðarfullt starf sem kemur inn á marga þætti við mótun einstaklinga. Flestir geta nefnt 

einn ef ekki fleiri kennara sem kenndu þeim í gegnum tíðina og höfðu einhver áhrif á líf 

þeirra. 

Við lærðum margt af hvor annarri og samskipti okkar einkenndust af virðingu og 

málamiðlunum. Hópastarfið var bæði krefjandi og skemmtilegt og mikill lærdómur hlaust 

af því að vinna í stórum hópi með skapandi einstaklinga með mismunandi sjónarmið.  

Verkefnið var á margan hátt gefandi fyrir okkur. Við lærðum að það er engin ein 

uppskrift að því að viðhalda áhuga og drifkrafti í starfi heldur eru þetta margir og 

fjölbreyttir þættir sem hver og einn kennari tileinkar sér. Viðmælendur okkar gáfu okkur 

mismunandi sýn og ábendingar um hvernig þeir viðhalda áhuga sínum og metnaði og þó 
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margt hafi kannski verið svipað þá voru engir tveir með alveg eins svar. Þetta sýndi okkur 

að kennarastarfið er afar fjölbreytt og hver einstaklingur getur nálgast það á sinn hátt til 

að viðhalda áhuga og starfsánægju. 
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4 Kennslustofan 

Adda Valdís Óskarsdóttir, Herdís Hermannsdóttir, Páll Arnarson, Stella Eðvaldsdóttir og 

Torfi Guðbrandsson. 

4.1 Inngangur 

Börn dvelja löngum stundum í skólanum og því mikilvægt að þar sé jákvætt og hlýlegt 

andrúmsloft. Hvetjandi og fjölbreytt námsumhverfi er einkennandi fyrir yngsta stig en 

eftir því sem ofar dregur vill verkum nemenda á veggjunum fækka og stofurnar eiga það 

til að verða hrárri. Verkefnið okkar er hugsað fyrir kennara og kennaranema sem vilja laga 

umhverfi kennslustofunnar sem best að markmiðum kennslunnar. Þar sem stuðlað er að 

vellíðan nemenda í skapandi, líflegu og fjölbreyttu vinnuumhverfi. Ákveðið var að miða 

verkefnið við miðstig þó það teygi anga sína yfir elsta og yngsta stig. Unnið var út frá 

rannsóknarspurningunni: Hvernig getur kennslustofan haft jákvæð áhrif á nemendur? 

Skólinn á að vera öruggt athvarf barna þar sem þau fá tækifæri til að þroskast, dafna 

og efla hæfileika sína. Í skólanum eiga þau að finna til öryggis, vera óhrædd við að koma 

skoðunum sínum á framfæri meðal annars um námsumhverfi og kennsluhætti sem þau 

snerta (Mennta- og menningamálaráðaneytið, 2011). Skapa þarf jákvæðan skólabrag og 

góðan vinnuanda til að nemendur nái sem bestum árangri í námi (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Í Salamanca-yfirlýsingunni frá árinu 

1994, um skóla án aðgreiningar, segir að námið skuli fara fram í hvetjandi námsumhverfi 

þar sem stuðlað er að vellíðan nemenda (Menntamálaráðaneytið, 1995). 

Þegar fjallað er um námsumhverfi er átt við skólabygginguna, þann búnað og þau tæki 

sem skólanum tilheyra og nærumhverfi skólans, skólalóðina og svæði til útikennslu. 

Kennslustofan er hluti af námsumhverfinu og þar verja nemendur stórum hluta af 

deginum. Því er áhugavert að skoða hvaða þættir eru líklegir til að skapa jákvætt, 

hvetjandi og töff umhverfi, ekki aðeins fyrir nemendur heldur einnig fyrir kennarann. 

4.2 Opinn skóli, klasaskóli og gangaskóli 

Á Íslandi er löng hefð fyrir ákveðnu skipulagi skólabygginga og kennslustofanna í þeim. 

Skólabyggingar þar sem kennslustofur eru í röð meðfram löngum gangi, ýmist öðru eða 

beggja vegna við ganginn er algengasta fyrirkomulagið, svokallaðir gangaskólar (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014). Rúmgóð gangarými veita tækifæri til sveigjanleika í kennslu, 
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hópastarfs og teymisvinnu.  Veggi skólaganganna er einnig tilvalið að nýta til að hengja 

upp verk nemenda og annað sem tengist skólastarfinu. 

Á níunda áratugnum fór að bera á byggingu klasaskólans þar sem nokkrar 

kennslustofur eru í einni álmu eða klasa með miðrými í miðjunni. Hver klasi er hugsaður 

sem sjálfstætt rými og félagsleg eining þar sem nemendur á svipuðum aldri njóta 

samvistar (Anna Kristín Sigurðardóttir og Helgi Grímsson, 2013). Með klasaskólanum og 

opnu kennslurými eykst möguleiki til samkennslu og samvinnu kennara um nám og 

kennslu ásamt fjölbreyttari skiptingu nemenda í hópa (Anna Kristín Sigurðardóttir og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). 

Við hönnun kennslurýma í dag er áhersla á að skapa rými sem eru sveigjanleg, opin og 

hafa gott flæði. Í opna skólanum er stórum hópi kennt í opnu rými af tveimur eða fleiri 

kennurum.  Áhersla er lögð á að námsumhverfið sé skapandi, hvetjandi og hlýlegt, þar 

sem unnið er á mismunandi vinnusvæðum eftir ákveðnu kerfi eða áhugasviði nemenda 

(Anna Kristín Sigurðardóttir og Helgi Grímsson, 2013). 

Ýmsir fræðimenn hafa haft áhrif á þær hugmyndir sem opni skólinn byggir á. 

Heimspekingurinn John Dewey vildi að skólinn tæki mið af barninu sjálfu, meðfæddum 

þörfum og félagslegu umhverfi þess (Gunnar E. Finnbogasson, 2010). Hann vildi að 

kennslurýmið væri opið og sveigjanlegt þar sem nemendur væru virkir þátttakendur í 

námi sínu og lærðu með því að framkvæma (e. learning by doing) (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Helgi Grímsson, 2013). Kenning Piaget um vitrænan þroska og kenning 

Bruners um að forvitni barnsins væri kveikjan að löngun þess til náms, höfðu áhrif á 

viðhorf skólafólks til náms og kennslu og þróun skólabygginga (Guðný Helgadóttir, 1980). 

4.3 Opin kennslustofa 

Í bók sinni, Skólastofan, nýtir Ingvar Sigurgeirsson (1981) góðar hugmyndir, um opinn 

skóla og hina hefðbundnu kennslustofu, í eina stofu sem hann kallar opna kennslustofu. 

Áhersla er þar lögð á notalegt og hlýlegt umhverfi sem nemendur eru þátttakendur í að 

móta. Stofan skiptist í vinnusvæði sem einnig nýtist sem valsvæði, viðfangsefni eru 

fjölbreytt og nemendur geta haft áhrif á verkefnaval og skipulagningu náms. 

Þeir kostir sem opna kennslustofan gefur, til að mynda sveigjanleika í kennslu, hlýlegt 

og áhugavekjandi umhverfi, eru eiginleikar sem við teljum að yfirfæra megi í hvaða 

kennslustofu sem er. 
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4.4 Í kennslustofunni 

4.4.1 Sætaskipan 

Það liggur í höndum kennarans að skapa námsumhverfi sem stuðlar að sem bestum 

námsárangri hjá nemendum og er þá mikilvægt að huga vel að ytra umhverfi sem taka 

þarf mið af ólíkum námsstílum nemenda. Dunn og Dunn (1992) settu upp námslíkan um 

mismunandi námsstíla nemenda. Samkvæmt námslíkaninu hefur styrkleiki hvers og eins 

áhrif á það hvernig viðkomandi nálgast viðfangsefnið, við hvaða aðstæður honum finnst 

best að læra og hvernig hann aflar sér upplýsinga. Kennari sem þekkir inn á námsstíla 

nemenda sinna getur nýtt sér það við skipulag kennslunnar, uppröðun húsgagna og 

heildarskipulag kennslustofunnar. 

Kennari þarf að huga sérstaklega að uppröðun í kennslustofunni þannig að hún styðji 

sem best við markmið kennslunnar hverju sinni. Uppröðunin er auk þess öflugt verkfæri til 

agastjórnunar þar sem kennari getur haft áhrif á hvaða nemendur sitja saman og hvar í 

stofunni þeir sitja. Eftirsóknarvert er að fá tillögur að uppröðun frá nemendum og 

jafnframt fá aðstoð þeirra við að breyta stofunni. Lilja M. Jónsdóttir og Anna Jeppesen 

héldu arkitektasamkeppni hjá umsjónarnemendum sínum í 8. bekk árið 1999. Nemendur 

fengu þau fyrirmæli að hanna útlit og uppröðun í skólastofunni sinni með tilliti til 

fjölbreyttra vinnubragða og kennsluhátta. Með verkefninu átti að fylgja rökstuðningur á 

hugmyndinni, meðal annars um hvernig uppröðun borðanna endurspegli skólastarfið. Í 

rökstuðningi frá einum hópi kom fram að þau vilji hafa blóm í stofunni og verkefni 

nemenda á veggjunum bæði til að auka sjálfstraust nemenda og til að prýða umhverfið. 

Flestir vildu nemendur sitja í hópauppröðun og draga um sæti til að forðast rifrildi. Að 

sögn Lilju, vakti þetta mikla lukku hjá nemendahópnum (Lilja M. Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 17. apríl 2015). 

Uppröðuninni er gott að breyta reglulega þar sem nemendur sem sitja fremst eru 

jafnan virkari og afkastameiri en þeir sem aftast sitja. Að breyta uppröðuninni hefur einnig 

jákvæð áhrif á vinnuandann í kennslustofunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Þá mælir 

Wormeli (2003) með að á ákveðnum aldri séu nemendur af báðum kynjum látnir sitja 

saman því það minnki spennu og stuðli að óþvinguðu, þægilegu andrúmslofti. 

