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og Hrafn Stefánsson sonur minn sem gaf sér tíma til skoðanaskipta og 
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Ágrip 

Rannsóknin beinist að viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skóla þ.e. 

skólahúsnæðis, skólalóðar og búnaðar sem nýttur er í náminu. Einnig að 

þeim stöðum sem skólinn nýtir sem námsumhverfi nemenda eins og t.d. 

útikennslustofum. Sjónum er einnig beint að því hvaða viðmið gilda fyrir 

hönnun skóla sem eiga að þjóna skólastarfi á 21. öldinni. 

   Rannsóknin fór fram árin 2009-2011 og fylgir eigindlegum 

rannsóknarhefðum en einnig var megindlegri aðferð beitt. Gagna var aflað 

með rýnihópaviðtölum við 4-5 nemendur í 6.-7. bekk í sex skólum. Einnig 

eru niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir nemendur í fjórum 

af þessum sex skólum nýttar. Rannsóknin er unnin innan 

rannsóknarverkefnisins Starfshættir í grunnskólum á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs, Háskóla Íslands.  

   Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að nemendur séu almennt 

sáttir við ytra umhverfi skóla og að þær breytingar sem þeir leggja til fari 

saman við þær kröfur sem talið er að þurfi að einkenna skóla 21. aldarinnar 

eins og gott aðgengi að tölvum, misstór rými sem taka tillit til mismunandi 

námsstíls og viðfangsefna hverju sinni.  

   Hönnun og skipulag skóla og viðhorf nemenda til þess eru þættir sem 

lítið hafa verið rannsakaðir í íslenskum grunnskólum. Það er brýnt að fá 

fram viðhorf  nemenda til námsumhverfis og geta tekið mið af þeim við 

skipulag skóla í þeim tilgangi að stuðla að góðri líðan nemenda og bættum 

námsárangri. 
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Abstract 

„I think it is closed, but also open“ 

The research examines student’s attitude towards their learning 

environment, i.e. the building, school surroundings and study-equipment. It 

also focuses on the spaces which schools use as learning environment, such 

as outdoors classrooms. Furthermore it covers the standards applied to 

school design in the 21st century. 

 The research was conducted in 2009-2011 and applies qualitative as 

well as quantitive research methods. The data was collected through focus 

groups consisting of 4 to 5 students from 6th and 7th grade in six different 

primary schools. Data was also collected from questionnaires answered by 

students in 4 out of the 6 schools that were visited. The research was 

conducted within the research project: Teaching and learning in Icelandic 

schools, within the Research Centre on Educational Devleopment in The 

University of Iceland.  

 The findings of the research suggest that, in general, students are quite 

content with the external environment of their schools. In addition the 

changes suggested by students match the standards of school design in the 

21st century, such as access to computers and variable spaces which derive 

their function from the different types of learning and the subject field at 

any given time. 

 Student’s opinion on the design and organisation of schools is a topic 

which has been subject in very few studies in Icelandic primary schools. It is 

however essential to lend an ear to the student’s perspectives when it 

comes to their learning environment and take their views into account 

when organising schools, as it will affect their well being and promote 

better student outcomes. 
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1 Inngangur 

Verkefnið fjallar um námsumhverfi grunnskóla og viðhorf nemenda til þess. 

Með námsumhverfi er átt við ytra umhverfi skóla þ.e. skólahúsnæðið, 

bygginguna, skólalóðina, húsbúnað og annan búnað sem nýtt er í náminu 

eins og t.d. tölvur. Einnig er átt við þá staði sem skólinn nýtir sem hluta af 

námsumhverfi nemenda eins og t.d. söfn og útikennslustofur.  

Starfsfólk skóla vinnur stöðugt að því að aðlaga nám og kennslu þeim 

breytingum sem orðið hafa í samfélaginu nú á síðustu árum. Skólastarfið 

sem var mótað í iðnaðarsamfélaginu er smám saman að breytast og laga sig 

að upplýsinga- og þekkingarsamfélaginu. Skólabyggingarnar hafa hins vegar 

breyst tiltölulega lítið alla síðustu öld þrátt fyrir að fram hafi komið nýjar 

hugmyndir um nám og kennslu. Aðilar skólasamfélagsins, nemendur, 

kennarar og foreldrar komu lengi vel lítið eða ekkert að ákvörðunum um 

skólabyggingar. Það var ekki fyrr en undir lok síðustu aldar að farið var að 

leita eftir sjónarmiðum kennara, foreldra og nemenda varðandi það hvernig 

eigi að hanna og byggja skóla. Dæmi um slíka þróun er samráðsferli við 

hönnun skólabygginga sem tekið var upp hjá Reykjavíkurborg við upphaf 

þessarar aldar. Ferlið sem á ensku nefnist Design Down Process, eða frá 

hinu almenna til hins sérstæða, var þróað við Háskólann í Minnesota 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2001). Þegar unnið er eftir slíku hönnunarferli eru 

fulltrúar aðila skólasamfélagsins fengnir að hugmyndavinnu strax og farið er 

að vinna hönnunar forsendur skóla.  

Eitt af helstu viðfangsefnum skólafólks nú um stundir er að aðlaga 

skólastarf að stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga um einstaklingsmiðað nám 

og sveigjanlega kennsluhætti. Þessi áhersla birtist víða, m.a. í Sameiginlegri 

framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 2007-2020 sem unnin var á vegum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, Félagi grunnskólakennara og 

Skólastjórafélagi Íslands. Þar segir m.a. að leggja skuli áherslu á nám og 

kennslu við hæfi hvers eins og lýðræðisleg vinnubrögð. (Hrönn Pétursdóttir, 

2007). Það sama kemur fram í Stefnu og starfsáætlun Reykjavíkurborgar 

2010 en þar segir í kaflanum um framtíðarsýn: „Að nám við hæfi hvers og 

eins og markviss samvinna nemenda tryggja svo sem kostur er að komið sé 

til móts við þarfir, áhuga og námsstíl nemenda. Þetta skal gert með 

einstaklingsmiðuðu námi, fjölbreyttum námsleiðum, kennsluaðferðum, 

námsmati og góðu framboði af námsefni“ (bls. 7). Einnig segir að 
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námstilboð eigi að vera fjölbreytt í bóklegum og verklegum greinum sem og 

í menningu og listum. 

Ég hef starfað sem kennari og skólastjóri í íslenskum grunnskólum í þrjá 

áratugi og tekið virkan þátt í skólaþróunarstarfi. Frá 1998 hef ég verið 

skólastjóri í nýstofnuðum grunnskólum og tekið þátt í að móta skólastarf frá 

grunni með samstarfsfólki mínu, nemendum og foreldrum. Eitt af 

fjölmörgum verkefnum tengdu því starfi hefur verið að skipuleggja ytra 

umhverfið eftir að hönnuðir hafa lokið við að teikna skólahúsnæðið og því 

hef ég ásamt samstarfsfólki mínu fengið tækifæri til að hafa áhrif á búnað 

og innréttingar. Það hefur hins vegar alfarið komið í okkar hlut að 

skipuleggja námsumhverfið þannig að það geti mætt stefnu og hugmyndum 

skólans og skólayfirvalda, í þessu tilviki um einstaklingsmiðað nám og 

fjölbreytta kennsluhætti. Að fá nemendur með okkur í þá hugmyndavinnu 

fyrr í ferlinu er eitt af því sem ég tel að hefði mátt gera meira af. Það sem 

nemendur hafa einkum áhrif á í þeim skólum sem ég hef starfað við 

undanfarin ár eru bekkjarreglur og atriði eins og hvar þeir vinna í stofunni 

og stundum með hverjum en þeir hafa lítið verið spurðir um hvað þeir leggi 

til um skipulag námsumhverfis. Þeir hafa tekið virkan þátt í bekkjarfundum 

en þar er ýmislegt á dagskrá eins og t.d. samskipti og viðfangsefni náms en 

lítið fjallað um ytra umhverfi skólans. Að mínu mati er æskilegt að fá fram 

viðhorf nemenda til þess umhverfis sem þeir lifa og hrærast í á sinni 10 ára 

grunnskólagöngu. Stuðningur við þá skoðun birtist m.a. í Reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélags í grunnskólum (nr 1040/2011), í 4. gr 

segir m.a.: „Nemendur eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem 

þá varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra“. Það er því eðlilegur 

þáttur í lýðræðislegu skólastarfi þar sem fram fer einstaklingsmiðað nám að 

leita eftir viðhorfum nemenda og taka tillit til þeirra við skipulag skólastarfs.  

Þegar daglegt starf er skipulagt í skólum, þarf ytra rýmið að vera þannig 

að nemendur geti unnið einir, í hópum og haft greiðan aðgang að 

námsgögnum, ásamt því að gera umhverfið aðlaðandi og hvetjandi til náms. 

Hönnun og skipulag skóla og viðhorf nemenda til þess eru þættir sem lítið 

sem ekkert hafa verið rannsakaðir í íslenskum grunnskólum. Það er brýnt að 

fá fram viðhorf nemenda til námsumhverfis og fá fram þeirra hugmyndir um 

hvernig ytra umhverfi skóla þarf að vera þannig að þeim finnist það 

námshvetjandi og hafi jákvæð áhrif á líðan þeirra. Með hugmyndir nemanda 

í farteskinu ætti að vera auðveldara að skipuleggja ytra umhverfi skóla 

þannig að það komi til móts við væntingar nemenda og auki virkni þeirra í 

námi, í þeim tilgangi að stuðla að góðri líðan nemenda og bættum 

námsárangri.  
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Ég tel að rannsóknin eigi erindi við skólafólk sem glímir við það í sínu 

daglega starfi að skipuleggja námsumhverfið þannig að það þjóni 

sveigjanlegu skólastarfi. Af sömu ástæðum eiga viðhorf nemenda erindi við 

hönnuði og arkitekta sem eru leiðandi í hönnun skóla, hönnun sem þarf að 

vera í takt við kenningar um nám og kennslu á 21. öldinni. 

Rannsóknin er unnin innan rannsóknarverkefnisins Starfshættir í 

grunnskólum 2009-2011 (http://www.starfshaettir.hi.is) á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs. Rannsóknin beinist að starfsháttum 

í grunnskólum og er skipt í sex stoðir. Mín rannsókn tilheyrir 

námsumhverfisstoð þar sem leitast er við að varpa ljósi á námsumhverfi, 

nám nemenda, hlutverk kennara og skipulag innan skólans. Líkan af þróun 

starfshátta í átt að einstaklingsmiðuðu námi (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) 

er lagt til grundavallar rannsókninni. En líkanið hvílir á sex stoðum sem 

skarast innbyrðis. Eins og áður er sagt fellur viðfangsefni mitt innan 

námsumhverfisstoðar en skarast við viðhorfastoðina þar sem leitað er eftir 

viðhorfum starfsmanna, foreldra og nemenda til ýmissa þátta skólastarfsins.  

1.1 Tilgangur og markmið 

Megin tilgangurinn er að fá innsýn í hvernig ytra umhverfi skóla er skipulagt 

og að fá fram viðhorf nemenda til þess.  

Rannsókn á námsumhverfi skóla á að nýtast þeim sem koma að hönnun 

skólahúsnæðis hvort sem viðfangsefnið er að hanna nýtt húsnæði eða 

endurskipuleggja eldra húsnæði. Rannsóknarniðurstöðurnar geta gefið 

vísbendingar um hvernig hentugt sé að hanna skóla sem þjóna 

einstaklingsmiðuðu námi og nýtast nærsamfélaginu. Það er mikilvægt að fá 

fram sjónarmið allra aðila skólasamfélagsins ekki síst nemenda. 

Rannsóknarniðurstöðunum er ekki ætlað að gefa forskrift að skipulagi 

húsnæðis eða námsumhverfis heldur að vera umræðugrundvöllur sem hægt 

er að vinna út frá.  

Markmiðið með athugun á námsumhverfi skóla er að fá fram viðhorf 

nemenda til námsumhverfis sem þeir vinna í daglega. Umhverfi sem er 

mótað af fullorðnu fólki en nemendur hafa lítið haft um að segja. 

Rannsóknin er unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru 

viðhorf nemenda til ytra umhverfis? 

 Hvað finnst nemendum um skólahúsnæðið, skólalóð, búnað, tölvur? 

 Hvaða breytingar leggja nemendur til? 

 Er draumaskólastofa / skóli nemenda frábrugðin/n þeirra eigin 
umhverfi? 
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Ég leitast við í þessari rannsókn að varpa ljósi á sýn nemenda á ytra 

umhverfi skóla og þeirra þátta sem tilteknir eru í rannsóknarspurningunni. 

Einnig fjalla ég um hvort nemendur leggi til breytingar á ytra umhverfinu og 

þá hvers konar breytingar.  

   Uppbygging rannsóknarverkefnisins er þannig í stuttu máli að í 

kaflanum Fræðilegur bakgrunnur er umfjöllun um þróun skólabygginga, 

viðmið og kröfur til skólahúsnæðis sem þjóna á skólastarfi á 21. öldinni og 

viðhorf nemenda til þess. Skólastarfi sem tekur mið af einstaklingsmiðuðu 

námi og mismunandi námsstílum nemenda. 

Í kaflanum um rannsóknina er greint frá rannsóknaraðferð, 

gagnagreiningu, úrvinnslu og siðfræðilegum atriðum varðandi rannsóknina. 

Í niðurstöðukaflanum og umræðukaflanum fjalla ég um úrvinnslu 

rannsóknargagnanna. Ég skoða niðurstöðurnar út frá því sem fram kemur í 

viðtölunum og spurningakönnuninni og ber saman við það sem fram kemur 

í kaflanum fræðilegur bakgrunnur. Þá einkum þær kröfur sem gerðar eru til 

ytra umhverfis skóla sem þjóna á skólastarfi þar sem lögð er áhersla á 

einstaklingsmiðað nám.    
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 Í þessum kafla verður fjallað um hvernig skólabyggingar hafa þróast frá því 

farið var að byggja almenningsskóla og hvaða kröfur eru gerðar til hönnunar 

skólabygginga á 21. öldinni. Einnig um þau viðmið sem ytra umhverfi skóla 

þarf að uppfylla út frá kenningum um námsstíla, einstaklingsmiðað nám og 

lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfi. 

2.1 Þróun skólahúsnæðis 

Þegar greina á viðhorf til námsumhverfis skóla er gagnlegt að gera sér grein 

fyrir hvernig skólabyggingar hafa þróast frá því farið var að byggja sérstakt 

húsnæði fyrir almenningsskóla. Hér á eftir fylgir því stutt yfirlit yfir þá þróun 

erlendis en vel er hægt að greina sömu þróun hér á Íslandi.  

Verður þróun skólabygginga jafnframt sýnd með skýringarmyndum sem 

endurspegla þróun og breytingar á grunngerð kennslurýma. Myndirnar eru 

unnar af Arkís árið 2011 í tengslum við rannsóknarverkefnið Starfshættir í 

grunnskólum 2009-2011 á vegum Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs við 

Háskóla Íslands. 

Saga skólabygginga hér á landi er tiltölulega stutt og hefst ekki fyrr en 

snemma á 20. öld og helst þá í hendur við upphaf iðnbyltingar sem hófst 

tiltölulega seint hér á landi. (Loftur Guttormsson, 2009).  

Ef litið er út fyrir landsteinana er gagnlegt að sjá hvernig Dudek (2000) 

rekur þróun skólahúsnæðis á Englandi frá því á 19. öld. Hann gerir grein fyrir 

því hvernig byggingarnar breytast í takt við þá hugmyndafræði sem 

skólastarfið byggir á. Þróunin er svipuð annars staðar og einnig er vel hægt 

að greina sömu þróun á skipulagi kennslurýma hér á Íslandi. 

Skipulag í elstu skólunum miðaðist við að auðvelt væri að halda uppi 

ströngum aga og ala nemendur upp í hlýðni. Skipulagið í skólastofunum 

líktist oft svokölluðu kirkjuskipulagi þar sem nemendur sátu í röðum og snúa 

beint að kennarapúltinu en í þessum skólum var kennslustofum raðað við 

ganga. 
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Mynd 1. Hefðbundnar kennslustofur í röðum meðfram gögnum. Tilbúið dæmi um 
útbreidda og gamalkunna grunngerð skólabygginga. Unnið af Arkís 2011. 

Í slíkum skólum var gerður skýr munur á kennslustofum og göngum. 

Gangarnir áttu einungis að þjóna gegnumstreymi en í kennslustofunum var 

ætlast til að fram færi lærdómur (Nigaglioni, 2010). 

Kenningar Dewey um að árangursríkt sé fyrir nemendur og 

námshvetjandi að læra með því að framkvæma. (e. learning by doing) höfðu 

áhrif á hönnun skólabygginga á 20. öldinni. Eitt af lykilatriðunum í þeirri 

hugmyndafræði er að nemendur eiga að vera virkir þátttakendur í námi 

sínu, nota tilraunir og samvinnu til þess að rannsaka og fjalla um 

raunveruleg viðfangsefni og finna lausnir.  

Í framhaldi af því komu til sögunnar raungreinastofur og sérstök aðstaða 

til listsköpunar og íþróttaiðkunar (Dudek, 2000). Út frá námskenningum 

Dewey urðu því til skólar sem oft eru nefndir klasaskólar en þeir 

samanstanda af skólastofum sem gjarnan eru saman í klösum, álmum. 

Skólastofurnar eru flestar af sömu stærð en rými fyrir hópastarf er oft fyrir 

framan þær. Í klösunum eiga gjarnan nemendur á svipuðum aldri sínar 

heimastofur. Allir aldurshópar samnýta list- og verkgreinastofur, íþróttahús, 

bókasafn, samkomusal og á seinni árum einnig mötuneyti.  

 

Aðalinngangur 

Kennslustofur 

Gangur 
Almenn rými, sérgreinar og 

stjórnun 
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Mynd 2. Klasar kennslustofa ásamt gangsvæðum og smærri rýmum til sérstakra 
nota. Tilbúið dæmi byggt á úrtaki íslenskra grunnskólabygginga. Unnið af 
Arkís 2011.  

Það sem efst var á baugi undir lok síðustu aldar í hönnun skóla og gætir 

enn í dag var þróun hönnunar út frá hugmyndum um einstaklingsmiðað 

nám. Þróun skólabygginga tengist því þeim kennslufræðilegu hugmyndum 

sem uppi eru og unnið er út frá á hverjum tíma. Það sem einkennir einkum 

umræðu um skólastarf nú á tímum eru hugmyndir um einstaklingsmiðað 

nám, teymiskennslu og lýðræðislega starfshætti. (Torfi Hjartarson og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2011). 

  Moore og Lackney (1995) byggja sínar hugmyndir um skóla 

framtíðarinnar á rannsóknum sínum frá seinni hluta 20. aldarinnar. Þeir 

segja  að í skólum framtíðarinnar muni skólastofur líkjast meira stúdíói. Þar 

verði vinnustöðvar og rannsóknarstöðvar fyrir hvern nemanda. Rými af 

mismunandi stærðum sem hægt er að breyta án mikillar fyrirhafnar í takt 

við þá vinnu sem er í gangi á hverjum tíma. Rúmgóð rými fyrir 

samvinnunám, minni rými þar sem nemendur geta haft næði til ígrundunar 

og unnið út af fyrir sig. Sameiginleg rými þar sem nemendur geta safnast 

saman og verið með t.d. ýmis konar kynningar og viðburði. 

 

Minni kennslurými 

Kennslustofa 

Kennslustofa 

Almenn rými, sérgreinar og stjórnun 

Kennslustofa 

Sameiginleg rými 

Minni kennslurými 

Snyrting 

Vinnurými kennara 

Minni kennslurými 
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Mynd 3. Opið kennslurými fyrir stóran hóp eða hópa nemenda ásamt rýmum til 
sérstakra nota og opnum svæðum fyrir allt skólasamfélagið. Tilbúið 
dæmi byggt á úrtaki íslenskra grunnskólabygginga. Unnið af Arkís 2011.  

Það má segja að það sé samhljómur milli hugmynda Moore og Lackney 

og þess sem Nair & Fielding (2009) segja um námsumhverfi sem ætlað er að 

mæta nýjum kenningum um nám (e. learning paradigm). Kenningum sem 

gera ráð fyrir að ólíkir nemendur á mismunandi aldri læra mismunandi hluti 

af mismunandi fólki á mismunandi stöðum á mismunandi hátt á 

mismunandi tímum. 

