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Formáli 

Ritgerð þessi er 40 einingar. Hún er til fullnaðar MA gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands með áherslu á 

áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn. Leiðbeinandi var Dr. Sigurlína Davíðs-

dóttir, prófessor við Menntavísindasvið og kann ég henni bestu þakkir fyrir 

leiðsögn hennar og velvild. Sérfræðingur var Steinunn Helga Lárusdóttir. 

Lokaverkefni mitt á rætur sínar að rekja til einlægs áhuga míns á ungu 

fólki og virðingunni sem ég vil bera fyrir skoðunum þess. Mér finnst 

skynsamlegt að leita viðhorfa nemenda til lífsins innan skólans og trúi að 

þau séu mikilvæg þeim sem vald hafa til að breyta og bæta. Samstarf við 

ungmenni veitir mér gleði og hefur fært mér heim vissu um að þau eru til 

mikils megnug fái þau viðurkenningu og hvatningu til að taka virkan þátt og 

hafa áhrif á skólalífið í samstarfi við starfsfólk og foreldra. Það er gæfa mín 

að hafa starfað í 18 ár sem kennari og deildarstjóri við grunnskóla sem 

fóstrar viðhorf mín og ég gleðst yfir tækifæri til að færa skólanum mínum 

aukin og markviss verkfæri sem vonandi nýtast honum í viðleitni til að 

hlusta eftir áliti nemenda og fá þá til aukins samstarfs um þróun og um-

bætur í skólastarfi.  

Þakkir mínar færi ég bæði nemendum, foreldrum og starfsfólki í Árskóla 

á Sauðárkróki svo og nemendum, foreldrum og starfsfólki Dene Magna á 

Englandi fyrir þátttöku þeirra og aðild að því sem hér verður fært til bókar. 

Meistaraprófsritgerðina vil ég tileinka nemendum mínum í Árskóla og 

samstarfsfólki á kennsluferlinum. Ég lít á lokaverkefnið sem þakklætisvott til 

skólasamfélagsins í Skagafirði og vona að hugmyndum mínum um leiðir til 

að auka þátttöku og áhrif nemenda í mati á innra starfi verði vel tekið og 

þær þróaðar áfram af öllu því góða og hæfa fólki sem það byggir. 
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Ágrip 

Samkvæmt lögum um grunnskóla skulu skólar innleiða aðferðir til að meta 

árangur og gæði skólastarfs (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008).  Hver og ein 

þessara aðferða ber keim af menningu og markmiðum viðkomandi skóla og 

setja þær því allar mark sitt á stefnu skólanna í mati á innra starfi.  

Í meistaraprófsritgerð þessari er skoðað með hvaða hætti megi auka 

þátttöku nemenda í mati á skólastarfi og áhrifin sem þeir geta haft á nám og 

kennslu. Rök fyrir ávinningi af þátttöku nemenda í innra mati eru sett fram 

og vonast er til að þau styðji þá skoðun að skynsamlegt sé að sýna 

viðhorfum nemenda til skólastarfsins áhuga og ætla þeim stað innan 

faglegrar umræðu um skólastarf. Nemendur hafa mikla reynslu af námi og 

kennslu og því er talinn mikill fengur að skoðunum þeirra. Þeim þarf að 

tryggja farveg þannig að þær nái eyrum þeirra sem gagn hafa af því að 

hlusta og vald til að breyta. Mælt er með auknu samstarfi og samræðum 

nemenda og kennara um starfið innan kennslustofunnar. Í þeim tilgangi er 

fjallað um handleiðslutæknina Grow sem notuð hefur verið í þeim tilgangi. 

Markmiðið er að nemendur sjái skoðanir sínar og tillögur virtar að 

verðleikum og framlag sitt hafa áhrif á áætlanir og umbætur sem gerðar 

eru. Kennarar fá jafnframt tækifæri til að bæta og þróa starf sitt með 

sjónarmið nemenda að leiðarljósi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að vert sé að hugleiða af alvöru 

samræður nemenda og kennara um nám og kennslu þar sem Grow aðferðin 

kemur við sögu. Nemendur og kennarar, sem hafa reynslu af aðferðinni, 

telja hana árangursríka til að leiða umræður nemenda og kennara um 

skólastarf og nemendur og kennarar í Árskóla eru áhugasamir um aðkomu 

nemenda að mati á skólastarfi og geta hugsað sér að nota aðferðina í 

samræðum sínum við nemendur.  Hér er dregin sú ályktun að Grow fari vel 

við hlið þeirra sjálfsmatsaðferða sem fyrir eru í Árskóla, Gæðagreina. Báðar 

aðferðirnar byggja á virkri þátttöku sem flestra, lýðræðislegum rökræðum 

um viðfangsefnin hverju sinni, sameiginlegum lausnum og áformum um 

úrbætur og leggja áherslu á  stöðugt endurmat á gagnsemi og gildi 

aðferðanna fyrir skólastarf í þróun.  
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Abstract 

Pupils´ participation and influence in evaluating teaching 

According to laws of Icelandic schools nr. 91/2008 they must practise 

methods for evaluation. Schools can use different methods when 

evaluating. Each one of these methods is influenced by the culture and 

targets within every school, and are all considered equally important.  The 

curriculum for Icelandic secondary schools states explicitly that pupils 

should participate in the evaluation process and get opportunities to 

influence decisions made in matters concerning them and their learning. 

This MA thesis is an attempt to seek means to add pupils to the self 

evaluation programs in Icelandic secondary schools.  The argument for 

pupils’ participation in the self evaluation procedure is put forward. It is 

argued that pupils’ participation in dialogues with teachers about learning 

and teaching can be sensible and logical to all stakeholders, the pupils 

themselves, the teachers and the school community as a whole. As pupils 

have got some interesting views and suggestions they have to be secured 

so they will reach the ones that gain from listening and have the power to 

make changes in order to make improvements.  Some co-construction of 

teachers and pupils is recommended.  In that sense coaching and coaching 

sessions of pupils and teachers is under discussion. It is hoped that pupils 

will see their opinions and contributions honored and seen in plans and 

improvements made in the school. At the same time, teachers will get 

opportunities to improve and develop their profession led by their pupils´ 

views. A method, which is believed to enable pupils to come forward with 

their opinions on learning and teaching, is introduced. The method, the 

Grow model, gives pupils and teachers a way to exchange views, give 

feedback and discuss possible resolvements. Thus pupils might witness 

changes in school due to their participation and therefore know that their 

contribution for development and planning is fully respected. 

Pupils and teachers were asked what they think of pupils participating in 

dialogues about learning and teaching and about their opinions on the 

Grow model.  The answers come, on one hand, from pupils and teachers in 

Dene Magna, a secondary school in England that is using the Grow model as 

a base for pupils´ and teachers´ co-construction. On the other hand, the 

expectations of pupils and teachers of an Icelandic secondary school, 

Arskóli in Saudarkrokur, are sought in the belief that a method is needed to 

enable pupils to influence learning and teacing in their school.  
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The conclusions of the research indicate that the Grow model could be a 

good way for pupils and teachers to have meaningful conversations on 

learning and teaching. Those who have had an experience of the Grow 

model think it is effective in leading pupils´ and teachers´ dialogues about 

learning and teaching. Pupils and teachers in Arskoli are interested in 

adding pupils to the procedure of evaluation. The Grow model is assumed 

to suit the evaluation method that is practised in Arskoli, Gaedagreinar. 

Both methods rely on active participation of stakeholders, deliberate 

democratic conversations, mutual resolvements and intentions about 

improvements. Both cherish a constant reevaluation on the utility and value 

of both methods for the development of the school. 
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1 Inngangur 

1.1 Markmið rannsóknar 

Meistaraprófsritgerð þessi fjallar um hvernig hægt er að auka þátttöku og 

áhrif nemenda í innra mati í skólum. Gildi rannsóknarinnar gæti verið 

umtalsvert finni grunnskólar á Íslandi með henni leið til að uppfylla frekar 

markmið grunnskólalaga sem segja nemendur eiga að koma að innra mati á 

skólastarfi (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Lagabókstafurinn kveður á um 

þátttöku nemenda og því er ekki spurt hvort heldur hvernig.  

Með ritgerðinni er leitað leiða til að skoðanir nemenda fái aukið vægi í 

umræðu um skólastarf, þróunarvinnu og umbótastarfi innan skóla. Að 

mörgu þarf að hyggja þegar og áður en stefnan er sett á að tryggja 

sjónarmiðum nemenda brautargengi svo þau geti haft áhrif á ákvarðanir 

sem teknar eru. Nemendur þurfa að sjá tilgang í aðkomu sinni að innra mati 

og vera fúsir til samstarfs við starfsfólk skólanna. Þeir þurfa að hafa trú á því 

að niðurstöður mats og áætlanir byggi að einhverju leyti á innleggi þeirra. 

Starfsfólk skólanna þarf að vera tilbúið til samstarfs við nemendur og viljugt 

til að nýta sér reynslu þeirra þegar kemur að skipulagi náms og kennslu. 

Síðast en ekki síst þurfa að vera til staðar aðferðir sem báðir hópar 

samþykkja að vinna með og gera að sínum. Hópar nemenda og starfsfólks 

þurfa að tileinka sér matsaðferðir sem fyrir valinu verða og ná valdi á þeim 

vinnubrögðum sem kallað er eftir.  

Burðarás ritgerðarinnar er handleiðslutækni sem felur í sér samræður 

kennara og nemenda. Aðferðin, sem á ensku ber heitið „Grow model“ 

(Whitmore, 2009), er sótt til bresks skóla, Dene Magna, sem hefur langa 

reynslu af þessu fyrirkomulagi við að leita sjónarmiða nemenda á námi og 

kennslu. Í ritgerðinni er spurt hvort hér sé fundin leið fyrir íslenska 

grunnskóla til að bæta starf sitt með virka þátttöku nemenda og álit þeirra 

að leiðarljósi. 

Samhliða því að fjallað er um aðferð til að efla þátttöku nemenda í mati 

á kennslu er fræðilegur grunnur nemendaþátttöku (e. pupils´ participation) 

með þessu sniði skoðaður. Þátttaka nemenda í sjálfsmati er þannig skoðuð 

út frá kenningum og hugtökum um mat á innra starfi og sett í samhengi við 

ávinning nemenda sjálfra og skólasamfélagsins alls. Í fræðilegum bakgrunni 

er ætlunin að kanna hvort aðild nemenda að ákvörðunum sem varða innra 
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starf í skólum sé til góða fyrir skólastarfið og muni færa nemendum heim 

sanninn um að sjónarmið þeirra séu mikilvægur hlekkur í umbóta- og 

þróunarstarfi. Þátttaka nemenda í mati á gæðum skólastarfs er sett í 

samhengi við lög og reglugerðir. Réttur nemenda til að tjá skoðanir sínar á 

málefnum er þá varðar er til umfjöllunar.  Hlutverk grunnskólans er lögum 

samkvæmt og meðal annars að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Skoðað er hvernig 

skólar geta sinnt slíkum undirbúningi, þjálfað nemendur sína í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og gert þá betur hæfa til að tjá skoðanir sínar 

og hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Nemendur sem þekkja menningu 

nemendalýðræðis eru líklegir til að aðlagast nýjum starfsháttum sem fylgja 

aðkomu að mati á innra starfi.  

Þar sem vel tekst til við að innleiða þátttöku nemenda í mati á skólastarfi 

eru líkur á að þeir upplifi að skoðanir þeirra skipti máli fyrir skólasamfélagið 

og þeir finni að þeir séu mikilvægir umsagnaraðilar í þróunarvinnu skóla 

sem litið sé til þegar gæði náms og kennslu eru skoðuð og metin. Einnig að 

þeim finnist þeir eiga í farsælum og árangursríkum samskiptum við 

starfsfólk, sem hlustar á þá og þeir hafi frekar áhuga á að standa sig vel í 

skóla og fara að reglum eftir að þeir fá að taka þátt í þróunarstarfi. Í 

ritgerðinni verða hugleiðingar þessar studdar fyrri rannsóknum og áliti 

þeirra sem reynsluna hafa. Rannsóknir benda til að tengsl séu milli árangurs 

í skólastarfi og þess hvernig skólum tekst að tryggja þátttöku og aðild þeirra 

hópa sem mynda skólasamfélagið (Hopkins, Ainscow og West, 1994). Á 

heimasíðu Dene Magna er rætt um aukinn árangur í námi og hann tengdur 

aukinni þátttöku nemenda og samstarfi við kennara um nám og kennslu 

(Dene Magna, e.d.b). Í skýrslu úttektaraðila má finna samhljóma ummæli 

(Ofsted, 2008). Vonast er til að einn daginn verði þátttaka nemenda í mati á 

kennslu og umræðum um skólastarfið í Árskóla sett í samhengi við bættan 

námsárangur nemenda skólans. Slík rannsókn bíður betri tíma. Samstarf 

nemenda og kennara sem byggir á samræðum þar sem lausna er leitað og 

hugmyndum fagnað verður vonandi álitið skref í þá átt að gera skólann í 

auknum mæli að lærdómssamfélagi. Í skóla sem lærir hafa nemendur og 

starfsfólk tilfinningu fyrir því að allir geti, með einum eða öðrum hætti, lært 

hver af öðrum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er réttur barna til þátttöku og áhrifa á 

málefni er þau varða til umfjöllunar. Fjallað er um barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. 

Réttur nemenda er staðfestur og tækifæri þeirra til að hafa áhrif á skólastarf 

eru tíunduð. Mat á innra starfi skóla hefur verið bundið í lög síðan árið 

1995. Skilgreiningar og viðmið um mat á skólastarfi og þátttaka nemenda í 

slíku mati er til umfjöllunar. Þar sem horft er til innleiðingar aðferðar, sem 

tryggt getur þátttöku nemenda í umræðum um skólastarf, í skagfirskan 

grunnskóla er fyrirkomulagi sjálfsmats í skagfirskum grunnskólum lýst. 

Samræðu- og handleiðsluaðferðin Grow, sem hér er horft til, er kynnt til 

sögunnar. Matskenningar eru grunnur allrar matsvinnu. Þátttakendamiðað 

mat má finna innan þeirra raða og þar er þátttöku nemenda og áhrifum á 

mat á skólastarfi fundinn staður. Þátttaka, valdefling, valdeflingarmat og 

lýðræðislegt rökræðumat eru hugtök sem stýra umræðu um aukna aðild 

nemenda í samræðum um skólastarf. Réttur nemenda og möguleikar til 

aukinnar aðildar er settur í samhengi við kenningar og umfjöllun um lýðræði 

og lýðræðislegt verklag í skólum. Nemendalýðræði er viðhaft þar sem 

nemendur eru virkir þátttakendur í sem flestu innan skóla. Fræðilegum 

kafla ritgerðarinnar lýkur með því að fjallað er um fyrri rannsóknir á 

þátttöku barna og áhrif sem þau eru talin geta haft á skólastarfið.  

2.1 Réttur barna til þátttöku og áhrifa á málefni er þau varða 

Réttur fólks til að tjá skoðanir sínar og hlutast til um ákvarðanir sem teknar 

eru í málum þeim viðkomandi eru grundvallar mannréttindi  (Lansdown, 

2010). Umfjöllun um þátttöku barna og aðild þeirra að eigin málefnum helst 

í hendur við ákvæði sem sett eru fram í alþjóðlegum sáttmála um réttindi 

barna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í lögum um grunnskóla og 

reglugerðum um skólastarf koma fram sömu áherslur. Hér er sameiginlegur 

skilningur þjóða og þeirra sem þær byggja að börn eigi rétt á að láta í ljósi 

skoðanir sínar, tillit skuli tekið til þeirra og þeim skuli gefin tækifæri til að 

þjálfa með sér gagnrýna hugsun og vinnubrögð sem nýtast þeim í því 

samfélagi sem þau eru aðilar að hverju sinni. Í samfélagi skólans eiga 

nemendur að geta tjáð sig um námið, líðan sína, aðbúnað og félagslegar 

aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Niðurstöður nýlegrar íslenskrar 
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rannsóknar segja nemendur þekkja þessi réttindi sín (Ragnheiður 

Axelsdóttir, 2010). Víst er að staða barna hefur mikið breyst í áranna rás. 

Nemendur eru ekki óvirkir viðtakendur. Þeir eru ekki viljalaus verkfæri í 

höndum hinna fullorðnu heldur virkir þátttakendur í lífi sínu og starfi 

(Lansdown, 2010; Nanna Kristín Christiansen, 2010). Sem slíkir koma þeir í 

auknum mæli að ákvörðunum tengdum námi sínu og aðstæðum í 

skólunum.  

Möguleikar nemenda til að hafa áhrif á skólastarfið fara að stórum hluta 

eftir því hvort og hvernig skoðunum nemenda er fundinn farvegur innan 

skólanna. Viðhorfskannanir eru meðal þess sem notað er  til að leita álits 

nemenda á  bekkjarstarfi og skólastarfinu í heild. Nemendafélög og skólaráð 

eru í flestum skólum vettvangur nemenda til að láta í ljósi skoðanir sínar. 

Skóli sem greiðir fyrir aðkomu nemenda að málefnum sem þá varðar hefur 

réttindi barna að leiðarljósi. Innan hans er líklegt að sjónarmið nemenda séu 

höfð til hliðsjónar í umbóta- og þróunarvinnu. Í slíkum skóla eru hverjar þær 

leiðir farnar sem líklegar eru til að efla nemendur í að koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri, hjálpa þeim til að finna tilgang með þátttöku sinni og 

byggja upp sjálfstraust þeirra til að láta í sér heyra. Þar sem markviss 

eftirgrennslan og úrvinnsla er til staðar geta sjónarmið nemenda haft áhrif, 

sett svip sinn á ákvarðanir og leitt til úrbóta á skólastarfi.  

2.1.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Ísland hefur síðan árið 1992 verið aðili að barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sem öðlaðist fyrst gildi árið 1989. Í 12. og 13. grein hans er rætt 

um rétt barna til að tjá skoðanir sínar á málum sem þau varða og skylduna 

til að taka tillit til sjónarmiða þeirra eins og aldur þeirra og þroski gefa tilefni 

til (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Með ákvæðum sáttmálans 

hefur þátttaka barna í málefnum sem þau varða enn frekar orðið 

viðfangsefni rannsókna og greininga á stöðu barna. Á þeim tuttugu árum 

sem liðin eru frá tilkomu sáttmálans hafa raddir barna fengið aukið vægi, í 

skólum svo og almennt í samfélaginu. Það þykir vera merki um að tíminn 

hafi nýst til að festa hugmyndina um aukna þátttöku barna í sessi 

(Lansdown, 2010). 

2.1.2 Lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla 

Ákvæði barnasáttmálans um rétt barna til að láta í ljósi skoðanir sínar og 
eiga aðild að ákvörðunum sem teknar eru og varða þau sjálf endurspeglast í 
grunnskólalögum frá 2008 og Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta frá 
2011. Á þessu tvennu byggja íslenskir skólar störf sín og þar má lesa um 
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réttindi barna til að tjá sig um málefni er varða nám og kennslu sem flestir 
geta sammælst um að séu  þungamiðja skólastarfsins. 