Ekki eru allir nemendur steyptir í sama mótið og því er hentugt að hæð á borðum og 

stólum sé stillanleg. Nemendum gæti þótt gott að eiga kost á því að hvíla sig á stólnum og 

standa við borðið líkt og tíðkast í verklegum námsgreinum. Einnig gæti það hentað 

einhverjum nemendum að sitja eða liggja á gólfinu, nýta heimakrókinn sem 

lærdómsaðstöðu og nýta sameiginleg rými fyrir utan stofuna fyrir verkefnavinnu, lestur 

eða leik. 
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4.4.2 Hefðbundin uppröðun 

Í rannsókn sem gerð var á íslensku grunnskólastarfi kom fram að algengasta uppröðun 

borða sé í beinar raðir þar sem nemendur snúa allir að kennaranum. Þessi uppröðun er 

algengust á unglingastigi eða í um 70% kennslustunda en aðeins 38% stunda á miðstigi og 

27% á yngsta stigi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Þessi uppröðun getur komið sér vel 

þegar nemendur eru í einstaklingsverkefnum en hentar ekki þegar unnið er í hópa- eða 

paravinnu. 

4.4.3 Umræður 

Mikilvægt er að skapa gott og hvetjandi andrúmsloft innan bekkjarins þar sem ýtt er undir 

samræður og þátttöku nemenda í kennslustundinni. Að mati Ingvars Sigurgeirssonar 

(2011) hentar uppröðun þar sem raðað er upp í hring, boga eða U-lag vel fyrir bekkja- eða 

hópumræður. Þessar uppraðanir ýta undir þátttöku nemenda þar sem þeir sjá og heyra 

vel hver í öðrum ásamt því að kennarinn á auðvelt með að ná til allra nemenda. 

Ýmist er borðum og stólum raðað saman eða einungis stólum eftir því hver markmið 

og viðfangsefni umræðanna er (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

4.4.4 Hópavinna 

Í hópavinnu kemur sér vel að raða borðum saman þannig að hver og einn í hópnum hafi 

sitt borð. Kennarinn hefur þá góða yfirsýn yfir hópinn og einnig auðveldar það honum að 

fara á milli borða til að aðstoða eða dreifa gögnum. Niðurstöður úr rannsóknum sýna að 

hópauppröðun hentar ekki þegar nemendur vinna í einstaklingsverkefnum þar sem þeir 

haldi sér ekki eins vel að verki (Ingvar Sigurgeirsson, 2011; Wheldall, 1991). 

4.4.5 Heimakrókur 

Heimakrókurinn er notalegur staður með mottu og púðum sem nýta má í stuttar innlagnir 

og upprifjun. Samkvæmt Elínu G. Ólafsdóttur (2004) skapar samvera í heimakrók 

heimilislegt og afslappað andrúmsloft,  nánd skapast milli nemenda sem stuðlar að 

vellíðan og opinskárri umræðu. 

Tilvalið er því að nota heimakrókinn til að fjalla um málefni líðandi stundar, ræða 

líðan og hegðun nemenda og halda bekkjarfundi. Heimakrókurinn nýtist einnig 

nemendum í yndislestur, verkefnavinnu, leik og afslöppun. 

Í faggreinastofum á unglingastigi getur verið erfitt að hafa heimakrók, því er tilvalið 

að hafa púða og mottur aðgengileg fyrir nemendur að grípa í þegar tækifæri gefst til. 

Nemendur geta þá til að mynda komið sér vel fyrir á púðum á gólfinu þegar þeir lesa um 

helstu hetjudáðir Gísla Súrssonar og félaga í Íslendingasögunum. 
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4.4.6 Kennaraborð 

Skiptar skoðanir eru um hlutverk kennaraborðsins. Wormeli (2003) telur að staðsetning 

kennaraborðsins sendi ákveðin skilaboð til nemenda. Kennaraborð sem staðsett er fremst 

fyrir miðju gefi til kynna að kennarinn sé í aðalhlutverki en ekki nemendur. Þykir honum 

betra að borðið sé staðsett til hliðar eða á ská í horni stofunnar en það geri kennaranum 

einnig kleift að hafa betri yfirsýn yfir stofuna og nemendahópinn. 

Í opna skólanum er ekki notast við kennaraborð (Hrund Gautadóttir og Eygló 

Friðriksdóttir, 2005). Þá er mörgum kennurum sem finnst borðið vera fyrir og ýta því 

aftast í stofuna. 

4.4.7 Hvað er á veggjum kennslustofunnar? 

Til þess að gera kennslustofuna í senn hlýlega og námshvetjandi vinnuumhverfi mætti 

skreyta stofuna með verkum nemenda og öðru þematengdu efni. Setja má 

málfræðireglur, myndir af rúmfræðiformum, landakort og annað tengt þeim 

námsgreinum sem kenndar eru í stofunni, upp á veggi eða hillur. Einnig mætti hvetja 

nemendur til að koma með myndir eða persónulega muni sem tengjast áhugamálum 

þeirra. Með þeim hætti væri stuðlað að því að nemendur mótuðu námsumhverfi sitt og ef 

til vill gert stofuna meira töff. 

4.4.8 Lýsing 

Námsstílar nemenda eru mismunandi, fyrir suma hentar sterk lýsing á meðan aðrir vilja 

daufari lýsingu. Bjartar skólastofur með stórum gluggum sem hleypa inn dagsbirtunni hafa 

jákvæð áhrif á nemendur sem kemur fram í betri líðan og meiri einbeitingu (Owp/p 

architects, Vs furniture og Bruce Mau design, 2010). Rannsókn sem gerð var í Umeå í 

Svíþjóð sýnir fram á að björt lýsing yfir dimmasta tíma ársins hafi jákvæð áhrif á 

nemendur. Við rannsóknina voru notuð sérstök flúorljós sem líkja eftir dagsbirtu (Crouch, 

D., 2015). Flúorljósin gætu komið að góðum notum yfir íslenskan vetur en þess má geta 

að Umeå er á sömu breiddargráðu og Reykjavík. 

Fyrir þá nemendur sem kjósa sterka lýsingu mætti notast við borðlampa en slökkva 

hluta af loftljósum, ef sá möguleiki er fyrir hendi. Þannig væri komið til móts við þá 

nemendur sem kjósa daufari lýsingu. 

4.4.9 Áhrif lita 

Við val á litum í kennslustofunni má hafa í huga að litir geta haft mismunandi áhrif á 

tilfinningar og einbeitingu (Hrönn Árnadóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998). 

Áhugavert og skemmtilegt er að rýna í mismunandi fræði sem tengjast skólasamfélaginu. Í 

hugmyndafræði Feng Shui eru litir taldir áhrifamiklir í kennslustofunni. Rauður stuðli að 
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vináttu, fjólublár auki velgengni, blár sé litur samskipta en mildur og hlýr gulur litur er 

talinn ýta undir einbeitingu og bjartsýni (Vincent, 2010). 

Til þess að skapa hvetjandi námsumhverfi teljum við að gott sé að velja milda 

náttúrulega liti sem falla vel hver að öðrum. Fyrir þá nemendur sem eru litaglaðir er alltaf 

hægt að skreyta í kringum þá með skærari litum. 

4.4.10 Plöntur 

Nota má plöntur til að gera skólastofuna heimilislega og notalega. Plöntur geta haft góð 

áhrif á nemendur og aðra sem inn í stofuna koma. Á unglingastigi eru nemendur ef til vill 

ekki spenntir fyrir því að hengja verkefni sín upp á veggi, því er tilvalið að nota plöntur til 

að gera stofuna hlýlegri. Passa þarf þó að enginn nemandi sé með ofnæmi fyrir plöntunni 

og ekki má gleyma að gera ráðstafanir um umhirðu planta áður en farið er í langt frí. 

Plöntur er kjörið að nota í kennslufræðilegum tilgangi. Með því að virkja nemendur til 

að hugsa um plönturnar læra þeir að bera virðingu fyrir náttúrunni, umhyggja og 

sjálfstraust eykst ásamt því að skilningur á lífsins nauðsynjum eflist. Þá er tilvalið að nýta 

plönturnar þegar nemendur læra um ljóstillífun (Wormeli, 2003). 

4.4.11 Gæludýr 

Gæludýr í kennslustofu geta haft jákvæð áhrif á nemendur. Það fylgir því ábyrgð að hugsa 

um gæludýr, þau þarfnast umhyggju og athygli sem nemendur geta veitt þeim. Umönnun 

gæti aukið sjálfstraust þeirra og þau læra að bera virðingu fyrir öðrum lífverum (Pets in 

the classroom, 2013). Það ætti að vera sameiginlegt verkefni bekkjarins að sinna 

gæludýrinu og sjá til þess að því líði vel. Samkvæmt Feng Shui fræðum hafa gæludýr í 

kennslustofu ákveðin áhrif á nemendur. Fræðin, sem ekki eru vísindalega sönnuð heldur 

meira til gamans, telja að gullfiskar ýti undir velgengni, skjaldbökur stuðli að þolinmæði og 

hamstrar laði að sér visku (Vincent, 2010). 

Líkt og með plönturnar þarf að huga að því að enginn nemandi sé með ofnæmi ásamt 

því að gera viðeigandi ráðstafanir fyrir frí. 