Samkvæmt Torfa Hjartarsyni og Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2011) 

hafa orðið umskipti í hönnun skólabygginga hér á landi sem kallast á við 

þróun erlendis, í þá veru að klasar skólastofa eða opin rými hafa tekið við af 

hinni hefðbundnu skólabyggingu þar sem jafn stórum kennslustofum er 

raðað meðfram göngum. Það sem virðist einkenna hönnun nýlegra skóla er 

sveigjanleiki, flæði, opin rými, hreyfanleg mörk milli rýma og almannarými 

til margra nota. Þau byggja sína niðurstöðu á rannsókn á íslenskum 

skólabyggingum í úrtaki rannsóknarinnar um starfshætti í grunnskólum. 
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2.2 Viðmið fyrir hönnun skólabygginga  

 Ríkar kröfur eru gerðar til þess að skólabyggingar sem hannaðar eru í dag 

séu sveigjanlegar og geti þjónað skólastarfi sem þróast og breytist í takt við 

nýja strauma og stefnur í skólaþróun á komandi árum. Ýmsir hafa gert 

tilraunir til þess að setja fram viðmið fyrir hönnun skólabygginga sem þjóna 

eiga skólastarfi á 21. öldinni hvort heldur um er að ræða nýbyggingar eða 

endurnýjun eldri skóla. Þessi viðmið taka til gæði bygginga og skipulags þ.e. 

hvort þær geti þjónað skólastarfi í síbreytilegu samfélagi. Einnig á hönnunin 

að hafa áhrif á skólastarf í takt við nýjar hugmyndir um nám eða nýjar 

kröfur sem fylgja nýrri tækni. (Torfi Hjartarson og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2011). 

Hér á eftir verður fjallað um viðmið sem Nair & Fielding (2009) hafa sett 

fram, ásamt hönnunarsniðum Tanners (2008). Einnig verður litið á viðmið 

sem koma fram í líkani, eða svokölluðu Matstæki um einstaklingsmiðað 

nám (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) og skilgreiningum OECD/PEB og DfES 

(2006) á einkennum bygginga sem þjóna eiga nútíma námsumhverfi. Allir 

ofangreindir aðilar ganga út frá því að nám geti farið fram með 

margvíslegum hætti og að ytra umhverfi skuli styðja við sveigjanlegt 

skólastarf sem auðveldlega á að geta mætt nýjum hugmyndum um nám og 

uppeldi.  

Nair & Fielding (2009) setja fram 18 námsþætti (e. learning modalities) 

um framsækið skólastarf sem skólahúsnæði nútímans þarf að styðja við. 

Þetta eru eftirfarandi þættir: 

1. Sjálfstætt nám.  

2. Samvinnu nám (e. peer tutoring). 

3. Teymisvinna í tveggja til sex manna hópum.  

4. Einstaklingskennsla. 

5. Fyrirlestrar.  

6. „Project“ nám.  

7. Margmiðlunarnám. 

8. Fjarnám. 

9. Nám og athuganir á veraldarvefnum. 

10. Nemenda kynningar. 

11. Leiklistar- og tónlistarmiðað nám. 

12. Málstofur. 

13. Þátttökunám. 
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14. Náttúrufræði.  

15. Félagsfræði- og tilfinningatengt nám. 

16. Listnám. 

17. Söguaðferðarnám. 

18. Hlutbundið nám. 

Þessir átján námsþættir eru langt frá hugmyndinni um hefðbundnu 

kennslustofuna sem gekk út frá þeirri menntunarheimspeki að ákveðinn 

hópur nemenda muni læra það sama á sama tíma af sömu persónu á sama 

hátt á sama stað í nokkrar klukkustundir á degi hverjum (Nair & Fielding, 

2009). Hér er gert ráð fyrir að nám geti farið fram með margvíslegum hætti 

og að ytra umhverfið eigi að geta mætt slíkum kröfum. 

Það má greina þróun í þessa átt í hönnunarforsendum nýrra skóla hér á 

landi eins og í Ingunnarskóla (Gerður Óskarsdóttir, 2001). En í þeim 

forsendum er áhersla lögð á sveigjanleika húsnæðisins og þar eiga að vera 

vinnusvæði af mismunandi stærðum sem henta ólíkum viðfangsefnum og 

breytilegum hópastærðum, eða opin rými sem auðveldlega má skipta upp í 

mismunandi vinnusvæði þar sem í boði eru fjölbreytt viðfangsefni. Gerðar 

eru kröfur um að auðvelt sé að færa til húsgögn, þannig að hægt sé að raða 

upp mismunandi vinnustöðvum án mikillar fyrirhafnar. Áhersla er á það að 

nemendur hafi gott aðgengi að tölvum og margmiðlunarverkstæðum sem 

þeir geta nýtt sér í námi sínu. Einnig eiga skólarnir að vera aðgengilegir fyrir 

nærsamfélagið, vera eins konar menningarmiðstöð í hverfunum þar sem 

þeir eru staðsettir. Fram kemur að leita skal eftir viðhorfum allra aðila 

skólasamfélagsins þegar hönnunarforsendurnar eru unnar. (Fasteignastofa 

Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

Það má segja að hugmyndir Tanner (2008) og Nair & Fielding (2009) fari 

saman og rími við líkan um námsumhverfisstoð sem sett er fram í Matstæki 

um einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) en þar er gerð 

tilraun til þess að skilgreina hvernig skólastarf þróast frá því að vera 

hefðbundið yfir í það að þjóna einstaklingsmiðuðu námi. Matstækið var 

unnið af skólafólki í Reykjavík. Skólaumhverfið er metið með hliðsjón af 

líkani um námsumhverfisstoð sem er ein af sex stoðum í matstækinu. 

Í námsumhverfisstoðinni er skipulagi skólans skipt upp í fimm þætti sem 

hver um sig er metinn á fimm kvarða skala eftir því hve langt viðkomandi 

þáttur hefur þróast í átt að einstaklingsmiðuðu námi. Eftirfarandi þættir eru 

til viðmiðunar: 

1. Vinnusvæði nemenda og uppröðun í stofur.  
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2. Vinna nemenda sé sýnileg og efni aðgengilegt fyrir nemendur. 

3. Opnun á milli stofa/rýma. 

4. Aðgengi að tölvum. 

5. Tilhögun skólasafns. 

Í fyrsta þættinum er til að mynda horft til þess hvernig vinnusvæði 

nemenda eru skipulögð, hvort þau eru opin eða lokuð. Á 1. stigi, þar sem 

þróun í átt til einstaklingsmiðaðs náms er skammt komin, sitja nemendur 

einir við borð og horfa fram, borðin eru í röðum og kennari stendur fyrir 

framan hópinn. Eins skipulag í öllum skólastofum. Á 5. stigi þar sem þróunin 

er lengst komin samkvæmt skilgreiningum tækisins, hefur  öllum skólanum 

verið skipt niður í vinnusvæði, öll rými eru nýtt, þ.m.t. gangar og nemendur 

færa sig milli svæða. Öðrum þáttum er lýst með sama hætti, þ.e. hvernig 

aðgengi nemenda að tölvum og bókasafni er háttað og hvort opið sé milli 

rýma og vinnusvæða.  (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) 

Forvitnilegt er að skoða viðmið námsumhverfisstoðarinnar í Matstæki 

um einstaklingsmiðað nám (2005) útfrá viðmiðum sem OECD/PEB og DfES 

(2006) setja fram og skilgreina sem einkenni á byggingum sem þjóna eiga 

skólahúsnæði 21. aldarinnar. Viðmiðunum er skipt upp í sjö þemu og eru 

þau eftirfarandi: 

1. Hönnun fyrir samfélag sem er stöðugt að breytast. 

2. Hönnun sem gerir ráð fyrir nýrri tækni. 

3. Hönnun sem bætir aðgengi. 

4. Vistvænar og þægilegar byggingar. 

5. Hagsmunaaðilar eru þátttakendur í hönnunarferlinu.  

6. Húsnæðið er hægt að nýta sem kennslutæki. 

7. Gæði í hönnun. 

Fyrstu þrjú þemun taka til sömu atriða og viðmiðin í 

námsumhverfisstoðinni. Þessi atriði koma einnig fram hjá Tanner (2008) en 

hann talar um fjögur hönnunarsnið sem einkenna eiga þá skóla sem þjóna 

vel sveigjanlegu skólastarfi. Hönnunarsniðin eru eftirfarandi: 

1. Flæði nemenda. Það þarf að vera auðvelt fyrir nemendur að fara um 

skólahúsnæðið þ.e. milli vinnusvæða. Vinnusvæðin þurfa að vera fjölbreytt  

og bjóða bæði upp á einstaklingsvinnu og hópavinnu. Nemendur og 

starfsfólk þurfa að hafa sitt eigið svæði til þess að vinna á þegar þeir fást við 

einstaklingsverkefni. 
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2. Sameiginleg svæði nemenda og salir til samveru. Salur þar sem stórir 

hópar nemenda, helst allir nemendur skólans, geta safnast saman á er 

samkvæmt fyrri rannsóknum sem vísað er til nauðsynlegur til þess að efla 

samkennd nemenda. Slíkir salir eiga að geta nýst í námi og fjölbreyttu 

félagsstarfi. Einnig er verið að tala um sameiginleg svæði þar sem nemendur 

og starfsfólk geta matast og svæði þar sem nemendur hafi aðgang að 

tölvum og öðrum tækjum sem tengjast margmiðlun. 

3. Dagsbirta og útsýni. Vitnað er í fyrri rannsóknir sem sýna fram á hve 

dagsbirta hefur mikil áhrif á heilsu nemenda og námsárangur. Einnig er það 

rökstutt með rannsóknarniðurstöðum að útsýni úr kennslustofum, bæði 

útsýni út úr húsnæðinu eða inn í önnur rými, hefur áhrif á líðan nemanda; 

útsýnið hvílir bæði hug og augu. Er þá verið að vísa til útsýnis sem er lifandi 

og síbreytilegt eins og landslag, fólk, dýr og gróður.  

4. Sveigjanleg kennslurými. Talað er um nauðsyn rúmgóðra rýma fyrir 

20-30 nemendur jafnframt því að nemendur hafi aðgang að mismunandi 

vinnusvæðum eins og hópvinnuherbergjum og verkstæðum þar sem hægt 

er að vinna með margvíslegan efnivið eins og vatn, liti o.s.frv. Einnig er talað 

um nauðsyn þess að kennarar hafi góða vinnuaðstöðu. Vinnusvæði þurfa að 

vera aðgengileg og gera þarf ráð fyrir samvinnu nemenda. 

Það má greina ákveðin meginstef þegar viðmið OECD og Tanner til 

skólabygginga á 21. öldinni eru skoðuð. Þessi meginstef eru: sveigjanleg 

vinnusvæði sem auðvelt er að laga að mismunandi þörfum hverju sinni, gott 

aðgengi að tölvum og margmiðlunartækni, tengsl við nærsamfélagið, 

vistvæn sjónarmið, ýtrustu kröfur um gæði í hönnun og áhrif hagsmunaaðila 

á hönnun byggingarinnar. Hluti af þessum meginstefjum birtast í viðmiðum 

námsumhverfisstoðarinnar en það eru sveigjanleg vinnusvæði, opnun milli 

rýma og aðgengi að tölvum. Þessu skipulagi er ætlað að auðvelda 

innleiðingu einstaklingsmiðaðs náms sem tekur mið af mismunandi 

námsstílum nemenda. Einnig er gert ráð fyrir því að í skólahúsnæðinu sé 

aðstaða fyrir samveru misstórra hópa sem ýtir undir samkennd í 

skólasamfélaginu og að þátttakendur fái þá tilfinningu að þeir tilheyri 

skólasamfélagi. Þetta er í takt við þær hugmyndir sem Torfi og Anna Kristín 

(2011) segja að einkenni skólastarf á síðustu áratugum en þau segja að 

hugmyndir um skólastarf hafi orðið framsæknari á síðustu áratugum, 

áhersla sé lögð á einstaklingsmiðað nám, opna kennsluhætti, samþættingu 

námsgreina, teymisvinnu og nýtingu upplýsingatækni. 
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2.3 Ytra námsumhverfi og einstaklingsmiðað nám 

Það er áhugavert að velta fyrir sér hvað þeir sem hafa fjallað um 

einstaklingsmiðað nám á seinni árum segja um ytra námsumhverfi. 

Tomlinsson (2003) telur fjóra þætti einkenna einstaklingsmiðað nám. Þessir 

þættir eru: inntak (e. content), aðferð (e. process), afrakstur (e. product) og 

hvetjandi námsumhverfi (e. learning environment). Tomlinson telur að 

skipulag námsumhverfis í skólastofunni hafi áhrif á allt nám og nefnir þætti 

eins og umgengnisreglur, uppröðun húsbúnaðar og aðgengi að 

námsgögnum.  

Til þess að stuðla að betri námsárangri er að mati Dunn og Dunn 

nauðsynlegt að skipulag ytra umhverfis taki mið af ólíkum námsstílum 

nemenda. Námsumhverfið þarf að vera fjölbreytt og bjóða upp á 

mismunandi vinnusvæði með margvíslegum viðfangsefnum sem koma til 

móts við ólíka námsstíla nemenda. (Dunn og Dunn, 1993). Rita og Kenn 

Dunn hafa rannsakað í yfir 30 ár hvernig fólk lærir og hafa sett fram 

kenningar um mismunandi námsstíla einstaklinga. (Jensen og Villumsen, 

2005). Kenningar þeirra ganga út frá því að hver og einn hafi eigin námsstíl 

og að eftirfarandi þættir hafi áhrif á námsstíla nemenda: 

 Lífeðlisfræðilegir: Þ.e. hvernig nemendur læra og festa nýjar 
upplýsingar í minni. 

 Sálfræðilegar: Hvernig nemendum finnst best að nálgast nýjar 
upplýsingar. 

 Líffræðilegir: Þættir sem hafa áhrif á einbeitingu og athygli nemenda. 

 Félagslegir: Þættir sem hafa áhrif á hvernig nemendur læra og vinna 
með öðrum. 

 Tilfinningalegir: Þættir sem hafa áhrif á hvað vekur áhuga nemenda, 
úthald, ábyrgð og skipulag náms.  

 Ytra umhverfi: Skólastofur og sameiginleg rými, atriði eins og 
hljóðvist, lýsing, hitastig og skipulag húsnæðis. 

Það er einkum síðasta atriðið, ytra umhverfið, sem hér er til umfjöllunar. 

Dunn og Dunn benda á að það henti alls ekki öllum nemendum að sitja við 

borð og á stól í næði þegar þeir læra heldur fari það eftir námsstíl hvers og 

eins hvað hentar. (Dunn og Dunn, 1993) Á vefnum um námsstíla 

(Læringsstile, 2012) kemur fram að niðurstöður úr rannsóknum Dunn og 

Dunn benda til þess að það hafi jákvæð áhrif á námsárangur nemenda ef 

þeir geta setið þægilega, hafi mjúk sæti, sófa og þar fram eftir götunum. 

Einnig kemur fram að lýsing hefur áhrif á 70% nemenda og er það 
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einstaklingsbundið á hvaða hátt. Meðan það hentar sumum ágætlega að 

hafa góða lýsingu þá hentar öðrum nemendum betur að hafa dempaða 

lýsingu. Jafnframt kemur fram að of mikil lýsing getur haft neikvæð áhrif á 

einbeitingu nemenda og ýtt undir eirðarleysi. Út frá þessu má segja að ef 

ytra umhverfið, skipulag kennslustofunnar og skólahúsnæðið í heild sinni 

kemur til móts við mismunandi námsstíla nemenda geti það stuðlað að 

bættum námsárangri nemenda. Sömuleiðis er talið að sameiginleg svæði 

þar sem nemendur borða, spjalla, leika og fara um hafi einnig áhrif á líðan 

og námsárangur. 

Þetta fer saman við hugmyndir  Howard Gardner en hann er best 

þekktur fyrir fjölgreindarkenninguna. Hann skiptir mannlegri greind upp í 

málgreind, rök og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og 

tilvistargreind (e. existential intelligence). Til viðbótar við að hafa 

mismunandi greindir er sérhver manneskja einnig gædd mismunandi 

hæfileikum og námsstíl. (Lippmann 2010). 

 Í viðtali við Howard Gardner (Owp/p arcitects, 2010) segir hann að gera 

þurfi ráð fyrir fjölgreindarkenningunni við skipulag námsumhverfis. Það sé 

því mikilvægt að hugmyndir, hugtök og kenningar sem eigi að kenna til 

skilnings þurfi að kynna á marga mismunandi vegu. Þannig náum við betur 

til nemenda og virkjum mismunandi greindir þeirra. Námsumhverfið þarf 

því til viðbótar við það sem tíðkast í hefðbundnu skólastarfi þar sem einkum 

er tekið mið af mál og rökhugsun að gefa nemendum tækifæri til að iðka 

tónlist, hreyfingu, vinna með rýmisgreind, umhverfið og félagslega greind.  

Lippman (2010) hefur rannsakað áhrif mismunandi námskenninga  á 

uppeldisfræði á síðustu öld. Í því samhengi rannsakar hann samspil ytra 

umhverfis og námskenninga.  Það gerir hann með því að greina hvort 

nemandinn sé talinn virkur (aktívur) eða óvirkur (passívur) samkvæmt 

viðkomandi námskenningu. Ef þetta er skoðað út frá kenningum Howard 

Gardner um mismunandi greindir nemenda þá er viðfangsefni kennarans að 

skipuleggja fjölbreytt námsumhverfi þannig að nemendur geti nálgast 

þekkingu og þjálfað hæfni sína út frá því hvað hentar hverjum og einum 

best. Slíkar námsáætlanir  gera ráð fyrir að nemandinn hafi val um 

mismunandi nálgun á viðfangsefninu gegnum tónlist, samvinnunám, listir, 

hlutverkaleiki, upplýsingatækni, vettvangsnám, ígrundun og gagnvirk 

samskipti.                    

Námsumhverfið getur verið bæði hvetjandi og fræðandi. Dæmi um slíkt 

eru t.d. upplýsingar í mötuneyti um hollt mataræði. Gott aðgengi að vatni í 

skólum hefur þau áhrif að nemendur drekka meira af vatni og læra um leið 
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um hollustu þess. (Nigaglioni, 2010). Einnig getur skólahúsnæðið og allt 

umhverfi þess verið hannað þannig að nemendur læri af því sem fyrir augu 

ber í byggingunni eins og t.d. um mismunandi form, lögun, liti, mynstur og 

jafnvel lagnir. Skreytingar og ljós geta sótt efnivið í himingeiminn, hnöttinn, 

lotukerfið og fleiri þætti úr vísindum. Þannig læra nemendur af sínu daglega 

skólaumhverfi. Umhverfisvænar byggingar geta aukið skilning nemanda á 

umhverfisvænum lífstíl og beinlínis hvatt þá til dáða í þeim efnum (OECD 

/PEB og DfES, 2006). 

Rannsóknir Dunn og Dunn (tilvitnun í Tomlinson og Allan, 2000) leiða í 

ljós að viðhorf nemenda gagnvart þáttum ytra námsumhverfis eins og t.d. 

hljóði, birtu ásamt þáttum eins og hreyfiþörf, félagslegum tengslum, 

ábyrgðartilfinningu, tímasetningu geta haft áhrif á bæði námsárangur og 

viðhorf þeirra til náms. 

 Nigaglioni (2010) greinir jafnframt frá að þegar börn og fullorðnir eru 

beðin að lýsa jákvæðri námsreynslu lýsi báðir hópar námsumhverfi þar sem 

þeir fundu sig velkomna og örugga en sem var jafnframt hvetjandi. Hvort 

heldur námsumhverfið er inni eða úti þá þarf nemandinn að finna sig 

öruggan og velkominn til þess að upplifa umhverfið hvetjandi.  

2.4 Viðhorf nemenda  

Mjög sterk rök eru fyrir því að fá fram hugmyndir nemenda þegar verið er 

að skipuleggja ytra umhverfi skóla. Slíkt fellur vel að lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008, 2.gr. en þar segir: „Hlutverk grunnskóla í samvinnu við 

heimilin, er að stuðla að alhliða þroska, allra nemenda og þátttöku í 

lýðræðis þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“. Í sömu grein er tekið fram að 

starfshættir skuli mótast af lýðræðislegu samstarfi. Svipaðar áherslur er að 

finna í skólastefnu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2010 en þar segir að allt 

skólastarf eigi að grundvallast á lýðræðislegum gildum. Þar er m.a. tekið 

fram að nemendur eigi að taka virkan þátt í að móta daglegt skólastarf og 

því hægt að færa rök fyrir því að nemendur eigi að hafa áhrif á ytra 

umhverfi, hvort heldur er verið að tala um að vera þátttakendur í 

hönnunarferli eða hafa áhrif á skipulag skólastofunnar. (Stefna og 

starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar, 2010). 

