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Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna reynslu kennaranema og viðtöku-

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

grunnskólum. Rannsóknin var gerð á skólaárinu 2005−2006 og tók til kennaranema í 

Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) á síðasta námsári sem höfðu lokið öllu vettvangsnámi 

á grunnskólabraut. Einnig tók hún til viðtökukennara þeirra í kennslugreininni sem 

þeir sérhæfa sig í að kenna.  

Upplýsingaöflun fór fram með tvennum hætti, þ.e. spurningalistar voru lagðir fyrir 

kennaranema og viðtökukennara og einnig var rætt við rýnihóp kennaranema úr 

nokkrum kjörsviðsgreinum.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja kennaranemar að vettvangsnámið sé 

mikilvægur þáttur í kennaranáminu. Virðist ríkja nokkuð almenn ánægja meðal 

kennaranema um einstök vettvangsnámstímabil og tengsl vettvangsnámsins við 

fræðileg námskeið sem þeim tengjast í kennaranáminu. Hins vegar kemur fram að 

mörgum kennaranemum finnst ekki vera um nægilega samfellu að ræða í vettvangs-

náminu. Einnig kemur fram að margir kennaranemar hafa áhyggjur af þekkingu sinni 

í greininni sem þeir sérhæfa sig í og hæfni sinni til að kenna hana á unglingastigi. 

Viðtökukennarar eru samkvæmt niðurstöðunum áhugasamir um að taka þátt í sam-

starfi við Kennaraháskólann með því að vera viðtökukennarar kennaranema. Þeir 

telja að á síðasta vettvangsnámstímabilinu sé þekking kennaranema í kennslugrein-

inni sem þeir sérhæfa sig í nokkuð góð, svo og í kennslufræði. Einnig telja þeir æski-

legt að efla hæfni sína sem viðtökukennara enda kemur fram í svörum um þriðjungs 

kennaranema, að þeir eru ekki fyllilega sáttir við þá leiðsögn sem þeir fá á vettvangi. 

Loks benda niðurstöðurnar til þess að samskipti KHÍ og grunnskólanna þurfi að efla, 

en í rannsókninni kom fram að um þriðjungi viðtökukennara fannst að samskiptin 

væru ekki nægilega mikil.  
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Abstract 
 

The major goal of this study was exploring how student teachers and their school 

advisers experience the practicum part of the teacher education program in the 

Iceland University of Education. The research described here was undertaken during 

the school year 2005–2006 and covered student teachers in the final (third) year of 

the program who, i.e. those students who had experienced all the practicum 

components which the program offers. Also among the participants in this study 

were school advisers who teach particular subjects in upper primary school and guide 

student teachers in their final practicum.  

Data were collected by two means, through questionnaires sent to both groups and by 

a group interview conducted with a mixed group of student teachers in the final year 

of the program.   

The results of the study indicate that the student teachers involved consider the 

practicum part as very important and they seem to be rather satisfied with how it is 

organized and how it connects to other parts of the teacher education program. 

However, they also highlight particular aspects of it which they find problematic. For 

example, many of them feel that the various practicum components might be better 

connected. Also of concern to many students in this study is that they do not feel 

adequately prepared in the subjects they will be teaching in the school.  

The results also indicate that school advisers are generally quite enthusiastic about 

collaborating with the Iceland University of Education. Asked about the student 

teachers’ competencies most of them considered them as rather well prepared, both 

in regard to pedagogy and knowledge of the teaching subjects they were specializing 

in. However, many of them raised concerns about their own abilities in guiding 

student teachers, an issue also mentioned by approximately 30 % of the student 

teachers. Besides, about one-third of the school advisers felt that the communication 

between them and the Iceland University of Education was not adequate.  
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lögð fram til M.Ed.-prófs og svarar til 20 eininga í meistaraprófs-

námi við framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands. 

Leiðbeinendur mínir voru dr. Hafþór Guðjónsson, dósent í kennslufræði í Kennara-

háskóla Íslands (KHÍ) og dr. Amalía Björnsdóttir, dósent í aðferðafræði við sama 

skóla. Stend ég í mikilli þakkarskuld við þau fyrir góða leiðsögn og aðstoð. Ég hef 

lært mikið af þeim báðum og ekki síst það að alltaf er hægt að finna leiðir þó að 

sjónarmið séu ólík.  

Öllum sem svöruðu spurningalistunum, bæði kennaranemum og viðtökukennurum, 

svo og rýnihópi kennaranema, færi ég mínar bestu þakkir.  

Ég vil einnig þakka þeim sem veittu mér aðstoð við að glöggva mig á helstu atriðum 

í þróun vettvangsnáms. Þar nefni ég fyrst nafn Ólafs H. Jóhannssonar sem var mér 

góður stuðningur og var auk þess í rýnihópi sem dró upp mynd af vettvangsnámi í 

KHÍ á undanförnum áratugum. Auk hans voru í hópnum Jónas Pálsson, fyrrverandi 

rektor KHÍ og skólastjóri Æfingaskólans, Jónína Vala Kristinsdóttir, lektor í KHÍ og 

Gunnar Börkur Jónasson, aðjunkt í KHÍ og kennari í Háteigsskóla. Öllu þessu fólki 

þakka ég fyrir að hafa gefið mér af tíma sínum. Einnig vil ég þakka Kolbrúnu 

Sigurðardóttur, Lilju M. Jónsdóttur og dr. Ingvari Sigurgeirssyni fyrir veitta aðstoð. 

Vægi sögulega þáttarins er ekki mikið í verkefninu en hefur varpað skýrara ljósi á 

viðfangsefnið í mínum huga. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hvetja mig til að ljúka verk-

inu. Það fer ekki hjá því að þegar nám er stundað með vinnu eins og í mínu tilviki, að 

vinnan við verkefnið fer fram í frítíma og á heimilinu. Á lokasprettinum fékk ég góð-

an stuðning eiginmanns míns, Hreins Hákonarsonar, um álitamál af ýmsu tagi og 

einnig lásu Hreinn og Haraldur, sonur okkar, ritgerðina yfir og komu með málfars-

legar ábendingar. Ólafur Arnar Arthúrsson, tengdasonur minn, hjálpaði mér með 

tæknileg atriði. Ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa gefið mér þann tíma sem ég 

þurfti til að vinna verkefnið. 

 

Kjalarnesi, í apríl 2007, Sigríður Pétursdóttir. 
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Inngangur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er reynsla kennaranema og viðtökukennara af 

vettvangsnámi í Kennaraháskóla Íslands (KHÍ). Mikilvægur þáttur í kennaramenntun 

yfirleitt sem og allri starfsmenntun er tenging og samfléttun fræða og starfs og vegur 

vettvangsnám þar þungt. Vettvangsnám er sá hluti kennaranámsins sem fram fer í 

grunnskólum.  

Í vettvangsnáminu fer fram starfsþjálfun þar sem fræði og útfærsla á vettvangi (teoría 

og praxis) þurfa að haldast í hendur á markvissan hátt. Í kennaranámi er nám í 

kennslugreinum, uppeldis- og menntunarfræðum og vettvangsnám oftast tengt saman 

(Rúnar Sigþórsson ritstj., Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999) og með þeim hætti er námið nú 

skipulagt í KHÍ. Sú tenging er afar mikilvæg og sömuleiðis gagnkvæmt flæði milli 

þessara þriggja þátta sem hvort tveggja styrkir heildina og hvern einstakan þátt. 

Kennarastarfið er flókið starf og felst m.a. í því að skipuleggja nám nemenda út frá 

kennslufræðilegum hugmyndum, aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrám. 

Markmið námskrár þarf að laga að þörfum nemendahóps í hverju tilviki, einstakra 

nemenda og aðstæðum í hverjum skóla. Kennarar hafa nokkuð frjálsar hendur innan 

þessa ramma um útfærslu kennslu sinnar og verður því að líta svo á að þeir sem fag-

menn beri ábyrgð á endanlegri útfærslu kennslunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

Skólastarf hefur tekið miklum og margvíslegum breytingum á undanförnum árum. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson tók viðtöl við 67 kennara og skólastjóra um kennara-

starfið og breytingar sem orðið hefðu á starfi íslenskra grunnskólakennara á síðasta 

hluta tuttugustu aldar. Mat  viðmælendanna var að töluverðar breytingar hefðu orðið 

á kennarastarfinu í þá átt að það hefði orðið erfiðara. Þeir telja að nemendahópurinn 

hafi breyst og að þættir sem snúa að skóla án aðgreiningar hafi sett svip sinn á starfið 

og einnig aukið samstarf kennara og annars fagfólks. Þá kemur fram að 

viðmælendurnir telja að skólastarf hafi færst frá því að miðast við ákveðið námsefni í 

þá átt að unnið sé út frá markmiðum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

Flestar breytingar á skólastarfi hafa gert starf kennara flóknara og vandasamara en 

áður. Þörfin fyrir að skilgreina sérfræði kennarastarfsins og að búa verðandi kennara 

undir starf sitt sem sérfræðinga í kennslu eykst í samræmi við þetta (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999). Í ljósi þessa er mikilvægt að vettvangsnám í kennaramenntun 

þróist hverju sinni í samræmi við breyttar aðstæður í skólastarfi.  
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Í vettvangsnámi fær kennaraneminn tækifæri til að starfa með kennurum á vettvangi, 

að vinna að ákveðnum verkefnum undir leiðsögn þeirra og skiptast á skoðunum við 

þá um raunveruleg viðfangsefni í kennslu. Í vettvangsnámi reynir því á þekkingu 

kennaranemans á ýmsum sviðum sem snerta kennarastarfið.  

Vettvangsnám hefur verið snar þáttur í kennaramenntun á Íslandi frá því að kennara-

nám var sett á laggirnar með lögum, eða allar götur frá árinu 1908 (Vefur KHÍ, 

2007). Þegar kennaramenntun var færð af framhaldsskólastigi á háskólastig árið 1971 

(Lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971) var vettvangsnámið aukið til muna. 

Kennarar í æfingadeildum Kennaraskólans og síðar Æfingaskólanum störfuðu í 

nánum tengslum við kennara Kennaraskólans, síðar KHÍ. Þegar Æfingaskólinn var 

lagður niður 1996 breyttist staða þeirra sem komu að undirbúningi og úrvinnslu 

vettvangsnáms innan KHÍ með því að störf fastráðinna æfingakennara voru lögð 

niður en ofangreindir þættir höfðu að verulegu leyti hvílt á herðum þeirra. Skipulag 

vettvangsnámsins hélst þó óbreytt í meginatriðum. 

Árið 2000 tók gildi ný skipan kennaranáms í KHÍ og var vettvangsnámið sem fyrir 

var lagað að nýju skipaninni. Þá jókst vægi sérhæfingar í kennaramenntun þannig að 

nemar völdu eina kjörsviðsgrein í stað tveggja áður. Í samræmi við það jókst vett-

vangsnám í kjörsviðsgreininni. Fram undan eru miklar breytingar á kennaranáminu 

og hefur undanfarið verið unnið að nýrri skipan sem tekur gildi haustið 2007. Ljóst er 

að breytingar verða á skipulagi vettvangsnáms. Vettvangsnám í grunnskólakennara-

námi í KHÍ og fyrirrennara þess skóla, Kennaraskóla Íslands (KÍ), hefur ekki verið 

rannsakað að neinu marki. Kennslukannanir hafa reyndar verið lagðar fyrir nemendur 

eins og í öðrum námskeiðum og eins hafa úttektir verið gerðar á náminu. Ekki hefur 

þó verið um eiginlegar rannsóknir að ræða. Því þótti undirritaðri, sem er verkefnis-

stjóri vettvangsnáms, áhugavert að rannsaka sýn kennaranema og viðtökukennara í 

grunnskólum á vettvangsnámið eins og það er skipulagt nú, með það í huga að hægt 

sé að byggja á því sem hefur reynst vel að mati þeirra og fá jafnframt ábendingar um 

það sem betur má fara. Skipulag kennaramenntunar og hvernig staðið er að námi á 

vettvangi er með ýmsu móti í kennaraháskólum. Sjálfsagt er að hafa hugmyndir 

fræðimanna til hliðsjónar við skipulag en einnig þarf að taka mið af eigin aðstæðum 

og læra af fenginni reynslu.  

Rannsóknin fór fram á skólaárinu 2005−2006. Rannsóknarspurningin sem leitað er 

svara við er: Hver er reynsla kennaranema og viðtökukennara af vettvangsnámi? 
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Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar veiti þeim sem koma til með að skipu-

leggja vettvangsnám í KHÍ gagnlegar upplýsingar sem geta nýst til að efla kennara-

námið. Einnig eru vonir bundnar við að rannsóknarniðurstöður geti nýst öðrum til 

frekari rannsókna á þessu sviði. 

Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að í 1. kafla er stiklað á stóru í þróun vett-

vangsnáms frá því að kennaramenntun hófst á Íslandi. Í 2. kafla er gerð grein fyrir 

skipulagi vettvangsnáms á grunnskólabraut 2002−2006, en á þeim tíma voru 

þátttakendur í rannsókninni við nám í KHÍ. Í 3. kafla er að finna fræðilega umfjöllun 

um kennaramenntun almennt og vettvangsnám sérstaklega og helstu hugtök sem 

snerta þessi svið tekin til skoðunar. Greint er frá rannsóknarspurningunni, aðferð og 

framkvæmd rannsóknarinnar í 4. kafla og í 5. kafla er sagt frá niðurstöðum úr 

spurningalistakönnunum sem lagðar voru fyrir kennaranema og viðtökukennara. 

Einnig er upplýsingum úr rýnihópsviðtali við kennaranema fléttað inn í umfjöllun um 

niðurstöður úr svörum við opnum spurningum í spurningalista sem lagður var fyrir 

kennaranemana. Í 6. kafla eru megin niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í tengslum 

við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði.  
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1 Þróun vettvangsnáms í kennaranámi í KÍ og KHÍ 
Til þess að varpa ljósi á hvernig núverandi skipulag vettvangsnáms í kennara-

menntun í KHÍ hefur mótast verður hér á eftir litið um öxl og horft til upphafs þess 

og þróunar og reynt að draga fram hverjir hafi verið helstu áhrifavaldar í því sem við 

nú köllum „vettvangsnám“, en var áður nefnt „æfingakennsla“ eða „kennsluæfingar“. 

Ritaðar heimildir voru skoðaðar og sögulegra upplýsinga aflað með því að taka 

viðtöl við nokkra fyrrverandi starfsmenn Æfingaskólans sem einnig eru eða voru 

starfsmenn KHÍ. Viðtöl voru tekin við Ólaf H. Jóhannsson, lektor í KHÍ, fyrrverandi 

æfingakennara, æfingastjóra og skólastjóra  í Æfingaskólanum, Jónas Pálsson, 

fyrrverandi skólastjóra Æfingaskólans og fyrrverandi rektor KHÍ, og Jónínu Völu 

Kristinsdóttur, lektor í KHÍ, fyrrverandi æfingakennara í Æfingaskólanum og 

æfingastjóra. Jafnframt var rætt við rýnihóp sem fyrrgreindir þrír einstaklingar voru í 

og auk þess bættist Gunnar Börkur Jónasson, aðjunkt í KHÍ og kennari í 

Háteigsskóla, í hópinn. Hópurinn var valinn með það í huga að fá fram ólík 

sjónarmið í umræðu um Æfingaskólann og tengsl hans við KHÍ. 

Æfingadeildir 

Þegar sjónum er beint að sögulegri þróun æfingakennslu í kennaramenntun á Íslandi 

er við hæfi að gera fyrst grein fyrir skipan hennar við stofnun Kennaraskóla Íslands 

og áherslu skólafólks í landinu á stofnun sérstaks æfingaskóla fyrir kennaraefni. Nú 

eru liðin tæp 100 ár síðan formleg kennaramenntun hófst á Íslandi. Árið 1908 voru 

sett lög um kennaramenntun og sama ár tók Kennaraskóli Íslands til starfa í nýju húsi 

við Laufásveg í Reykjavík. Strax beindist athygli að þætti kennsluæfinga í starfsnámi 

kennara og var æfingakennsla frá upphafi snar þáttur kennaranámsins (Vefur KHÍ, 

2007). Í vígsluræðu 1908 sagði fyrsti skólastjóri Kennaraskólans, séra Magnús 

Helgason:  

…að stofna dýran kennaraskóla, en hamla svo notum hans með því að láta hann 

vanta það, sem hverjum kennaraskóla er nauðsynlegt, t.d. æfingaskóla og 

leikfimishús; það væri meiri fásinna en svo, að ætlandi sé stjórn og þingi (Magnús 

Helgason, 1934).  

Fyrsta haustið sem skólinn starfaði var ákveðið að taka 20 börn á skólaaldri og kenna 

þeim í kjallara Kennaraskólans. Æfingakennsla kennaraefna næstu áratugina fór svo 

fram í svokölluðum æfingadeildum í nokkrum skólum þar sem æfingakennarar 
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Kennaraskólans kenndu börnum á skólaaldri. Eftir því sem skólaskyldualdur tók til 

fleiri árganga jókst æfingakennslan (Freysteinn Gunnarsson, 1958).  

Á fyrsta starfsári Kennaraskólans voru kennsluæfingar fimm stundir á viku og voru 

þær í kristnum fræðum, íslensku, reikningi, náttúrufræði og landafræði, ein stund í 

hverri grein. Sáu greinakennarar um kennsluæfingarnar, hver í sinni grein. Ári síðar 

var Jónas Jónsson frá Hriflu ráðinn fyrsti æfingakennarinn og eftir það var kennsla 

barnanna og æfingakennslan á hendi æfingakennara. Smátt og smátt jókst æfinga-

kennslan og árið 1920 var æfingabekknum skipt í tvær deildir. Æfingakennslan fór 

fram á nokkrum stöðum fyrstu áratugina: í Kennaraskólahúsinu, í Miðbæjarskól-

anum, í Austurbæjarskólanum og í Grænuborg þar sem Ísak Jónsson hafði smábarna-

skóla sinn áður en byggt var hús við Stakkahlíð fyrir Ísaksskóla (Freysteinn 

Gunnarsson, 1958).  

Árið 1932 tók Ísak Jónsson við æfingakennslu yngri barna en fram að þeim tíma 

hafði skólaskylda aðallega verið miðuð við tíu ára aldur í framkvæmd og kennara-

nemar höfðu ekki kennt yngri börnum. Ísak greinir frá því að kennsluæfingar hafi 

fram að þeim tíma aðeins verið hálfrar stundar æfingar. Hver kennaranemi kenndi 

hálfa klukkustund og þá tók næsti við. Á kennsluprófi kenndu nemar þó í heila 

klukkustund (Ísak Jónsson, 1958).  

Á seinni hluta fimmta áratugarins hafði æfingakennslan þróast í þrjú stig í æfinga-

deildunum og var bundin við aldur og ákveðnar námsgreinar, þ.e. 6−8 ára börn, 9−10 

ára börn og 11−12 ára börn. Á fjórða, fimmta og sjötta áratugnum var æfinga-

kennslan þannig skipulögð að móðurmálskennsla var mest æfð á elsta stigi, landa-

fræði, kristinfræði, reikningur og skrift á miðstigi og á yngsta stiginu æfðu kennara-

nemar kennslu í móðurmáli, átthagafræði og reikningi (Björgvin Jósteinsson og 

Ólafur H. Jóhannsson, 2002).  

Árið 1958 var gefið út afmælisrit Kennaraskólans í tilefni af fimmtíu ára afmæli 

skólans. Þar greinir Freysteinn Gunnarsson skólastjóri frá skipulagi æfingakennslu 

frá upphafi. Um nýliðið skólaár 1957−1958 segir hann að þá hafi skólinn haft á 

sínum vegum fjórar deildir eldri barna og þrjá æfingakennara í þeim, og auk þess 

fullan aðgang að ágætum smábarnaskóla í mörgum deildum og tvo æfingakennara.  

Byggingaframkvæmdir hófust á nýju húsnæði fyrir Kennaraskólann árið 1956 og var 

skólahúsið við Stakkahlíð tekið í notkun 1962. Í fyrrgreindu afmælisriti reifar 
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Freysteinn Gunnarsson skólastjóri þá skoðun sína að nú þegar nýr kennaraskóli rísi 

af grunni megi ekki dragast að honum verði fenginn til afnota fullgildur æfingaskóli 

(Freysteinn Gunnarsson, 1958). 

Mjög ákveðinn vilji skólafólks virðist hafa staðið til þess að nauðsynlegt væri að 

æfingakennsla færi fram í sérstökum æfingaskóla sem starfaði í nánum tengslum við 

Kennaraskólann. Ísak Jónsson skólastjóri og æfingakennari í yngri barna kennslu 

setti fram mjög metnaðarfullar hugmyndir í afmælisritinu í kafla sem hann nefnir 

„Óskhyggja um æfingakennslu“. Þar lýsir hann áætlun um það hvernig kennaranemi 

kæmi í upphafi kennaranáms inn í skóla til að fylgjast með reyndum kennurum og 

aðstoða þá. Síðan yrði ábyrgð nemans aukin smátt og smátt eftir því sem á kennara-

námið liði og hann fengi í auknum mæli að takast á við kennslu. Þegar neminn 

byrjaði að spreyta sig á kennslu átti það fyrst að vera hálf kennslustund sem síðan 

myndi lengjast í heila stund og nefnir Ísak það stundaráfanga. Þegar liði á kennara-

námið kæmu síðan kennsludagleið, vikuæfingar og tímabilsæfingar. Á þessum tíma 

er farið að ræða hugmyndir um svokallað kandídatsár og telur Ísak að full kennara-

réttindi ætti ekki að veita fyrr en viðkomandi hefði kennt í einn vetur. Í áætlun Ísaks 

felst náið samstarf Kennaraskóla og æfingaskóla:  

 

Og slíkur æfingaskóli yrði að vera fjölmennur og hafa á að skipa úrvals kennaraliði. 

Vænta mætti að við þær aðstæður yrði kennaranámið það, sem því ber að vera: 

Persónuleg reynsla í starfi, sjálfsnám með vökulli handleiðslu, einkum framan af. 

Kennsla er starf, og hún á því að lærast í starfi (Ísak Jónsson, 1958, bls. 231). 

 Í niðurlagi kaflans segir þessi frumkvöðull í íslensku skólastarfi: 

 

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

með nýjum herrum. 

En vel þætti mér, ef þessi áætlunarbrot gætu orðið nokkur bending fyrir þá, sem 

æfingakennslu hafa á hendi við Kennaraskóla Íslands í framtíðinni. 

Og gjarnan hefði ég viljað, að þessi fátæklegu orð sýndu það, að sá, sem fyrstur 

hafði ábyrgð á æfingakennslu fyrir skólastig yngri barna í Kennaraskóla Íslands, 

vildi gera betur en honum reyndist fært að koma í framkvæmd.  

Ég vil svo ljúka þessu máli með því að árna Kennaraskóla Íslands allra heilla á 

hálfrar aldar afmælinu. Megi honum auðnast að verða það, sem kennaraskóla ber að 

vera. En það er SKÓLI SKÓLANNA (Ísak Jónsson, 1958, bls. 232−233). 
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Óhætt er að segja að svo skrifar framsýnn maður og stórhuga. Ísak gerir einnig vel 

grein fyrir þætti æfingakennarans í hugmyndum sínum, en á þessum tíma var æfinga-

kennarinn bæði kennari við Kennaraskólann og bekkjarkennari nemendanna í 

Æfingadeildinni. Þar koma fram hugmyndir sem vel ríma við umræður nútímans um 

vettvangsnám, t.d. um góða leiðsögn við kennaranema í kennslustofunni jafnt og þétt 

og mikilvægi úrvinnslu að kennslu lokinni út frá atvikum sem upp koma í kennslu. 

Björgvin Jósteinsson sem var samstarfsmaður Ísaks og æfingakennari um áratuga-

skeið segir frá því hvernig æfingakennslan hafi verið bútuð niður í stuttar kennslu-

stundir og að hver kennaranemi hafi aðeins fengið 10 til 20 mínútur til umráða og því 

hafi tveir nemar komist að í hverri kennslustund. Eftir kennsluna, í frímínútum barn-

anna, hafi síðan farið fram gagnrýnar umræður um kennsluna (Björgvin Jósteinsson, 

1983).  

Barátta fyrir aukinni æfingakennslu og sérstökum æfingaskóla var löng og tók um 

hálfa öld. Draumurinn rættist árið 1968 þegar Æfinga- og tilraunaskóli Kennara-

skólans var stofnaður í næsta nágrenni við Kennaraskólann á Rauðarárholti. Fyrsti 

skólastjóri var Guðmundur I. Guðjónsson sem hafði verið æfingakennari við 

Kennaraskólann frá 1947. Hans naut stutt við í skólastjórastarfi þar sem hann lést 

þremur árum síðar og við starfi skólastjóra tók Jónas Pálsson sálfræðingur og síðar 

rektor Kennaraháskóla Íslands. Jónas greinir frá ástæðum og forsendum þess að skól-

inn var stofnaður á 7. áratugnum í áhugaverðum kafla sem hann nefnir Draumar og 

veruleiki á jaðrinum í bókinni Skóli í deiglu (2002). Í bókinni eru birtar frásagnir úr 

skólastarfinu á þeim tíma sem Jónas stjórnaði skólanum, en það voru 11 ár. Hér á 

eftir verður reynt að gera stuttlega grein fyrir helstu áherslum í starfi Æfingaskólans í 

þau tæpu þrjátíu ár sem hann starfaði frá 1968 til 1996 og sjónum einkum beint að 

sérstöðu hans.  

Æfingaskólinn 

Nýi skólinn var faglega og sögulega hluti af Kennaraskólanum og síðar Kennara-

háskólanum. Það var því eitt helsta verkefni skólans að vera miðstöð æfingakennslu 

og hafa umsjón með því verki og hlýtur æfingakennslan því að teljast forsenda þess 

að skólinn varð til sem stofnun. Starfsemi Kennaraskólans og Æfingaskólans var á 

þessum tíma mjög nátengd þar sem hlutverk þeirra skaraðist í mikilvægum atriðum 

og má í því sambandi aftur nefna æfingakennsluna sem var snar þáttur í kennara-
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menntuninni sem Kennaraskólinn veitti en æfingastjórinn hafði aðsetur í 

Æfingaskólanum (Jónas Pálsson, 2002). 

Ein sérstaða Æfingaskólans var að þar störfuðu nokkrir „fastráðnir æfingakennarar“. 

Þeir höfðu hærri laun og lægri kennsluskyldu en aðrir kennarar á sama skólastigi. Frá 

upphafi höfðu æfingakennarar við gömlu æfingadeildir KÍ verið ráðnir á sömu kjör-

um og kennarar Kennaraskólans enda höfðu þeir kennsluskyldu við þann skóla. Lögð 

var áhersla á að fá vel menntaða kennara til starfa. Í erindisbréfi fyrir æfingakennara 

við Æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla Íslands frá 1978 (fylgiskjal X) segir að 

störf æfingakennara skuli skiptast milli kennslu í Æfingaskólanum, kennslu í 

kennslufræðum við Kennaraháskóla Íslands og annarra verkefna. Tekið er fram að 

náið samstarf skuli vera milli æfingakennara og kennara KHÍ. Eftirtalin atriði koma 

ennfremur fram í erindisbréfinu: 

• Æfingakennarar áttu að vera æfingastjóra til aðstoðar við skipulagningu og 

framkvæmd æfingakennslu. Þeir áttu að hafa umsjón með því að kennaraefni 

tileinkuðu sér færni og öryggi í að undirbúa og framkvæma kennslu í skyldu-

námsskólum, öðluðust skilning á öðrum viðfangsefnum kennara og leikni í að 

sinna þeim. Þá áttu þeir að hafa samskipti við lausráðna æfingakennara, en 

það voru kennarar í öðrum skólum en Æfingaskólanum sem tóku á móti 

kennaranemum í æfingakennslu (nú kallaðir viðtökukennarar); bjóða upp á 

viðtöl, halda fundi og fara í heimsóknir í skóla. 

• Æfingakennarar áttu að aðstoða kennaraefni við að undirbúa kennslu þannig 

að framsetning og vinnubrögð hæfðu getu og þörfum nemendanna og þjón-

uðu markmiðum viðkomandi námsgreina. Einnig átti æfingakennarinn að 

ræða við nemana eftir æfingakennsluna, aðstoða þá við að meta kennsluna og 

viðbrögð nemenda með hliðsjón af grundvallaratriðum uppeldisfræða. Hann 

skyldi þá leiðbeina nemum um þá þætti sem betur hefðu mátt fara og hvetja 

þá til að leita eigin leiða í starfi sínu.  

• Æfingakennarar áttu að annast sýnikennslu fyrir kennaranema og leiðbeina 

þeim í verki við undirbúning kennslu. Einnig að taka á móti þeim í viðtöl og 

leiðbeina þeim um kennslu almennt. Sú vinna átti að fara fram í Æfinga-

skólanum. 

• Gert var ráð fyrir að æfingakennararnir tækju þátt í nýbreytniverkefnum sem 

tækju til skipulags, kennsluhátta og námsefnis innan Æfingaskólans að beiðni 
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skólastjóra og gert var ráð fyrir að þeir tækju að sér fagstjórn í ákveðnum 

námsgreinum í skólanum. Einnig mátti fela þeim rannsóknir á skólastarfi í 

samráði við kennara KHÍ.  

• Æfingakennarar áttu að fylgjast með nýjungum í skólastarfi almennt á sér-

sviði sínu og miðla þeirri þekkingu til lausráðinna æfingakennara og annarra.  

• Gert var ráð fyrir að stjórn Æfingaskólans og KHÍ myndu ákveða ár hvert 

með hliðsjón af kjarasamningum og í samráði við æfingakennarana með 

hvaða hætti starfsskylda þeirra skiptist milli kennslu og annarra verkefna sem 

fram koma í erindisbréfinu. 

Eins og sjá má var gert ráð fyrir að æfingakennararnir væru í fararbroddi skóla-

þróunar og framsæknu skólastarfi og í því að miðla nýjungum til annarra kennara og 

kennaraefna. Munnlegum og skriflegum heimildum ber saman um að þessi atriði hafi 

mjög sett svip sinn á starf Æfingaskólans (Kolbrún Sigurðardóttir, 2002; Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 20061; Ólafur H. Jóhannsson, 20052). Að mati Kolbrúnar Sigurðar-

dóttur var Jónas Pálsson skólastjóri mikill hugsjónamaður um framsækið skólastarf 

og nýjungar í skólamálum og tókst að skapa aðstæður fyrir gróskumikið þróunarstarf. 

Bakgrunnur Jónasar hefur eflaust haft sitt að segja um víðsýni hans og sveigjanleika. 

Hann var sálfræðingur að mennt og hafði starfað að sálfræðiráðgjöf hjá Sálfræðideild 

skóla og víðar, hann var sveitamaður sem ekki hafði farið hefðbundna braut í 

gegnum skólakerfið og var ekki kennaramenntaður sjálfur. Honum tókst með 

stjórnunarháttum sínum að láta menn takast á um málefni og færa rök fyrir máli sínu. 

Hann lagði áherslu á frelsi kennara sinna til að fara eigin leiðir í starfi, gætu þeir 

rökstutt verk sín. Þetta varð til þess að vinnubrögð kennara voru mjög ólík, allt frá 

mjög hefðbundinni kennslu til mikillar nýbreytni í skólastarfi (Kolbrún Sigurðar-

dóttir, 2002).  

Gunnar Börkur Jónasson telur að starfið í Æfingaskólanum hafi einkennst af því að 

nemandinn var í brennidepli, að námið hefði tilgang í augum hans og hann væri 

virkur í námi sínu. Mannúðarsjónarmið gagnvart nemendum voru ríkjandi og reglum 

fylgt þannig að þær hefðu tilgang í augum nemenda (Gunnar Börkur Jónasson, 

20063). Hugmynd Jónasar var að vinnuframlag sérkennara, sálfræðinga og félags-

ráðgjafa myndi nýtast allri stofnuninni til hagsbóta fyrir alla nemendur námslega og 

                                                 
1 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006. 
2 Viðtal við Ólaf H. Jóhannsson, 2005. 
3 Gunnar Börkur Jónasson, rýnihópsviðtal 2006. 
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félagslega (Guðrún Jónsdóttir, 2002; Þóra Kristinsdóttir, 2002). Hér var því 

einstaklingsmiðað nám og skóli án aðgreiningar í brennidepli löngu áður en sú stefna 

náði almennum hljómgrunni (Stefna Reykjavíkurborgar í menntamálum, 2006). 

Æfingaskólinn var um og upp úr 1980 í hópi margra skóla (þ.á m. Fossvogsskóli, 

Snælandsskóli og Grunnskólinn á Kópaskeri) þar sem unnið var í anda þess sem nú 

væri líklega kallað einstaklingsmiðað nám. Í kjölfar stofnunar skólarannsóknadeildar 

menntamálaráðuneytisins seint á sjötta áratug síðustu aldar jókst áhugi á virkum og 

nemendamiðuðum kennsluháttum, samþættingu námsgreina, og sveigjanlegu og 

skapandi skólastarfi af ýmsu tagi (Ingvar Sigurgeirsson, 1983; Ingvar Sigurgeirsson, 

1998). 

Nýbreytni- og þróunarstarfið í Æfingaskólanum fólst einnig í samkennslu milli ár-

ganga og innan árganga, miklu samstarfi og samábyrgð, verkaskiptingu og teymis-

vinnu kennara. Þá var unnið í samræmi við ný viðhorf í lestrarkennslu og í byrjenda-

kennslu var lögð áhersla á sveigjanlega kennsluhætti og að tengja list- og verkgreinar 

við aðra námsþætti (Gunnar Finnbogason, 2002).  

Kennarar Æfingaskólans voru duglegir að afla sér fróðleiks á öllum sviðum kennslu-

fræða í bókum og tímaritum og prófa nýjar hugmyndir í starfi sínu. Einnig voru þeir 

ötulir við að sækja námskeið um kennslufræðileg efni. Til marks um þetta má nefna 

að Ulrika Leimar4 kom tvisvar hingað til lands og hélt námskeið fyrir kennara 

Æfingaskólans og kynnti nýstárlegar hugmyndir í lestrarkennslu, LTG-lestrar-

kennsluaðferðina, sem þá var að ryðja sér til rúms (Jónína Vala Kristinsdóttir, 20065; 

Kolbrún Sigurðardóttir, 2002). 

Þemaverkefni settu svip sinn á starfið og var þess gætt að vinnubrögð væru bæði fag-

leg og lýðræðisleg. Einnig má geta þess að foreldrar voru öflugur bakhjarl skólans. 

Mikið var lagt upp úr góðu sambandi við foreldra og tóku þeir virkan þátt í ýmsum 

þáttum skólastarfsins (Guðmundur B. Kristmundsson, 2002; Kolbrún Sigurðardóttir, 

2002). 

Á tímabili í kringum 1980 var lögð töluverð vinna í að skoða hvernig æfingakennslu 

væri háttað í löndunum í kringum okkur (Ólafur H. Jóhannsson, 20056). Kennarar 

                                                 
4 Ulrika Leimar var sænsk og höfundur LTG-lestrarkennsluaðferðarinnar (LTG – Läsning på talets 
grund) sem á íslensku er nefnd lestur á grundvelli tals. Aðferð þessi byggir á talmáli barna og er lögð 
sérstök áhersla á að þjálfa talmálið og örva málþroska barna (Gunnar Finnbogason, 2002). 
5 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006. 
6 Viðtal við Ólaf H. Jóhannsson, 2005. 
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fóru a.m.k. til Noregs og Skotlands og kynntu sér starfið í kennaraskólum þar. Einnig 

komu erlendir fræðimenn og fyrirlesarar til Íslands fyrir forgöngu Jónasar og fleiri 

kennara. Sem dæmi má nefna að Gunnar Handal hélt námskeið fyrir kennara KHÍ og 

Æfingaskólans (Jónína Vala Kristinsdóttir, 20067). Hugmyndin var að lagður yrði 

grunnur að betri leiðsögn við kennaranema í vettvangsnámi en kenningar Handals og 

samstarfsmanns hans, Per Lauvås, voru þá ofarlega á baugi í umræðu um leiðsögn í 

kennaranámi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993) og verður nánar greint frá hugmyndum 

þeirra í 3. kafla.  