4.5 Verkefnið okkar 

Í upphafi ætlaði hópurinn að skoða hvað einkennir góðan kennara og hvaða kosti góður 

kennari ber með sér að mati ólíkra einstaklinga í samfélaginu. Eftir miklar vangaveltur var 

ákveðið að breyta um viðfangsefni. Í byrjun árs voru umræður um umfangsmikla rannsókn 

sem gerð var á íslensku skólastarfi og birt er í bókinni Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar. Eftir að hafa kynnt okkur rannsóknina var ákveðið að fjalla um 

námsumhverfið, með áherslu á kennslustofuna og hvernig hún getur haft jákvæð áhrif á 

nemendur og kennara. Við hittum Önnu Kristínu Sigurðardóttur dósent í 
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menntunarfræðum en hún skrifaði kaflann Skólabyggingar og námsumhverfi í Starfshættir 

í grunnskólum við upphaf 21. aldar. Hún gaf okkur góð ráð og upplýsingar um fræðilegar 

heimildir og aðgengi að fyrirlestrum sem hún hefur haldið um viðfangsefnið. 

Sem hluta af upplýsingaöflun heimsóttum við nokkra skóla á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem við fengum að skoða kennslustofur og námsumhverfi nemenda. 

Fossvogsskóli í Reykjavík er fyrsti skólinn á Íslandi sem starfar eftir stefnunni um opna 

skólann (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Skólinn er fyrir nemendur í 1.-7. bekk. Í eldri 

byggingu skólans eru opnar stofur og stór miðrými þar fyrir framan. Á veggjum skólans 

hanga verkefni nemenda, vel sýnileg fyrir alla sem fara um gangana, stórar og miklar 

plöntur gera umhverfið heimilislegt og hlýlegt. Í mörgum skólastofum eru heimakrókar 

þar sem mottur og púðar eru á gólfinu. 

Laugalækjarskóli er fyrir nemendur í 7.-10. bekk í Laugarneshverfinu. Í Laugalækjar-

skóla eru rúmgóðar og bjartar stofur með stórum gluggum, í opnum rýmum eru 

hópavinnuborð fyrir nemendur. Ekki var mikið af verkum nemenda upp á veggjum í 

stofunum eða á göngum skólans. Þó var ein skólastofa sem skar sig áberandi mikið úr, en 

þar hengu verkefni og plaköt, tengd námsgreininni sem þar var kennd, upp á veggjum og 

mikið af plöntum voru í gluggakistum sem nemendur sáu um að vökva. 

Grunnskólinn á Seltjarnarnesi: Mýrarhúsaskóli er fyrir nemendur í 1.-6. bekk. Skólinn 

er hefðbundinn gangaskóli þar sem stofurnar eru í röð öðru megin við ganginn. 

Skólastofurnar eru rúmgóðar, flestar hafa þær heimakrók fyrir nemendur og verk þeirra 

uppi á veggjum. Á skólagöngum eru textílverkefni nemenda til sýnis. Borð og stólar, sem 

eru blanda af gömlum og nýjum, eru oft í mismunandi hæð. Að sögn deildastjóra sem 

sýndi okkur skólann truflar það marga kennara þegar raðað er upp fyrir hópavinnu. 

Við heimsóttum einnig Krikaskóla í Mosfellsbæ sem starfar eftir stefnu um opinn skóla þar 

sem áhersla er lögð á teymiskennslu kennara og samþættingu leik- og grunnskóla þar sem 

í skólanum eru 2 – 10 ára nemendur. 

Hönnun skólabyggingarinnar sækir innblástur í tré þar sem á neðri hæðinni eru brúnir 

litir líkt og jarðvegurinn, stiginn liggur eins og stofninn og efri hæðin er laufkrónan þar 

sem grænir litir eru alls ráðandi. Ekki eru hefðbundar skólastofur heldur er kennt í stóru 

rými þar sem svæðin eru afmörkuð með hillustæðum. Á hverju svæði er sér rými, 

svokallað hreiður, sem hugsað er fyrir meðal annars innlagnir, lestur, söng- og leikstundir 

og fyrir þá nemendur sem þurfa næði við námið. 

Við gátum dregið ýmsan lærdóm af skólaheimsóknunum sem nýttist okkur í 

verkefninu.  Kennslustofurnar sem við skoðuðum voru eins ólíkar og þær voru margar. 

Það sem okkur þótti þó standa upp úr voru þær stofur þar sem verkefni nemenda héngu á 

veggjum og plöntur voru í gluggakistum, andrúmsloftið var notalegra og stofurnar meira 
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aðlaðandi en þær sem voru alveg hráar. Þessi munur sést vel í Laugalækjarskóla. Í 

Krikaskóla eru jarðlitirnir áberandi sem okkur fannst gera skólabygginguna hlýlegri en þar 

sem hvítur litur er allsráðandi. Í Fossvogsskóla er mikið af stórum plöntum á göngum 

skólans sem gefa skólanum ákveðinn sjarma. Nokkrir kennarar sem við töluðum við töldu 

mishá og þung borð vera ástæðuna fyrir því hversu óduglegir þeir eru að breyta uppröðun 

í stofunni. 

Fyrir sýninguna vildum við skapa eitthvað sem myndi vekja athygli á verkefninu okkar 

og væri áþreifanlegt á sýningunni. Við ákváðum að gera tvö líkön að mismunandi 

kennslustofum, annað var gert úr legó-kubbum og hitt skorið úr foam-pappa. Það reyndi á 

þolinmæðina að gera líkönin þar sem mikil áhersla var lögð á smámunasemi sem útheimti 

fínhreyfingar. Við gerðum einnig bækling sem innihélt þau atriði sem við teljum skapa 

jákvætt umhverfi fyrir nemendur, meðal annars var fjallað um áhrif lita, heimakrók og 

sætauppröðun. Myndir í bæklingnum voru bæði teiknaðar af okkur og ljósmyndir af 

líkönum. Við fengum Bóksölu kennaranema til að prenta út bæklinginn sem unnin var í 

Publishers. 

4.6 www.skoliertoff.is 

Veraldarvefurinn er okkar helsti upplýsingamiðill í dag og því lá fyrir að gera vefsíðu til að 

hýsa öll verkefnin sem unnin voru undir þemanu Skóli er töff. Þegar við unnum okkar 

hluta af heimasíðunni vildum við leggja áherslu á stuttan, hnitmiðaðan texta, myndir og 

tengla inn á áhugaverðar síður sem tengjast viðfangsefni okkar. 

 

4.7 Sýningin 

Afurð nemenda var sýnd á sýningu í Stakkahlíðinni föstudaginn 17. apríl 2015. Það var 

búið að skipa í vefsíðuhóp þar sem fulltrúar hvers undirhóps sáu um að setja upp 

vefsíðuna og vera tengiliður til hvers hóps. Heildarhópurinn vann sameiginlega að ýmsum 

verkum sem framkvæma þurfti fyrir og meðan á sýningu stóð. Hver hópur fékk úthlutað 

einni stofu og var miðrýmið á milli kennslustofanna nýtt sem móttökusalur. Þar var boðið 

upp á léttar veitingar og gátu gestir skoðað vefsíðuna í spjaldtölvum. 

Á sýningunni leituðumst við eftir að skapa kennslustofu sem byggði á þeim þáttum 

sem við unnum út frá í verkefninu okkar. Borðum var raðað upp líkt og verið væri að vinna 

í hópavinnu á mismunandi vinnustöðvum. Heimakrókur var staðsettur í einu horni 

kennslustofunnar og stöð með gullfiskabúri og hnattlíkani var í hinu horninu.  Þar sem 

okkur fannst dagsbirtan vera mjög mikilvæg í kennslustofunni þá var dregið frá öllum 

gluggum. Plaköt voru upp á veggjum og jákvætt og gott andrúmsloft var í stofunni. Í 
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stofunni voru líkönin tvö sem við höfðum gert og eintök af bæklingnum sem innihélt 

frekari upplýsingar um verkefnið.  Gestum var einnig boðið upp á að teikna mynd af sinni 

draumastofu. Ekki var mikil þátttaka en þær myndir sem við fengum sýndu flestar 

mismunandi hópauppraðanir og litagleði. 

Á sjálfan sýningardaginn hittust allir hóparnir klukkutíma fyrir sýningu, veitingar voru 

gerðar klárar og lokahönd lögð á sýningarsvæðið. Á sýningunni voru gestir ánægðir með 

verkefnið okkar og fóru flestir út með jákvæða sýn og nýjar hugmyndir um  

kennslustofuna. Gestirnir komu einnig með hugmyndir og ábendingar um hvað mætti laga 

og gera betur. Hópameðlimir voru sáttir í lok sýningardags, við fengum mikið af jákvæðum 

athugasemdum og margar skemmtilegar spurningar um verkefnið.  Þá mynduðust 

áhugaverðar samræður milli kennara og starfsfólks skólans sem okkur þótti mjög 

lærdómsríkt að taka þátt í. Á sýningunni myndaðist mikil samheldni og skemmtileg 

stemmning í stóra hópnum sem skilaði sér til sýningargesta. 

4.8 Lokaorð 

Engar tvær kennslustofur eru eins. Útlit þeirra og andrúmsloft veltur á aldri nemenda, 

viðfangsefnum sem þar eru unnin, kennurum sem þar starfa og þeim kennsluaðferðum 

sem þeir beita. Það er á ábyrgð kennarans að skapa námsumhverfi sem er hvetjandi og 

áhugavekjandi fyrir nemendur og einnig fyrir hann sjálfan, því kennaranum þarf að líða vel 

í sínu starfi. Það þarf ekki að vera mikil eða kostnaðarsöm aðgerð að betrumbæta 

kennslustofuna. Með því að breyta sætaskipan og færa til húsgögn, setja upp skilrúm með 

hillum eða bókaskápum og hengja upp verk nemenda má brjóta upp hið hefðbundna form 

kennslustofunnar. Í kennslustofunni dvelja nemendur löngum stundum og því er tilvalið 

að hafa þá með í ráðum þegar kemur að skipulagi hennar. Plöntur og jafnvel lítið gæludýr 

eins og gullfisk má einnig nota til þess að gera kennslustofuna að hlýlegu og 

námshvetjandi vinnurými.  