Í 13. grein laga um grunnskóla segir að nemendur eigi rétt á að koma 
sjónarmiðum sínum um fyrirkomulag skólastarfs á framfæri. Lögum 
samkvæmt ber að leita álits nemenda varðandi málefni og ákvarðanir sem 
snerta þá og skýrt kemur fram að taka skuli tillit til skoðana nemenda eftir 
föngum (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Í viðleitni sinni til að uppfylla 
þessi ákvæði laga og reglugerða þurfa skólar að íhuga með hvaða hætti þeir 
efla færni nemenda til að tjá skoðanir sínar og taka ábyrgð á þeim, hlusta á 
skoðanir annarra og taka tillit til ólíkra sjónarmiða. Öllu tali um réttindi 
barna hlýtur að fylgja umræða um skyldur þeirra og ábyrgð.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem byggir á fyrrgreindum lögum, er rætt um 
það hlutverk skóla að undirbúa nemendur undir virka þátttöku í 
lýðræðissamfélagi. Þar segir að nauðsynlegt sé að efla frumkvæði þeirra og 
sjálfstæða, gagnrýna hugsun sem sé gert með því að skapa þeim tækifæri til 
virkrar þátttöku í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Tækifærin til 
að taka þátt í umræðum um skólastarf eru vísast ekki nógu mörg. Réttur 
nemenda til að tjá skoðanir sínar varðandi nám og kennslu er staðfestur í 
lögum. Ábyrgðin sem fylgir því að ljá skoðunum sínum vængi  getur ekki 
verið langt undan. Eigi nemendur að geta tekið virkan og farsælan þátt í 
umræðum um skólastarf þurfa þeir þjálfun í að ígrunda skoðanir sínar og 
rökstyðja þær. Vettvangur þjálfunarinnar getur verið nemendafélag, skóla-
ráð, málfundur, málþing, bekkjarfundur eða kennslustund í lífsleikni. 

Hvernig að þessu er staðið innan einstakra skóla er án efa mismunandi. 
Lögbundin tilvist nemendafélaga og skólaráða skiptir miklu. Fulltrúar 
nemendafélaga starfa í umboði skólafélaga sinna að félags-, hagsmuna- og 
velferðarmálum nemenda. Í skólaráði taka fulltrúar nemenda þátt í 
umræðum um skólanámskrá, starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar 
áætlanir um skólastarfið (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Nemendur þeir 
sem til þessa starfa eru kallaðir eru í ágætri aðstöðu til að þjálfa með sér 
færniþættina sem nefndir eru hér að ofan. Það er hins vegar óhætt að 
hugleiða stöðu meirihluta nemenda sem ekki eiga sæti í nefndum og ráðum 
og þau tækifæri sem þeir hafa til að þroska með sér vilja og getu til að koma 
viðhorfum sínum til málefna innan skólans á framfæri. Þar sem störfum 
nemendafélaga og skólaráða er vel fyrir komið hefur hinn almenni nemandi 
tök á að láta rödd sína heyrast með aðstoð kjörinna fulltrúa. Best tekst 
vafalítið til þar sem stefna skóla felur í sér virka aðkomu nemenda að sem 
flestum sviðum skólastarfsins þar sem álits þeirra er leitað að undan-
genginni sem fjölbreyttastri æfingu í að tjá skoðanir sínar og fylgja þeim 
eftir.  Nemendur slíkra skóla eru líklegir til að hafa ákveðið forskot þegar ný 
og krefjandi verkefni, svo sem þátttaka í innra mati, bætast við.  
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2.2 Innra mat 

Innan skóla, líkt og annarra stofnana samfélagsins, er löng hefð fyrir því að 

störf, starfsemi og árangur séu metin með einhverjum hætti. Þrátt fyrir að 

mat hafi alla tíð tengst skólastarfi urðu ákveðnar breytingar á mati á 

starfsemi skóla fyrir hartnær 20 árum. Árið 1995 var skólum, lögum 

samkvæmt, gert að leggja formlegt og skipulagt mat á starfsemi sína (Lög 

um grunnskóla, nr. 66/1995). Markmið innra mats er að vinna að 

skólaþróun og stuðla að umbótum í skólastarfi.  Aðalnámskrá grunnskóla er 

grundvöllur matsins. Þar kemur fram að skólastarfi öllu, námi og kennslu, 

fylgir margháttað mat sem fyrst og síðast hefur þann tilgang að tryggja að 

réttindi barna og ungmenna séu virt og þau fái þá menntun og þjónustu 

sem þeim ber samkvæmt lögum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Með 

innra mati er skapaður faglegur grundvöllur fyrir umbótastarf þar sem 

sterkar og veikar hliðar skólastarfsins eru metnar, verkefnum forgangsraðað 

og áætlanir um úrbætur settar fram (Sjálfsmat skóla, 1997).  

Innra mat skólanna er á ábyrgð skólayfirvalda hvers skóla. Þau nýta sér 

sjálfsmatsaðferðir sem sniðnar eru að þörfum þeirrar stefnu og menningar 

sem skólinn hefur markað sér. Menning skóla er talin geta skipt miklu máli 

þegar sjálfsmat og umbótastarf er annars vegar. Í skólum þar sem starfsfólk 

deilir væntingum sínum til þróunarstarfs og er sammála um að vinna saman 

að markmiðum þess gengur betur að ná fram farsælum breytingum 

(Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Sá tími og fyrirhöfn sem settur er í að 

leita uppi matsaðferðir sem henta skólasamfélagi er vel varið. Sýnt hefur 

verið fram á með niðurstöðum rannsóknar að sjálfsmat verður frekar að 

föstum þætti innan skóla þegar aðferðir eru vel kynntar og starfsfólk er 

jákvæðara í garð sjálfsmats þar sem það fær að vinna áfram með sömu 

aðferðirnar sem það gerir að sínum (Sigurlína Davíðsdóttir og Lisi, 2006).   

Aðferðir skólanna við innra mat geta verið ólíkar en í viðmiðum mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins er settur fram rammi sem hafa skal til 

hliðsjónar. Samkvæmt honum skal sjálfsmat skóla, meðal annars, vera 

samstarfsmiðað. Með samstarfsmiðuðu sjálfsmati er átt við að það sé unnið 

í samvinnu starfsfólks, nemenda, skólanefndar og foreldraráðs (Sjálfsmat 

skóla, 1997). Því  fleiri sem geta eignað sér breytingar á skólastarfinu þeim 

mun meiri ávinningur er af sjálfsmatsvinnunni. Hún á að vera öðrum 

störfum samofin, unnin af þeim sem næstir málunum standa og miðuð að 

því sem skiptir nemendur, kennara og foreldra mestu máli (MacBeath og 

McGlynn, 2002). Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um þessa sömu hugsun 

sem lýðræðisleg vinnubrögð við innra mat þar sem tekið er tillit til 

sjónarmiða allra þeirra sem að skólastarfinu koma. Vinnubrögð sem þessi 
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eru talin stuðla að auknum gæðum skólastarfs (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

Margir hafa orðið til að benda á að álit nemenda sé mikilvæg auðlind 

þegar kemur að umbótum á skólastarfi. Í bókinni Aukin gæði náms, skóli 
sem lærir segja höfundar að til þess að sjálfsmat standi undir nafni verði að 

styðjast við upplýsingar frá að minnsta kosti þremur hópum, það er frá 

starfsfólki skóla, nemendum og foreldrum (Jón Baldvin Hannesson, Rósa 

Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). Næsta skref þeirra sem sjálfsmati 

stjórna er að  hjálpa nemendum og foreldrum til að eignast gildandi rödd og 

örva lýðræðislegar umræður meðal þeirra hópa sem eiga hagsmuna að 

gæta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Nemendur þekkja veikar og sterkar 

hliðar kennarans best allra. Þeir eru vafalítið þeir sem næstir standa 

þungamiðju skólastarfsins og gætu þess vegna haft merkilegar sögur að 

segja (MacBeath, 2006). Nemendur eru hins vegar gjarnan þeir sem síðast 

er leitað til  þegar gæði og mat á skólastarfi er annars vegar. Ástæður þess 

að álits nemenda er ekki oftar leitað má að hluta til rekja til siðferðilegra 

spurninga og vangaveltna um traust sem vaknað geta þegar nemendur eru 

beðnir um að leggja mat á frammistöðu kennara. Þar sem kennari hefur 

unnið úr niðurstöðum slíks mats með nemendum sínum hefur tilfinning fyrir 

samábyrgð og möguleikum á að hafa áhrif á starfið innan kennslustofunnar 

vaxið  (MacBeath og McGlynn, 2002).  Þar sem viðurkennt er að nemendur 

og kennarar geti lært hver af öðrum verður menningu skóla best lýst sem 

lærdómssamfélagi. 

Aðferðir og vinnubrögð við innra mat lærast ekki á einum degi. Það vita 

þeir sem kynnst hafa ferli sjálfsmats í skólum. Starfsfólk skóla og 

fræðsluyfirvöld sveitarfélaga hafa ferðast um langan veg og innleitt og 

aðlagað aðferðir þeirri menningu sem ríkir innan einstakra skóla. Ekki er 

ólíklegt að hér á landi nálgist sá tímapunktur að nemendum verði markvisst 

boðið að borði sjálfsmatsstarfa í skólum þannig að þeir geti haft áhrif á 

áætlanagerð og stefnumótun. Í þeim skólum sem hófu vinnu við mat á 

skólastarfi um leið og það var bundið í löggæti hafa skapast forskot; tími og 

rými skapast fyrir áframhaldandi þróunarstarf þar sem áhersla er lögð á að 

þjálfa nemendur til þátttöku í matsstörfum. Viðurkenning á réttindum 

nemenda til að hafa áhrif á skólastarf  er vísast til staðar í hugum skólafólks. 

Það hvernig þessum réttindum er fyrirkomið innan skólanna er verkefni 

skólastjórnenda og starfsfólks. Skólar þurfa að setja sér stefnu og ákveða 

hvernig hlutast skal til um þátttöku nemenda. Hún þarf að fela í sér einhvers 

konar aðild að málefnum þar sem sjónarmið nemenda eru metin að 

verðleikum. Þátttaka í samræðum og mati á námi og kennslu er ein þeirra 

leiða sem fær er skólum sem vilja virkja nemendur sína til að hafa áhrif á 



 

20 

námsumhverfi sitt. Óháð leiðinni sem farin er fer ferlið hvorki af stað af 

sjálfu sér né heldur áfram ef viljann og áhugann skortir. Jarðvegurinn verður 

að vera frjór og umhverfi, sem hýst getur samstarf og samráð starfsfólks og 

nemenda þarf að vera til staðar. Þegar upp er staðið snýst mat á skólastarfi 

meira um skólamenningu og viðhorf sem eru til staðar innan skóla og minna 

um sjálfsmatsaðferðir og matstæki (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). 

2.2.1 Innra mat í skagfirskum skólum 

Skólastefna Skagafjarðar var samþykkt í júní árið 2008 og er birt á vef 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þar kemur fram að meðal markmiða sem 

skagfirskir skólar setja sér er að nota innra og ytra mat til að greina, meta og 

þróa skólastarfið (Sveitarfélagið Skagafjörður, skólastefna, e.d.). Við 

innleiðingu sjálfsmatsaðferða hefur í skólunum verið stuðst við skoskt 

matskerfi „How good is our school?“ sem á íslensku ber heitið Gæðagreinar 

(„How good is our school?“, e.d.).  Sjálfsmatskerfið varð til þegar skoskt 

skólafólk bjó til gæðagreina (e. quality indicators) sem áttu að auðvelda 

starfsfólki skóla að meta gæði skólastarfs. Í innleiðingarferli Gæðagreina 

hefur skoski skólinn Balwearie High School unnið við hlið Árskóla og tekið 

stöðu gagnrýnins vinar (Balwearie High School, e.d.). Starfsfólk Balwearie 

hefur, líkt og vina er háttur, deilt reynslu sinni af notkun sjálfsmatskerfisins, 

stutt við innleiðingu og aðlögun þess, verið starfsfólki innblástur hugmynda, 

aðstoðað skólastjórnendur við skipulag vinnufunda og   verið þeim almennt 

til ráðgjafar um hvernig megi virkja starfsfólk og hjálpa því að takast á 

hendur nýtt hlutverk í mati á innra starfi. Þættir þessir einkenna allir störf 

gagnrýnins vinar (Doherty, MacBeath, Jardine, Smith og MacCall, 2001).   

Í vinnu með Gæðagreinum vinnur starfsfólkið í matshópum, ígrundar og 

rökræðir viðhorf og skoðanir og kemst að sameiginlegri niðurstöðu. 

Þróunaráætlanir eru unnar í kjölfar matsins og þar eru settar fram tillögur 

að umbótum (Sveitarfélagið Skagafjörður, Árskóli, gæðagreinar 2, e.d.). 

Gæðagreinarnir hafa í áranna rás verið aðlagaðir stefnu og sérstöðu 

skagfirskra skóla og nýir gæðagreinar búnir til af starfsfólki þegar þörf fyrir 

þá vaknar. Með Gæðagreinunum eru sett fram viðmið um árangur þar sem 

sterkar og veikar hliðar skólastarfsins eru metnar á kvarða sem lagður er til 

grundvallar matinu. Yfirlit yfir gæðagreina er að finna í viðauka (viðauki A) 

svo og einkunnakvarða gæðagreina og viðmið vegna þeirra (viðauki B).   

Skólaárið 2010-2011 var áhersla lögð á að sjálfsmat innan Árskóla yrði 

eflt enn frekar. Ákveðið var að beina sjónum sérstaklega að þátttöku 

nemenda og foreldra í mati á skólastarfi. Hér verður ekki fjallað um aðkomu 

foreldra að sjálfsmatsvinnunni en hvað nemendur varðar þá unnu 22 
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nemendur úr 6.-10. bekk í Árskóla með gæðagreini 2.1 sem ber heitið 

„námsreynsla nemenda“ (Sveitarfélagið Skagafjörður, Árskóli, sjálfsmats-

skýrsla Árskóla, júní 2011).  Með Gæðagreini 2.1, sem birtur er í viðauka 

(viðauki C), leggja nemendur mat á að hve miklu leyti áhugi þeirra á námi er 

vakinn og þeir hvattir til virkrar þátttöku í eigin námi og þroska 

(Sveitarfélagið Skagafjörður, Árskóli, Gæðagreinar 2, e.d.) Á vormánuðum 

2012 var nemendamatið endurtekið og álíka  stór hópur nemenda úr 6.-10. 

bekk vann aftur að mati á reynslu sinni af námi. Upplifun nemendanna sem 

þátt tóku hefur ekki verið könnuð kerfisbundið en af ummælum nemenda í 

lok sjálfsmatsvinnunnar má draga ályktanir um jákvæða reynslu þeirra.  Þeir 

lýstu yfir ánægju með að vera spurðir um reynslu sína af námi og fannst 

gaman að vinna í hópunum, ræða málin og vinna með matskvarðann sem 

Gæðagreinarnir innihalda. Líta má á tilraunir þessar sem fyrstu skref í skóla 

sem leitar á ný mið og stefnir á að bæta nemendum í hóp þeirra sem vinna 

að mati á innra starfi. Í úttektarskýrslu mennta- og menningarmála-

ráðuneytis um Árskóla segir að margt sé gert til að þjálfa nemendur til 

lýðræðislegrar þátttöku en mikilvægt sé engu að síður fyrir skólann að 

ígrunda með hvaða hætti hann geti sem best stuðlað að því að rödd 

nemenda „fái að hljóma í alvöru og af ábyrgð“ (Trausti Þorsteinsson og 

Unnar Þór Böðvarsson, 2010:43).  

2.2.2 Aukin þátttaka nemenda í Árskóla í mati á skólastarfi 

Innan Árskóla hefur orðið til mikil reynsla af þróun sjálfsmatsaðferða. 
Sjálfsmatsvinna með þátttöku alls starfsfólks er sögð hafa átt stóran þátt í 
opinni faglegri umræðu innan skólans (Trausti Þorsteinsson og Unnar Þór 
Böðvarsson, 2010) og hún hefur meðal annars skilað sér í að athygli er nú 
beint að nemendahópnum og aðkoma hans að innra mati og áhrif á 
skólastarfið er tekin til skoðunar. 

Upptök þessa má að hluta rekja til þróunarverkefnis um fagmennsku 

kennara sem unnið var að í skólanum skólaárið 2009-2010. Þá kynntust 

kennarar skólans vinnubrögðum jafningjafræðslu og handleiðslu. Í skýrslu 

sem samin var í kjölfar verkefnisins er sett fram sú skoðun að kennsla í 

skólanum sé á tíðum einsleit og hefðbundin og rætt um nauðsyn þess að 

auka tækifæri nemenda til að koma sjónarmiðum sínum um nám og kennslu 

á framfæri og yfirfæra vinnubrögðin sem félagastuðningur byggir á yfir á 

nemendur (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2010). Áhersla á sjónarmið og mat 

nemenda fylgir umræðu um fagmennsku kennara. Þar sem hún er til 

umfjöllunar er lögð áhersla á liðsheild þar sem allir innan skóla eru álitnir 

skuldbundnir og ábyrgir þátttakendur. Áhersla er lögð á að kennari leiti 
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leiða til að virkja nemendur til  þátttöku í ákvörðunum sem varða nám og 

önnur málefni sem nemandann varða (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Ákveðin þáttaskil urðu svo þegar Árskóli komst í samband við breska 

skólann Dene Magna á námsstefnunni Change management for school 
improvement sem haldin var í Prag árið 2010. Þar voru fulltrúar frá Dene 

Magna að kynna lærdómssamfélag skólans og þróun þess. Í Dene Magna er 

sú leið farin að kennarar ræða nám og kennslu við nemendur. Í gögnum 

skólans má finna umræður um jákvæðar breytingar á kennslu sem settar 

eru í samhengi við aukna þátttöku og áhrif nemenda sem taka þátt í 

handleiðslufundum (Dene Magna School, e.d.b). Niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt fram á að það sem einkum skilur á milli skóla sem ná árangri og 

þeirra sem síður gera það eru kennararnir. Því er talið skynsamlegt að skoða 

og meta hvað það er í starfi kennara og því sem gerist innan veggja 

kennslustofunnar sem skilar sér í bættum árangri nemenda (MacBeath og 

McGlynn, 2002). 

Áframhaldandi og aukin þátttaka nemenda í mati á innra starfi skólans er 

á skipulagi (Sveitarfélagið Skagafjörður, Árskóli, sjálfsmatsskýrsla, e.d.) án 

þess að endanleg ákvörðun um útfærslu eða aðferðir hafi verið tekin. 