Af þessum örfáu dæmum má sjá að gróska var mikil í starfi kennara Æfingaskólans 

og farvegur fyrir miðlun reynslu þeirra var kennsla í KHÍ og undirbúningur kennara-

nema fyrir vettvangsnám og jafnframt kennsla á endurmenntunarnámskeiðum fyrir 

kennara. Með erindisbréfinu frá 1978 er lagður grunnur að starfi sem hafði það 

markmið að gera æfingakennslu kennaranema árangursríka. Þar er um að ræða þætti 

sem alltaf hafa verið og eru enn lykilatriði í vettvangsnámi kennaraefna svo sem 

undirbúning kennslu, sjálfa kennsluna og ekki síst úrvinnslu að henni lokinni, mat á 

því sem gerðist og tenging við uppeldisfræði.  

Á þeim tíma sem Æfingaskólinn starfaði höfðu tvær lagabreytingar stjórnvalda mikil 

áhrif á vettvangsnám í kennaramenntun. Sú fyrri var að með lögum frá 1971 (Lög um 

Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971) var kennaramenntun færð af framhaldsskóla-

stigi á háskólastig. Sú síðari varð árið 1995 (Lög um grunnskóla nr. 66/1995) en þá 

var rekstur grunnskóla færður frá ríki til sveitarfélaga. Báðar þessar lagabreytingar 

höfðu mikil áhrif á starf í Kennaraskólanum (síðar KHÍ) og Æfingaskólanum. Færsla 

kennaramenntunarinnar á háskólastig hafði þau áhrif að flest kennaraefni komu inn í 

skólann með meiri menntun en áður og stuðlaði líklega einnig að því að eðli 

menntunarinnar breyttist í átt að akademísku námi. Breytingin hafði einnig þau áhrif 

að ný stétt kennara, háskólakennarar, kom nú að kennaramenntuninni. Þegar slík 

kerfisbreyting verður má gera ráð fyrir að það geti tekið langan tíma að stilla saman 

strengi þeirra sem fyrir eru og hinna sem bætast í hópinn. Síðari aðgerðin sem nefnd 

var, að færa rekstur grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga, hafði mikil áhrif á stöðu 

Æfingaskólans þar sem starfsemi hans var svo nátengd KHÍ og stór hluti starfsmanna 

hafði vinnuskyldu í báðum stofnununum sem nú skyldu heyra undir sitt hvort 

stjórnsýslustigið. Ástæða þess að báðar ofangreindar lagabreytingar höfðu áhrif á 

                                                 
7 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006. 
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vettvangsnámið í kennaramenntuninni sérstaklega, er sú staðreynd að í 

vettvangsnámi mætast alltaf starfsmenn kennaramenntunarstofnunar og grunnskóla. 

Þegar staða þeirra breytist og tengsl stofnananna breytast hefur það áhrif á samstarf 

þeirra sem þar starfa og nema. 

Ætla má að staða Æfingaskólans sem stofnunar hafi veikst til muna við umræðu um 

tilfærslu grunnskólanna til sveitarfélaga. Alla vega urðu lyktir þær að hann var lagður 

niður í kjölfar grunnskólalaganna frá 1995 (Lög um grunnskóla nr. 66/1995) og 

gerður að hverfisskóla í Reykjavík, Háteigsskóla, sem ekki hefur nein formleg tengsl 

við KHÍ umfram aðra skóla. Þó eru þar enn starfandi kennarar sem áður gegndu starfi 

æfingakennara og í KHÍ eru starfandi margir fyrrverandi starfsmenn Æfingaskólans 

sem hafa bætt við sig menntun og verið ráðnir sem háskólakennarar. 

Samvinna um vettvangsnám 

Æfinga- og tilraunaskólinn hafði aðeins starfað í þrjú ár þegar þau tímamót urðu í 

kennaramenntun að hún fluttist á háskólastig. Við það krafðist æfingakennslan 

endurnýjunar og endurskipulagningar (Jónas Pálsson, 2002). Æfingastjórar komu úr 

hópi æfingakennara og höfðu aðsetur í Æfingaskólanum. Hvaða áhrif það hafði á 

kennaramenntunina að hún færðist á háskólastig verður ekki rakið nánar hér en ljóst 

er að vettvangsnámið jókst til muna (Jónína Vala Kristinsdóttir, 20068 og Ólafur H. 

Jóhannsson, 20059). Einnig jókst þá kennsla í þeim greinum sem kennaranemar 

völdu að sérhæfa sig í. Þurfti nú einnig að skipuleggja æfingakennslu í þeim auk 

æfingakennslu á yngsta stigi og miðstigi. Misjafnt var hverjir kenndu kennara-

nemunum kennslufræði greinanna. Það gátu verið faggreinakennararnir sjálfir, kenn-

arar sem störfuðu á skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins eða kennarar í 

Æfingaskólanum. Æfingastjóri undirbjó þó æfingakennsluna í valgreinunum með 

kennaranemum, ekki faggreinakennarar KHÍ, en æfingakennsla á yngsta stigi og 

miðstigi var í föstum skorðum í umsjón æfingakennara í Æfingaskólanum (Jónína 

Vala Kristinsdóttir, 200610).  

Þegar kom fram á sjöunda áratuginn var aðsókn í kennaranám orðin mjög mikil og 

fjöldi nemenda slíkur að ekki var mögulegt að koma því við að allt vettvangsnám 

færi fram í æfingadeildunum og síðar Æfingaskólanum eða í Ísaksskóla. Upp úr 
                                                 
8 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006 .  
9 Viðtal við Ólaf H. Jóhannsson, 2005. 
10 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006. 
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miðri öldinni var fyrst farið að leita til almennra kennara í skólum um land allt til að 

taka á móti kennaranemum í vettvangsnám. Á þeim rúmu sex áratugum sem kennara-

menntunin var á framhaldsskólastigi er æfingakennslan lengst af í eins nánu sam-

bandi við vettvanginn og mögulegt er, þ.e. æfingakennari kennaranemanna er einnig 

kennari nemendanna í bekkjunum í æfingadeildum, Grænuborg og síðar Skóla Ísaks 

Jónssonar. Æfingakennarinn er þá að leiðbeina kennaranemunum í sínu eigin starfs-

umhverfi sem hann sjálfur hefur skipulagt. Samskiptin fara í flestum tilvikum fram 

eingöngu milli æfingakennara og kennaranema.  

Þegar Æfingaskólinn var stofnaður og einkum þegar búið var að flytja kennara-

menntunina á háskólastig 1971 varð starfsumhverfið mun flóknara. Stærstur hluti 

vettvangsnámsins fór þá fram í almennum grunnskólum. Vettvangsnám hvers 

einstaks kennaranema felur í sér viðkvæmt samband allra sem að því koma og krefst 

skýrra og nákvæmra skilaboða. Góð samskipti og skýr skilaboð eru því nauðsynleg 

milli allra sem að koma og æfingakennarar gegndu þar lykilhlutverki. Það reyndi því 

mikið á æfingakennarana í þessu skipulagi þar sem þeir brúuðu bilið á milli þeirra 

tveggja skólastiga sem vettvangsnámið tengist, þ.e. háskóla og grunnskóla. Æfinga-

kennarar kenndu grunnskólabörnum í Æfingaskólanum, kennaranemum í KHÍ og 

grunnskólakennurum á endurmenntunarnámskeiðum og leiðbeindu þeim jafnframt 

um leiðsögn kennaranema. Einnig sinntu þeir þróunarstarfi sem fólst í starfi þeirra 

sem æfingakennarar eins og áður er lýst. Á þeim tíma sem Æfingaskólinn starfaði 

höfðu æfingakennarar mjög mikil áhrif á inntak kennslufræði og framkvæmd 

vettvangsnáms í kennaramenntun á Íslandi. Eftir að Æfingaskólinn var lagður niður 

eru formlega aðeins tvær stofnanir sem tengjast í vettvangsnámi, þ.e. KHÍ og grunn-

skóli. Ætla má að sú breyting einfaldi upplýsingamiðlun og samskipti.  

Það er umhugsunarefni hver hlutur lausráðnu æfingakennaranna úti á vettvangi (sem 

síðar voru kallaðir viðtökukennarar) hefur verið og sennilega hefur þáttur þeirra verið 

misjafnlega stór í gegnum árin. Þegar fræði og útfærsla í starfi fléttast saman í 

vettvangsnámi er jafnvægi þessara þátta forsenda góðs árangurs. Báðir verða að 

hljóta nægilegt vægi og virðingu. Sú jafnvægislist hefur löngum verið erfið glíma 

(Moos, 1993). Í viðtali við Ólaf H. Jóhannsson sem var æfingastjóri á árunum 1976–

1981 og skólastjóri Æfingaskólans 1981–1988, kemur fram að hann telur mikilvægt 

að kennarinn á vettvangi sjái um að undirbúa kennsluna með kennaranemunum. Svo 

hafi verið á þeim árum sem hann var æfingastjóri. Þá hafi ekki verið um að ræða 
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„konkret leiðbeiningar um kennsluverkefni eins og urðu seinna.“ Ólafur telur að mik-

il stýring frá KHÍ sé tvíbent. Hún hafi þann kost að kennaranemarnir þurfi að hugsa 

allt ferlið til enda fyrirfram en á móti komi að það „ógildi að vissu marki viðtöku-

kennarann og að það séu óbein skilaboð um að það sem hann hafi fram að færa sé 

ekki nógu verðmætt, þetta sé varasamt“ (Ólafur H. Jóhannsson, 200511). Að tengja 

saman fræði og starf er stöðugt viðfangsefni skólafólks. Virðing fyrir starfi sam-

starfsfólks á öðrum skólastigum og gott samstarf á jafnréttisgrundvelli hlýtur að vera 

forsenda þess að góður árangur náist í slíku viðfangsefni sem vettvangsnám kennara-

efna er.  

Framangreind orð Ólafs vísa til þess að upp úr 1980 var farið að leggja meiri áherslu 

á að kennaranemar skipuleggi kennslu sína eftir fyrirmælum kennara í KHÍ og hug-

myndum í kennslufræðinámskeiðum, en minni áhersla varð á að þeir tækju starf 

viðtökukennara til fyrirmyndar. Þessi skipan er enn við lýði. Undirbúningur 

vettvangsnáms fer þá fram í námskeiðum og er gert ráð fyrir að kennaranemar sýni í 

verkefnum sínum útfærslu á kennslufræðilegum hugmyndum sem þeim hafa verið 

kynntar í KHÍ. Kennsluverkefnin eru hluti af námsmati kennslufræðinámskeiðanna. 

Minni áhersla er lögð á að miða við skipulag kennarans á vettvangi. Þetta á sérstak-

lega við um undirbúning fyrir vettvangsnám í almennri bekkjarkennslu á mið- og 

yngsta stigi, sem nú er kallað Vettvangsnám I og II og verður nánar lýst í næsta 

kafla. Svo fór að mun meiri áhersla var lögð á að kennaranemarnir sýndu í undir-

búningsverkefnunum að þeir gætu nýtt sér og útfært fjölbreyttar hugmyndir um 

kennsluaðferðir, t.d. í tengslum við samvinnunám, þemanám, heildstæð verkefni og 

virka kennsluhætti af ýmsu tagi (sjá fylgiskjöl IV og VI). Hætt er við að fyrirkomulag 

af þessu tagi verði túlkað á þá lund að það sem viðtökukennarar fást við eða hafa 

fram að færa falli nokkuð í skuggann af þeirri kennslufræði sem kennaranemarnir 

læra í Kennaraháskólanum.  

Þegar athygli er beint að þeim kennarahópum, hverjum fyrir sig, sem koma að 

vettvangsnámi á þeim tíma sem Æfingaskólinn starfaði er augljóst að um mjög ólíka 

hópa er að ræða með ólíkan bakgrunn og menntun. Um er að ræða þrjá hópa kennara, 

háskólakennara, grunnskólakennara (viðtökukennara) og æfingakennara. Æfinga-

kennararnir eru sér á báti, þeir eru grunnskólakennarar að mennt en með framhalds-

                                                 
11 Viðtal við Ólaf H. Jóhannsson, 2005. 
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menntun og mun betri kjör. Þeir hafa flestir farið aðra leið í gegnum skólakerfið en 

háskólakennararnir (fæstir æfingakennarar hafa farið akademísku leiðina) en þeim er 

samt sem áður ætlað að starfa með háskólakennurunum á jafnréttisgrundvelli. Þetta 

virðist hafa valdið spennu á milli þessara hópa innanhúss í KHÍ og á milli skólanna 

tveggja. Í grein sinni Draumar og veruleiki á jaðrinum hugleiðir Jónas Pálsson 

(2002) hvort viðfangsefni og verkþættir hafi skarast svo mikið að hagsmunir 

einstakra kennara og skólanna sem heild hafi rekist á, t.d á sviði kennslufræði, 

æfingakennslu og símenntunar. Einnig hvort hér sé um að ræða enn eitt skólabókar-

dæmi um ósættanlegar andstæður milli teoríu og praxís, bóknáms og kunnáttu sem 

aflað er á starfsvettvangi. Jónas ræðir þessa spennu og einnig takmarkaðan stuðning 

sem Æfingaskólinn fékk frá þeim stofnunum í stjórnkerfinu og skólakerfinu sem 

stóðu honum næst. Jónas skoðar samhengi akademískrar menntunar og 

kennaramenntunar í félagslegu og sögulegu ljósi þegar hann ræðir um þá vörn sem 

Æfingaskólinn þurfti að halda uppi fyrir starfsemi sína (Jónas Pálsson, 2002). Svo 

virðist sem ekki hafi verið um nægilega samstöðu áhrifamanna að ræða til að styðja 

við bakið á skólanum (Jónas Pálsson, 200612). 

Í skýrslu starfshóps um stöðu og hlutverk Æfingaskóla KHÍ sem skipaður var af 

skólaráði KHÍ 1994 kemur fram að samstarf æfingakennara og starfsmanna KHÍ á 

sviði kennslu og þróunarverkefna sé ekki eins og best verði á kosið og er hvatt til 

þess að leitað verði leiða til að efla samstarfið (Erla Kristjánsdóttir, Jónína Vala 

Kristinsdóttir, Loftur Guttormsson, Ólafur H. Jóhannsson, Páll Ólafsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, ódagsett). Í skýrslunni er nefnt að upplýsingar vanti um 

kennslutilboð frá æfingakennurum og að eftirspurn af hálfu umsjónarmanna 

námskeiða í KHÍ (háskólakennara) hafi ekki verið ljós í tæka tíð. Skilaboð hafa því 

augljóslega ekki verið nægilega skýr á milli þessara tveggja hópa, þ.e. æfingakennara 

og umsjónarmanna námskeiða í KHÍ. Sama gildi um óskir endurmenntunardeildar 

KHÍ um þátttöku æfingakennara í fræðslufundum á starfstíma skóla. Einnig kemur 

fram að samstarf þessara tveggja kennarahópa að þróunarverkefnum sé næsta 

tilviljunarkennt. Ljóst má vera að brotalöm hefur verið á samstarfi þessara tveggja 

hópa kennara og að það hafi orðið til þess að kennaramenntunin á þessum tíma hafi 

ekki þróast sem skyldi. 

                                                 
12 Viðtal við Jónas Pálsson, 2006. 
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Hér er ekki hægt að komast hjá því að nefna efasemdarraddir sem oft heyrast um inn-

tak kennaramenntunarinnar, þó vissulega sé það viðkvæmt og ekki stutt nægum rök-

um. Það orð hefur legið á kennaramenntuninni að hún sé ekki nægilega öflug og aka-

demísk, í þeim skilningi að ákveðin innræting felist í framsetningu námsefnis, en 

stúdentar hafi ekki nægilegt akademískt frelsi (Jónas Pálsson, 200613). Í þessu 

samhengi verður að benda á vanda þeirrar stofnunar sem með einni lagasetningu er 

færð af framhaldsskólastigi á háskólastig eftir áratuga starf þar sem hefðir hafa 

mótast um framsetningu efnis og viðhorf til nema. Nefna má til íhugunar hvað 

þennan þátt snertir að starfskenningarhugmyndir Handal og Lauvås sem greint var 

frá fyrr í kaflanum voru eingöngu kynntar kennurum Æfingaskólans og 

viðtökukennurum. Stúdentunum sjálfum voru ekki kynntar hugmyndir um starfs-

kenningu sem unnið var eftir þó að markmiðið sé að fagleg starfskenning verði þeim 

meðvituð og að grunnur sé lagður að henni í kennaranámi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993). Kennaranemarnir sjálfir unnu ekki markvisst með eigin starfskenningar-

hugmyndir (Jónína Vala Kristinsdóttir, 200614). Nú hefur þetta þó breyst. Í vissum 

námskeiðum, t.d. Grunnskólinn og kennarastarfið, er starfskenningum kennaranema 

gert hátt undir höfði. 

Tilhögun æfingakennslu 

Erfitt er að meta nákvæmlega hversu langan tíma hver einstakur kennaranemi hefur 

verið á vettvangi út frá þeim tíma sem ætlaður er til kennsluæfinga og vettvangsnáms 

samkvæmt lögum og reglugerðum allt frá 1908 og þar til kennaramenntun færist á 

háskólastig. Svo virðist sem sá tími sem ætlaður er til kennsluæfinga hafi skipst niður 

á kennaranemana og hver nemi því aðeins verið brot af þeim tíma á vettvangi sbr. 

frásagnir Ísaks Jónssonar og Björgvins Jósteinssonar (Björgvin Jósteinsson, 1983; 

Ísak Jónsson, 1958). 

Í reglugerð nr. 70/1908 segir að í 3. bekk Kennaraskólans skuli kennsluæfingar vera 

tíu stundir á viku, en í reglugerð nr. 64/1924 að þær skuli vera 6 stundir á viku. 

Hvaða ástæður liggja að baki fækkuninni er óljóst. Í reglugerð nr. 82/1934 segir að 

kennsluæfingar skuli vera ein stund í 1. bekk, þrjár stundir í 2. bekk og sjö stundir í 

                                                 
13 Viðtal við Jónas Pálsson, 2006. 
14 Viðtal við Jónínu Völu Kristinsdóttur, 2006. 
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3. bekk og þá er einnig tekið fram að kennslufræði skuli kynnt nemendum samhliða 

kennsluæfingum.  

Frá 1909 og fram yfir miðja 20. öld fór öll æfingakennsla fram í bekkjum æfinga-

kennara í Æfingadeildum Kennaraskólans og í bekkjum yngstu barna í Grænuborg 

og síðar í Skóla Ísaks Jónssonar hjá þeim kennurum sem einnig kenndu kennaranem-

um kennslufræði byrjenda. Æfingakennslan var þá aðeins hluti úr kennslustund hjá 

hverjum kennaranema eins og áður var lýst. Vonir stóðu þó ávallt til þess að auka 

þennan þátt námsins eins og berlega kemur fram í áætlun Ísaks Jónssonar og svo fór 

þegar aðstæður leyfðu. Í 12. grein laga nr. 63/1963 um Kennaraskóla Íslands segir: 

 

Í sambandi við Kennaraskólann starfar æfinga- og tilraunaskóli, sem er um leið skóli 

skyldunáms fyrir hverfi Reykjavíkurbæjar. Kennaraefni skulu fá kennsluæfingar í 

öllum þeim aldursflokkum sem kennaraskólinn veitir rétt til að kenna, m.a. þjálfun í 

kennslu og uppeldi afbrigðilegra barna og kenna sjálfstætt eigi skemur en um 

þriggja vikna skeið, sem næst 3 kennslustundir daglega. 

 

Í lögum um Kennaraháskóla Íslands frá 1971 segir að verklegt nám, æfingakennsla 

og annað starf á vettvangi, skuli vera 12 vikur hið minnsta. Sú hefur raunin orðið 

síðan og yfirleitt hefur vettvangsnámið verið 12 vikur. Þó eru dæmi um að það hafi 

verið lengra, 13 og jafnvel 14 vikur (Guðný Helga Gunnarsdóttir, Hlín Helga Páls-

dóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 1997). Í núgildandi lögum um KHÍ segir: 

  

Fyrir hverja deild skólans eða skilgreinda námsbraut skal setja námskrá sem kveður 

á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins, þar með talin starfsþjálfun á 

vettvangi þar sem það á við (Lög um Kennaraháskóla Íslands  nr. 137/1997).  

 

Vettvangsnámið hefur frá því að menntunin færðist á háskólastig skipst á milli yngri 

barna kennslu, miðstigskennslu og kennslu í þeirri grein eða greinum sem kennara-

efni hafa valið að sérhæfa sig í. Um langt skeið fengu allir auk þess þjálfun í að 

kenna íslensku á unglingastigi og á tímabili í kringum árið 2000 kenndu allir 

kennaranemar einnig lífsleikni á unglingastigi. Sú skipan vettvangsnáms sem lýst 

verður í næsta kafla vegna rannsóknarinnar sem hér er greint frá hefur verið í gildi 

frá árinu 2000. Miðað við þá hefð sem skapaðist í skipan vettvangsnáms við stofnun 
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KHÍ 1971 hefur vægi vettvangsnáms í lestrarkennslu byrjenda og íslenskukennslu á 

unglingastigi minnkað nú á allra síðustu árum, en áhersla á þjálfun móðurmáls hjá 7 

til 9 ára börnum hefur aukist svo og æfing í kennslu kjörsviðsgreinar. 

Þegar hinn almenni skóli varð vettvangur starfsnámsins og kennaramenntunin var 

færð á háskólastig jókst sú togstreita sem sífellt virðist fylgja útfærslu á samtengingu 

fræða og starfs. Verklag þessara tengsla hefur víða verið gert að meginatriði í skipu-

lagi kennaramenntunar og hefur áhersla á þau aukist mikið á undanförnum árum t.d. í 

Hollandi og Svíþjóð. Í þessum löndum er áhersla lögð á að kennaranemar kynnist vel 

starfi á vettvangi sem þátttakendur í því og er byggt á reynslu þeirra þar í öðrum þátt-

um kennaranámsins (Korthagen, Loughran og Russel, 2006; Rosenquist o.fl., 2003). 

Þegar Æfingaskólinn var lagður niður 1996 skapaðist ákveðið tómarúm hvað snertir 

vettvangsnám, undirbúning þess og úrvinnslu þar sem óvissa var um stöðu æfinga-

kennaranna og það starf sem þeir höfðu áður unnið. Deildarráð kennaramenntunar-

deildar KHÍ skipaði þá vinnuhóp sem skila skyldi tillögum að framtíðarskipan 

vettvangsnáms. Í skýrslu hópsins er m.a. gerð skilmerkileg grein fyrir þáverandi 

skipulagi vettvangsnáms og könnunum á viðhorfum til þess. Fram kemur að 

vettvangsnám á 1. og 2. ári hafi nokkuð fastmótað yfirbragð og tengist námskeiðum á 

viðkomandi misserum en þegar komi að því að kennaranemar eigi að kenna valgrein-

ar sínar sé skipulagið ekki eins markvisst. Í framtíðarsýn hópsins koma fram mörg 

athyglisverð atriði sem benda til að áhugi hafi verið á að efla þennan þátt námsins. 

Sem dæmi má nefna að fram kemur að mikilvægt sé að eðlilegur og markviss stíg-

andi sé í vettvangsnáminu þannig að góð samfella skapist. Þá koma fram hugmyndir 

um að kennaranemar fylgi einum eða tveimur nemendum í grunnskóla meðan á 

kennaranáminu stendur og skrifi um viðhorf þeirra til námsins og hvernig þau þróast. 

Gert var ráð fyrir að þessi viðfangsefni myndu tengjast þróunarsálfræði og fleiri 

námskeiðum (Auður Torfadóttir, Erla Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Karl 

Jeppesen, Kristín Viðarsdóttir og Páll Ólafsson, 1997).  

Vettvangsnámið hélst þó að miklu leyti óbreytt eftir 1996 og margir fyrrum æfinga-

kennarar voru ráðnir sem aðjunktar í kennslufræðikennslu. Þegar ný skipan grunn-

skólakennaranáms við KHÍ tók gildi haustið 2000 var skipulag vettvangsnámsins 

lagað að hinni nýju skipan kennaramenntunarinnar. Tvær breytingar voru þá gerðar 

sem snerta vettvangsnám. Önnur er sú að kjörsviðsgreinar voru stækkaðar um helm-
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ing, úr 12,5 einingum í 25 einingar15. Við þessa breytingu var ákveðið að nemar 

skyldu aðeins kenna kjörsviðsgrein sína í síðasta hluta vettvangsnámsins en höfðu 

áður kennt tvær kjörsviðsgreinar auk íslensku og lífsleikni á unglingastigi. Óhætt er 

að segja að þá hafi verið stigið stórt skref í átt til sérhæfingar í kjörsviðsgrein og 

æfingu í kennslu hennar. Hin breytingin sem snertir vettvangsnám er sú að með nýju 

skipaninni varð til nýtt kjörsvið, Yngri barna svið, þar sem nemar sérhæfa sig í 

byrjendakennslu, og er þar töluverð áhersla á lestrarkennslu. Eftir það fara aðeins 

kennaranemar á yngri barna sviði í vettvangsnám í 1. bekk og fá þjálfun í lestrar-

kennslu byrjenda, en áður höfðu allir kennaranemar fengið þjálfun í lestrarkennslu. 

Við breytinguna varð námskeiðið Íslenskukennarinn kjarnanámskeið16 á 4. misseri 

sem tekið er samhliða vettvangsnámi í bekkjarkennslu sjö til níu ára barna þar sem 

áhersla er lögð á móðurmálskennslu í 2.−4. bekk. Áður var kjarnanámskeiðið helgað 

byrjendakennslu og lestrarkennslu í 1. bekk. 

Í þessum kafla hefur verið stiklað á stóru í sögu vettvangsnáms í Kennaraskóla Ís-

lands, síðar Kennaraháskóla Íslands. Þó hefur mikilvægum atriðum verið sleppt, t.d. 

hefur ekki verið gerð grein fyrir því að markvisst var unnið að því að kennaranemar 

færu í vettvangsnám út á land. Ekki var heldur gerð grein fyrir tveimur áföllum sem 

þeir er bera hag kennaramenntunar fyrir brjósti urðu fyrir vegna aðgerða stjórnvalda. 

Þá er annars vegar átt við það að hætt var við að lengja kennaranám úr þremur árum í 

fjögur þrátt fyrir að mikil vinna hefði verið lögð í skipulag þess skv. lögum frá 1988. 

Hins vegar var hætt við stofnun vettvangsmiðstöðva úti á landsbyggðinni sem búið 

var að skipuleggja í samstarfi við skólafólk víða um land. Bæði þessi atriði hefðu að 

öllum líkindum haft mikil áhrif á vettvangsnám í kennaranámi hefðu þau náð fram að 

ganga og styrkt ríkjandi skipulag í KHÍ og Æfingaskólanum (Rýnihópur fyrrverandi 

starfsmanna KHÍ og Æfingaskólans, 200617; Erla Kristjánsdóttir o.fl., ódagsett). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Síðar var gerð sú breyting að nemar geta tekið að lágmarki 20e á aðalkjörsviði og 5e á 
aukakjörsviði, óski þeir þess (Kennsluskrá KHÍ 2004−2005). 
16 Kjarnanámskeið eru skyldunámskeið sem allir kennaranemar taka.  
17 Rýnihópsviðtal 2006. 
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2 Vettvangsnám á grunnskólabraut KHÍ 
Eins og vettvangsnám hefur verið skipulagt í KHÍ á undanförnum áratugum koma 

þrír aðilar að því, kennaraneminn sjálfur, viðtökukennari (æfingakennari) í grunn-

skóla og leiðsagnarkennari (kennslufræðikennari) frá KHÍ.  

Hefð er fyrir því í KHÍ að nota orðið leiðsagnarkennari (stundum kallaður kennslu-

fræðikennari) um háskólakennara sem kemur að undirbúningi og leiðbeinir kennara-

nema í vettvangsnámi. Bæði getur verið um að ræða háskólakennara í uppeldis- og 

menntunarfræðum sem og í hinum ýmsu kjörsviðsgreinum sem kennaranemar sér-

hæfa sig í, hvort heldur bóklegum greinum eða list- og verkgreinum. 

Kjörsviðsgreinar eru námsgreinar grunnskólans sem kennaranemar kjósa að sérhæfa 

sig í. Í núgildandi skipulagi velur hver kennaranemi eina aðalgrein.  

Viðtökukennarar í grunnskólum gegna lykilhlutverki í vettvangsnámi. Þeir eru 

umsjónarkennarar í bekkjum eða nemendahópum sem kennaranemar eru í á yngri 

stigum grunnskólans, eða eru kennarar í þeim námsgreinum sem kennaranemarnir 

velja að sérhæfa sig í. Um þátt viðtökukennara segir í kennsluskrá KHÍ:  

Kennaranemi skal sýna frumkvæði í kennslu og fá að reyna hugmyndir sínar 
og verkefni undir leiðsögn viðtökukennara. Viðtökukennari skal hafa frum-
kvæði að því að miðla kennaranema af reynslu sinni. Hann á að hvetja og 
styðja nemann en jafnframt fylgjast vel með, leiðbeina honum um undirbún-
ing og framkvæmd kennslu og gagnrýna vinnubrögð hans. Mikilvægt er að 
verkefni hæfi aldri og þroska nemenda, mismunandi getu og þörfum einstakl-
inga í hópum og verkefnin þjóni þeim markmiðum sem þeim er ætlað (Náms- 
og kennsluskrá Kennaraháskólans 2005−2006). 

Ábyrgð á móttöku kennaranema og umsjón með því að öllum markmiðum námsins 

sé fylgt eftir á vettvangi er því að mestu leyti í höndum viðtökukennara. Hann þarf að 

fylgjast í einu og öllu með kennaranemanum, vera opinn fyrir hugmyndum hans og 

hvetja til dáða, gagnrýna gerist þess þörf og hrósa þá vel er gert.  

 

Markmið vettvangsnáms í KHÍ er að kennaranemum gefist kostur á að kynnast 

mikilvægustu þáttum kennarastarfsins og skólans og fái þjálfun í starfi. Helstu þættir 

sem kennaranemum er ætlað að kynnast í vettvangsnámi eru eftirtaldir:  
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• markmið og leiðir í skólastarfi,  
• inntak náms og kennsluhættir,  
• hlutverk umsjónarkennarans,  
• bekkjarstjórnun,  
• samskipti heimila og skóla,  
• stuðningskennsla og aðstoð við einstaka nemendur,  
• félagsstörf,  
• tölvu- og upplýsingatækni,  
• starfsemi skólasafns,  
• samstarf kennara,  
• próf og námsmat (Náms- og kennsluskrá Kennaraháskólans 2005−2006). 

Jafnframt er ætlast til að kennaranemar kynnist öðrum áhugaverðum þáttum í starf-

semi þeirra skóla þar sem vettvangsnámið fer fram. Til að mynda er æskilegt að þeir 

setji sig inn í tilrauna- og þróunarverkefni á hverjum stað og kynni sér það sem ein-

kennir hvern skóla. Það er ljóst að vettvangsnámið er umfangsmikið og er ætlað að 

taka til mjög fjölbreytilegra þátta í skólastarfi. Kennaranemar hafa því í mörg horn að 

líta í grunnskólum. 

Vettvangsnámið skiptist í þrjú tímabil og hvert þeirra ber svipmót af aldri nemenda í 

grunnskólum og viðfangsefnum þeirra. Verður nú greint frá markmiðum hvers og 

eins þeirra en síðar í kaflanum verður sagt frá nánara skipulagi á hverju tímabili. 

Vettvangsnám I er þrjár einingar á fyrsta námsári í kennaranámi. Það fer fram á 

miðstigi grunnskóla og er áhersla m.a. lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og stærð-

fræðikennslu. Markmið þess eru að kennaranemar: 

• kynnist störfum bekkjarkennara á miðstigi grunnskóla, 
• öðlist nokkra þjálfun í kennslu, 
• þjálfist í að meta þroska og stöðu nemenda og gera markvissar athuganir í 

bekkjum (Náms- og kennsluskrá Kennaraháskólans 2005−2006). 

Vettvangsnám II er fjórar einingar á öðru námsári. Það fer fram á yngsta stigi og er 

lögð áhersla á móðurmálskennslu yngri barna. Markmið þess eru að kennaranemar: 

• kynnist kennslu yngri barna í grunnskólum og öðlist þjálfun í kennslu 
undirstöðunámsgreina með sérstakri áherslu á íslensku, 

• kynni sér hvernig staðið er að byrjendakennslu á eigin kjörsviði, 
• fái innsýn í starfshætti og starfsskilyrði í yngri bekkjum grunnskóla 

(Náms- og kennsluskrá Kennaraháskólans 2005−2006). 

Vettvangsnám III er fimm einingar á þriðja námsári hjá staðnemum, en á því fjórða 

hjá fjarnemum. Þá kenna nemarnir kjörsviðsgrein sína í kennaranáminu og fer 
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kennslan fram á því aldursstigi sem greinin er kennd í grunnskólum. Markmið þess 

eru að kennaranemar: 

• öðlist færni í að kenna kjörsviðsgreinar sínar,  
• kynnist kennslu og kennsluaðferðum á mið- og unglingastigi grunnskóla 

(nemendur á yngri barna sviði kenna í yngri bekkjum grunnskóla), 
• geti skipulagt og metið kennslu út frá markmiðum námskrár, sérkennum 

nemendahópsins og aðstæðum á hverjum stað, 
• fái tækifæri til að taka þátt í þróunarstarfi í skólum á sínu kjörsviði eða 

prófa nýstárlegar hugmyndir og kennsluaðferðir, 
• vinni skipulega úr reynslu sinni í vettvangsnáminu í samráði við viðtöku-

kennara og kjörsviðskennara (Náms- og kennsluskrá Kennaraháskólans 
2005−2006). 

Af ofangreindum markmiðum má sjá að töluverðar væntingar eru gerðar til vett-

vangsnámsins og reynt er að tengja það öðrum þáttum kennaranámsins. Rétt er að 

taka fram að hvert vettvangsnámstímabil tengist ákveðnum námskeiðum, sem ýmist 

eru kjarnanámskeið, en það eru skyldunámskeið sem allir taka, eða námskeið á ein-

stökum kjörsviðum. Hér á eftir verður nánar skýrt frá tengslum við grunnskóla á 

hverju tímabili fyrir sig.  

Skipan vettvangsnáms á grunnskólabraut 2002−2006 

Vettvangsnám á grunnskólabraut KHÍ var tólf einingar af níutíu eininga kennaranámi 

skv. námsskipan 2002−2006 (Náms- og kennsluskrá Kennaraháskólans 2005−2006). 

Kennaranemarnir, sem þátt tóku í rannsókninni sem greint er frá í verkefninu, voru 

við nám á þessum tíma. Nám kennaranema sem stunda nám í staðnámi er skipulagt 

sem þriggja ára nám, en fjarnema sem fjögurra ára nám.  

Í núverandi skipulagi fara kennaranemar fjórum sinnum á vettvang, fyrst í eina 

þriggja daga skólaheimsókn í kynningarskyni og síðan í þrjú mislöng vettvangs-

námstímabil, þrjár, fjórar og fimm vikur. Ávallt er vettvangsnámið tekið samhliða 

ákveðnu fræðilegu námskeiði eins og sjá má á töflu 1.  
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Tafla 1. Skipulag vettvangsnáms. 

Misseri Vettvangsnáms-
tímabil 

Einingafjöldi í 
vettvangsnámi 

Námskeið tekin 
samhliða 

Einingafjöldi 
námskeiðs 

1. misseri Skólaheimsókn 
– grunnur lagður 
að vettv. námi 

 Grunnskólinn og 
kennarastarfið 

2e 

2. misseri Vettvangsnám I 3e Náms- og 
kennslufræði og 
sérkennsla 

4e 

4. misseri Vettvangsnám II 4e Íslenskukennarinn 3e 
5. misseri 
í staðnámi 
7. misseri 
í fjarnámi 

 
Vettvangsnám 
III 

 
5e 

 
Námskeið á 
kjörsviði nema 

 
2 eða 3e 

 

Skólaheimsókn 

Á fyrsta misseri taka kennaranemar námskeiðið Grunnskólinn og kennarastarfið. 