Vinnan við skapandi hópverkefni 2015 hefur í senn verið lærdómsrík og krefjandi. 

Sem verðandi kennarar teljum við mikilvægt að eiga gott með samskipti við aðra og geta 

unnið með ólíkum einstaklingum. Ferlið frá því að hugmyndin kviknaði og þangað til 

lokaafurðin var kynnt var langt og strangt. Á þessum tíma hefur þekking okkar og 

kunnátta á ýmsum sviðum aukist sem og færni okkar í skapandi vinnuferli og samvinnu. 
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5 Mikilvægi menntunar 

Arndís Sara Þórsdóttir, Ásrún Jóhannesdóttir, Bjarki Dan Garðarsson, Guðrún Ásta 

Gunnarsdóttir, Hanna Clara Minshull, Hólmfríður Sigrún Ármansdóttir, Ingibjörg Rún 

Sumarliðadóttir, Jóhanna Hildur Hansen, Sigurður Sveinn Þorkelsson, Valdís Ýr 

Vigfúsdóttir og Þórdís Lilja Þórsdóttir 

5.1 Inngangur  

Viðfangsefni okkar var að fjalla um mikilvægi menntunar og  að hvetja ungt fólk til að 

mennta sig. Hugmynd að verkefninu kviknaði þegar rætt var um mikilvægi náms og þau 

tækifæri sem nám gefur einstaklingum í samfélaginu. Í upphafi var hugmyndin sú að ná 

fram mikilvægi þeirra námsgreina sem kenndar eru í grunnskóla, hverrar fyrir sig og sýna 

fram á þýðingu þeirra fyrir frekara nám og starf. Hugmyndin þróaðist með tímanum og var 

aðaláherslan lögð á að sýna hvert gildi grunnskólagöngunnar er fyrir framtíðina. 

Meginmarkmið okkar er því að hvetja sem flesta nemendur í grunn- og framhaldsskólum 

til að mennta sig og á meðan námi stendur að stunda það vel og nýta árin í skólanum til 

að læra. 

Í upphafi verkefnisins ákvað hópurinn að afurð okkar til skapandi hópverkefnis yrði 

myndband þar sem tekin væru viðtöl við fólk á ýmsum stöðum í samfélaginu. 

Myndbandið yrði aðgengilegt á heimasíðu hópverkefnisins, skoliertoff.is , þar sem einnig 

er að finna verkefni frá öðrum hópum. Markmið heimasíðunnar er að kynna mismunandi 

hliðar skólasamfélagsins og er okkar myndband hugsað fyrir nemendur og aðra sem eru 

að velta fyrir sér frekara námi. Við gerð myndbandsins lögðum við upp með spurningar og 

var markmiðið með svörum viðmælenda okkar að sýna nemendum í grunn- og 

framhaldsskóla tilgang með því sem þeir eru að læra í skólanum. Spurningarnar voru; 

hvert var uppáhaldsfagið þitt þegar þú varst í grunnskóla og hefur það nýst þér í lífi þínu 

og starfi? Með tímanum þróuðum við fleiri spurningar til viðmælenda og notuðum við 

svör þeirra til þess að mynda afurð okkar.  

Nemendur í grunn- og framhaldsskóla velta oft fyrir sér hver sé tilgangur þess sem 

þeir eru að læra og eru því margir kennarar sem fá spurninguna „af hverju erum við að 

læra þetta?“ og svo fullyrðinguna „ég mun aldrei nota þetta aftur“ frá nemendum sínum. 

Nemendurnir  virðast þannig álíta að margt sem þeir læri í grunnskóla sé bæði 

tilgangslaust og muni lítið sem ekkert nýtast þeim úti í hinum stóra heimi. Sjálfsagt hafa 

ekki allir nemendur gert sér grein fyrir að það er tilgangur með öllu sem við lærum og allt 
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sem kennt er í grunnskólum landsins er grunnur sem nemendum er ætlað að byggja ofan 

á í framtíðinni, bæði með meiri menntun og einnig sem þátttakendur í samfélaginu. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir því að áhugi á námi skiptir miklu máli fyrir 

það sem þeir vilja taka sér fyrir hendur í framtíðinni og því fannst okkur vert að búa til 

fræðslu- og kynningarefni fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskólum með það fyrir 

augum að hvetja nemendur til náms. Þegar einstaklingur hefur áhuga á því sem hann fæst 

við hvetur hann sjálfan sig áfram og eykur líkurnar á því að hann ljúki ætlunarverki sínu 

(Helga Helgadóttir, 2011).  

Með myndbandinu viljum við að nemendur sjái að allir geti fundið eitthvað nám við 

sitt hæfi og sjái tilgang í því sem þeir eru að læra, hvort sem um er að ræða textílmennt 

eða stærðfræði. Margir ungir nemendur gera sér oft ekki grein fyrir því að nám í 

grunnskóla hefur mótandi áhrif á einstaklinginn, en nám er einnig ein helsta undirstaða 

fyrir komandi nám og störf. Við höfum tekið eftir að nemendur í grunnskóla hafa margir 

hverjir ekki myndað sér skoðun á því hvað þeir vilja starfa við í framtíðinni og eru 

áhugasvið þeirra fjölbreytt og þess vegna viljum við sýna þeim að allt nám mun nýtast 

þeim vel í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Einnig teljum við mikilvægt að nemendur 

skilji að áhugi þeirra á námi getur tekið miklum breytingum á árunum eftir grunnskóla og 

því er vert að nemendur hafi opinn huga fyrir mismunandi námsgreinum. Mikil tenging er 

á milli áhuga og náms, því meiri áhuga sem nemandi hefur þeim mun meiri er vilji hans til 

þess að læra viðfangsefnið. Þeir sem hafa lítinn áhuga eiga það til að læra minna en áhugi 

barna er ekki alltaf stöðugur, hann breytist þegar þau þroskast og læra meira (Rotgans, J.I. 

og Schmidt, H.G., 2014). 

Það sem við viljum gera með þessu verkefni er að hvetja ungmenni til að mennta sig 

og að þau geri sér grein fyrir því að áhugi á námi og góð ástundun hefur áhrif á 

framtíðarmöguleika þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Út frá þessum 

hugleiðingum varð rannsóknarspurningin okkar: Hvert er gildi grunnskólagöngu? 

5.2 Menntun 

Menntun er og mun alltaf vera stór og mikilvægur hluti af almennu þjóðfélagi og er 

umfjöllun um menntamál ávallt í brennidepli. Í íslensku alfræðiorðabókinni er menntun 

skilgreind sem sú „þekking, þroski og færni sem fæst með skipulegu námi“ og markmið 

hennar er að þroska líkamlega og andlega hæfileika manna og viðhalda menningararfi 

samfélagsins (Íslenska alfræðiorðabókin, e.d., bls. 493). Skilgreining á menntun er bundin 

við stað og stund og er stundum einstaklingsbundin, skilgreiningin er ekki einhlít (Mennta- 

og menningamálaráðuneyti, 2011b) 
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Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er almenn menntun einstaklingsbundin og tengd 

samfélagslegum þörfum sem  stuðlar að því að auka hæfni einstaklingsins fyrir 

lýðræðissamfélag og að búa einstakling undir það formlega nám sem hann velur sér 

sjálfur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). Almenn menntun stuðlar einnig að 

því að auka hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn 

menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum 

og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Til forna mynduðu hinar sjö frjálsu listir umgjörð um 

almenna menntun yfirstéttarinnar. Á miðöldum skilgreindi kirkjan almenna menntun út 

frá sínum þörfum og þegar iðnbyltingin hófst kom hún með nýja tækni sem lagði grunn að 

almennri menntun í nútímasamfélagi. Á 21. öldinni er almenn menntun skilgreind út frá 

samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna (Mennta- og menningarmálaráðneyti, 

2011b). Meginhlutverk allra skólastiga er að stuðla að almennri menntun þegnanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir 

að:  

Grunnskóli[nn] er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla 

eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. (13. gr) 

 

Vert er að taka fram að nám og menntun á sér stað víðar en í skólum og er menntun 

ævilangt ferli.  Grunnskólaganga er hinsvegar mikilvægasti grundvöllur þess að samfélagið 

tryggi almenna menntun þegnanna. Í raun og veru eru skólar einu stofnanir samfélagsins 

sem geta tryggt uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku 

lýðræðislegu samfélagi. Þá læra nemendur að þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og 

mæta ólíkum, félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b).  

Meginhlutverk grunnskóla er að stuðla að almennri menntun nemenda og mikilvægt 

er að skólarnir styðji við námshvöt þeirra, rækti námsgleði og vinnuanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011a). Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að: 

 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins. (2. gr)  
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Gerður G. Óskarsdóttir (2000) segir að meginhlutverk menntastofnana sé að draga fram 

hæfni einstaklingsins og að hafa lokið námi sýni fram á hæfileika til að öðlast nýja 

þekkingu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Menntun getur gefið einstaklingum tækifæri til 

að brjótast úr fátækt og hún gefur þeim líka tækifæri til að vera virkir þátttakendur í 

þjóðfélaginu sem þeir tilheyra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) en „menntun er í 

stöðugt vaxandi mæli talin einhver besta fjárfesting ríkja í heiminum“ (Brander, 2009).  

Eins og áður hefur verið sagt eykur almenn menntun færni einstaklings til að öðlast 

nýja þekkingu og hæfni til að leita sér upplýsinga og vera þátttakendur í samfélagi. 

Mikilvægt er að góð tengsl séu milli skóla og samfélags. Ólafur Páll Jónsson (2008) telur að 

nemendur þurfi að þekkja sína menningu og þjóð en mikilvægt er að þeir geti nýtt sér 

þekkingu sem þeir hafa tileinkað sér í þeirra nærsamfélagi. Samfélagið er í stöðugri þróun 

og þarf skólinn að laga sig að þeim breytingum sem eiga sér stað. Einstaklingar þurfa að 

geta gagnrýnt og bætt það umhverfi sem við lifum í og því er mikilvægt að ungir 

nemendur mennti sig og öðlist þá þekkingu sem þörf er á. 