Aðferðir Dene Magna líkjast í mörgu þeim vinnubrögðum sem starfsfólki í 

Árskóla eru töm og þeim áherslum og hugmyndum sem verkefnið um 

fagmennsku kennara hefur sáð í huga þeirra. Dene Magna hefur frá upphafi 

tekið sér stöðu sem gagnrýninn vinur Árskóla. Áframhaldandi innleiðing 

handleiðslutækninnar, sem notuð er í Dene Magna, byggist töluvert á 

viðhorfum nemenda og kennara í Árskóla til aukinnar samvinnu þar sem 

kennsluhættir verða teknir til skoðunar, ræddir og niðurstaða fengin sem 

líkleg er til að skila nemendum bættum námsaðstæðum og auknum árangri 

og kennurum sjónarmiðum nemenda sem þeir geta nýtt sér í viðleitni sinni 

til bæta starfið innan kennslustofunnar. Hér er stefnt að því að innleiða enn 

frekar en orðið er andrúmsloft, eða menningu, þar sem allir eru sammála 

um að álit hvers og eins skipti máli og allir beri ábyrgð þegar kemur að 

umbótum. Rökin fyrir aðkomu nemenda marka braut fyrir nýja siði og vonir 

eru bundnar við að aukinni aðild nemenda að mati á skólastarfi fylgi 

skólamenning þar sem ákvarðanir eru teknar á grunni matsgagna sem allir 

hópar innan skólans hafa átt þátt í að skapa, nemendur þar með taldir. 

 



 

23 

2.3 Þátttaka og áhrif nemenda í Dene Magna á skólastarf, 
starfsþróun og fagmennsku kennara 

Í umfjöllun um innra mat í Aðalnámskrá grunnskóla er þessi texti: „Hver 

skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta hvort og að 

hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka 

mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:27). Í Árskóla er áformað að innleiða þátttöku nemenda í 

mati á innra starfi enn frekar en orðið er. Í skólanum er leitað aðferðar sem 

hentað getur þeirri menningu og jarðvegi sem fyrir er í sjálfsmatsvinnu 

skólans.  

Starfsfólk Dene Magna á Englandi hefur mikla reynslu af að virkja og 

þjálfa nemendur í mati á frammistöðu einstakra kennara (Dene Magna, 

e.d.c). Frammistöðumatið byggir á hugmyndum um félagastuðning og 

handleiðslu (e. coaching). Handleiðslutæknin Grow hefur lengi verið notuð í 

handleiðslusamtölum í Dene Magna. Þar hefur hún þótt gefast vel og 

notkun hennar í þeim tilgangi að efla þátt nemenda í mati á innra starfi 

hefur vakið athygli. Notkun Grow í samstarfi kennara og nemenda hefur 

meðal annarra þátta innan skólans aflað honum viðurkenningar og góðs 

vitnisburðar í ytra mati á skólastarfi. Rödd nemenda í skólanum er álitin 

sterk og þeir eru, af úttektaraðilum, taldir geta haft raunveruleg áhrif á 

þróunar- og umbótastarf innan skólans (Ofsted, 2008). 

Tilgangur handleiðslusamtals í Dene Magna er að stuðla að starfsþróun 

og fagmennsku kennara sem ígrunda kennsluhætti sína í samtölum við 

nemendur (Dene Magna, e.d.c). Nemendur fylgjast með einstaka þáttum 

kennslu og fá markvissa þjálfun í að leiða samræður um þá. Hér eru í raun 

slegnar tvær flugur í einu höggi. Nemendur færast sannarlega nær kjarna 

þess sem skólastarfið snýst um. Þeir eru gerðir virkir þátttakendur í 

vangaveltum og umfjöllun um nám og kennslu og geta haft bein áhrif á nám 

sitt. Í leiðinni eru kraftar þeirra nýttir til fulls kennurum til aðstoðar við að 

auka færni sína og fagmennsku í starfi.  

Handleiðslusamtöl nemenda og kennara í Dene Magna hafa leitt til þess 

að nemendur skólans vinna með kennurum að skipulagi einstakra 

kennslustunda, hafa fengið tækifæri til að sjá um hluta kennslustunda, 

sækja fundi starfsfólks og koma þar með hugmyndir að breytingum og halda 

utan um einstaka þætti í starfi nemenda utan skóla. Árangur 

handleiðslusamtala hvað varðar nemendur telja skólastjórnendur að finna 

megi í bættri hegðun, aukinni færni til samvinnu, gagnkvæmri virðingu 

nemenda og starfsfólks, bættum samskiptaháttum almennt, auknu 

sjálfstrausti, aukinni virkni nemenda, bættu námsskipulagi og betri 
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námsárangri (Dene Magna, e.d.b). Af úttektaraðilum er árangur nemenda 

sagður vel yfir landsmeðaltali og hlutfall þeirra sem ná framúrskarandi 

árangri í námi talið vera óvenju hátt. Námsárangur er í úttektarskýrslu fyrir 

árið 2008 settur í samhengi við þátttöku nemenda í umræðum um 

skólastarfið og hún sögð skipta sköpum fyrir þróun, umbætur og 

fagmennsku innan skólans (Ofsted, 2008). 

2.3.1 Handleiðslutæknin Grow 

Með handleiðsluaðferðinni Grow er þátttakendum í handleiðslusamtölum 

auðveldað að ræða saman með virka hlustun, sameiginleg markmið og 

lausnaleit að viðfangsefni  (Downey, 2003; Whitmore, 2009). Áður en lengra 

er haldið og meira verður rætt um handleiðslu er rétt að skoða hugtakið 

nánar. Í íslenskri orðabók er handleiðsla sögð vera „það að leiðbeina“ 

(Íslensk orðabók handa skólum og almenningi, 1980:224). Í starfi nemenda 

og kennara í Dene Magna hefur orðið örlítið annað yfirbragð og í upphafi er 

nauðsynlegt að setja hugtakið í rétt samhengi. Þar sem fjallað er um 

handleiðslufundi nemenda og kennara (e. coaching sessions) er dregið úr 

því sem fellur undir leiðsögn og ráðgjöf og áhersla lögð á  að hér sé um að 

ræða leið til að deila þekkingu og með henni læri þátttakendur hver af 

öðrum (Handleiðslutækni til að auka gæði í skólastarfi, 2012).  Handleiðsla 

er sögð vera samtal milli skjólstæðings (e. coachee) og handleiðara (e. 

coach) þar sem sá sem handleiddur er fær aðstoð við að læra (Downey, 

2003). Í stað þess að gefa ráð er hlutverk handleiðara að spyrja spurninga 

og opna augu skjólstæðings fyrir nýjum möguleikum. Einn helsti tilgangur 

handleiðslusamtala er að brúa bilið milli þess sem er og þess sem gæti orðið 

(Rogers, 2008).  

Þeir nemendur sem fara í gegnum þjálfunarferli í Dene Magna (e. 

learning to coach) eru nefndir handleiðarar (e. student coaches). Hand-

leiðari þarf að búa yfir ákveðinni færni. Hana öðlast hann meðal annars 

þegar hann nær tökum á handleiðslutækninni Grow. Hún felur í sér að 

handleiðari verður að vera tilbúinn til að hlusta og varpa fram réttum 

spurningum til þess sem hann er að handleiða þannig að viðkomandi verði 

fær um að finna lausnir á þeim áskorunum sem hann stendur frammi fyrir. 

Handleiðari á ekki að gefa svör og hann á alls ekki að dæma. Hann á hins 

vegar að hafa hæfni til að aðstoða þann sem handleiddur er til að finna  

úrlausnir á áskorunum/vandamálum sínum (Handleiðslutækni til að auka 

gæði í skólastarfi, 2012). Handleiðslusamtal, líkt og hér er til umfjöllunar, á 

sér stað í kjölfar þess að kennari hefur fengið nemanda úr hópi handleiðara 

til að skoða ákveðna þætti kennslu sinnar. Í samtalinu á ákveðin endurgjöf 
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sér stað. Nemandi og kennari ræða saman og leggja mat á hvernig bæta 

megi starfsemina sem til skoðunar er. Samræður nemenda og kennara 

byggjast á virkri hlustun og því að nemendur spyrja kennara spurninga sem 

leiða þá til ígrundunar og í framhaldinu viðeigandi lausna. Að vera góður 

hlustandi og spyrill eru eiginleikar sem nýtast handleiðara vel. Handleiðari 

segir ekki skjólstæðingi hvað hann á að gera og hann fellir ekki dóma 

(Handleiðslutækni til að auka gæði í skólastarfi, 2012). Handleiðslusamtal 

fer fram eftir fyrirfram ákveðnum reglum og fylgir ákveðnum ramma, Grow. 

Ramminn er samansettur af hjálparspurningum sem handleiðari styðst við. 

Spurningunum er ætlað að halda utan um samræður nemenda og kennara 

með því að leiða þátttakendur áfram í umfjöllun sinni um ákveðin málefni 

og þannig stemma stigu við ómarkvissri og ómálefnalegri umræðu. Eftir því 

sem handleiðari vex í starfi sínu verður meira flæði í samtölunum og 

stuðningurinn við spurningarammann minnkar (Downey, 2003). Í viðauka er 

að finna heildaryfirlit yfir rammann (viðauki D). Helstu þættir hans eru: að 

finna markmið fyrir handleiðsluna, lýsing á núverandi aðstæðum, endurgjöf, 

leit og tillögur að lausnum, niðurstöður, áform, tímasetningar og stuðningur 

(Handleiðslutækni til að auka gæði í skólastarfi, 2012). Á mynd 1 má sjá 

lykilatriði Grow aðferðarinnar og hvernig þau mynda umgjörð 

handleiðslusamtals (Downey, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Handleiðslutæknin Grow.  

       

Á handleiðslufundum er lögð áhersla á gagnkvæma virðingu og 

sameiginlegt markmið um aukin gæði náms og kennslu. Grunnurinn að 

góðu samstarfi er talinn ekki síst því að þakka að nemendur og kennarar 

skólans hafa gengið í gegnum sömu þjálfun og deila því kunnáttu og 

skilningi á starfi handleiðara og tilgangi handleiðslusamtala (Dene Magna, 

e.d.c). Downey (2003) leggur áherslu á að hvernig svo sem handleiðsla er 



 

26 

skilgreind sé ljóst að það sé að lokum sá sem handleiddur er, kennarinn í 

þessu tilviki, sem ákveður hvort og hversu mikilvæg handleiðslan hefur 

verið honum. Hann einn veit hversu mikið hann hefur lært á 

handleiðslufundum, hversu honum hefur tekist að bæta sig í starfi og 

hversu mikla ánægju það hefur fært honum (Downey, 2003). 

Ef  handleiðslufundir nemenda og kennara eiga að festa rætur og verða 

eðlilegur þáttur í skólastarfi þarf að skoða þann jarðveg sem fyrir er. Nýir 

starfshættir og vinnubrögð þurfa að eiga samleið og geta vaxið og dafnað 

við hlið þeirra sem fyrir eru. Þannig má auka líkur á að vel takist til við 

innleiðingu þeirra og þeir verði þeim fljótt tamir sem þá hyggjast nýta. Þar 

sem ekki hefur nægjanlega vel tekist til er ástæðan talin geta verið ófrjór 

jarðvegur; ólík skólamenning og ólíkar áherslur í sjálfsmati (Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2002). Með þetta í huga er eðlilegt að velta fyrir sér hvernig 

handleiðslutækninni sem hér er lýst vegnar í nábýli við aðrar aðferðir sem 

skólar á Íslandi hafa nýtt sér til að meta skólastarfið fram að þessu. Lífslíkur 

hennar verða líklega betri ef henni er fyrirkomið þar sem skyldum 

vinnubrögðum er fyrir að fara. Í skóla, líkt og Árskóla, þar sem áhersla er 

lögð á samráð kennara og gildi þess að læra hver af öðrum er trúlega 

auðveldara að sjá tilgang með nýjum flötum á  samstarfi, nú við nemendur. 

Kennarar sem hlustað er á eru líklegir til að hlusta (MacBeath, 2006). Raddir 

nemenda munu vísast ná eyrum þeirra.  

2.4 Matskenningar 

Innra mat veitir upplýsingar um styrkleika í starfi skóla og það sem betur má 

fara. Með hliðsjón af niðurstöðum innra mats eru umbætur skilgreindar og 

skipulagðar. Grunnur matsvinnu liggur í svokölluðum matskenningum. Þær 

eru nokkurs konar uppskriftir fyrir þá sem vinna að því að meta skólastarf. 

Þegar unnið er að umbótum á innra starfi er mismunandi hvaða kenningu 

eða nálgun stuðst er við. Fer það eftir viðfangsefninu og hvaða tilgangi það 

þjónar. Þátttaka nemenda og áhrif á mat á innra starfi er til að mynda líkleg 

til að festa rætur í því sem kallað er þátttakendamiðað mat.    

Áhersla þeirra sem vinna með þátttakendamiðað mat (e. participant-

oriented) að leiðarljósi er á þá sem nota ákveðna þjónustu og upplifun 

þeirra af starfinu sem metið er (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Í mati á innra 

starfi í skólum hafa kennarar lengstum tekið þátt í að meta gæði 

skólastarfsins. Í sumum skólum hefur annað starfsfólk bæst í hóp þeirra sem 

meta. Viðhorf þessara tveggja hópa, kennara og annars starfsfólks, eru því 

kunn innan þeirra skóla sem þegar vinna að sjálfsmati og hafa án efa sett 

mark sitt á stefnumótun skólanna og þróun. Þar sem sjónarmiða nemenda 
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er ekki leitað með markvissum hætti hafa þau eðlilega ekki haft áhrif á 

ákvarðanir. Þátttakendamiðuð nálgun leggur áherslu á að kanna viðhorf 

allra hópa sem skólanum tengjast, starfsfólks, foreldra og nemenda. Viðhorf 

hópanna eru ólík og nauðsynlegt er að skilja hvaða merkingu fólk leggur í 

það sem fram fer (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008).  Sá hópur sem hvað mesta 

reynslu hefur af námi og kennslu er nemendur. Því ætti að vera eftir nokkru 

að slægjast þegar þeim er bætt við hóp þeirra sem þegar vinna við mat á 

innra starfi og viðhorf þeirra bætast við þau sem fyrir eru.  

Að ráðfæra sig við nemendur um nám og kennslu og veita þeim aðild að 

ákvarðanatöku er skref í þá átt að byggja upp skóla sem lærir. Þátttaka, 

samvinna og sameiginleg ábyrgð þeirra sem byggja samfélag skóla einkenna 

lærdómssamfélög og skóla sem lærir. Þau einkennast af því að allir vinna 

saman að því að breyta og bæta starfsemi skólans með því að skoða og 

meta gagnrýnið það sem verið er að gera (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998).  Í skóla sem lærir ríkir viðhorfið að þar geti allir haft gagn 

af samvinnu og samráði samstarfsfólks. Þar er því álitið eðlilegt að kennari 

og nemandi læri hvor af öðrum. Báðir skynja að reynsluheimur annars og 

þekking er hinum mikilvægur.  

Innan hugtaksins þátttakendamiðað mat rúmast valdeflingarmat (e. 

empowerment evaluation) og lýðræðislegt rökræðumat (e. deliberative 

democratic evaluation). Þegar valdeflingarmat er viðhaft er horft til 

valdeflingar ákveðins hóps innan ákveðins samfélags (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2008). Hér er átt við nemendur sem þurfa að læra hæfni til sjálfsmats, þá 

þarf að efla og þjálfa í viðleitni til að auka áhrif þeirra í mati á skólastarfi. 

Valdeflingarmat er hluti af skipulagi og fyrirkomulagi sjálfsmats. Það líkt og 

valdeflingarferli felur í sér aðstoð og handleiðslu þar sem stefnan er sett á  

aukna dreifingu í ákvarðanatöku  (Fetterman, 2001). Laverack horfir til þess 

að valdefling komi innan frá (Laverack, 2004). Áður en af henni getur orðið 

eflist fólk og styrkist við hjálp og handleiðslu annarra; er sjálft virkt í ferlinu 

án þess þó að geta farið í gegnum það á eigin spýtur (Fetterman, 2001). 

Þegar nemendur fara í gegnum valdeflingarferli er verið að gera þá hæfari 

til þátttöku í umræðum um skólastarf. Þegar þeir hafa fengið tilfinningu fyrir 

því að geta tekið þátt og upplifa að sjónarmið þeirra skipti máli og séu metin 

að verðleikum hefur valdefling skilað árangri.  

Valdeflingarmat í tengslum við mat á skólastarfi felur í sér að 

þátttakendur skoða og meta sjálfsmatsaðferðir þær sem innleiddar hafa 

verið í skólana og breyta þeim og bæta í takt við aðstæður. Valdeflingarmat, 

ólíkt ýmsum öðrum nálgunum við matsstörf, felur ekki í sér lok matsferils 

heldur tryggir áframhaldandi umræður um gildi og gagnsemi ákveðinna 
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sjálfsmatsaðferða sem leiða gjarnan til breytinga og umbóta á sjálfsmats-

kerfum (Fetterman, 2001). Annmarkar geta komið í ljós þegar fólk kynnist 

aðferðum betur. Reglulega þarf því að meta og endurmeta það sem gert er. 

Nauðsynlegt getur reynst að aðlaga sjálfsmatskerfi betur starfinu innan 

skólanna. Dæmi um þetta er þegar starfsfólk sem vinnur með Gæðagreina 

býr til nýja gæðagreina þegar þeir sem fyrir eru ná ekki yfir þá þætti 

skólastarfsins sem verið er að meta.   

Fetterman (2001) skiptir valdeflingarmati í þrennt. Fyrst þarf að 

skilgreina markmið og tilgang sjálfsmatsvinnunnar. Næst þarf að forgangs-

raða þeim þáttum skólastarfs sem á að meta. Þá leggja þátttakendur mat á 

styrk- og veikleika kerfisins, það er hversu vel það hentar til að meta valda 

þætti skólastarfsins. Að lokum leggja þátttakendur á ráðin um framhald 

sjálfsmatsvinnunnar (Fetterman, 2001). Þessi lýsing nær í stórum dráttum 

yfir það ferli sem nú er hafið í Árskóla. Markmiðið með sjálfsmatsvinnunni 

framundan er að auka þátttöku nemenda til að hafa áhrif á skólastarf. 

Stefnt er að því að nemendur taki þátt í umræðum um nám og kennslu. 

Umræðum nemenda og kennara er ætlað að finna veikar og sterkar hliðar á 

starfinu innan kennslustofunnar; styrkja það sem vel gengur og bæta það 

sem þarf. Nýir starfshættir verða innleiddir og aðlagaðir aðstæðum og 

áherslum sem ríkja innan skólans. Að lokum verður lagt mat á hvernig þeir 

henta til að koma sjónarmiðum nemenda á framfæri við kennara og næstu 

skref hugleidd. Í þessu ferli öllu er aðkoma nemenda mikilvæg. Þeir geta 

haft áhrif á sjálfsmatsaðferðir og frekari útfærslu sjálfsmatsvinnunnar, 

sérstaklega sé þess  gætt að hafa þá með í ráðum frá upphafi. Nemendur 

geta verið viðkvæmir fyrir aðild sinni og því er nauðsynlegt að íhuga 

aðkomu þeirra við byrjunarreit (Kränzl-Nagl og Zartler, 2010).  Hér er það 

gert. Nemendur fá tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri frá 

fyrstu stundu og þeir verða áfram þátttakendur í innleiðingarferli nýrra 

starfshátta og mati á þeim. Valdeflingarmat er mikilvæg nálgun í 

sjálfsmatsferli skóla. Þar sem það er viðhaft er mat og endurskoðun aðferða 

algengt ferli. Áhersla er lögð á þróun aðferða, úrbætur og þann endalausa 

lærdóm sem má draga af slíku ferli  (Fetterman, 2001).  