Hluti þess er þriggja daga skólaheimsókn og er lagður grunnur að vettvangsnámi í 

tengslum við hana. Markmiðið er að kennaranemar kynnist starfi og einkennum 

grunnskólans sem væntanlegum starfsvettvangi. Áhersla er lögð á, að þeir geri sér 

grein fyrir því margþætta starfi sem fram fer í grunnskólum (fylgiskjal I). Nemar 

nota heftið Skyggnst um í skóla (fylgiskjal II) við upplýsingaöflun og er ætlunin að 

þeir geri sér sem gleggsta grein fyrir starfi grunnskólans sem þeir heimsækja og dragi 

upp mynd af einkennum hans og starfsháttum. Nemarnir eiga að tengja starfið í skól-

anum við viðfangsefni námskeiðsins Grunnskólinn og kennarastarfið. 

Vettvangsnám I 

Hið fyrsta eiginlega vettvangsnám, þ.e. Vettvangsnám I, fer fram á 2. misseri og fara 

flestir kennaranemar í sama skóla og sóttur var heim á 1. misseri í kynningarskyni. 

Samhliða vettvangsnáminu taka nemarnir námskeiðin Náms- og kennslufræði og sér-

kennsla og Stærðfræði – stærðfræðikennarinn. Viðfangsefni fyrra námskeiðsins er 

m.a. almenn kennslufræði með sérstakri áherslu á kennslu á miðstigi og í stærðfræði-

námskeiðinu er fjallað um stærðfræðikennslu á miðstigi grunnskóla (fylgiskjal III).  

Vettvangsnám I fer fram í bekk á miðstigi grunnskóla (10–12 ára nemendur). 

Kennaranemar eru í fjögurra daga áheyrn í bekknum þar sem þeir kynnast nemend-

um, viðfangsefnum þeirra, viðtökukennara og kennsluaðstæðum. Síðan hafa þeir 

þrjár vikur til að undirbúa tveggja vikna kennslu. Nemarnir eru yfirleitt þrír saman 

hjá einum viðtökukennara og undirbúa þeir samtals 40 kennslustundir. Megin-
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viðfangsefnið er heildstætt verkefni eða þemaverkefni, þar sem fjallað er um eitt 

viðfangsefni frá sem flestum sjónarhornum og leitast við að fara sem fjölbreyttastar 

leiðir í þeirri vinnu. Miðað er við að þetta verkefni spanni a.m.k. 20 kennslustundir. 

Þá fær stærðfræðikennsla sérstakt vægi og verða nemarnir að kenna stærðfræði í 

a.m.k. 10 stundir á tímabilinu. Stærðfræðin getur verið hluti þemaverkefnisins ef 

nemar kjósa svo og það hentar viðfangsefnum.  

Þegar kemur að kennslunni sjálfri skipta nemarnir jafnt með sér að stjórna og bera 

ábyrgð á kennslustundunum og koma því sex til sjö stundir á viku í hlut hvers þeirra. 

Nemarnir vinna svokallað kennsluverkefni þar sem þeir gera grein fyrir markmiðum 

kennslunnar með tilvísunum í Aðalnámskrá grunnskóla, vali á kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum ásamt rökstuðningi (fylgiskjal IV). Kennsluverkefninu er skilað áður 

en æfingakennsla hefst. Þung áhersla er lögð á að nemar prófi fjölbreyttar kennslu-

aðferðir og kennsluhætti út frá hugmyndum sem þeir hafa fengið í kennslufræði-

námskeiðunum, m.a. á þemanám og samvinnu nemenda. Kennaranemarnir þurfa að 

koma sér saman um markmið, viðfangsefni og leiðir og er því mikil samvinna hjá 

þeim áður en vettvangsnámið hefst.  

Mat á kennsluverkefninu er í höndum leiðsagnarkennara í námskeiðunum tveimur í 

KHÍ sem tekin eru samhliða vettvangsnáminu og greint er frá hér á undan. Nemar fá 

leiðsögn þeirra við undirbúning verkefnisins og bera jafnframt hugmyndir sínar undir 

viðtökukennara. Leiðsagnarkennarar (kennslufræðikennarar) eru flestir reyndir 

grunnskólakennarar sem hafa auk þess aflað sér framhaldsmenntunar og eru annað 

hvort aðjunktar eða fastráðnir kennarar við KHÍ. Umsjón og leiðsögn á vettvangi er í 

höndum viðtökukennara. Að loknu vettvangsnámi fá nemar umsögn viðtökukennara 

og er viðunandi umsögn forsenda þess að nemar teljist hafa lokið vettvangsnámi. Það 

á við um öll vettvangsnámstímabilin. 

Leiðsagnarkennarar heimsækja flesta kennaranema á höfuðborgarsvæðinu einu sinni 

meðan á vettvangsnáminu stendur í því skyni að sjá aðstæður þeirra á vettvangi og 

ræða við viðtökukennara og nema um framvindu vettvangsnámsins. Hringt er til 

þeirra viðtökukennara og nema sem ekki næst að heimsækja. Nemar hafa lítið að 

segja um val á skólum í Vettvangsnámi I. Hverjum námshóp í KHÍ er úthlutað þrem-

ur til fjórum skólum og hverjum kennaranema er úthlutað plássi í einum þeirra. Nem-

unum er heimilt að skipta um skóla innbyrðis í námshópum ef þeir kjósa svo.  
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Kennaranemar halda dagbók í öllu vettvangsnámi og skrá jafnóðum upplifun sína af 

því sem fram fer. Þeir gera stuttlega grein fyrir reynslu sinni í tveimur kennslustund-

um að vettvangsnáminu loknu og ræða um reynslu sína við bekkjarfélaga og kennara. 

Þeir skila samantekt á einni til tveimur blaðsíðum til kennara í námskeiðinu Náms- 

og kennslufræði og sérkennsla. Samantektin er unnin upp úr dagbókinni.  

Vettvangsnám II 

Vettvangsnám II fer fram á 4. misseri og er námskeiðið Íslenskukennarinn tekið sam-

hliða (fylgiskjal V). Vettvangsnámið fer fram á yngsta stigi grunnskóla (2.−4. bekk-

ur) og er megináhersla á móðurmálskennslu yngri barna. Umsjón og leiðsögn á 

vettvangi er í höndum viðtökukennara.  

Vettvangsnámið hefst með tíu daga áheyrn þar sem nemarnir afla ákveðinna upp-

lýsinga um viðkomandi grunnskóla, móðurmálskennslu yngri barna og byrjenda-

kennslu í eigin kjörsviðsgrein. Jafnframt fylgja þeir bekk og viðtökukennara og huga 

að æfingakennslutímabilinu. Í Vettvangsnámi II vinna nemar tveir til þrír saman. 

Æfingakennslutímabilið er tvær vikur og eru kenndar 20 stundir á viku, samtals 40 

stundir, eins og á 2. misseri.  

Kennslufræðilegar áherslur eru svipaðar og á 2. misseri, þ.e. fjölbreytilegar kennslu-

aðferðir og þemanám þar sem tengja skal móðurmálskennsluna við aðrar námsgrein-

ar (fylgiskjal VI).  

Mat á kennsluverkefninu er í höndum leiðsagnarkennara í Íslenskukennaranum og fá 

nemar leiðsögn þeirra við undirbúning verkefnisins. Þeir bera jafnframt hugmyndir 

sínar undir viðtökukennara. Ekki eru sömu leiðsagnarkennarar á 2. og 4. misseri. Á 

4. misseri eru þeir einnig reyndir grunnskólakennarar sem hafa auk þess aflað sér 

framhaldsmenntunar og eru annað hvort aðjunktar eða fastráðnir kennarar við KHÍ. 

Leiðsagnarkennarar (kennslufræðikennarar) heimsækja flesta kennaranema á höfuð-

borgarsvæðinu einu sinni meðan á vettvangsnáminu stendur, og hafa samband við 

skólana í síma eða tölvupósti.  

Eins og í Vettvangsnámi I halda nemar dagbók og skila samantekt úr henni á einni til 

tveimur blaðsíðum til leiðsagnarkennara. Þeir geta sjálfir valið samstarfsmann/menn 

í Vettvangsnámi II og hafa mikið val um skóla. Svo til allir kennaranemar fara í aðra 

skóla en á 2. misseri og eru þeir hvattir til að kynna sér áherslur í starfi skólanna t.d. 

á heimasíðum þeirra áður en þeir skrá sig í ákveðinn skóla.  
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Vettvangsnám III 

Vettvangsnám I og II tengjast kjarnanámskeiðum sem allir kennaranemar á grunn-

skólabraut taka en þegar kemur að Vettvangsnámi III er undirbúningurinn á hendi 

kjörsviðskennara í hverju kjörsviði fyrir sig. Kennaranemar sérhæfa sig í kennslu 

einnar greinar og fara í vettvangsnám til að kenna hana. Lágmarkseiningafjöldi í 

aðalkjörsviðsgrein eru 20 einingar (hægt er að taka 25 einingar á einu kjörsviði) og 

vettvangsnám í greininni er fimm einingar eða fimm vikur á vettvangi.  

Kjörsviðsgreinar eru eftirtaldar: Danska, enska, heimilisfræði, íslenska, hönnun og 

smíði, myndmennt, textílmennt, tónmennt, náttúrufræði, samfélagsgreinar, stærð-

fræði, upplýsingatækni og yngri barna svið. Í hverri grein fyrir sig er eitt námskeið 

sem tekið er samhliða vettvangsnámi þar sem yfirleitt er lögð áhersla á kennslufræði 

greinarinnar.  

Vettvangsnám III er fimm samfelldar vikur þar sem kennaranemar eru yfirleitt í 

áheyrn fyrstu vikuna en hefja síðan æfingakennslu (fylgiskjal VII). Áður en tímabilið 

hefst skila nemar ramma að kennsluáætlun, þar sem fram kemur lýsing á aðstæðum, 

nemendahópi og helstu verkefnum sem fyrirhugað er að taka fyrir á tímabilinu 

(fylgiskjal VIII).  

Úrvinnsla og ígrundun eru með nokkuð ólíkum hætti eftir greinum. Sumir leið-

sagnarkennarar (kennslufræðikennarar) hitta nemana einu sinni eða tvisvar á tíma-

bilinu og dæmi eru um að kennaranemahópur í ákveðinni grein hitti kennara sinn í 

KHÍ vikulega á vettvangsnámstímabilinu. Aðrir setja upp umræðuvef á WebCT (fjar-

kennsluumhverfi) fyrir tímabilið og enn aðrir hafa einfaldlega ekki samband við 

kennaranemana meðan á vettvangsnáminu stendur.  

Val á viðtökukennurum og skólum í Vettvangsnámi III er einnig með ólíkum hætti 

eftir kjörsviðsgreinum. Verkefnisstjóri vettvangsnáms óskar eftir samstarfi við kenn-

ara KHÍ í viðkomandi greinum um það. Fagleg sjónarmið, nýbreytni í kennsluháttum 

og áður fengin reynsla eru þættir sem reynt er að hafa að leiðarljósi við val á skólum. 

Einnig er litið til menntunar og reynslu viðtökukennara. Reynt er að verða við óskum 

kennaranema um skóla og viðtökukennara eins og mögulegt er innan þessa ramma. 

Umsjón og leiðsögn á vettvangi er í höndum viðtökukennara. Að loknu vettvangs-

námi fá nemar umsögn viðtökukennara og er viðunandi umsögn forsenda þess að 

nemar teljist hafa lokið vettvangsnámi eins og í fyrri tvö skiptin. 
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Af framansögðu er ljóst að margir kennarar koma að vettvangsnámi í KHÍ. Undan-

tekning er ef leiðsagnarkennari kemur að vettvangsnámi á tveimur misserum. Ef 

samfella og stígandi eiga að vera í kennaranámi og aukin dýpt að skapast í starfs-

kenningu og hæfni kennaranema, þurfa kennarar á síðari misserum að byggja á því 

sem þegar hefur verið gert. Kennarar þurfa að vita hverjar hafa verið megináherslur á 

fyrri misserum og vinna á þeim grunni. Ef svo er ekki er hætta á endurtekningu og að 

kennaranemanum sé ekki mætt á hans forsendum hverju sinni.  

Eins og áður segir er þáttur viðtökukennara í vettvangsnámi mjög viðamikill. Á 2. og 

4. misseri fer ígrundun um skólastarfið fram í kennaranemahópnum, þ.e. í jafningja-

samstarfi, og með viðtökukennara. Mjög lítill tími gefst í KHÍ til að ræða um reynslu 

á vettvangi enda mikilvægt að ígrundun og samræður fari fram jafn óðum og helst á 

hverjum degi. Viðtökukennarar á höfuðborgarsvæðinu eru boðaðir á undirbúnings-

fundi í KHÍ áður en vettvangsnámstímabil hefjast. Þá er farið yfir skipulag hvers 

tímabils, námskeið sem tengjast vettvangsnáminu eru kynnt sem og helstu áherslur. 

Rætt er um hlutverk viðtökukennara og fá allir viðtökukennarar prentaðar leiðbein-

ingar um það (fylgiskjal IX). Þeir sem ekki mæta á fundina fá öll gögn send í pósti.  
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3 Fræðileg umfjöllun 
Kennarastarfið er flókið starf sem krefst fjölþættrar hæfni. Í samfélagi sem gerir 

kröfu um einstaklingsmiðað nám og skóla fyrir alla reynir á að kennari sé vel að sér 

bæði í námsgreinum og kennslufræði jafnframt því sem mikið reynir á samskipta-

færni hans einkum innan skóla við samstarfsfólk og nemendur en einnig við forráða-

menn nemenda og fagfólk utan skóla. Á undanförnum áratugum hefur kennarastarfið 

breyst mikið og er orðið flóknara (Cederström, 1999; Moos, 1993). 

Kennari þarf að fara eftir lögum, reglugerðum og námskrám en persóna hans, viðhorf 

og eiginleikar hafa mjög mikil áhrif á hvernig kennari hann er. Kennarar ráða miklu 

um það hvernig þeir haga starfi sínu og ábyrgð þeirra er jafnframt mikil. Það er því 

mikilvægt að kennarar séu bæði faglega sterkir og meðvitaðir um hvernig þeir vilja 

að persónulegir eiginleikar þeirra sjálfra birtist í starfinu. Kennarinn verður aldrei 

aðskilinn frá manneskjunni sem gegnir starfinu eins og Banner og Cannon (1997) 

benda réttilega á. 

Um starfskenningu, fagmennsku og ígrundun  

Í kennaranámi er lagður grunnur að faglegri og persónulegri starfskenningu kennara 

sem er í sífelldri mótun á meðan hann er í starfi. Í kennaramenntun í KHÍ hefur líkan 

Handals og Lauvås (1999) um starfskenningu kennara lengi verið haft til hliðsjónar 

við ígrundun og leiðsögn í kennaramenntun, einkum í tengslum við vettvangsnám. 

Líkaninu er ætlað að skýra hvað liggur að baki athöfnum kennara í starfi.  
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Mynd 1. Starfskenningarlíkan Handal og Lauvås (Íslensk þýðing: 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Líkanið er þríhyrningur, eins og sést á mynd 1, þar sem athafnir eru neðsta þrepið. 

Næst fyrir ofan eru fræðileg og starfstengd rök og á efsta þrepi eru siðferðileg rök. 

Líkanið getur reynst kennurum og kennaranemum hjálp við að gera starfskenningu 

sína meðvitaða og gera sér grein fyrir á hvaða fræðilegu, starfstengdu og siðferðilegu 

rökum þeir byggja athafnir sínar í starfi. Starfskenningin er sveigjanleg og er gert ráð 

fyrir að hún sé í sífelldri mótun samfara ígrundun og leiðsögn á meðan kennarinn er í 

starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Einstaklingur sem hefur kennaranám er síður en svo óskrifað blað heldur hefur hann 

mótast af umhverfi sínu svo sem fjölskyldu, uppeldi, félagslegum aðstæðum, fjárhag, 

sögu, stjórnmálum og trúmálum. Allir hafa jafnframt reynslu af eigin skólagöngu og 

margir sem hefja kennaranám hafa unnið sem starfsmenn í skólum. Persóna kennara-

nemans, lífsgildi hans og viðhorf eru líkleg til að hafa mikil áhrif á hvernig kennari 

viðkomandi verður og þarf því að byggja á sýn nemans sjálfs í kennaranáminu 

(Bullough og Gitlin, 2001).  

Vettvangsnám er sá hluti kennaranáms þar sem persónulegir þættir fá oft mesta at-

hygli samanborið við aðra hluta námsins og í vettvangsnámi þarf kennaranemi að 

rökstyðja faglega hvers vegna hann velur ákveðnar kennsluaðferðir og viðfangsefni 

til að ná námsmarkmiðum. Þá þarf hann að geta útfært áætlanir sínar í nemendahópi 

og metið hvernig til tókst. Þetta er m.a. það sem fagmennska kennara felur í sér. Dale 

(1989) skilgreinir fagmennsku kennara sem hæfni í þremur þrepum: Í fyrsta lagi er 

það kennslan sjálf, það er að kenna samkvæmt fyrirfram undirbúinni kennsluáætlun. 
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Í öðru lagi er það hæfni í ígrundun áður en kennsla hefst, meðan á henni stendur og 

eftir að kennslunni er lokið, um hvað reynist vel. Þá er átt við að farið sé yfir hvaða 

útfærslur séu hugsanlegar, hvernig þær sem valdar voru gengu fyrir sig og hver 

reynslan var að mati kennarans/kennaranemans að kennslu lokinni. Í þriðja lagi 

nefnir Dale siðfræðilega og fræðilega ígrundun um hvað sé rétt. Hér er átt við að 

kennarinn/kennaraneminn hugleiði hvað hann telji vera réttast út frá fræðilegum hug-

myndum og hugsanlega siðferðilegu gildismati hans sjálfs. Cederström byggir á 

hugmyndum Dale um ígrundun í starfi og leggur jafnframt áherslu á mikilvægi þess 

að kennarar taki þátt í skólaþróun, miðli hver til annars af reynslu sinni og skiptist á 

skoðunum (Cederström, 1999).  

Um mikilvægi ígrundunar 

Þegar kennaranemar útskrifast úr kennaranámi hafa þeir margir hverjir ekki nægilegt 

öryggi til að geta starfað samkvæmt þeirri starfskenningu sem mótast hefur með 

þeim í kennaranáminu (Auður Torfadóttir, 2005). Þegar þeir koma til starfa á 

vettvangi þar sem ákveðin skólamenning er ríkjandi er því líklegt að þeir gangi inn í 

þær hefðir sem skapast hafa þar þó að hugur þeirra á meðan þeir voru ennþá í 

kennaranáminu hafi staðið til annars (Lilja M. Jónsdóttir, 2005). Margir fræðimenn 

telja þetta vera áhyggjuefni og að mikilvægt sé að rækta með kennaranemum hæfni 

til að ígrunda eigin hugmyndir og reynslu til að efla fagmennsku sína og gera þá 

rökfastari um hugmyndir sínar. Það þurfi að gefa kennaranemum svigrúm og veita 

þeim leiðsögn til að ígrunda af dýpt og einlægni í kennaranáminu. Kennaranemar 

þurfi að flétta saman fyrri reynslu og þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér úr fræðum, 

af vettvangi og úr umræðum. Í því ferli gegnir ígrundun lykilhlutverki. Auður Torfa-

dóttir hefur lagt mikla áherslu á ígrundun í starfi sínu í tungumálakennslu í KHÍ. Hún 

hefur hannað líkanið á mynd 2 út frá reynslu sinni og hugmyndum Kolbs. 
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Mynd 2. Líkan um tengsl ígrundunar við aðra þætti í kennaramenntun  

(Auður Torfadóttir, 2005). 

Meginhugsun Auðar er að ef kennaramenntun á að ná tilgangi sínum þá þarf að gefa 

ígrundun gott rými og byggja á forhugmyndum og reynslu kennaranema eða því sem 

Auður nefnir Farangur. Á líkaninu kemur fram hvernig fyrri reynsla kennara-

nemanna fléttast saman við ígrundun um hugmyndir og kenningar sem nemarnir 

kynnast í náminu, ígrundun um útfærslur hugmynda og eigin reynslu í vettvangsnámi 

og ígrundun um atriði sem nemarnir kynnast í áheyrn eða t.d. með því að fylgjast 

með umræðu um álitamál í skólastarfi. Ef ígrundun um þessa þætti er gefið nægilegt 

rými í kennaranáminu má ætla að það efli fagmennsku kennaranemans þegar út í 

starf er komið og geri hann öruggari í að starfa samkvæmt eigin starfskenningu 

(Auður Torfadóttir, 2005). 

Margir fræðimenn telja að mikilvægt sé að kennaramenntun snúist um kennara-

nemann sjálfan og að gengið sé út frá persónulegri sýn hans á viðfangsefni kennara-

námsins. Mæta þurfi kennaranemanum þar sem hann er staddur ef svo má segja og 

efla hann í að þroska hugmyndir sínar um nám og kennslu. Þetta þurfi að gera á 

markvissan hátt í nánum tengslum við vettvang og í ljósi kenninga um nám og 

kennslu (Hafþór Guðjónsson, 2005). Hér er komið að því atriði sem skipulag 

vettvangsnáms snýst um, þ.e. hvernig fræðilegt, rannsóknartengt kennaranám verði 

best tengt við raunverulegt skólastarf á vettvangi þannig að kennaranámið verði 

einstaklingsmiðað og markvisst.  
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Um hæfni 

Á undanförnum árum hefur hugtakið hæfni verið áberandi í skrifum um kennara-

menntun og hefur þá verið skilgreint sem sú kunnátta, færni eða skilningur sem ein-

staklingur er fær um að nota við vissar aðstæður. Hæfni er í þessu samhengi ekki 

aðeins kunnátta eða skilningur heldur tengist beitingu við ákveðnar aðstæður og er 

því ekki alltaf sýnileg öðrum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005b). Korthagen (2004) 

telur hæfnihugtakið vera gagnlegt að vissu marki og þá einkum sem flokkunartæki til 

að skilgreina hvers eðlis viðfangsefni kennara eru, en kennarastarfið sé flóknara en 

svo að hægt sé að nota hæfnihugtakið eitt í umræðu um kennaramenntun. Í kennara-

námi þurfi að huga að öðrum mikilvægum þáttum svo sem viðhorfum til barna og til 

náms; eigin fagvitund og persónulegu gildismati. Í grein sem Korthagen skrifaði árið 

2004 og fjallar m.a. um „leit að kjarna eða eðli góðs kennara“ og heildstæða nálgun í 

kennaramenntun notar hann þverskurð af lauk sem skýringarmynd til að dýpka 

skilning á eiginleikum góðs kennara. Skýringarmyndin kemur fram á mynd 3.  

 

         Mynd 3. Lauklíkan Korthagens (Korthagen, 2004;  

         Íslensk þýðing: Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005b). 

Í ysta lagi lauksins eru þeir þættir sem tengjast umhverfi, þ.e. bekknum, nemendum 

og skólanum, og síðan kemur atferli. Reynslan sýnir að þetta eru þeir þættir sem 

oftast fanga athygli kennaranema og þeir eru uppteknir af að takast á við að mati 

Korthagens. Næst atferlislaginu kemur hæfni, en það felur m.a. í sér þekkingu á 

námsgreinum og kennslufræði. Líkanið gerir ráð fyrir þeirri forsendu að ytri lög geti 

haft áhrif á þau innri, t.d. getur umhverfi haft áhrif á atferli kennarans; erfiður 
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námshópur kallar á aðra hegðun og viðbrögð kennara en áhugasamur hópur. Með því 

að endurtaka atferli nægilega oft þróast hæfni sem nýtist við aðrar aðstæður. Áhrif 

eru einnig í hina áttina, þ.e. að innan og útávið; atferli hefur áhrif á umhverfið, t.d. 

hefur það áhrif á nemanda (umhverfi) þegar kennari hrósar honum (atferli) og hæfni 

ákvarðar atferlið sem viðkomandi er fær um að sýna. Næst fyrir innan hæfnislagið 

koma viðhorf. Ef viðhorf kennara eru t.d. þannig að honum finnst ónauðsynlegt og 

ekki skipta máli að taka tillit til tilfinninga nemenda, mun sá kennari líklega ekki 

þróa með sér hæfni til að sýna hluttekningu og skilning. Undanfarið hefur áhugi 

margra rannsakenda beinst að reynslusögum sem kennarar segja hverjir öðrum og 

sjálfum sér (e. narrative approach). Þá er athyglinni beint að því hvernig kennarar 

hugsa um menntun. Áherslan beinist nú meira og meira að þeim viðhorfum sem fólk 

hefur til sjálfs sín í því samhengi. Út frá þessari hugsun (e. beliefs people have about 

themselves) nefnir Korthagen fimmta lagið í lauklíkani sínu fagvitund (e. profess-

ional identity). Í kennaramenntun hefur verið algengt að kennaranemar væru spurðir 

að því hvernig kennarar þeir vildu verða og þeir þá gjarnan dregið upp myndir af 

fyrirmyndum úr eigin skólagöngu. Korthagen leggur áherslu á að dýpra sé farið í 

reynslu nemanna og nær þeirra eigin hugsunum. Sjötta lagið í lauknum kallar 

Korthagen köllun eða sannfæringu (e. mission). Þá er átt við mjög persónulega þætti 

sem snerta gildismat viðkomandi í lífinu almennt og því sem kennarar vilja og ætla 

sér með starfi sínu (Korthagen, 2004). 

„Fræði og fræði“ 

Af framansögðu er ljóst að Korthagen og samstarfsmenn hans í Hollandi telja að 

lykilatriði í góðri kennaramenntun sé að mæta kennaranemum á þeirra eigin for-

sendum og vinna út frá þeim hugmyndum sem hver einstakur kennaranemi hefur 

með sér í farteskinu úr eigin reynslubanka. Kenningar, fræði og atburðir á vettvangi 

eru þá sett í samhengi við forhugmyndir kennaranemanna. Þessi háttur sé líklegri leið 

til árangursríks kennaranáms en að kynna nemum kenningar og fræði í kennara-

háskóla og síðan eigi neminn að beita þeim í starfi án þess að gengið hafi verið út frá 

hugmyndum nemanna sjálfra en sú leið hefur víðast hvar verið hefð í kennara-

menntun. Með því móti hafi gjarnan skapast gjá milli kennaraháskóla annars vegar 

og skólastarfs á vettvangi hins vegar. Kennaranemar upplifi þá gjarnan að þeir hafi 

ekki lært það sem máli skiptir í kennaranáminu. Hafþór Guðjónsson (2005) kallar 

hefðbundna leið í kennaramenntun, þ.e. þá leið sem felst í að kenna nemum „það sem 
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er vitað,“  fræðalíkanið í kennaramenntun og styðst þá við það sem Korthagen og 

Kessels (1999) kalla „application-of-theory-model“. Hafþór ræðir um fræði með 

stóru og litlu eff-i, F og f, og byggir á hugmyndum Korthagens og Kessels um 

Theory og theory. Fræði með stóru F-i eru fræði sem kennaraneminn kynnist í 

kennaranáminu, þau eru „það sem er vitað,“ það sem er „þarna úti,“meira og minna 

fjarlægt og lærist oft með yfirborðskenndum hætti. Hins vegar kallar hann það sem 

kennaraneminn hefur með sér t.d. úr reynslu af skólagöngu og úr lífinu sjálfu fræði 

með litlu f-i. Slík fræði eru þau gleraugu sem neminn sér allt með; alla reynslu í 

kennaranáminu sér neminn með sínum eigin fræðagleraugum. Hjá Hafþóri kemur 

fram að hugmyndir sem maður býr til í huga sér af eigin reynslu á löngum tíma og í 

samskiptum við aðra verða inngrónar, hluti af eigin vitund (e. embodied knowledge). 

Fræðikenningar og annað sem lært er í formlegu kennaranámi verður gjarnan fjarlæg 

þekking (e. disembodied knowledge), óljósar hugmyndir, hugmyndir annarra. Hafþór 

telur vera lykilatriði í kennaramenntun hvernig kennaraskóli tekur á tengslum „Fræða 

og fræða.” Eins og Korthagen og samstarfsmenn hans telur Hafþór að formlegt 

kennaranám eigi að byrja þar sem kennaraneminn er, á hugmyndum hans um skóla-

starf og menntun, nám og kennslu. Korthagen og Kessels starfa við kennara-

menntunardeild Utrecht-háskóla. Þar er ekki starfað samkvæmt fræðalíkaninu sem 

lýst er hér að ofan, heldur lögð áhersla á að nemarnir öðlist reynslu af námi og 

kennslu strax frá upphafi kennaranáms. Nemarnir skrá reynslu sína og fá síðan 

leiðsögn við að ígrunda og vinna úr reynslunni. Rökin fyrir þessu fyrirkomulagi eru 

þau að þannig verði neminn meðvitaður um eigin hugmyndir og um leið betur í stakk 

búinn til að skilja hugmyndir annarra, eða Fræðin með stóru F-i (Hafþór Guðjónsson, 

2005).  

Fjórar hliðar starfshæfni 

Ragnhildur Bjarnadóttir hefur undanfarin ár rannsakað áhrif kennaramenntunar á 

hugmyndir kennaranema í KHÍ um starfshæfni sína. Starfshæfni felur í sér mögu-

leika fólks til að sinna ákveðnu starfi og er bæði fagleg og persónuleg. Hún hefur 

einnig bæði ytri og innri hliðar. Þá er átt við hvernig starfshæfnin birtist annars vegar 

í athöfnum og hins vegar getur hún verið ósýnileg öðrum og falist í möguleikum til 

athafna. Innan þessa ramma setur Ragnhildur fram líkan um fjórar hliðar starfshæfni 

(sjá mynd 4). Þær eru persónuleg og félagsleg hæfni (að vera), fagleg þekking (að 
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þekkja / vita), möguleikar á að ígrunda eigið starf (að ígrunda) og að kunna til verka 

(að gera) (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004). 

 

          Mynd 4. Líkan Ragnhildar Bjarnadóttur um starfshæfni.  

Þátttakendur í rannsókn Ragnhildar voru kennaranemar á grunnskólabraut Kennara-

háskólans frá hausti 2001 og luku flestir námi vorið 2004. Spurningalisti var lagður 

fyrir 72 nemendur þegar þeir voru á síðasta námsári. Spurningar tengdust ofangreind-

um hliðum starfshæfni og einnig „erfiðum viðfangsefnum kennara“ en það voru 

viðfangsefni sem sami hópur hafði metið sem erfið þegar hann var á fyrsta námsári. 

Ljóst er af niðurstöðum að nemarnir telja vettvangsnám vera þann hluta kennaranáms 

sem er einna áhrifaríkastur hvað snertir aukna starfshæfni, sérstaklega persónulegar 

hliðar starfshæfninnar, að vera og að gera. Þar eru möguleikar nemanna til að tengja 

saman teoríu og praxis, þ.e. hagnýtt og fræðilegt nám við persónulega reynslu. 

Nemarnir voru spurðir um hvað hefði stutt þá í að ná tökum á einstökum viðfangs-

efnum og voru þeir beðnir að merkja við fjögur atriði sem þeir teldu að hefðu haft 

mest áhrif á starfshæfni þeirra. Vettvangsnámið og samskipti við viðtökukennara eru 

þar mjög ofarlega á blaði. Sem dæmi má nefna að þegar viðfangsefnið var agi og 

stjórnun og að vera ákveðin/n nefndi mikill meirihluti eigin reynslu í vettvangsnámi 

og samskipti við viðtökukennara (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005a). Ragnhildur telur 

ábyrgð viðtökukennara vera mikla og þurfi að efla menntun þeirra og hæfni til leið-

sagnar. Rannsóknir benda til að leiðsögn við kennaranema á vettvangi svo og kenn-

ara sem eru að hefja starf sé mjög mikilvæg (Feiman-Nemser, 2003; María Stein-

grímsdóttir, 2005). Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur á nýútskrifuðum kennurum frá 
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KHÍ og Háskólanum á Akureyri á fyrsta ári í starfi kom fram að þeim fannst ýmislegt 

hagnýtt vanta í kennaranámið en voru sammála um að vettvangsnámið væri það sem 

þeim fannst reynast best á þessu fyrsta starfsári og þyrfti vettvangsnámið að vera 

lengra. Fyrsta starfsárið reyndist kennurunum fremur erfitt og nýttu þeir almennt ekki 

hugmyndir beint úr kennaranáminu en nefndu að námið væri undirliggjandi og að 

ómeðvitað hefði það haft áhrif á ákvarðanatöku þeirra og athafnir. Í þessu sambandi 

er áhugavert að velta fyrir sér hugmyndum um hvernig nám fer fram á vettvangi og 

hvernig fagleg ímynd kennaranemans um sjálfan sig mótast og styrkist af starfs-

umhverfinu og má í því sambandi nefna hugmyndir um nám í félagslegu samhengi. 

Sjónarhorn sem leggur áherslu á nám í félagslegu samhengi hefur verið nokkuð 

áberandi í umræðu um kennaramenntun að undanförnu. Athyglinni er þá sérstaklega 

beint að námi á starfsvettvangi og tengslum námsins við starfsmenninguna á hverjum 

stað. Þá er litið á námsmanninn sem eins konar lærling sem þjálfar hæfni sína undir 

handarjaðri meistara á vettvangi. Átt er við að námið felist ekki aðeins í því að nem-

arnir öðlist kunnáttu og skilning á verkunum, heldur einnig í því að þeir tileinki sér 

starfsmenninguna, orðaforða, viðmið og gildismat sem tengist starfinu (Lave og 

Wenger, 1991; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005b). Dæmi um kennaramenntun þar sem 

byggt er á hugmyndum um nám í félagslegu samhengi í tengslum við vettvangsnám 

er nýlegt skipulag kennaramenntunar í Svíþjóð. Þar er hugmyndin um meistarann 

færð yfir á skólamenningu, þ.e. að það er ekki einn meistari sem kennaraneminn 

vinnur með heldur teymi eða samstarfshópar fagfólks á vettvangi. Í nýja skipulaginu 

vinna kennaranemarnir út frá þeim skilyrðum sem eru úti í skólunum. Kennaranemar 

koma ekki með kennsluáætlanir sem unnar eru fyrirfram í kennaraháskólanum í 

vettvangsnám heldur er unnið út frá atburðum sem gerast á vettvangi þegar kemur að 

ígrundun. Gert er ráð fyrir að nemarnir komi skólanum að notum bæði sem fullorðnir 

einstaklingar sem bætast við starfsmannahópinn og sem þátttakendur í umræðum um 

starfið. Nemarnir koma reglulega á staðinn, bæði staka daga og yfir lengri tímabil. 

Með því að vera lengi á sama stað kynnast þeir bæði daglegu starfi og hafa tækifæri 

til að ígrunda og velta fyrir sér því sem gerist í skólaumhverfinu (Rosenquist o.fl., 

2003). 

Þróun kennslufræðilegrar hugsunar kennaranema 

Í yfirlitsgrein gera Wideen, Meyer-Smith og Moon (1998) grein fyrir margvíslegum 

rannsóknum á vettvangsnámi. Þær beinast bæði að kennaranemum í vettvangsnámi 
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og einnig hefur verið rannsakað hvernig vettvangsnám og kennaramenntun reynist 

þeim sem nýlega hafa lokið námi og hafið kennslustörf. Kennsla er flókið fyrirbæri 

þar sem saman tvinnast hugmyndir viðkomandi um kennarastarfið, persónulegir 

eiginleikar, fræðileg þekking í námsgreinum og kennslufræðum og aðstæður í nem-

endahópi í skóla. Í vettvangsnámi taka flestir kennaranemar fyrstu skrefin í að fóta 

sig í þessum flókna vef. Mikilvægt er að hlusta eftir röddum kennaranemanna um 

reynsluna af að vera í því tvöfalda hlutverki sem felst í vettvangsnámi, þ.e. að vera 

bæði kennari og nemandi.  

Í rannsókn sem Sue Johnston (1994) gerði voru tekin viðtöl við sex kennaranema og 

verður greint frá viðtölum við tvo þeirra, Roger og Diane, hér á eftir. Roger var í 

vettvangsnámi í skóla þar sem nemendur bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður. 