5.3 Náms- og starfsráðgjöf 

Í mörgum grunn- og framhaldsskólum landsins stendur nemendum til boða að fá ráðgjöf 

hjá náms- og starfsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum hjálpa nemendum 

sínum að velja framhaldsskóla sem hentar þeim og kynna það námsframboð sem er til 

staðar. Jónína Kárdal, náms- og starfsráðgjafi Háskóla Íslands, segir að allir nemendur í 

grunn- og framhaldsskólum eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf. Starf náms- og 

starfsráðgjafa felur í sér að vera til staðar fyrir nemendur innan skólakerfisins sem og utan 

þess, styðja nemendur í skólaumhverfinu og aðstoða þá við að tileinka sér ákveðna 

námstækni (munnleg heimild, 7. apríl 2015). Helga Valtýsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 

við Flensborgarskólann, segir að starfið feli í sér að vera leiðbeinandi fyrir nemendur um 

núverandi nám og svo um námsval þeirra í framhaldinu. Hún segir einnig að allt sem 

hindrar nemendur í námi geti komið upp á borð hjá náms- og starfsráðgjöfum og  bjóða 

þeir einnig upp á persónulega ráðgjöf (munnleg heimild, 8. apríl 2015).  

Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands sinnir erindum sem varða almennar 

upplýsingar um nám við skólann, námstækni, vinnubrögð, próftöku, stuðning í námi, 

starfsferilskrár, störf að loknu námi og sérúrræði vegna fötlunar, veikinda eða sértækra 

námsörðugleika (Háskóli Íslands, e.d.b) en margt af þessu á einnig við um náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum. Helga Valtýsdóttir segir að nemendur ættu 

ekki að hika við að leita til náms- og starfsráðgjafa því þar geta þeir fengið aðstoð við að 

finna sína leið í gegnum náms- og starfsferilinn með ýmsum hætti. Einnig hjálpa náms- og 

starfsráðgjafar nemendum að finna styrkleika sína og rækta þá. Mikilvægt er að 
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nemendur ræði upphátt um hugðarefni sín, hvert þeir eru að stefna og fái skýrari sýn á 

markmið sín og styrkleikana sem þeir þurfa að finna. Helga segir einnig að nemendur eigi 

að koma til námsráðgjafa til að leita sér upplýsinga um frekara nám eða störf og koma til 

að skoða hvaða námsleiðir henta þeirra áhugasviði og því sem þeir hafa hug á að gera í 

framtíðinni (munnleg heimild, 8. apríl 2015). 

Mikilvægt er að nemendur hafi áhuga á því sem þeir taka sér fyrir hendur bæði í námi 

og starfi en oft á tíðum vita þeir ekki hvar áhugasvið þeirra liggja nákvæmlega.  Hjá náms- 

og starfsráðgjöfum er hægt að svara áhugakönnun sem hjálpar nemendum að átta sig á 

því hvert þeir vilja stefna út frá sínu áhugasviði. Niðurstöður áhugakannana geta skýrt 

áhugasviðið og aðstoðað nemendur við að styrkja þær hugmyndir sem þeir hafa nú þegar 

um sjálfa sig og jafnframt opna fleiri hugmyndir sem þeir hafa ekki nú þegar áttað sig á. 

Helga Valtýsdóttir segir að niðurstöður slíkra kannana nýtist mjög vel og umræðan sem 

fylgir í kjölfar þeirra sé mjög dýrmæt (munnleg heimild, 8. apríl 2015). Náms- og 

starfsráðgjafar Háskóla Íslands, þær Helga Helgadóttir og Jónína Kárdal, segja að 

niðurstöður áhugakannana hjálpi nemendum að taka markvissa og skipulagða ákvörðun í 

stað þess að láta tilviljanir ráða um framtíðina. Þær segja að þessar kannanir séu 

sálfræðileg mæling sem búið er að þróa út frá kenningum um áhugasvið en að þær spái 

ekki fyrir um árangur. Þessar kannanir stuðla að því að nemendur þekki sjálfa sig sem best 

og styrkja niðurstöður um áhugasvið nemenda (munnleg heimild, 7. apríl 2015). 

Áhugakannanir segja til um hvar áhugasvið fólks liggur og getur það gefið 

vísbendingar um hvaða starfssvið og nám muni henta einstaklingnum. 

Áhugasviðskannanir gefa ekki einhlítt svar en þær eru mikilvægt verkfæri til þess að 

auðvelda val á námi, námsbraut, starfi og áhugmáli en einnig skapa niðurstöðurnar 

mikilvægar umræður. Mikilvægt er að muna að slíkar kannanir gefa upplýsingar um áhuga 

en ekki getu (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d).  

Áhugakannanir eru byggðar upp þannig að svara þarf spurningum um hversu vel eða 

illa fólki líkar athafnir tengdar störfum (t.d. að mála hús að utan), námsgreinum (t.d. 

líffræði) og störfum (t.d. grunnskólakennari) (Bendill, 2011). Þessar kannanir byggja á 

þeirri hugmyndafræði að hverjum og einum sé nauðsynlegt að þekkja eigin áhugasvið, 

færni og gildismat til þess að geta valið nám og starfsvettvang við hæfi. Ef það er 

samræmi á milli áhugasviðs, færni og gildismats eru meiri líkur á að einstaklingurinn verði 

ánægður og sýni árangur í starfi (Bendill, 2011).  

Í næstum því öld hafa áhugakannanir verið notaðar til þess að meta starfsáhuga fólks 

og leika þær lykilhlutverk í ráðgjöf um náms- og starfsval (Bendill, 2011). Nokkrar 

áhugakannanir eru til en Bendill og STRONG eru þær sem mest eru notaðar. Bendill er ný 

íslensk áhugasviðskönnun en STRONG er ein stærsta og ítarlegasta áhugakönnunin sem 
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völ er á í heiminum (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d). Bendill tekur mið af íslensku 

námsumhverfi og íslenskum vinnumarkaði og er áhugakönnunin rafræn og birtast 

niðurstöður hennar strax að svörun lokinni. Afar auðvelt er að lesa úr niðurstöðum 

hennar og þegar búið er að fá niðurstöðurnar í hendurnar á að vera auðvelt fyrir þann 

sem svaraði könnuninni að tengja áhuga sinn við nám og störf. Áhugakönnun Strong er 

elsta og mest notaða áhugakönnun í heiminum og hafa milljónir manna notað niðurstöður 

hennar til að auðvelda val á námi og starfi. Könnunin er í formi spurningalista sem náms- 

og starfsráðgjafar leggja fyrir og niðurstöður fást viku eftir að könnuninni er svarað 

(Háskóli Íslands, e.d.a). 

5.4 Viðmælendur  

Í upphafi þessa verkefnis ákváðum við að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvert er 

gildi grunnskólagöngu? með því að búa til myndband sem yrði okkar afurð. Myndbandið 

yrði sýnilegt á heimasíðu sem yrði sameiginleg afurð Skapandi hópverkefnisins og þar inn 

á væri að finna verkefnið okkar sem og verkefni hinna hópanna. Heimasíðan verður opin 

almenningi þar sem allir geta lesið sér til um verkefnin og fræðst í leiðinni. Í okkar hluta á 

heimasíðunni er kynning á verkefninu sjálfu og þar á eftir kemur fræðilegur kafli um 

mikilvægi menntunar, út frá þeirri umræðu er fjallað um náms- og starfsráðgjöf og einnig 

eru kynntir möguleikar á námi á framhalds- og háskólastigi.  

Á heimasíðunni er að finna myndbandið sem við útbjuggum með viðtölunum en 

einnig er myndband þar sem tekin voru viðtöl við náms- og starfsráðgjafa og að lokum 

sérstakt hvatningarmyndband þar sem viðmælendur senda nemendum hvatningarorð. 

Við gerð myndbandsins voru tekin viðtöl þar sem leitað var eftir fjölbreyttum viðhorfum 

til grunnskólanáms og almennrar menntunar. Í myndbandinu vildum við sýna helstu 

sjónarmið viðmælenda okkar. Í viðmælendahópi okkar voru ólíkir einstaklingar því við 

vildum ná fram fjölbreyttum sjónarhornum og hugmyndum. Viðmælendur okkar voru 

nemendur í grunnskóla, nemendur í iðn- og háskólanámi og fólk sem lokið hefur námi. Við 

val á viðmælendum reyndum við að fá fólk frá sem flestum náms- og starfssviðum til að 

sýna nemendum að grunnskólaganga þeirra nýtist við margvíslegar aðstæður og allir ættu 

að geta fundið sér nám við hæfi. 

5.4.1 Niðurstöður viðtala 

Þegar við spurðum viðmælendur um hvaða námsgrein í grunnskólanum þeir telja 

mikilvægasta var áberandi hve mörgum fannst móðurmálskennsla og í okkar tilviki þá 

íslenska vera mikilvæg. Þeir segja að móðurmál sé grundvöllur að öllu eins og að læra nýtt 

námsefni, rökræða og koma hugsunum sínum á blað og í orð og að íslenska sé undirstaða 
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alls náms. Einnig kemur fram að góður grunnur í íslensku er mikilvægur til að koma saman 

texta og skila honum frá sér í ræðu eða riti.  