Það hefur lítið verið rannsakað hér á landi hvaða viðhorf nemendur hafa 

til skólaumhverfis og því einna helst hægt að líta til erlendra rannsókna í því 

samhengi. Andrea Kenkmann (2011) hefur rýnt í upplýsingar sem til eru í 

gagnabönkum um viðhorf nemenda til skólabygginga og greint þær 

upplýsingar. Í þeirri samantekt kemur fram að nemendur koma ekki fram 

með uppskrift að hinum fullkomna skóla. Svör þeirra eru hins vegar 
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margvísleg og lúta að ýmsum þáttum í hönnun skólabygginga. Kenkmann 

(2011) flokkar svör nemenda upp í fagurfræðilega, tilfinningalega, hagnýta, 

þæginda og hvetjandi þætti og setur upp í eftirfarandi töflu. Nefnir hún 

dæmi þessu til stuðnings og metur hvort þættirnir séu einstaklingsbundnir 

eða sameiginlegir og að síðustu hvaða áhrif þeir hafa á hönnun. 

Tafla 1. Mismunandi þættir í viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skóla og 
hönnunar (Kenkmann 2011). 

Viðhorf í 

tengslum við rými 

Dæmi  Einstaklingslegt/ 

Sameiginlegt 

 

Hönnunaráhrif 

Fagurfræðileg Litir, lögun, teppi Mjög 

einstaklingsbundið 

 

Aðlögunarhæf 

hönnun 

Tilfinningatengd Neikvæð rými tengd 

skömmum og 

jákvæð rými tengd 

umbun 

 

Mjög 

einstaklingsbundið 

Engin 

hönnunaráhrif 

Hagnýt Læst salerni, hurðir 

til að loka af 

hávaða, viðgerðir á 

gluggum 

 

Einstaklingsbundið 

og sameiginlegt 

Hægt að verða 

við  

Þægindi Þægilegir stólar, 

stuttar 

gönguvegalengdir, 

kalt vatn, stærri 

leikvöllur 

 

Einstaklingsbundið 

og sameiginlegt 

Hægt að verða 

við en 

kostnaðarsamt 

Hvetjandi 

umhverfi 

Framtíðarhönnun, 

breyting á litum, ný 

tækni 

                                         

Einstaklingsbundið Breyting á 

hönnun 

 

Til þess að hafa gagn af töflunni er gott að skoða útskýringar Kenkmann 

(2011) á hverjum þætti fyrir sig.  
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Fagurfræði: Svör nemenda sem lúta að fagurfræði skólabygginga gefa til 

kynna að litir skipti nemendur máli en hvaða liti þeir velja er tengt fyrri 

reynslu þeirra og er mjög einstaklingsbundið. Nemendum finnst 

eftirsóknarvert að geta skipt um liti og vilja geta framkvæmt það án mikillar 

fyrirhafnar. Sést áhrif þessa nú þegar í skólahönnun því hönnuðir gera sér 

grein fyrir mikilvægi litasamsetninga og áhrifa þeirra á líðan nemenda. Þeir 

nýta liti á margvíslegan hátt í hönnun sinni. 

Rými í skólabyggingunni: Þegar nemendur eru spurðir um hvernig þeim 

líki við ákveðin rými í skólabyggingunum sínum eru svör þeirra tengd 

reynslu þeirra innan viðkomandi rýmis. Þannig mótast viðhorf nemenda af 

upplifun þeirra á viðkomandi stað. Nemandi sem hefur hlotið skammir á 

skrifstofu skólastjóra líkar ekki við skrifstofuna.  

Hagnýt atriði: Nemendur nefna hagnýt atriði þegar þeir fjalla um 

skólabygginguna. Atriði sem tengjast öryggismálum eins og aðgengi 

hjólastóla og ójöfn gólf sem þarf að laga. Einnig benda nemendur á atriði 

sem þeir vilja sjá lagfærð eins og t.d. að hægt sé að loka milli rýma til að 

koma í veg fyrir hávaða og að hægt sé að loka að sér á salernum.  

Þægindi: Þær breytingar sem nemendur leggja til í tengslum við þægindi 

koma inn á að það virðist sameiginleg upplifun nemenda að skólastólar séu 

óþægilegir. Þeir vilja þægilegri stóla þó greina megi einstaklingsbundinn 

mun á svörum þeirra. Nemendur hafa ýmsar tillögur um þægilegri sæti eins 

og egglaga stóla, grjónapúða eða einfaldlega stóla eins og kennarar hafa til 

afnota.  

Hvetjandi umhverfi: Nemendur leggja ýmislegt til þegar þeir eru spurðir 

um hverju þeir vilji breyta í skólaumhverfinu í þeim tilgangi að gera það 

meira hvetjandi og hlýlegra. Dæmi um svör þeirra eru einföld atriði eins og 

stillanleg lýsing. Aðrir nefna meiri framúrstefnu í hönnun eins og að fá 

gosbrunn á skólalóðina, hafa þar rennandi vatn eða jafnvel eins konar á sem 

rennur á lóðinni og sem hægt er að leika sér í.  

Að virkja nemendur til þess að hafa áhrif á mörg af ofantöldum atriðum í 

skólabyggingum tengist lýðræðislegum og skapandi vinnubrögðum í 

skólastarfi og slíkt þarf ekki að vera mjög kostnaðarsamt. Lýðræðisleg 

þátttaka nemenda getur stuðlað að samábyrgð í skólasamfélaginu 

(Kenkmann, 2011). Samkvæmt Tomlinson (2003) eru einmitt lýðræðisleg 

samskipti ein af forsendum góðs námsárangurs. Ávinningurinn sé jafnframt  

að nemendur upplifi sig sem virka þátttakendur í skólasamfélaginu.  

Wolfgang Edelstein (2010) tekur undir þessi sjónarmið og heldur því 

fram að ef skólar ætli að undirbúa nemendur undir líf og þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi verði skólastarfið að mótast af lýðræðislegum 
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samskiptaháttum og vinnubrögðum. Nemendur þurfa að fá tækifæri í 

skólastarfinu til þess að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð, með því fái þeir 

reynslu og æfingu í að stunda lýðræði. Þannig hníga öll rök að því að 

nemendur séu hafðir með í ráðum þegar ytra umhverfi skóla er skipulagt. 

2.5 Samantekt  

Í kaflanum er  gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar. Þróun 

skólabygginga er rakin í stórum dráttum frá því að almennings skólar tóku 

fyrst til starfa og fram til dagsins í dag. Sjónum er einkum beint að því hvaða 

áhrif  hugmyndafræði á sviði menntunar og uppeldismála hefur haft á 

þróun og hönnun skólabygginga. Hvernig skólarnir breyttust frá því að vera 

fyrst og fremst skipulagðir til þess að aga nemendur, yfir í að þjóna kröfum 

nútímans um einstaklingsmiðað nám ásamt opnu og sveigjanlegu 

skólastarfi.  

Einnig er fjallað um hvaða kröfur og viðmið koma fram í hugmyndum 

OECD/PEB og DfES (2006)  auk líkans sem hannað er sem Matstæki um 

einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkur, 2005). Skoðað er hvaða 

áhrif þau hafa á hönnun skóla sem þjóna á skólastarfi á 21. öld. Einnig eru 

hugmyndir Tanner (2008) og Nair & Fielding (2009) um skólahúsnæði teknar 

til skoðunar og bornar saman við fyrrnefndar hugmyndir. Niðurstaða þess er 

að finna megi samhljóm í öllum þessum hugmyndum og viðmiðum, eða að í 

meginkröfum til hönnunar skóla sé gert ráð fyrir skólastarfi í síbreytilegu 

samfélagi þar sem menntun er einstaklingsmiðuð, viðfangsefnin fjölbreytt 

og ný tækni á greiðan aðgang. 

Jafnframt er fjallað um hvað eigi að einkenna skólahúsnæði sem þjóna á 

skólastarfi sem byggir á kenningum um námsstíla, fjölgreindarkenningu 

Howard Gardner og einstaklingsmiðað nám. Skólahúnæðið þarf að vera 

sveigjanlegt og gera ráð fyrir opnum kennsluháttum þar sem nemendur eru 

virkir. Gera þarf ráð fyrir einstaklingsvinnu, hópavinnu, samþættingu 

námsgreina, teymisvinnu kennara, þemabundinni kennslu og góðu aðgengi 

að upplýsingatækni. Jafnframt þarf námsumhverfið að vera hvetjandi enda 

slíkt talið hafa jákvæð áhrif á námsárangur.  

Þannig hníga öll rök að því að skólahúsnæði sem uppfylla á kröfur um  

nútíma skólastarf, eigi að vera sveigjanlegt  umfram allt og hvetjandi. 

Að endingu eru færð rök fyrir því að leita eigi eftir viðhorfum nemenda 

við hönnun skólahúsnæðis og skipulagningu námsumhverfis. Þátttaka 

nemenda í slíkri vinnu er góð æfing í lýðræði en gert er ráð fyrir 

lýðræðislegum vinnubrögðum í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 2.gr og 

sömuleiðis í skólastefnu Reykjavíkurborgar (2010). Fram kemur að 
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nemendur hafa ýmislegt fram að færa þegar leitað er eftir viðhorfum þeirra 

til skipulags skóla Kenkmann (2011). Það má því ætla að með því að hlusta á 

raddir nemenda og leita eftir viðhorfum þeirra sé hægt að auka gæði 

skólastarfs sem hafi góð áhrif á námsárangur. 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Hér verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Sagt verður frá öflun 

rannsóknargagna, vali á viðmælendum, greiningu gagna og úrvinnslu. Einnig 

er fjallað um siðfræðileg atriði og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferð 

Til þess að fá fram skoðanir nemenda á ytra umhverfi skóla var eigindlegum 

rannsóknaraðferðum beitt. Samkvæmt Lichtman (2010) eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir nokkurs konar yfirheiti yfir rannsóknir sem beinast að 

fólki. Í þessum rannsóknum gegnir rannsakandinn lykilhlutverki. Hann 

safnar, skipuleggur og túlkar gögn sem hann hefur aflað sér með því að 

fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess og tekur viðtöl sem miða að því 

að fá viðmælendur til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Niðurstöður 

eigindlegra rannsókna eru hugtök eða þemu sem lýsa því sem er 

sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga. 

Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu þar sem rannsóknin beinist að 

viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skóla. Eigindleg aðferðarfræði er vel 

til þess fallin að fá fram skilning á viðhorfum nemenda og hvetja þá til 

umræðu um viðfangsefnið. 

Megindlegri aðferðafræði var einnig beitt með því að nýta niðurstöður 

úr spurningakönnun í fjórum af þeim sex skólum þar sem rannsóknin fór 

fram. Er það gert til þess að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar og er þá 

tekið mið  af því sem Flick (2006) segir: Að megindlegar rannsóknir geti stutt 

eigindlegar rannsóknir og öfugt. Hann segir jafnframt að það náist 

almennari mynd af því sem rannsakað er þegar báðar aðferðir eru notaðar. 

Niðurstöðurnar eru bundnar viðhorfum nemendanna sem voru 

þátttakendur í rannsókninni og túlkun rannsakanda á viðtölunum. 

Rannsakandinn safnar, skipuleggur og túlkar gögn sem aflað er með 

rýnihópaviðtölum og einnig svörum við spurningakönnun. Ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum og ekki er víst að sömu niðurstöður fengjust 

þó rannsóknin yrði endurtekin.  

3.2 Val á skólum og þátttakendum  

Rannsóknin er framkvæmd innan ramma rannsóknarverkefnisins 

Starfshættir í grunnskólum sem nær til 20 grunnskóla. Ég valdi að nota gögn 

úr sex grunnskólum í Reykjavík, og tók eitt rýnihópaviðtal úr hverjum þeirra 

skóla. Einnig niðurstöður úr spurningakönnun úr fjórum af þessum sex 

skólum. Við val á skólunum var leitast við að velja mismunandi skóla úr sem 
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flestum hverfum borgarinnar. Heildstæða skóla og einnig þá skóla sem 

einungis hafa 1.-7. bekk. Skóla í eldra og yngra húsnæði og/eða með nýlegar 

viðbyggingar, rótgróna skóla í eldri hverfum og tiltölulega unga skóla í yngri 

hverfum. Skólarnir sem urðu fyrir valinu eru staðsettir í fjórum af fimm 

hverfum borgarinnar, samkvæmt hverfaskiptingu Reykjavíkurborgar. Einn 

skólinn er í tiltölulega nýlegu húsnæði þ.e. átta ára gömlu. Fjórir skólanna 

eru í skólahúsnæði sem hefur verið byggt við og í tveimur þeirra er 

viðbyggingin tíu ára eða yngri.  Til að tryggja nafnleynd hafa allir skólarnir 

fengið sitt dulnefni í rannsókninni, skólarnir eru nefndir: Esja, Hekla, Keilir, 

Katla, Múli og Súla. Nemendur eru ekki aðgreindir með nöfnum né 

bókstöfum heldur hafa allir heitið nemandi og eru aldrei nefndir öðru vísi í 

rannsókninni. Í rýnihópaviðtölin í þessum sex skólum völdust bæði drengir 

og stúlkur. Tengiliðir við rannsóknina í hverjum skóla sáu um að fá 

sjálfboðaliða úr 6.-7. bekk til þess að taka þátt í rýnihópaviðtölunum. Þannig 

var það algjörlega val nemenda og áhugi sem réði því hvort  þeir vildu vera 

þátttakendur í rýnihópunum. Rannsakandi hafði þannig engin áhrif á hverjir 

tóku þátt í rýnihópunum. Rannsakandi hafði í huga það sem kemur fram hjá 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008) í umfjöllun um rannsóknir sem unnar eru með 

börnum að hætta sé á að fullorðnir velji þau börn til viðtals sem þeim finnst 

hæfir. Einnig að fullorðnir vænti þess að börn geti talað fyrir öll börn. Þannig 

skapast hætta á að einungis sjónarmið ákveðins hóps barna nái fram í 

rannsóknum. Með hliðsjón af þessu voru það nemendur sem völdu sjálfir 

hvort þeir vildu taka þátt en þeir voru ekki valdir til þátttöku. Í þessari 

rannsókn eru einungis nemendur af miðstigi þátttakendur og niðurstaðan 

því aðeins vísbendingar um viðhorf nemenda á miðstigi.  

Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar um þátttökuskólanna. 

Nöfn 

skóla 

Aldur 

húsnæðis 

Aldur 

viðbyggingar 

Heildarfjöldi 

nem 

Fjöldi nem í 

viðtali 

Fjöldi nem 

í spk 

Esja 35 25 335 4 0 

Hekla  35 13 300 4 0 

Katla 50 5 330 4 117 

Keilir 45   320 5 127 

Múli 30 10 650 5 158 

Súla 8   450 4 148 
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3.3 Aðferðir við gagnaöflun 

Aðferðirnar sem notaðar eru í rannsókninni eru rýnihópaviðtöl, 

vettvangsathuganir og spurningakönnun. Nánar er sagt frá hverri þeirra hér 

á eftir. 

3.4 Rýnihópaviðtöl 

Til þess að fá fram viðhorf nemenda valdi ég að taka rýnihópaviðtöl við 4 -6 

nemendur í 6.-7. bekk í sex skólum. Dr. Anna Kristín Sigurðardóttir tók 

viðtölin ásamt mér í Esju, Múla og Súlu en ég tók viðtölin í Heklu, Kötlu og 

Keili. En dr. Anna Kristín  Sigurðardóttir stýrir þeim hluta rannsóknarinnar 

sem snýr að ytra umhverfi skóla í rannsóknarverkefninu Starfshættir í 

grunnskólum 2009-2011. 

Viðtölin fóru fram í heimaskólum nemanda og fór það eftir aðstöðu í 

hverjum skóla fyrir sig hvar viðtölin voru tekin, í þremur skólum í litlum 

fundarherbergjum, í tveimur skólum í kennslustofum og í einum skólanum á 

bókasafni skólans. Allir þessir staðir áttu það sameiginlegt að þar var 

tiltölulega gott næði. Hvert viðtal tók um 40-60 mínútur. Spurt var m.a. um 

hvar nemendum þætti best að læra í skólanum, hvar þeim þætti þægilegast 

að læra heima, hverju þeir vildu breyta í ytra umhverfi skólans ef þeir réðu 

og hvaða skilaboð þeir hefðu til hönnuða skóla. Nemendur tóku okkur vel 

og voru viljugir að taka þátt í umræðunum en það er rétt að hafa í huga að 

þetta umræðuefni er í heildina tekið ekki eitthvað sem nemendur eru vanir 

að ræða. Það tókst að fá fram góðar umræður en í einstaka tilfellum þurfti 

rannsakandi að passa upp á að allir nemendur kæmu sínum skoðunum að, 

ákafir nemendur áttu til að vera frekir á orðið og athyglina enda var þeim 

oft mikið niðri fyrir. 

Þegar ég valdi rannsóknaraðferðina hafði ég í huga það sem Jóhanna 

Einarsdóttir (2006) segir um rannsóknir með börnum að það beri að taka 

börn alvarlega og að þau hafi skoðanir og þekkingu sem best sé að spyrja 

þau sjálf um. 

Rýnihópaviðtöl eru hópumræður sem leiddar eru áfram af rannsakanda 

(Silverman, 2005). Það fer eftir viðfangsefninu hversu mikið rannsakandi 

stýrir viðtalinu. Í þessari rannsókn eru viðtölin leidd áfram út frá ákveðnum 

spurningaramma og er það gert í þeim tilgangi að fá fram viðhorf nemenda 

til þeirra þátta í ytra umhverfinu sem rannsóknin beinist að. Bæði voru 

notaðar beinar og opnar spurningar. Við gerð spurningarammans var leitast 

við að fá fram viðhorf nemenda til sem flestra þátta í ytra umhverfi skóla. 

Þeir þættir sem eru einkum til umfjöllunar eru skólahúsnæðið, skólalóð, 
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útikennslusvæði og búnaður þ.m.t. tölvur. Einnig að fá fram hjá nemendum 

við hvernig aðstæður þeim líkaði best að vinna í þegar þeir eru að læra, í 

skóla og heima. Í Viðauka 1 er að finna spurningarammann sem var notaður 

í viðtölunum. 

Rýnihópaviðtöl (e. focus groups) eru eigindleg rannsóknaraðferð sem 

notuð er til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps 

fólks gagnvart viðfangsefni rannsóknar, hér eru það nemendur. Kostir 

rýnihópaviðtala eru meðal annars þeir að hægt er að safna fjölbreyttum 

gögnum frá mörgum aðilum á fremur skjótan og ódýran máta. Í 

rýnihópaviðtölum geta einnig komið fram upplýsingar sem ekki nást með 

einstaklingsviðtölum vegna þess að í rýnihópaviðtölum fer fram umræða 

þar sem fram koma margvísleg viðhorf, reynsla, tilfinningar og gildismat 

þátttakenda gagnvart ákveðnu viðfangsefni. Ókostir rýnihópaviðtala felast 

aðallega í hættu á að í þá veljist eingöngu þeir sem eiga gott með að koma 

fyrir sig orði og því geti verið að óframfærnir veljist síður í slíka hópa þó að 

sjónarmið þeirra sé ekki síður mikilvægt. Í hópviðtölum er ekki verið að 

sækjast eftir sameiginlegu áliti hópsins eða samþykki hans heldur er 

tilgangurinn að skoða mismunandi viðhorf og reynslu. Þetta er leið til að 

hlusta á fólk ræða saman og læra af því. Mikilvægt er að stjórnandi haldi 

utan um umræðu á þann hátt að hún gefi innihaldsríka lýsingu á 

viðfangsefninu. Með því að skoða viðhorf fólks á þennan hátt er hægt að ná 

fram betri heildarsýn á viðfangsefni rannsóknarinnar (Sóley S. Bender, 

2003). 

Silverman (2005) bendir á að rannsakandi þurfi að hafa í huga í viðtalinu 

hvort þátttakendur segi frá því sem þeim raunverulega finnst eða hvort þeir 

eru með frásögn sinni að búa til mynd af sér eins og þeir vilja að aðrir sjái 

þá. Það getur verið hætta á að það sem kemur fram í viðtölunum litist af því 

hvað þátttakendur halda að rannsakandinn vilji frá fram. Þetta hafði ég 

sérstaklega í huga þegar ég tók rýnihópaviðtölin við nemendur. Ég ítrekaði 

við upphaf viðtalanna hve mikilvægt væri að fá fram sjónarmið nemenda til 

ytra umhverfis skóla og að þeir segðu frá sínum viðhorfum og að ekkert 

væri rétt eða rangt í þeim efnum.  