Sem barn hafði Roger sjálfur búið við svipaðar aðstæður og taldi sig þekkja vel til 

þarfa nemenda. Fram kemur í viðtölunum hvernig þessi reynsla hafði mótað hug-

myndir hans um kennarastarfið og hafði hann mjög ákveðnar hugmyndir um hvernig 

kennari hann vildi vera. Vettvangsnámið reyndist erfitt og umhyggja fyrir nemendum 

reyndist ekki vera nægilegt veganesti þegar kom að stjórnun og kennslu. Diane hafði 

einnig gert sér ákveðnar hugmyndir fyrirfram um kennslu en henni gekk betur en 

Roger að þróa hugmyndir sínar og aðlaga þær að fræðilegum þáttum kennaranámsins 

þannig að á vettvangi reyndist hún vera komin lengra í þróun starfskenningar sinnar. 

Johnston dregur þá ályktun að samræður við kennaranema á vettvangi séu lykilatriði 

og bendir á mikilvægi þess að þær beinist að kennaranemanum sjálfum og hugmynd-

um hans. Hún telur að einn mikilvægasti hluti vettvangsnáms séu skoðanaskipti og 

umræður um sameiginlega reynslu. Athyglisvert er að velta fyrir sér hvernig fyrri 

reynsla og lífssögur kennaranema hafa áhrif á hugmyndir þeirra um kennarastarfið. Í 

rannsókninni kom fram hve samræður um reynslu í vettvangsnámi út frá hugmynd-

um kennaranemans sjálfs eru mikilvægar fyrir þróun starfskenningar. Umræður um 

kennslufræði út frá sameiginlegri reynslu í skólastarfi og hugmyndum nemans sjálfs 

virðast vera forsenda þess að starfskenning hans þróist, þ.e. að neminn ræði atvik 

sem hann upplifir í vettvangsnámi út frá sínum eigin forsendum. Umræður um 

kennslu á vettvangi fela í sér hugmyndir um kennarastarfið og hlutverk kennarans, 

samskipti kennara og nemenda, bekkjarstjórnun og nám nemenda og ganga gjarnan 

út frá ákveðnum aðstæðum í viðkomandi nemendahópi og skóla. Þær eru oft mun 
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víðtækari og komið er víðar við en í fræðilegum umræðum um skólastarf (Johnston, 

1994).  

Rannsóknir benda til þess að oft verði breytingar á viðhorfum og áherslum kennara-

nema með tilliti til skólastarfs eftir því sem líður á vettvangsnám. Í rannsókn Loflin 

Smith (1993; vísað til í Wideen o.fl., 1998) kom fram að nemarnir voru í fyrstu upp-

teknir af að skapa jákvætt, hlýlegt andrúmsloft í nemendahópnum. Þegar þeir fóru 

síðar að kenna stærri hópum jókst áhugi þeirra og áhersla á bekkjarstjórnun. Schneid-

er og Ammon (1992) reyndu að varpa ljósi á þróun kennslufræðilegrar hugsunar (e. 

pedagogical thinking) hjá einum kennaranema með því að fylgjast með og greina 

vikuleg leiðarbókarskrif kennaranemans í vettvangsnámi. Rannsókn þeirra benti til 

þess að það sem hefði mest áhrif á þróunina væri þegar árekstrar (e. conflicts) yrðu 

vegna þess að hugmyndir kennaranemans um kennslu gagnast honum ekki við að-

stæður sem upp koma í kennslu hjá honum, þ.e. hugmyndir hans duga ekki til að ráða 

við aðstæður í vettvangsnáminu (Schneider og Ammon, 1992). Fleiri rannsóknir 

styðja fyrri niðurstöðuna, þ.e. að þegar væntingum kennaranema um nám nemenda er 

ögrað með þeim afleiðingum að þeir ráða ekki við aðstæður á vettvangi út frá eigin 

hugmyndum, breytir það hugsun þeirra um kennslu (Wideen o.fl., 1998). 

Spenna á milli háskóla og grunnskóla 

Yfirleitt er rætt um vettvangsnám sem brú á milli háskóla og starfsvettvangs, t.d. 

grunnskóla. Venjulega er gert ráð fyrir að í vettvangsnámi aðlagi kennaraneminn 

kenningar og hugmyndir sem hann fær í háskóla að ákveðnum aðstæðum á vettvangi 

(Korthagen og Kessels, 1999). Niðurstöður rannsókna á vettvangsnámi sýna að nauð-

synlegt er að endurskoða þessa mynd (Britzman, 1986). Raunveruleikinn er ekki 

svona einfaldur. Ef marka má það sem fram kemur í mörgum rannsóknum á 

vettvangsnámi virðist oft sem töluverð spenna ríki á milli annars vegar kennara-

menntunarstofnana og háskólakennara og hins vegar kennaranemanna sem upplifa 

ekki vettvanginn eins og rætt er um hann í kennaramenntuninni. Eitt af því sem 

veldur þessari spennu eru þær væntingar sem kennaranemar hafa til kennara-

menntunarinnar og sú tilfinning þeirra sem oft kemur fram að þeir séu ekki nægilega 

vel undirbúnir fyrir starfið. Rannsóknir benda jafnframt til þess að lykilatriðið sé gott 

samstarf á milli allra sem að vettvangsnámi koma. Sé um gott samstarf að ræða, 

fækki vandamálum sem upp koma til muna (Wideen o.fl., 1998).  
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Í mörgum þessara rannsókna kemur auk þess fram spenna á milli væntinga háskóla-

kennara annars vegar og „raunveruleikans“ á vettvangi hins vegar eins og viðtöku-

kennarar sjá hann. Háskólakennarar virðast oft líta á vettvangsnám sem tækifæri til 

að prófa nýjar kennsluaðferðir, beita uppeldis- og menntunarfræðilegri þekkingu úr 

háskólanámi, ígrunda reynslu, taka áhættu og beina sjónum að því „hvers vegna“ 

eitthvað gerist í kennslu fremur en „hvernig“ eigi að framkvæma (Wideen o.fl., 

1998). Í rannsókn Borko og Mayfield (1995) þar sem athygli var beint að samstarfi 

allra hlutaðeigandi, kom fram að viðtökukennurum fannst dagleg störf (rútína) í 

skólastofunni mikilvægari en ígrundun um það sem fram fór. Rannsóknin gaf til 

kynna að ekki var komið til móts við væntingar háskólakennaranna um áherslur í 

vettvangsnáminu. Viðtökukennarar virðast leggja meiri áherslu á starfið sjálft, þ.e. 

það sem gerist í kennslu en á íhugun um það sem fram fer. Þá virðast viðtökukennar-

ar oft vera óöruggir um hlutverk sitt sem leiðbeinendur. Vettvangsnám er líka iðulega 

krefjandi tími fyrir kennaranema, hugmyndir þeirra um kennslu standast ekki og þeir 

finna gjarnan fyrir öryggisleysi gagnvart aðstæðum í grunnskólanum og finnst þeir 

ekki vera nægilega vel undirbúnir t.d. hvað snertir agastjórnun og þekkingu á náms-

greinum. Í hugum viðtökukennara er það háskólinn sem ekki hefur undirbúið nemana 

nægilega vel og þeir halda því oft fram að ónógur undirbúningur valdi öryggisleysi 

sem oft einkennir kennaranema (Wideen o.fl., 1998). Þessir þrír aðilar virðast sjá 

hlutina ólíkum augum. 

Að ná að halda í alla þræði  

Eitt af því sem einkennir kennarastarfið er hversu margþætt það er. Bullough (1992) 

bendir á hvernig skólastarf getur valdið togstreitu hjá kennaranemum. Bullough rann-

sakaði hvernig það fer saman hjá byrjendum, eins og kennaranemar eru, að ná tökum 

á að kenna ákveðið efni samkvæmt námskrá og einnig að beina sjónum að sjálfum 

sér sem verðandi fagmönnum og þróun eigin starfshátta. Það er mjög krefjandi að ná 

samtímis tökum á námsefni og miðla því og einnig að finna sjálf sig í kennara-

hlutverkinu. Bullough greinir frá erfiðleikum kennaranemanna við að höndla hvort 

tveggja. Námsefnið er aðeins einn þráður, en mikilvægur, í þeim flókna vef sem 

kennsla er. Britzman (1991) fylgdist með tveimur kennaranemum í vettvangsnámi í 

rannsókn sinni og komst að þeirri niðurstöðu að mjög mikil barátta fylgi því að ná 

fótfestu í heimi kennslu og skólastarfs. Hún telur að vanlíðan hjá kennaranemum sé 

oft vegna goðsagna um hvað kennsla sé. Þá er átt við hugmyndir um að kennarinn sé 
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einn og almáttugur og geti stjórnað því sem hann vill stjórna í starfi sínu. Þessar hug-

myndir séu ekki í samræmi við raunveruleikann þar sem starfsumhverfi kennara sé 

flókið og margþætt. Hún nefnir að ástæða þessa sé hugsanlega einnig sú að allir hafa 

svo mikla reynslu af veru í skólum áður en þeir hefja kennaranám, að þeir séu að 

leita eftir staðfestingu á hugmyndum sem þeir hafa gert sér fyrirfram um kennslu og 

þar eru tæknilegir, kennslufræðilegir þættir ofarlega á blaði. Einnig lítur út fyrir að 

kennaranemar séu oft að leita að uppskriftum að góðri kennslu og agastjórnun. Þetta 

viðhorf torveldar gjarnan fræðilega umræðu. Johnston (1994) staðfestir þetta og telur 

að þegar verið sé að leita að umræðugrundvelli um kennslu sé oft nærtækast að líta til 

þess sem sést, þ.e. tæknilegrar útfærslu kennslunnar sem auðvelt sé að festa hönd á 

og ræða. Þá þurfi að gæta þess að ígrundun um kennslu sé ekki yfirborðsleg og bund-

in við útfærsluna. Sameiginleg reynsla af ákveðnum atburðum á vettvangi er nauð-

synlegur umræðugrundvöllur en brýnt er að sýn kennaranemans á atburðinn sé út-

gangspunkturinn. Til þess að úrvinnsla skili kennaranemanum nægilegum árangri er 

mikilvægt að mæta honum á hans eigin forsendum og vísa til persónulegrar reynslu 

hans og faglegra viðhorfa (Korthagen, 2004; Hafþór Guðjónsson, 2005).  

Áhrif leiðsagnar á viðtökukennara 

Weasmer og Woods (2003) gerðu rannsókn meðal viðtökukennarara sem tóku á móti 

kennaranemum í tveimur háskólum í Bandaríkjunum. Þar var kannað að hve miklu 

leyti það að taka á móti kennaranemum hefði áhrif á ígrundun kennaranna um starf 

sitt, bæði hvað varðar að setja það í fræðilegt samhengi og ígrundun um kennslu-

fræðilegar útfærslur (e. reflection on theory and practice). Einnig var rannsakað hvort 

samstarf við háskóla með því að taka á móti kennaranemum í vettvangsnám ylli 

breytingum í starfi viðtökukennaranna. Þátttakendur í rannsókninni voru tuttugu og 

átta. Reynt var að greina í hverju ígrundun viðtökukennara fólst og hvað það var í 

viðhorfabreytingum kennaranna til kennslu sem hafði orðið vegna þess að þeir voru 

viðtökukennarar. Stuðst var við hugmyndir Donald Schön, höfund bókarinnar The 

reflective practitioner, en hann gerir greinarmun á ígrundun eftir kennslu (e. 

reflection on action), um reynsluna og hvernig hefur tekist til, og ígrundun í kennslu 

(e. reflection in action), þ.e. jafnóðum og hún á sér stað. Hvoru tveggja telur hann 

forsendu þess að reynsla leiði til náms og aukinnar þekkingar (Schön, 1983). 

Tekin voru viðtöl við tuttugu og átta kennara þar sem rætt var um að hve miklu leyti 

það hefði haft áhrif á starf þeirra að leiðbeina kennaranemum. Fram kom að 
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ábyrgðartilfinningin sem kom í kjölfar þess að fylgst væri með þeim í starfi, að þeir 

væru fyrirmynd, hefði haft mikið að segja. Þá kom fram að það að orða hugmyndir 

sínar um kennslu og kennarastarf og tengja við framkvæmd og útfærslur hefði ekki 

aðeins komið nemunum til góða heldur hefðu kennararnir sjálfir staðfest hugmynd-

irnar gagnvart sjálfum sér. Einnig gerðu kennararnir grein fyrir breytingum sem 

orðið höfðu hjá þeim eftir vettvangsnámið.  

Í grein Weasmer og Woods (2003) er sagt frá fleiri rannsóknum sem hafa leitt í ljós 

svipaðar niðurstöður. Þar kemur fram að kennarar segjast upplifa ánægju af því að 

ræða starfið við kennaranema, segja kennsluhætti sína betri, þeir eigi auðveldara með 

að mæta þörfum nemenda og að fagmennska þeirra hafi aukist. Einnig kom fram að 

nemendur væru ánægðir með að fá kennaranema til sín. Í niðurstöðum rannsóknar 

Brink, Laguardia og Grisham (vísað til í Weasmer og Woods, 2003) kemur fram að 

þær breytingar sem verði helst á starfi viðtökukennara birtist í því að þeir eyði meiri 

tíma í ígrundun, skipulagningu og undirbúning og að sjálfsöryggi þeirra aukist. 

Í ljós kom hvað snertir ígrundun í kennslu að kennararnir töldu að nærvera annars 

fullorðins í skólastofu gefi aukinn slagkraft í starfið. Viðtökukennarinn er meðvitaður 

um augu nemans og getur þetta örvað ígrundun í kennslu þar sem viðtökukennarinn 

reynir að sýna „fyrirmyndar vinnubrögð” og vera faglegur. Fram kom að þetta atriði 

hvetur kennara til að undirbúa kennsluna og stjórna kennslustundum sérstaklega vel. 

Einnig kom fram í rannsókninni að ígrundun kennara um eigið skipulag og undir-

búning fylgdi leiðsagnarhlutverkinu. Leiðsögn við kennaranema var hvatning fyrir 

viðtökukennara til að endurskoða og ígrunda (e. reflection on action) kennslu í því 

skyni að meta og endurskoða kennsluhætti. Samvinna kennaranema og viðtöku-

kennara verður tilefni til þess að kennari ígrundar eftir kennslu og fer í gegnum 

ákveðið sjálfsmat á eigin starfi.  

Mörgum kennurum fannst hvetjandi og skipta máli að fá jákvæð viðbrögð kennara-

nema við kennsluháttum sínum. Kennararnir töldu mikilvægt að fá hrós fyrir starf sitt 

og staðfestingu á að þeir væru að „gera góða hluti.“  

Það kom líka fram í rannsókninni að með því að vera í samstarfi við kennaraháskóla í 

gegnum vettvangsnám fæst tækifæri til að fylgjast með faglegum málefnum. Það sé 

gefandi fyrir viðtökukennara að sjá námsefni háskólans, greinar og bækur, og heyra 

umræðuna sem þar fer fram, bæði til að fylgjast með faglegri umræðu og til að geta 
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brugðist við hugmyndum og rætt útfærslu þeirra á vettvangi við nemana. Dæmi var 

um að kennarar nefndu að það hefði verið þeim hvatning til að sækja fagráðstefnur 

og að þeir sæktu ákveðin námskeið í háskólanum sem kennaranemar hefðu sagt þeim 

frá eftir umræður um sértæka námsörðugleika ákveðinna nemenda. Greinilegt er að 

samstarfi í vettvangsnámi fylgir tækifæri fyrir kennara sem þess óska til að fylgjast 

með nýjungum og því sem efst er á baugi í fræðum og faglegri umræðu.  

Dæmi um það sem kennarar sögðust hafa lært var að sjá nýjar kennsluaðferðir, 

kveikjur, nýtt námsefni og einnig var nefnt að kennaranemar hefðu komið með 

hugmyndir um auknar kröfur og viðmið um námsmat. Að lokum skal nefnt að 

kennurum fannst kostur að hafa samstarfsmann í bekknum og geta deilt hugsunum 

sínum með honum (Weasmer og Woods, 2003). 

Í þessum kafla hefur aðallega verið fjallað um það sem nokkrir fræðimenn telja að 

einkenni góða kennaramenntun og hvernig megi tengja fræði og starf með góðum 

árangri í kennaranámi. Rannsóknin sem greint er frá í verkefninu er grunnrannsókn 

sem tekur bæði til skipulags og innihalds vettvangsnáms í KHÍ eins og það kemur 

kennaranemum og viðtökukennurum fyrir sjónir. Í þeim þætti rannsóknarinnar sem 

tekur til innihalds vettvangsnáms eru spurningar um hvort byggt sé á fyrri reynslu 

viðkomandi kennaranema í vettvangsnámi og hvort nemar hafi markvisst verið 

hvattir til að rifja upp og nýta sér þekkingu og reynslu sem þeir hafa þegar öðlast í 

skólastarfi þegar kemur að undirbúningi vettvangsnáms í síðari hluta námsins. Þá eru 

hugmyndir Auðar Torfadóttur um ígrundun fyrri reynslu jafnt og þétt í kennaranámi, 

sbr. líkan hennar á bls. 39, hafðar í huga og jafnframt hugmyndir Hafþórs 

Guðjónssonar um „Fræði og fræði“ og hugmyndir Korthagens og fleiri um að 

útgangspunktur í kennaramenntun þurfi að vera reynsla nemans sjálfs. Með hliðsjón 

af líkani Ragnhildar Bjarnadóttur um starfshæfni eru nemar spurðir um hvaða þættir 

þeir telji að geri vettvangsnám lærdómsríkt fyrir þá sjálfa. Rannsókninni verður 

nánar lýst í næsta kafla. 
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4 Um rannsóknina 
Í rannsókninni sem hér verður greint frá var leitað upplýsinga hjá kennaranemum á 

síðasta námsári í KHÍ um viðhorf þeirra og reynslu af vettvangsnámi í grunnskólum. 

Jafnframt var aflað upplýsinga hjá viðtökukennurum þeirra í vettvangsnámi í kjör-

sviðsgreinum, sem er þriðja og síðasta tímabil vettvangsnáms á grunnskólabraut. Í 

þessum kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar og þeim aðferðum sem 

beitt var við gagnasöfnun og úrvinnslu. 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni Hver er reynsla kennaranema og 

viðtökukennara af vettvangsnámi? var ákveðið að beita blandaðri aðferð; megind-

legri aðferð til þess að fá mynd af viðfangsefninu hjá stórum hópi kennaranema og 

viðtökukennara með því að leggja fyrir spurningalista, og eigindlegri aðferð með því 

að ræða við rýnihóp kennaranema til að fá skýrari mynd af viðhorfum þeirra og ýms-

um atriðum sem komu fram í svörum við spurningalistum. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 165 kennaranemar sem voru á síðasta námsári á 

grunnskólabraut KHÍ skólaárið 2005─2006, þ.e. nemendur á 3. ári í staðnámi og 4. 

ári í fjarnámi og viðtökukennarar þeirra í Vettvangsnámi III. Heildarfjöldi kennara-

nema í þessum árgöngum var 239 og var hlutfall þeirra sem svöruðu 69%. Einnig 

fengu allir viðtökukennarar hópsins sendan spurningalista, heildarfjöldi þeirra var 

174 og svöruðu 113 eða 65%. Í rýnihópi kennaranema voru átta þátttakendur og var 

haft í huga að þeir væru af ólíkum kjörsviðum. Í rýnihópnum voru tveir kennara-

nemar með náttúrufræði sem kjörsvið, þrír með íslensku, tveir með hönnun og smíði 

og einn með tónmennt sem kjörsvið.  

Spurningalistar 

Samdir voru tveir spurningalistar til að afla gagna, annar fyrir kennaranema (fylgi-

skjal XI) og hinn fyrir viðtökukennara (fylgiskjal XII). Spurningalistakannanir henta 

vel þegar ná þarf til margra þátttakenda eins og í rannsókninni sem hér er greint frá. 

Með þeim er hægt að safna miklu magni upplýsinga frá mörgum þátttakendum á 

stuttum tíma (Cohen, Manion og Morrison, 2000; Þorlákur Karlsson, 2003). Með því 

að nota spurningalista var hægt að ná til heils árgangs kennaranema og allra 

viðtökukennara sama hóps. Séu spurningalistar notaðir þarf rannsakandi ekki að vera 
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viðstaddur fyrirlögn sem var heppilegt í þessu tilviki þar sem hann er umsjónarmaður 

viðfangsefnisins í KHÍ.  

Við undirbúning spurningalista var rætt við hóp kennaranema um reynslu af 

vettvangsnámi í september 2005. Í hópnum voru átta kennaranemar sem komu með 

ábendingar um mikilvæg atriði um árangursríkt vettvangsnám sem voru nýttar við 

samningu listans. Listinn var forprófaður af sama hópi. Einnig var spurningalistinn 

borinn undir nokkra kennara og starfsmenn KHÍ sem þekkja til vettvangsnáms og 

komu þeir með góðar ábendingar. Í listanum voru bæði opnar og lokaðar spurningar. 

Reynt var að hafa sem flestar spurningar lokaðar, þ.e. með fyrirframgefnum svar-

möguleikum. Opnar spurningar voru þó einnig notaðar til þess að þátttakendum gæf-

ist kostur á að skýra svör sín nánar eða koma með ábendingar til þess að svörin gæfu 

sem skýrasta mynd af sýn viðkomandi á vettvangsnámið.  

Í spurningum sem lagðar voru fyrir kennaranema var m.a. leitast við að afla almennra 

bakgrunnsupplýsinga um þátttakendur, s.s. um kyn og aldur, hvort viðkomandi væri 

stað- eða fjarnemi, og hvort hann hefði reynslu af kennslu eða öðru starfi í skóla. 

Spurt var um ákveðin atriði varðandi öll tímabilin, s.s. um undirbúning, þekkingu á 

námsefni nemenda og þætti sem lúta að tengslum KHÍ við vettvang á hverju tímabili 

fyrir sig. Spurt var um sömu þætti fyrir Vettvangsnám I og Vettvangsnám II en 

heldur fleiri um Vettvangsnám III. Nemar voru inntir eftir hvort þeir teldu að þeim 

hafi verið mætt á þeirra eigin forsendum og hvort vísað hafi verið til fyrri reynslu á 

vettvangi. Þá var spurt um samstarf við aðra kennaranema, leiðsögn viðtökukennara 

og um það hvaða þættir séu mikilvægir að mati nemanna til þess að vettvangsnám 

verði árangursríkt, s.s. leiðsögn um stjórnun og skipulag í kennslu, nám einstakra 

nemenda, móttöku í skóla, samband við viðtökukennara og þátt leiðsagnarkennara í 

KHÍ. 

Við samningu spurningalista fyrir viðtökukennara var byggt á könnun sem rann-

sakandi lagði fyrir viðtökukennara í yngri barna kennslu vorið 2005.18 Í spurningum 

til viðtökukennara í Vettvangsnámi III var m.a. lögð áhersla á að fá fram skoðun 

kennaranna á undirbúningi kennaranemanna og þekkingu þeirra á viðkomandi 

kennslugrein. Einnig var spurt um viðhorf kennaranna til viðtökukennarahlutverksins 

                                                 
18 Könnunin var lögð fyrir viðtökukennara sem voru með kennaranema í vettvangsnámi í 2.−4. bekk 
vorið 2005. Heiti könnunarinnar var Könnun á viðhorfum viðtökukennara KHÍ í yngri barna kennslu 
og var hún unnin í námskeiði í megindlegri aðferðafræði hjá Amalíu Björnsdóttur.   
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og þýðingu þess fyrir þá sjálfa sem fagmenn og að lokum um samskipti þeirra við 

starfsfólk í KHÍ og miðlun upplýsinga til þeirra. 

Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika eins og unnt er þarf að vanda til verka. 

Aðferðinni sem notuð var við að semja spurningalistann var ætlað að auka réttmæti 

og áreiðanleika. Réttmæti vísar til þess hversu vel matstækið metur það sem því er 

ætlað að meta (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Í rannsókninni sem hér um ræðir er mikil-

vægt að spurningar og hugtök séu skýr. Val á þátttakendum ætti að tryggja ytra rétt-

mæti nokkuð vel þar sem spurningakannanir voru lagðar fyrir heilan árgang kennara-

nema og alla viðtökukennara sem koma að síðasta tímabili vettvangsnáms sömu 

nema og því ættu upplýsingar að hafa yfirfærslugildi á alla grunnskólakennaranema. 

Margar rannsóknir hafa sýnt að spurningakannanir eru réttmætar í þeim skilningi að 

sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segir og þess sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 

2003), og þá væntanlega milli þess sem það segir og skoðana þess. 

Framkvæmd 

Kennaranemahópurinn sem rannsóknin náði til var í Vettvangsnámi III 16. október 

til 17. nóvember 2005. Að því tímabili loknu var spurningalisti fyrir viðtökukennara 

sendur rafrænt í tölvupósti til þeirra. K2 umsjónarkerfið í Uglu (Upplýsingagátt 

háskóla) var notað við framkvæmdina. Í umsjónarkerfinu felast möguleikar til að 

senda spurningalista í tölvupósti, taka á móti svörum og vinna úr niðurstöðum m.a. í 

forritinu Excel. Könnunin var nafnlaus og ekki var hægt að sjá hvaðan svörin bárust.  

Spurningalistinn sem lagður var fyrir kennaranemana var á pappír. Ástæðan var sú að 

talið var líklegt að þátttaka yrði meiri ef listinn væri lagður fyrir nemendur í kennslu-

stundum. Listarnir voru lagðir fyrir í upphafi vormisseris 2006 í staðlotu þar sem 

bæði stað- og fjarnemar voru mættir. Þátttaka kennaranema var ekki nægilega góð í 

þessari fyrstu atrennu og margir voru fjarverandi. Þá voru tvisvar sinnum send hóp-

skeyti til hópsins í gegnum Uglu þar sem tilgangur rannsóknarinnar var útskýrður og 

óskað eftir þátttöku kennaranemanna. Þetta bar góðan árangur og þeir sem svöruðu 

fengu listann þá sendan í pósti ásamt frímerktu svarumslagi. Könnunin var nafnlaus 

svo að ekki var hægt að rekja svörin. 

Rýnihópar eru oft notaðir til að öðlast dýpri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins 

hóps og til að fá hugmyndir um vítt svið sem byggjast á reynslu og til að túlka 

niðurstöður úr fyrri rannsóknum eða könnunum (Flick, 2002). Rýnihópur 
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kennaranema var valinn með hliðsjón af niðurstöðum úr spurningalistakönnunum í 

því skyni að fá dýpri skilning á viðhorfum nemanna. Ætlunin var að afla upplýsinga 

um samskipti KHÍ við grunnskóla og viðtökukennara, t.d. um hvort nemar telji að 

leiðsagnarkennarar og viðtökukennarar séu nægilega samtaka í því er snertir 

viðfangsefni og vinnulag í vettvangsnámi. Einnig hvort kennaranemar hafi upplifað 

spennu á milli grunnskóla og KHÍ vegna álitamála í skólastarfi eða vegna áherslna í 

kennaranámi.  

Úrvinnsla 

Svör úr spurningakönnun fyrir kennaranema voru færð inn í SPSS og unnið úr þeim. 

Eins og áður sagði var K2 umsjónarkerfið í Uglu (Upplýsingagátt háskóla) notað til 

að senda spurningalista í tölvupósti til viðtökukennara. Kerfið tekur einnig á móti 

svörum og vinnur úr niðurstöðum. Var það gert í forritinu Excel. Lýsandi tölfræði var 

notuð til að varpa ljósi á niðurstöðurnar. Tíðnitöflur og súlurit voru notuð til að gefa 

mynd af sýn kennaranema og viðtökukennara á vettvangsnámið.  

Viðtal við rýnihóp var skrifað upp og helstu atriði úr því dregin fram. Í niðurstöðu-

kafla er upplýsingum úr opnum spurningum í spurningalistum og rýnihópsviðtali við 

kennaranema að nokkru leyti fléttað saman við niðurstöður úr spurningalistum.  

Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi er umsjónarmaður vettvangsnáms á grunnskólabraut KHÍ. Einnig 

kemur hann að undirbúningi og framkvæmd vettvangsnáms sem kennari á 1. og 2. 

misseri. Þetta hefur bæði kosti og galla. Kostirnir felast í því að rannsakandi þekkir 

viðfangsefnið vel, t.d. orðaforða, skipulag og framkvæmd gagnvart öllum sem að því 

koma. Ókostirnir gætu verið þeir að þátttakendur svöruðu ekki eins og þeir myndu 

gera ef um rannsakanda væri að ræða sem ekki ætti hagsmuna að gæta og kæmi ekki 

að vettvangsnáminu. Einnig verður að nefna það sem mögulegan ókost að rannsak-

andi hafi ekki nægilega fjarlægð á viðfangsefnið vegna starfs síns. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verður að skoða í þessu ljósi.  
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflinn er í tveimur 

hlutum; í þeim fyrri verður greint frá niðurstöðum úr spurningalista sem lagður var 

fyrir kennaranema og upplýsingum sem fengust í rýnihópsviðtali við hóp kennara-

nema. Í síðari hlutanum eru niðurstöður úr spurningalista sem lagður var fyrir 

viðtökukennara.  

Kennaranemar 

Hér á eftir verður dregin upp mynd af svörum kennaranemanna, viðhorfum þeirra og 

skoðunum á hverju vettvangsnámstímabili fyrir sig. Síðan verður greint frá niður-

stöðum úr spurningalistakönnuninni eftir efnisþáttum og að lokum frá upplýsingum 

frá rýnihópi úr kennaranemahópnum. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru kennaranemar á síðasta námsári í KHÍ eins og áður 

segir. Í þýðinu voru 239 nemar en 165 svöruðu listanum eða 69% hópsins. Konur 

voru 143 eða 87% þátttakenda og karlar 22 eða 13%.  

Á mynd 5 má sjá aldurs- og kynjaskiptingu þátttakenda og sést þar að breidd er mikil 

í aldursdreifingu kennaranema en aðeins fjórðungur hópsins er 26 ára og yngri, sem 

er sá aldur sem vænta má að flestir séu á í bakkalárnámi. Þegar spurt var um reynslu 

af kennslustörfum í grunnskóla svöruðu 45% þátttakenda því til að þeir hefðu verið 

við kennslu. Það er því stór hópur sem hefur verulega reynslu af starfinu sem þeir eru 

að mennta sig til og þekkir daglegt líf í grunnskólum frá sjónarhóli starfsmanna. Af 

þeim 74 sem höfðu kennt í grunnskóla höfðu 48 kennt í tvö skólaár eða lengur og 23 

í fimm ár eða lengur. Auk þess höfðu 43 eða 26% svarenda starfað í grunnskólum 

við önnur störf en kennslu. Ástæða þess að bent er á þessi atriði er sú að líklegt má 

telja að reynsla af starfi í grunnskóla og hugsanlega einnig aldur séu áhrifaþættir 

þegar kemur að vettvangsnámi og hafi áhrif á skoðun nemanna á því.  
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 Mynd 5. Aldursdreifing og kynjaskipting kennaranema sem þátt tóku í rannsókninni. 

Kennaranemar í staðnámi voru 91 eða 55% af þeim sem svöruðu spurningalistanum 

en fjarnemar voru 42% eða 69. Fimm merktu ekki við stað- eða fjarnám. Aðeins 23% 

hópsins hafði eingöngu verið í námskeiðum í staðnámi og 17% aðeins í fjarnámi. 

60% höfðu því tekið námskeið þar sem stað- og fjarnemar voru saman eða höfðu 

valið að taka námskeið ýmist í stað- eða fjarnámi eftir því sem hentaði þeim sjálfum 

hverju sinni.  

 
Vettvangsnámstímabilin þrjú 

Eins og áður hefur komið fram eru vettvangsnámstímabilin þrjú að mörgu leyti ólík 

hvað varðar skipulag, undirbúning og viðfangsefni. Þegar spurningalistinn var lagður 

fyrir höfðu nemarnir nýlega lokið Vettvangsnámi III, en höfðu farið í Vettvangsnám 

II árið á undan og í Vettvangsnám I tveimur árum áður. Þar sem svo langur tími var 

liðinn frá Vettvangsnámi I og II voru nemarnir beðnir að staldra við, rifja tímabilin 

upp og skrifa allt að þrjú lýsandi orð um þau áður en þeir svöruðu spurningum um 
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hvert tímabil fyrir sig. Spurt var sömu spurninga um hvert tímabil auk viðbótarspurn-

inga um Vettvangsnám III. Það var því í tvennum tilgangi sem nemarnir voru beðnir 

að nefna lýsandi orð, þ.e. annars vegar til að rifja tímabilið upp og hins vegar til að 

bregða upp mynd fyrir rannsakanda af því sem þeir sáu í minningunni. Í töflu 2 má 

sjá þau lýsandi orð sem oftast voru nefnd. 

Tafla 2. Lýsandi orð um vettvangsnámstímabilin þrjú. 

  

Vettvangsnám I 

 

Vettvangsnám II 

 

Vettvangsnám III 

Skemmtilegt/gaman 93 72 79 

Lærdómsríkt/fróðlegt 69 58 67 

Áhugavert 28 14 14 

Krefjandi/erfitt 33 34 58 

Spenna/stressandi 15 3 8 

Meira öryggi Á ekki við 9 5 

Jákv. um viðtökukenn. 6 2 5 

Neikv. um 

viðtökukenn. 

7 0 0 

 

Út úr töflunni má lesa að kennaranemarnir séu jákvæðir gagnvart vettvangsnáminu 

því jákvæð orð eru mun fleiri en neikvæð. Upp úr stendur að það er skemmtilegt og 

gaman, lærdómsríkt og fróðlegt. Þrennt vekur sérstaka athygli; í fyrsta lagi nefna 

mjög margir að í Vettvangsnámi I hafi verið skemmtilegt og gaman, í öðru lagi 

virðist jafnframt hafa fylgt Vettvangsnámi I meiri spenna og stress en hinum tíma-

bilunum. Í þriðja lagi má nefna að Vettvangsnám III er að mati nemanna mest 

krefjandi og erfitt. Orð sem lýsa tilfinningum eru áberandi. Neikvæð orð eru 

hlutfallslega fá. Dæmi um þau eru einhæf kennsla, staðnað, ringulreið. 

Undirbúningur vettvangsnáms 

Spurt var um undirbúning vettvangsnáms í þeim námskeiðum sem tekin voru sam-

hliða því. Undirbúningur Vettvangsnáms I fer fram í námskeiðinu Náms- og kennslu-

fræði og sérkennsla (NKS), undirbúningur Vettvangsnáms II í námskeiðinu Íslensku-

kennarinn og undirbúningur Vettvangsnáms III í kjörsviðsnámskeiðum í hverri grein 

fyrir sig. Nemarnir voru spurðir eftirfarandi spurningar: „Fannst þér undirbúningur 
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fyrir Vettvangsnám I í námskeiðinu Náms- og kennslufræði og sérkennsla koma að 

góðum notum eða var undirbúningi ábótavant?“ Spurningarnar voru orðaðar á sama 

hátt um Vettvangsnám II og III fyrir utan það að námskeiðsheiti voru önnur. Notaður 

var raðkvarði með fimm gildum, þar sem undirbúningi ábótavant var lægsta gildi og 

efst var mjög góður undirbúningur. Á mynd 6 má sjá að nemar eru yfirleitt ánægðir 

með undirbúning vettvangsnáms. Meirihluti merkir við jákvæðu möguleikana tvo 

fyrir öll vettvangsnámstímabilin en niðurstöður eru þó nokkuð ólíkar þegar tímabilin 

eru borin saman. 
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                      Mynd 6. Undirbúningur vettvangsnáms. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum ríkir mest ánægja með undirbúning Vettvangsnáms 

I, en um 80% þeirra sem svara merkja við tvo jákvæðustu valmöguleikana. Minni 

ánægja var með undirbúning Vettvangsnáms II en þar merkja 57% við tvo jákvæðu 

möguleikana. Þegar spurt var um Vettvangsnám III merktu 64% við jákvæðu mögu-

leikana. Töluvert margir merkja við miðjumöguleikann, sérstaklega á það við um 

Vettvangsnám II. Skýringa á ólíkum svörum má hugsanlega leita í ólíku fyrirkomu-

lagi undirbúningsnámskeiðanna. Í Náms- og kennslufræði og sérkennslu eru flest 

viðfangsefni námskeiðsins nátengd vettvangsnámi og skipulagi kennslu. Kennslu-

stundir í kennslufræði eru færri í Íslenskukennaranum heldur en í Náms- og kennslu-

fræði og sérkennslu enda er gert ráð fyrir að nemar rifji upp almenna kennslufræði 

frá fyrra ári. Kennslufræði fyrir Vettvangsnám II miðast eingöngu við íslensku-

kennslu yngri barna og þjálfun móðurmáls eftir að lestrarkennslu lýkur og nemar 
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eiga að vinna kennsluáætlun fyrir Vettvangsnám II án þess að fá stuðning kennara 

við upprifjun almennrar kennslufræði. Nemar eru ánægðari með undirbúning 

Vettvangsnáms III í kjörsviðsnámskeiðum sem tengjast kennslu einstakra greina en 

undirbúning Vettvangsnáms II. 