Sjálfsmatsaðferðir er rétt að skoða reglulega og í samhengi við aðstæður 

og menningu einstakra skóla. Þannig væri nauðsynlegt að meta sérstaklega 

þátttöku nemenda í mati á skólastarfi. Vert væri að spyrja hversu mikil hún 

sé í raun, hver séu gæði hennar og áhrif á skólastarfið. Nemendur sjálfir eru 

lykilmenn þegar nemendaþátttaka er metin. Án þess að spyrja þá er ekki 

hægt að meta hvað gert er í nafni hennar. Ein leið til að meta gæði og áhrif 

nemendaþátttöku er að nota gæðagreina. Gæðagreinar sem kennarar og 

nemendur setja saman gagngert til að meta gæði handleiðslufunda eru 



 

29 

handhægir þar sem kennarar og nemendur hafa vanist því að meta sterkar 

og veikar hliðar ákveðinna þátta skólastarfsins með gæðagreinum. 

Matslistar sem segja til um gæði og áhrif matsvinnu með nemendum eru 

hentugir til að meta áhrif sem matsvinna hefur á nemendur sjálfa, nám og 

kennslu í skólanum, vinnu við innra mat í skólanum, viðhorf gagnvart 

börnum og viðurkenningu á réttindum barna (Lansdown, 2010). Hér meta 

þátttakendur sjálfir hvort markmiðum samstarfsins sé náð og er það í  fullu 

samræmi við vinnubrögð sem stýrast af nálgun valdeflingar, 

valdeflingarmats og viðmiðum um þátttakendamiðað mat. 

Með valdeflingu er stefnt að því að þjálfa nemendur til að vinna að mati 

á innra starfi, taka þátt í umræðum um skólastarf og aðstoða kennara sína 

við að leita lausna og úrbóta í kennslu sinni. Nemendum er kynnt ákveðin 

samræðu- og handleiðsluaðferð sem þeir nýta á handleiðslufundum sínum 

með kennurum. Með því að beita aðferðum valdeflingarmats er þátttaka 

nemenda færð yfir á næsta stig. Þeim yrði ekki einungis gert kleift að hafa 

áhrif á nám sitt og þá kennslu sem þeir fá heldur fengju þeir að auki að hafa 

sitt að segja um aðferðirnar sem væru innleiddar í skólann og þeir notuðu 

við að meta og hafa áhrif á skólastarfið. Þegar aðkoma nemenda að mati á 

námi og kennslu er undirbúin er því stuðst við valdeflingarmat eins og 

Fetterman setur það fram. Í kynningu til nemenda og í umræðum um 

væntanlega þátttöku þeirra í mati á innra starfi fá þeir tækifæri til að segja 

skoðun sína á slíku vinnulagi; gera athugasemdir við aðferðina, velta fyrir 

sér tilganginum með þátttöku sinni og  möguleikum sínum til að hafa 

raunveruleg áhrif á kennslu í skólanum, svo eitthvað sé nefnt. 

 Þegar hugað er að valdeflingu og því hvernig hún verður best 

framkvæmd er skynsamlegt að skoða innviði lýðræðislegs rökræðumats. 

Viðmið lýðræðislegs rökræðumats krefjast þátttöku allra hagsmunaaðila (e. 

inclusion), samræðu í matsferlinu (e. dialogue) og rökræðu um niðurstöður 

(e. deliberation) (House og Howe, 2000). Í mati á gæðum skólastarfs sem 

unnið væri undir merkjum þessarar nálgunar væru nemendur því engin 

undantekning. Þeir eru óneitanlega hagsmunaðilar ásamt foreldrum og 

starfsfólki skóla. Sjálfsmat er ekki markmið í sjálfu sér. Það er leið sem farin 

er til að bæta námsaðstæður og árangur nemenda (Jón Baldvin Hannesson, 

Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). Samkvæmt áherslum 

lýðræðislegs rökræðumats eru ákveðin umæðuefni tekin fyrir og þátt-

takendur fá tækifæri til að koma hugmyndum sínum og skoðunum á 

framfæri. Stefnt er að lýðræðislegum umræðum þar sem viðstöddum er 

gefið tækifæri til að tjá álit sitt á aðkomu nemenda að sjálfsmatsvinnu, 

innleiðingarferli nýrra aðferða og nýjum vinnubrögðum.  
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Sjálfsmatskerfinu, Gæðagreinum, sem hér hefur verið til umfjöllunar og 

matsaðferðinni Grow bregður til lýðræðislegs rökræðumats. Samkvæmt því 

sem sagt er um lýðræðislegt rökræðumat eiga allir hagsmunaaðilar að eiga 

aðild að matinu til að tryggja lýðræðislega þátttöku. Í öðru lagi eiga sömu 

hagsmunaaðilar að ræða saman um matssniðið og matsspurningar. Í þriðja 

lagi rökræða aðilar um niðurstöðurnar og semja um það sem ber á milli 

(House og Howe, 2000). Í Árskóla hefur stefnan frá upphafi verið sett á 

þátttöku sem flestra í mati á innra starfi. Kennarahópurinn tók fyrstu skrefin 

í sjálfsmatsvinnu, aðrir starfsmenn skólans bættust í hóp þeirra í 

framhaldinu, hópur nemenda hefur tekið þátt í nemendamati með 

Gæðagreinum í tvígang og þátttaka foreldra er innan seilingar. Með aðkomu 

nemenda og síðar foreldra er hringnum lokað. Þátttaka allra helstu 

hagsmunaaðila væri tryggð þegar hér væri komið sögu. Með því að aðilar 

ákveði saman hvaða þætti skólastarfsins eigi að meta hverju sinni 

forgangsraða þeir sjálfir þáttum sem metnir eru. Þegar unnið er að 

sjálfsmati eftir aðferðunum sem hér hafa verið tíundaðar þá eru 

lýðræðislegar rökræður lykilorð. Í þeim taka sem flestir hagsmunaðila þátt. 

Þannig er það fólksins sem næst stendur því sem meta skal að meta og 

vinna að því að bæta starfsemina (MacBeath og McGlynn, 2002). 

Nemendamat með gæðagreinum er einn vettvangur þess að rökræða 

um skólastarf. Annan vettvang má finna í samtölum nemenda við kennara 

eftir að þeir hafa tileinkað sér handleiðslutækni Dene Magna. Markvissar 

rökræður eru taldar geta gert nemendur hæfari í félagslegum samskiptum, 

aukið umburðarlyndi þeirra, sanngirni og virðingu fyrir skoðunum annarra, 

hjálpað þeim til að komast að lýðræðislegum niðurstöðum, haft áhrif á 

vitsmunalega færni þeirra og aukið almenna þekkingu þeirra (Reich, 2007). 

Þó ekki væri nema með þetta í huga væri full ástæða til að fjölga þeim 

tækifærum sem nemendur hafa til að taka þátt í umræðum um skólamál. 

2.5 Hugtakið þátttaka 

Þátttaka er víðfeðmt hugtak. Óháð aldri þá fylgir því að taka þátt í einhverju 

tilfinningin um að tilheyra og leggja eitthvað af mörkum. Þátttaka skapar 

tækifæri til að þroskast í leik og starfi og þátttaka felur í sér áhrif á 

umhverfið. Með aðild sinni setur viðkomandi mark sitt á það sem hann 

tekur þátt í. Hann ber að sama skapi nokkra ábyrgð á því að breyta því sem 

fyrir var. Í íslenskri orðabók er þátttaka sögð vera hlutdeild (Íslensk orðabók 

handa skólum og almenningi, 1980:815). Þegar þátttaka nemenda í mati á 

skólastarfi er til skoðunar er vert að spyrja í hverju hún sé í raun fólgin og 

hvert sé markmið hennar. Einnig er rétt að spyrja í framhaldinu hvort hún sé 
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eftirsóknarverð og hvað gefi henni gildi. Svör við þessum hugleiðingum 

birtast sum hver á þessum síðum, önnur bíða þess tíma að hægt verði að 

meta raunverulega þátttöku nemenda og hverju hún skilar til 

skólasamfélagsins. Að ljá máli skoðun sína, hafa áhrif og eiga hlutdeild í 

ákvörðun er það form þátttöku sem hér er lagt til grundvallar. Hugmyndir 

nemenda og viðhorf hljóta vægi og verða raunverulegar um leið og þeim er 

veitt verðskulduð athygli og þeim sér stað í  ákvörðunum sem teknar eru 

(Lansdown, 2010). Með þátttöku markar viðkomandi spor sín í sandinn. 

Virk þátttaka nemenda getur átt sér langan aðdraganda. Skrefin, sem 

tekin eru í þá átt að auka almenna þátttöku og raunveruleg áhrif nemenda á 

skólastarfið, geta verið stutt en þar sem þau eru stigin af ákveðni fer 

þátttaka nemenda stigvaxandi. Þátttaka nemenda í umræðum um 

skólastarf getur þannig farið frá því að vera lítil sem engin yfir í það að 

nemendur taki virkari þátt í ákvarðanatöku um leið og hugmyndir þeirra og 

viðbrögð við þeim eru rædd. Slíkt getur að lokum leitt til þess að nemendur 

vinni markvisst með kennurum að breytingum og þróun innan skólans. 

Þátttöku nemenda má skoða frá fleiri hliðum en því stigi sem hún er stödd á 

hverju sinni. Flutter og Rudduck (2004) vilja skoða hana út frá umfangi, 

sjónarhorninu sem henni er gefið, tímarammanum sem henni er úthlutað 

og áhrifunum sem henni er ætlað að hafa (Flutter og Rudduck, 2004a).  

Raunveruleg hlutdeild nemenda í ákvörðunum er háð því að skoðanir 

þeirra séu virtar og kennarar taki mið af þeim við skipulagningu. Það er til 

lítils að ræða við nemendur og fá álit þeirra á ákveðnum atriðum ef ekki er 

vilji til að taka mark á því sem sagt er og gera breytingar til samræmis við 

það. Nemendur hafa lýst yfir áhyggjum sínum af því að ekkert sé gert með 

skoðanir þeirra, þeir segjast spurðir álits en áhugi þeirra til að taka þátt 

dvíni þegar þeim verður ljóst hversu lítil áhrif þeir í raun hafa (Flutter og 

Rudduck, 2004b; Morgan, 2009; Wilson, 2009). Það er mikilvægt hverri 

manneskju að virðing sé borin fyrir henni, hlustað á hana og skoðanir 

hennar virtar. Ef skapa á lærdómsumhverfi með sameiginlegum 

markmiðum og gildum, það er skóla sem lærir, þurfa allir að geta unnið 

saman, deilt gildum og viðhorfum, styrk- og veikleikum. Stuðningur, traust 

og heiðarleiki eru mikilvægar undirstöður valdeflingar og valdeflingarmats 

(Fetterman, 2001). Raddir nemenda þrífast best í andrúmslofti sem 

einkennist af trausti og víðsýni. Jákvætt viðhorf í garð nemenda og 

viðurkenning á flóru nemendahópsins og fjölbreytileika greiðir fyrir virkri 

þátttöku nemenda. Farsæl og árangursrík nemendaþátttaka er talin líklegri 

til að festast í sessi í skólum þar sem raddir allra nemenda eru álitnar jafn 

mikilvægar. Að spyrja nemendur getur að vissu leyti verið áhættusamt. Þeir 

segja hlutina eins og þeim finnst þeir vera. Svör þeirra eru yfirleitt sanngjörn 
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og næstum alltaf heiðarleg (MacBeath, 2006). Í skólum sem einkennast af 

ofansögðu þurfa nemendur ekki að hafa áhyggjur af því að sjónarmið þeirra 

hafi neikvæð áhrif á kennara (Flutter og Rudduck, 2004b). Þegar nemendur 

og kennarar ræða um nám og kennslu, markmið og leiðir og hvort og 

hvernig þeim er og verður náð verður gagnkvæm virðing fyrir viðhorfum 

beggja að vera til staðar og vilji til að vinna saman að umbótum. Nemendur 

og kennarar þurfa að vera tilbúnir til að taka áhættu og ábyrgð sem fylgir 

nýjum starfsháttum. Þeir verða að vera samstiga, bæði þegar vel gengur og 

þegar hallar undan fæti (Fetterman, 2001). Áður en litið er á nemendur sem 

virka þátttakendur í ferli breytinga innan skóla gæti ákveðin 

hugarfarsbreyting þurft að eiga sér stað. Þannig er ekkert endilega horft til 

nemenda sem þátttakenda í breytingaferli innan stofnana (Fullan, 2001). 

Staða þeirra er því ekki þeirra sem breyta heldur frekar þeirra sem njóta 

þess sem breytist þegar vel tekst til. 

2.6 Ávinningur af þátttöku nemenda í mati á innra starfi og 
hugsanlegar hindranir 

Þátttaka felur ætíð í sér breytingar. Þær hafa áhrif, ýmist á einstaklinginn 

eða samfélagið sem hann lifir og hrærist í. Ávinningur nemenda sem fá með 

markvissum hætti að láta álit sitt á skólastarfi í ljós er bæði persónulegur og 

félagslegur. Aukinni ábyrgð og aðild að ákvörðunum fylgir aukið sjálfstraust 

og bætt sjálfsmynd (Flutter og Rudduck, 2004a; Myers, 1996). Vellíðan fylgir 

því að fá tækifæri til að vinna með fullorðnum á jafnréttisgrunni. Lærdómur 

er fólginn í því að vinna í hópi jafnaldra, það styður við félagslega færni og 

getur einnig orðið uppspretta nýrrar vináttu (Kränzl-Naagl og Zartler, 2010). 

Færri fjarvistir úr skóla og lægri tíðni skemmdarverka hafa einnig verið 

settar í samband við aukna nemendaþátttöku (Kaba, 2001). Ýmsir hafa 

orðið til að benda á áhrifin sem aukin þátttaka nemenda getur haft á 

viðhorf nemenda almennt til náms. Þannig er hún talin auka skilning þeirra 

og vitund um lærdómsferlið; sögð hjálpa þeim til að sjá mikilvægi náms og 

kenna þeim að ræða um nám á faglegan og fræðilegan hátt (Flutter og 

Rudduck, 2004a). Út frá uppeldislegu sjónarmiði er mikilvægt að nemendur 

fái tækifæri til að hafa áhrif á námslegt umhverfi sitt. Með þátttöku sinni í 

skipulagi náms og kennslu læra þeir meira, fá aukna hvatningu og sjá fremur 

tilgang með námi sínu (Fullan, 2001).  

Margt bendir til að þátttaka og aðild nemenda geti skipt sköpum fyrir 

framgang þróunarstarfs í skólum. Nemendur eru lykilaðilar þegar unnið er 

með stefnu skóla og skipulag. Viðhorf nemenda og upplifun eru áskorun 

þeim sem ákvarðanir taka og geta haft mikil áhrif á hvernig tekst að skapa 
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jákvætt lærdómssamfélag (De La Osca, 2005). Nemendur, sem eru aðilar að 

því sem verið er að gera, geta virkað sem mikilvægur hvati á breytingarstarf. 

Því skiptir miklu máli að virkja frumkvæði nemenda með því að gera þá að 

þátttakendum í umbótum og fela þeim ábyrgð (Hopkins, o.fl., 1994). Eftir að 

nemendur hafa verið kallaðir til samstarfs og þátttöku í ákveðnum 

verkefnum innan skólans, í þessu tilfelli sjálfsmatsvinnu, þjálfast þeir í að tjá 

skoðanir sínar og hlusta á sjónarmið annarra. Færni þeirra í að beita 

lýðræðislegum vinnubrögðum er líkleg til að aukast og hana taka þeir síðan 

með sér út í lífið. Persónuleg og félagsleg staða ungmennanna styrkist innan 

skólans sem  skilar sér í aukinni færni þeirra til að taka virkan þátt í lífi og 

starfi samfélagsins utan hans.  

Ávinningur starfsfólks skóla, sem vinnur með nemendum að mati á innra 

starfi, er helst fólginn í því að nemendur hafa gjarnan annan sjónarhól á 

hlutina heldur en hinn fullorðni. Með því að ræða skipulag kennslu við 

nemendur sína kynnist kennarinn þörfum þeirra, skoðunum og óskum. 

Hann lærir einnig aukið umburðarlyndi um leið og hann deilir valdi með 

nemendum sínum (Kränzl-Nagl og Zartler, 2010). Kennari sem nýtur góðs af 

umsögn nemenda sinna um einstaka þætti kennslunnar á kost á að sjá það 

sem annars gæti farið framhjá honum. Hann á möguleika á að breyta og 

bæta kennsluhætti sína til samræmis við ábendingar nemenda og innleiða 

nýjar hugmyndir, tengsl hans við nemendur eru líkleg til að verða nánari og 

bekkjarandinn betri og hann kynnist hvers nemendur eru megnugir þegar 

kemur að því að meta kennslu og láta álit sitt í ljós (Flutter og Rudduck, 

2004a). Að auki er líklegt að aukið samráð og samstarf kennara og nemenda 

í vinnu við sjálfsmat verði til þess að allt starf innan skólans litist af 

samvinnu þar sem aukin þátttaka og virkni nemenda mun hafa áhrif langt 

utan þess hóps sem sest niður og metur einstaka þætti skólastarfsins.  

Ávinningur skóla sem kýs að fá nemendur sína til vinnu við sjálfsmat er 

mikill. Aðkoma þeirra eykur líkur á að innra mat skili bættum skólabrag og 

betra skólastarfi (Flutter og Rudduck, 2004a). Nemendur hafa langa reynslu 

af námi og kennslu. Þeir þekkja sjálfa sig sem námsmenn og geta því haft 

góðan skilning á námslegri stöðu sinni (De La Osca, 2005). Þeir vita hvað 

einkennir góða kennara, þeir bera skynbragð á hegðun og hvað það er sem 

stjórnar henni (Yamashita og Davies, 2010). Fyrir utan að þekkja vel veikar 

og sterkar hliðar kennarans eru nemendur áhugasamir um að fá að taka 

þátt í slíkum störfum sem sjálfsmat felur í sér (Ragnheiður Axelsdóttir, 

2010). Það að nemendur skoði og meti kennslu einstakra kennara er aukin 

heldur þægilegt þegar kemur að skipulagi innan stofnunarinnar  (MacBeath 

og McGlynn, 2002). Litlu þarf að breyta skipulagsins vegna, nemendur sækja 

sínar kennslustundir og þar fer athugunin eða matið fram. Kennari og 



 

34 

nemendur eiga síðan stuttan fund þar sem endurgjöf fer fram. Á fundinum 

ræða nemendur við kennara með fyrirfram ákveðinn spurningaramma sem 

grundvöll samræðna. Nemendur geta veitt mikilvægar upplýsingar um 

skólastarfið, upplýsingar sem enginn annar hópur kann að búa yfir. Reynsla 

þeirra og sjónarmið er önnur en kennaranna og án vitundar um viðhorf 

þeirra færu skólar mikils á mis (Wilson, 2009). Upplifun nemenda, 

skilningur, þekking og skoðanir eru mikilvægar skóla sem vill bæta og þróa 

starfshætti sína. Með því að spyrja nemendur ráða hefur skólinn meiri 

möguleika á að uppfylla ákvæði Aðalnámskrár um að nám og kennslu skuli 

sníða að þörfum nemenda. Sá skóli og einstaka kennarar hans hefur 

tækifæri til að breyta áherslum sínum og vinna út frá gögnum sem 

nemendur sjálfir hafa lagt til með svörum sínum og innleggjum í umræðum 

um skólastarf.  