3.5 Spurningakönnun 

Niðurstöður úr spurningakönnun sem gerð var í tengslum við rannsóknina 

Starfshættir í grunnskólum eru nýtt samhliða niðurstöðum úr 

rýnihópaviðtölunum og þá svör við þeim spurningum sem leita eftir 

viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skólanna. Spurningakönnun var lögð 

fyrir í fjórum af þeim sex skólum þar sem rýnihópaviðtölin voru tekin. 
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Þátttakendur í spurningakönnuninni úr þessum fjórum skólum voru í 

heildina 550 nemendur. Spurningarnar sem nemendur tóku afstöðu til 

varða viðhorf þeirra til aðstöðu þeirra í skólastofu, í list- og verkgreinum og 

utan skólastofu. Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir nemendur: 

 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda í 
skólastofum? 

 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda í 
verk- og listgreinum? 

 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda utan 
skólastofu? 

 Nemendur geta valið úr sjö svarmöguleikum, þ.e. allt frá því að vera 
að öllu leyti ánægður og yfir í að vera að öllu leyti óánægður og í 
miðjunni er möguleikinn hvorki né. 

3.6 Vettvangsathugun 

Í þeim skólum þar sem rýnihópaviðtöl voru tekin þá tók ég einnig þátt í 

vettvangsathugun á ytra umhverfi skólans í samstarfi við aðra rannsakendur 

í verkefninu Starfshættir í grunnskólum. Með því að taka þátt í 

vettvangsathuguninni kynntist ég húsnæðinu sem nemendur eru að lýsa og 

fékk innsýn í skipulag þess og nýtingu.  Greindi hvort skipulag skólanna væri, 

hefðbundið, opið eða hvort um væri að ræða klasaskipulag, (sjá myndir 

1,2,3)  Það nýttist í viðtölunum sjálfum og við greiningu þeirra til þess að 

efla skilning minn á lýsingum og umfjöllun nemenda um námsumhverfið. 

Einnig var gott að fá yfirsýn yfir námsumhverfi nemenda og vera þannig 

með á nótunum í viðtalinu.  

Í vettvangsathugun (observation) er farið á vettvang og fylgst með 

fyrirfram ákveðnum atriðum út frá rannsóknarspurningunni og eru þær 

mismunandi kerfisbundnar eða formlegar allt eftir forsendum rannsókna 

(Silverman 2005). 

Í þessari rannsókn er vettvangsathugunin framkvæmd þannig að teknar 

eru ljósmyndir af skólahúsnæðinu og það skoðað og metið. Á þessum 

gögnum byggja meðrannsakendur mínir síðan lýsingu á ytra umhverfi 

skólanna. Við mat á ytra umhverfinu er notað líkan um námsumhverfisstoð 

sem er ein af sex stoðum í líkani sem ætlað er að vera matstæki um 

einstaklingsmiðað nám og var unnið af skólafólki í Reykjavík 2005 

(Menntasvið Reykjavíkur 2005). Sömuleiðis eru höfð til hliðsjónar viðmið 

sem OECD (2006) hefur gefið út um skólabyggingar sem ætlað er að þjóna 

vel nútíma skólastarfi. 
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3.7 Gagnagreining og úrvinnsla 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt í tölvu. Eftir heimsókn í hvern 

skóla skráði ég vettvangsnótur eins og hagnýt atriði tengdu ytra umhverfi 

skólans, ásamt hugleiðingum og athugasemdum. Viðtölin voru því næst 

lykluð og greind eftir  viðtalsrammanum út frá rannsóknarspurningunum. 

Með vettvangsathugunum fékk ég innsýn í námsumhverfi nemendanna sem 

tóku þátt í viðtölunum og var þar til umræðu.  

Með niðurstöðum úr spurningakönnunum koma fram viðhorf nemenda 

til námsumhverfis og einstakra þátta þess. Reiknað var út hve hátt hlutfall 

nemenda tók afstöðu til þeirra svarmöguleika sem voru í boði í hverri 

spurningu fyrir sig og niðurstöðurnar settar upp í töflur 3, 4 og 5. Ég ber 

saman niðurstöðurnar úr spurningakönnunum annars vegar og viðtölunum 

hins vegar í þeim tilgangi að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.8 Réttmæti rannsóknarinnar 

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum tengjast gæðum rannsóknarvinnunnar. 

Til þess að tryggja gæði rannsóknarvinnu leggur Flick (2006) áherslu á að 

skráning gagna sé nákvæm og gott skipulag á allri vinnu, niðurstöðurnar 

byggi á traustum grunni og að samsvörun sé milli gagna og niðurstaðna. 

Þetta hafði ég í huga við vinnu rannsóknarinnar og reyndi í öllu 

rannsóknarferlinu að fara eftir viðurkenndum rannsóknaraðferðum. Með 

því að afla gagna í sex mismunandi skólum, taka mið af niðurstöðum 

spurningakannana og vera þátttakandi í vettvangsathugun á skólanum tel 

ég að réttmæti niðurstaðna aukist. Í rannsókn minni leitast ég við að lýsa 

viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skóla eins og þau koma fram í 

rannsóknargögnum og vera viðmælendum mínum trú. Ég nota beinar 

tilvitnanir í rannsóknargögn til þess að lesendur geti frekar áttað sig á 

réttmæti rannsóknargagnanna auk þess sem stuðst er við gögn úr 

spurningakönnun og hef þar í huga að ítarleg, fjölbreytileg og tæmandi gögn 

eru hornsteinar réttmætis rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Ég leitaðist við að draga upp sanna mynd af viðhorfum þátttakenda í 

viðtölunum við úrvinnsluna en er meðvituð um að reynsla mín af skólastarfi 

og viðhorf geta haft áhrif á niðurstöður og túlkun á því sem fram kom. 

3.9 Siðfræðileg atriði  

Eins og áður hefur komið fram er þetta rannsóknarverkefni unnið í 

tengslum við rannsóknina Starfshættir í grunnskólum á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs í Háskóla Íslands og fellur undir þann 
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hluta rannsóknarinnar sem fjallar um námsumhverfi, 

námsumhverfisstoðina. 

Aðgangur að vettvangi var fenginn í tengslum við framkvæmd þeirrar 

rannsóknar og því þarf ekki að tilkynna rannsóknina sérstaklega til 

persónuverndar. 

Leyfi var fengið hjá foreldrum þeirra nemenda sem tóku þátt í 

rýnihópaviðtölunum, foreldrar undirrituðu sérstök leyfisbréf sem eru geymd 

í viðkomandi skóla. Tengiliðir skólanna við Starfsháttarannsóknina sáu um 

að bjóða nemendum þátttöku í rýnihópaviðtölunum. Gætt er fyllsta 

trúnaðar gagnvart einstaklingum og þátttökuskólunum. Nemendur eru ekki 

nafngreindir örðuvísi en N sem stendur fyrir nemendur og einnig er gætt að 

trúnaði við skólana og nafnleyndar er gætt.  

Öllum gögnum sem rannsakandi hefur undir höndum verður eytt eftir að 

rannsóknarniðurstöður verða birtar. Hins vegar verða afrit nemendaviðtala 

og niðurstöður úr spurningakönnun varðveitt í sérstöku gagnasafni 

Starfsháttarannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir geri ég grein fyrir niðurstöðum. Þær eru byggðar á úrvinnslu úr 

rýnihópaviðtölum við 4-5 nemendur úr 6.-7. bekk í sex grunnskólum í 

Reykjavík og spurningakönnun úr fjórum af þessum sex skólum. Einnig er 

gerð grein fyrir niðurstöðu vettvangskönnunar á skólagerðum þeirra skóla 

sem þátttakendur eru nemendur við. Til að tryggja trúnað við nemendur og 

skólana eru skólarnir nefndir Esja, Hekla, Keilir, Katla, Múli og Súla. 

Nemendur eru ekki nafngreindir heldur stendur bókstafurinn N fyrir 

nemendur. Við greiningu gagnanna eru viðhorf nemenda til ytra umhverfis 

greind niður í eftirfarandi þætti út frá viðtalsrammanum: Viðhorf nemenda 

til skólabyggingarinnar í heild. Viðhorf nemenda til skólalóðar og útikennslu. 

Hvar finnst nemendum best að læra bæði í skóla og heima? Hverju vilja 

nemendur breyta? Hvernig nýta nemendur tölvur og upplýsingatækni í 

námi? Leitast er við að láta raddir nemenda koma fram með beinum 

tilvitnunum í viðtölin.  

4.1  Vettvangsathugun, skólagerðir 

Eins og fram kemur í kaflanum um rannsóknaraðferðir tók ég þátt í 

vettvangsathugun á ytra umhverfi skólanna þar sem rýnihópaviðtölin fóru 

fram, í samstarfi við aðra rannsakendur í verkefninu Starfshættir í 

grunnskólum. Það er gagnlegt að vita í hvernig skólahúsnæði þátttakendur 

eru nemendur í þegar viðhorf þeirra eru skoðuð. Er um að ræða hefðbundið 

skólahúsnæði, klasaskipulag eða opið skipulag? 

Í Súlu er opið skipulag (sjá mynd 3), þar eru opin kennslurými fyrir stóran 

hóp eða hópa nemenda og gerir skipulagið ráð fyrir aldursblönduðum 

hópum.  Einnig er að finna minni hópvinnuherbergi inni á stóru 

kennslurýmunum og vinnuaðstöðu fyrir kennara.  Glerveggir aðgreina 

kennslurýmin þannig að vel sést inn í þau og út úr þeim.  Jafnframt eru í 

Súlu minni rými til sérstakra nota eins og t.d. kennslu í tónlist. 

Samkomusvæði/salur er opið/inn og þar er að finna bókasafn sem einnig er 

opið og aðgengilegt fyrir nemendur.   Nemendur eiga sín heimasvæði í opnu 

kennslurýmunum og á hver nemandi á miðstigi borð fyrir sig, þar sem þeir 

geta geymt námsgögnin sín.  

Í Kötlu er viðbygging skólans með opnu skipulagi, (sjá mynd 3) eins og 

lýst er í Súlu þ.e. stór og rúmgóð kennslurými sem gera ráð fyrir 

aldurblöndun nemenda. Nemendur á miðstigi eru í aldursblönduðum 

hópum í opna hluta skólans þ.e. viðbyggingunni. En hins vegar er eldri álma 
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skólans með hefðbundnu skipulagi þ.e. skólastofum er raðað við ganga, (sjá 

mynd 1). Þar fer fram kennsla nemenda í 8.-10. bekk. 

Í Keili er hefðbundið skipulag á kennsluálmum, (sjá mynd 1). 

Kennslustofum er raðað við ganga en hins vegar er viðbyggingin sem hýsir 

bókasafnið og samkomusvæði nemenda opið. Bókasafnið er þó lokað af 

með glerveggjum.  

Esja hefur skipulag klasaskóla, (sjá mynd 2). Þar eru klasar kennslustofa 

ásamt sameiginlegum rýmum fyrir framan stofur sem nýtt eru til náms, þar 

er gert ráð fyrir samvinnu nemenda þvert á námshópa. Einnig er þar að 

finna smærri rými eða hópvinnuherbergi milli kennslustofa. Nemendum er 

raðað inn í klasana eftir aldri þ.e. yngsta stig sér og svo framvegis.  

Múli hefur sömuleiðis skipulag klasaskóla eins og Esja nema þar eru ekki 

millirými milli kennslustofa. Hins vegar er viðbygging við Múla sem hefur 

skipulag opna skólans,(sjá mynd 3) og þar eru kennslusvæði fyrir nemendur 

í 1.-3. bekk. 

Hekla hefur nokkra sérstöðu en þar er eldri álma skólans með 

klasaskipulagi, (sjá mynd 2) en hægt er að opna kennslustofurnar fram í 

svokallað miðrými sem jafnframt er vinnusvæði nemenda. Hins vegar er 

viðbygging skólans hefðbundin þ.e. skólastofum raðað við ganga (sjá mynd 

1) og nemendur á miðstigi eiga sína heimastofur þar. Undantekningin þar er 

bókasafn sem er í opnu rými.  

4.2 Hvað finnst nemendum um skólabygginguna í heild? 

Það er athyglisvert að nemendur allra skólanna eru ánægðir með 

skólabygginguna sína þegar þeir eru spurðir um bygginguna í heild. 

Svar nemanda í Múla er: Bara fín. 

Þegar spyrill vill vita af hverju nemendum finnst byggingin fín og saumar 

aðeins að þeim þá kemur útskýring nemenda í Múla: 

N: Bara einföld og eitthvað. 

Sömuleiðis í Kötlu  

N1: Bara fín. N2: Ágæt svona stór.  
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Nemendur hafa góða tilfinningu fyrir skólahúnæðinu og 

heildarskipulaginu þrátt fyrir að þetta séu byggingar sem sumar hverjar 

virka ruglingslega á utanaðkomandi. 

Eftirfarandi svar er ágætt dæmi en það er frá nemanda í eldra 

skólahúsnæði sem hefur verið byggt við í nokkrum áföngum og er með 

marga innganga: 

N: Kringlótt, það er hægt að fara hringi hérna fara þarna og 

koma unglingamegin og koma hinu megin í anddyrinu 

Áfram heldur lýsingin: 

N: Svo er hægt að fara hérna og stytta sér leið í gegn um 

bókasafnið en þá koma stundum svolítil læti. 

Fæstir þessara skóla eru sérstaklega einfaldir þegar kom að því að rata 

um þá enda kemur fram hjá einum rýnihópnum að erfitt var að rata um 

skólann fyrst en eins og nemandi í Múla segir: 

N: Ég man í fyrsta bekk að þá fylgdi kennarinn manni alltaf í 

smá tíma svo allt í einu rataði maður bara sjálfur. 

En í 6 og 7. bekk voru nemendur greinilega heimavanir og þekktu 

skólann sinn vel og gátu lýst honum og umhverfi hans skilmerkilega í 

viðtölunum. 

Nemandi í Esju segir hins vegar þegar hann rökstyður kosti skólans síns: 

N: Mér finnst hún [byggingin] lokuð en samt opin. Ekkert stór 

líka. Þannig að maður getur fengið frið en maður samt getur 

séð allt. Maður getur kíkt hvort einhver sé þarna og þarna og 

það eru líka tvær hæðir. 

Nemandi í Súlu segir sömuleiðis: 

N1: Bara opinn og svona. N2: Svona einföld maður veit alltaf 

hvar maður er. 

Þessi lýsing nemandans í Esju, lýsir vel þeim kostum húsnæðisins að 

hægt er að sjá milli stofa og inn í hópherbergi og úr kennslustofum 

nemenda er útsýni til sjávar og yfir borgina.  
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Nemandi Kötlu segir um skólann sinn:  

N: Flottur salur sem er mjög gott til að sýna atriði á 

bekkjarkvöldi. 

Næsti nemandi heldur áfram og útskýrir að salurinn sé í opnu rými í 

miðju skólans: 

N: Þetta er reyndar ekki salur heldur bara gólf. 

Nemandi í tiltölulega opnum skóla sem er ánægður með að vera laus við 

ganga segir: 

N: Engir gangar og svona. S: Já. N: Engir þröngir svona. 

Eins og áður sagði eru nemendur almennt mjög ánægðir með 

skólabygginguna þar sem þeir eru nemendur og eins og sjá má hér að ofan 

þá skiptir ekki máli hvernig húsnæðið er skipulagt, hvort um er að ræða 

skóla með opin svæði eða hefðbundnara skipulag. 

4.2.1 Niðurstöður úr spurningakönnun. 

Niðurstöður spurningakönnunar staðfesta að nemendur eru almennt 

ánægðir með aðstöðuna í skólastofum sínum. Eins og sést í töflu 1 eru yfir 

80% nemenda í þremur skólum af fjórum ánægðir með aðstöðuna í 

skólastofunni sinni en lægst er hlutfallið í Kötlu eða 75%. Í rýnihópaviðtalinu 

við nemendur í Kötlu lýstu nemendur ánægju með skólastofuna sína og 

nefndu það sem kost hvað hún var rúmgóð en töluðu um að gamla stofan 

þeirra hafi verið slæm og þá vegna slæmrar loftræstingar. 

N1: Það verður stundum svolítið heitt í stofunni okkar á 

sumrin. 

N2: Sérstaklega í hinni stofunni sem við vorum í.  

Þessu fylgdi mikil útlistun hjá nemendum á hve loftræstingu væri 

ábótavant í sumum skólastofum. Það gæti hugsanlega verið skýring á því að 

hlutfallslega færri nemendur í Múla eru ánægðir með sínar kennslustofur en 

ekki eru til gögn sem geta stutt við það.  

Þessar niðurstöður úr spurningakönnuninni ríma ágætlega við 

niðurstöður rýnihópaviðtalanna. Í þremur af sex rýnihópaviðtölum nefna 
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nemendur heimastofur sínar eða svæði tengd þeim þegar þeir eru spurðir 

hvar þeim þyki best að læra í skólahúsnæðinu. 

Tafla 3. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda í 
skólastofum? 

Nafn skóla Að öllu leyti 

Mjög 

Frekar 

ánægð(ur) 

Hvorki né 

Frekar 

Mjög 

Að öllu leyti 

óánægð(ur) 

Fjöldi nem 

Katla 75% 19% 6% 117 

Keilir 90% 9% 1% 127 

Múli 83% 13% 4% 158 

Súla 83% 12% 5% 148 

 

Nemendur eru ánægðir með aðstöðu til kennslu í verk- og listgreinum 

eða yfir 80% nemenda í öllum fjórum skólunum (tafla 4). Nemendur nefna 

verk- og listgreinastofur í rýnihópaviðtölunum sem þá staði sem þeim finnst 

best eða skemmtilegast að vera í skólanum og tengist það oftar en ekki því 

að nemendur kunna vel að meta námsgreinina sem er kennd þar. Dæmi um 

slíkt svar er frá nemendum í Keili sem segja: 

N: Leikfimishúsið. Þá er ekki heimanám eða svoleiðis.  

Svipuð svör er einnig að finna hjá nemendum í Heklu og annað hliðstætt 

í Keili.  

N: Næst best (best var bókasafnið) í myndmenntarstofunni, þar 

er mikið af hlutum gott að hugsa þar, litríkt gott en samt allt 

svona hreint og tæmandi. 
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Tafla 4. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda í verk- og 
listgreinum? 

 

Nafn skóla 

Að öllu leyti 

Mjög 

Frekar 

ánægð(ur) 

Hvorki né 

Frekar 

Mjög 

Að öllu leyti 

óánægð(ur) 

Fjöldi nem 

Katla 81% 14% 5% 118 

Keilir 86% 12% 2% 126 

Múli 88% 9% 3% 157 

Súla 83% 10% 7% 146 

 

Þegar rýnt er í niðurstöður í spurningakönnuninni þar sem nemendur eru 

spurðir um aðstöðu nemenda utan skólastofu þá kemur fram að nemendur 

eru almennt ánægðir eða yfir 80% nemenda í þremur skólum af fjórum 

(tafla 5). Í Kötlu eru heldur færri hlutfallslega ánægðir eða 74% og þar eru 

einnig 9% óánægðir. En í Kötlu kom fram í rýnihópaviðtalinu að nemendur 

voru mjög óánægðir með skólalóðina sem var nýbúið að endurgera og gæti 

það hugsanlega haft áhrif á niðurstöðuna hjá nemendum á miðstigi. 

Tafla 5. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda utan 
skólastofu? 

 

Nafn skóla 

Að öllu leyti 

Mjög 

Frekar 

ánægð(ur) 

Hvorki né 

Frekar 

Mjög 

Að öllu leyti 

óánægð(ur) 

Fjöldi nem 

Katla 74% 17% 9% 117 

Keilir 91% 7% 2% 126 

Múli 83% 9% 8% 156 

Súla 87% 7% 6% 146 

 

Niðurstöðurnar úr spurningakönnuninni styrkja það sem fram kemur í 

rýnihópaviðtölunum að nemendur eru almennt ánægðir með skólana sína. 

Þó er 17% munur á hlutfalli nemenda í Kötlu og Keili sem eru: Að öllu leyti, 

mjög eða frekar ánægðir með skólann sinn. Hugsanleg skýring á minni 

ánægju nemenda í Kötlu gæti verið óánægja nemenda með skólalóð. Eins 

og áður hefur komið fram þá kom fram megn óánægja nemenda í Kötlu 

með skólalóðina í rýnihópaviðtalinu. Nemendur allra skólanna leggja til 
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breytingar er varða einstaka þætti á skólahúsnæðinu eins og kemur fram 

hér á eftir. 