Nemarnir voru einnig spurðir hvort þeim hefði þótt ákveðin atriði vanta í undirbún-

ing vettvangsnáms. Niðurstöður eru svipaðar hvað varðar Vettvangsnám I og II en 

u.þ.b. 75% svarenda þótti ekkert vanta en fjórðungi fannst vanta ákveðna þætti í 

undirbúning tímabilanna. Niðurstöður varðandi Vettvangsnám III voru nokkuð frá-

brugðnar hinum fyrri en þá svöruðu 60% þátttakenda að ekkert vantaði. Það eru því 

fleiri sem fannst ákveðin atriði vanta í undirbúning Vettvangsnáms III.  

Nokkur atriði eru oftast nefnd þegar rætt er um hvað hafi vantað í undirbúning 

vettvangsnáms. Þau sem virðast vera kennaranemunum efst í huga tengjast aga- og 

bekkjarstjórnun og einnig að þeir hafi ekki næga þekkingu á efninu sem verið er að 

kenna í vettvangsnámi. Þetta á við um öll vettvangsnámstímabilin. Um Vettvangs-

nám III sögðu t.d. tveir nemendur:  

 

Eins og áður þá er það stjórnun og agavandamál sem vantar og ekki næg þekking á 

efninu sem ég átti að kenna. 

 

Það er einfaldlega ekki farið í bekkjarstjórnun og aga eins og þarf fyrir okkur. Þetta 

eru valnámskeið!  

 

Hér á eftir eru dæmi um svör tveggja nema um hvað þeim hafi þótt vanta í undir-

búning Vettvangsnáms I og ber hér að sama brunni. 

 

 Mig vantaði þekkingu í stærðfræði, Geisla kennslufræðina og meira um 

            bekkjarstjórnun og agamál. 

  

 Við hefðum mátt vera meira undirbúin fyrir börn með agavanda. 

Margir nefna að skipulagið af hálfu Kennaraháskólans gæti verið með öðrum hætti 

eins og fram kemur í eftirfarandi athugasemd um Vettvangsnám III: 

 

Mér fannst ég fá langmest út úr þessu vettvangsnámi. Undirbúningurinn var líka 

eðlilegur fannst mér þ.e. að vera ekki að skipuleggja hverja einustu kennslustund 

fyrirfram frá A til Ö. 
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Neminn lýsir ánægju með að þurfa ekki að skila skriflegu skipulagi fyrir allar 

kennslustundir áður en tímabilið hófst eins og í Vettvangsnámi I og II heldur fór 

undirbúningur fram jafnt og þétt yfir tímabilið.  

Aðrir þættir sem nemar nefna að þyrftu meiri umfjöllun í undirbúningi fyrir 

vettvangsnám eru foreldrasamstarf og sértækir námsörðugleikar nemenda. Svo 

virðist sem kennaranemum finnist þessir þættir það mikilvægir í almennu skólastarfi 

að þeir þurfi aukið vægi og markvissari áherslu í undirbúningi vettvangsnáms.  

Áheyrnartímabil 

Undirbúningur vettvangsnáms hefst á áheyrnartímabili í upphafi Vettvangsnáms I og 

II. Í Vettvangsnámi I eru kennaranemarnir í fjóra til fimm daga í áheyrn. Þá fylgja 

nemarnir viðtökukennurum í kennslustundum hjá nemendahópi sem þeir munu sjálfir 

kenna á æfingakennslutímabili þremur vikum síðar. Þeir fylgjast með því sem fram 

fer, aðstoða og afla sér upplýsinga. Í Vettvangsnámi II eru áheyrnardagarnir tíu. Auk 

þess að fylgja viðtökukennurum og nemendum eins og í Vettvangsnámi I er gert ráð 

fyrir að nemarnir kynni sér ýmsa þætti í starfsemi skólans. Nokkuð áberandi var að 

nemar teldu áheyrnartímabilið í Vettvangsnámi II of langt eins og má sjá dæmi um í 

eftirfarandi athugasemdum: 

 

Áheyrnartímabilið var alltof langt, vantar fleiri æfingakennslutíma handa 

kennaranemum. Manni leiddist hálfpartinn í svona langri áheyrn, en við vorum 

duglegar að aðstoða sem stuðningsfulltrúar.  

 

Mér fannst 10 dagar í áheyrn vera allt of langur tími, síðustu dagarnir voru alveg 

óþarfir. Hefði frekar mátt vera ein vika í áheyrn og þrjár í kennslu. Sá tími hefði nýst 

mun betur.  

 

Áheyrnartíminn var allt of langur! Verkefnin sem vinna átti í áheyrninni gerðu lítið 

gagn og betra hefði verið að fá að kenna í þrjár vikur.  

 

Einstaka nemar taka þó fram að þeir séu ánægðir með fyrirkomulagið, eins og sjá má 

á þessari athugasemd:  
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Fannst mjög gott að hafa tvær vikur í áheyrn, maður kynnist krökkunum og 

aðstæðum þeirra vel í gegnum áheyrnina.   

 

Það er umhugsunarvert hve margir nemar eru ósáttir við áheyrnartímabilið í 

Vettvangsnámi II. Líklegt er að þeir séu þá að bera fjögurra daga áheyrn á 2. misseri 

í Vettvangsnámi I saman við tíu daga áheyrn á 4. misseri. Mörgum finnst óþarfi að 

hafa svo langan aðdraganda að kennslu á öðru ári. Svo virðist sem nemunum finnist 

vettvangsnám ekki nægilega markvisst ef þeir eru ekki sjálfir að stjórna og undirbúa 

kennslu. Svipaðar athugasemdir koma einnig fram hjá rýnihópi kennaranema sem 

greint verður frá síðar í kaflanum.  

Nokkrir nemar voru óánægðir með óskýr og misvísandi skilaboð um skil á verkefn-

um frá kennurum í KHÍ til kennaranema og viðtökukennara í Vettvangsnámi II. Í þó 

nokkrum tilvikum virðist það ekki hafa verið nægilega ljóst hversu nákvæmu 

kennsluskipulagi kennaranemar áttu að skila til viðtökukennara áður en æfinga-

kennsla hófst. Það virðist hafa valdið spennu á milli kennaranema og viðtökukennara 

þeirra og sýnir hversu viðkvæm samskiptin geta verið og mikilvægt að öll skilaboð 

séu skýr. Dæmi um þetta eru eftirfarandi: 

Það var nokkuð mismunandi hvernig kröfur voru gerðar til okkar í vettvangsnámi. Ég 

þurfti t.d. einnig að kenna stærðfræði á tímabilinu skv. fyrirmælum frá mínum kenn-

ara og lærði mikið af því, en það tók á. Sé samt ekki eftir því. Sumir kennaranemar 

nýttu sér óskýr skilaboð og samnemendur þeirra urðu því að ljúka því, t.d. að vinna 

verkefni á síðustu stundu – til að halda friðinn.  

Fyrirmæli til kennara um hvernig og hvenær ætti að skila inn kennsluáætlun leiddi til 

þess að undirbúningi var ábótavant hjá sumum hópum. Einnig hefði ég viljað ljúka 

prófi í Íslenskukennaranum strax að námskeiði loknu. Óljós skilaboð komu niður á 

samvinnuþroska í mörgum hópum því miður, það eru ekki allir eins. 

Vettvangsnám III hefur töluverða sérstöðu hvað skipulag og undirbúning snertir. 

Tímabilið er samfellt fimm vikna tímabil, áheyrn og æfingakennsla. Það fer eftir að-

stæðum í hverjum skóla og mismunandi kröfum á hinum ýmsu kjörsviðsnámskeiðum 

sem nemarnir taka samhliða vettvangsnáminu hvernig tímabilið er útfært í hverju til-

viki. Athugasemdir kennaranemanna um undirbúning fyrir Vettvangsnám III snertu 

flestar skipulagið og tengslin við grunnskólana. Þær benda til að nemunum hafi þótt 

full geyst farið inn í tímabilið þar sem ekkert skilgreint áheyrnartímabil var áður en 

kennslan hófst, heldur var um samfellt fimm vikna tímabil að ræða. Nokkuð margir 
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nefndu að gott hefði verið að fá sérstakt áheyrnartímabil líkt og í Vettvangsnámi I og 

II eða hefðu viljað fá tækifæri til að kynnast betur nemendum, skólanum og umhverfi 

hans áður en sjálft vettvangsnámstímabilið hófst. Dæmi um svör nemanna eru:  

 

Ég hefði tvímælalaust viljað mæta í áheyrn í a.m.k. tvo daga (− þrjá) ca. hálfum 

mánuði fyrir Vettvangsnám III. Þannig hefði verið betra að undirbúa sig fyrir verkefni 

miðað við nemendahóp og tæknilega hluti o.fl. Það hefði eytt neikvæðri streitu hjá 

nemum. Fólk hræðist mest það sem það þekkir ekki.  

 

Hefði viljað fylgjast með bekkjunum sem við fórum í aðeins áður t.d. heimsækja 

hvern bekk a.m.k. einu sinni viku til tveim vikum áður en vettvangsnámið byrjaði.  

 

Hefði viljað kynnast skólanum og umhverfi hans betur áður en vettvangsnámið hófst. 

Einnig hefði verið gott að hafa nokkra daga í áheyrn eins og í Vettvangsnámi I og II.  

 

Enginn tími sem gafst til undirbúnings, það var allt of mikið álag í faginu (kjörsviðs-

námskeiðinu) sem á að gefa manni færi á að undirbúa sig og gefur manni hug-

myndir. Of mikil áhersla á að finna hinn eina rétta sannleik. Vantar að kynna og 

kenna efni sem nýtist manni svo í kennslu, alltaf verið að skoða kennslubækur og 

efni sem maður á að meta en kann svo ekkert að nýta sér.  

Það er augljóst að margir hefðu viljað kynnast aðstæðum í skólunum mun betur áður 

en þeir hófu æfingakennsluna. Þeim finnst þeir hvorki hafa náð að kynnast nemend-

um né að setja sig nægilega vel inn í viðfangsefni og námsefni. Þess ber að geta að 

samkvæmt námskeiðslýsingu í kennsluskrá KHÍ ber kennaranemum að hafa samband 

við væntanlegan viðtökukennara í síðasta lagi tveimur vikum áður en vettvangsnáms-

tímabilið hefst til að afla sér upplýsinga. Þau litlu samskipti eru greinilega ekki nægi-

legur undirbúningur að mati margra kennaranema. Kennarar á einu kjörsviði, 

Náttúrufræðikjörsviði, ákváðu að breyta skipulagi vettvangsnámstímabilsins hjá 

náttúrufræðihópnum. Gerð verður grein fyrir þeirri tilraun hér á eftir.  

Tilraun með nýtt fyrirkomulag 

Á einu kjörsviðanna, Náttúrufræðikjörsviði, var gerð tilraun með að lengja tímabilið 

og náði það yfir tíu vikur í stað fimm hjá öðrum. Náttúrufræðinemarnir byrjuðu í 

vettvangsnámi fimm vikum á undan öðrum og voru færri stundir í hverri viku á 

vettvangi. Þó var meginþunginn yfirleitt á fimm vikna vettvangsnámstímabilinu sem 

ákveðið var samkvæmt kennsluskrá. Ekki voru allir á sama máli um hvernig til tókst. 
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Flestir virðast vera sammála því að gott sé að lengja tímabilið þannig að nemar kynn-

ist skólastarfi yfir lengra tímabil og að það sé lærdómsríkara. Hins vegar virðist 

nokkrum hafa fundist það trufla önnur námskeið og að erfitt hafi reynst að samræma 

tímasókn í KHÍ og grunnskólanum. Dæmi um svör frá nemum á Náttúrufræði-

kjörsviði fara hér á eftir.  

 

Of langt – tíu vikur samfara tímasókn í KHÍ. Erfitt að samræma stundaskrár í KHÍ og 

vettvangsskóla. Sú ákvörðun að hafa vettvangsnám í tíu vikur hentaði mjög illa. 

Miklir árekstrar við tímasókn í KHÍ. Er þó fylgjandi lengra vettvangsnámi ef það 

skarast ekki við námið.  

 

Réttar áherslur og maður fékk gott tækifæri til þess að takast á við allt það efni, 

hugtök og starf er tengist kennslu raungreina / náttúrufræða. Frábærlega að málum 

staðið.  

 

Nemarnir virðast yfirleitt vera ánægðir með kennslufræðinámskeiðið í náttúrufræði 

þar sem vettvangsnámi í greininni er fléttað inn í fræðilegt nám yfir lengra tímabil en 

gert er ráð fyrir í kennsluskrá KHÍ, eða í tíu vikur. Tilraunin gekk út á að tengja betur 

saman fræðilegt nám og vettvangsnám þannig að unnið sé úr reynslu á vettvangi jafn 

óðum með kennurum KHÍ en ekki aðeins með viðtökukennurum. Venjan er sú í KHÍ 

að unnið er úr reynslu jafn óðum með viðtökukennurum á vettvangi og síðan með 

kennurum KHÍ eftir að tímabilinu lýkur. Það sem virðist hafa truflað tilraunina hjá 

Náttúrufræðikjörsviði er að nemunum fannst erfitt að samræma vinnu í öðrum nám-

skeiðum og vettvangsnám. Neikvæðar raddir eru um of mikið álag og að skipulag 

þurfi að vera betra. Þessar athugasemdir koma einnig fram síðar þegar greint verður 

frá niðurstöðum úr umræðum rýnihóps kennaranema og er nánar rætt um þær þar. 

Viðfangsefni í vettvangsnámi  

Spurt var um skoðun kennaranemanna á viðfangsefnum í vettvangsnámi. Helstu 

viðfangsefni og áherslur á hverju tímabili eru eftirfarandi svo rifjað sé upp úr 2. 

kafla:  

Vettvangsnám I: Bekkjarkennsla á miðstigi (5.−7. bekkur), fjölbreyttir kennslu-

hættir, a.m.k. 20 stunda þemaverkefni sem nemarnir velja út frá eigin áhugasviði og 

því sem þeir telja að henti nemendahópnum. Þá er námsgreinum fléttað saman og 

þær tengdar ákveðnu þema sem tengist t.d. samfélagsfræði eða náttúrufræði. Einnig 
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er áhersla á stærðfræðikennslu. Kennsluverkefni með skipulagi 40 kennslustunda er 

skilað áður en tímabilið hefst. Í verkefninu er gerð grein fyrir markmiðum, kennslu-

aðferðum og viðfangsefnum allra kennslustundanna ásamt rökstuðningi (fylgiskjal 

IV). 

Vettvangsnám II: Bekkjarkennsla yngri barna (2.−4. bekkur) með áherslu á móður-

málskennslu, fjölbreytta kennsluhætti, fimmtán til tuttugu stunda þemaverkefni með 

áherslu á samþættingu við móðurmálskennslu. Kennsluverkefni með skipulagi 40 

kennslustunda er skilað áður en tímabilið hefst. Í verkefninu er gerð rökstudd grein 

fyrir markmiðum og útfærslu fimmtán til tuttugu stunda þemaverkefnisins (fylgiskjal 

VI). 

Vettvangsnám III: Kennsla kjörsviðsgreinar kennaranema á unglingastigi eða mið- 

og unglingastigi. Nemar á yngri barna kjörsviði kenna í 1. bekk. Undirbúningur fer 

fram í kennslufræðinámskeiðum á hverju kjörsviði fyrir sig og hafa kjörsviðskennar-

ar frjálsar hendur um skipulag hverrar greinar innan ramma námskeiðslýsingar á 

Vettvangsnámi III (fylgiskjal VIII). Nemarnir skila ekki skipulagi fyrir einstakar 

kennslustundir áður en tímabilið hefst. Þeir kenna skv. skólanámskrá í viðkomandi 

grunnskóla og útfæra kennsluna í samráði við viðtökukennara undir umsjón leið-

sagnarkennara í KHÍ. 

Nemarnir voru beðnir að merkja við hvort þeim þættu viðfangsefni tímabilanna hafa 

gert þau eins lærdómsrík og hægt var eða hvort þeim fyndist að áherslur hefðu mátt 

vera aðrar. Notaður var raðkvarði með fimm gildum frá röngum áherslum upp í 

réttar áherslur.  
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                     Mynd 7. Áherslur í vali viðfangsefna í vettvangsnámi. 

Meirihluti þriðja árs kennaranema var nokkuð ánægður með áherslur í vali 

viðfangsefna allra tímabilanna. Langmest var ánægjan með áherslur í Vettvangsnámi 

III (sjá mynd 7) og merkja um 40% hópsins við hæsta möguleikann, en þá tengjast 

viðfangsefnin gjarnan skólanámskrám gunnskólanna þar sem vettvangsnámið fer 

fram og ekki er unnið kennsluverkefni fyrir allt tímabilið fyrirfram samkvæmt 

áherslum í undirbúningsnámskeiði í KHÍ. Töluvert margir merkja við miðjumögu-

leikann fyrir Vettvangsnám I og II, eða yfir 20% hópsins. Hafa verður í huga í þessu 

sambandi að í Vettvangsnámi III kenna nemarnir námsgreinina sem þeir hafa valið 

að sérhæfa sig í og má því ætla að þeir hafi sérstakan áhuga á kennslu hennar.  

Álit nemanna á viðfangsefnunum 

Nemunum gafst kostur á að koma með athugasemdir um viðfangsefni tímabilanna. 

Vegna Vettvangsnáms I eru algengustu athugasemdirnar um að þeir þurfi að skipu-

leggja kennsluna á ákveðinn hátt eftir fyrirmælum frá KHÍ. Um þrjátíu athugasemdir 

koma um þetta atriði varðandi Vettvangsnám I. Kennaranemar eiga að skipuleggja 

og stjórna fjörutíu kennslustundum á tveimur vikum. Þar af eiga tuttugu kennslu-

stundir að vera þemaverkefni, tíu stundir eru kennsluferli í stærðfræði og tíu stundir 

er þeim frjálst að skipuleggja út frá námskrá bekkjarins. Frjálsu stundirnar geta orðið 

allt að tuttugu ef stærðfræðin fléttast inn í þemað. Það sem virðist helst liggja nemun-

um á hjarta um Vettvangsnám I kemur fram í athugasemdum um að þeir eigi sjálfir 

að skipuleggja kennslu strax á fyrsta ári í kennaranámi. Margir nefna að þeir hefðu 

viljað ganga inn í skipulag reynds viðtökukennara og læra af honum í stað þess að 
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skipuleggja sjálfir stórt þemaverkefni. Þessi dæmi um athugasemdir við Vettvangs-

nám I gefa þetta til kynna. 

 

Í fyrstu fannst mér áherslurnar vera mjög góðar en þegar ég hef kynnst öðru í 

kennslu sé ég að of mikil áhersla var lögð á þemanám; mætti vera meira um 

eiginlega kennslu. 

 

Manni var einfaldlega hent út í djúpu laugina. Maður þarf að kynnast skólanum (og 

kennaranum) sem maður er að fara í. Áhersla á þema er ekki til góðs. 

 

Ég hefði viljað ganga meira inn í kennslu viðtökukennara en ekki skipuleggja alveg 

svona mikið sjálf. Hafði í raun ekki kunnáttu til þess. 

 

Þemanámið var of stór hluti, maður vill jú reyna að kynnast öllu sem best en 

þemanámið átti allan okkar hug og tíma. 

Ekki eru allir á sama máli og ýmsir voru ánægðir með fyrirkomulagið. Dæmi um 

slíkt eru:  

 

Mjög gott að vinna þemaverkefni á miðstigi. Mjög krefjandi og skemmtilegt. Líka 

skemmtilegt og áhugavert fyrir nemendur.  

 

Þó það hafi verið mikil vinna við kennsluverkefnið s.s. markmið og kennsluaðferðir 

nákvæmlega útlistaðar, þá var það mjög lærdómsríkt og sat eftir í minninu fyrir 

komandi vettvangsnám. 

 

Mér fannst gott að við fórum eftir skipulagi kennarans eina viku og tókum svo 

þemanám eina viku. Það gaf okkur góða heildarsýn. 

Um Vettvangsnám II voru athugasemdir við viðfangsefnin af nokkuð öðrum toga. 

Það kemur fram nokkrum sinnum að meiri tenging mætti vera við kjörsviðsgrein 

nemanna eða að of mikil áhersla sé á móðurmálskennslu á kostnað annarra greina. 

Einnig koma nokkrar athugasemdir um það að allir skuli þurfa að fara í vettvangs-

nám á yngsta stigi þó að áhugi nemans beinist að kennslu á eldri stigum og kennslu 

ákveðinna námsgreina. Hér á eftir eru dæmi um þetta og er það fyrsta frá kennara-

nema sem þegar hafði valið kjörsviðið Erlend mál og dönsku sem kjörsviðsgrein: 

 

Of mikil áhersla á íslensku. Vettvangsnám II passaði ekki fyrir þá sem voru búnir að 

ákveða að þeir vildu vinna á unglingastigi.  
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Ég ætla að verða náttúrufræðikennari. Ég var ákveðin í því áður en ég fór í KHÍ og 

vil leggja áherslu á hana. 

 

Mér finnst að nemendur eigi ekki að þurfa að fara á yngsta stig grunnskóla. Mér 

finnst að nemendur sem eru staðráðnir í að kenna ekki á þessu stigi eigi ekki að 

þurfa þess heldur frekar að beina spjótum sínum á mið-/elsta stig. 

Almenn ánægja virðist vera með viðfangsefni Vettvangsnáms III sem tengjast skóla-

námskrám grunnskólanna mest, þ.e. kennaranemar þurfa yfirleitt ekki að hafa frum-

kvæði að stórum þemaverkefnum heldur er gert ráð fyrir að þeir útfæri viðfangsefni 

sem þegar hafa verið ákveðin í stórum dráttum. Þó skal tekið fram að ætlast er til að 

kennslan sé fjölbreytileg og að nemar prófi kennslufræðilegar útfærslur eins og við á 

í hverri grein. Nemum þótti gott að geta að miklu leyti gengið inn í skipulag kennara 

og útfært það út frá eigin hugmyndum. Hér á eftir fara ummæli um viðfangsefni 

Vettvangsnáms III. 

 

Við kenndum eftir fyrri áætlun kennara og það var frábært því þá sáum við hvernig 

kennsla er í raun og veru. 

 

Mér fannst mjög gott að ganga inn í ákveðið skipulag en fá einnig tækifæri til að 

skipuleggja sjálf verkefni (út frá söguaðferð). Þetta var góð blanda. 

Hafa þarf í huga að áherslur í námskeiðum sem tekin eru samhliða Vettvangnsámi III 

eru ólíkar og athugasemdir nemanna þarf því að skoða í því ljósi. Það kemur mörgum 

kennaranemum á óvart að þurfa ekki að skila kennsluáætlun til kennara fyrir allt 

tímabilið í Vettvangsnámi III áður en það hefst eins og í fyrri skiptin. Dæmi um þetta 

er eftirfarandi:  

 

Ég var örlítið óörugg með til hvers var ætlast af okkur í sambandi við það sem við 

áttum að skila (í KHÍ). Mér fannst mjög lærdómsríkt að komast í snertingu við 

raunverulegt skólafyrirkomulag.  

Viðfangsefni fyrri vettvangsnámstímabilanna tveggja snúa að almennri kennslufræði 

og starfi almenns bekkjarkennara, en í Vettvangsnámi III er sérhæfing kennara-

nemanna í kjörsviðsgreinum í brennidepli. Nánar verður fjallað um vettvangsnám í 

kjörsviðsgreinum síðar í kaflanum.  
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Samstarf kennaranema í vettvangsnámi 

Í vettvangsnámi vinna kennaranemar saman að undirbúningi og úrvinnslu kennsl-

unnar. Þegar kemur að stjórnun í kennslustofu og kennslunni sjálfri er það alltaf einn 

kennaranemi sem ber ábyrgð á hverri kennslustund. Hinir nemarnir fylgjast þá með 

og skrá hjá sér athugasemdir sem notaðar eru í umræðum með viðtökukennara að 

kennslu lokinni. Einnig geta nemarnir sem ekki stjórna hjálpað nemendum og verið 

stjórnandanum til aðstoðar ásamt viðtökukennara þegar það á við. Samstarfi kennara-

nema er þannig háttað að í Vettvangsnámi I vinna nemar yfirleitt þrír saman, tveir til 

þrír saman í Vettvangsnámi II og tveir saman í Vettvangsnámi III þar sem hægt er að 

koma því við. Fyrir kemur að nemar eru einir í Vettvangsnámi III, t.d. úti á landi þar 

sem enginn með sömu kjörsviðsgrein fer í sama skóla eða að hópur í einni grein er 

það lítill að ekki er hægt að koma samstarfi við. Spurt var um álit nemanna á fjölda 

samstarfsmanna í vettvangsnámi. Eins og sjá má af mynd 8 eru nemarnir nokkuð 

ánægðir með fjölda samstarfsmanna í Vettvangsnámi I og II en þó telja 42% að 

nemar séu of margir eða allt of margir saman í Vettvangsnámi I.  
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            Mynd 8. Skoðun á fjölda samstarfsmanna í Vettvangsnámi I og II. 

Þegar rætt er um hversu mikið samstarf kennaranema eigi að vera í vettvangsnámi í 

KHÍ fer umræðan gjarnan í þann farveg að nemarnir fái hugsanlega ekki nægilega 

reynslu af starfi kennara á vettvangi ef þeir eru í miklu samstarfi við aðra kennara-

nema og fái ekki að spreyta sig einir í nemendahópi. Einnig hafa viðtökukennarar 

bent á að þeim finnst nokkuð mikið að þrír nemar séu í einum bekk. Vettvangsnám I 

er þannig skipulagt að útilokað er að einn byrjandi geti unnið undirbúningsvinnuna 

og útfært verkefnið á eigin spýtur. Skipulagið miðast því fyrst og fremst við fræði-
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lega námið í KHÍ, en ekki við starf kennara á vettvangi. Það kemur því ekki á óvart 

að meira en helmingur skuli telja að nemar séu hæfilega margir saman. Hins vegar er 

athygli vert að 42% þátttakenda telja að nemar séu of margir saman, sem bendir til 

þess að margir nemar vilji fá meiri reynslu af vettvangi á sínum eigin forsendum. 

Það kemur skýrt fram í þessum niðurstöðum að fleiri eru ánægðari með fjölda sam-

starfsmanna í Vettvangsnámi II en í Vettvangsnámi I enda geta þeir þá valið hvort 

þeir vinna með einum eða tveimur nemum. Töluvert margir velja að vera tveir sam-

an. 75% þátttakenda voru ánægðir í Vettvangsnámi II á móti 57% í Vettvangsnámi I. 

Nemar virðast því vera ánægðari í tveggja manna samstarfi en þriggja, en hafa verður 

í huga að í Vettvangsnámi II geta nemar valið samstarfsmenn úr öllum kennaranema-

hópnum sem skráður er í vettvangsnámið, en svigrúmið er minna fyrir val í 

Vettvangsnámi I. 

Í opnum spurningum um tímabilin nefna margir fjölda samstarfsmanna. Dæmi um 

svör um Vettvangsnám I koma hér á eftir.  

 

Mér finnst að í vettvangsnámi ætti hámark að vera tveir (nemar) saman. 

 

Alveg glatað að senda þrjá saman – tvo í mesta lagi. 

Samstarf kennaranema er minnst í Vettvangsnámi III. Mælst er til þess að nemar 

vinni tveir saman þegar hægt er að koma því við en annars eru þeir einir. 58% þeirra 

sem svöruðu voru í samstarfi við annan nema en í 42% tilvika var neminn einn. 

Nemarnir voru inntir eftir því hvað þeim þætti um samstarfið. Af þeim sem svöruðu 

merktu rúm 4% við að þeir hefðu viljað vera einir, rúm 84% sögðust vera ánægð með 

fyrirkomulagið og rúm 11% hefðu viljað vinna með fleiri nemum. 

 

Samráð við viðtökukennara fyrir vettvangsnám 

Nemarnir voru spurðir um álit þeirra á samráði við viðtökukennara þeirra í grunn-

skólum áður en æfingakennslutímabilin hófust. Notaður var raðkvarði með fimm 

gildum, þar sem of lítið samráð var lægsta gildi og efst var of mikið samráð. Eins og 

sjá má á mynd 9 merkir meirihlutinn við miðjumöguleikann í öllum tilvikum og 

virðist því vera sáttur við fyrirkomulagið. Töluvert stórum hópi finnst þó að samráð 
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við viðtökukennara sé of lítið, eða samtals 24% í Vettvangsnámi I, 19% í Vettvangs-

námi II og 27% í Vettvangsnámi III. Færri kennaranemum finnst samráð við  
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        Mynd 9. Samráð kennaranema við viðtökukennara áður en vettvangsnám hófst. 

viðtökukennara vera of mikið en þar sker Vettvangsnám II sig nokkuð úr. Eins og 

áður hefur komið fram nær undirbúningur og áheyrn yfir mun lengri tíma í 

Vettvangsnámi II en I. Viðtökukennarar í Vettvangsnámi II fengu drög að 

kennsluverkefni og skipulagi fyrir vettvangsnámstímabilið til yfirlestrar og skiluðu 

því að viku liðinni með athugasemdum. Þeir höfðu því formlega aðkomu að 

kennsluverkefninu en ekki viðtökukennarar í Vettvangsnámi I. Samráð við 

viðtökukennara í Vettvangsnámi II gat því orðið til þess að auka vinnu 

kennaranemanna við kennsluverkefnið sjálft. Það skýrir hugsanlega að hluta til 

þennan mun milli tímabila.  

Bæta má samskipti við viðtökukennara 

Í opnum spurningum gerðu margir samstarf við viðtökukennara að umtalsefni. Í 

Vettvangsnámi I hefðu sumir viljað skipuleggja kennsluna meira í samráði við 

kennarann.  

 

Ég vildi hafa undirbúið kennsluna meira í samráði við viðtökukennarann; ganga 

meira inn í kennsluna hans. 

Aðrir nefndu að þeir hefðu lært mikið af samstarfi við viðtökukennara.  

 

Þetta var mjög lærdómsríkt. Viðtökukennarinn var með dálítið sterkar skoðanir á því 
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hvað við ættum að taka fyrir, sem var dálítið fúlt í byrjun, en ég held að við höfum 

lært meira á því heldur en ef við hefðum valið sjálfar.  

 

Það þarf að auka samskipti við viðtökukennara.  

Nokkur dæmi eru um að kennaranemum fannst að kennararnir hefðu þurft að hafa 

áheyrnartímann markvissari og gera hann eins lærdómsríkan fyrir nemana og 

mögulegt er.  

 

Ef það er mögulegt þá mætti viðtökukennari reyna að skipuleggja þá daga vel sem 

kennaranemar eru í áheyrn. Ég minnist þess að nemendur lásu mikið í 

frjálslestrarbókum þessa viku sem við vorum í áheyrn. Við græddum því mjög lítið á 

þessu (áheyrn).  

 

Það væri helst að vera í meira sambandi við viðtökukennarana og að þeir skipulegðu 

komu okkar nemanna betur.  

Flestar athugasemdir um samskipti við viðtökukennara eru vegna Vettvangsnáms III. 

Þær eru af ýmsum toga eins og eftirfarandi dæmi sýna.  

 

Það hefði mátt undirbúa viðtökukennarann. Biðja hann um að sveigja aðeins útaf 

eigin kennsluáætlun ef nauðsyn bæri til. 

 

Ég var með frábæran viðtökukennara – hún var dugleg í að leiðbeina og gagnrýna. 

Hópurinn var erfiður – erfiðastur í skólanum. En ég lærði auðvitað mjög mikið á því. 

 

Minn leiðsögukennari var annars staðar en inni í stofunni hjá mér. 

Vantaði meiri samvinnu nema og viðtökukennara – gæti verið mín sök.  

 

Viðtökukennarinn hefði mátt leiðbeina betur og vera meira tilbúin að fræða/upplýsa 

okkur. 

 

 Þyrfti að vera meira skipulag hjá viðtökukennara. Hann hefði mátt sýna meiri 

stuðning og vera skipulagðari. 

 

Þessi tiltekni viðtökukennari var ekki nógu góður. Hún fylgdist lítið með, sem var 

kostur og galli. 

Ofangreindar athugasemdir eru athyglisverðar og augljóst er að kennaranemar gera 

kröfur til viðtökukennara og hafa miklar væntingar til vettvangsnámstímabilanna. 
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Það veldur þeim því vonbrigðum ef ekki er um nægilega markvisst starf að ræða 

þegar þeir eru í áheyrn. Einnig skiptir miklu máli hvernig viðtökukennarar og skólar 

eru valdir og hugmynd þar um kemur fram hjá einum nemanna:  

 

Val á viðtökukennara þarf að tengjast því sem hann er að gera t.d. í nýsköpun og að 

tengja saman fræðasviðin. Gott væri að hitta viðtökukennara á fundi einum mánuði 

áður eða í upphafi annar þar sem þeir kynna sig og segja frá því sem þeir eru að 

gera og áhugasviðum sínum. Þannig er hægt að velja sér kennara. 

 

Góð samskipti kennaranema og viðtökukennara eru óneitanlega forsenda þess að 

vettvangsnám takist vel. Faglegur þáttur í þeim samskiptum er leiðsögn við kennara-

nema þegar þeir taka sín fyrstu skref á þeim vettvangi sem þeir mennta sig til. 

Meginhlutverk viðtökukennara er leiðsögnin og verður gerð grein fyrir mati kennara-

nemanna á henni í næsta kafla.  

Leiðsögn viðtökukennara 

Kennaranemarnir voru spurðir um leiðsögn viðtökukennara. Niðurstöður fyrir öll 

tímabilin má sjá á mynd 10 en þar kemur fram að meirihluti kennaranema er ánægð-

ur eða mjög ánægður með leiðsögn viðtökukennara sinna. Samtals merkja 66% þátt-

takenda við tvo jákvæðustu möguleikana um öll tímabilin. Það er því þriðjungur 

hópsins sem er ekki fyllilega sáttur með leiðsögnina, en af þeim merkir um helm-

ingur við miðjumöguleikann. Það er umhugsunarefni hvers vegna svo margir merkja  
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                 Mynd 10. Leiðsögn viðtökukennara í vettvangsnámi að mati kennaranema. 
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við miðju og virðast hvorki vera ánægðir né óánægðir. Á myndinni má sjá að 

áherslur eru ekki alveg þær sömu á milli tímabila, t.d. merkja flestir bæði við 

jákvæðasta og neikvæðasta möguleika í Vettvangsnámi I, en sé litið á 

heildarmyndina eru niðurstöður mjög svipaðar um öll tímabilin. 

Nú hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningum þar sem spurt var sömu 

spurninga um öll vettvangsnámstímabilin (undantekning er spurning um samstarf í 

Vettvangsnámi III). Í kaflanum hér á eftir verður greint frá niðurstöðum úr spurning-

um um Vettvangsnám III þar sem nemarnir kenndu kjörsviðsgrein sína. 

Vettvangsnám í kjörsviðsgreinum 

Kjörsviðsgreinar á grunnskólabraut KHÍ voru þrettán á skólaárinu 2005−2006. Í 

vettvangsnámi III kenna nemarnir kjörsviðsgrein sína yfirleitt á unglingastigi, sumir 

þó bæði á mið- og unglingastigi. Nemar á yngri barna kjörsviði kenna í 1. bekk. 

Skiptingu þátttakenda í rannsókninni eftir greinum má sjá í töflu 3. 162 gerðu grein 

fyrir kjörsviðsgrein sinni, þrír gerðu það ekki. 