Eðli málsins samkvæmt er skólastarf í stöðugri þróun. Ekki er langt síðan 

skólafólk fór að horfa til nemenda og þeirra áhrifa sem þeir gætu haft á 

þróun skólastarfs. Þegar leitað er nýrra leiða til að bæta innra starf skóla er 

skynsamlegt að fá nemendur til samráðs (Flutter og Rudduck, 2004a). Með 

þátttöku sinni í mati á innra starfi geta nemendur beint sjónum 

skólastjórnenda og kennara að veikum og sterkum hliðum skólastarfsins og 

þannig leiðbeint um þau verk sem þarf að vinna í átt til umbóta. Ýmsir hafa 

orðið til þess að segja þátttöku nemenda styrkja og auðga umræður um 

skólastarf og einhverjir hafa tekið svo djúpt í árinni að segja að með því að 

leita ekki álits  nemenda á skólastarfinu sé hætt við að skólinn bregðist ekki 

aðeins nemendum sjálfum heldur samfélaginu öllu (De La Osca, 2005). Í 

skóla sem vinnur að því að greiða götu virkrar aðkomu nemenda ríkir 

ákveðinn skilningur og viðurkenning á því að viðhorfa nemenda skuli leitað 

og þau séu skólastarfinu til gagns í viðleitni til úrbóta. Starfsfólk þess skóla 

er meðvitað um ávinning þann sem  þátttaka nemenda hefur og það er 

tilbúið til að skapa nemendum tækifæri til að setja fram skoðanir sínar og 

hafa með þeim áhrif á innra starf skólans. Þar sem skoðunum nemenda er 

gaumur gefinn eru breytingar ekki aðeins líklegar til að hafa áhrif til góðs 

heldur geta viðhorf nemenda beinlínis tryggt betri lausnir (Fullan, 2001). 

Kostir þess að eiga samráð við nemendur og leita álits þeirra eru margir 

en að sama skapi geta ákveðnar hindranir staðið í vegi fyrir aukinni þátttöku 

nemenda. Óumdeilt hefur réttur barna til að láta álit sitt í ljósi og eiga 

möguleika á að hafa áhrif á ákvarðanir verið samþykktur víða. Viðurkenning 

á fyrrgreindum réttindum kemur þó ekki í veg fyrir að ýmsar hindranir 

standi í vegi fyrir því að vel takist til við að uppfylla ákvæðin sem byggt skal 

á í íslenskum skólum. Að tryggja rétt barna til þátttöku og möguleika þeirra 

til að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru varðandi innra starf í skólum 
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getur verið flókin framkvæmd. Yfirvöldum menntamála og 

skólastjórnendum ber að leita leiða til  að lög og ákvæði, sem samþykkt hafa 

verið, nái fram að ganga.  

Mikið starf er óunnið þegar kemur að því að auka vitund og þekkingu 

manna á getu barna til að taka þátt í og hafa áhrif á málefni sem þau varða. 

Ákveðin vanþekking og vantrú virðist vera fyrir hendi þegar kemur að því að 

sjá og viðurkenna hæfni barna til að eiga aðild að ákvörðunum sem teknar 

eru í skólanum. Ástæðuna má að hluta til rekja til þeirrar staðreyndar að 

börn tjá sig ekki með sama hætti og fullorðnir (Lansdown, 2010). Allar líkur 

eru á að vel takist til í samstarfi barna og fullorðinna þegar byggt er á 

gagnsæi varðandi málefni og markmið og samþykki fyrir því að að komi 

eitthvað upp á verði það leyst í sameiningu (Johnson, 2010). Kennarar hafa 

reyndar borið nemendum sem spurðir hafa verið álits góða sögu. Þeir telja 

þá vera fullfæra um að setja fram hugmyndir sínar til úrbóta og segja þá 

heiðarlega, sanngjarna og nákvæma í mati sínu (MacBeath, 2006; Sotkasiira, 

Haikkola og Horelli, 2010). Það sem getur komið í veg fyrir jákvæða upplifun 

kennara af samstarfi við nemendur er þegar starfsemi og menning skóla 

einkennist af stjórnun og framkvæmd þeirra sem valdið hafa án þess að 

kynning og undirbúningur fyrir kennara og nemendur fari fram.  

Þegar unnið er með einhverjum hætti að því að skoða og meta 

starfshætti og frammistöðu kennara þá er mikilvægt að hugleiða hvernig 

slíkt er kynnt. Það getur ráðið úrslitum um hvort kennarar sjái slíkt sem 

hvatningu eða kvöð, ánauð eða ávinning (MacBeath og McGlynn, 2002). 

Íslenskir grunnskólanemendur telja möguleika sína til að hafa áhrif á 

ákvarðanir takmarkaða. Þeir segja skipulag skólastarfs á ábyrgð fullorðinna, 

ákvarðanir teknar á forsendum fullorðinna og skólastjórar ráði að lokum 

(Ragnheiður Axelsdóttir, 2010). Finna má þessum skoðunum nemenda stað 

víða. Lansdown (2010) segir tækifæri nemenda til að tjá skoðanir sínar um 

ákveðna þætti innan skólans ósjaldan vera háð skilyrðum fullorðinna sem 

ákveða hversu mikil eða lítil afskipti nemendur geta haft af ákveðnum 

málefnum (Lansdown, 2010). Sú hætta er því fyrir hendi að farið sé á mis 

við góðar og mætar tillögur nemenda sem sjá hlutina jafnvel í öðru ljósi en 

þeir sem eldri eru.  

Verkefni sem snúast um að auka þátttöku barna eru ósjaldan runnin 

undan rifjum fullorðinna. Frumkvæði barna er ekki mikið þegar kemur að 

skipulagi og framkvæmd slíkra verkefna. Ákveðinn varnagla þarf að slá í ljósi 

þess að verkefnin geta í meira eða minna lagi verið gæluverkefni þeirra sem 

með börnunum vinna og hugðarefni nemenda komast jafnvel ekki á blað 

yfir það sem unnið er með (Malone og Hartung, 2010). Nemendur sjálfir eru 
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ekki líklegir til að leita réttar síns og krefjast aðkomu að ákveðnum málum 

innan skólans. Ástæður þess má meðal annars finna í því takmarkaða valdi 

sem þeir hafa eða telja sig hafa og takmarkaðri þekkingu þeirra á 

viðfangsefnum (MacBeath og McGlynn, 2002). Með því að kenna 

nemendum réttu handtökin og efla þá til dáða eykst öryggi þeirra og 

áræðni. Er það í góðu samræmi við það sem gerist í valdeflingarferli. 

Einstaklingar sem fara í gegnum slíkt ferli fá smám saman tilfinningu fyrir því 

að geta haft meiri áhrif á áætlanir og ákvarðanir í samfélagi sínu (Laverack, 

2004). Valdefling nemendahópsins getur breytt landslaginu umtalsvert. 

Með því að efla innra vald nemenda og styrk þeirra og getu til að vinna með 

öðrum er hálfur sigur í höfn. Frekari ávinning má tryggja með því að fjölga 

tækifærum nemenda til að láta í sér heyra og hafa áhrif. Aukin tækifæri til 

skoðanaskipta og hvatning til að láta álit sitt í ljós eykur líkur á að áhrif 

valdeflingar sjáist í hópi nemenda sem gæti með góðu móti skilað sér áfram 

í góðri, virkri og virtri þátttöku nemenda í umræðum um náms- og 

kennsluhætti.  

Áform um að auka valdið sem nemendur hafa til áhrifa kallar á ný 

viðhorf og raunveruleg þátttaka nemenda felur í sér ákveðna tilfærslu valds 

(Lansdown, 2010). Starfsfólk skóla þarf að vera tilbúið til að viðurkenna að 

ákveðið vald er sett í hendur nemenda um leið og þeim er boðið að borði 

þeirra sem vinna að mati á skólastarfi. Í raun gerjast raunverulegar 

breytingar á skólastarfi meðal kennara og nemenda en koma ekki að ofan 

(MacBeath og Mortimore, 2001). Hvati þess að eitthvað breytist þarf að 

koma innan frá.  

2.7 Lýðræði og lýðræðislegt verklag í skólum 

Í Evrópu hefur áhersla á virkni barna og þátttöku innan samfélaga sífellt 

verið að aukast (Kränzl-Nagl og Zartler, 2010). Hugmyndir og samþykktir um 

rétt barna til að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í málum sem þau 

varða skapa grunn fyrir slíkar áherslur. Réttindi barna, möguleikar, frelsi og 

vald til að hafa áhrif, eru hugtök sem órjúfanlega tengjast hugtakinu lýðræði 

(Jörgensen, 2004). Hugtakið nær yfir rétt einstaklinga og hópa til að láta í 

ljósi vilja sinn og hafa áhrif á samfélagsleg málefni (Íslensk orðabók handa 

skólum og almenningi, 2002). Á skólann má líta sem smækkaða mynd af 

samfélagi þar sem nemendur læra nauðsynlegar reglur í umhverfi þar sem 

lýðræðisleg samskipti ráða för. Skólinn er lykilstofnun þegar kemur að 

uppeldi til lýðræðis (Dewey, 2004). Þessar hugmyndir Johns Dewey hafa 

haft mikil áhrif á kennslu. Í samfélögum skóla fá þessar hugmyndir heitið 

nemendalýðræði. Þær fela í sér viðurkenningu þess að nemendur hafi 
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eitthvað um skólastarfið að segja og séu virkir í því starfi. Til að nemenda-

lýðræði geti vaxið og dafnað þarf að stuðla að jákvæðu viðhorfi gagnvart 

því.  

Samræður um skólastarf eru ein af áherslum nemendalýðræðis. Ýmsir 

fræðimenn, auk Deweys, hafa lagt áherslu á mikilvægi þess að nemendur 

taki virkan þátt í að skoða, ræða og hafa áhrif á nám og kennslu. Paulo 

Freire er einn þeirra. Hann taldi samræður mjög mikilvægar og lagði áherslu 

á að jafnræði ríkti meðal kennara og nemenda sem tækjust saman á við ný 

verkefni frá degi til dags. Freire áleit að skólastarf yrði aldrei metið án 

undangenginna umræðna um sameiginlega reynslu, hindranir, mistök og 

þróun. Hann sagði samræðu vera einkennandi fyrir allt mat á skólastarfi 

(Freire, 1985). Í kenningum Freires má sjá ákveðna samsvörun við það sem 

hér er til umfjöllunar. Kennarar fá nemendur til að skoða einstaka þætti í 

kennslustundum og nemendur fá tækifæri til að ræða þá við kennara. 

Kennararnir taka ákvarðanir sem hugsanlega taka mið af einhverju því sem 

nemendur hafa bent á eða kennarinn hefur sjálfur uppgötvað í samræðum 

sínum við nemendur. Þar sem slík vinnubrögð eru viðhöfð ríkir ákveðið 

jafnræði og virðing fyrir ólíkum hlutverkum.  

Hugmyndir Jurgens Habermas um samtöl milli manna sem virða hver 

annan og eru sammála um að ná niðurstöðu sem byggir á skynsamlegum 

rökum minna um margt á samræðu- og handleiðsluaðferðina Grow. 

Aðferðin á sér samsvörun í kenningunni sem felur í sér leikreglur 

rökræðulýðræðis. Báðar byggja á vissum forsendum sem þátttakendur 

verða að halda sig við. Úr kenningunni má lesa að þátttakendur þurfi að eiga 

þess kost að hefja máls á einhverju, láta í ljósi skoðanir sínar og viðhorf og 

fá tækifæri til að gera athugasemdir við skoðanir annarra (Myhre, 2001). 

Áður en vænta má aðildar nemenda að ákvörðunum sem teknar eru innan 

skóla þarf skólasamfélagið að bjóða nemendum upp á tækifæri til 

lýðræðislegrar þátttöku (Wilson, 2009). Hver svo sem verkefnin eru þurfa 

þau að stuðla að aukinni færni nemenda til að tjá skoðanir sínar og hlusta á 

viðhorf annarra. Í lýðræði felst krafa um að allir eigi rétt á að raddir þeirra 

heyrist.  

Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni sem gerir 

borgarana færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif á 

umhverfi sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Kennslustundir í lífsleikni, 

bekkjarfundir, bekkjarráð, málfundir, málþing, virk nemendafélög og 

skólaráð er vettvangur slíkrar þjálfunar. Þar þjálfast nemendur í að setja 

fram skoðanir sínar, standa með þeim og  hlusta á skoðanir annarra.  Þjálfun 

nemenda í lýðræðislegum vinnubrögðum innan skólanna og valdefling, í 
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þeim félagslegu störfum sem nemendum eru falin eða þeir veljast til, er af 

ýmsum talin forsenda þess að sömu einstaklingar geti tekist á við áskoranir 

og skyldur sem mæta þeim í skólasamfélaginu og í samfélagi fullorðinna að 

námi loknu. Slíkt ferli gerir nemendur að ábyrgari og sjálfstæðari borgurum 

sem geta lagt sitt af mörkum til samfélaga í þróun   (Kränzl-Nagl og Zartler, 

2010).  

Í Aðalnámskrá segir að starfshættir grunnskólans skuli einkennast af 

lýðræðislegu samstarfi þeirra sem þar starfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Um lýðræðisleg vinnubrögð gildir hið sama og margt annað að þau 

þarf að kynna, þjálfa, viðhafa og viðhalda. Nemendalýðræði er viðhaft þar 

sem andrúmsloft og menning lýðræðislegra samskipta ríkir og nemendur 

eru virkir þátttakendur í sem flestu innan skólans. Í skólum er gjarnan horft 

til nemendafélaga og skólaráða sem ákjósanlegs vettvangs til að þjálfa 

lýðræðislega starfshætti. Innan þeirra vébanda takast nemendur á við 

ákveðin málefni og leita lausna í samstarfi við aðra. Nemendafélög og 

skólaráð, svo og önnur verkefni sem fela í sér þjálfun í lýðræðislegum 

vinnubrögðum og samskiptum, eru góðra gjalda verð og innan margra 

þeirra nefnda og ráða sem fyrirfinnast í grunnskólum er unnið markvisst og 

mikilvægt starf.  

Verkefni nemendafélaga eru margbreytileg. Fulltrúar þeirra vinna í 

samráði við aðra nemendur skólans að því að koma sjónarmiðum nemenda 

til starfsfólks og skólastjórnenda þannig að nemendur geti haft áhrif á 

einstaka mál innan skóla. Í nemendarfélögum er unnið undir merkjum 

nemendalýðræðis. Þar er viðhaft svokallað fulltrúalýðræði. Í því felst að 

ákveðnir nemendur eru valdir til starfa í umboði ákveðins nemendahóps. 

Þekkt eru viðhorf nemenda sem hafa áhyggjur af kosningu nemenda eða 

vali fulltrúa. Þeir telja ákveðinn hóp nemenda líklegri en aðra til að hljóta 

sæti í slíkum ráðum. Nefna þeir vinsæla nemendur til sögunnar, ásamt þeim 

sem álitnir eru klárir og góðir (Morgan, 2009; Wilson 2009). Starf 

nemendafélaga er til þess fallið að þjálfa nemendur í ákvarðanatöku og 

getur sem slíkt eflt þá sem þátttakendur almennt.  Þar sem nemendafélög 

eru starfandi geta verið takmörk fyrir því að hvaða málum nemendur koma 

og hvar, innan skólans, þeir eiga möguleika á að hafa áhrif. Sums staðar 

virðist sem nemendafélögum séu falin einfaldari mál sem ekki eru líkleg til 

að hvetja til rökræðna eða vekja deilur, svo sem bekkjarkvöld, salernis-

aðstaða nemenda eða matseðlar í mötuneyti (Yamashita og Davies, 2010). 

Annars staðar má finna málefnum varðandi aga á göngum og skólalóðum 

svo og forvörnum og viðbrögðum við einelti stað á fundum nemendafélaga 

(Pocklington, 1996). Hver svo sem viðfangsefni nemendafélaga eru þá þarf 

þátttaka nemenda alltaf að skipta þá máli og nauðsynlegt er að þeir fái 
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tækifæri til að takast á við flóknari mál sem varða til að mynda nám og 

kennslu. Þar sem nemendafélög virðast ekki vera algengur vettvangur slíkra 

umræðna og viðfangsefni þeirra gjarnan önnur en að skoða og ræða starfið 

innan kennslustofunnar þá er rétt að huga að öðrum leiðum sem líklegri eru 

til að geta skapað umgjörð utan um samstarf og samráð kennara og 

nemenda.  Reynsla af því að eiga sæti í nemendafélagi sem tekur ákvarðanir 

um léttvægari mál getur í mörgu brugðið frá þeirri reynslu sem hægt er að 

öðlast þegar tekist er á við erfiðari mál, svo sem stefnu skólans í ákveðnum 

málum eða ráðningarmál starfsfólks (Wilson, 2009).  Hvatning og áhugi 

nemenda til að taka þátt og leggja sitt af mörkum snýst um mikilvægi þeirra 

ákvarðana sem þeir eiga hlutdeild í að taka, svo og líkurnar á að þeir upplifi 

breytingar í framhaldinu sem byggja á þeirra aðkomu að málum.  

Seta í stjórn nemendafélags og/eða skólaráði fullnægja hvorki þeim 

kröfum sem hægt er að gera um fjölda þeirra nemenda sem eiga að geta 

tekið þátt né eðli þeirra málefna sem til kasta nemenda eiga að koma. 

Viðhorf nemenda eru skólafólki enn að stórum hluta ókunn. Niðurstaðan er 

því sú að nemendur virðist enn skorta vettvang og aðferðir til að geta tekið 

þátt í samræðum um nám og kennslu (Pocklington, 1996). Í þeim skólum 

sem vinna kerfisbundið að því að festa nemendalýðræði í sessi er eilíft verið 

að horfa eftir auknum tækifærum nemenda til að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri og hafa áhrif á námsumhverfi sitt með virkari þátttöku á sem 

flestum sviðum skólalífsins. Efalaust eru margar leiðir færar til að tryggja 

nemendum aukin áhrif á starfið innan kennslustofunnar. Hér er sú leið farin 

að stýra þeim að borði innra mats og þeim færð áhöld sem álitin eru hjálpa 

þeim og kennurum þeirra til að ræða saman um nám og kennslu.  