Stærðfræði þótti viðmælendum okkar einnig mikilvæg vegna þess að hún muni alltaf 

nýtast nemendum sama hvaða leið er farin í lífinu og námi og þá ekki bara í raungreinum 

heldur líka í félagsvísindum. Margir höfðu orð á mikilvægi tungumálakennslu bæði fyrir 

aukna atvinnumöguleika og því að annað tungumál opnar á samskipti við fólk af öðru 

þjóðerni. Sem dæmi töldu viðmælendur að það að kunna dönsku væri góður grunnur til 

að ná tökum á öðrum Norðurlandatungumálum sem opnar fleiri möguleika á námi eða 

starfi erlendis. Það var líka áberandi að mörgum fannst ekki ein námsgrein mikilvægari en 

önnur heldur skipti almennur grunnur miklu máli.  

Mikið var rætt um mikilvægi list- og verkgreina og að það þyrfti að auka vægi þeirra. 

Efla þurfi jákvætt viðhorf til þeirra og megi bóklegu greinarnar ekki taka yfir allt nám. Einn 

viðmælandi sagði: það þarf að sýna nemendum að það er alveg jafngilt að klára iðn- eða 

listnám eins og stúdentspróf. Annar viðmælendanna hafði orð á því að fólk hefði hæfileika 

á mismunandi sviðum og það væri ekki síður  mikilvægt að virkja skapandi hæfileika 

nemenda því þeir nýtist oft vel í hagnýtum störfum. 

Við tókum eftir hjá viðmælendum okkar að þær námsgreinar sem þeim þóttu 

skemmtilegastar í grunnskóla voru oft þær sem þeir voru góðir í og höfðu mikinn áhuga á. 

Gaman var að sjá að grunnskólanemendurnir nefndu þá grein sem þeir töldu sig vera 

sterkasta í sem eftirlætisnámsgrein sína. Áhugi á ákveðnum námsgreinum í grunnskóla 

hafði haft áhrif á val margra viðmælenda á framhaldsnámi og  sem dæmi má nefna að 

tveir viðmælenda okkar eru að læra að verða tungumálakennarar í dag enda  höfðu þeir 

mikinn áhuga á erlendum tungumálum í grunnskóla. Einnig var einn sem hafði mikinn 

áhuga á efnafræði og raunvísindum og lærði sá lyfjafræði í Háskóla Íslands og starfar sem 

lyfjafræðingur í dag. Annar viðmælandi okkar var búinn að ákveða snemma á 

grunnskólagöngu sinni að fara í nám í Tækniskólanum þar sem áhugi hans lá í textílmennt 

og vissi hann nákvæmlega hvað hann vildi taka sér fyrir hendur. Sýnir þetta okkur að áhugi 

á námi og sérstökum námsgreinum skiptir verulegu máli fyrir framtíðarval á námi og 

starfi. Einnig sagði einn viðmælandi okkar frá því að þegar hann var í grunnskóla áttu 

nemendur til að gefast frekar upp þegar námsefnið varð of krefjandi. Hann taldi að skóli 

mætti ekki vera of erfiður þannig að nemendur bogni undan álaginu en hann verður samt 

sem áður að vera krefjandi þannig að nemendur skori á sjálfa sig og bæti sig í námsferlinu. 

Við vildum fá að vita frá viðmælendum okkar hvort það hefði verið einhver námsgrein 

í grunnskóla sem þeir sjá eftir að hafa ekki staðið sig betur í en hefði getað nýst þeim í 

þeirra lífi. Flestir viðmælenda okkar hefðu viljað geta gert betur í ýmsum fögum, bæði til 

að hafa betri þekkingu á þeim og til að opna fyrir fleiri möguleika á námi. Einn viðmælandi 
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sagði að hann hefði viljað gera betur í ýmsum fögum, en í grunnskólanum gerði hann sér 

ekki grein fyrir því að þau hefðu getað opnað fyrir fleiri möguleika á námi seinna meir. 

Þetta sýnir að brýna þarf fyrir nemendum að eitthvað sem þeim finnst leiðinlegt í dag 

mun geta komið þeim að góðum notum í framtíðinni. Einnig sagði einn viðmælandi að 

hann hefði ekkert endilega viljað gera betur í einni námsgrein heldur standa sig betur í 

skólanum almennt. Kæruleysið á unglingsaldri hafði áhrif á námsárangur en hann hefði 

viljað sýna betur hvað í honum bjó og sagði annar viðmælandi að hann hefði viljað vera 

duglegri við að spyrja í skólanum og fá svör við vangaveltum sínum. Stærðfræði bar 

nokkrum sinnum á góma þegar rætt var um hvað hefði betur mátt fara í námi 

viðmælenda en þar var áberandi að þeir sögðu að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir því 

að hún myndi vera svona stór hluti af því að vera neytandi í samfélagi og hvað hún fléttast 

inn í margar greinar í framhaldsnámi eins og t.d. húsasmíði og lyfjafræði. Einnig hafði 

viðmælandi orð á því að hann hefði viljað áttað sig betur á mikilvægi náttúru- og 

samfélagsfræði því þær greinar opna augun betur fyrir heiminum, bæði þróun heimsins 

og ólíkra menningarheima. 

Við úrvinnslu viðtala tókum við eftir að margir viðmælenda okkar höfðu skoðun á því 

hvað mætti bæta í skólakerfinu sjálfu sem mundi nýtast öllum vel. Áberandi var að 

viðmælendur vildu betri lífsleiknikennslu í skólana þar sem reynslan hafi sýnt að fólk 

skortir almenna hæfni eins og til dæmis að lesa launaseðlana sína og skila inn 

skattframtali. Einnig kom fram hjá grunnskólanemendum að þeim fannst skortur á 

fræðslu um hvernig lífið sjálft virkar þegar þeir þurfa að fara að sjá um sig sjálfir. Það vanti 

kennslu um hvernig á að sækja um vinnu og hvernig ætti til dæmis að reka heimili. Í 

grunnskólum í dag er fræðsla um fjármálalæsi nýlega byrjuð og finnst 

grunnskólanemendum okkar það mjög góð þróun en segja að sú fræðsla þurfi að vera 

miklu meiri og ítarlegri. Einnig megi hún hefjast fyrr á skólastiginu en hún gerir og segir 

einn viðmælandi okkar að það þurfi að búa nemendur undir þennan harða heim sem við 

búum í.  Einn viðmælandi okkar, nemandi í grunnskóla, hafði líka orð á því að honum 

finnist vanta að kenna nemendum almenna mannasiði og kurteisi og hægt er að styðja 

það með markmiði menntunar sem er að þroska líkamlega og andlega hæfileika manna. 

Þar sem okkar markmið með þessu verkefni var að hvetja ungt fólk til að mennta sig 

og sinna náminu vel þá spurðum við viðmælendur okkar hvort þeir hefðu einhver 

hvatningarorð fyrir nemendur í grunnskóla. Við þessari spurningu fengum við ótal 

hvatningarorð eins og að nemendur eigi að læra að meta sjálfa sig því allir hafi einhverja 

hæfileika. Þeir þurfi að finna þá og læra að njóta þeirra og vera ánægðir með sjálfa sig. 

Mikilvægt sé að nemendur finni sína hillu í námi og það þurfi mikið sjálfstraust til að ganga 

vel í skóla. Nemendum í grunnskóla finnst skóli stundum leiðinlegur en til þess að hann 
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verði skemmtilegur þurfi að yfirstíga það sem er erfitt og það þurfi að leggja rækt við 

námið því allt sem kennt er í grunnskólanum sé mikilvægt. Þó eitthvað sé leiðinlegt og 

erfitt þá eigi ekki að gefast upp, það sé hægt að ná tökum á hlutunum. Mikilvægt sé að 

nemendur taki ábyrgð á sjálfum sér því enginn annar geti gert það fyrir þá og að þeir geri 

sér grein fyrir því að það að standa sig vel í námi gagnast manni vel í lífinu. Nemendur í 

grunnskóla eiga að njóta lífsins, sagði einn viðmælandinn, líða vel í skólanum en einnig er 

gott fyrir þá að hugsa fram í tímann með því að leggja hart að sér við námið og finna þá 

seinna meir að þeir uppskeri laun erfiðisins. Það er töff að vera í skóla og er mikilvægt að 

nemendur taki þátt í skólastarfinu bæði innan þess og utan og njóti skólagöngu sinnar. 

Fleiri en einn af viðmælendum okkar sagði að nemendur ættu að fylgja hjartanu og láta 

drauma sína rætast.  

5.5 Vinnuferli 

Í upphafi verkefnisins var tekin sú ákvörðun að búa til efni sem ætti að vekja áhuga á 

sérhverri námsgrein í grunnskólum. Eftir umræðu um hvert form afurðarinnar okkar yrði 

var ákveðið að hún yrði vefsíða og myndband. Hópurinn okkar var heldur stór en við 

vorum ellefu. Við ákváðum að skipta okkur í þrjá minni hópa en ávallt var samráð á milli 

hópa. Fjórir voru í hópi sem sá um að koma af stað vefsíðu ásamt fulltrúum úr öðrum 

hópum skapandi hópverkefnis. Fjórir voru hópi sem sá um að klippa viðtölin til og búa til 

heildstætt myndband og lítil myndbönd. Þrír voru svo í hópi sem sá um að afla heimilda 

og skrifa texta sem settur var á heimasíðuna og í myndbandið. Sá hópur hafði einnig 

yfirumsjón með gerð greinargerðar en allir hjálpuðust þó að við gerð hennar. Við öflun 

heimilda og úrvinnslu allra gagna þróaðist verkefnið úr því að fjalla um tilteknar 

námsgreinar yfir í að fjalla um gildi náms með áherslu á grunnskólagönguna. Allir 

hjálpuðust að við vinnu að viðtölunum, bæði að taka þau upp og finna viðmælendur. 

Eftir að hafa unnið með efnið sáum við að við höfðum mikið efni í höndunum og var 

þá ákveðið að  búa til tvö styttri myndbönd til viðbótar, annað með hvatningarorðum sem 

viðmælendur okkar fluttu til áhorfenda og hins vegar myndband um náms- og 

starfsráðgjafa. 