4.3 Hvaða breytingar leggja nemendur til á skólahúsnæðinu?  

Þegar nemendur svara spurningunni hvort þeir hafi einhver skilaboð til 

arkitekta sem eru að teikna skóla þá svara þeir því til að þeir eigi að teikna 

eins skóla og þeir eru nemendur við en vildu gjarnan (frekar?) sjá umbætur 

á húsnæðinu en töluverðar breytingar á skólalóðum. Til dæmis vilja 

nemendur í Múla fá sundlaug á skólalóðina. Eftirfarandi svar nemanda í 

Kötlu lýsir þessu viðhorfi ágætlega. 

 

N: Húsið er allt fínt en skólalóðin algjört bullshit.  

N: Fá þennan [hanna eins skóla og við erum nemendur í] og 

bæta þennan [gera betrumbætur á okkar skóla], loka þeim 

svona á milli [setja upp skilrúm í stóru rýmin]. 

Arkitektarnir eiga að teikna eins skóla en lagfæra skólalóðir. Einnig leggja 

nemendur til lagfæringar á húsnæðinu og nefna loftræstingu á einum stað, 

lýsingu á öðrum, loka á milli rýma í þeim þriðja, hafa rýmri skólastofur í 

þeim fjórða. Hins vegar vilja nemendur allra skólanna sjá betrumbætur á 

skólalóðum eins og kemur fram í kaflanum um viðhorf nemenda til 

skólalóða. 

4.4 Hvar finnst nemendum best að vera í skólanum? 

Þegar svör nemenda við þessari spurningu eru skoðuð má finna tvö megin 

stef í svörunum. Annars vegar nefna nemendur þá staði í skólanum þar sem 

uppáhalds námsgreinin þeirra er kennd og telja þá upp mismunandi 

námsgreinar eins og t.d. íþróttir, íslensku, matreiðslu og myndmennt. Hins 

vegar nefna nemendur í fimm skólum af sex bókasöfnin í skólanum og segja 

að þar sé gott að vera því þar sé hlýlegt umhverfi, þægileg sæti, gott næði 

og gott aðgengi að gögnum, bæði bókum og tölvum. Eftirfarandi samtal úr 

Keili er nokkuð dæmigert fyrir hvað nemendur hafa að segja um bókasöfnin. 

Sp: Hvar finnst ykkur best að vera?  

N1: Bókasafninu. 
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Sp: Af hverju er svona gott að vera á bókasafninu?  

N1: Út af því að það er alltaf þögn. 

 N2: Oftast  

N3: Og það er svona kósý.  

N4: Skákborð 

N3: Og sófar og bara svona til að lesa bækurnar og eitthvað. 

Það eru einungis nemendur í Súlu sem tala um að ekki sé gott næði á 

bókasafninu en safnið er í opnu rými í miðjum skólanum. 

N: Það væri samt flott að hafa bókasafnið inni í sér stofu...[því 

það er alltaf dáldið rólegt á bókasöfnum.... safnið hér er bara á 

miðjum gangi,..þar sem allir eiga leið um]  

N: Það eru alltaf mestu lætin hérna.  

S: Á bókasafninu? N: Já. 

Það kemur jafnframt fram hjá nemendum að einmitt vegna þess að 

safnið er á opnu svæði í miðju skólans, þá sækja nemendur þangað og finnst 

gott að vera þar en finnst stundum of mikið ónæði þar frá öðrum 

nemendum. 

Eins og áður kom fram nefna nemendur gjarnan þá staði sem þeim finnst 

gott að vera á, þar sem uppáhaldsnámsgreinin þeirra er kennd og þá í 

mörgum tilfellum list-og verkgreinar. Eins og sést í töflu 4 eru nemendur 

ánægðir með aðstöðuna í list-og verkgreinastofum sem tengist að öllum 

líkindum ánægju nemenda með þessar greinar. 

Þegar nemendur eru spurðir um hvar þeim finnist best að læra þá nefna 

nemendur í Heklu, Múla og Súlu að best sé að læra á heimasvæðunum. 

Skipulag á heimasvæðum nemenda er mismunandi. Í Súlu og Heklu er 

heimasvæði nemenda í rúmgóðum opnum rýmum þar sem fram fer 

samkennsla árganga. En í Múla eru hefðbundnar kennslustofur sem hafa 

vinnusvæði framan við stofurnar. Nemendur Heklu tiltaka það sem 

sérstakan kost hvað heimasvæðið þeirra er rúmgott. Nemendur í Múla tala 

um að best sé að læra og vera í heimastofunni. Þeim líður greinilega vel í 
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bekknum sínum og töluðu m.a. um að bekkurinn fengi oft hrós fyrir 

vinnusemi en hins vegar fannst þeim skemmtilegast að vera þar sem 

uppáhaldsnámsgreinin er kennd.  

Í Múla fannst nemendum gott að sitja við borð þegar þeir læra í stofunni 

nema þegar þeir eru að lesa því þá vilja þeir vera í heimakrók. Nemendum í 

Esju finnst best að læra á vinnusvæði fyrir framan stofuna sína og einnig var 

vinsælt að fá að vera í milliherbergi sem er á milli tveggja heimastofa. 

Nemendur sækjast eftir næði þar og að geta verið aðeins út af fyrir sig eða 

eins og einn nemandinn segir um millirýmið og hinir taka undir: 

N: Já, þá einhvern veginn getur maður bara verið fá og það er 

lítið af lætum og svo líka en samt veit maður að það er heyrist 

ótrúlega mikið í gegn þannig að…. maður getur ekkert farið 

eitthvað þangað inn og verið bara brjálaður. 

Nemendum í Kötlu fannst einnig gott að vinna á sínu heimasvæði, 

nefndu það sem kost að geta fært sig saman og jafnvel unnið á gólfinu í 

hópvinnu. 

Þeir tala um það sem kost hvað skólastofan þeirra er rúmgóð: 

N: Rosalega stór og rúmgóð og maður hefur fullt af plássi til 

þess að gera alls kyns hluti. 

Nemendur Súlu eru sömuleiðis ánægðir með sitt heimasvæði, nefna að 

þeim þyki gott að skólinn þeirra sé einfaldur og allar greinar nema tónlist, 

íþróttir og heimilisfræði séu kennd á heimasvæðinu þeirra sem er rúmgott. 

Þar hefur hver nemandi sína vinnustöð sem þeir eru mjög ánægðir með eins 

og sjá má af eftirfarandi tilvitnun: 

Sp: Geymið þið bækurnar ykkar þar (inni á vinnusvæðunum)? 

N: Já, við erum með svona lítinn skáp þarna við hliðina á þar 

sem við getum geymt bækurnar okkar inni. 

Nemendur í Heklu kvarta yfir þrengslum í sinni heimastofu og það kemur 

fram hjá þeim að þeim finnst húsnæðið sem þeir voru í þegar þeir voru á 

yngsta stigi betra því það sé rýmra, en á yngsta stigi eru einnig opin 

vinnusvæði í miðrými.  
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Nemendur kvarta almennt ekki yfir truflun við námið í skólanum þegar 

þeir eru spurðir hvort það sé eitthvað sem trufli þá við að læra. Truflun er 

þá helst frá öðrum nemendum en virðist ekki íþyngjandi. 

N: kannski bara ef það er kliður 

N: Það er stundum krakkar í bekknum sem trufla okkur t.d. ég 

var í tíma hérna áðan og þá voru tveir strákar alltaf talandi. 

Í tveimur skólum nefna nemendur truflun frá yngri nemendum þegar 

þeir fara um ganga skólans en annars er þetta truflun frá bekkjarfélögum. 

4.5 Hvernig læra nemendur heima? 

Til þess að fá frekari upplýsingar um við hvaða aðstæður nemendum finnist 

best að læra þá eru þeir spurðir um hvar þeir velji að vinna heimanámið. En 

ætla má að nemendur velji það sem þeim hentar best. Það er mjög 

einstaklingsbundið hvar nemendum finnst best að læra heima. Mjög margir 

nefna að þeim finnist gott að vera innan um aðra þegar þeir læra og þá inni 

í eldhúsi eða stofu. Dæmi um slíkt svar: 

N: Mér finnst þægilegt að vera þar sem er ekki mjög hljótt en 

samt ekki of mikil læti. Mér finnst þægilegt að læra í eldhúsinu. 

Aðrir nefna að þeim finnist gott að vera í næði í eigin herbergi og læra þá 

ýmist upp í rúmi eða sitja við borð. Fer það eftir viðfangsefnum að sögn 

nemenda. Margir nemendur nefna að þeim finnist gott að vera ekki í þögn 

þegar þeir læra. Dæmi um slíkt svar er frá nemanda í Heklu sem einnig 

finnst gott að vera innan um aðra: 

N: Bara þú veist þá er maður fær líka hjálp í öllu er ekki bara 

einn....... finnst ágætt að hafa eitthvað svona smá..tónlist. 

Og sami nemandi heldur áfram 

N: Finnst ágætt að læra með ipod, hlusta á ipod á meðan. 

Sumir nefna einnig útvarp eins og þessir tveir nemendur í Keili: 

N1: Þá finnst mér notalegt að heyra í einhverjum í eldhúsinu 

eða í sjónvarpinu. 
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N2: Mér líka eða í útvarpinu. 

Það virðist skipta aðra nemendur litlu máli hvar þeir eru þegar þeir læra. 

N: Bara inni í herbergi eða uppi í stofu eða eitthvað.  

Sp: Vilt þú vera einn eða hafa fólk í kringum þig? 

N: Mér er alveg sama kannski pirrandi þegar litla systir mín er 

að hoppa ofan á mér. 

Atriði sem nemendur telja upp og þeim finnst trufla þá við heimanám 

eru hávaði í yngri systkinum, hávaði frá sjónvarpi og einn nemandi nefnir 

leiðinlega tónlist en eins og þessi svör nemenda í Kötluskóla sýna eru skiptar 

skoðanir um tónlist: 

N1: Tónlist er ekkert truflandi það er bara eitthvað sjónvarpið. 

N2: Jú allavega svona leiðinleg tónlist. Ég var búin að loka þrem 

hurðum en heyrði samt tónlist, hún hafði hana svo hátt. 

Það hentar sumum nemendum að sitja við borð og læra í næði í eigin 

herbergi en nefndu að þeir lærðu innan um aðra í fjölskyldunni ef þeir 

þyrftu hjálp við heimanámið. 

N: Ég læri bara inni í herbergi já og svo oft inni í stofunni ef mig 

vantar einhverja hjálp. 

Hins vegar sögðust nemendur gjarnan velja að lesa uppi í rúmi eða á 

þægilegum stað. 

Það er einstaklingsbundið hvar nemendum finnst best að læra heima. 

Svör nemenda innan hvers skóla og á milli skóla eru ólík þó hægt sé að 

greina sterkari tilhneigingu hjá nemendum Múlaskóla til þess að velja næði í 

eigin herbergi. Svörin endurspegla einnig mismunandi fjölskylduaðstæður. 

Hér er dæmi um slíkt svar: 

N: Það er betra að hafa þögn nema það er bara aldrei þögn út 

af því að ég á tvö lítil systkini annað er bara nokkra mánaða og 

er bara alltaf vælandi og litli bróðir minn hann öskrar og svo er 
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hann að horfa á sjónvarpið og svo syngur hann alltaf með 

einhverri tónlist í sjónvarpinu. 

Það kemur einnig fram að nemendur hafa greinilega mismikla þörf fyrir 

næði þegar þeir læra heima. Einnig er mismunandi hvort það hentar 

nemendum að sitja við borð eða liggja á gólfi uppi í rúmi. En eitt var 

sameiginlegt hjá nemendum sem á annað borð töluðu um heimanám að 

þeir reyndu að læra sem mest af heimanáminu í skólanum ef þeir mögulega 

áttu þess kost. Svar nemanda í Kötluskóla er ágætt dæmi um slíkt svar: 

N: Lærir sem mest í skólanum lærir sem mest í tímanum 

eiginlega. 

Það virðist einnig vera mikilvægt fyrir þá nemendur sem vilja hlusta á 

tónlist meðan þeir læra að þeir velji sjálfir tónlist sem þeim finnst heppilegt 

að læra við. Flestum nemendum finnst umhverfishljóð á heimilinu notaleg 

ef þau eru ekki of hávær. 

4.6 Draumaskólastofa nemenda  

Það eru frekar hógværar hugmyndir sem nemendur skólanna nefna þegar 

þeir segja frá því hvernig þeir vilja breyta skólastofunni sinni. Það sem 

nemendur í fimm af sex skólum vilja sjá breytast í skólastofum sínum er að 

fá mýkri sæti og að fá sófa í heimakrók. Nemendur í Esju gerðu einungis 

kröfur um að það væru sæti fyrir alla í heimakrók. Nemendur gera 

mismiklar kröfur til stólanna. Í tveimur skólum nefna nemendur að þeir vilji 

hafa rúllandi stóla. 

Einnig nefna nemendur að þeir vilji fá stærri borð í stofurnar fyrir 

samvinnu. Einn nemandi nefnir betur skipulagða stofu með mismunandi 

vinnusvæðum þar sem gögn eru aðgengileg: 

N: ...já með svona skipulögðu vinnusvæði hjá kennaranum og 

já svo eitt svona horn þar sem væri sófi og svona hillur þar sem 

maður gæti sótt möppurnar sínar í. 

Það sem nemendur eru að kalla eftir hér er sveigjanlegri skólastofa þar 

sem þeir geta haft val um hvar þeir vinna og við hvaða aðstæður.  

Nemendur nefna einnig atriði sem gera stofurnar hlýlegri eins og 

plöntur, spil og lýsingu sem hægt er að stýra. 
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Nemendur í Esju nefndu atriði sem tengjast hljóðvist en stofan er 

staðsett fyrir ofan íþróttasal skólans og í hvert skipti sem kaðlarnir eru 

dregnir til heyrist ískurhljóð í stofunni sem nemendur upplifa sem mjög 

óþægilegt hljóð. Nemendur í Súlu nefna sömuleiðis atriði sem tengjast 

hljóðvist en þeir vilja setja upp vegg á heimasvæðið sitt þannig að rými sem 

þeir deila með öðrum námshópi verði skipt í tvennt til að koma í veg fyrir 

truflun frá hinum hópnum. Hins vegar vilja þeir halda miðrýminu sem er inni 

á svæðinu. Annað sem nemendur Esju nefndu tengist í raun þrengslum en 

nemendur hafa heimakrók í stofunni sinni og í króknum eru tveir bekkir sem 

nemendur komast ekki fyrir á þannig að einhverjir sitja á gólfi eða til hliðar 

við heimakrók á stólum. 

Sp: Er ekki pláss fyrir alla á bekknum? 

N: Nei, það eru tveir bekkir svona á móti hvor öðrum svo er 

hérna… og svo eru tveir stólar hér, þrír stólar hér og fjórir stólar 

hér. 

Nemendur Heklu kvarta einnig yfir þrengslum og finnst eldri og opnari 

álma skólans rýmri heldur nýja álman þar sem þeirra stofa er staðsett. 

Nemendur vilja meira pláss. 

N: Svo maður sé ekki ofan í hver öðrum. 

Nemendur í Múla vilja geta haft áhrif á lýsingu í stofunni en þeir vilja 

geta stýrt ljósmagninu í stofunni þannig að hægt sé að hafa minni lýsingu 

eða eins og einn nemandi segir: kósý stundum. 

Þær breytingar sem nemendur fara fram á er sveigjanlegra skipulag 

skólastofunnar þannig að hægt sé að velja um mismunandi vinnu aðstæður 

eftir verkefnum og því hvort nemendur eru að vinna einir eða í hópum. 

Einnig kemur það fram í viðtölunum að nemendum henta mismunandi 

aðstæður í námi og tengist það að mínu mati mismunandi námsstílum 

nemanda.  

Einn nemandi nefnir að hann vildi gjarnan hafa sjónvarp og dvd spilara í 

stofunni og geta þannig haft aðgang að skemmtilegri afþreyingu þegar það 

hentaði honum eins og þegar vinnu við ákveðið verkefni er lokið. 
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4.7 Hvaða breytingar leggja nemendur til á skólalóðum? 

 Fyrir utan þau atriði sem nemendur vilja sjá breytingar á í skólastofunni þá 

var það áberandi í öllum skólum að nemendur vilja breytingar á skólalóðinni 

en mismiklar. Í öllum skólunum er skólalóðin aðallega hugsuð sem leiksvæði 

nemenda í frímínútum en lítil sem engin útikennsla fer þar fram að sögn 

nemenda. Þó eru útikennslusvæði í Heklu og Keili í næsta nágrenni við 

skólalóðina.  

Nemendur hafa skoðanir á því hvernig skólalóðin á að vera og það sem 

nemendur allra skóla nefna sem mjög mikilvægt atriði er að á skólalóðinni 

sé upphitaður gervigrasfótboltavöllur, svokallaður battavöllur. Slíkur völlur 

er á skólalóðum þriggja skólanna og lýstu nemendur ánægju sinni með þá. 

En nemendur hinna þriggja skólanna vilja gjarnan fá þannig völl og velta 

fyrir sér eftir hverju er farið þegar ákveðið er hvar slíkir vellir eru settir 

niður. Eða eins og nemandi í Esju segir: 

N: Það er farið held ég bara eftir stafrófsröð eða eitthvað til að 

setja á skólana og hérna við fáum gervigras þegar við verðum 

hætt í skólanum...Mér finnst það ömurlegt. 

Það er skiljanlegt að nemendur vilji hafa slíkan völl því þegar þeir eru 

spurðir um hvað þeir gera í frímínútum þá svara flestir því til að þeir spili 

fótbolta. Næst vinsælast er að ganga um og tala saman og því næst eru það 

aðrir boltaleikir. Svar nemenda í Heklu við spurningunni um hvað þeir gera í 

frímínútum er nokkuð dæmigert. 

N1: Fótbolta. 

N2: Fótbolta. 

N3: Já í fótbolta og bara spjalla við vini sína eða þannig. 

Svipuð svör hjá nemendum Kötluskóla: 

N: Við erum stundum í fótbolta og stundum bara í eltingaleik 

og stundum bara að chilla það eru sko tveir hópar sumir eru 

alltaf að hlaupa svona einn hópurinn er alltaf labbandi að chilla. 

Einnig kemur fram að fótboltavellirnir eru mjög ásetnir og nemendur 

hafa aðgang að þeim einu sinni til tvisvar í viku. 
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Það kemur fram í viðtölunum að nemendur á miðstigi bera hag yngri 

nemenda fyrir brjósti og finnst aðstaðan sem þeim er boðið upp á ekki 

nægjanlega góð. Þeim finnst vanta fjölbreyttari leiktæki og viðfangsefni á 

skólalóðina fyrir þennan hóp. 

Nemendur tveggja skóla nefna sama leikvöllinn sem staðsettur er við 

einn grunnskóla borgarinnar sem fyrirmyndarleikvöll sem þeir vildu sjá við 

sinn skóla. Kostinn við leikvöllinn segja þeir vera að þar sé fjölbreytt úrval 

leiktækja sem gaman sé leika sér í: 

N1: Mér finnst það ætti að vera eins og á skólalóðinni hjá 

Laugarnesskóla þar er svo mikið skemmtilegt dót það er róla 

með svona dóti það er hægt að róla sér í henni það er geðveikt 

gaman. 

N2: Það eru þrír fótboltavellir þar, einn sparkvöllur. 

Það að nemendur geta nefnt fyrirmyndar skólalóð er að mínu mati til 

marks um að nemendur velta skólalóðunum fyrir sér og þá hvernig best sé 

að skipuleggja þær. Nemendum er mikið niðri fyrir þegar þeir tala um 

skólalóðirnar. Nemendur í Kötlu eru ekki sáttir við hvernig skólalóðin þeirra 

var skipulögð en lóðin er nýlega enduruppgerð. Þeir eru ekki sáttir við 

leiktækin sem þar eru, kalla það nútímadót sem erfitt sé að finna út úr að 

leika sér í. Jafnframt kvarta þeir yfir að þegar þeim hafi dottið í hug einhver 

leikur í „nútímadótinu“ að þá sé leikurinn bannaður, starfsfólk telji leikina of 

hættulega. Það sem nemendur Kötlu kalla nútímadót eru leiktæki sem erfitt 

er að lýsa en hér er gerð tilraun til að lýsa einu þeirra: leiktæki sem líkist 

stórum liggjandi trjábol með einhvers konar öngum út úr, nútímadót er 

ágætis orð yfir þetta leiktæki. 

N: Það er náttúrulega fullt af svona dóti sem er bara svona 

nútímadót,...........Það er fullt af svona hlutum sem er bara 

einhvern veginn og maður á að finna sér leið. 