Eins og sjá má er fjöldi kennaranema mjög mismunandi eftir kjörsviðum. Flestir 

svarenda eru á yngri barna sviði, eða fjörutíu og tveir, en fæstir í heimilisfræði, 

aðeins þrír. 
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                                           Tafla 3. Fjöldi kennaranema sem þátt tóku í 

                                           rannsókninni eftir kjörsviðsgreinum. 

 

Kjörsviðsgrein 

 

Fjöldi nema 

Danska 7 

Enska 7 

Heimilisfræði 3 

Hönnun og smíðar 5 

Íslenska 23 

Myndmennt 9 

Náttúrufræði 13 

Samfélagsgreinar 17 

Stærðfræði 16 

Textílmennt 9 

Tónmennt 4 

Upplýsingatækni 7 

Yngri barna svið 42 

Svöruðu ekki 3 

Samtals 165 

 

Nemarnir voru spurðir um kunnáttu í kjörsviðsgrein sinni þegar þeir voru í 

Vettvangsnámi III. Eins og áður var notaður raðkvarði með fimm gildum, þar sem 

ónóg kunnátta var lægsta gildið og hæst var næg kunnátta. Niðurstöður má sjá á 

mynd 11. Nemunum hefur fundist þeir standa nokkuð vel að vígi hvað snertir 

kunnáttu í kjörsviðsgrein sinni í vettvangsnáminu.  
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      Mynd 11. Mat kennaranema á kunnáttu sinni í kjörsviðsgrein í Vettvangsnámi III. 

Niðurstöðurnar voru skoðaðar í talnaformi og reyndist meðaltalið vera 3,75 fyrir 

hópinn í heild þar sem lægsta gildi er einn og hæsta gildi er fimm. Flestir merkja við 

næsthæsta möguleikann, eða 46%, og samtals merkja 68% við tvo hæstu mögu-

leikana. Séu þessar niðurstöður skoðaðar eftir kjörsviðum kemur í ljós að munur er á 

meðaltölum milli greina eins og sjá má í töflu 4 en munurinn er lítill og ekki töl-

fræðilega marktækur. 

Tafla 4. Mat nema á kunnáttu sinni í kjörsviðsgreinum í Vettvangsnámi III. 

Kjörsviðsgreinar 
 

Meðaltal Fjöldi nema Staðalfrávik 

Danska 3,43 7 1,13 
Enska 3,86 7 1,07 
Heimilisfræði 3,00 3* 1,73 
Hönnun og smíðar 3,60 5* 1,14 
Íslenska 3,61 23 0,78 
Myndmennt 3,56 9 0,88 
Náttúrufræði 3,46 13 1,39 
Samfélagsgreinar 3,41 17 0,94 
Stærðfræði  4,31 16 1,14 
Textílmennt 3,33 9 1,00 
Tónmennt 3,75 4* 1,26 
Upplýsingatækni 4,00 7 1,00 
Yngri barna svið 4,05 42 0,76 
Heild 3,75 162 1,00 
*Ekki samanburðarhæft vegna fámennis. 

 

Fjögur kjörsvið eru yfir meðaltali en það eru stærðfræði, yngri barna svið, 
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upplýsingatækni og enska. Kennaranemar á stærðfræðikjörsviði eru ánægðastir með 

þekkingu sína í kjörsviðsgrein í Vettvangsnámi III með gildið 4,31 að meðaltali á 

kvarðanum einn til fimm. Næst koma nemar á yngri barna sviði með 4,05 og 

upplýsingatækni með 4,0. Enska er í fjórða sæti með 3,86. Lægsta gildið er 3,0 í 

heimilisfræði en þess ber að geta að aðeins þrír nemar af heimilisfræðikjörsviði tóku 

þátt í rannsókninni og verður því að taka þá niðurstöðu með fyrirvara. Einnig má 

benda á að staðalfrávik er hæst í heimilisfræði sem sýnir að svör kennaranema á 

heimilisfræðikjörsviði hafa verið innbyrðis ólík. Athygli vekur að allar greinar á 

Lista- og handverkskjörsviði (hönnun og smíðar, myndmennt og textílmennt) eru 

undir meðaltali nema tónmennt sem fær meðaltalsgildið 3,75, eða það sama og 

heildarhópurinn. Einnig vekur athygli að fremur stórum hópum eins og 

kennaranemum í íslensku, samfélagsgreinum og náttúrufræði finnst þekking sín 

minni en hópnum sem heild. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að það vegur 

þungt í meðaltali hópsins að langstærsti kennaranemahópurinn er á yngri barna sviði 

sem fær næst hæstu einkunnina og verður því meðaleinkunn hópsins hærri en ella. 

Það eru átta kjörsviðsgreinar sem eru undir meðaltali, en fimm fá meðaleinkunn 

hópsins eða hærra. Það skal ítrekað að munurinn er ekki tölfræðilega marktækur. 

Athugasemdir kennaranema um undirbúning vettvangsnáms í 
kjörsviðsgreinum 

Þegar rætt er um undirbúning vettvangsnáms í kjörsviðsgreinum verður að hafa hug-

fast að fræðilegu námskeiðin sem nemarnir taka samhliða vettvangsnámi eru ólík. 

Kjörsviðsgreinarnar sjálfar eru ólíkar og saga þeirra í KHÍ sömuleiðis. Ákveðnar 

hefðir hafa skapast í tímans rás, ekki síst í tengslum við vettvangsnám í greinunum. 

Dæmi eru um að kennslufræðin og kennsla greinarinnar séu ekki meginviðfangsefni 

námskeiðanna sem tengjast vettvangsnámi heldur „fái“ þessir þættir ákveðinn tíma 

inni í námskeiðum þar sem áhersla er á önnur viðfangsefni. Dæmi um þetta er í 

myndmennt. Nemunum gafst kostur á að koma með almennar athugasemdir eftir að 

hafa merkt við í spurningalistanum. Þær beinast mun oftar að því sem betur mætti 

fara, en því sem vel er gert. Þær eru skráðar hér með það í huga að geta komið 

kennurum að notum við skipulag kennslufræðinámskeiða, en má alls ekki túlka sem 

mat nemanna á námskeiðunum. Dæmi um athugasemdir frá nemum í textílmennt, 

hönnun og smíði, heimilisfræði og tónmennt eru hér á eftir. 
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Mér fannst ég hafa næga kunnáttu til að kenna smíði á miðstigi þar sem ég var að 

kenna, en ég hugsa að ég hefði ekki verið nógu örugg með mig á unglingastigi þar 

sem þeir nemar væru búnir að læra smíði mun lengur en ég! (hönnun og smíði).  

 

Í textíl vantar almennt að kenna okkur „hvernig“ á að kenna. Mér fannst ég ekki 

kunna nóg í faginu (textílmennt). 

 

Það vantar aðeins í kennslufræðina – það vantar námsefni. Læra meiri matreiðslu 

sem á við grunnskólann (heimilisfræði). 

 

Meiri praktískar leiðir til að nota í kennslu, t.d. uppbyggingu kennslustundar í 

tónmennt og uppbyggingu langtímaáætlunar (tónmennt). 

Flestar athugasemdirnar benda til öryggisleysis kennaranemanna bæði hvað varðar 

kunnáttu í viðkomandi grein og kennslufræði hennar. Sem dæmi má nefna að nemar í 

öllum list- og verkgreinum benda á að kennslufræði greinanna sé ekki gert nógu hátt 

undir höfði og nemar í þeim flestum nefna að kunnátta í greinunum sé ekki nægileg. 

Í þessu sambandi er bent á að verklegt nám hefur ekki mikið vægi í almennu námi til 

stúdentsprófs sem er inntökuskilyrði í KHÍ í flestum tilvikum. Ekki eru gerðar 

forkröfur um lágmarkskunnáttu kennaranema sem velja list- og verkgreinar sem 

kjörsviðsgreinar nema í tónmennt. Í mörgum ef ekki flestum tilvikum hafa þeir sem 

velja list- og verkgreinar því ekki stundað nám í kjörsviðsgreinum sínum síðan þeir 

voru sjálfir nemendur í grunnskóla. 

Bent var á að ekki væri nægilega mikið samræmi í því sem verið væri að gera í 

verklegum greinum í Kennaraháskólanum og því sem gert væri úti í skólunum; að 

undirbúningurinn hefði verið „gamaldags“ miðað við það sem tók við í sjálfu 

vettvangsnáminu. Í hönnun og smíði er nefnt að auka þurfi þjálfun kennaranema í 

meðferð tækja og véla sem eru í smíðastofum í grunnskólum. 

Þá komu jafnframt fram athugasemdir um að kennslufræðinámskeið í kjörsviðs-

greinum hafi ekki alltaf haft beina tengingu við vettvangsnámið. Nefnt var að 

viðfangsefnin í kennslufræðinámskeiðinu hafi ekki hentað í vettvangsnáminu sjálfu 

og hugmyndir hafi ekki nýst þar. Hafa verður í huga að námskeiðin eru að sjálfsögðu 

hugsuð sem undirbúningur fyrir starf til framtíðar en ekki eingöngu fyrir vettvangs-

námið sem slíkt þó að í hugum kennaranemanna séu þau mikilvægust í því samhengi. 

Dæmi um þetta eru:  
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Vantaði fleiri hugmyndir að líflegum og fjölbreyttum kennsluháttum sem henta vel á 

unglingastigi. Mikið var lagt upp úr kennsluháttum sem henta börnum á yngra og 

miðstigi (samfélagsfræði).  

 

Hefðu þurft að vera með fleiri hugmyndir og sýna okkur meira af verklegum 

verkefnum í tengslum við námsgreinarnar (yngri barna svið). 

 

Nemarnir ræða einnig almennt um skipulagið í kennslufræðinámskeiðunum og 

hvernig þeim finnst vinnan í námskeiðunum hafa skilað sér og komið þeim að 

notum.  

 

Námsbækur fyrir 9. og 10. bekk þurftum við að kynna okkur mest á eigin vegum … 

Ég hefði viljað sjá okkur lengur vinna í hópum að því að komast að því hvernig væri 

best að kenna námsefni gömlu bókanna eftir nýjum aðferðum. Þetta kom niður á 

faglegu öryggi hjá mér. Hins vegar var flott að fá stuðning við frjóleikann og þess 

vegna vogaði ég mér meira í nýja hluti og græddi á. Hins vegar var vettvangsnámið 

að sama skapi mjög krefjandi, en lærdómsríkt (stærðfræði).  

 

Það voru réttar áherslur og maður fékk gott tækifæri til þess að takast á við allt það 

efni, hugtök og starf er tengist kennslu raungreina /náttúrufræða (náttúrufræði). 

 

Kennslufræðilegri umræður, hér vantar tilfinnanlega meiri kennslufræði. Tel þó gott 

að hafa fengið þessar extra vikur til að geta pælt betur í kennslunni sjálfri 

(náttúrufræði). 

 

Í nokkrum greinum hafa kennarar í kennslufræðinámskeiðum unnið úr viðfangs-

efnum vettvangsnámsins jafnt og þétt yfir tímabilið og með því tengt saman efni 

fræðilegra námskeiða og reynslu nemanna á vettvangi. Dæmi um það er ensku-

námskeiðið sem er til umræðu í eftirfarandi athugasemd: 

  

Of mikið sem er ætlast til að kennaranemar geri. Kennsla í 20 kennslustundir og 

undirbúningur fyrir hana er alveg nóg. Í minni deild þurfti líka að mæta á fund 

vikulega, skila kennsluáætlun og leiðarbók einu sinni í viku og vinna „observation 

tasks“. Fullmikið álag á fimm vikum (enska).  

 

Að lokum eru athugasemdir um óljós skilaboð varðandi undirbúning vettvangsnáms. 

Eins og áður kom fram virðist nemunum vera ljóst hverju á að skila til kennara í 
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Kennaraháskólanum áður en Vettvangsnám I og II hefjast, en undirbúningur 

Vettvangsnáms III er með öðru sniði og mismunandi eftir hverju námskeiði fyrir sig. 

Eins og áður hefur komið fram eru dæmi um að undirbúningur Vettvangsnáms III sé 

ekki meginviðfangsefni þeirra námskeiða sem tekin eru samhliða vettvangsnámi t.d. 

námskeiðið Stafræn myndvinnsla og kennslugagnagerð sem tekið er samhliða 

vettvangsnámi í myndmennt. Dæmi um athugasemdir varðandi þetta eru eftirfarandi: 

 

Það var allt svo eitthvað í lausu lofti, ekki niðurneglt eins og í hinum tímabilunum    

(íslenska). 

 

Það var illa skipulagt, kennaranemar héngu í lausu lofti og fengu ekki þá leiðsögn 

sem hefði verið viðeigandi (myndmennt). 

 

Meira samráð við viðtökukennarann, þ.e. lengri undirbúningur í sambandi við 

námsefnið og að kynnast nemendum (danska).  

Það er margt sem brennur á kennaranemunum eins og fram kemur hér að ofan. Það 

skal ítrekað að þessar stuttu athugasemdir gefa alls ekki heildarmynd, en veita 

óneitanlega vísbendingar um hvað nemunum er ofarlega í huga þegar þeim gefst 

kostur á að koma með athugasemdir um vettvangsnámið í kjörsviðsgreinum sínum 

og námskeiðin sem tengjast þeim. Þessa þætti þarf að skoða nánar út frá umræðum 

rýnihóps kennaranema en hér á eftir verður haldið áfram að greina frá niðurstöðum 

úr spurningalistanum og verður athyglinni nú beint að samfellu í vettvangsnámi á 

grunnskólabraut. 

Samfella í vettvangsnámi 

Til að afla upplýsinga um skoðun kennaranema á hvort samfella og stígandi sé í 

vettvangsnámi, þ.e. hvort byggt sé á fyrri reynslu í náminu, var fyrst spurt hvort þeir 

telji að reynsla í Vettvangsnámi I komi að góðum eða engum notum í Vettvangsnámi 

II. Niðurstöður má sjá á mynd 12 en þær voru að þremur fjórðu hluta svarenda fannst 

reynslan nýtast vel eða mjög vel. 18% merktu við miðjumöguleikann, tóku ekki 

afstöðu, og rúm 6% merktu við tvo lægstu svarmöguleikana.  
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         Mynd 12. Hvernig reynsla af Vettvangsnámi I nýttist í Vettvangsnámi II. 

 

Næst voru nemarnir spurðir hvernig þeim hafi fundist reynslan í Vettvangsnámi I og 

II nýtast í Vettvangsnámi III. Niðurstöður koma fram á mynd 13. Ekki er eins gott 

samhengi milli fyrri tímabilanna tveggja og þess þriðja að mati kennaranemanna. 

Aðeins um helmingur merkir nú við tvo efstu möguleikana í stað 75% um samhengi 

milli fyrri tímabilanna. Mun fleiri eru nú neikvæðir eða taka ekki afstöðu. Nemunum 

finnst Vettvangsnám I nýtast verr en Vettvangsnám II og fleiri eru hlutlausir um 

Vettvangsnám II en I.  
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  Mynd 13. Hvernig reynsla í Vettvangsnámi I og II nýttist í Vettvangsnámi III. 
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Nemarnir voru spurðir hvort þeir hefðu fengið hvatningu í kjörsviðsnámskeiðinu sem 

þeir tóku samhliða Vettvangsnámi III til að rifja upp fyrri reynslu í vettvangsnámi. 

Niðurstöður koma fram á mynd 14 og kemur þar ljóslega fram að ekki virðist vera 

lögð áhersla á að kennaranemar rifji upp og byggi á fyrri reynslu í kjörsviðs-

námskeiðunum. Þriðjungur hópsins merkir við hlutlausa möguleikann og innan við 

fjórðungur merkir við að áhersla hafi verið á upprifjun. Tæpur helmingur kveðst ekki 

muna til þess að hafa fengið hvatningu til upprifjunar fyrri reynslu og merkti við tvo 

lægstu svarmöguleikana. 
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         Mynd 14. Hvatning til að rifja upp fyrra vettvangsnám í 

        kennslufræðinámskeiði í kjörsviðsgrein samhliða Vettvangsnámi III. 

Þessar niðurstöður benda til þess að kennarar í kjörsviðsnámskeiðum leggi ekki 

mikla áherslu á að tengja námskeið sín við það sem á undan er komið í kennara-

náminu og við almenna kennslufræði. Það er umhugsunarefni að þriðjungur skuli 

merkja við miðjumöguleikann. Það getur bent til þess að nemunum sjálfum finnist 

þetta atriði ekki vera mikilvægt eða að þeir hafi verið sáttir við fyrirkomulagið. Ætla 

má að þeir, sem finnst það skipta máli að vísa til fyrra náms og reynslu, hefðu merkt 

við tvo hærri eða tvo lægri möguleikana eins og tveir þriðju hlutar hópsins gera.  

Vettvangsnámið á grunnskólabraut sem heild 

Í síðasta hluta spurningalistans voru kennaranemar beðnir að meta allt vettvangs-

námið á grunnskólabraut í heild. Fyrst var spurt um álit nemanna á því hversu 

mikilvægan þátt í kennaranáminu þeir teldu vettvangsnámið vera. Niðurstöður má sjá  
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         Mynd 15. Mikilvægi vettvangsnáms í kennaranámi að mati kennaranema. 

á mynd 15. Það kemur skýrt fram að kennaranemar telja vettvangsnámið vera mjög 

mikilvægan hluta kennaranámsins, en þann kost völdu 88%. Kennaranámið er 

starfsnám og þessar niðurstöður sýna að kennaraefnum finnst vettvangsnámið vera 

mjög mikilvægur þáttur þess. 

Þegar nemarnir voru spurðir um hversu mikilvægur eða léttvægur þáttur þeir teldu að 

vettvangsnámið væri í uppbyggingu fagmennsku þeirra voru niðurstöður eins og sjá 

má á mynd 16. Um 60% merkja við hæsta möguleikann og 30% þann næsthæsta. 
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         Mynd 16. Mikilvægi vettvangsnáms í uppbyggingu fagmennsku að mati     

         kennaranema. 
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Nemarnir voru einnig spurðir um álit sitt á mikilvægi vettvangsnáms fyrir starfshæfni 

þeirra sem grunnskólakennara. 86% þátttakenda telja að vettvangsnám sé mikilvægt 

eða mjög mikilvægt varðandi starfshæfni þeirra, tæp 9% voru hlutlausir og 5% fannst 

vettvangsnámið léttvægt (sjá mynd 17). 
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      Mynd 17. Mikilvægi vettvangsnáms varðandi starfshæfni sem grunnskólakennari. 

Ofangreindar niðurstöður sýna svo ekki verður um villst mikilvægi vettvangsnáms í 

augum kennaranema. Hér á eftir verður sjónum beint að þeim atriðum sem að þeirra 

mati gera vettvangsnám lærdómsríkt.  

Atriði sem gera vettvangsnám lærdómsríkt að mati kennaranema  

Þátttakendur voru beðnir að merkja við kvarða á bilinu 1−5 eftir því hversu mikilvæg 

þeim þættu ákveðin atriði vera í því að skapa lærdómsríkt vettvangsnám. Spurt var 

um tíu atriði sem tengjast KHÍ, aðstæðum á vettvangi og tengslum þar á milli.  

Niðurstöður má sjá á mynd 18. Þær sýna að hlutverk viðtökuskólans er gríðarlega 

mikilvægt í augum kennaranema. Um 90% þeirra finnst skipta mjög miklu máli að 

finna sig velkomin í skólann þar sem vettvangsnámið fer fram. Þetta atriði sker sig úr 

hvað snertir mikilvægi og skiptir miklu máli að þeir sem skipuleggja vettvangsnám í 

grunnskólum taki tillit til þess.  

Leiðsögn viðtökukennara og öll samskipti við þá eru einnig mjög mikilvæg að mati 

kennaranema. Þeim finnast öll atriðin sem nefnd eru og snerta starfið á vettvangi 

beint vera mjög mikilvæg, hvort sem um er að ræða nemendur, námsefni, 
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kennsluaðferðir eða samskipti við viðtökukennarana sjálfa. Eitt atriði sker sig úr 

hvað snertir viðtökukennara en það er að nemunum finnst ekki skipta máli hvort þeir 

hafi svipuð viðhorf til skólastarfs og viðtökukennarinn.  

0,0

0

20,2

3,1

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

23,9

3,7

17,9

0,6

1,9

0,6

1,2

0,0

1,8

3,1

40,5

28,0

24,1

3,7

6,8

6,1

2,5

1,2

28,8

27,6

11,7

39,8

26,5

25,2

25,9

27,0

23,3

10,4

69,3

69

3,7

25,5

23,5

70,6

65,4

66,3

73,0

88,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Að ná góðu sambandi við viðtökukennara

Ígrundun og samræður við viðtökukennara
um starfið

Að hafa svipuð viðhorf og viðtökukennari
til skólastarfs

Samræður við leiðsagnarkennara í KHÍ og
aðra kennaranema jafnt og þétt yfir

tímabilið

Að fá leiðsagnarkennara frá KHÍ í
heimsókn

Að þekkja og geta prófað mismunandi
kennsluaðferðir

Að kynnast nemendum vel

Að vera vel að sér í námsefni nemenda

Að fá leiðsögn við að mæta þörfum
einstakra nemenda

Að finna sig velkominn/na í skólanum þar
sem vettvangsnámið fer fram

Mjög mikilvægt

4

3

2

Mjög léttvægt

 

 Mynd 18. Atriði sem gera vettvangsnám lærdómsríkt að mati kennaranema. 
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Niðurstöðurnar benda hins vegar til þess að þegar nemarnir eru á vettvangi vilji þeir 

einbeita sér að því sem gerist þar en séu ekki eins mikið með það sem snýr að KHÍ í 

huga. Einnig sést að kennaranemum finnast heimsóknir leiðsagnarkennara KHÍ 

meðan á vettvangsnámi stendur ekki skipta miklu máli. Þá finnst nemunum 

samræður við viðtökukennara á tímabilinu mun mikilvægari en samræður við 

leiðsagnarkennara og samnemendur í KHÍ. Það bendir til þess að kennaranemar vilji 

glíma við eigin aðstæður á vettvangi án þess að tengja þær fræðum sem þeir hafa 

verið að læra í KHÍ og/eða bera sig saman við aðra kennaranema. Þeir vilja helst 

ræða við viðtökukennarann um praktísk mál sem upp koma í vettvangsnáminu. 

Nemunum gafst kostur á að nefna þætti sem þeim fundust mikilvægir og ekki voru á 

listanum hér að ofan. Margir ítrekuðu góð samskipti og góðar móttökur í viðtöku-

skólanum. Að kynnast skólanum vel og jafnvel yfir lengri tímabil en nú er; að mikil-

vægt sé að kynnast sögu skólans, venjum og einkunnarorðum. Að mikilvægt sé að 

þekkja innra skipulag skólans og þá hugmyndafræði sem hann starfar eftir.  

Bent er á að gott sé að halda fundi með öllum aðilum, þ.e. kennaranemum, viðtöku-

kennurum og leiðsagnarkennurum. Að mikilvægt sé að samstarf viðtökukennara og 

leiðsagnarkennara sé gott. Einnig er ítrekað að viðtökukennari þurfi að kunna og vilja 

leiðbeina nemum um það sem betur má fara og gefi sér tíma til að ræða við þá.  

Þá eru endurteknar athugasemdir sem áður hafa komið fram um að kennaranemar 

þurfi að kunna betur til verka varðandi aga- og bekkjarstjórnun, foreldrasamskipti og 

að kynnast vel daglegu starfi kennara í skólum. 

Mat kennaranema á faglegri þekkingu sinni við lok kennaranáms 

Að lokum eru niðurstöður um mat kennaranema á faglegri þekkingu sinni við lok 

kennaranámsins. Spurt var „Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með þá faglegu 

þekkingu sem þú býrð yfir nú við lok kennaranámsins?“ Niðurstöður urðu þær að  
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Mynd 19. Mat kennaranema á faglegri þekkingu sinni við lok kennaranáms. 

langflestir merkja við næsthæsta möguleikann. Samtals eru 82% þátttakenda ánægðir 

eða mjög ánægðir með faglega þekkingu sína við lok kennaranáms. Sjá nánar á mynd 

19. 

Þessar niðurstöður hlýtur að mega túlka þannig að nemarnir séu nokkuð ánægðir með 

kennaranámið og þá faglegu þekkingu sem þeir hafa öðlast í náminu. Með faglegri 

þekkingu er átt við þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér í kennaranáminu sem verð-

andi grunnskólakennarar, bæði í almennri kennslufræði og kjörsviðsgrein. Það skal 

tekið fram að þessi skilgreining var ekki kynnt kennaranemunum og eru niðurstöð-

urnar settar fram með þeim fyrirvara.  

Til þess að grafast nánar fyrir um hugmyndir nemanna um samstarf Kennaraháskól-

ans og grunnskólanna eins og það kom þeim fyrir sjónir í vettvangsnámi var rætt við 

átta manna rýnihóp úr kennaranemahópnum. Hér á eftir verður greint frá því helsta 

sem upp kom í huga nemanna og þeir tilgreindu í þessu sambandi.  

Rýnihópur kennaranema 

Niðurstöðurnar hér að framan eru úr spurningalista þar sem bæði voru opnar og 

lokaðar spurningar. Ætla má að þær gefi nokkuð góða heildarmynd af sýn kennara-

nema á vettvangsnám á grunnskólabraut. Svarendum gafst tækifæri til að koma 

athugasemdum sínum á framfæri eins vel og spurningalistaformið leyfir, þ.e. þeir 

gátu komið öllum athugasemdum sínum á framfæri skriflega. Hins vegar má gera ráð 

fyrir að skriflegar kannanir gefi þátttakendum takmarkaða möguleika á að koma 
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sjónarmiðum sínum á framfæri. Til að bæta úr þessum vanköntum var brugðið á það 

ráð að ræða við hóp kennaranema. Valinn var átta manna rýnihópur úr fjórum kjör-

sviðsgreinum til að ræða nánar um vettvangsnámið og samstarf milli Kennara-

háskólans og grunnskólanna.  

Þátttakendur 

Við val þátttakenda var haft í huga að um ólíkar greinar væri að ræða og að nemarnir 

væru helst ekki einir af sínu kjörsviði. Þannig væri líklegt að umræðan kallaði á ólík 

sjónarmið og hugsanlega ný sjónarhorn þar sem um ólíkar greinar væri að ræða, en 

jafnframt að helst heyrðist fleiri en ein rödd frá hverri grein. Í rýnihópnum voru tveir 

kennaranemar með náttúrufræði sem kjörsvið, þrír með íslensku, tveir með hönnun 

og smíði og einn með tónmennt sem kjörsvið.  

Umræðuefni 

Það var einkum Vettvangsnám III sem var til umræðu og sérhæfing nemanna í einni 

kennslugrein. Hópurinn var beðinn að hugleiða og ræða um hvernig þeim fyndist 

námið í KHÍ samræmast starfi grunnskólanna í kjörsviðsgreinum þeirra og hvernig 

þeim þætti samstarf stofnananna vera. Þá voru þeir spurðir um hvaða viðhorf þeir 

teldu að viðtökukennarar þeirra hefðu til menntunarinnar í greininni og mat þeirra á 

stöðu sinni sem nýútskrifuðum kennara í henni. Svo fór að umræðurnar snerust 

aðeins að hluta til um þessi atriði en almennt skipulag vettvangsnáms á grunnskóla-

braut var nemunum ekki síður ofarlega í huga. Hér á eftir verður greint frá umræðu-

efnum í þeirri röð sem hópurinn ræddi þau. 

Skipulag vettvangsnáms á grunnskólabraut 

Í upphafi snerist umræðan um almennt skipulag vettvangsnámsins og áherslur sem 

lagðar eru í fræðilegum námskeiðum sem tekin eru samhliða því. Eins og áður hefur 

komið fram er áhersla á þemanám í Vettvangsnámi I. Nemarnir tengja þá saman 

nokkrar námsgreinar í a.m.k. tuttugu kennslustunda þemaverkefni sem er valið í 

samráði við viðtökukennarann með tilliti til nemendahópsins. Í Vettvangsnámi II er 

þemaverkefnið heldur minna í sniðum, fimmtán til tuttugu kennslustundir og er 

unnið út frá móðurmálskennslu yngri barna sem er jafnframt meginviðfangsefni alls 

tímabilsins. Í bæði skiptin eiga nemar að skipuleggja 40 stunda kennslu og þema-

námið er því aðeins hluti kennslunnar, en mjög oft virðist þemað vera þeim efst í 

huga. Hópurinn var ekki sammála um hvernig sú reynsla myndi nýtast í kennslu í 
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framtíðinni. Hér á eftir koma nokkur dæmi úr samtalinu. Öll atriðin sem nefnd eru 

hefur áður borið á góma í fyrri hluta kaflans. 

 

Nemi 1: Vettvangsnám eitt og tvö var svo vel skipulagt. Ég er mjög sátt við þetta.  

Það er gott að fara snemma út í skólana og þetta var allt mjög jákvætt. Já,  

ég var sátt við fyrsta vettvangsnámið, þetta er það sem ég ætla að gera í  

framtíðinni. Mér fannst bara of mikið – allt of mikið – að vera í þriggja manna  

hópi, hámark tveir kennaranemar saman. 

 Nemi 2: Ég held að þemanám muni ekki nýtast mér. Það hefði verið betra að ganga   

                          beint inn í kennslu kennarans og sjá hvernig kennarastarfið er. 

 Nemi 3: Þemanám mun ekki nýtast neitt! Ég er sammála því! Þemanám er ekki þetta   

                          daglega í skólanum – einmitt! 

 Nemi 2: Í vettvangsnámi tvö hjá mér voru kennarinn og skólastjórinn ekkert mikið  

fyrir þemanám – það eru þemadagar einu sinni á ári og þau hefðu viljað að 

við gengjum beint inn í kennsluna hjá bekknum. 

 Nemi 4: Hjá mér virkaði fínt að skipta þessu. Ég var fyrst í hefðbundnu starfi og svo  

  var ein vika í þema. Mér fannst það virka fínt, en ég hefði viljað kenna viku                 

  lengur. Ég hefði viljað kenna alveg hefðbundið í tvær vikur og hafa svo eina í   

                         þema. 

 

Nemarnir tala um þemanámið sem eitthvað sérstakt og ekki sem hluta af skipulagi 

kennara í daglegu starfi í skólum. Þeir virðast líta á þemanámið sem eitthvað sem 

kemur frá Kennaraháskólanum en sé ekki eðlilegur þáttur í hefðbundnu skólastarfi. 

Einn neminn nefnir fjölda samstarfsmanna í Vettvangsnámi I og finnst þriggja manna 

hópur of stór. Aðrir taka ekki undir það heldur er það þemaverkefnið og skipulag 

vettvangsnáms sem kalla á viðbrögð. 

 

 Nemi 5: Ég hefði viljað fara strax á fyrstu önn út í grunnskóla, fara t.d. alltaf á 

              föstudögum og kynnast skólanum og bekknum vel. Fara í heimsókn í   

bekkinn og vera til aðstoðar. Ekki bara hendast inn í tvær vikur, krakkarnir 

verða þá svo trekktir og rosalega mikil orka fer í að halda þeim saman. 

Áheyrnin var svo allt of löng í vettvangsnámi tvö, eða mætti kannski dreifa 

henni betur.  

Nemi 6: Það er fín tillaga sem kom fram hér á undan að fólk fengi að fara yfir lengra   

tímabil t.d. einu sinni í viku og sjá skólastarf – ekki að það sé þema strax í 

byrjun – að fólk fari inn sitt á hvað og fengi sýn af skipulagi sem væri 

allavegana eins og raunveruleikinn er. Fá að kynnast grunnskólastarfinu og 

sjá út á hvað kennsla gengur. Þar af leiðandi mætti snúa fyrsta og öðru 
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vettvangsnámi við – formerkin mættu vera öfug: leggja áherslu á að 

nemarnir væru svolítið skapandi og legðu á ráðin og skipulegðu  

  þemanám í Vettvangsnámi II. Í vetur sagði fólk eftir Vettvangsnám III: Af  

  hverju gerðum við þetta ekki strax í byrjun – nú loksins sá maður í hvaða  

  pott maður er kominn, við sáum um hvað málið snýst. Þá væri verið að  

  byggja smátt og smátt á þeim grunni sem væri kominn. 

 Nemi 1: En vorum við tilbúin til þess þá? 

Nemi 6: Já, sem þátttakendur undir leiðsögn kennara. Mér fannst ekki dregin upp  

nein alvöru mynd af grunnskólastarfi eins og það er í dag t.d. í NKS (Náms- 

og kennslufræði og sérkennsla) námskeiðinu. Það var allt á rósrauðum 

skýjum. Mér fannst fólk tala um það í vetur að það hefði fengið svolítið sjokk 

þegar það er komið út í alvöru dæmi núna við lok námsins. 

 Nemi 1: Mér fannst þetta passlegur biti á fyrsta ári.  

 

Hér kemur fram gagnrýni á skipulag vettvangsnámsins. Hún snýr einkum að þremur 

atriðum í þessu sambandi: 

• Í fyrsta lagi að því að nemar séu í of stuttan tíma í einu í vettvangsnámi og að 

óheppileg spenna fylgi því í grunnskólunum þar sem mikið þurfi að gera á 

stuttum tíma. Betra væri að dreifa vettvangsnáminu yfir lengra tímabil.  

• Í öðru lagi snýr gagnrýnin að því að ekki sé nægilega gott samhengi í 

skipulagi milli vettvangsnámstímabilanna þriggja.  

• Í þriðja lagi gagnrýna nemarnir að þeir fái of seint að kynnast því sem þeir 

telja vera hefðbundið skólastarf og daglegu lífi í skólum.  

 

Nefnt er að betra væri að byrja á skipulagi sem líkist Vettvangsnámi III að því leyti 

að þá fylgja nemar að miklu leyti skólanámskrá og áætlun kennara. Að lærdóms-

ríkara væri fyrir kennaranema að byrja hægar, kynnast skólastarfi smátt og smátt og 

vera með kennurum í daglegu starfi áður en þeir fara að skipuleggja flókin viðfangs-

efni eins og þemaverkefni sem tengjast mörgum námsgreinum.  

Annað atriði sem fram kemur hér á undan er að Vettvangsnám II virðist ekki vera 

eins krefjandi fyrir kennaranemana og Vettvangsnám I. Nefnt var að skipulag 

Vettvangsnáms II hefði átt að vera þegar nemarnir fóru í fyrsta skipti í vettvangsnám, 

eða að formerkin mættu vera öfug eins og neminn komst að orði. Bent er á að skipu-

lag Vettvangsnáms II, en þá er áheyrnartímabilið tíu skóladagar, myndi líklega henta 

betur í fyrsta vettvangsnámi. Í Vettvangsnámi I er áheyrnartímabilið aðeins fjórir 
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dagar og fer tíminn að mestu í að afla nægilegra upplýsinga um nemendahópinn og 

viðfangsefni hans til að geta skipulagt 40 stunda kennslu með stóru þemaverkefni. 

Þegar nemarnir fara síðan ári síðar í Vettvangsnám II er áheyrnartímabilið tíu dagar 

og virðist ekki hafa tekist að nýta það nægilega markvisst a.m.k. kemur fram að 

nemunum finnast áheyrnardagarnir þá vera óþarflega margir. Hugsanlega á reynslan 

frá fyrra ári þátt í því að nemarnir nýta ekki tækifærið sem býðst í Vettvangsnámi II 

til að kynnast almennu skólastarfi, heldur beina þeir sjónum að mestu aðeins að 

einum bekk og eigin kennsluáætlun eins og þeim er gert að gera í Vettvangsnámi I. 

Þarna virðist geta verið um óheppilegt ósamræmi að ræða.  

Kennaranemar með reynslu af kennslu 

Í rýnihópnum var kennaranemi sem hafði nokkurra ára reynslu af kennslu áður en 

hann hóf kennaranám. Neminn var ósáttur við að ekki skyldi vera tekið tillit til fyrri 

reynslu af kennslustörfum þegar kæmi að vettvangsnámi.  

 

Nemi 6: Ég er rosalega ósátt við skipulagið hér að því leyti að reynsluboltum sé hent  

 út í vettvangsnám með óreyndu fólki. Ég er búin að vera umsjónarkennari í  

 allmörg ár og hef sem sagt séð allan pakkann. Mér er gert að fara í  

vettvangsnám í þriggja manna teymi með manneskju sem er blaut á bak við 

eyrun. Dæmigert viðfangsefni í kennarastarfi að mínu áliti er t.d. hvað þú 

gerir þegar barn með þroskaskerðingu hoppar upp á borð.  