Eitt af markmiðunum með þessu verkefni var að miðla efni okkar með rafrænum 

hætti til að ná til sem flestra. Uppsetning vefsíðu var sú leið sem hentaði best til að hýsa 

þessi myndbönd. Ákvörðun var tekin í sameiningu með heildarhópnum að kaupa lén og 

hýsingu á sem hægt væri að breyta eftir hugmyndum hópanna. Mikilvægt var að einhver 

hefði umsjón með vefsíðunni og sæi um að samræmi væri á undirsíðum hópanna ásamt 

því að setja upp sameiginlegu undirsíðurnar. Hópurinn okkar, Mikilvægi menntunar, tók 
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að sér að sjá um þessa þætti. Hér á eftir verður fjallað um hvernig vinnan fór fram í 

hverjum þætti fyrir sig. 

5.5.1 Viðtöl 

Við hófum mjög snemma að huga að því að finna viðmælendur fyrir myndbandið okkar. 

Við vildum fá einstaklinga sem hefðu eitthvað fram að færa til ungra nemenda. Lögð var 

áhersla á að fá viðmælendur með fjölbreyttan bakgrunn, bæði nemendur í grunnskóla, 

framhaldsskóla, iðnskóla, háskóla og einstaklinga sem hafa lokið námi og starfa á grunni 

menntunar sinnar við ólík störf. Við vorum mjög áköf að byrja og fengum snemma viðtöl 

við Óttarr Proppé stjórnmálamann og listamann, Andra Þór Haraldsson húsasmið og 

Stefán Jakobsson sem er söngvari Dimmu og þroskaþjálfi. Í fyrstu viðtölunum notuðum 

við eina myndavél sem við fórum með á vettvang til að ræða við viðmælendur. Eftir að 

hafa fengið ráðgjöf frá Bæring Jóni Breiðfjörð Guðmundssyni um hvernig væri best að 

taka upp viðtölin sáum við að þessi viðtöl voru ónothæf en við lærðum af mistökum 

okkar. Við tókum þá ákvörðun að bóka margmiðlunarherbergi í Stakkahlíð í tvo heila daga 

og taka viðtöl við sem flesta viðmælendur á þessum dögum og gekk það mjög vel. Þá 

fengum við til okkar meðal annars kennara í sagnfræði við Háskóla Íslands, nema í 

húsasmíði, tvo nemendur í 10. bekk í grunnskóla, þýðanda, kjólaklæðskera, nemanda í 

fjármálaverkfræði við Háskólann í Reykjavík og marga fleiri, en viðmælendur okkar voru 

alls sautján talsins. 

Þegar við byrjuðum að taka viðtölin var verkefnið ennþá á því stigi að taka hverja 

námsgrein fyrir sig og voru spurningarnar eftir því, eins og til dæmis hvert var 

uppáhaldsfagið þitt þegar þú varst í grunnskóla og hefur það nýst þér í lífi þínu og starfi. 

Svörin sem við fengum frá viðmælendunum reyndust mjög fjölbreytt og góð sem gerðu 

það að verkum að verkefnið breytti um stefnu. Í viðtölunum fengum við margvíslegar 

upplýsingar um nám og störf einstaklinga sem mótaði sýn okkar á verkefninu. Viðtölin 

gengu mjög vel en tæknin átti það til að stríða okkur og áttum við í smá erfiðleikum með 

nokkur viðtöl sem varð til þess að þau eru ekki í sömu gæðum og önnur. Þeim var samt 

sem áður haldið inni í heildarmyndbandinu okkar þar sem svörin og upplýsingarnar frá 

viðmælendunum voru það góð að mikilvægt var að halda því. Þegar leið á misserið 

lærðum við betur á klippingu myndbanda sem gerði okkur kleift að vinna viðtölin betur. Í 

lokin vorum við mjög ánægð með alla viðmælendur okkar því þeir höfðu allir eitthvað 

verðmætt fram að færa til verkefnisins.    
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5.5.2 Vefsíða 

Leiðbeinendur verkefnisins útveguðu okkur ráðgjöf frá Páli Ásgeiri Torfasyni til að aðstoða 

okkur við gerð vefsíðunnar og eftir að hafa farið á fund með honum var okkar fyrsta skref 

að festa kaup á léni og hýsingu fyrir vefsíðuna. Næst þurftum við að kynna okkur 

uppsetningu og notkun vefsíðunnar þar sem ekkert okkar hafði reynslu af notkun 

vefumsjónarkerfisins Wordpress. Hvert viðfangsefni skapandi hópverkefnis fékk undirsíðu 

á vefnum en sameiginlegu síðurnar urðu þrjár. Þar sem við vorum umsjónarmenn 

vefsíðunnar sáum við um forsíðuna, útlit vefsins, uppsetningu vefsins og dálkana, „um 

okkur“ og „hafðu samband“. Það var ýmislegt sem þurfti að yfirstíga við gerð þessarar 

síðu og þurftum við að byrja aftur frá grunni tvisvar sinnum en við lærðum af mistökum 

okkar og erum nú töluvert færari í vefsíðugerð en við vorum í upphafi. 

Við gerð vefsíðunnar um verkefnið okkar „Mikilvægi menntunar“  byrjaði 

heimildahópurinn á því að afla heimilda og vinna í texta til þess að setja á síðuna, eftir það 

fór vefsíðuhópurinn í það að byrja að raða efninu á síðuna og setja hana upp. Textinn 

þróaðist og breyttist fram að sýningu. Sá texti sem fór á vefsíðuna og svör viðmælenda 

hafði mikil áhrif á þróun myndbandsins. Til að mynda var myndbandið með náms- og 

starfsráðgjöfum búið til þegar verkefnið hafði þróast í aðra átt og við sáum að það átti vel 

heima í þessu verkefni. Til þess að brjóta upp textann á vefsíðunni var ákveðið að setja 

myndböndin sem við höfðum inn á milli og einnig settum við tilvitnanir frá viðmælendum 

okkar hér og þar í textann til þess að létta á honum. Efst á hverri undirsíðu vefsíðunnar 

Skóli er töff höfðum við kennimerki verkefnisins ásamt titli viðfangsefnisins. Einn hópur í 

skapandi hópverkefninu lét útbúa kennimerki fyrir verkefnið Skóli er töff sem allir hópar 

gátu notað.  

5.5.3 Myndbönd 

Við upphaf vinnslu á myndböndunum fengum við fræðslu frá Bæringi Jóni Breiðfjörð 

Guðmundssyni um myndbandagerð sem hjálpaði okkur við að byrja á verkefninu. Reynsla 

okkar af klippingu var ekki mikil en nokkrir í hópnum höfðu smá grunnþekkingu á 

klippingu sem kom sér vel við vinnslu myndbandanna.  Hópurinn fékk aðgang að tölvu í 

margmiðlunarherbergi í Stakkahlíð og þar voru öll myndböndin unnin. Við hófum að 

klippa myndbrot  úr viðtölunum þegar við vorum búin að taka viðtöl við flesta 

viðmælendur okkar. Byrjuðum við að fikra okkur áfram í klippingunni og lærðum jafnt og 

þétt á forritið, Final Cut Pro, sem notað var við vinnslu myndbandanna. Upprunalega 

hugmyndin var sú að gera myndband fyrir hverja námsgrein, verklega og bóklega, sem 

kennd er í grunnskóla en við sáum snemma í ferlinu að það verkefni var of viðamikið og 
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tókum því þá ákvörðun að gera eitt heildarmyndband og seinna bættust tvö lítil 

myndbönd við. 

Þegar leið á klippingarferlið var ákveðið að gera tvö myndbönd en annað þeirra 

myndi einungis innihalda hvatningarorð viðmælenda til ungra nemenda. Rúmlega viku 

fyrir sýningu tókum við viðtöl við þrjá náms- og starfsráðgjafa og var þá ákveðið að gera 

sérstakt myndband með þeim og var því ætlað að miðla upplýsingum til ungra nemenda 

um hvernig náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað þá við ákvarðanatöku um núverandi 

og áframhaldandi nám og um framtíðarstörf. Við vinnslu myndbandanna þurfti að huga 

að mörgum þáttum. Ekki einungis þurfti að klippa öll myndbrotin saman, heldur þurfti 

einnig að samræma mynd og hljóð, huga að lýsingunni, finna tónlist til að setja undir sem 

var ekki bundin höfundarrétti svo eitthvað sé nefnt. Samvinnan í klippingarferlinu gekk 

vonum framar og höfðu allir tækifæri til að tjá sína skoðun en ef upp komu álitamál þá 

fékk meirihlutinn að ráða. 

5.5.4 Texti, heimildir og greinargerð 

Um leið og efni verkefnisins var ákveðið fór heimildahópurinn að vinna í því að finna 

heimildir sem hægt væri að nota í textana. Við fórum á bókasafn Menntavísindasviðs og 

fengum þar aðstoð við að leita að heimildum. Þar fengum við góða ráðgjöf og lærðum við 

enn betur að nota leitarvefinn leitir.is sem hefur hjálpað okkur mikið við að finna góðar 

heimildir. Við heimildaöflun sáum við að markmið verkefnisins okkar var mjög vítt og 

erfitt var að finna heimildir til að styðja við þær spurningar sem lagðar voru fyrir 

viðmælendur okkar. Á þessum tímapunkti var sá póll tekinn í hæðina að við þyrftum 

einfaldlega að þrengja viðfangsefnið og breyta markmiði verkefnisins en sú ákvörðun var 

tekin í sameiningu með öllum hinum í hópnum. Einnig voru svör viðmælenda í viðtölunum 

mjög víð sem studdu þá ákvörðun okkar að breyta um stefnu. Eftir þessar breytingar var 

ákveðið að við skyldum fjalla um mikilvægi menntunar almennt en leggja mikla áherslu á 

mikilvægi grunnskólagöngu. Eftir þessa þróun áttum við töluvert auðveldara með að finna 

heimildir sem studdu við niðurstöður viðmælenda. Þegar við vorum komin með þó 

nokkrar heimildir fórum við að setja saman texta fyrir heimasíðuna og myndböndin.  