Áfram setja nemendur Kötlu út á óhentugt skipulag skólalóðarinnar. Þeir 

tala um að boltavellir séu nálægt leiktækjum yngstu barnanna og því hætta 

á að yngri nemendur fái bolta í hausinn eða þá að boltarnir rúlli niður 

nálægar brekkur.  
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N: Svo líka körfuboltavöllurinn sem er hérna það eru brekkur 

báðar leiðirnar ef þú missir boltann þá þarftu að fara lengst 

sækja hann niður tröppur eða brekkur. 

Nemendurnir virtust sakna gömlu lóðarinnar því þar var m.a. hægt að 

fara í leikinn: yfir 

N1: Það var geðveikt gaman á gömlu skólalóðinni þá var svona 

hús  

N2: Á gömlu skólalóðinni var málaður svona Pógó völlur það 

var svoldið töff. 

Í spurningakönnuninni þegar nemendur eru spurðir: hversu 

ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstöðu nemenda utan 

skólastofu, (sjá töflu 5) þá kemur fram að heldur lægra hlutfall 

nemenda Kötlu eru ánægð eða 74 %. Skýring á því gæti verið óánægja 

nemenda með skólalóðina 

Í Múla sögðust nemendur vera ánægðir með skólalóðina en lögðu til 

viðbætur við leiktæki. Þar er bæði gervigrasvöllur og malbikaður 

fótboltavöllur sem nemendur segjast nýta vel. Í frímínútum eru þeir ýmist í 

fótbolta eða bara rölta um lóðina og spjalla. Fram kom að gervigrasvöllurinn 

er vinsæll. Það sem þeim fannst vanta voru rólur og áttu sér draum um að 

fá aparólu á lóðina. Þeir höfðu áður lagt það til þegar leitað var til nemenda 

eftir hugmyndum að breytingum á skólalóðinni en upplifðu að ekkert hefði 

verið tekið tillit þeirra breytinga sem þeir lögðu til.  

N: Ég var í einhverju svona æ ég man ekki hvað þetta heitir það 

var eitthvað svona umhverfa eitthvað þannig og það var spurt 

um hvað vantar og það voru margir sem sögðu rólur og það var 

sagt já við getum kannski sett rólur eða þannig. En svo voru 

þær aldrei settar. 

Einnig lögðu nemendur til að gras væri sett yfir stórt malarsvæði á 

skólalóðinni. Nemendur í Esju vildu eins og þeir nemendur sem ekki höfðu 

gervigravöll fá einn slíkan. Einnig vildu þeir gera leikvöllinn líflegri með því 

að rækta þar grasflatir og gróðursetja tré. Þeir vildu litríkari skólalóð en 

völlurinn þeirra er nær allur malbikaður en tré eru í útjaðri og kunna 

nemendur vel að meta þau.  
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Eins kom fram hjá nemendum Esju að við breytingar sem gerðar voru á 

skólalóðinni var fjarlægður steinn sem þeir léku sér mikið á og við og 

sömuleiðis trjábolir. Nemendur höfðu greinilega farið í skemmtilega leiki 

þar. Þeim fannst leitt að búið var að fjarlæga hvorutveggja en virtust hafa 

skilning á því hvers vegna það var gert. Nemendur nefna líka að lagfæra 

þurfi körfuboltavelli sem eru á lóðinni sem er að þeirra sögn ekki viðhaldið.  

Af ofangreindu má sjá að nemendur telja sig ekki geta haft áhrif á 

hvernig skólalóðirnar eru útbúnar en hafa margt fram að færa og vildu að 

tekið yrði tillit til hugmynda þeirra samanber svör nemanda í Múla sem 

segist hafa komið fram með hugmyndir um rólur á lóðina.  

Dæmi um hugmyndir nemenda eru eftirfarandi hugmyndir  nemenda í  

Kötlu en þar eru nemendur óánægðir með nýlega uppgerða skólalóð. Þeirra 

hugmynd er meðal annars: 

N1: Eins það ætti að vera svona sérstakt dót fyrir t.d. að leika 

svona yfir, líka það átti að vera svona ævintýrastígur og það var 

bara svona mölstígur sem . 

N2: ...bara hlykkjóttur milli hluta það er kannski skemmtilegra 

fyrir litlu krakkana eitthvað. 

Það kemur fram óánægja hjá nemendum skólanna með að þeir hafa 

ekkert val um hvort þeir eru úti eða inni í frímínútum þegar veðrið er 

leiðinlegt. Þeim finnst þá lítið við að vera í frímínútum og segja ekkert annað 

að gera en tala saman. Hér eru ummæli frá nemendum í Heklu varðandi 

þetta mál. 

N1: Það má ekki fara inn ..það væri betra ef það væri hægt að 

fara inn aðeins og vera þar. 

N2: Þegar það er ógeðslega kalt úti þá þurfum við að vera úti. 

N3: Það eru læstar hurðirnar. 

N4: Það má bara vera inni ef það er stórhríð eða eitthvað. 

Svipaðar umræður áttu sér stað í öðrum rýnihópum. Hér er dæmi úr 

Kötlu: 
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N1: Þegar það er sumar erum við stundum í snú snú og pógó, 

þrír hlutir og eina krónu og þannig. 

N2: Um veturinn hangum við bara hjá dyrunum. 

Áfram svipað úr Keili: 

N1: Já við erum bara í eina krónu þú veist þarna hjá anddyrinu 

alltaf og ef okkur er kalt þá förum við kannski inn svo allt í einu 

kemur x og þá þurfum við að fara út. 

N2: Þá hlaupum við út svo þegar hann er farinn að þá hlaupum 

við aftur inn. 

N3: Fáránlegt að þau gera þetta anddyri ef við megum ekki 

vera þar. 

Nemendur kvarta einnig yfir að hafa ekki skjól á lóðinni þegar veðrið er 

vont og því leita þeir í anddyri og að inngöngum en þar er amast við þeim. 

Undantekning frá þessu er í Súlu en þar eins og annars staðar hafa 

nemendur takmarkaðan aðgang að fótboltavellinum og vilja þá tala saman 

en hafa þá skjól. 

N: Við sitjum alltaf bara öll saman eiginlega kemur svona yfir, 

skýli. Eins og þegar er rigning og svona. Við erum alltaf þarna 

undir. 

Nemendur hafa ýmislegt fram að færa um það sem hægt væri að gera til 

að bæta skólalóðirnar og snýr það að því að gera skólalóðirnar hlýlegri eins 

og tillögur um meiri gróður bera með sér en aðallega að því að hafa meiri 

fjölbreytni í leiktækjum og skipulagi. Eins og áður sagði þá var nemendum 

allra skólanna mikið niðri fyrir þegar talið barst að skólalóðunum og höfðu 

tillögur að breytingum. 

4.8 Tölvunotkun – hvernig er henni háttað? 

Þegar rætt er um tölvunotkun við nemendur þá kemur fram að 

tölvukosturinn er ekki sem skyldi. Nemendur í Esju og Keili nefna að 

tölvurnar klikki mjög mikið og það sé alltaf verið að laga þær enda séu þetta 

gamlar tölvur. 
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Sp: Notið þið tölvur við námið? 

N: Nei þær virka fáar sko. 

Eftir að tölvurnar voru uppfærðar síðast í Keili að þá virðast þær virka 

illa: 

N1: En núna er komið eitthvað svona annað kerfi og þá er 

maður svo lengi að logga sig inn og eitthvað þannig. 

N2: Þær eru ógeðslega hægvirkar maður þarf að bíða í hálftíma 

til þess að komast inn á. 

Það kemur fram í viðtölunum að nemendur fá sérstaka tölvutíma og í 

tveimur skólum nefna nemendur að þá þurfi þeir að vinna verkefni í Ritfinni 

sem virðist ekki falla í kramið. Ritfinnur er kennsluforrit sem er notað við 

kennslu á fingrasetningu. 

N1: Við erum í tölvutímum stundum og þá gerum við verkefni. 

N2: Í Ritfinn og eitthvað alveg ömurlegt forrit. 

Nemendur eru ánægðir með það þegar þeir fá aðgang að tölvum og nýta 

þær í námi til að vinna verkefni af vef og nefna stærðfræðiverkefni sem 

dæmi um slíkt. Einnig vinna nemendur tölvuverkefni sem virðast vera 

samþætt öðrum námsgreinum eða í ritvinnslu: 

Sp: Í ákveðnum verkefnum þá notið þið tölvur? 

N1: Stundum. 

N2: Þegar við erum að skrifa ritgerð og erum ekki búin að klára 

hana megum við kannski klára...... gera hana í tölvum, líka í 

tölvutímum. 

Nemendur í Esju segjast ekki nota tölvur þegar þeir skrifa ritgerðir heldur 

sögugerðabækur en nemendur hinna skólanna virðast skrifa sumar ritgerðir 

eða samþættingarverkefni í tölvum. Í Esju eru tölvur í heimstofum en 

nemendur segjast ekki mega nota þær nema í undantekningartilfellum og 
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eins og þetta svar ber með sér þá er það til þess að leita að upplýsingum 

þegar annað bregst: 

N: Ef við vitum ekkert og kennarinn veit það ekki, þá gúglum 

við það. 

Nemendur í Múla, þar sem er betri tölvukostur en í Esju segjast nota 

tölvur þegar þeir þurfa að leita að upplýsingum um verkefni og eins fara 

þeir í tölvuver og vinna þá ákveðin verkefni. Eða eins og einn nemandi segir: 

N: Þá er maður að gera svona eitthvað verkefni einhverja svona 

mynd eða eitthvað forsíðu og bók. 

Nemendur vilja gjarnan hafa aðgang að fleiri tölvum bæði til þess að 

nota í námi, leita að upplýsingum og skrifa verkefni í stað þess að 

handskrifa. Einnig er áhugi fyrir því að nota tölvurnar til afþreyingar eða það 

sem nemendur kalla leiktíma. Það kemur fram að tölvurnar í skólastofunum 

eru fyrst og fremst fyrir kennarann. Eftirfarandi svar er einkennandi fyrir 

tölvukostinn í heimastofum Esju, Heklu, Keilis og Múla: 

N: Ein fyrir kennarann [tölva] og svo er ein sem er ekkert í 

sambandi hún er bara þarna inni. 

Í Kötlu og Súlu hafa nemendur betri aðgang að tölvum en þar eru 

fartölvuver eins og kemur fram í eftirfarandi þar sem nemendur lýsa 

tölvukostinum: 

N1: Það eru svona litlar tölvur. 

N2: Fartölvur. 

N1: Það eru svona þrír skápar fullar af þeim, geðveikt þægilegt.  

Nemendur Súlu segja:  

N: Fartölvur bara, svo eru fjórar borðtölvur. 

Nemendur í þessum tveimur skólum nota tölvurnar þegar þeir eru að 

vinna ákveðin verkefni, t.d að skrifa ritgerðir eða leita að upplýsingum í 

tengslum við verkefnavinnu og eins og kemur fram hér á eftir er það 

kennarinn sem ákveður hvenær nemendur mega nota tölvurnar. Nemendur 
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Kötlu og Súlu virðast sáttir með aðgengi sitt að tölvum og það hvernig þeir 

geta nýtt þær, bæði til þess að leita upplýsinga og eins til þess að skrifa. 

Sp: Er það í ákveðnum verkefnum sem þið notið tölvur eða 

ráðið þið því sjálf hvenær þið notið tölvur? 

N: Við fáum... ákveðin tíma til að fara í tölvur. 

N: Það er meira bara ..í sumum verkefnum sem við megum 

nota... tölvurnar. 

Nemendur gera sér vel grein fyrir því hvernig hægt er að nota tölvur í 

námi og vilja geta nýtt þær meira við verkefnavinnu, upplýsingaleit, nota 

kennsluefni á vef og til afþreyingar. Það sem hamlar tölvunotkun einkum í 

fjórum af þessum sex skólum er lélegur tölvukostur, þ.e. gamlar og 

hægvirkar tölvur að sögn nemenda. 

Nemendur í Kötlu og Súlu sem hafa betri aðgang að tölvum eru ánægð 

með aðgengi sitt að þeim og nýta sér það í námi sínu. 

Það er umhugsunarefni að nemendur setja ekki fram miklar kröfur um 

tölvukost og það var eins og nemendur í Esju væru búnir að sætta sig við 

lélegan tölvukost.  

4.9 Skólasöfn 

Nemendur allra skólanna nýta skólasafnið og það kom vel fram hjá 

nemendum í Esju og Kötlu að þeim finnst skólasafnið sitt aðgengilegt og eru 

ánægð með samskipti sín við skólasafnskennarann. 

Það kemur fram hjá nemendum allra skólanna að þeir nota skólasafnið 

aðallega í tvenns konar tilgangi. Annars vegar til þess að ná sér í lesefni að 

eigin vali og einnig til þess að afla sér upplýsinga um tiltekin viðfangsefni. 

Eftirfarandi svör eru nokkuð lýsandi fyrir það hvernig nemendur nota 

skólasafnið: 

N: Svo líka stundum notum við það til þess að vita meira um 

eitthvað eins og um þegar við vorum að vinna með spendýr. 

Sp: Hvernig notið þið bókasafnið? 

N: Bara ná í bækur og lesa og stundum.. 
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N: ..og líka í hópverkefnum þá megum við fara upp og læra þar. 

Nemendur eru ánægðir með skólasöfnin og finnst gott að vera þar og ef 

þeir mættu breyta einhverju þá vildu þeir gjarnan fá að fara oftar á safnið 

og vera meira þar. 

N: Kannski helst fá meira leyfi til þess að vera þar. 

Nemendur í Heklu kvarta yfir því að bókasafnið sé opið í mjög 

takmarkaðan tíma: 

N: Gamli bókasafnskennarinn er hættur og svo sagðist hann 

ætla að vera eitthvað svo mætir hann bara einu sinni á ári. 

Áfram reyna nemendur að útskýra þetta vandamál: 

N: Þú veist x kennarinn er orðinn bókasafnskennari og stýrir x 

fagi. 

Nemendur átta sig á því að það fer ekki vel saman að kenna eina af 

sérgreinum skólans og að vera bókasafnskennari. Þetta er ekki reyndin alls 

staðar því í Kötluskóla tala nemendur um að þeir hafi greiðan aðgang að 

safninu, geta náð sér í bækur þegar þeir þurfa og fá leyfi til þess að vinna 

þar heimanám eftir skóla. 

Það kemur fram hjá nemendum í Esju og Súlu að þeir vildu hafa meira 

úrval af skáldsögum og þeir koma með tillögur um hvernig mætti auðvelda 

nemendum að finna sér lestrarefni við hæfi með því að raða bókunum upp 

eftir því hvaða aldurshópi þær eru ætlaðar. 

Nemendur í Heklu tala um að þeir vildu gjarnan geta farið á safnið þegar 

þeir mæta á morgnana og bíða eftir að kennsla hefjist og fletta þá Andrés 

blöðum en segja að það megi ekki þrátt fyrir að bókasafnið sé í opnu rými. 

Bókasafnið í Súlu er einnig í opnu rými og nemendum finnst gott að geta 

komið á safnið og sest þar þegar þeim hentar en kvarta hins vegar yfir 

ónæði á safninu.  

Nemendur vilja sjá nothæfar tölvur á skólasafninu sínu og það var alveg 

auðheyrt  að þeir hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig hægt sé að nýta 

tölvur í námi. 

Þegar rýnt er í niðurstöður í spurningakönnun þar sem nemendur eru 

spurðir út í hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) þau eru með aðstöðu 

nemenda utan skólastofu?, (sjá töflu 5). Nemendur lýsa yfir mikilli ánægu 
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með aðstöðu sem þeir hafa aðgang að utan skólastofu. Það er líklegt að 

ánægja nemenda með skólasöfnin endurspeglist m.a. í þessum 

niðurstöðum.  

4.10 Útikennsla og vettvangsnám 

Nemendur allra sex skólanna höfðu einhvern tíma farið í útikennslutíma eða 

vettvangsferðir. Í Kötlu er útikennslan fastur liður í svokölluðu 

hringekjufyrirkomulagi og fara þá nemendur út og vinna ákveðin verkefni 

samanber eftirfarandi lýsingu: 

 N: ...í fyrstu útikennslunni vorum við hérna í Xbrekku síðan 

fórum við að safna svona sprengidót og áttum að búa til 

listaverk. Síðast áttum við að fara heim til einhvers og þá voru 

tveir og tveir saman að teikna leiðina og fara svo heim til hins 

og fara svo til baka. 

Einnig er skipulögð útikennsla í Heklu og að sögn nemenda fastur liður í 

stundaskrá: 

N: Við eigum að fara í hverri viku en stundum nenna 

kennararnir ekki. 

Sp: En þið nennið alltaf? 

N: Já.  

N: Ekki þú veist ef við erum að fara að læra mér finnst 

skemmtilegra ef við förum eitthvað. 

Viðfangsefnin eru mismunandi að sögn nemenda í Heklu. 

N1: Í útikennslu þá kannski eigum við að gera eitthvað verkefni 

í íslensku eða stærðfræði förum við stundum út að skoða form 

eða skrifa eitthvað niður í íslensku. Stundum förum við bara í 

göngutúr og að borða nesti. 

Nemendur í Keili hafa sérstakt útkennslusvæði við skólalóðina en virðast 

ekki vera með ákveðin verkefni til þess að vinna þar: 

Sp: Hvað lærið þið í xx (útikennslusvæðinu). 
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N1: Ekkert þú veist við förum bara þú veist.  

N2: Við eigum bara að labba þangað. 

N3: Og leika okkur. 

N1: Já leika okkur og svo til baka. 

Nemendur í Esju segjast fara í vettvangsferðir sem tengjast þemum sem 

unnið er að í hverju sinni og lýsa slíkum ferðum m.a. í fjöru, á fiskmarkað og 

útileikjum sem tengdust heilsuviku og virðast þessar ferðir vera fastir liðir í 

þemavinnu nemenda: 

N1: Það var heilsuvika og við fórum út á xx að leika okkur ...út 

af því það er hollt að leika sér og vera glaður. 

Nemendur Múla fara einnig í vettvangsferðir en þær tengjast helst 

verkefnum í náttúrufræði og eru ekki reglulega á dagskrá: 

N1: Við fórum í náttúrufræði í fyrra. 

N2: Að veiða síli. 

N1: Að tína plöntur. 

Nemendur Súlu fara sömuleiðis í vettvangsferðir en segja það ekki oft og 

þær tengist því sem þeir eru að fást við í það og það skiptið: 

N: Eins og ef við erum í víkingaþema eða eitthvað þá förum við 

kannski á Víkingasafn, það eru svona einu skiptin. Annars erum 

við ekkert að fara mikið. 

Nemendur eru almennt sáttir við vettvangsferðir og telja þær yfirleitt 

gagnlegar og skemmtilegar. Útikennsla er fastur hluti skólastarfsins í 

tveimur skólum af sex og eru þeir nemendur nokkuð sáttir við útikennsluna. 

En þar sem nemendur sjá ekki tilgang með útikennslunni eins og í Keili að þá 

ber á neikvæðum viðhorfum og nemendur upplifa lítinn tilgang með 

kennslunni.  
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4.11 Samantekt 

Það kemur fram bæði í rýnihópaviðtölunum við nemendur og í 

spurningakönnuninni að viðhorf nemenda til ytra umhverfis, þ.e. 

skólahúsnæðis, skólalóðar, búnaðar eru jákvæð. Nemendur eru frekar sáttir 

við skólahúsnæðið sitt og setja arkitektum framtíðar skólanna það fyrir að 

teikna eins skóla en með ákveðnum breytingum. Þessar breytingar eru þó 

ekki róttækar heldur frekar lagfæringar á því sem nemendum finnst 

ábótavant eins og lélegri loftræstingu, þrengslum og lýsingu. 

Það kemur hins vegar fram í rýnihópaviðtölunum að nemendur eru ekki 

eins sáttir við skólalóðirnar. Í einum skólanum kvarta nemendur yfir að ekki 

var leitað eftir hugmyndum þeirra þegar skólalóðin var endurgerð og í 

öðrum skóla eru nemendur ósáttir við að leitað var eftir hugmyndum frá 

þeim sem ekkert var gert með. Nemendur allra skólanna vilja sjá breytingar 

á skólalóðunum en þó mismiklar. Þær breytingar sem nemendur leggja til 

snúa að því að auka fjölbreytni á lóðunum. Þannig að þær byðu upp á 

fjölbreyttari leiktæki, ævintýralegri svæði og að á lóðunum væri meiri góður 

þannig að þær yrðu hlýlegri, grænni.  

Þær breytingar sem nemendur leggja til á búnaði skólanna snýr að því að 

auka fjölbreytni í húsbúnaði þannig að nemendur geti haft val um 

vinnuaðstöðu eftir því hvaða viðfangsefni er verið að fást við hverju sinni. 