Maður er alltaf að passa sig að taka ekki af skarið og grípa ekki frammí. Það 

er svo lítill tjallens út úr svo mörgu ef maður er reynslubolti með ungum og 

eða reynslulausum nemum. Þær spyrja stanslaust hvað mér finnist að eigi 

að gera. 

 

Þetta viðhorf er þó kannski ekki eingöngu tengt reynslu því annar nemi bendir á aðra 

skýringu. 

  

Nemi 3: Ég er reynslulaus, en lenti samt í því að vera spurð hvað við ættum að gera

  næst. Ég var sú ákveðnasta í hópnum. Persónuleikinn skiptir líka máli! 

Nemi 5: Ég þekki skólastarf vel, hef t.d. verið aktíft foreldri og unnið í skóla. Ég fann  

 ekki fyrir því að vera með yngra, reynsluminna fólki.  

 

Það var einungis neminn sem var með langa reynslu sem tjáði sig um að taka þyrfti 

tillit til mismikillar reynslu af kennslu. Aðrir höfðu ekki litið á mismikla reynslu sem 
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vandamál í samstarfi kennaranema í vettvangsnámi.  

 

Nemi 6: Mér finnst að það eigi að skipuleggja vettvangsnám þannig að við  

reynslufólk færum saman til þess að það reyndi meira á okkur. Ég vildi fá 

almennilega leiðsögn. Ekki bara að allt væri „flott og fínt“. Ég vildi fá gagnrýni 

á gallana, en fékk bara „hún er kennari!“ Samanburðurinn verður svo erfiður. 

Besta lexían í kennaranáminu var í námskeiðinu Talað mál og framsögn. Ég 

hafði aldrei áður velt því fyrir mér hvernig ég er við töfluna - ég vildi fá 

gagnrýni á svona praktísk atriði í vettvangsnámi, en fékk ekki.  

Nemi 7: Ættu vettvangskennarar ekki að gagnrýna mann meira? Praktísk atriði eins  

og að skrifa á töflu og þannig, hvernig á að skrifa á glærur og hvernig 

myndvarpi er notaður. Og skriftina, ég kann ekki að skrifa.  

Nemi 6: Á fyrsta ári í námskeiðinu Náms- og kennslufræði og sérkennsla vorum við  

þrjár í bekknum sem höfðum kennt áður og þar voru heilmiklar umræður um 

praktísk atriði. Við spurðum og spurðum af hverju ýmislegt væri ekki kennt 

sem okkur fannst að ætti að ræða. 

 

Hér eru þrjú atriði til umræðu:  

• Hvort kennaranemar sem hafa reynslu af kennslu eigi að vera með 

reynslulitlum kennaranemum í samstarfsteymi í vettvangsnámi. 

• Hvort viðtökukennarar leiðbeini nemum með reynslu nægilega markvisst og 

mæti þeim á þeirra eigin forsendum, en ekki á forsendum teymisins þar sem 

gert er ráð fyrir að um byrjendur sé að ræða. 

• Hvort kennaranámið taki nægilega vel á raunverulegum viðfangsefnum kenn-

ara á vettvangi og hvort komið sé til móts við kennaranema sem telja svo ekki 

vera. 

Í rýnihópnum er greinilegur munur á skoðunum kennaranema eftir því hvort þeir 

hafa reynslu af kennslu eða ekki. Nemanum sem er með mesta reynslu finnst augljós-

lega að ekki hafi verið komið til móts við sig í kennaranáminu sem heild og heldur 

ekki í vettvangsnámi.  

Nemar 6 og 7 í samtalinu hér á undan höfðu töluverða reynslu af kennslu og fannst 

leiðsögn viðtökukennara í vettvangsnámi ekki nægilega markviss. Aðrir tóku ekki 

undir þetta og sögðust vera ánægðir með þá leiðsögn sem þeir hefðu fengið í 

vettvangsnámi.  
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Raddir voru um það í rýnihópnum að vettvangsnámið hefði þurft að vera lengra, 

sérstaklega vettvangsnám í kjörsviðsgreinum. Hér á eftir verður greint frá viðhorfum 

nemanna til Vettvangsnáms III en þá kenna þeir kjörsviðsgreinar sínar í fimm vikur á 

haustmisseri á síðasta námsári.  

Skipulag náms í kjörsviðsgreinum og tengsl við vettvangsnám 

Hér á eftir eru kaflar úr samtali rýnihópsins þar sem fram koma atriði sem voru nem-

unum ofarlega í huga um vettvangsnám í kjörsviðsgreinum þeirra. Eftir því sem líður 

á samræðurnar berst talið að mati nemanna á eigin hæfni til kennslu greinarinnar og 

kunnáttu þeirra sjálfra í greininni. Það fer ekki hjá því að þá verða jafnframt umræður 

um hvernig staðið sé að kennslu greinanna í KHÍ. Þátttakendur eru sem fyrr segir í 

hönnun og smíði, íslensku og náttúrufræði (tónmenntaneminn tjáir sig ekki um þetta 

umræðuefni). Í upphafi heyrast raddir sem vilja lengra vettvangsnám í kjörsviðs-

greinum og betra skipulag. Nemar í náttúrufræði vísa í tilraun með nýtt skipulag í 

vettvangsnámi í náttúrufræði sem áður var greint frá. 

 

Nemi 2: Mér finnst að það þurfi að lengja vettvangsnámið í smíði. Vettvangsnámið á  

 fyrsta og öðru ári er fínt eins og það er en það hefði verið nauðsynlegt að  

fara bæði fyrir og eftir jól á þriðja ári, ég hefði viljað fara bæði fyrir og eftir jól 

í smíði. 

Nemi 1: Hjá okkur í náttúrufræðinni náði vettvangsnámið yfir lengra tímabil. Þetta var  

allt of langt og úr takti við allt sem var að gerast í þessum skóla (KHÍ). Það 

er álag að koma út í skóla og kynnast öllu, það er mikið álag á fólk.  

Ranns: Var vettvangsnámið ykkar ekki samsvarandi fimm vikna námi en dreift yfir  

lengra tímabil? 

Nemi 1: Jú, en skipulagið gekk ekki upp. Við vorum tilraunahópur, það er aldrei gott  

að vera það. Það var gott skipulag í aðferðafræðinni en það passaði ekki við 

náttúrufræðina. Tíu vikur var allt of langt, sjö væri fínn millivegur. Þetta var 

tætingslegt af því að þú gast ekki tekið yfir samfellda stundaskrá hjá 

kennaranum. Þú þurftir að kynnast ákveðnum hóp sem þýddi endalausar 

ferðir í skóla fyrir stuttan tíma, t.d. bara 40 mínútur. Sumir þurftu að skrópa í 

tímum. Mér fannst þetta slítandi. 

Ranns: Hvert var markmiðið með því að lengja vettvangsnám í náttúrufræði úr fimm 

 vikum í tíu? 

  

Nemi 1: Mér skilst að það hafi verið kvartað yfir því að það væri svo mikið álag á  

fimm vikur og það var reynt að dreifa því með þessu, og það gerði það. Við 

komumst líka betur inn í aðstæður í skólanum og kynntumst öllum á 
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kennarastofunni. Það þarf líka að undirbúa kennarana betur og hafa allt 

frágengið áður en vettvangsnámið byrjar. Ég og félagi minn komumst ekki á 

sama tíma í áheyrn þannig að þetta var meira álag fyrir kennarann en það 

hefði þurft að vera. 

Ranns: Finnst ykkur þetta hafa sett svip á vettvangsnámið í náttúrufræði? 

Nemi 4: Já, þetta skipulagsleysi truflaði mig. Ég þoli ekki svona rót þegar maður er í  

 vettvangsnámi. Þá er maður bara í því! Það er erfitt að vera að gera allt í 

einu, maður vill standa sig fyrir framan viðtökukennarann. Kennslan fer alltaf 

framfyrir hjá manni, þetta bitnaði á hinum greinunum. Svo var annað! Það 

var ekki búið að fara í efna- og raffræði með okkur. Við erum send út í 

vettvangsnám til að kenna efni sem er ekki búið að kenna okkur. Þetta er 

kennt eftir áramót! Það var alveg hrikalegt! 

Hér hefur verið ýjað að tveimur mikilvægum atriðum sem vert er að draga fram áður 

en lengra er haldið: 

• Kennaranemar eru vanir því frá tveimur fyrri námsárunum að hlé er gert á 

öðrum námskeiðum í KHÍ á meðan vettvangsnám fer fram. Þegar vikið er frá 

þessu fyrirkomulagi er það upplifað sem „skipulagsleysi“ og „rót“. Þetta 

bendir til þess að nemunum finnist vettvangsnámið hafa mikla sérstöðu og sé 

að vissu leyti aðskilið frá öðrum hlutum námsins.  

• Kennaranemar geta lent í þeim aðstæðum í vettvangsnámi að eiga að kenna 

grunnskólanámsefni sem þeir hafa sjálfir ekki tök á. Þetta vekur upp spurn-

ingar um samráð milli KHÍ og grunnskóla og einnig um samhengi í námi í 

kjörsviðsgreinum og vettvangsnámi í viðkomandi grein. Nemar í náttúrufræði 

eru ekki einir um þetta eins og fram kemur hér á eftir. 

 

Nemi 5: Við lentum líka í því í smíðinni. Það voru tveir áfangar eftir jól í smíði þar    

sem var verið að vinna með rafrænar lausnir. Við vorum að vinna með þetta 

í vettvangsnáminu um haustið og þá kunnum við ekkert á það. 

Fram kom hjá nemum í hönnun og smíði að þeim finnst þekkingu sinni á vélum og 

færni í meðferð þeirra vera ábótavant. Þeir lögðu áherslu á það hve vélakennsla sé 

mikilvæg, þar sem vélar og tæki séu mikið notuð í grunnskólum. Nauðsynlegt sé að 

kennaranemar fái góða þjálfun í meðferð tækja og áhalda. Jafnframt þurfi þeir að 

þekkja þær hættur sem vélunum fylgja og kunna að varast þær sem og að leiðbeina 

börnum og unglingum við meðferð þeirra. 
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Nokkrar umræður urðu um þekkingu nemanna í kjörsviðsgreinunum sjálfum. Þeir 

nefndu það sem áður var rætt, að undirbúningur kennaranema í þeim greinum sem 

þeir velja að sérhæfa sig í er í mörgum tilvikum ekki nægilega mikill þegar þeir hefja 

kennaranám. Við nokkurn vanda er að glíma þar sem skólakerfið þarfnast öflugra 

fagkennara í öllum greinum. Þetta leiðir hugann að hugmyndum um að lengja 

kennaranámið. Nemarnir finna fyrir öryggisleysi í Vettvangsnámi III þegar þeir 

kenna kjörsviðsgrein sína yfirleitt á unglingastigi eins og fram kemur hér á eftir. 

 

Nemi 7: Það er sorglegt þegar maður upplifir það hvað maður kemur ekki sterkari út  

úr skólanum (KHÍ). Að skólinn hafi ekki undirbúið mann betur fyrir þetta 

síðasta vettvangsnám. Þeir segja að það sé hægt að koma með engan 

grunn inn í náttúrufræðikjörsvið í KHÍ, en það er ekki hægt að koma nema 

með stúdentspróf af náttúrufræðibraut (og helst ferskt) til að verða 

almennilegur náttúrufræðikennari. Þeir segja „það er hægt,við kennum þér,“ 

ég talaði við þá. 

Nemi 1: Það þarf að fara algerlega í grunninn eða hleypa ekki inn fólki sem er ekki af  

 náttúrufræðibraut. 

Nemi 7: Ég sat og ígrundaði í eitt og hálft ár, ígrundaði texta, ígrundaði  

kennslubækur. Það er allt í lagi með líffræðina, en ég gæti ekki tekið að mér 

eðlis- og efnafræði á unglingastigi. Maður gæti alveg farið ofaní námsefnið, 

en það væri ekki sanngjarnt gagnvart krökkunum að vera bara 20 blaðsíðum 

á undan þeim. 

Nemi 1: Ég valdi mig út úr eðlisfræðinni og tók líffræðina.  

Nemi 8: Ég var í 8.-10. bekk í vettvangsnámi þrjú í íslensku. Undirbúningurinn var  

mest orðhlutafræði. Ég er enginn snillingur í íslensku en maður sökkti sér 

niður í þetta og rifjaði upp jafn óðum í vettvangsnáminu, það er ekki gert í 

náminu. Það er bara grunnur úr eigin skólagöngu og svo á fyrsta árinu hér. 

Það er erfitt að vera ekki með dýpri þekkingu en nemendur. 

Viðtökukennarinn minn sagði að ef maður ætlaði að kenna á unglingastigi 

þyrfti maður að fara í meiri íslensku í Háskóla Íslands. Hún gerði þetta sjálf 

og ég held að ég geti tekið undir það. Maður þarf að vera dýpri til að geta 

kennt á unglingastigi. Maður lá á kvöldin og var að reyna að finna út úr 

verkefnunum. Það er ekki farið í þetta hér í náminu. 

Lærdómsríkt og krefjandi vettvangsnám 

Hópurinn var sammála um að vettvangsnámið hefði verið mjög lærdómsríkt og 

mikilvægur hluti kennaranámsins, en einnig krefjandi og erfitt, sérstaklega 

Vettvangsnám III. Umræðurnar sýna að hópurinn finnur til vanmáttar sem verðandi 
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fagkennarar a.m.k. á unglingastigi. Hafa verður í huga að kennaranámið undirbýr 

nema fyrir almenna kennslu í grunnskólum og að sérhæfing í kennslu ákveðinna 

greina er aðeins hluti námsins. Þegar hefur komið fram að niðurstöður úr spurninga-

listanum sýna að þátttakendur eru almennt ánægðir með faglega þekkingu sína við 

lok kennaranámsins.  

Viðtökukennarar 

Í þessum síðari hluta niðurstöðukaflans verður greint frá niðurstöðum úr spurninga-

lista sem lagður var fyrir viðtökukennara kennaranemanna í Vettvangsnámi III 

haustið 2005.  

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru viðtökukennarar í kjörsviðsgreinum kennaranem-

anna. Í þýðinu voru 174 kennarar. Þeir sem svöruðu spurningalistanum voru 113 eða 

65%. Karlar voru 23 og konur 90. Þátttakendur skiptast eftir greinum í svipuðu 

hlutfalli og kennaranemarnir. Fjöldi þátttakenda í hverri grein kemur fram í töflu 5. 

Langstærsti hópurinn er á yngri barna sviði, næstflestir eru íslenskukennarar og í 

þriðja sæti eru samfélagsgreinakennarar. Aðeins einn viðtökukennari í heimilisfræði 

tók þátt í könnuninni.     
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                      Tafla 5. Fjöldi viðtökukennara í hverri kjörsviðsgrein. 

Kjörsviðsgrein  Fjöldi viðtökukennara 

Danska  9 

Enska 8 

Heimilisfræði 1 

Hönnun og smíðar 8 

Íslenska  14 

Myndmennt 7 

Náttúrufræði 6 

Samfélagsgreinar 12 

Textílmennt 7 

Tónmennt 4 

Stærðfræði 9 

Upplýsingatækni 5 

Yngri barna svið 26 

Samtals  116 

 

Undirbúningur og áhugi kennaranema að mati viðtökukennara 

Fyrst voru viðtökukennararnir spurðir að því hversu vel þeir teldu að kennara-

neminn/arnir væru undirbúnir í kennslufræðum fyrir kennarastarfið. Notaður var 

raðkvarði með fimm gildum þar sem Mjög vel undirbúinn/nir var hæsta gildi og 

lægsta var Mjög illa undirbúinn/nir. Niðurstöður má sjá á mynd 20. 
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      Mynd 20. Undirbúningur kennaranema í kennslufræðum að mati viðtökukennara. 

Í ljós kom að stórum hluta viðtökukennara finnst nemarnir vera vel eða mjög vel 

undirbúnir í kennslufræðum fyrir kennarastarfið eða 76% kennaranna. 15% eru 

hlutlausir og 9% finnst nemarnir vera illa eða mjög illa undirbúnir.  

Svipaðar niðurstöður komu þegar viðtökukennarar voru spurðir um álit sitt á  
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Mynd 21. Þekking kennaranema í kjörsviðsgrein að mati viðtökukennara. 

þekkingu kennaranemanna á kjörsviðsgreinunum. Niðurstöður sjást á mynd 21. Fram 

kemur að 80% viðtökukennara telur að þekking nemanna á kjörsviðsgreininni sem 

þeir kenndu undir þeirra umsjón hafi verið góð eða mjög góð. 11% voru hlutlausir og 

9% töldu nemana hafa takmarkaða eða mjög takmarkaða þekkingu á greininni. Eins 
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og sjá má telja kennararnir þekkingu kennaranemanna ekki alveg eins góða í 

kjörsviðsgreininni og undirbúning þeirra í kennslufræðum. Heldur færri merkja nú 

við hæsta möguleikann en engu að síður eru niðurstöðurnar jákvæðar. 

Kennararnir voru beðnir að segja álit sitt á áhuga kennaranemanna á vettvangs-

náminu. Niðurstöðurnar sjást á mynd 22 og eru mjög afgerandi. Um 95% viðtöku-

kennara finnst kennaranemarnir vera mjög áhugasamir eða fremur áhugasamir. 

Aðeins 5% finnst kennaranemarnir vera mjög eða fremur áhugalausir. 
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        Mynd 22. Áhugi kennaranema á vettvangsnámi að mati viðtökukennara. 

Viðtökukennarahlutverkið 

Kennararnir voru spurðir um viðhorf sitt til viðtökukennarahlutverksins, hvort þeim 

þætti það áhugavert og hvort þeim fyndist þeir sjálfir hafa hag af því faglega. Þegar 

kennararnir voru spurðir hvort þeim þætti það áhugavert eða ekki að vera viðtöku-

kennari var notaður raðkvarði með fjórum gildum. Niðurstöður sjást á mynd 23. 

Greinilegt er að um mjög áhugasaman hóp er að ræða en 69% telja það vera mjög 

áhugavert að vera viðtökukennari, 28% að það sé fremur áhugavert. Tæp 3% telja 

það ekki mjög áhugavert. Enginn merkti við lægsta möguleikann. Þetta eru nokkuð 

ásættanlegar niðurstöður og greinilegt að stór hópur grunnskólakennara er áhuga-

samur um samstarf við KHÍ á þessum vettvangi. Takmarkið hlýtur þó að vera að allir 

viðtökukennarar séu mjög áhugasamir um að taka á móti kennaranemum þar sem um 

vandasamt hlutverk er að ræða og mikilvægt að áhugi sé fyrir hendi til að takast á við 

það. Kennurunum gafst kostur á að koma með nánari skýringar og var þrennt 
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áberandi í sambandi við þær. Í fyrsta lagi að mörgum finnst mikilvægt að halda 

sambandi við Kennaraháskólann og kynnast hugmyndum sem verið er að vinna með  
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         Mynd 23. Áhugavert eða ekki áhugavert að vera viðtökukennari. 

í kennaranáminu. Í öðru lagi nefna margir að gott sé að fá tækifæri til að skoða eigin 

kennsluhætti með því að ræða þá og rökstyðja fyrir kennaranemum. Í þriðja lagi 

finnst mörgum gott að geta miðlað af reynslu úr starfi sem þeim finnst áhugavert og 

vilja gjarnan koma á framfæri við byrjendur. Örfá dæmi um svör kennara fara hér á 

eftir.  

  

 Gott að vera í sambandi við KHÍ og tala um mína sérgrein. 

 

Gott að halda tengslum við KHÍ og gaman að aðstoða og taka þátt í þjálfun 

kennaranema. 

 

Þegar maður tekur að sér kennaranema þarf að skoða kennsluhætti og það er alltaf 

gott að fara í smá naflaskoðun – Er ég að gera rétt/vel? – Hvað get ég gert betur? – 

Hvað gengur vel/illa? Þessum spurningum og fleirum þarf að svara.  

 

 Ég eflist í starfi og þetta er eins og að fá vítamínsprautu. 

 

 Maður skoðar sjálfan sig í leiðinni og sér hvað nýtt er í gangi. 

 

Ég læri alltaf heilmikið á því að hafa kennaranema, þeir koma með nýtt og ferskt efni 

inn í skólana.  
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Sem viðtökukennari fær maður tækifæri á að miðla af reynslu sinni, leiðbeina og 

undirbúa nemandann fyrir starfið, hafi kennarinn virkilegan áhuga á starfi sínu fær 

hann tækifæri til að miðla og jafnvel vekja þennan sama áhuga hjá nemandanum. 

 

 Mér finnst gott að sjá nemendur mína frá öðru sjónarhorni.  

Leiðsögn og mat reynist erfitt 

Þegar spurt var hvað kennurum þætti erfiðast við að vera viðtökukennarar voru tvö 

atriði oftast nefnd, en þau snúa annars vegar að samskiptum við kennaranemana og 

hins vegar að því að það geti reynst erfitt að sleppa takinu á bekkjum sínum og grípa 

ekki inn í starf nemanna. Nokkur dæmi um svör kennara koma hér á eftir. 

 

Þetta er mikil ábyrgð. Mér finnst erfitt að sleppa höndum af aga og ramma sem ég er 

búin að setja í kringum börnin. Eins verð ég stundum óörugg með hvort nemarnir eru 

að koma til skila tilsettu námsefni einkum ef um langt tímabil er að ræða.  

 

 Að sleppa hendinni af nemendum svo langan tíma. 

 

 Fyrsta vikan var erfiðust þegar ég þekkti ekki nemana og var að hleypa þeim inn á 

 „mitt svæði. “  

 

Erfiðast er að skipta mér ekki of mikið af á meðan á kennslu stendur. 

Flestar athugasemdir viðtökukennara um það sem hefur reynst erfitt í vettvangsnámi 

snúa að samskiptum við kennaranemana og sérstaklega að því að leiðbeina og meta 

frammistöðu þeirra.  

  

Að vita hvenær ég eigi að grípa inn í ef hlutirnir eru ekki að ganga upp. 

 

Það er að meta nemann í lokin og svo ef ekki næst góður andi og vinnufriður í 

tímum. 

 

Erfiðast er að þurfa að setja ofan í við kennaranema, stoppa þá ef þeir fara offörum 

eða ekki rétta leið. Erfiðir nemar eru þeir sem vita allt, kunna allt og gera allt betur en 

aðrir.  

 

 Erfiðast er að meta nemana, að leiðbeina og að gagnrýna á uppbyggjandi hátt.  

 

Það er ekki erfitt að vera viðtökukennari en kannski er það helst að gefa gagnlegt 

námsmat, að taka á vandamálunum og segja nemunum sannleikann. 



 101 

 

Erfiðast er að gagnrýna það sem miður fer sérstaklega ef það tengist málfari 

kennaranemans eins og ég lenti í síðast. 

Örfáar athugasemdir komu um slaka kunnáttu eða færni kennaranema og eru hér 

nefnd tvö dæmi um það.  

 

Að sjá hvað þekkingu þeirra á faginu er ábótavant.  

 

Mér finnst erfitt hvað kennaranemar sem eru komnir að því að útskrifast hafa 

takmarkaða þekkingu og reynslu af vélavinnu. Það skortir innsýn á almenn praktísk 

atriði í smíðastofu, s.s. öryggismál, efnis- og verkfærafræði. Þessi atriði verða að 

vera í lagi. 

Síðastnefnda atriðið hefur áður verið rætt fyrr í kaflanum og tengist umræðu um 

lengingu kennaranáms og hugsanleg inntökuskilyrði í kennaranám í ákveðnum 

greinum. 

Þegar viðtökukennararnir voru spurðir hvort þeim fyndust samræður við kennara-

nema um starf sitt vera gagnlegar eða ekki fyrir þá sjálfa sem kennara var notaður 

raðkvarði með fjórum gildum. Niðurstöður koma fram á mynd 24 og sýna að flestum 

viðtökukennurum sem þátt tóku í rannsókninni eða 92% finnast umræður við 

kennaranema gagnlegar fyrir þá sjálfa sem fagmenn. Þetta sýnir að vettvangsnámið 

getur svo sannarlega verið gefandi á báða bóga og lærdómsríkt eins og einnig kom 

fram í dæmum um svör kennara hér að framan. Aðeins 8% kennaranna finnast 

umræður við kennaranema ekki gagnlegar eða að þær komi þeim ekki að notum. 
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       Mynd 24. Umræður við kennaranema gagnlegar eða ekki fyrir viðtökukennara. 

Þar sem um kennara í kjörsviðsgreinum var að ræða voru þeir spurðir hvort þeim 

fyndist þeir vita nægilega mikið eða of lítið um námið í greininni í KHÍ eins og það 

er skipulagt nú og einnig hvort þeim fyndist áhugavert fyrir þá sjálfa sem fagkennara 

að kynnast því betur. Þegar spurt var hvort kennurum fyndist þeir þekkja námið í 

greininni var notaður raðkvarði með fimm gildum. Niðurstöður má sjá á mynd 25. 

Samtals 61% finnst þeir þekkja námið mjög vel eða nokkuð vel. 39% finnst þeir vita 

fremur lítið eða mjög lítið um námið. Enginn merkti við lægsta möguleikann.  
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       Mynd 25. Þekking viðtökukennara á námi í kjörsviðsgrein í KHÍ. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvort þeim þætti áhugavert að kynnast námi í 

kjörsviðsgreininni í KHÍ var notaður raðkvarði með fjórum gildum. Niðurstöður sjást 

á mynd 26. 95% kennaranna svöruðu þannig að þeim þætti það frekar áhugavert eða 
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mjög áhugavert. 5% telja það ekki mjög áhugavert og enginn merkti við lægsta 

möguleikann. 
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            Mynd 26. Áhugavert fyrir viðtökukennara að kynnast námi í 

            kjörsviðsgrein í KHÍ. 

Samskipti við Kennaraháskóla Íslands 

Að lokum voru viðtökukennararnir spurðir um samskipti sín við Kennaraháskóla 

Íslands. Þegar búið er að ákveða hverjir verða viðtökukennarar, en það gerir 

verkefnisstjóri vettvangsnáms í KHÍ yfirleitt í samráði við kennara á kjörsviðum í 

KHÍ annars vegar og stjórnendur í grunnskólum hins vegar eru viðtökukennarar 

boðaðir á einn fund áður en vettvangsnámið hefst. Fundirnir eru haldnir í húsnæði 

KHÍ í Reykjavík. Á þá eru boðaðir kennarar á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni við 

það. Í auknum mæli sækja kennarar af Suðurnesjum, frá Akranesi, Borgarnesi og 

Selfossi fundina. Þar fá kennararnir gögn vegna vettvangsnámsins og gerð er grein 

fyrir hlutverki viðtökukennara og áherslum í viðkomandi grein. Yfirleitt mæta kenn-

arar vel á fundina en þeir sem ekki koma fá gögnin send í pósti eins og allir sem ekki 

komast vegna búsetu úti á landi. Auk þess eru allar upplýsingar á vef vettvangsnáms 

á heimasíðu KHÍ: http://grunndeild.khi.is/vettvangsnam/grunnskolabraut.htm Meðan 

á vettvangsnámstímabilinu stendur er gert ráð fyrir að leiðsagnarkennarar í kjörsviðs-

greinum séu í sambandi við kennara og flestir leiðsagnarkennarar fara í eina heim-

sókn á vettvang. Viðtökukennarar eru jafnframt hvattir til að hafa samband við 

verkefnisstjóra vettvangsnáms eða leiðsagnarkennara á tímabilinu ef þeir óska eftir 

að hafa samráð um ákveðin atriði eða vafamál koma upp. 
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Kennararnir voru spurðir hvort þeim fyndist samskipti við kennara í KHÍ vera of 

mikil eða of lítil á vettvangsnámstímabilinu. Notaður var raðkvarði með fimm 

gildum. Hæsta gildi var Allt of mikil og lægsta gildi Allt of lítil. Niðurstöður má sjá á 

mynd 27.  
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                      Mynd 27. Samskipti við KHÍ að mati viðtökukennara. 

Í ljós kom að 65% finnst samskiptin við Kennaraháskólann vera hæfileg. Þriðjungi 

finnst þau vera frekar of lítil eða allt of lítil. Einn merkti við að samskiptin væru 

frekar of mikil og enginn merkti við hæsta svarmöguleikann. Það er því greinilegt að 

nokkuð stór hluti kennaranna myndi vilja hafa meiri samskipti við Kennara-

háskólann.  

Að síðustu voru kennararnir spurðir hvort þeim fyndist þeir fá nægilega góðar upp-

lýsingar um vettvangsnámið frá KHÍ. Notaður var raðkvarði með fjórum gildum. 

Hæsta gildið var Mér finnst ég hafa fengið mjög góðar upplýsingar og lægsta gildið 

Mér finnst ég ekki hafa fengið nægilegar upplýsingar. Niðurstöður sjást á mynd 28. 

33% finnst þeir fá mjög góðar upplýsingar og flestum eða 61% finnst þeir fá nokkuð 

góðar upplýsingar. Samtals 6% finnst þeir fá heldur litlar eða ekki nægilegar upp-

lýsingar. Þetta er nokkuð góð útkoma, en sýnir samt sem áður að upplýsingamiðlunin 

þarfnast endurskoðunar.  
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         Mynd 28. Upplýsingar frá KHÍ að mati viðtökukennara. 

Viðtökukennurunum gafst kostur á að koma með ábendingar um skipulag vettvangs-

náms á grunnskólabraut Kennaraháskólans. Það helsta sem fram kom var að gott 

væri ef kennaranemi væri í betri tengslum við kennarann og nemendur áður en hann 

kemur í eiginlegt vettvangsnám. Bent var á að námskeið fyrir viðtökukennara séu 

mikilvæg og einnig að hlutverk viðtökukennara mætti vera skýrara. Nokkrir óska 

eftir fleiri heimsóknum og meiri tengslum við KHÍ á vettvangsnámstímabilunum. Þá 

er bent á ýmis praktísk atriði svo sem að vettvangsnám rekist ekki á vetrarfrí í 

grunnskólum og að gott væri að setja matsblaðið á rafrænt form þannig að ekki þurfi 

að senda upplýsingar til Kennaraháskólans í pósti.  
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6 Umræða 

Hver er reynsla kennaranema og viðtökukennara af vettvangsnámi? 

Sú heildarmynd sem rannsóknin gefur af viðhorfi kennaranema og viðtökukennara til 

vettvangsnáms á grunnskólabraut KHÍ er fremur jákvæð. Einstakar niðurstöður verða 

ekki tíundaðar hér í umræðukaflanum heldur reynt að skoða vettvangsnámið í víðu 

samhengi með það í huga að draga megi lærdóm af niðurstöðunum. Rannsóknin gef-

ur tilefni til að ætla að: 

o nokkuð almenn ánægja ríki meðal kennaranema um einstök 

vettvangsnámstímabil 

o bæta þurfi samfellu milli vettvangsnámstímabila 

o vettvangsnám sé mikilvægur þáttur í kennaramenntun að mati kennaranema 

o huga þurfi að starfshæfni kennaranema í kennslu kjörsviðsgreinar við lok 

kennaranáms 

o efla þurfi fræðslu um leiðsagnarhlutverkið og nýta markvissar það tækifæri 

sem vettvangsnámið gefur í samstarfi KHÍ og grunnskóla 

Nánar verður rætt um þessi atriði hér á eftir.  

Nokkuð almenn ánægja virðist ríkja meðal kennaranema um einstök 
vettvangsnámstímabil 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að almennt finnst kennaranemunum nokkuð gott 

samhengi á milli skipulags vettvangsnáms og þeirra fræðilegu námskeiða sem því 

tengjast hverju sinni. Kennaranemarnir virðast einna sáttastir með undirbúning 

Vettvangsnáms I í námskeiðinu Náms- og kennslufræði og sérkennsla enda er hann í 

mjög föstum skorðum og byggir á langri hefð sem mótuð var af kennurum Æfinga-

skólans. Nemarnir virðast ekki eins ánægðir með undirbúning Vettvangsnáms II og 

III sem fram fer í námskeiðinu Íslenskukennarinn og kennslufræðinámskeiðum í 

kjörsviðsgreinum. Vert er að benda á að mun minni tími í námskeiðinu Íslensku-

kennarinn er ætlaður til undirbúnings vettvangsnáms en í námskeiðinu Náms- og 

kennslufræði og sérkennsla enda er gert ráð fyrir að nemarnir búi að reynslu frá fyrra 

ári. Hugsanlegt er að þetta hafi áhrif á afstöðu kennaranema. Kjörsviðanámskeiðin 

eru mjög mismunandi hvað undirbúning snertir og úrvinnslu vettvangsnáms og því 

erfitt að alhæfa um þau öll í þessu samhengi.  

Kennaranemarnir virðast vera ánægðastir með áherslur í viðfangsefnum Vettvangs-

náms III, en þá er aðallega miðað við skólanámskrá viðtökuskólans og nemarnir eru í 
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umhverfi sem er líkast raunverulegu starfsumhverfi kennara. Í tengslum við við-

fangsefni Vettvangsnáms I er helst gagnrýnt að þemaverkefni skipi þar of stóran sess 

og sé ekki í nægilegu samræmi við það hvernig kennarar vinna, nemar virðast í 

sumum tilfellum ekki telja þemanámið alvöru kennslu. Í Vettvangsnámi II snúa 

athugasemdirnar bæði að því að móðurmálskennsla fái of mikið rými í vettvangs-

námi og einnig heyrast raddir um að tímanum sem fer í vettvangsnám í yngri barna 

kennslu sé betur varið á eldri skólastigum í þeim tilvikum þegar áhugi viðkomandi 

kennaranema beinist að kennslu ákveðinnar námsgreinar á unglingastigi.  

Kennaranemar sem hafa reynslu af kennslu benda á að þeim hafi fundist að taka 

þyrfti meira tillit til reynslu þeirra.19 Þeim fannst skorta á að bæði viðtökukennarar í 

vettvangsnámi og kennarar í fræðilegum námskeiðum tækju nægilegt tillit til reynslu 

þeirra af kennslu, jafnvel þó að þeir nefndu dæmi um hvað þeir teldu vera mikilvæg 

viðfangsefni sem þyrfti að taka til umræðu í kennaranáminu. Þeim fannst þeim ekki 

vera mætt á sínum eigin forsendum heldur væri gengið út frá því að allir stæðu jafn-

fætis á byrjunarreit. Í skrifum um kennaramenntun er yfirleitt lögð áhersla á hversu 

mikilvægt er að tengja umræðu og ígrundun við fyrri reynslu kennaranema (Bullough 

og Gitlin, 2001) og til þess að fagleg og persónuleg starfskenning verði kennara-

nemanum smátt og smátt meðvituð sé ígrundun eigin hugmynda og reynslu nauðsyn-

leg (Auður Torfadóttir, 2005; Handal og Lauvås, 1999). Það er því æskilegt að taka 

tillit til reynslu þeirra kennaranema sem eru í starfi eða hafa starfað við kennslu 

þegar kemur að vettvangsnámi. Hugsanlegt er að raða nemum saman í jafningja-

samstarf í vettvangsnámi út frá fyrri reynslu þannig að t.d. byrjendur væru saman í 

samstarfsteymi og leiðsögn viðtökukennara og kennslufræðikennara miðaðist við 

stöðu einstaklinganna. Þetta atriði gæti orðið einn liður í því að kennaranámið yrði 

einstaklingsmiðaðra. Auður Torfadóttir bendir á að í kennslufræðinámskeiði í ensku 

eigi kennaranemar sem hafi kennslureynslu auðveldara með að ígrunda eigin reynslu 

í vettvangsnámi og tengja athafnir sínar í skólastofu við fræðilegar kenningar (Auður 

Torfadóttir, 2005). 