Lögum um innra mat í skólum fylgdu nýir starfshættir. Þar sem áhrifa 

lýðræðislegs verklags gætir á það við um alla starfsemi skóla. Sjálfsmat er 

þar engin undantekning. Í viðmiðum um lýðræðislegt verklag felast þættir 

eins og virkni þátttakenda, þátttaka allra áhugasamra, þjálfunarfundir, 

réttur þátttakenda til að hafa áhrif á hvað metið er og með hvaða hætti það 

er gert og skilningur allra á því hvað verið er að gera í sambandi við mat á 

innra starfi (Sigurlína Davíðsdóttir og Lisi, 2006). Viðmiðin er öllum hollt að 

skoða sem telja sig vinna í anda lýðræðislegra starfshátta og vilja vinna að 

þátttöku nemenda í innra mati. Með því að bjóða nemendum til aukins 

samstarfs við kennara er verið að leggja frekari grunn að lýðræðislegum 

samskiptaháttum sem fylgja nemendum út lífið og eiga sinn þátt í að gera 

þá að virkari og ábyrgari borgurum. Slíkt verkefni má auðveldlega skoða 

sem verkefni í átt til aukinnar valdeflingar nemenda og góða viðbót við störf 

þeirra sem þegar vinna sem fulltrúar nemenda í ýmsum ráðum og stjórnum 

félaga innan skóla. Nýtt hlutverk nemenda felur í sér aukna ábyrgð og aukna 
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þátttöku auk þess sem það getur styrkt skóla í viðleitni þeirra til að fastsetja 

lýðræðislegri vinnubrögð.  Þegar upp er staðið eru nemendur ekki þeir einu 

sem njóta góðs af lýðræðislegum starfsháttum í  skólum. Í skólunum verður 

til betri skólabragur þar sem lýðræðislegir skólar stuðla að gagnkvæmri 

virðingu þeirra sem þar starfa, barna og fullorðinna, aukinni samheldni, 

minnkandi útilokun og einangrun, bættri sjálfsmynd og löngun til að verða 

öðrum að gagni, svo ekki sé minnst á meiri áhuga á námi og betri 

námsárangri (Wolfgang Edelstein, 2010). 

2.8 Rannsóknir um þátttöku barna og áhrif á mat á 
skólastarfi 

Rödd nemenda berst víðar og ómar hærra eftir því sem rannsóknum á gildi 

hennar fyrir skólastarf fleygir fram. Margt hefur verið skrifað um raddir 

nemenda (e. pupils´ voices). Á Englandi eru rannsóknir þessar gjarnan 

flokkaðar í þrennt: rannsóknir sem fjalla um samráð við nemendur (e. 

consulting pupils), rannsóknir sem fjalla um aðkomu nemenda að mati á 

skólastarfi (e. pupils engaged in school evaluation) og nýrri rannsóknir sem 

fjalla um nemendur sem rannsakendur á eigin tilveru (e. pupils as 

researchers) (Thomson og Gunter, 2006). Rannsóknin sem hér um ræðir 

fjallar um aðkomu nemenda að mati á innra starfi. Óneitanlega er samráð 

við nemendur órjúfanlegur hluti hennar eins og málin eru sett fram hér. 

Óháð sjónarhorninu hverju sinni þá má í mörgum tilfellum tengja markmið 

rannsókna kennurum sem vilja skapa nemendum sem best skilyrði til náms 

og þroska og leita í auknum mæli álits nemenda og vilja fá sjónarhorn þeirra 

á  nám og kennslu. Sjónarmið nemenda öðlast aukið vægi og virðingu um 

leið og þau sanna gagnsemi sína í umbótastarfi innan skóla. Nemendur 

gætu smám saman bæst í hóp virkra þátttakenda þegar kemur að mati á 

skólastarfi.  

Þátttaka nemenda í mati á innra starfi tengist í mörgum skólum svörun 

þeirra við viðhorfskönnunum. Nemendur eru gjarnan beðnir um að segja 

álit sitt á kennslu eða námsefni í einstaka greinum. Hver svo sem spurningin 

er fá nemendur með þessum könnunum tækifæri til að segja sína 

persónulegu skoðun eða upplifun á skólastarfinu. Þátttaka nemenda í 

umræðum um skólastarf er sjaldgæfari. Í niðurstöðum nýlegrar íslenskrar 

rannsóknar á þátttöku og áhrifum grunnskólabarna í skóla- og félagsstarfi 

tjá nemendur þá skoðun sína að þeir hafi takmörkuð áhrif í skólanum. Þeim 

finnst þeir vera útundan í umræðum. Þeir vilja taka þátt í þeim og fá að 

benda á hindranir og lausnir. Sömu nemendur segjast ekki vilja ráða öllu. 

Þeir segjast skilja að þeir hafi ekki bolmagn til að hrinda hlutum í fram-
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kvæmd. Þeir vilja samt sem áður koma að málum og óska eftir að á þá sé 

hlustað  (Ragnheiður Axelsdóttir, 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar hafa nemendur 

áhuga á að taka þátt í umræðum um skólastarf. Svipaðar áherslur er að 

finna í niðurstöðum rannsóknar þar sem talað var við fulltrúa í stjórn 

nemendafélaga um reynslu þeirra af samstarfi við fullorðna innan skólans. 

Nemendurnir sögðust telja sig eiga erindi í umræður um skólastarfið, þeir 

nefndu hæfni sína til að taka þátt í umræðum, svo og rétt sinn til að hafa 

áhrif (Kaba, 2001). Niðurstöður skoskrar rannsóknar sem náði til ríflega 

tuttugu grunnskóla á tveggja ára tímabili, árin 1995-1997, segja skoska 

grunnskólanemendur fullfæra um að taka þátt í innihaldsríkum umræðum 

um skólastarf, nemendur vilji gjarnan láta í ljósi skoðanir sínar en finnist 

hins vegar að of oft sé lítið gert með það sem þeir segja og þeir hafi því ekki 

mikil áhrif á ákvarðanir sem teknar séu innan skólanna (McCall, Smith o.fl., 

2010). Úr niðurstöðum rannsóknar, sem gerð var á Englandi og fjallar um 

viðhorf nemenda til þátttöku í umræðum um skólastarf, má lesa að 

nemendur upplifa að á þá sé hlustað. Þeir telja sig fá tækifæri til að segja 

sínar skoðanir en hafa áhyggjur af því að lítið sé gert með þær. 

Nemendurnir vilja sjá skólastarfið taka mið af skoðunum þeirra og breytast í 

framhaldinu (Wilson, 2009). Af svörum þátttakenda í rannsóknunum má 

ætla að unglingar vilji hafa raunveruleg áhrif á skólastarfið.  

Rannsóknirnar sem hér er vitnað til segja óhikað að nemendur hafi 

áhuga, vilji taka þátt í umræðum um skólastarf, telji sig hafa eitthvað til 

málanna að leggja og viti að þeir eigi rétt á því. Mat úttektaraðila frá 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem heimsóttu Árskóla nýverið og 

ræddu við nemendur er að þeir hafi skýrar skoðanir á kennslu. Í skýrslu 

úttektaraðilanna segja þeir nemendur vilja auka fjölbreytni kennsluaðferða 

og hafa meira uppbrot í kennslustundum (Trausti Þorsteinsson og Unnar 

Þór Böðvarsson, 2010). Niðurstöður þessara rannsókna, innlendra og 

erlendra, ættu að virka hvetjandi fyrir þá sem aðhyllast aukna aðkomu 

nemenda að umræðum um skólastarf.  

Jafnvel þótt umfjöllunarefni rannsókna séu í auknum mæli ýmsir fletir 

þess að eiga samstarf við nemendur eru rannsóknir á viðhorfum kennara og 

nemenda til aukins samráðs ekki ýkja margar (Morgan, 2009). Viðhorf 

þessara hópa til samstarfs eru þó ekki með öllu ókunn. Helstu niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í breskum skóla fyrir ellefu til sextán ára 

nemendur leiddi eftirfarandi í ljós: nemendur fögnuðu tækifærum til 

samstarfs við kennara, þeir höfðu ýmislegt að segja um kosti samráðs fyrir 

kennara og nemendur, kunnu að meta endurgjöf frá kennurum í kjölfar 
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aðkomu sinnar en höfðu vissar áhyggjur af áhrifum, sem skoðanir þeirra og 

hugsanleg gagnrýni gæti haft á samband þeirra við einstaka kennara, 

gagnkvæmu trausti og meintu nafnleysi í viðhorfskönnunum (Morgan 

2009). Niðurstöður rannsóknarinnar eru gagnlegar þeim sem vilja ræða við 

nemendur um einstaka þætti náms og kennslu og trúa á gildi þess að leita 

viðhorfa nemenda til starfsins innan kennslustofunnar. Í skosku rann-

sókninni (frá 1995-1997), sem nefnd er hér að ofan, leiddu niðurstöður í ljós 

að aðeins 6% kennara yngri barna (e. primary schools) og 11% kennara eldri 

nemenda (e. secondary schools) töldu nemendur innan sinna skóla geta 

haft áhrif á þróun mála innan skólans og það sem meira var þá sögðu 

einungis 23% kennaranna að slíkt væri mikilvægt (Stoll, MacBeath og 

Mortimore, 2001). Ekki er loku fyrir það skotið að slík rannsókn í dag sýndi 

fram á annan veruleika. Á þeim tíma sem liðinn er hefur margt breyst innan 

skólakerfisins, jafnt á Íslandi sem og annars staðar, og æ fleiri sjá mikilvægi 

þess að sjónarmið nemenda nái eyrum starfsfólks, sem skipuleggur skóla-

starfið að stærstum hluta. 

Í ljósi þess að ekki hefur meira en raun ber vitni verið fjallað um viðhorf 

nemenda og kennara til aukinnar þátttöku nemenda og samráðs við þá eru 

sjónarmið nemenda og kennara í Dene Magna og Árskóla kærkomin. Gildi 

þess að leita markvissra og árangursríkra leiða til að virkja nemendur til 

þátttöku og áhrifa er mikið þar sem fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að 

nemendur bæði telja sig eiga og geta haft áhrif á ákvarðanir og þróun mála 

innan skólans síns. Þeir sem vilja leggja við hlustir og vinna áfram að 

áformum um þróun starfshátta, sem þjálfa nemendur í þátttöku í um-

ræðum um skólastarf og því að leggja mat á nám og kennslu, geta stuðst við 

niðurstöður og helstu lærdóma sem draga má af þessari rannsókn í 

áframhaldandi vinnu sinni. 

2.9 Rannsóknarspurningar 

Í íslenskum skólum hafa, í samræmi við lög og reglugerðir, verið innleiddar 

aðferðir og vinnubrögð sem notuð hafa verið við mat á innra starfi. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að auk starfsfólks skuli nemendur, 

foreldrar og aðrir hagsmunaaðilar, eftir því sem við á, taka virkan þátt í mati 

á skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þrátt fyrir þetta ákvæði 

Aðalnámskrár vaknar grunur um að eitthvað skorti á að íslenskir 

grunnskólar bjóði nemendum sínum að taka með markvissum aðferðum 

þátt í sjálfsmatsvinnu. Vitað er að raddir nemenda heyrast í 

viðhorfskönnunum og í gegnum fulltrúa nemenda í nemendafélögum 

(MacBeath, 2006). Sé þar látið staðar numið vantar töluvert upp á að 
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ákvæði Aðalnámskrár sé uppfyllt. Í rannsókn þessari er reynsla nemenda og 

kennara, sem saman hafa unnið að þróun bættra náms- og kennsluhátta, 

skoðuð og hugleitt hvort nýta megi reynslu þeirra til að bæta íslenskum 

grunnskólanemendum í hóp þeirra sem þegar vinna kerfisbundið að mati á 

innra starfi. Ekki er annað vitað en með handleiðlutækninni, Grow, sem hér 

er kynnt til sögunnar og hugsuð er til að auka aðkomu íslenskra 

grunnskólanemenda að mati á skólastarfi, sé verið að feta ótroðnar slóðir 

og um nýja nálgun í samstarfi kennara og nemenda sé að ræða.  

Í Árskóla á Sauðárkróki hefur starfsfólk unnið að mati á innra starfi um 

árabil. Sjálfsmatið er samofið skólastarfinu (Trausti Þorsteinsson og Unnar 

Þór Böðvarsson, 2010). Ýmis teikn eru á lofti í skólanum sem segja að tími 

sé kominn til að stíga næstu skref. Í faglegri vinnu starfsfólks hefur aðkoma 

nemenda að mati á námi og kennslu komið til umræðu. Í skólasamfélaginu 

veltir fólk fyrir sér markmiðum og leiðum að aukinni þátttöku nemenda. 

Rannsóknarspurningar mínar urðu til í þessu umhverfi. Að því gefnu að 

hugarfar kennara og nemenda sé hliðhollt aukinni aðild nemenda að mati á 

innra starfi aukast vonir um að hægt sé að innleiða nýjar matsaðferðir í 

skólanum á  hausti komanda.  

Innleiðingarferli sjálfsmatsaðferða kallar á ný viðhorf og vinnubrögð. 

Mikilvægt er að nægur tími sé gefinn til undirbúnings, kynninga og 

umræðna, til að ná fram gagnkvæmum skilningi, áhuga og sem víðtækastri 

samstöðu um aðferðir og áherslur í mati á innra starfi (Sjálfsmat skóla, 

1997). Bendi niðurstöður rannsóknarinnar til að nemendur og kennarar séu 

ekki tilbúnir til að tileinka sér nýja starfshætti sem byggja á þjálfun og 

samstarfi þessara tveggja hópa þá hefur það áhrif á innleiðingarferlið, það 

er hvernig nánari kynningu og fyrstu skrefum í þróun nýrra starfshátta 

verður háttað. 

 Rannsókninni er ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver eru viðhorf nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á 
skólastarfi?  

 Hvaða augum líta nemendur og kennarar handleiðslutækni þá sem 
hér er til umfjöllunar og byggir á samtölum nemenda og kennara um 
nám og kennslu? Tryggir aðferðin, Grow, þátttöku og áhrif nemenda í 
mati á innra starfi?  

 Hvernig skynja nemendur þátttöku sína í innra mati og áhrif á 
skólastarf?
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í kafla um framkvæmd rannsóknar er fjallað um blandaða aðferð. Þar sem 

ólíklegt var talið að svör við rannsóknarspurningum fengjust án þess að nýta 

fleiri en eina aðferð er hér um að ræða rannsókn sem byggir gagnaöflun á 

bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum. Rannsóknaraðferðirnar 

byggjast á vettvangsathugunum, rýnihópaviðtölum og spurningakönnunum. 

Farið er yfir undirbúning rannsóknarinnar og siðferðilegar kröfur hennar 

skilgreindar.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðir ráðast af viðfangsefni rannsókna, hvaða spurningum 

rannsakandi leitar svara við og/eða þeirri kenningarlegu nálgun sem hann 

aðhyllist (Gretar L. Marinósson, 2004). Rannsókn þessi á sér rætur í 

kenningum og nálgunum sem kenndar hafa verið við þátttakendamiðað 

mat. Það getur stuðst við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknar-

aðferðir og kallar í raun eftir því að nota margs konar gögn (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2008). Eigindlegar og megindlegar aðferðir eru ólíkar að 

upplagi.  

Megindleg aðferðafræði byggist á því sem hægt er að mæla og telja, á 

meðaltölum, dreifingu og tengslum mismunandi hópa (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Megindlegum rannsóknaraðferðum er gjarnan beitt 

þegar markmiðið er að ná til sem flestra. Spurningakannanir eru dæmi um 

megindlegt rannsóknarsnið. Með niðurstöðum úr úrtaki er reynt að alhæfa 

yfir á þýði. Í þessari rannsókn var farin sú leið að senda öllum nemendum og 

kennurum í Dene Magna, sem uppfylltu ákveðin skilyrði, boð um þátttöku. 

Skilyrðin voru að hafa tekið þátt í handleiðslufundum og samræðum um 

skipulag náms og kennslu.  Kennarar í Árskóla fengu allir boð um þátttöku í 

rannsókninni. Þeir voru spurðir um væntingar sínar til samræðna nemenda 

og kennara um nám og kennslu.   

Sjónarhorn þeirra sem vinna að eigindlegum rannsóknum er oft þrengra 

og dýpra er kafað en þegar megindlegar rannsóknaraðferðir ráða för. 

Rýnihópaviðtöl og vettvangsathuganir heyra til eigindlegra rannsóknar-

aðferða. Niðurstöður eigindlegra rannsókna byggja á upplifun og túlkun 

rannsakanda sem lýsir ákveðnum veruleika og viðfangsefni (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í eigindlegum rannsóknum er úrtakið  yfirleitt ekki stórt 

og með niðurstöðum er ekki  hugsað um að alhæfa yfir á þýði. Úrtak 
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nemenda úr 8. og 9. bekk í Árskóla sem tóku þátt í rýnihópum fellur undir 

svokallað markmiðsúrtak. Það er oft notað þegar um rýnihópa er að ræða 

og ræður markmið rannsóknar vali þátttakenda (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003).  

Líkt og hér hefur komið fram getur rannsókn byggst bæði á eigindlegum 

og megindlegum rannsóknaraðferðum. Gögnin sem liggja til grundvallar 

þessari rannsókn fengust með spurningakönnunum, rýnihópaviðtölum og 

vettvangsathugunum.  Saman er þeim ætlað að draga upp sem gleggsta 

mynd af viðhorfum nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á 

innra starfi og áhrifum þeirra fyrrnefndu á skólastarf.  Í umfjöllun um 

notkun blandaðra aðferða í rannsóknum er sagt frá því hvernig eigindlegar 

og megindlegar aðferðir eru notaðar samhliða og gagnasöfn tengd saman í 

þeim tilgangi að fá sem bestan skilning á viðfangsefni rannsóknar og svör 

við spurningum hennar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2012). 

Með því að nota ólíkar rannsóknaraðferðir samhliða er stuðlað að auknum 

áreiðanleika og réttmæti (Flick, 2006). Fyllri og sannari mynd er talin fást af 

félagslegum veruleika fólks þegar gögnum er safnað eftir ólíkum leiðum og 

hlutir eru skoðaðir út frá fleiri en einu sjónarhorni (Graue og Walsh, 1998). 

Um slíkt er rætt sem margprófun. Þegar blandaðar aðferðir eru notaðar í 

rannsóknum er niðurstaða rannsakanda raunar sú að stundum dugi hvorki 

eigindlegar né megindlegar aðferðir, einar og sér, til að svara 

rannsóknarspurningunum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2012). Í þessari rannsókn var talið ólíklegt að svör við spurningum fengjust 

án þess að nýta fleiri en eina aðferð við gagnaöflun og því er hér um að 

ræða rannsókn sem byggir gagnaöflun bæði á eigindlegum og megindlegum 

aðferðum. 

Vettvangsathugun er algengust eigindlegra aðferða við gagnasöfnun. 