Það rímar ágætlega við það sem kemur fram þegar nemendur eru spurðir út 

í hvernig aðstæður þeir velja sér við heimanám. Þá er val þeirra mjög 

einstaklingsbundið og tengist því hvað er verið að fást við. Það má leiða að 

því líkum að sveigjanlegra námsumhverfi í skólanum gæti mætt þessum 

ólíku þörfum nemenda. 

Draumaskólastofa nemenda er ekki mjög frábrugðin skólastofum þeirra. 

Þær breytingar sem nemendur leggja til á skólastofunum sínum eru 

eftirfarandi: Að þeir hafi val um húsgögn, geti haft það notalegt og stundum 

sest í mýkri sæti, haft aðgang að samvinnuborðum, geta stýrt ljósmagninu 

og átt auðveldara aðgengi að gögnum.  

Nemendur í tveimur skólum vilja einnig meira rými og tala um að 

þrengsli í heimastofum séu óþægileg. 

Þegar kemur að tölvubúnaði þá gera nemendur sér vel grein fyrir hvernig 

hægt sé að nýta tölvur í námi og vilja gjarnan nýta þær meira, en það sem 

kemur í veg fyrir það er lélegur tölvukostur. Nemendur í fjórum af sex 

skólum kvarta yfir lélegum tölvubúnaði og lýsa honum sem illa nothæfum. 

Bókasöfnin eru þeir staðir í skólanum sem nemendur eru ánægðastir 

með fyrir utan heimstofur sínar. Ástæður þess eru einkum að þar geta 
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nemendur setið þægilega við lestur, hafa gott aðgengi að bókum og sums 

staðar tölvum. Einnig finnst þeim kostur að á bókasöfnunum er næði og 

nemendur tveggja skóla nefna hjálpsama skólasafnskennara. 

Þegar nemendur svara spurningunni hvar þeim þykir skemmtilegast að 

vera í skólanum þá nefna þeir þá staði í skólanum þar sem 

uppháhaldsnámgreinin þeirra er kennd. 

Nemendur hafa margar hugmyndir um hvað þeim finnst þurfi að færa til 

betri vegar í ytra umhverfi skólanna. Þeir væru eflaust viljugir til samstarfs 

um skipulag skólahúsnæðis og/eða skólalóða ef eftir slíku samstarfi væri 

leitað. 
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5 Umræða 

Markmiðið með rannsókninni var að fá fram viðhorf nemenda til ytra 

umhverfis skóla og þá einkum þátta eins og skólahúsnæðis, búnaðar og 

skólalóðar. Einnig var leitast við að komast að því hvort hugmyndir 

nemenda um draumanámsumhverfi  séu mjög frábrugðnar því umhverfi 

sem þeir eiga að venjast. Rannsóknarspurningin var: Hver eru viðhorf 

nemenda til ytra umhverfis? 

 Hvað finnst nemendum um skólahúsnæðið, skólalóð, búnað, tölvur? 

 Hvaða breytingar leggja nemendur til? 

 Er draumaskólastofa/skóli nemenda frábrugðin þeirra eigin 
umhverfi? 

Einnig voru niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir 

nemendur í fjórum af þeim sex skólum þar sem rýnihópaviðtölin fóru fram 

nýttar.  

Niðurstöðurnar benda til þess að nemendur séu almennt ánægðir með 

ytra umhverfi skóla en vilja sjá breytingar á ákveðnum þáttum. Nemendur 

vilja sjá breytingar á skólalóðum og leggja til lagfæringar á skólahúsnæðinu 

sínu. Auk þess leggja nemendur til meiri fjölbreytni í vali á húsbúnaði í þeim 

tilgangi að auka þægindi og bæta vinnuaðstöðu. Nemendur vilja jafnframt 

hafa betra aðgengi að tölvum. Sömuleiðis benda niðurstöðurnar til að 

mismunandi námsstílar nemenda hafi áhrif á það hvernig námsumhverfi 

þeir telji æskilegt. Hér á eftir verða færð fyrir því rök að þær breytingar sem 

nemendur leggja til koma heim og saman við þau viðmið sem sett eru fram 

um skólahúsnæði sem þjóna á skólastarfi á 21. öldinni.  

Í þessum kafla fjalla ég um niðurstöður úr rýnihópaviðtölunum og einnig 

spurningakönnuninni út frá þeim fræðilega bakgrunni sem tengist 

rannsókninni. Ég mun túlka það sem fram kemur í viðtölunum út frá þeim 

fræðum og viðmiðum um ytra umhverfi skóla sem liggja til grundavallar 

rannsókninni.  

Ég skipti umfjölluninni upp í fimm hluta. Í þeim fyrsta fjalla ég um hvað 

nemendum finnst um skólabygginguna í heild og skólalóðir. Í öðrum hluta er 

umfjöllun um tölvukost og upplýsingatækni. Í þriðja hluta er umfjöllun um 

hvaða breytingar nemendur leggja til á ytra umhverfi skóla. Fjórði hluti 

fjallar um hvar nemendum finnst gott að læra og að lokum fjalla ég um 

tækifæri til samstarfs við nemendur um skipulag ytra námsumhverfis skóla.  
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5.1 Skólabyggingin í heild 

Það kemur fram í rýnihópaviðtölunum og er staðfest í spurningakönnuninni 

að nemendur eru almennt sáttir við skólabygginguna sína. Í 

spurningakönnuninni kemur fram að 75% til 90% nemenda eru að öllu leyti 

eða frekar ánægðir með aðstöðu utan skólastofu og 74% til 91% eru að öllu 

leyti eða frekar ánægð með aðstöðu í skólastofu. Með aðstöðu í list- og 

verkgreinastofum mælist einnig ánægja en 81% til 88% nemenda eru að öllu 

leyti eða frekar ánægð með aðstöðu í þessum stofum. Líkleg skýring á því að 

heldur hærra hlutfall nemenda eru sáttari við list- og verkgreinastofur en 

aðrar skólastofur er sú að nemendur tengja gjarnan saman þá staði sem 

þeir kunna best við í skólanum og uppáhaldsnámsgreinina sína. Þetta kom 

skýrt fram í rýnihópaviðtölunum. Það kemur heim og saman við það sem 

Kenkmann (2011) heldur fram en hún segir nemendum líki við þá staði í 

skólanum sem tengist jákvæðri upplifun og reynslu. Út frá þessari 

staðhæfingu Kenkmann er hægt að túlka þá staðreynd að allt að 91% 

nemenda séu að öllu leyti eða frekar sáttir við skólastofuna sína þannig að 

nemendum líði almennt vel í skólanum sínum. 

Nemendur virðast almennt hafa góða tilfinningu fyrir skólahúsnæðinu, 

þekkja það vel og geta lýst því skilmerkilega. Nemendur tala um að 

skólabyggingarnar séu einfaldar en sú var alls ekki raunin að mati 

rannsakanda. Flestar skólabyggingarnar þar sem rannsóknin fór fram er 

eldra húsnæði sem byggt hefur verið við og ekkert sérstaklega einfalt að 

rata um það nema með teikningu húsnæðisins sér til aðstoðar.  

Atriði sem nemendur nefna sem kost við sinn skóla fara saman við það 

sem gefið er sem viðmið um skólahúsnæði á 21. öldinni. Það má greina 

ákveðin meginstef þegar viðmið OECD (2006) og Tanner (2008) til 

skólabygginga á 21. öldinni eru skoðuð og einnig viðmið 

námsumhverfisstoðarinnar. Þessi meginstef eru: sveigjanleg vinnusvæði 

sem auðvelt er að laga að mismunandi þörfum hverju sinni, gott aðgengi að 

tölvum og margmiðlunartækni, tengsl við nærsamfélagið, vistvæn 

sjónarmið, ýtrustu kröfur um gæði í hönnun og áhrif hagsmunaaðila á 

hönnun byggingarinnar. Þessu skipulagi er ætlað að auðvelda innleiðingu 

einstaklingsmiðaðs náms sem tekur mið af mismunandi námsstílum 

nemenda. Einnig er gert ráð fyrir því að í skólahúsnæðinu sé aðstaða fyrir 

samveru misstóra hópa sem ýtir undir samkennd í skólasamfélaginu og að 

nemendur fái þá tilfinningu að þeir séu þátttakendur í skólasamfélagi.  

Nemendur í tveimur skólum nefna það t.d. sem kost við skólastofuna 

sína að þeir hafa útsýni úr stofunni sinni bæði út yfir borgina og einnig inn á 

sameiginlegt rými sem er fyrir framan stofuna þeirra. En útsýni úr 
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skólastofunni er eitt af þeim atriðum sem Tanner (2008) segir að hafi áhrif á 

líðan nemenda, útsýnið hvílir bæði hug og augu. Er þá verið vísa til útsýnis 

sem er lifandi og síbreytilegt eins og landslag, fólk, dýr og gróður. 

Nemendur sem hafa aðgang að hópvinnuherbergjum eða vinnusvæðum 

fyrir framan stofur þar sem hægt er að vinna í minni hópum nefna það sem 

kost við sinn skóla. Þetta kemur sömuleiðis heim og saman við viðmið 

Tanner (2008). Hann segir að sveigjanleg vinnusvæði þar sem nemendur 

hafi aðgang að kennslurýmum sem henta misstórum hópum hafi góð áhrif á 

líðan nemenda og sé ein af forsendum fyrir sveigjanlegu skólastarfi. Einnig 

fer þetta saman við þá námsþætti þ.e. samvinnunám, teymisvinnu og 

sjálfstætt nám sem Nair & Fielding (2009) segja að þurfi að vera til staðar 

þannig að skólahúsnæðið styðji við hugmyndir um framsækið skólastarf.  

Í Kötlu og Súlu nefndu nemendur það sem sérstakan kost við 

skólastofurnar sínar að þær væru rúmgóðar og gæfu svigrúm til alls konar 

vinnu bæði einstaklings- og hópavinnu. Það sem nemendur sjá sem kost við 

skólastofuna sína fellur vel við ofangreindar hugmyndir Nair & Fielding 

(2009) og Tanner (2008). Sömuleiðis er lögð áhersla á sveigjanleika og 

vinnusvæði af mismunandi stærðum í hönnunarforsendum nýrra skóla hér á 

landi eins og kemur fram hjá Gerði Óskarsdóttur (2001).   

Það má segja að nemendur Heklu komi inn á þessi sömu atriði þ.e. 

sveigjanleika og mismunandi vinnusvæði þegar þeir kvarta yfir þrengslum í 

sinni skólastofu. Þeir sakna þess að hafa ekki opnar stofur með miðrými á 

milli eins og þeir höfðu á yngsta stigi. Sömuleiðis kvarta nemendur Esju yfir 

þrengslum í sinni skólastofu en þar komast nemendur ekki allir fyrir 

samtímis í  heimakrók. Nemendur kunna að meta  rúmgóðar 

skólastofur/rými, aðgang að misstórum vinnusvæðum sem gera bæði ráð 

fyrir einstaklingsvinnu og hópvinnu sem kemur heim og saman við það sem 

Tanner (2008), Nair & Fielding (2009) setja fram sem viðmið fyrir 

skólahúnæði sem þjóna á sveigjanlegu og framsæknu skólastarfi.  

Sameignleg rými í skólabyggingunni þar sem nemendur geta komið 

saman og notið samveru ýtir undir samkennd í skólasamfélaginu og er eitt 

af þeim viðmiðum um gott skólahúsnæði sem koma fram hjá Tanner (2008), 

OECD/PEB og DfES (2006) og hjá Nair & Fielding (2009). En opið félagsrými 

er einmitt eitt af því sem nemendum Kötlu finnst kostur við sína 

skólabyggingu. Það sem nemendur nefna sem kosti og ókosti við 

skólabygginguna sína í heild fer þannig saman við viðmið sem talin eru að 

þurfi að vera til staðar í skólahúsnæði sem þjóna á sveigjanlegu skólastarfi á 

21. öldinni.  
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Nemendur allra skólanna leggja til lagfæringar á skólabyggingunum 

sínum, nefna loftræstingu á einum stað, lýsingu, hljóðvist og að lokað sé á 

milli rýma til þess að skapa betra næði. Allt eru þetta hagnýt atriði sem 

hægt er að lagfæra og falla undir flokkinn hagnýt atriði í töflu 1, Kenkmann 

(2011). En hún segir að nemendur nefni gjarnan hagnýt atriði sem tengjast 

öryggismálum og hljóðvist þegar þeir eru beðnir um ábendingar um hvað 

megi betur fara í skólabyggingunni þeirra. Þarna koma nemendur inn á 

atriði sem tengjast gæðum í hönnun skóla. Gæði í hönnun er einmitt eitt af 

þeim viðmiðum sem þarf að uppfylla samkvæmt OECD/PEB og DfES (2006).  

Það má einnig segja að þau hagnýtu atriði sem nemendur vilja sjá 

lagfærð eins og hljóðvist, lokun milli rýma og lýsingu komi inn á mismunandi 

námsstíla nemenda. Dunn og Dunn (tilvitnun í Jensen og Villumsen, 2005) 

segja að einn af þeim þáttum sem hafi áhrif á námsstíla nemenda sé: Ytra 

umhverfi, skólastofur og sameiginleg rými og þá atriði eins og hljóðvist, 

lýsing, hitastig og skipulag húsnæðis. Þessi þættir hafi áhrif á líðan og 

námsárangur en það er mjög einstaklingsbundið hvaða áhrif þeir hafa. Það 

má því leiða líkum að því að ef brugðist er við ábendingum nemenda á 

lagfæringum á hagnýtum atriðum að þá bæti það líðan þeirra og um leið 

námsárangur.  

5.1.1 Skólalóðir 

Nemendur allra skólanna vilja sjá betrumbætur á skólalóðum eins og kemur 

fram í kaflanum um viðhorf nemenda til skólalóða. Breytingarnar sem 

nemendur leggja til eru þó misjafnlega miklar en eiga það sameiginlegt að 

vilja auka fjölbreytni í skipulagi og leiktækjavali. Einnig snúa þær að því að 

gera skólalóðirnar hlýlegri eins og tillögur um meiri gróður bera með sér. 

Tillögur nemenda eru í fullu samræmi við viðmið um gæði í hönnun og 

fjölbreytni eins og kveðið er á um í viðmiðum OECD/PEB og DfES (2006). 

Hönnunin þarf að geta þjónað skólastarfi í síbreytilegu samfélagi og einnig 

er talað um að hagsmunaaðilar eigi að vera þátttakendur í hönnunarferlinu. 

Tanner (2008) bendir á að gróður hafi jákvæð áhrif á líðan nemenda en 

nemendur segjast einmitt vilja fá gróður til þess að gera skólalóðirnar 

hlýlegri. Það kemur fram í rýnihópaviðtölunum að nemendur allra skólanna 

telja nauðsynlegt að hafa gervigrasvöll á skólalóðunum, þannig að hægt sé 

að spila fótbolta í frímínútum, sem er skiljanlegt í ljósi þess að slíkir vellir eru 

vel nýttir af þessum aldurshópi. Sumum nemendum er mikið niðri fyrir 

þegar kemur að því að ræða um skólalóðirnar. Þrátt fyrir að ekki fari þar 

fram formleg kennsla þá er útivera fastur liður í stundaskrá nemenda. Það 

kemur fram í rýnihópaviðtölunum að nemendur hafa ekkert val um hvort 
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þeir eru úti eða inni í frímínútum og nöturlegt að eitt af því sem þeir vilja fá 

lagfært á skólalóðum er að fá skjól fyrir vondu veðri.  

Eins og áður hefur komið fram hafa nemendur tillögur að umbótum á 

skólalóðum. Það virðist ekki vera leitað til þeirra um slíkt og það kemur fram 

í máli nemenda í Kötlu að þeir skilja ekki, af hverju ekki var leitað eftir 

hugmyndum þeirra þegar skólalóðin var skipulögð að nýju og í kjölfarið 

endurgerð. Sömuleiðis nefna nemendur Esju atriði sem þeim finnst hafa 

mistekist þegar þeirra skólalóð var endurskipulögð og nemendur Múla eru 

sárir yfir að tillögur frá þeim um endurbætur á skólalóð voru ekki nýttar, 

tillögur sem þeir voru beðnir að koma með. Í viðmiðum OECD (2006) um 

hönnun skólahúsnæðis segir að hagsmunaaðilar skuli vera þátttakendur í 

hönnunarferlinu. Sama má finna í hönnunarforsendum nýrra skóla (Gerður 

Óskarsdóttir, 2001) en þar er talað um að leita eftir viðhorfum allra aðila 

skólasamfélagsins þegar hönnunarforsendur skóla eru unnar. Ef farið hefði 

verið eftir þessum viðmiðum og nemendur hafðir með í ráðum við hönnun 

skólalóða mætti ætla að lóðirnar hentuðu þeim betur. Nemendur hafa 

mikið til málanna að leggja þegar kemur að skipulagi skólalóða. Það er 

athyglisvert að í viðtölunum nefna nemendur tveggja skóla eina 

fyrirmyndarskólalóð í borginni þar sem er fjölbreytt úrval leiktækja og 

spennandi umhverfi að þeirra sögn. Það bendir til þess að nemendur velta 

fyrir sér og hafa skoðanir á því hvernig þeir vilja hafa skólalóðirnar sínar. Í 

rýnihópaviðtölunum setja nemendur fram skemmtilegar hugmyndir eins og 

að búa til ævintýrastíga á lóðirnar nú eða einfaldlega að leyfa gömlum skúr 

að standa þannig að hægt sé að fara í boltaleikinn, Yfir. 

Á skólalóðinni fara nemendur í leiki að eigin sögn eða ganga um og 

spjalla saman. Þar eiga sér stað félagsleg samskipti og það er tækifæri til að 

efla slík samskipti með góðri umgjörð. Slíkt gæti skilað nemendum betri 

líðan og árangri því samkvæmt rannsóknum Dunn og Dunn (tilvitnun í 

Tomlinson og Allan, 2000) geta þættir eins og hreyfiþörf, félagsleg tengsl og 

ábyrgðartilfinning haft áhrif á bæði námsárangur og viðhorf nemenda til 

náms. Sömuleiðis bendir Nigaglioni (2010) á eftirtalin lykilatriði sem þurfa 

að vera til staðar í námsumhverfinu hvort heldur er úti eða inni: að 

nemendum finnist þeir velkomnir og öruggir og að umhverfið sé hvetjandi. 

Nemendur koma inn á öll þessi atriði í sínum athugasemdum. 

Útikennsla skólanna fer ekki fram á skólalóðunum sjálfum heldur á 

svæðum sem tengjast skólalóð eða á svæðum í næsta nágrenni skólanna 

sem þykja henta slíkri kennslu. Í tveimur þessara skóla var útikennslan 

fastur liður á stundaskrá og virtist vel skipulögð og þar sáu nemendur 

tilgang með kennslunni. Í fjórum þeirra tengdist hún oftast viðvangsefnum 
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sem verið er að fást við hverju sinni og var þá oft frekar um að ræða 

vettvangsferðir heldur en beina útikennslu. Það má velta fyrir sér hvort ekki 

mætti gera ráð fyrir þessari kennslu á skólalóð og einfalda þannig 

undirbúning og útfærslu útikennslu. Nemendur virðast almennt sáttir við 

útikennslu þrátt fyrir að þeir sæju mismikinn tilgang með henni. 

5.2 Tölvukostur og upplýsingatækni  

Þegar kemur að tölvubúnaði gera nemendur sér vel grein fyrir hvernig hægt 

sé að nýta tölvur í námi eins og við verkefnavinnu, upplýsingaleit, hafa 

aðgang að kennsluefni á vef og einnig til afþreyingar. Nemendur vilja 

gjarnan nýta sér tölvur meira við námið, en slæmt aðgengi að tölvum kemur 

í veg fyrir það. Nemendur í Kötlu og Súlu hafa að eigin sögn aðgang að 

fartölvum til þess að nota í námi og sjá vel kosti þess en nemendur hinna 

fjögurra skólanna kvarta sáran yfir lélegum tölvukosti. Tölvukosturinn virðist 

úreltur í þessum fjórum skólum. Það hlýtur að teljast alvarlegt mál því gott 

aðgengi að tölvum er sett fram sem eitt af viðmiðunum í Matstæki um 

einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) Þannig ná ekki fjórir 

af þessum sex skólum því viðmiði sem Reykjavíkurborg setti sér fyrir sjö 

árum. Ef rýnt er í viðmið OECD/PEB og DfES (2006) eða Nair & Fielding 

(2009) um nútímaskólahúsnæði þá er þar að finna áherslu á 

margmiðlunarnám, nám og athuganir á veraldarvefnum og fjarnám. Í 

rýnihópaviðtölunum var einungis verið að ræða um aðgengi nemenda að 

tölvum en ekki öðrum margmiðlunarbúnaði eins og skjávarpa og 

snjalltöflum en á slík tæki minnast nemendur ekki en það mætti ætla að 

þeir gerðu það ef slík tæki væru partur af daglegu skólastarfi þeirra. 