                                                 
19 Vísað er í niðurstöður úr rýnihópsviðtali en einnig heyrðust þessar raddir í tilraunahópi fjarnema 
sem voru í Vettvangsnámi II vorið 2006 með leiðsögn Hafþórs Guðjónssonar dósents við KHÍ. Um 
var að ræða fjóra leiðbeinendur í grunnskólum sem voru í vettvangsnámi í eigin bekkjum og fengu 
einstaklingsbundna leiðsögn frá Hafþóri, sem var í hlutverki viðtökukennara samkvæmt núgildandi 
skipulagi. Nemarnir voru í námskeiðinu  Íslenskukennarinn og undirbjuggu vettvangsnámið sam-
kvæmt  námskeiðslýsingu. Þeir höfðu allir farið í Vettvangsnám I með tveimur öðrum kennaranemum 
og fannst þessi háttur á leiðsögn nýtast þeim mun betur. Þeim fannst takast vel að nýta það sem þeim 
fannst vera kjöraðstæður, þ.e. að fá leiðsögn við kennslu þar sem þau þekktu nemendur og kennslu-
umhverfi. 
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Í kennslufræði í KHÍ (t.d. í námskeiðinu Náms- og kennslufræði og sérkennsla) er 

áhersla lögð á að kennsluskipulagið og fjölbreytileg kennsla sem tekur mið að 

nemendahópnum hverju sinni sé lykilatriði í faglegri bekkjarstjórnun. Undirbúningur 

vettvangsnáms tekur mið af þessu. Í rannsókninni kemur fram að það sem nemarnir 

virðast helst sakna í undirbúningi vettvangsnáms er meiri umfjöllun um bekkjar-

stjórnun og agamál. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur hjá Schneider og 

Ammon (1992) um að viðhorf kennaranema til kennslu breytist þegar hugmyndir um 

kennslufræði duga ekki til að ráða við aðstæður í vettvangsnámi. Britzman (1991) 

bendir á að kennaranemar séu oft að leita eftir hugmyndum sem þeir hafa gert sér 

fyrirfram um kennslu, einkum tæknileg kennslufræðileg atriði, þeir séu oft að leita að 

uppskriftum að góðri kennslu og hugmyndum um agastjórnun.  

Bæta þarf samfellu á milli vettvangsnámstímabila 

Í rannsókninni koma fram ýmsar ábendingar frá kennaranemum um það sem betur 

mætti fara í heildarskipulagi vettvangsnáms. Þrjú atriði má nefna sem benda til að 

ákveðið ósamræmi sé á milli einstakra tímabila frá sjónarhóli kennaranema. Í fyrsta 

lagi benda margir á að lærdómsríkara væri að kynnast fyrst skipulagi kennara og 

daglegum viðfangsefnum þeirra í almennu skólastarfi, fylgja reyndum kennurum að 

störfum og vera til aðstoðar á vettvangi áður en kennaranemar fara sjálfir að skipu-

leggja kennslu. Nefnt er að í Vettvangsnámi III komist nemar næst því að kynnast 

kennarastarfinu eins og það er í raunveruleikanum og telja margir að byrjað sé á 

öfugum enda ef svo má segja. Í Vettvangsnámi I og II skipuleggja kennaranemar 

þemaverkefni þar sem námsgreinar eru samþættar. Bent er á að verkefnið sem slíkt 

sé lærdómsríkt en of mikil áhersla sé á það svo snemma í náminu að nemar skipu-

leggi svo flókna kennslu á eigin spýtur.  

Í öðru lagi virðist mismunandi lengd áheyrnar trufla nemana. Í Vettvangsnámi I er 

hún fjórir dagar, en tíu dagar ári síðar í Vettvangsnámi II. Þó svo að í Vettvangsnámi 

II sé um að ræða sérstök viðfangsefni á áheyrnardögum gagnrýna margir nemar 

skipulagið og virðast ekki sjá gagnsemi svo langrar áheyrnar. Skýring á því hve 

nemar gagnrýna mikið lengd áheyrnar á 4. misseri er hugsanlega sú að fyrsta 

vettvangsnámstímabilið skapar ákveðnar væntingar fyrir það sem koma skal. Þar sem 

fjórir dagar nægja til að kynnast aðstæðum og afla upplýsinga fyrir tveggja vikna 

kennslu á 2. misseri virðist sem nemunum finnist tíu dagar of langur tími til áheyrnar 

og ekki nægilega krefjandi. Á 4. misseri virðast margir nemar hafa þær væntingar til 
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vettvangsnáms að þá eigi þeir sjálfir að skipuleggja sem mestan hluta tímabilsins og 

undirbúa kennslu sjálfir eins og árið áður. Þó nokkrir nefna að þeir hefðu viljað 

kenna í þrjár vikur og vera í áheyrn eina viku, í stað þess að fylgja kennara í tvær 

vikur og kenna í tvær. Hugsanlega mætti leggja meiri áherslu á að kennaranemar séu 

eins konar aðstoðarkennarar á meðan þeir eru í áheyrn og auka þannig vægi 

áheyrnartímabila.  

Þriðja atriðið um ósamræmi milli tímabila snertir einnig áheyrn en þá þannig að of 

lítill tími gefist til að kynnast aðstæðum í skólum áður en Vettvangsnám III hefst, þar 

sem það er eitt samfellt tímabil og ekkert sérstakt áheyrnartímabil nokkrum vikum 

áður en æfingakennsla hefst eins og í fyrri skiptin. Þó má benda á að í vissum til-

vikum, t.d. í vettvangsnámi kennaranema í náttúrufræði hefur verið gerð tilraun með 

lengra tímabil eins og fram kemur í niðurstöðukafla.  

Í rannsókninni kemur fram að kennaranemarnir eru mjög uppteknir af vettvanginum 

sjálfum á þeim tíma sem þeir eru í vettvangsnámi. Þeir þættir sem tengjast skólastarf-

inu beint svo og samskipti við viðtökukennara eru að dómi nemanna mikilvægari en 

það sem KHÍ hefur fram að færa á þeim tíma sem þeir eru í vettvangsnámi. Þetta 

bendir til að nemar vilji glíma við aðstæður á vettvangi án þess að tengja þær við 

fræðilegt samhengi. Þeim finnst mikilvægt að ræða við viðtökukennarann sem þekkir 

aðstæður best. Hugsanlega má leita skýringa á því hversu uppteknir þeir virðast vera 

af vettvanginum sjálfum í því hversu stuttan tíma nemarnir eru þar. Í umræðum í 

rýnihópnum var bent á að kennaranemar eru í tiltölulega stuttan tíma á vettvangi 

hverju sinni, aðeins þrjár, fjórar og fimm vikur og að vettvangsnáminu fylgdi spenna. 

Mega nemarnir hafa sig alla við að kynnast nemendum og skólastarfinu, einstakling-

um og hópum þar sem tíminn er naumur, einkum í Vettvangsnámi I og III. Ef 

vettvangsnámið spannaði lengri tíma má vera að kennaranemarnir gæfu fræðunum 

meiri gaum og hefðu betri forsendur til að sinna ígrundun í víðara fræðilegu sam-

hengi. Einnig mætti hugsa sér að nemarnir færu í vettvangsnám í sama skóla oftar en 

einu sinni og mynduðu sterkari tengsl við færri skóla og yrðu þannig betur í stakk 

búnir til ígrundunar. Auður Torfadóttir (2005) hefur markvisst unnið með ígrundun í 

tengslum við kennslufræði tungumála og vettvangsnám í ensku. Auður telur að oft 

reynist erfitt að fá kennaranema til að vinna markvisst úr reynslu sinni og ígrunda 

hana en það sé ekki gert nægilega markvisst í KHÍ í núverandi námsskipan. Í 

kennslufræðinámskeiði í ensku sem tekið er samhliða Vettvangsnámi III eiga nem-
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arnir að ígrunda reynslu sína á vettvangi í ljósi þeirra fræða sem þeir hafa kynnst í 

náminu. Það hefur í mörgum tilvikum ekki gengið nægilega vel að tengja það sem 

gerist í skólastofunni við fræðilega umræðu. Auður telur að ástæðurnar fyrir því séu 

margvíslegar; nemarnir séu yfirleitt ánægðir með vettvangsnámið og að kennslan á 

tímabilinu hefði yfirleitt gengið upp hjá þeim en þegar komi að ígrundun sé eins og 

vanti einhvern hlekk (Auður Torfadóttir, 2005). 

Um samhengi og dýpkun í vettvangsnáminu sem heild eins og það snýr að hinum 

einstaka kennaranema sýna niðurstöður að nemum finnst vera gott samhengi á milli 

tveggja fyrri tímabilanna, en hið síðasta, Vettvangsnám III í kjörsviðsgreinum, sker 

sig úr. Ekki virðist hafa náðst að gera nægilega samfellu úr kennslufræðinámskeiðum 

í kennaranáminu með stíganda í vettvangsnámi í huga. Sérstaklega kemur þetta fram 

í skoðun nemanna á því hvort vísað hafi verið til kennslufræði í fyrri hluta námsins 

og hvort þeim finnist vettvangsnám í fyrri hlutanum koma þeim að notum í 

Vettvangsnámi III. Í skýrslu vinnuhóps deildarráðs kennaramenntunardeildar KHÍ frá 

1997 kemur fram að á þeim tíma hafi einnig verið um þessi skil að ræða, þ.e. að á 

vettvangsnámi á 1. og 2. ári hafi verið fastmótað yfirbragð en skipulagið hafi ekki 

verið eins markvisst hvorki hvað snertir undirbúning né úrvinnslu á 3. ári (Auður 

Torfadóttir o.fl., 1997). Svo virðist sem hugmyndafræðileg endurskoðun vettvangs-

námsins, og þá hvernig tengslum við kennslufræðinámskeið sé háttað, sé æskileg, 

með það að markmiði að vettvangsnámið verði einstaklingsmiðað og að stígandi og 

dýpkun í ígrundun eigi sér stað þar sem stefnt sé að aukinni starfshæfni kennara-

nema. Í skýrslu um skipulag vettvangsnáms í grunndeild Kennaraháskóla Íslands 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2002) koma fram hugmyndir sem líklegar eru til að efla 

vettvangsnám. Fram kemur að sóknarfæri séu einkum varðandi þrjá þætti. Í fyrsta 

lagi að tengja enn betur saman ákveðna fræðilega áfanga og nám á vettvangi. Í öðru 

lagi að styrkja nánara samstarf við leiðbeinendur á vettvangi og í þriðja lagi að gera 

námsmat í vettvangsnámi markvissara. Einnig kemur fram í skýrslunni að mikilvægt 

sé að skoða hvort unnt sé að þróa vettvangsnámið í auknum mæli með einstaklings-

bundnum hætti, með hliðsjón af reynslu og áætlunum hvers nemanda. 

Í þessu sambandi má benda á að í Svíþjóð kom nýskipan kennaranáms til fram-

kvæmda árið 2001 og meðal annars voru tengsl við vettvang endurskipulögð frá 

grunni í nánu samstarfi við sveitarfélög. Í Kennaraháskólanum í Malmö hefur 

samband við vettvang verið fært í það horf að kennaranemar eiga heimahverfi-
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/heimaskóla þar sem þeir eru í vettvangsnámi, bæði yfir samfelld tímabil og staka 

daga. Mikil áhersla er lögð á að kennaranemarnir kynnist skólastarfinu sem 

þátttakendur í því og er gert ráð fyrir að nemarnir séu viðbótarstarfskraftur þegar þeir 

eru í skólanum og verði smátt og smátt jafningjar annars starfsfólks í umræðum um 

skólastarfið (Rosenquist o.fl., 2003). Sé fyrirkomulagið á þennan veg er síður hætta á 

að nemarnir kynnist skólastarfinu ekki nægilega vel á stuttum tímabilum og einnig að 

mismunandi skipulag eftir tímabilum trufli síðari hluta námsins. Jafnframt fá þeir að 

kynnast daglegum viðfangsefnum kennara í öllu kennaranáminu, en þær raddir voru 

nokkuð sterkar í rannsókn minni að þeir fengju of seint, eða á síðasta námsári, að 

kynnast skólastarfi eins og það blasir við kennurum í raun og veru. Í þessu sænska 

fyrirkomulagi eru ekki unnin kennsluverkefni fyrirfram í kennaraháskólanum heldur 

eru atburðir úr raunverulegu skólastarfi sem nemarnir hafa verið þátttakendur í teknir 

til umræðu í fræðilegu samhengi.  

Vettvangsnám er mikilvægur liður í kennaramenntun að mati 
kennaranema 

Mjög eindregin niðurstaða fékkst í rannsókninni þegar nemarnir voru spurðir um 

hversu mikilvægan þátt í kennaranáminu þeir teldu vettvangsnámið vera og telja 

langflestir vettvangsnámið vera mjög mikilvægt. Þegar nemarnir voru spurðir um 

hversu mikilvægt þeir telji vettvangsnám vera hvað starfshæfni þeirra sem grunn-

skólakennara snertir merktu 86% hópsins við að það væri mikilvægt eða mjög mikil-

vægt. Þetta er í samræmi við niðurstöður Ragnhildar Bjarnadóttur (2005a) í rannsókn 

sem hún gerði meðal kennaranema í KHÍ sem flestir luku námi vorið 2004. Þar kom 

fram að vettvangsnám er sá hluti kennaranámsins sem nemarnir telja einna áhrifarík-

astan varðandi aukna starfshæfni, sérstaklega um persónulegar hliðar hennar. Rann-

sókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) á nýútskrifuðum kennurum staðfestir einnig 

mikilvægi vettvangsnáms, en það var sá hluti kennaranámsins sem þeir töldu hafa 

nýst sér hvað best á fyrsta starfsárinu. 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að við lok kennaranáms eru nemarnir uppteknir 

af því hvort þeim muni takast að höndla viðfangsefni sín og þá sérstaklega kennslu 

kjörsviðsgreinarinnar þegar á hólminn er komið. Þetta sýna umræður rýnihópsins 

sérstaklega, en einnig svör við opnum spurningum í spurningalista. Nemarnir eru 

tiltölulega ánægðir með þekkingu sína í kjörsviðsgreininni í sinni eigin kennslu á 

síðasta vettvangsnámstímabilinu en eru greinilega farnir að huga að stöðu sinni eftir 
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útskrift. Þeir eru við lok námsins mjög uppteknir af vettvanginum sjálfum og miða 

sína eigin stöðu við hann. Nemarnir virðast samsama sig stöðu kennarans á 

vettvangi. Í þessu sambandi er áhugavert að skoða kenningar Lave og Wenger um 

nám í félagslegu samhengi sem leggja áherslu á að neminn efli starfshæfni sína með 

leiðsögn þess sem reynsluna hefur á vettvangi (Lave og Wenger, 1991). Vettvang-

urinn virðist vera nemunum mikilvægur sem námsaðstæður og þeir spegla sjálfa sig í 

honum þegar þeir eru í Vettvangsnámi III. Á mynd 18 kemur fram hvað nemunum 

fannst gera vettvangsnám mikilvægt. Allt sem snýr að vettvanginum sjálfum finnst 

þeim mjög mikilvægt en það sem snýr að KHÍ virðist skipta þá minna máli. Ekki má 

draga þá ályktun að nemunum finnist það sem KHÍ hefur fram að færa sé minna virði 

yfirleitt. Fremur má túlka þessar niðurstöður þannig að nemarnir séu svo uppteknir af 

aðstæðum sínum þegar þeir eru í vettvangsnámi að þær yfirskyggi fræðilega þáttinn 

meðan á vettvangsnáminu stendur. 

Huga þarf að starfshæfni kennaranema í kennslu kjörsviðsgreinar við lok 
kennaranáms  

Ábendingar og dæmi sem kennaranemarnir nefna í rannsókninni um takmarkaða 

þekkingu sína á kjörsviðsgrein og kennslu hennar þarf að taka alvarlega. Nokkrir 

viðtökukennarar nefndu einnig að þeir hefðu áhyggjur af þessum þáttum. Við endur-

skoðun náms á grunnskólabraut sem tók gildi haustið 2000 voru kjörsviðgreinar 

stækkaðar úr 12,5 einingum í 25 einingar. Þá var stigið stórt skref í átt að því að auka 

þekkingu kennaranema í kjörsviðsgreinum sínum, en betur má ef duga skal ef marka 

má skoðanir nemanna. Í þessu samhengi verður einnig að hafa í huga að svo til engar 

forkröfur eru gerðar um nám í viðkomandi greinum á framhaldsskólastigi.20 Í rýni-

hópnum voru t.d. raddir um að á náttúrufræðikjörsviði væri námið allt að því of 

krefjandi fyrir aðra en þá sem hefðu nýlegt stúdentspróf af náttúrufræðibraut. Þetta er 

sett fram hér til umhugsunar um að hvaða starfshæfni skuli stefnt með menntun fyrir 

grunnskólakennara. Velta má fyrir sér hvort rétt sé að útskrifa kennaraefni með 

jafnmikinn einingafjölda burtséð frá sérhæfingu þeirra eftir skólastigum og greinum. 

Þarf t.d. náttúrufræði- eða íslenskukennari á unglingastigi jafnlangt nám í sinni kjör-

sviðsgrein og sá sem stefnir að almennri kennslu í yngri bekkjum? Nám í kjörsviðs-

                                                 
20 Á grunnskólabraut eru aðeins gerðar forkröfur á einu sviði, en það er um tónlistarmenntun þeirra 
sem velja að sérhæfa sig í kennslu tónmenntar á kjörsviðinu Listir og handverk (Kennsluskrá 
Kennaraháskólans, 2005-2006).  
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greinum sem slíkt er ekki viðfangsefni rannsóknarinnar sem hér er greint frá en er 

nefnt hér sem liður í umræðu um kennaramenntun. 

Sú tilfinning kennaranema að þeir séu ekki nægilega vel undirbúnir fyrir starfið er 

ekki ný af nálinni. Kennaranemar bera mat sitt á stöðu sinni saman við þær kröfur 

sem þeir telja sig þurfa að uppfylla á vettvangi. Rannsóknir hafa sýnt að algengt er að 

spenna ríki milli kennaraháskóla og grunnskóla vegna þessa og beinist gagnrýni 

nemanna þá gjarnan að námskeiðum í háskólum sem þeir telja að hafi ekki veitt þeim 

nægan undirbúning (Wideen o.fl., 1998; Britzman, 1986).  

Efla þarf fræðslu um leiðsögn fyrir viðtökukennara 

Sú heildarmynd sem rannsóknin gefur af viðhorfum viðtökukennara til samstarfs við 

KHÍ á þessum vettvangi er jákvæð og er hópurinn sem svarar spurningalistanum 

áhugasamur um samstarfið. Mat viðtökukennaranna á undirbúningi kennaranema í 

kennslufræðum og í þekkingu þeirra á viðkomandi kjörsviðsgrein á vettvangsnáms-

tímabilinu er jákvætt. Sú mikla áhersla og áhugi sem fram kemur hjá kennaranemum 

á því sem tengist vettvangi undirstrikar mikilvægi leiðbeinenda þeirra á vettvangi. 

Framlag þeirra getur haft úrslitaáhrif um árangur í vettvangsnámi. Til þess að starfs-

kenning kennaranema og kennara verði meðvituð er nauðsynlegt að ígrunda og ræða 

það sem að baki henni liggur út frá reynslu og setja í fræðilegt samhengi. Umræður 

um kennslufræði út frá sameiginlegri reynslu í skólastarfi og hugmyndum kennara-

nemans sjálfs eru forsenda þess að starfskenning nemans þróist (Johnston, 1994). Eitt 

af hlutverkum viðtökukennara er að leiða slíkar umræður og miðla af reynslu sinni í 

rökræðum við kennaranema. Það er því mikilvægt að efla hæfni þeirra til þess með 

aukinni fræðslu um leiðsögn. 

Í niðurstöðukafla kom fram að þriðjungur þeirra kennaranema sem þátt tóku í rann-

sókninni er ekki fyllilega sáttur við þá leiðsögn sem þeir fá á vettvangi. Þrátt fyrir að 

um 40% séu mjög ánægðir með leiðsögnina og samtals 66% merki við jákvæða svar-

möguleika þarf að huga að þessari niðurstöðu. Það er nokkuð hátt hlutfall að 

þriðjungur kennaranema hefði óskað eftir betri leiðsögn í vettvangsnámi. Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að það sem viðtökukennurum finnst einna erfiðast við að taka á 

móti kennaranemum í vettvangsnám er persónuleg leiðsögn við nemana. Einnig sýna 

rannsóknir að viðtökukennarar eru oft óöruggir um hlutverk sitt (Borko og Mayfield, 

1995). 
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Í svörum viðtökukennara við opnum spurningum í spurningalistanum koma fram 

margar ábendingar sem þarf að gaumgæfa vel. Dæmin sem kennararnir nefna um það 

sem þeim hefur þótt vera erfiðast við leiðsögn og það sem þeim finnst þá helst vanta 

til að leysa hlutverk sitt vel af hendi eru góðar upplýsingar fyrir þá sem skipuleggja 

munu nám í leiðsögn. Fyrrnefnd rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur staðfestir einnig 

hvað kennaranemum finnst hlutverk viðtökukennara vera mikilvægt og telur hún 

ábyrgð viðtökukennara mikla og þurfi að efla menntun þeirra og hæfni til leiðsagnar 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005a).  

Þekkt er úr öðrum rannsóknum að spenna ríki milli kennaraháskóla og vettvangs. 

Hluti af spennunni er vegna þeirrar upplifunar kennaranema að þeir standi ekki 

nægilega vel að vígi faglega eftir kennaranámið, en einnig getur verið um að ræða 

togstreitu við að brúa hugmyndafræði grunnskólans og háskólans. Rannsóknir benda 

til þess að sé um gott samstarf að ræða á milli allra sem að vettvangsnámi koma 

fækki vandamálum til muna (Wideen o.fl., 1998; Britzman, 1986). Í rannsókn Borko 

og Mayfield (1995) kom fram að viðtökukennarar og háskólakennarar reyndust oft 

ekki vera á sama máli um hvað væri mikilvægt í vettvangsnámi kennaraefna. Í 

rannsókn minni kemur fram að þriðjungi viðtökukennara fannst samskipti við starfs-

fólk í KHÍ ekki vera nægilega mikil, en tveimur þriðju fannst þau hæfileg. Flestir 

voru þó nokkuð ánægðir með þær upplýsingar sem þeir fengu frá KHÍ. Samt sem 

áður tel ég að samskipti og samráð kennara á báðum skólastigunum sé þáttur sem 

þurfi að endurskoða í samskiptum KHÍ og grunnskóla og vísa þá til þess sem þegar 

hefur verið sagt um að raunveruleg viðfangsefni á vettvangi séu skoðuð í fræðilegu 

samhengi í kennaranámi.  

Þegar skipulag vettvangsnáms við KHÍ er skoðað í sögulegu ljósi má sjá að það hefur 

þróast samhliða breytingum á kennaranámi. Vettvangsnámið hefur miðast við 

kennslu á þeim skólastigum sem grunnskólamenntunin hefur tekið til á hverjum tíma 

og kennslu þeirra námsgreina sem mikilvægastar hafa þótt. Upphaflega fór æfinga-

kennslan, eins og vettvangsnámið var þá nefnt, fram í bekkjum hjá æfingakennurun-

um sjálfum í æfingadeildunum. Þegar kennaranemum fjölgaði og þeir fóru að fara í 

vettvangsnám í almenna skóla virðist til að byrja með hafa verið gert ráð fyrir að 

nemarnir gengju inn í starf kennarans á vettvangi og fengju aðstoð hans við að 
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undirbúa kennslu á sama hátt og fastráðnu æfingakennararnir gerðu í sínum eigin 

bekkjum (Ólafur H. Jóhannsson, 200521).  

Á síðari árum virðist hafa orðið breyting á þessari skipan í Vettvangsnámi I og II og 

færist áhersla í undirbúningi að miklu leyti frá starfi kennarans í hverju tilviki yfir á 

viðfangsefni kennslufræðinámskeiða í KHÍ. Minni áhersla er þá lögð á að kennara-

nemar kynnist vel daglegu starfi kennara og því skipulagi sem þeir hafa í bekkjum 

sínum og meiri áhersla er á viðfangsefni námskeiða sem tekin eru samhliða 

vettvangsnámi. Hugsanlega á námsmat í námskeiðunum einhvern þátt í að áherslan 

færist í þessa átt á þann hátt að einkunnir fyrir kennsluverkefni fyrir vettvangsnám 

vega drjúgt í heildareinkunn kennaranemans. Þetta gefur til kynna að litið sé á 

kennslufræðikennarana sem sérfræðihóp með trausta þekkingu á kennslu. Undir 

þeirra umsjón eru unnin kennsluverkefni sem framfylgt er á vettvangi. Líklegt má 

telja að þeir tefli sínum aðferðum fram sem fyrirmyndaraðferðum. Ætla má að þessi 

breyting hafi veikt stöðu viðtökukennaranna gagnvart kennaranemunum og dregið úr 

áhrifum þeirra á vettvangsnámið. Þessi skipan felur í sér að það sem grunnskólinn 

hefur fram að færa er sett skör lægra en viðfangsefni kennslufræðinámskeiðanna. Það 

er ekki hægt að útiloka að þetta hafi haft áhrif á virðingu kennaranema fyrir væntan-

legum starfsvettvangi, og að ákveðin skilaboð séu í þessu fólgin frá KHÍ til grunn-

skólakennara og segi eitthvað um virðingu kennara í KHÍ fyrir samstarfsfólkinu í 

grunnskólanum, þ.e. viðtökukennurunum. Hvað síðastnefnda atriðið snertir má nefna 

að í tillögum vinnuhóps deildarráðs kennaramennntunardeildar KHÍ um framtíðar-

skipan vettvangsnáms frá 1997 er greint frá könnunum á viðhorfum kennara KHÍ til 

vettvangsnáms. Þar kemur fram að þegar valgreinakennarar í KHÍ eru spurðir um 

mat sitt á fyrirkomulagi vettvangsnáms gera þeir oftast athugasemdir sem fela í sér 

takmarkaða ánægju með viðtökukennara og framlag þeirra. Sjaldnar nefna þeir eigin 

ábyrgð og það sem þeir gætu lagt af mörkum eða lagfært hjá sér til að gera 

vettvangsnámið árangursríkara (Auður Torfadóttir, o.fl., 1997). Í þessari ritgerð hefur 

aðeins verið fjallað um vettvangsnám, sem er eingöngu einn þáttur í samskiptum 

KHÍ við kennarastéttina. Gagnkvæm virðing, annars vegar fyrir reynslu kennara á 

vettvangi og hins vegar fyrir nýjungum í kennslufræðum og því sem KHÍ hefur fram 

að færa, hlýtur að þurfa að móta samskipti þessara tveggja hópa kennara ef vel á að 

takast til með vettvangsnámið. 

                                                 
21 Viðtal við Ólaf H. Jóhannsson, 2005 
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Rannsóknir hafa sýnt að hugmyndir og væntingar kennaranema til vettvangsnáms 

breytast eftir því sem líður á kennaranámið og eftir því sem sú stund nálgast meira að 

nemar standi á eigin fótum sem fagmenn með kennararéttindi í grunnskóla (Johnston, 

1994). Ég tel að brúa þurfi bilið á milli kennaranáms og starfs á vettvangi fyrir ný-

útskrifuð kennaraefni a.m.k. á meðan aðeins er krafist 90 eininga kennaranáms til 

B.Ed.-gráðu til þess að öðlast starfsréttindi sem grunnskólakennari. Rannsóknir hafa 

sýnt að meiri leiðsögn þarf fyrir byrjendur í starfi (Lilja M. Jónsdóttir, 2005; María 

Steingrímsdóttir, 2005) og væri æskilegt að leiðsögnin væri í tengslum við kennara-

háskóla og í beinu samhengi við nám í kennslufræði og reynslu nema í vettvangs-

námi. Ég bendi á að hugmyndir um kandídatsár hafa lengi verið ræddar meðal skóla-

fólks og það talið vera heppilegur kostur (Ísak Jónsson, 1958). Með kandídatsári er 

átt við það að leiðsögn á vettvangi væri síðasti hluti námsins og byggði á hugmynd-

um úr kennaranáminu m.a. um ígrundun á reynslu í tengslum við fræði. Má ætla að 

það skyti styrkari stoðum undir starfskenningu nýútskrifaðra kennara og að þeir yrðu 

öflugri fagmenn en nú er þegar þeir kæmu til starfa í skólum.  
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7 Lokaorð 
Vettvangsnám í grunnskólakennaranámi í KHÍ hefur á undanförnum áratugum verið 

í nokkuð föstum skorðum og ekki hafa verið gerðar róttækar breytingar á fram-

kvæmdinni. Þegar nýjar aðstæður hafa skapast í kennaramenntun hefur ríkjandi 

skipulag vettvangsnáms verið aðlagað að nýskipan námsins hverju sinni. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem hér er greint frá eru kennaranemar tiltölulega 

ánægðir með fyrirkomulag einstakra vettvangsnámstímabila og tengsl þeirra við 

fræðileg námskeið sem tekin eru samhliða þeim. Hins vegar virðist sem ekki sé 

nægilega vel fylgt eftir því sem á undan er komið í náminu.  

Einn er sá þáttur sem lítið hefur verið minnst á í verkefninu, en það er námsmat í 

vettvangsnámi. Í núverandi skipulagi er því ágætlega fylgt eftir í KHÍ að kennara-

nemar skili því sem námskeiðslýsingar segja til um hvað snertir undirbúning 

vettvangsnáms hverju sinni. Auk þess skila allir viðtökukennarar umsögnum um 

frammistöðu kennaranema í vettvangsnámi að tímabilunum loknum. Ef viðtöku-

kennarar telja að hugsanlega sé misbrestur á að kennaranemi uppfylli þær kröfur sem 

gerðar eru til hans, eru þeir beðnir að hafa samband við verkefnisstjóra vettvangs-

náms eða leiðsagnarkennara. Í þessu felst töluvert huglægt mat viðtökukennara þó að 

sjálfsögðu hafi hann leiðbeiningar og viðmið til að fara eftir. Það sem setur mark sitt 

á námsmat í vettvangsnámi er að kennaraneminn er hjá nýjum kennurum bæði í KHÍ 

og í grunnskólum í hvert sinn sem hann fer í vettvangsnám. Þar að auki er tíminn til 

að kynnast nýju fólki og nýjum aðstæðum naumur þar sem hvert tímabil er stutt. 

Þessu þarf að breyta. Skapa þarf meiri samfellu og dýpt í sýn kennaranema á skóla-

starf á vettvangi í tengslum við umræður um mikilvæg málefni sem snerta kennara-

starfið. Í nýju kerfi er tækifæri til að stokka upp og beina sjónum sérstaklega að 

möguleikum á einstaklingsmiðari leiðsögn og draga fram persónulega sýn kennara-

nema á námið. Auk þess þarf ábyrgð leiðsagnarkennara í KHÍ að verða skýrari. 

Kennaramenntun í KHÍ stendur nú á tímamótum. Námið hefur verið endurskipulagt 

og tekur nýtt skipulag gildi haustið 2007. Þær raddir eru sterkar meðal skólafólks 

sem telja að áríðandi sé að lengja kennaranámið. Nýja skipanin miðast við 90 eininga 

grunnnám og 60 eininga nám á meistarastigi. Í nýju skipaninni felast m.a. grund-

vallarbreytingar á tengslum vettvangsnáms við fræðilega þætti kennaranámsins með 

því að vettvangsnám verður nú hluti kennslufræðilegra námskeiða en verður ekki 
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skráð sem sérstök námskeið í kennsluskrá. Því ber að fagna að vilji skuli vera til þess 

að gera tengsl fræða og vettvangs nánari.  

Þegar grundvallarbreytingar eru gerðar þarf að huga vel að því sem reynst hefur vel 

og taka mið af aðstæðum. Það sem einkennt hefur stóran hluta vettvangsnáms á 

undanförnum árum og áratugum eru fyrirmæli frá KHÍ um kennslufræðilegar út-

færslur sem upphaflega virðast vera sprottnar úr frjóu starfi kennara í Æfingaskólan-

um. Margar þessar hugmyndir hafa reynst vel og hafa stuðlað að fjölbreytilegri 

kennslu. Margt bendir þó til þess að æskilegt sé að breyta röð viðfangsefna og að 

kennaranemarnir verði hagvanari á vettvangi áður en þeir fara að skipuleggja kennslu 

á eigin spýtur. Með því móti er líklegra að nemarnir nái betri tökum á viðfangsefnum 

sínum, fái dýpri skilning á kennsluaðstæðum og að starfskenning þeirra verði þeim 

jafnframt meðvitaðri.  

Æskilegt væri að kennaranemum í KHÍ væri fylgt eftir í gegnum námið samkvæmt 

ákveðnu kerfi. Markmiðið með því væri að kennaranemar fengju leiðsögn eins 

kennara allan námstímann. Jafnframt þarf að vera til staðar námsmat, sem felur í sér 

mat á hæfni kennaranema eftir því sem líður á námið og við lok kennaranáms. Náms-

mat í vettvangsnámi þarf að vera skýrara en nú er, einkum þáttur kennara í KHÍ í því. 

Æskilegt er að kennari í KHÍ hafi fylgst með nemanum lengur en eitt vettvangsnáms-

tímabil, jafnvel allan námstímann. Dæmi um kerfi sem gæti komið að góðu gagni er 

svokallað mentorakerfi þar sem umræður færu fram í litlum hópum stúdenta með 

mentor (leiðsögumanni) einu sinni eða tvisvar á misseri. Stúdentarnir væru af hinum 

ýmsu leiðum á kennarabraut, þ.e. gætu verið að undirbúa sig fyrir starf í leikskóla, 

grunnskóla eða í fullorðinsfræðslu. Með því að blanda hópunum á þennan hátt, 

fengist umræða um fagleg efni og sjónarmið sem tengjast myndu fagmennsku 

kennarans jafnt sem siðferðilegum álitamálum. Heppilegt væri að hver mentorahópur 

væri í vettvangsnámi í sama hverfi, hver nemi á sínum starfsvettvangi t.d. leikskóla 

eða grunnskóla. Gert er ráð fyrir að nemar verði í svokölluðum heimaskólum í 

skilgreindu vettvangsnámi allan námstímann. Mentorinn væri jafnframt tengiliður 

kennaranemanna við vettvang og myndi fylgjast með námi þeirra þar. Dæmi um 

svipað kerfi er í Háskólanum í Malmö í Svíþjóð. 

Kennarar í námskeiðum sem hafa skilgreindar vettvangsnámseiningar hefðu þá 

frjálsar hendur um verklag og gætu haft tengsl við þá kennara á vettvangi sem 

tengjast viðfangsefnum hverju sinni. Í nýskipan námsins er gert ráð fyrir að öll 
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námskeið hafi vettvangstengingar. Nemarnir hafa þá alltaf aðgang að heimaskóla 

sínum, en kennarar í KHÍ geta að sjálfsögðu valið aðra skóla ef þeir telja það lær-

dómsríkara, og gera þá ráðstafanir í því sambandi.  

Með heimaskólum og mentorakerfi er líklegt að hægt sé að bæta samfellu í kennara-

námi og mæta kennaranemanum á hans eigin forsendum betur en gert er í núverandi 

skipulagi kennaranámsins.  

Undanfarin tæp átta ár hefur undirrituð verið verkefnisstjóri vettvangsnáms á grunn-

skólabraut KHÍ og séð um framkvæmd þess. Akkillesarhæll núverandi kerfis er að 

mínu mati að samfellu hefur vantað í námið sem heild og að ekki er nægilega komið 

til móts við reynslu og bakgrunn einstakra kennaranema.   

Mikil gróska er í mörgum grunnskólum á Íslandi og m.a. bera því vitni ótal metnað-

arfull þróunarverkefni og nýbreytni í kennsluháttum. Það sem KHÍ þarf einkum að 

huga að varðandi samstarf við vettvang er að efla nám í leiðsögn fyrir viðtöku-

kennara. Í rannsókn minni kemur fram að kennarar eru áhugasamir um samstarf við 

KHÍ. Það þarf að vera sameiginlegt takmark KHÍ og samstarfsskólanna á vettvangi 

að eiga markvisst samstarf sem báðir aðilar hafa gagn af. Vettvangsnám, sem vel er 

að staðið, er sameiginlegt hagsmunamál beggja aðila þar sem í húfi er framtíð 

skólastarfs í landinu. Báðir aðilar þurfa að standa vörð um sín sérfræði, en jafnframt 

er gagnkvæm virðing forsenda gjöfuls samstarfs sem nýtist öllum sem að koma, 

kennurum jafnt sem kennaranemum.  
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