Margir rannsakendur kjósa að sækja þátttakendur heim og eyða tíma með 

þeim í þeim aðstæðum sem til athugunar eru (Bogdan og Biklen, 2003). 

Vettvangsathugun fór fram  í báðum skólum, Dene Magna og Árskóla. 

Vettvangsathugunin í Dene Magna var undanfari spurningalista sem lagðir 

voru fyrir hóp nemenda og kennara. Henni var ætlað að hjálpa rannsakanda 

við að þrengja sjónarhorn sitt þannig að hann mætti spyrja réttu 

spurninganna; annars vegar um viðhorf hópanna tveggja til þátttöku 

nemenda í umræðum og mati á námi og kennslu og hins vegar um viðhorf 

þeirra til aðferðarinnar Grow, sem notuð er í skólanum, og leggur grunn að 

samræðum nemenda og kennara. Reynsla þessa fólks er dýrmæt þeim sem 

er að stíga fyrstu skrefin í þátttöku nemenda í mati á skólastarfi.  Með því að 

heimsækja skólann upplifði rannsakandi andrúmsloft og menningu í skóla 

sem leggur mikla rækt við að leita álits nemenda.  Líklegt er að nálægðinni 
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fylgi aukinn skilningur á viðfangsefninu. Slíkrar upplifunar er erfitt að afla 

öðruvísi en að sjá og heyra frá fyrstu hendi.  

Með vettvangsathugun í Árskóla kynntist rannsakandi stöðu 

nemendamats í skólanum og undirbjó í framhaldinu umræður í rýnihópum. 

Höfð var til hliðsjónar matsvinnan sem nemendur höfðu áður tekið þátt í 

eða fylgst með. Rannsakandi taldi nauðsynlegt að tengja áframhaldandi 

áform um nemendaþátttöku í mati á innra starfi þeirri vinnu sem þegar 

hafði verið unnin með nemendum í sjálfsmati. Rýnihópaviðtölunum var 

ætlað að skoða hug nemenda til aukinnar þátttöku í sjálfsmati þar sem þeir 

skoða ákveðna þætti kennslu og veita kennurum endurgjöf.  

Mikilvægt var rannsakanda að fá yfirsýn yfir sjónarmið þeirra nemenda 

og kennara, sem í Dene Magna höfðu fengið mikla reynslu af því að vinna 

saman að mati á námi og kennslu. Sökum þess hve hópurinn er stór var 

spurningakönnun álitin góð leið til að kanna viðhorf hópsins. Spurningalistar 

veita skjót svör og eru góð aðferð þegar viðhorfa margra er leitað (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Sömu sögu er að segja úr Árskóla. Til að kanna afstöðu sem 

flestra kennara skólans var lagður fyrir þá spurningalisti og þeir spurðir út í  

viðhorf sín til nýrra starfshátta sem fylgja munu áframhaldandi þróun 

sjálfsmats í skólanum.  

Með því að nýta blandaða rannsóknaraðferð líkt og hér er gert, þar sem 

eigindlegar og megindlegar aðferðir skipa jafnan sess, er vonast eftir safni 

gagna sem nýtast mun í innleiðingarferli aðferðar sem notuð verður til að 

auka þátttöku og áhrif nemenda í mati á skólastarfi. Með 

vettvangsathugunum, rýnihópaviðtölum og spurningakönnunum er stefnt 

að  betri og víðtækari skilningi á viðhorfum nemenda og starfsfólks skólanna 

tveggja, Árskóla og Dene Magna, til umræðna nemenda og kennara um 

nám og kennslu.  Horft er til þess ávinnings sem skólasamfélagið, nemendur 

sjálfir og kennarar þeirra, uppskera í kjölfarið. Vonast er til að hlutdeild 

nemenda í ákvarðanatöku og áætlanagerð innan skóla verði meiri, þeim 

sjálfum til hagsbóta svo og öðrum hagsmunaaðilum. Ólíkar 

rannsóknaraðferðir eru taldar fela í sér að hægt sé að nálgast viðfangsefnið 

frá ólíkum hliðum og í leiðinni dýpka skilning á viðfangsefninu og auðvelda 

þeim starfið sem á endanum taka ákvörðun um frekari þróun sjálfsmats-

aðferða innan skagfirskra skóla.  

Rannsókn þessi fór að stærstum hluta fram á vormánuðum 2012. 

Undirbúningur hennar, skipulag vettvangsrannsókna og heimildavinna hófst 

haustið 2011. Sótt var um leyfi til skólastjórnenda og foreldra fyrir 

heimsóknum, viðtölum og spurningakönnunum. Tilskilin leyfi fengust í 

báðum skólunum. 
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3.2 Siðferðilegar kröfur rannsóknar 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur. Siðareglur rannsókna eru 

hugsaðar til að stýra sambandi rannsakanda við það sem hann er að 

rannsaka (Flick,2006). Rannsakandi sá sem hér skrifar er starfsmaður í 

Árskóla.  Þrátt fyrir að hafa verið í námsleyfi skólaárið 2011-2012, á meðan 

á rannsóknarvinnu stóð og því ekki í daglegum samskiptum við 

þátttakendur úr hópi nemenda og kennara, eru tengsl rannsakanda við 

skólann, starfsfólk hans og nemendur náin. Slík tengsl krefjast þess af 

rannsakanda að hann stígi sérstaklega varlega til jarðar og gleymi aldrei 

þeim áhrifum sem tengsl hans við skólann geta haft á upplifun hans á 

aðstæðum og túlkun á niðurstöðum. Rétt er að hafa í huga að viðhorf 

rannsakanda til Grow aðferðarinnar geta haft áhrif á túlkun niðurstaðna.   

Upplýst samþykki þátttakenda felur í sér að þeir séu meðvitaðir um 

framkvæmd og markmið rannsóknar, séu upplýstir um að þeir geti hvenær 

sem er sagt sig frá þátttöku og nöfn þeirra séu ekki gefin upp (Silverman, 

2010). Þegar um vettvangsathuganir er að ræða er eðli málsins samkvæmt 

erfitt, ef ekki ómögulegt, að afla samþykkis allra þeirra sem að málum 

koma. Til að nálgast siðareglu um upplýst samþykki til vettvangsathugana er 

rannsakanda ráðlagt að vera hreinskilinn við þátttakendur hvað varðar 

tilgang og framkvæmd rannsóknar og svara öllum þeim spurningum sem 

þeir kunna að spyrja (Silverman, 2010). Hagsmuna þátttakenda í rannsókn 

skal gætt í hvívetna. Velferð þeirra, virðing og rétturinn til að ekki sé hægt 

að rekja svör til einstakra þátttakenda er á ábyrgð rannsakanda (Flick, 

2006). Hann ber ábyrgð gagnvart þátttakendum, samfélagi fræða, 

starfsgrein sinni svo og sjálfum sér.   

Rannsókn þessi felur ekki í sér að beðið sé um viðkvæmar persónulegar 

upplýsingar og svör þátttakenda eru þess utan lítt persónugreinanleg. 

Spurningakannanir sem lagðar voru rafrænt fyrir nemendur og kennara í 

Dene Magna og kennara í Árskóla eru nafnlausar. Vísað er til þátttakenda í 

rýnihópum sem nemenda, nöfn þeirra koma hvergi fram. Skólarnir eru hins 

vegar nafngreindir. Þátttaka nemenda í rýnihópum í Árskóla vakti athygli 

meðal bekkjarsystkina og ekki er loku fyrir það skotið að sú staðreynd dragi 

að nokkru úr nafnleynd þátttakenda. Flick (2006) bendir á þá staðreynd að 

jafn auðvelt geti verið að bera kennsl á þátttakendur þegar vitnað er beint í 

orð þeirra úr viðtölum og erfitt sé að tengja svör úr spurningakönnunum 

einstaka þátttakendum (Flick, 2006). Þannig gætu bekkjarsystkin þekkt svör 

einstaka félaga sinna úr rýnihópi. Jafnvel þótt ólíklegt sé að nemendur rýni 

með þessum hætti í niðurstöður rannsóknar, eða umfjöllun um þær, þá er 

hættan til staðar þar sem rannsakandi hefur fullan hug á að kynna 
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niðurstöður rannsóknarinnar fyrir þátttakendum úr hópi nemenda Árskóla 

og skólafélögum þeirra sem fyrst. Niðurstöður verða birtar þegar úrvinnslu 

er lokið.  

Aðgengi að nemendum er ekki háð lögum um persónuvernd. 

Skólastjórar og foreldrar bera ábyrgðina (Gretar L. Marinósson, 2004).  

Þátttakendur, foreldrar og viðkomandi starfsfólk skólanna var upplýst um 

rannsóknina, markmið hennar, tilgang og aðferðir. Leitað var leyfa hjá 

skólastjóra Árskóla. Annars vegar var leitað leyfis til að fylgjast með 

nemendum að störfum við nemendamat og hins vegar til að tala við fulltrúa 

nemenda úr fjórum bekkjardeildum í rýnihópum. Leyfi hans voru auðfengin. 

Upplýsingabréf var sent nemendum úr 8. og 9. bekk og foreldrum þeirra þar 

sem  meistaraprófsverkefnið og rannsóknin voru kynnt. Tilgangur umræðna 

við nemendur var skýrður og falast eftir leyfi foreldra fyrir því að börn þeirra 

fengju að taka þátt í umræðuhópum. Samhliða kynningarbréfi til foreldra og 

barna voru foreldrar áhugasamra nemenda beðnir um að tilkynna áhuga 

þeirra til skrifstofu skólans. Leitað var leyfis skólastjóra Dene Magna til að 

leggja rafrænan spurningalista fyrir nemendur skólans. Skólastjóri gaf leyfi 

sitt fyrir slíku. Rannsakandi óskaði eftir leyfi foreldra fyrir því að fylgjast með 

störfum nemenda og leggja fyrir þá spurningarlista. Skólastjórnendur í Dene 

Magna sögðu það óþarft og töldu nóg að nemendur og starfsfólk  væri 

upplýst um tilgang heimsóknarinnar áður en að henni kæmi þar sem um 

væri að ræða óformleg samtöl í tengslum við vettvangsathugunina og svör 

við spurningakönnun í skjóli nafnleyndar. Sögðust þeir láta nemendur og 

foreldra vita um veru rannsakanda í skólanum og tilgang heimsóknarinnar. 

Rannsakandi kynnti sig og sagði frá tilgangi heimsóknar sinnar við hvern 

þann sem hann kom að máli við.  Hann var hreinskilinn hvað varðaði áhuga 

hans á viðfangsefninu, hann lét í ljósi vilja til að læra af þeim sem reynsluna 

hefðu og hann lagði sig fram við að skapa gott andrúmsloft og leitaði eftir 

samstarfi. Þar fylgdi hann ráðleggingum þeirra sem skrifað hafa um 

vettvangsrannsóknir (Bogdan og Biklen, 2003). Að öðru leyti var 

fyrirkomulagi því sem viðhaft er í skólunum varðandi heimsóknir fylgt. 

Nauðsynlegt er að huga vel að því hvernig niðurstöður rannsókna eru 

kynntar og notaðar ekki síst fyrir nemendum sjálfum. Rannsókn þessi verður 

kynnt nemendum í Árskóla við upphaf næsta skólaárs, haustið 2012. Hún 

verður kynnt sérstaklega á fræðsludegi skagfirsks skólafólks í ágúst 2012. 

Þar munu leik- og grunnskólakennurum, skólastjórnendum og fulltrúum 

fræðsluyfirvalda kynntar niðurstöður hennar.  
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3.3 Skólarnir tveir, Árskóli og Dene Magna 

Hér verður rætt um skólana tvo sem þátt tóku í rannsókninni. Fjallað verður 

um aðferðir rannsóknarinnar: vettvangsathuganir, spurningakannanir og 

vinnu í rýnihópum. Umfjölluninni lýkur með kafla um úrvinnslu og greiningu 

gagna.  

Um Árskóla 

Árskóli er einn grunnskólanna í Sveitarfélaginu Skagafirði. Í skólanum eru 
382 nemendur (janúar 2012) á aldrinum 6-16 ára. Einkunnarorð skólans eru 
lifa-leika-læra. Í skólanum er lögð mikil áhersla á kennslu í lífsleikni þar sem 
nemendur eru hvattir til að tjá skoðun sína samhliða því að hlusta á aðra. 
Bekkjarfundir eru haldnir í öllum bekkjardeildum tvisvar í mánuði og þar eru 
rædd málefni líðandi stundar, ásamt því sem fundirnir eru liður í 
Olweusaráætluninni gegn einelti sem skólinn hefur verið aðili að árum 
saman (Árskóli, e.d.). Þrátt fyrir að í skólanum sé mikil áhersla lögð á að 
nemendur geti óhikað tjáð sjónarmið sín er nauðsynlegt að finna rödd 
nemenda skilvirkari farveg. Umræður starfsfólks og nemenda um aukið 
nemendalýðræði, markvissari stefnu og starfsemi nemendafélags og leiðir 
fyrir nemendur til að hafa áhrif á innra starf í skólanum hafa aukist. Skólinn 
hefur hlotið verðskuldaða athygli fyrir innleiðingu sjálfsmatsaðferða (Trausti 
Þorsteinsson og Unnar Þór Böðvarsson, 2010). Starfsfólk hans hefur haldið 
kynningarfundi og námskeið um mat á innra starfi víða um land.  Nemendur 
hafa nýverið bæst í hóp starfsfólks og hafa í tvígang unnið að mati á 
námsreynslu nemenda. Fyrirhugað er að þróa sjálfsmatsaðferðir í skólanum 
enn frekar þar sem nemendur fá aukin tækifæri til að hafa bein áhrif á 
námsumhverfi sitt og aðstæður.  

3.3.2 Um Dene Magna 

Dene Magna er í bænum Mitcheldean í Gloucestershire á Englandi. Í 
skólanum eru 750 nemendur á aldrinum 11-16 ára (apríl 2012). Flestir koma 
þeir úr nágrannabæjum og þorpum. Nemendum er gert að bera töluverða 
ábyrgð á námi sínu og þeir eru hvattir til að taka þátt í ýmsum verkefnum 
innan skólans í þeirri trú að sú reynsla muni standa með þeim. Þátttaka í 
nemendaráði (e. student council) og sem handleiðarar (e. student coaches) 
og aðstoðarfólk yngri nemenda (e. mentors) eru dæmi um starfssvið 
nemenda. Helsta markmið Dene Magna er að allir námsmenn nái besta 
árangri sem þeir eru færir um og njóti námsins í leiðinni. Til  Dene Magna 
getur skólafólk sótt sér margþátta fræðslu. Á meðal þess sem hægt er að 
sækja í smiðju Dene Magna eru hugmyndir um með hvaða hætti megi efla 
rödd nemenda og virkja þá til meiri áhrifa innan skólans síns. Námskeiðið 
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heitir „Rödd nemenda hefur mikil áhrif“ (e. Student voice that has genuine 
impact) (Dene Magna, e.d.c). 

3.4 Vettvangsathugun í Dene Magna 

Áður en vettvangsathugun fer fram er mikilvægt að afla sér upplýsinga um 

vettvang athugunarinnar. Því meira sem vitað er um það sem til skoðunar er 

því betra (Graue og Walsh, 1998). Mikilvægt er að þekkja stefnu skólans 

sem heimsóttur er, heimsækja heimasíðu skólans og lesa kynningar- og 

fræðsluefni sem til er. Skólastjórnandi frá Dene Magna heimsótti 

starfsmannahóp Árskóla haustið 2011 og kynnti honum handleiðslutæknina 

sem notuð er innan skólans. Hana nota kennarar sín á milli og kennarar og 

nemendur í samstarfi sínu. Heimsókn skólastjórnandans var hugsuð sem 

kynning og grunnþjálfun í handleiðslu- og samræðuaðferðinni Grow. 

Skólaárið 2011-12 var unnið eftir þessari aðferð í félagastuðningi og 

jafningjafræðslu meðal starfsfólks í Árskóla.  

Skipulag vettvangsathugunar í Dene Magna náði yfir tvo daga og var 

undirbúningi heimsóknarinnar þannig háttað að rannsakandi fengi tækifæri 

til að tala við sem flesta úr hópi nemenda og kennara. Ekki var um formleg 

viðtöl að ræða, þau voru ekki tekin upp eða skráð í heild sinni. Samtölunum 

var ætlað að  veita rannsakanda fyllri sýn á samstarf nemenda og kennara 

og menningu þá sem ríkir í skólanum og fylgir samstarfi þessara hópa og 

auðvelda honum að velja spurningar til að leggja fyrir báða hópana. 

Nemendur fylgdu rannsakanda um skólann og kynntu honum skólastarfið. 

Óformleg samtöl rannsakanda áttu sér stað við nemendur og kennara þá 

sem á vegi hans urðu. Rannsakandi skráði hjá sér athugasemdir því sem 

næst jafnóðum. Óformleg viðtöl sem eiga sér stað í erli dagsins eru 

viðurkennd rannsóknaraðferð og eru talin geta verið árangursrík (Graue og 

Walsh, 1998). Fylgst var með fundum nemenda og kennara sem  ræddu 

kennslu og kennsluaðferðir. Á dagskrá voru tveir slíkir fundir, auk þess sem 

nemendaráð skólans bauð rannsakanda að sitja fund sinn. Rannsakandi var 

meðvitaður um að þau athugunarefni sem hann hafði í farteskinu og 

hugðist leita svara við í vettvangsathugun sinni gátu breyst þegar á hólminn 

var komið, svo og skipulagið sem lagt var upp með í upphafi (Graue og 

Walsh, 1998). Vettvangsnótur voru skráðar jafnóðum og það sem ekki 

komst á blað var skráð við fyrsta tækifæri. Rannsakanda var kunnugt um 

mikilvægi þess að vettvangsnótur væru eins nákvæmar og hægt er. 

Rannsóknarefnið og rannsóknarspurningarnar réðu ferðinni.  
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3.5 Vettvangsathugun í Árskóla 

Að fengnu leyfi skólastjóra var fylgst með nemendamati í Árskóla. Ríflega 20 

nemendur úr 6.-10. bekk unnu að mati með Gæðagreini 2.1 Námsreynsla 
nemenda.  Í þeim tveimur kennslustundum sem nemendamatið stóð yfir 

unnu nemendur í fimm til sex manna hópum. Áður en nemendur komust að 

sameiginlegri niðurstöðu og ákvörðun um einstaka einkunnir af matskvarða 

Gæðagreinanna áttu sér stað umræður í hópunum um reynslu nemenda af 

námi. Nemendur voru beðnir að hafa síðustu mánuði í huga þegar þeir 

legðu mat á einstaka þætti. Matsvinnunni lauk með vangaveltum um 

þátttöku nemenda í sjálfsmati með Gæðagreinum. Nemendur fengu tæki-

færi til að tjá skoðun sína og spyrja spurninga.  