Niðurstaðan er því að tölvukostur í fjórum af þessum sex skólum er ekki 

viðunandi í skólastarfi sem ætlað er að standast kröfur um nútíma 

skólastarf. Aðstöðumunur virðist vera talsverður milli skóla í þessum efnum 

og sitja nemendur grunnskólanna í Reykjavík ekki allir við sama borð en 

nemendur gera sér vel grein fyrir hvernig hægt er að nýta tölvur í námi.  

Nemendur alast upp við það á heimilum sínum að notkun nútíma 

upplýsingatækni er hluti af daglegu lífi hvort heldur eru tölvur, snjallsímar, 

spjaldtölvur, lesbretti og tónhlöður en öll þessi tæki veita aðgang að 

margvíslegu efni bæði til afþreyingar og/eða fræðslu, um það eru 

nemendur meðvitaðir. Mér finnst umhugsunarvert að sjá í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar hve skólarnir eru illa búnir þegar kemur að 

upplýsingatækni. Ég tel hættu á að ef ekki verður bætt úr tölvukosti 

skólanna þá upplifi nemendur skólana sem úrelt fyrirbæri sem séu langt frá 

þeim samfélagslega veruleika sem þeir lifa og hrærast í daglega. Einnig er 
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hætta á að sá hluti nemenda sem hefur ekki aðgang að upplýsingatækni á 

heimilum sínum verði utangátta í samfélaginu. 

5.3 Breytingar sem nemendur leggja til 

Draumaskólastofa nemenda er ekki mjög frábrugðin skólastofum þeirra. 

Þeir vilja sjá lagfæringar á sínum eigin skólastofum eins og áður hefur komið 

fram og hafa frekar hógværar hugmyndir þar um. Þeir tiltaka atriði eins og 

betri hljóðvist, þægilegri lýsingu og meira rými. Þær breytingar sem 

nemendur leggja til á skólastofunum varða einkum þægilegri sæti og mýkri 

sæti og eins vilja þeir hafa aðgang að samvinnuborðum þegar unnið er í 

hópvinnu. Þetta eru sömu tillögur og koma fram hjá þeim nemendum sem 

Kenkmann (2011) vísar til í sinni umfjöllun en hún segir að það virðist 

almenn upplifun nemenda að skólastólar séu óþægilegir og þeir vilji fá 

þægilegri sæti og nefni ýmsa kosti í þeim efnum.  

Einnig nefna nemendur að þeir vildu gjarnan geta stýrt ljósmagninu í 

stofunum sínum, vilja gera þær hlýlegri og einn nemandi kallar eftir betra 

skipulagi í stofunni þannig að gögn séu aðgengilegri. Í Heklu kvarta 

nemendur undan því að vegna þrengsla í stofu sé truflandi þegar nemendur 

fara um stofuna og ná í námsgögn. Gott aðgengi að námsgögnum er einn af 

þeim þáttum sem Tomlinson (2003) telur að hafi áhrif á allt nám. Nemendur 

vilja hafa betra aðgengi að tölvum og vilja geta nýtt þær í námi. Þessar 

breytingatillögur nemenda eru í samræmi við þau meginstef sem koma 

fram í viðmiðum OECD (2006) og Tanner (2008) um sveigjanleg vinnusvæði 

sem auðvelt er að laga að mismunandi þörfum hverju sinni og gott aðgengi 

að tölvum. 

Einnig má segja að breytingatillögur nemenda séu mjög skiljanlegar út 

frá kenningum Dunn og Dunn (1993) um mismunandi námsstíla. Þau benda 

á að það henti alls ekki öllum nemendum að sitja við borð og á stól í næði 

þegar þeir læra heldur fari það eftir námsstíl hvers og eins hvað hentar. Á 

vefnum um námsstíla (2012) kemur fram að niðurstöður úr rannsóknum 

Dunn og Dunn benda til þess að það hafi jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda ef þeir geta setið þægilega, hafi mjúk sæti, sófa og svo framvegis. 

Einnig kemur þar fram að lýsing hefur áhrif á 70% nemenda en hvernig er 

einstaklingsbundið. 

Það kemur heim og saman við mína reynslu af skólastarfi að nemendur 

vilji hafa val um þægilegri sæti  og einnig samræmist það niðurstöðum af 

nemendaþingi 1.-10. bekk sem haldið var nú í mars í skólanum sem ég 

starfa við. Eitt af umfjöllunarefnum þar var skólastofan og kom það skýrt 

fram hjá nemendum á miðstigi og unglingastigi að þeir óska eftir þægilegri 
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sætum við vinnu sína og vilja jafnframt hafa meira val um hvar þeir vinna.  

Einnig óska nemendur á unglingastigi eftir meiri fjölbreytni í viðfangsefnum, 

kvarta yfir bókamiðaðri kennslu og styrkir það þá skoðun mína að 

nemendur séu of oft að fást við einhæf verkefni sem krefjast kyrrsetu sem 

vitað er að hentar ekki námsstíl allra nemenda. 

5.4 Hvar finnst nemendum gott að læra? 

Kenningar Dunn og Dunn (1993) ganga út frá því að hver og einn nemandi 

hafi eigin námsstíl. Ef gengið er út frá kenningum Dunn og Dunn um 

mismunandi námstíla kemur ekki á óvart að það er einstaklingsbundið hvar 

nemendum finnst best að læra þegar þeir hafa val um það eins og við 

heimanám. Fram kemur þegar rætt er um heimanámið að það er mjög 

einstaklingsbundið hve mikið næði nemendur telja sig þurfa. Margir nefna 

að þeim finnist gott að vera innan um aðra þegar þeir læra og þá inni í 

eldhúsi eða stofu og þá sérstaklega ef þeir vilja fá aðstoð við heimanámið. 

Enn aðrir velja að vera í næði í eigin herbergi og læra þá ýmist uppi í rúmi 

eða við borð og að sögn nemenda fer það eftir viðfangsefnunum. 

Svipað er uppi á teningnum þegar nemendur eru spurðir um hvar þeim 

finnist best að læra í skólanum? Tvö megin stef koma fram í svörunum. 

Annars vegar nefna nemendur þá staði í skólanum þar sem uppáhalds 

námsgreinin þeirra er kennd og telja þá upp námsgreinar eins og íþróttir, 

íslensku, matreiðslu og myndmennt. Það kemur heim og saman við 

fjölgreindarkenningu Gardner (tilvitnun í viðtal, 2010) sem segir að 

námsumhverfið þurfi að gera ráð fyrir fjölgreindarkenningunni. Þannig er 

hægt að ná betur til nemenda og virkja greindir þeirra. Námsumhverfið þarf 

því til viðbótar við það sem tíðkast í hefðbundnum skólum þar sem einkum 

er tekið mið af mál - og rökhugsun að gefa nemendum tækifæri til að iðka 

tónlist, hreyfingu, vinna með rýmisgreind, umhverfið og félagsleg samskipti. 

Hins vegar nefna nemendur í fimm skólum af sex bókasöfnin í skólanum og 

segja að þar sé gott að vera því þar sé hlýlegt umhverfi, þægileg sæti, gott 

næði og gott aðgengi að gögnum, bæði bókum og tölvum. Svör nemenda 

eru í fullu samræmi við Kenkmann (2011) en hún segir m.a. að nemendur 

kjósi meiri þægindi. Einnig talar hún um að það tengist tilfinningum 

nemenda hvaða upplifun þeir hafa af mismunandi rýmum skólans og 

samkvæmt því má ætla að nemendum líði vel á bókasöfnum skólanna 

þ.e.a.s. þeir sem nefna þá sem sína uppáhalds staði í skólanum. Það er 

athyglisvert að nemendur tala um að það sé gott að vera á bókasöfnunum 

af því að þar sé gott aðgengi að tölvum og bókum og vísa þar til viðmiða 

sem einkenna skuli skólahúsnæði 21. aldarinnar samkvæmt OECD (2006) og 
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Tanner (2008). Einnig kemur fram hjá nemendum í tveimur skólanna að þeir 

eru mjög ánægðir með skólasafnskennarann sinn. Nemendur Kötlu upplifa 

hann sem mjög hjálplegan og þar mega nemendur koma og vinna 

heimanám eftir skóla. Nemendur Heklu eru ósáttir við skerta opnum á 

skólasafninu sínu og vildu gjarnan fá að vera þar meira. Nemendur Súlu eru 

ánægðir með að geta komið á safnið sitt þegar þeim hentar en það er í 

opnu rými í miðju skólans. Eini ókosturinn við það, að sögn nemenda, er 

takmarkað næði. 

Eins og áður hefur komið fram að þá voru rýnihópaviðtölin tekin á 

tímabilinu frá því í nóvember 2009 til janúar 2011. Það kemur skýrt fram í 

síðasta rýnihópaviðtalinu að nemendur eru mjög ósáttir við takmarkaða 

opnun á bókasafninu, telja óheppilegt að einn af fagkennurum skólans eigi 

líka að sjá um bókasafnið. Nemendur í fyrsta rýnihópaviðtalinu voru hins 

vegar mjög sáttir við góða þjónustu á bókasafninu sínu. Það sem þarna 

hefur átt sér stað í millitíðinni er niðurskurður á fjárveitingum til skóla í 

borginni sem kom illa niður á bókasöfnum en það þekki ég er úr mínu starfi 

sem skólastjóri. Þessi niðurskurður kemur fram í skertri þjónustu og undan 

því eru nemendur að kvarta því þeir kunna vel að meta bókasöfnin. 

5.5 Tækifæri til samstarfs við nemendur um skipulag ytra 
umhverfis skóla 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar minnar hafa nemendur ýmislegt til 

málanna að leggja þegar kemur að skipulagi skóla, skólalóða og vali á 

búnaði. En það virðist hins vegar ekki vera leitað eftir hugmyndum þeirra. 

Skýrt dæmi um það er að ekki var leitað eftir hugmyndum nemenda Kötlu 

við endurskipulagningu á skólalóðinni. Þrátt fyrir að það sé tekið fram bæði í 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélags í grunnskólum (nr 

1040/2011), í 4. gr og í skólastefnu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2010, að 

leita eigi eftir viðhorfum nemenda og þeir eigi að vera virkir í mótun 

skólastarfs.  

Ef tekið er mið af kenningum Dunn og Dunn (1993) um mismunandi 

námsstíla nemenda og fjölgreindarkenningu Howards Gardner (Lippmann, 

2010)  þá er ljóst að námsumhverfið þarf að geta mætt 

einstaklingsbundnum þörfum nemenda. Ytra umhverfið þarf að vera 

sveigjanlegt og geta boðið upp á margvíslega nálgun á hverju viðfangsefni. 

Umhverfið þarf jafnframt að vera hvetjandi ef það á að uppfylla viðmið um 

hönnun skólahúsnæðis fyrir 21. öldina samkvæmt skilgreiningum, 

OECD/PEB og DfES (2006), Nair & Fielding (2009) og Tanner (2008) þar um. 
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Út frá ofansögðu þá hlýtur það að vera sjálfsagður þáttur í vinnuferli við 

hönnun skóla að fá fram skoðanir og ábendingar nemenda. Vissulega standa 

hönnuðir frammi fyrir því að þurfa að hanna húsnæði sem þarf að henta 

skólastarfi í nútíð og framtíð og mæta þannig mismunandi þörfum margra 

kynslóða. Að mínu mati gæti lausnin á þeim vanda verið að hanna skóla sem 

auðvelt er að aðlaga og breyta í takt við áherslur skólastarfs á hverjum tíma.  

Rannsóknin á viðhorfum nemenda til ytra umhverfis skóla leiðir í ljós að 

þrátt fyrir að nemendur séu almennt sáttir við skólahúsnæðið sitt þá hafa 

þeir ýmislegt til málanna að leggja til þess að bæta vinnuaðstöðu sína. 

Hugmyndir þeirra og tillögur eru hófstilltar og fara saman við viðmið um 

skólahúsnæði 21. aldarinnar. Það ætti að vera sjálfsagt að leita eftir 

skoðunum nemenda þegar verið er að hanna nýtt húsnæði eða endurhanna 

gamalt. Einnig ættu skólastjórnendur og kennarar í auknum mæli að leita 

eftir skoðunum nemenda þegar verið er að skipuleggja námsumhverfi í 

skólastofum og öðrum rýmum sem nemendur nýta í daglegu skólastarfi. 

Það er mikilvægt að skipulag kennslustofunnar og skólahúnæðið í heild sinni 

komi til móts við mismunandi námsstíla nemenda þannig að hægt sé að 

bæta námsárangur þeirra. (Jensen og Vilumsen, 2005). Ef mæta á 

mismunandi námsstílum nemenda í skólastarfi að þá hlýtur ein af 

forsendum þess að vera sú að  nemendur séu virkir þátttakendur í að móta 

námsumhverfi sitt.   

Það kemur fram í rannsókninni að nemendur vilja hafa fjölbreyttara val 

um skólahúsgögn. Þeir vilja hafa val um hvernig þeir sitja, t.d. að geta setið í 

mýkri sætum eða þægilega við lestur. Það sama kemur fram hjá Kenkmann 

(2011) þegar hún greinir viðhorf nemenda. Ég tel að ef nemendur væru 

hafðir með í ráðum við val á skólahúsgögnum að þá litu kennslustofur og 

vinnusvæði öðru vísi út, þar væri að finna fjölbreyttari húsgögn sem ýtti um 

leið undir sveigjanlegra skipulag. Mér virðist sú hugsun ríkjandi í skólum að 

allir nemendur þurfi að geta setið við eins borð og eins stóla á sama tíma í 

skólastofum og því eru þær fylltar af einsleitum húsbúnaði, eins sett af 

borðum og stólum fyrir alla nemendur. Þetta endurspeglar að mínu mati 

löngu úrelt vinnuskipulag í skólastarfi þar sem allir eru að vinna að sama 

verkefni, á sama hátt og á sama tíma. Það þarf ekki eins húsgögn fyrir alla 

nemendur og því ekki nema hluta af þeim hefðbundnu stólum og borðum 

sem fylla flestar kennslustofur.  Að þeim slepptum væri hæglega hægt að 

mæta óskum nemenda um að fá mýkri og þægilegri sæti, samvinnuborð og 

nægilegt pláss fyrir samvinnu í kennslustofurnar. Um leið væri auðveldara 

að útbúa mismunandi vinnusvæði þar sem fram færi margvísleg vinna.  Ég 

er sannfærð um að nemendur geta komið með góðar lausnir í samstarfi við 

kennara við skipulag námsumhverfis hvort heldur er úti eða inni. Það er 
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umhugsunarefni fyrir mig sem skólastjóra sem tók við stjórn í nýjum skóla 

fyrir áratug að lítið sem ekkert samstarf var haft við kennara og nemendur 

um val á búnaði til skólans á sínum tíma.  

   Það ætti að vera eðlilegur þáttur í lýðræðislegu skólastarfi, þar sem 

fram fer einstaklingsmiðað nám, að leita eftir viðhorfum nemenda og taka 

tillit til þeirra við skipulag námsumhverfis. Þar liggja að mínu mati vannýtt 

tækifæri til þess að bæta skólastarf. Ein af þeim leiðum sem ég tel hentuga 

til þess að fá fram viðhorf nemenda er að halda nemendaþing í skólum með 

þátttöku allra nemenda árlega. Viðfangsefni þeirra væru mismunandi frá ári 

til árs og útfærslan tæki mið af  mismunandi aldri. Ég tel mikilvægt að 

nemendur finni að hlustað sé á það sem þeir hafa fram að færa og þess 

sjáist merki í skólastarfinu að niðurstöður nemendaþinga séu nýttar. Það er 

mín reynsla að mörgum ábendingum nemenda er auðvelt að mæta fljótlega 

eftir að niðurstöður hafa verið teknar saman. Einnig er upplagt  að nýta 

hugmyndir nemenda í skólaþróunarvinnu. Virk nemendaráð með þátttöku 

nemenda á öllum aldurstigum hafa jákvæð áhrif á skólastarfið og gera það 

lýðræðislegra.  Ég vísa þar til reynslu minnar af umhverfisráði í mínum skóla 

en það er skipað fulltrúum nemenda í 1.-10. bekk og hefur það haft forystu 

um vinnu við Grænfánaverkefnið í skólanum og stefnumótun tengda því. 

Ég dreg þá ályktun bæði út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

starfsreynslu að nemendur eigi að hafa áhrif á skólastarfið í ríkara mæli en 

nú er. Það sem til þarf er lýðræðisleg og skapandi uppbygging á 

skólastarfinu og viðhorfsbreyting allra í skólasamfélaginu, skólayfirvalda, 

skólastjóra, kennara, foreldra og nemenda. 
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6 Lokaorð  

Í þessari rannsókn hef ég lagt áherslu á að rannsaka viðhorf nemenda til 

ytra umhverfis skóla, skólalóðar og búnaðar. Ég hef skoðað hvaða  aðstæður 

nemendur velja til náms hafi þeir val um það eins og við heimanám og 

einnig hvaða breytingar þeir leggja til við skipulag ytra umhverfis skóla. 

Megin niðurstaða mín er að nemendur hafa almennt jákvæð viðhorf til 

ytra umhverfis þ.e. skólahúsnæðis, skólalóðar og búnaðar. Þeir þekkja 

skólahúsnæðið vel og geta lýst því skilmerkilega. Nafn verkefnisins er 

tilvísun í nemenda sem tók þátt í rýnihópaviðtölunum „Mér finnst hún opin 

en samt lokuð“. Með þessum orðum lýsti nemandinn skólanum sínum 

ágætlega og vísaði til þess að skólastofurnar voru með glerveggjum sem 

hægt var að sjá út um en þar voru einnig millirými sem hægt var loka af. 

Nemendur leggja vissulega til breytingar og þá sérstaklega þegar kemur að 

skólalóðum og búnaði. Það er athyglisvert að niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að þær breytingar sem nemendur leggja til fara saman við þær 

kröfur sem talið er að þurfi að einkenna skóla 21. aldarinnar eins og gott 

aðgengi að tölvum, misstór rými sem taka tillit til mismunandi námsstíls og 

viðfangsefna hverju sinni.  

Út frá kenningum um námsstíla nemenda, fjölgreindarkenningu og 

umræðum um einstaklingsmiðað nám þá tel ég brýnt að fá fram viðhorf 

nemenda til námsumhverfis og að tekið verði mið af þeim við skipulag skóla 

í þeim tilgangi að stuðla að góðri líðan nemenda og bættum námsárangri.  

Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að nemendur séu viljugir 

til samstarfs um skipulag skóla og / eða skólalóða ef eftir slíku samstarfi er 

leitað.  

Ég vona að rannsókn mín opni augu skólayfirvalda, starfsfólks skóla og 

arkitekta fyrir því að nemendur hafa ýmislegt til málanna að leggja þegar 

kemur að skipulagi skóla og námsumhverfis. Það er trú mín að það sé allra 

hagur að nemendur eigi hlutdeild í að móta umgjörð um skólastarfið og það 

geti haft góð áhrif á líðan nemenda og námsárangur. 
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Viðauki 1 

Rammi fyrir rýnihópaivðtal við nemendur. 

Viðtalið er við 3 -4 nemendur og tekur um það bil 40 mínútur. Viðtalið er 

hljóðritað. 

Einn til tveir rannsóknarmenn taka viðtalið. Ef tveir rannsóknarmenn 

taka viðtalið leiðir annar samtalið en hinn skráir nótur. 

Byrjað er á að útskýra um hvað á að ræða, skólabygginguna, 

skólastofuna ykkar, hvar nemendum finnst best að læra, hvernig þeir vilja 

breyta o.s.frv. 

 Hvað finnst ykkur um skólabygginguna – af hverju? 

 Hvar er best að vera í skólabyggingunni - hvar er best að læra? 

 Er eitthvað sem truflar ykkur við að læra í skólastofunni-annars 
staðar? 

 Hvar er verst/leiðinlegast að vera? 

 Hvernig lærið þið venjulega heima - við borð, í rúmi á gólfi, ein eða 
innan um aðra, þögn eða ekki o.s.frv. 

 Ef þið fengjuð að ráða hvernig liti draumaskólastofan út? 

 Notið þið tölvu við námið – hvar  - hvernig – vilduð þið nýta hana 
öðruvísi? 

 Farið þið stundum út fyrir skólalóðina – hvað gerið þið í frímínútum, 
hvað finnst ykkur skemmtilegast, hvað vantar helst á skólalóðina? 