Þessi hópur hafði einnig umsjón með gerð greinargerðar verkefnisins. Mikið af þeim 

textum sem búið var að setja saman fyrir heimasíðuna var hægt að nota í greinargerðina 

en einnig þurfti að finna mikið efni til viðbótar. Ákveðið var að við þyrftum að tengja svör 

viðmælenda okkar við fræðilega textann sem kominn var og var þá farið í að hlusta á öll 

viðtölin og greina frá helstu niðurstöðum þeirra. Allir í hópnum lögðu sitt af mörkum til 

greinargerðarinnar en þessi hópur hélt þó utan um hana og sá um yfirlestur og fleira tengt 

henni.  
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5.6 Sýning 

Þann 17. apríl 2015 var haldin sýning nemenda í Skapandi hópverkefni 2015 þar sem 

verkefni hópanna voru kynnt. Á stórfundi allra sem unnu að verkefninu var sú ákvörðun 

tekin að undirhópar verkefnisins skiptu sér í minni hópa fyrir undirbúning sýningarinnar. 

Myndaðir voru fimm hópar en þeir höfðu allir  ákveðin hlutverk. Þessir hópar voru 

kynningarhópur, veitingahópur, sýningarstaðarhópur, gestamóttökuhópur og hópur sem 

sá um munnlegar kynningar. 

Kynningarhópur: Fyrir hönd okkar hóps voru Valdís og Hólmfríður í sameiginlega 

kynningarhópnum fyrir sýninguna. Hlutverk þess hóps var að ákveða hvernig skyldi 

auglýsa sýningu verkefnisins. Þar sem samfélagsmiðlar eru mjög vinsælir í dag var strax 

ákveðið að búa til auglýsingu til að setja á Facebook. Þar var sett stafræn mynd með 

upplýsingum um sýninguna inn á hópa nemendafélaga Menntavísindasviðs á Facebook. 

Síðan var sendur póstur til kennara skólans um boð á sýninguna. 

Til þess að vekja athygli á sýningunni í  húsnæði skólans voru prentuð út veggspjöld 

með sömu auglýsingu og fór á Facebook. Sú auglýsing var hengd upp um allan skóla. 

Rauðar örvar með textanum ,,Skóli er töff” og upplýsingum um hvar sýningin væri voru 

hengdar upp um skólann og leiddu alla upp á sýningarsvæðið. Að lokum voru hengdar upp 

rauðar blöðrur með textanum ,,Skóli er töff” sem áttu að leiða gesti á sýninguna.  

Veitingahópur: Arndís og Ásrún voru fulltrúar okkar í hópi veitinga. Stofnað var til 

hóps á Facebook þar sem allir meðlimir gátu sett fram hugmyndir. Það var strax byrjað að 

senda tölvupósta á fjöldamörg fyrirtæki, þar á meðal Góu, Nóa Síríus og hin ýmsu bakarí, 

til þess að reyna að fá styrki.  Eftir að hafa fengið lítil sem engin svör var ákveðið að hver 

hópur tæki ábyrgð á að koma með veitingar fyrir sýninguna. Hópurinn okkar ákvað að 

taka að sér að baka litlar formkökur með súkkulaðibitum og döðlugott. Allir í hópnum 

okkar hjálpuðust að.  

Sýningarstaðarhópur: Hanna, Ingibjörg og Jóhanna voru fulltrúar okkar í hópnum. 

Stofnað var til hóps á Facebook en fyrsti formlegi fundur hópsins var 30. mars. Á þeim 

fundi var ákveðið hvernig ætti að tengja alla undirhópana saman á sýningarstað til að 

mynda eina heild. Ákveðið var að hafa eins konar götuskilti með nöfnum hvers undirhóps í 

miðju sameiginlega rýmisins. Einnig var rætt um hvernig ætti að merkja stofurnar en hver 

undirhópur hafði eina stofu undir sinn þátt verkefnisins. Hver undirhópur bar ábyrgð á 

uppsetningu sinnar stofu en sýningarstaðarhópur sá um sameiginlega rýmið. Tveimur 

dögum fyrir sýningu hittist hópurinn í Listgreinahúsi Menntavísindasviðs þar sem unnið 

var að skreytingum. Kvöldið fyrir sýningu var svo sameiginlega rýmið skipulagt, til dæmis 

með því að raða upp stólum og borðum og svo var  lokahönd lögð á uppsetningu 

morguninn fyrir sýninguna sjálfa. 
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Gestamóttökuhópur: Sigurður og Þórdís voru fulltrúar okkar í hópnum. Stofnað var til 

hóps á Facebook þar sem meðlimir gátu rætt saman. Þar kom upp sú hugmynd að panta 

boli með merki Skóli er töff en vegna kostnaðar varð ekki úr því. Skoðaður var einnig sá 

möguleiki að panta barmmerki en að lokum var sú ákvörðun tekin að fá lánuð barmmerki 

þar sem hægt var að setja nöfn í og voru meðlimir verkefnisins með þau á sér á meðan á 

sýningunni stóð. Flest samskipti fóru fram á síðu hópsins á Facebook en haldinn var einn 

fundur þann 10. apríl. Einnig var ákveðið að allir meðlimir Skóli er töff myndu mæta 

smekklega klæddir í svörtu að ofan til þess að mynda eina heild. 

Munnlegar kynningar: Bjarki og Guðrún Ásta voru fulltrúar okkar í hópnum en þeir 

sem voru í þessum hópi sáu um að kynna verkefni sinna hópa. Bjarki og Guðrún Ásta 

ræddu sín á milli hvernig þau vildu kynna myndbandið fyrir gestum sýningarinnar hverju 

sinni. Þau tóku þá ákvörðun að byrja hverja sýningu á því að ræða um áhugamál sem 

kveikju fyrir myndbandið. Myndbandið fékk góðar viðtökur og ekki var annað að sjá en að 

fólk hefði gaman af því. Eftir hverja sýningu þökkuðu Bjarki og Guðrún Ásta gestum fyrir 

komuna og fyrir að hafa sýnt verkefninu áhuga. Einnig bauðst gestum að skrifa á töflu inni 

í stofunni hvað þeim fyndist gera skóla töff.  

Öllum í hópnum „Mikilvægi menntunar“ fannst sýningin ganga mjög vel fyrir sig. 

Myndbandið okkar var sýnt á 25 mínútna fresti, fyrst klukkan 10:20 og síðast klukkan 

12:30 og virtust gestir sýningarinnar hafa mjög gaman af.  

5.7 Lokaorð 

Þetta verkefni var gert með það í huga að gefa nemendum á grunnskólastigi dæmi um 

mikilvægi grunnskólagöngu. Mikilvægt er að hvetja nemendur áfram í námi og rækta með 

þeim jákvætt viðhorf til náms. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir gildi þess að stunda 

nám sitt vel og að það hafi góð áhrif á það sem tekur við í lífi þeirra. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um að grunnskólagangan er grunnur að því sem á eftir kemur, hvort sem um 

er að ræða áframhaldandi nám, vinnu eða að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Nám 

í grunnskóla eflir þroska barna og mótar framtíð þeirra en einnig stuðlar almenn menntun 

að því að auka hæfni einstaklinga til að takast á við áskoranir daglegs lífs.  

Í svörum  viðmælenda kom fram að áhugi þeirra á tilteknum námsgreinum 

í  grunnskóla hafi haft áhrif á val þeirra á námi og síðar atvinnu. Nánast allir viðmælendur 

gátu tengt eftirlætisfag sitt í grunnskóla við það nám eða starf sem þeir stunda í dag. 

Viðmælendur höfðu þó víða sýn á gildi grunnskólagöngunnar og þeir töldu allar 

námsgreinar mikilvægar á sinn hátt. Einnig kom fram að nemendur þyrftu að finna hvar 

áhugi þeirra lægi og að þeir nýttu hæfileika sína í náminu. Jafnframt væri þýðingarmikið 

að þeir efldu almenna þekkingu til að opna fyrir sem flesta möguleika á námi eftir 
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grunnskóla. Út frá svörum viðmælenda sáum við greinilega að áhugi á námi og sérstökum 

námsgreinum í grunnskóla skiptir miklu máli fyrir framtíðarval á námi og starfi.  

Þróunin á verkefninu var að okkar mati mjög jákvæð og gerð myndbands og 

heimasíðu tókst vel. Vinnan við þetta verkefni hefur verið mjög skemmtileg og þá 

sérstaklega hópavinnan. Það getur verið mjög krefjandi að vera í stórum hóp þar sem allir 

hafa sínar skoðanir en við teljum að þessi vinna hafi kennt okkur mikið og undirbúið okkur 

fyrir vinnu okkar í grunnskóla þar sem hópavinna er stór þáttur. Einnig lærðum við mikið 

af rannsókn okkar og svörum viðmælenda og þá sérstaklega hvað nám er mikilvægt og 

hefur mikil áhrif á líf okkar. Vonandi getum við sem kennarar sýnt nemendum hversu 

mikla þýðingu það hefur að stunda nám sitt vel og hafa gaman af því og vonandi getum 

við hjálpað þeim að láta drauma sína rætast.  

Frá og með 11. maí 2015 verður vefsíða Skapandi hópverkefnis 2015 opin almenningi 

og má þar meðal annars sjá fræðslu um gildi grunnskólagöngu og hvatningu til allra um 

frekara nám. Við hvetjum sem flesta til að kynna sér viðfangsefnið enn frekar og skoða 

afraksturinn í heild sinni inn á slóð vefsins skoliertoff.is.  
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