3.6 Spurningalistar fyrir nemendur og kennara í Dene Magna 

Tilgangur vettvangsathugunar í Dene Magna var einkum að kynnast 

vinnubrögðum sem viðhöfð eru þegar nemendur eru fengnir til að skoða 

ákveðna þætti náms og kennslu og eru með endurgjöf til kennara sinna í 

framhaldinu. Skynsamlegt var talið að heimsækja skólann áður en lokahönd 

var lögð á spurningalista fyrir nemendur og kennara í Dene Magna. Með 

heimsókninni jukust líkur á að spurt yrði þeirra spurninga og þeirra gagna 

aflað sem nauðsynleg eru til að varpa ljósi á aðferðirnar og gildi þeirra fyrir 

þróun innra mats í Árskóla. Spurningalistarnir voru fullunnir að heim-

sókninni til Dene Magna lokinni.  

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir hóp kennara og nemenda sem höfðu 

verið þjálfaðir í notkun Grow aðferðarinnar. Svarendur voru spurðir um 

viðhorf sín til þátttöku nemenda og áhrif sem þeir gætu haft á kennslu í 

skólanum. Þeir voru spurðir um skoðun sína á aðferðinni og þjálfuninni sem 

henni fylgir, um álit sitt á því með hvaða hætti nemendur eru valdir til að 

taka þátt í mati á kennslu og um það hvort þeim fyndist rödd nemenda í 

Dene Magna sterk. Spurningalistarnir innihéldu 10 til 13 spurningar. Þeir 

voru settir upp í könnunarforritinu LimeSurvey og lagðir fyrir rafrænt 

(LimeSurvey, e.d.).  Umfjöllun Þorláks Karlssonar um spurningakannanir var 

höfð til hliðsjónar þegar listarnir voru samdir. Spurningarnar eru flestar 

lokaðar spurningar með fimm þrepa raðkvarða, svo og bakgrunnsspurningar 

um aldur og kyn svarenda (Þorlákur Karlsson, 2003). Sýnishorn úr 

spurningalista til nemenda: Hversu oft eða sjaldan finnst þér að breytingar í 

kennslu megi rekja til athugasemda þinna úr handleiðsluviðtali við kennara? 

Svarmöguleikar voru: mjög oft, oft, stundum, sjaldan, mjög sjaldan. 

Sýnishorn úr spurningalista til kennara: Hversu mikið eða lítið telur þú það 

hafa áhrif á nám að leita skoðana nemenda á námi og kennslu? 
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Svarmöguleikar voru: mjög mikið, mikið, eitthvað, lítið, mjög lítið. 

Spurningarlistarnir í heild sinni eru birtir í viðauka (viðaukar E og F). 

3.7 Spurningalisti fyrir kennara í Árskóla 

Markmið með spurningalista fyrir kennara í Árskóla var að kanna hug þeirra 

til hugsanlegrar þátttöku nemenda í matsvinnu innan skólans. Með því að 

kanna hug kennara til nemendaþátttöku er umræðu innan kennarahópsins 

hrundið af stað og vakin athygli á þeirri þróunarvinnu sem framundan er,     

það er innleiðingu nýrra aðferða og þjálfun kennara og nemenda í nýjum 

vinnubrögðum og verklagi. Spurningalistinn var unninn í könnunarforritinu 

LimeSurvey og lagður fyrir rafrænt. Spurningalistinn innihélt fullyrðingar 

sem kennarar tóku afstöðu til. Sýnishorn úr spurningalista til kennara: Ég er 

tilbúin/n til að fá nemendur til að skoða og leggja mat á kennslu mína, með 

svarmöguleikunum: mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né 

ósammála, frekar ósammála, mjög ósammála. Spurningalistinn í heild sinni 

er birtur í viðauka (viðauki G). 

3.8 Rýnihópar í Árskóla 

„Rýnihópar ... eða hópviðtöl eru eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er 

til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks 

gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar“ (Sóley S. Bender, 2003:85). 

Viðhorf nemenda og væntingar til þátttöku í mati á skólastarfi í Árskóla voru 

könnuð í umræðum í rýnihópum. Þar var meðal annars rætt hvað 

nemendum fyndist um að koma að mati á innra starfi og hvernig þeim litist 

á að skoða og ræða kennslu einstakra kennara við þá. Leitað var álits 

nemenda um hvort þeir telji líklegt að hlustað verði á sjónarmið þeirra og 

þeir voru spurðir hvort þeir héldu að álit þeirra og skoðanir muni hafa 

breytingar á kennslu og öðru skólastarfi í för með sér.  Rýnihópar eru taldir 

mjög hentug rannsóknaraðferð þegar rætt er við unglinga þar sem þeir tjá 

sig gjarnan frjálslegar í hópi jafnaldra (Bogdan og Biklen, 2003). 

Leyfi skólastjóra Árskóla til að ræða við nemendur lá fyrir í upphafi 

undirbúningsferlis. Kynningarbréf var sent nemendum í 8. og 9. bekk 

skólans og foreldrum þeirra. Bréfið er birt í viðauka (viðauki H). Í bréfinu var 

viðtakendum sagt frá áhuga innan skólans á því að þróa starfshætti 

sjálfsmats enn frekar og bæta nemendum í hóp þeirra sem meta 

skólastarfið. Sagt var frá fyrirhugaðri heimsókn rannsakanda í skólann og 

áformum hans um að kynna sér viðhorf nemenda til aðkomu að sjálfsmati 

með því að ræða við litla hópa nemenda. Kynnt var að umræðurnar yrðu 

teknar upp og þeim eytt þegar unnið hefði verið úr gögnunum. Foreldrar 
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voru hvattir til að láta vita ef börn þeirra væru sérlega áhugasöm um 

þátttöku í umræðuhópunum og eins ef þeir væru mótfallnir þátttöku þeirra. 

Engar athugasemdir né óskir frá foreldrum bárust skólanum.  

Áður en rýnihópaviðtölin fóru fram heimsótti rannsakandi nemendur í 8. 

og 9. bekk. Heimsóknin var nýtt til hálftíma kynningar í bekkjardeildunum 

fjórum. Þar var nemendum sagt frá áætlunum og áhuga innan skólans á að 

fá þá til samstarfs um að skoða, ræða og meta nám og kennslu. 

Sjálfsmatsvinna skólans er nemendum ekki með öllu ókunn þar sem þeir 

hafa þegar komið að henni, þó í litlum mæli sé.  Lífsleiknikennari var 

viðstaddur allar kynningarnar. Á meðan á kynningu stóð fylgdist kennarinn 

með nemendum, viðbrögðum þeirra og spurningum til rannsakanda. Líklegt 

er að þar hafi verið lagður grunnur að vali þátttakenda. Lífsleiknikennarinn 

er nemendum kunnugur eftir samstarf vetrarins og ætlunin var að saman 

myndi hann og umsjónarkennari viðkomandi bekkjardeildar velja 

þátttakendur í rýnihópa rannsóknarinnar. Það varð að hluta til staðreynd 

málsins. Einhverjir nemendur báðu um að fá að taka þátt í rýnihópum. Í 

einni bekkjardeild var fjöldi áhugasamra nemenda of mikill og þar var dregið 

um þátttakendur.  

Í umfjöllun sinni um samráð við nemendur benda Flutter og Rudduck 

(2004) á nauðsyn þess að huga vel að því hvaða nemendur taka þátt í 

einstaka verkefnum. Bent er á þá staðreynd að ekki sé hægt að alhæfa 

þegar samráðs sé leitað við lítinn hóp nemenda. Einnig er rætt um mikilvægi 

þess að nemendur finni ekki fyrir höfnun og því að raddir þeirra fái ekki að 

heyrast. Nauðsynlegt sé að útskýra vel fyrir nemendum hvernig staðið sé að 

vali á nemendum til þátttöku í einstaka verkefnum. Þannig megi koma í veg 

fyrir misskilning og neikvæða upplifun (Flutter og Rudduck, 2004a). Í bréfi til 

nemenda og foreldra og í kynningu og heimsókn rannsakanda til nemenda 

var leitast við að hvetja áhugasama nemendur til þátttöku og þeim gert ljóst 

með hvaða hætti þeir yrðu kallaðir til þátttöku í rýnihópunum. Rannsakandi 

setti í hendur lífsleiknikennara og umsjónarkennara að velja þrjár stúlkur og 

þrjá drengi úr hverri bekkjardeild í 8. og 9. bekk til þátttöku í umræðum í 

rýnihópum. Bekkjardeildir árganganna eru fjórar. Rýnihópar þurfa helst að 

vera fleiri en þrír og fjöldi þátttakenda er oftast nær á bilinu fimm til tíu 

(Krueger og Casey, 2009). Hér var því unnið með hæfilegan fjölda 

þátttakenda sem skiptust á skoðunum og ræddu viðfangsefnið. Lagt var að 

lífsleiknikennara og umsjónarkennurum að ígrunda samsetningu hópanna. 

Voru þeir beðnir um að hafa að leiðarljósi að velja nemendur sem líklegir 

væru til að tjá sig og taka þátt í umræðum. Þeim var bent á að fulltrúar 

ólíkra nemendahópa væru ákjósanlegir þannig að sem fjölbreyttastar raddir 

nemenda fengju að heyrast. Þeir voru beðnir að hafa í huga nemendur sem 
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hefðu áhuga á bóklegu námi, nemendur sem hefðu frekar eða einnig áhuga 

á verkgreinum, nemendur sem stæðu vel að vígi í námi, nemendur sem 

skiluðu slakari árangri í námi, nemendur sem rækjust vel í hópi 

bekkjarsystkina og nemendur sem ættu alla jafna erfiðara með að uppfylla 

kröfur um hegðun í bekk. Með  litlum hópum nemenda kann að vera erfitt 

að uppfylla þessi skilyrði en viðmið þessi voru engu að síður álitin mikilvæg.  

Tilgangur rýnihópa er að hlusta eftir skoðunum og safna upplýsingum 

(Krueger og Casey, 2009). Svo þetta mætti takast sem best var leitað til 

áðurnefnds lífsleiknikennara og hann beðinn um að aðstoða rannsakanda 

við gagnaöflun. Hlutverk rannsakanda er að stýra umræðum, gæta þess að 

allir fái möguleika til að tjá sig og fylgja því skipulagi sem lagt er upp með og 

stjórnast af rannsóknarefninu (Sóley S. Bender, 2003). Til viðmiðunar var 

listi umræðupunkta og spurninga. Aðstoðarmaður, það er lífsleikni–

kennarinn, skráði hjá sér athugasemdir og umræðurnar voru teknar upp 

með samþykki þátttakenda og foreldra þeirra.  

Tilgangur þess að vinna í rýnihópum með nemendum var að kanna 

viðhorf og væntingar þeirra til þátttöku í sjálfsmati skólans. Umræður í 

rýnihópum eru vel skilgreindar og vandlega undirbúnar fyrirfram. Krueger 

og Casey (2009) hafa meðal annars þetta að segja um fyrirkomulag 

umræðna í rýnihópum. Spurningar rannsakanda þurfa að hljóma skýrt í 

eyrum þátttakenda og vera opnar. Opnar spurningar fela í sér að þeim 

verður ekki svarað með einsatkvæðisorðum. Huga þarf að röð spurninga; 

þær fara frá hinu almenna til hins sértæka um leið og þátttakendur venjast 

aðstæðum og finna sig í umræðunum. Ekki er leitað eftir niðurstöðum úr 

umræðum einstakra hópa heldur er athygli beint að andrúmsloftinu innan 

þeirra, athugasemdum þátttakenda og  því hvernig þeir hugsa og tjá sig um 

viðfangsefnið í samtölum sínum við aðra þátttakendur (Krueger og Casey, 

2009). Krueger og Casey leggja áherslu á  að rýnihópar séu félagsleg reynsla 

þar sem þátttakendur tala saman í stað þess að svara alltaf spurningum 

rannsakanda beint. Rannsakandi sem nær að skapa afslappað andrúmsloft, 

losar smám saman tökin og leyfir óheftar umræður þátttakenda, eykur líkur 

á að eftir sitji bitastæðar og gagnlegar upplýsingar  (Krueger og Casey, 

2009).  Eftirfarandi eru þær fimm spurningar sem lagðar voru til grundvallar 

umræðum í rýnihópum: 

 

 Hvað finnst nemendum um að koma að mati á skólastarfi, þ.e. námi 
og kennslu? 

 Hvað finnst nemendum um að setjast niður með kennurum og ræða 
kennslu þeirra? 
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 Finnst nemendum líklegt að hlustað verði á sjónarmið þeirra? 

 Finnst nemendum líklegt að skoðanir þeirra og athugasemdir muni 
breyta kennslu einstakra kennara? 

 Hvað finnst nemendum um handleiðslutæknina sem þeim stendur til 
boða að læra að nota í samtölum sínum við kennara? 

Ákveðinn sveigjanleiki verður að vera til staðar varðandi 

spurningaramma. Nýjar spurningar geta vaknað á meðan umræður fara 

fram og röð spurninga/atriða getur breyst. Samhliða því að stjórna 

umræðum hófst vinna við greiningu gagna. Rannsakandi reyndi að hafa 

vakandi auga fyrir því sem fram kom og reyndi að gæta þess að fá sem mest 

út úr umræðunum. Þetta gat þýtt að spyrja yrði aukaspurninga eða leitað 

væri eftir nánari útskýringum þar sem eitthvað kunni að vera óljóst. Að 

loknum umræðum rýnihóps var greiningavinnu haldið áfram. Allt var skráð 

sem upp í hugann  kom og náðist ekki að setja á blað á meðan á umræðum 

stóð. Á lokastigi gagnagreiningarinnar, sem fram fór eftir að orð nemenda 

höfðu verið afrituð, voru orð nemenda flokkuð í hugmyndir eða þemu líkt 

og oft er gert þegar um viðtöl er að ræða (Sóley S. Bender, 2003). 

3.9 Úrvinnsla og greining gagna 

Í rannsókn þessari er gögnum safnað með þremur ólíkum aðferðum: 

vettvangsathugunum, spurningakönnunum og rýnihópaviðtölum. Fjöl-

breytni í aðferðum sem tengjast með einum eða öðrum hætti innan 

rannsóknarinnar er hluti af rannsókn með blönduðum aðferðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2012).  Rökin fyrir því að hér eru notaðar  

fleiri en ein rannsóknaraðferð eru væntingar um að það muni styrkja 

niðurstöður og varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið. Kostir mismunandi 

aðferða eru ólíkir. Þannig gáfu vettvangsathuganirnar rannsakanda færi á 

að upplifa andrúmsloft og menningu matsstarfa í skólunum tveimur. 

Spurningakannanirnar gáfu fyrirheit um að kynnast sjónarmiðum sem 

flestra úr hópi nemenda og kennara og rýnihópaviðtölin gáfu kost á 

umræðum þar sem þátttakendur létu viðhorf sín og væntingar í ljósi í litlum 

hópi bekkjarsystkina.  

Gögn rannsóknarinnar tala sínu máli. Þátttakendum hennar er sýnd 

tilhlýðileg virðing og þakklæti með að setja þau fram á heiðarlegan og 

viðurkenndan hátt. Úrvinnsla gagna og greining ræðst af rannsóknar-

aðferðinni. Þannig leggur rannsakandi merkingu í það sem hann sá og lærði 

um viðfangsefnið á vettvangi. Upplifun hans gefur fleirum færi á að 

skyggnast inn í heim þátttakenda, nemenda og kennara, sem vinna að mati 
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á innra starfi. Svör þátttakenda sem fengust með spurningalistum voru 

skoðuð og birt með aðferðum lýsandi tölfræði. Niðurstöður 

spurningakannana eru birtar í myndum og töflu sem  ætlað er að styðja við 

umfjöllunina. Rannsakandi las og túlkaði orð þátttakenda  í rýnihópunum og 

skoðaði hvaða merkingu þeir lögðu í umræðuefnið.  Hann lagði sinn skilning 

í  viðhorf og hugmyndir þátttakenda. Gögnin eru í formi orða sem voru 

flokkuð og fundinn staður innan ákveðinna þemu. Markmiðið var að leita 

uppi áherslur og finna hvað það er sem skiptir máli þegar aukin þátttaka 

nemenda í mati á skólastarfi er fyrirhuguð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla þann veruleika sem hún varð 

til í. Þær og túlkun þeirra ráðast af þátttakendum, áhrifum þeirra sem komu 

að skipulagi, tímasetningu og þeim aðstæðum sem fyrir hendi voru og 

rannsóknin snerti. Reynsla, þekking og viðhorf rannsakanda hefur einnig 

áhrif á túlkun rannsóknargagna (Flick, 2006). Hér skulu tengsl rannsakanda 

við þátttakendur úr Árskóla ítrekuð, svo og viðhorf hans til þátttöku 

nemenda og matsaðferðarinnar sem hér er til umfjöllunar. Tengslin voru 

rannsakanda ofarlega í huga og hann lagði sig fram við að gæta hlutleysis. 

Veruleikinn sem gögnin lýsa er einstakur og hann er erfitt að yfirfæra á 

aðrar kringumstæður. Sannleiksgildi svaranna og umræðnanna tilheyrir ekki 

ákveðnu tómarúmi. Tilvist þeirra á sér ákveðið upphaf og endi og verður 

ætíð rakin til þeirra sem hér áttu hlut að máli. Svörin og úrvinnslu þeirra er 

hins vegar vel hægt að hafa til hliðsjónar þegar þátttaka nemenda í mati á 

innra starfi er til umfjöllunar og athugunar á öðrum stað og á annarri 

stundu. Hér er dregin upp fræðileg sýn á þátttöku nemenda í mati á 

skólastarfi og áhrifin sem þeir geta í framhaldinu haft á aðstæður sínar og 

námsumhverfi. Umfram annað er þess vænst að niðurstöðurnar verði til að 

bæta þekkingu og víkka sjónarhorn þeirra sem starfa með ungmennum og 

vilja svo gjarnan hlusta og læra af því sem þau hafa að segja. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Rannsóknarspurningarnar sem hér var leitað svara við varða viðhorf 

nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á skólastarfi og 

vangaveltur um með hvaða hætti nemendur geta haft áhrif á nám og 

kennslu.  Svörin  koma frá nemendum og kennurum, annars vegar í Dene 

Magna, sem hefur langa reynslu af þátttöku nemenda í mati á innra starfi, 

og hins vegar í Árskóla, sem hefur áhuga á að auka þátttöku nemenda í mati 

á skólastarfi.  

Nemendur og kennarar í Dene Magna voru inntir eftir reynslu sinni af 

ákveðinni handleiðslutækni. Hún byggir á samtölum nemenda og kennara 

um nám og kennslu og er þáttur af frammistöðumati kennara í skólanum.  

Nemendur skólans voru spurðir hvernig þeir skynjuðu þátttöku sína í mati 

innan skólans og hvort þeir teldu sig geta haft áhrif á námsumhverfi sitt.   

Nemendur í Árskóla voru spurðir hvernig þeim litist á handleiðslutækni 

Dene Magna, þjálfunina sem henni fylgir og hugsanlegt samstarf sitt við 

kennara skólans. Kennarar í Árskóla svöruðu spurningum sem lúta að auknu 

samstarfi og samræðum við nemendur skólans um nám og kennslu.  

4.1 Þátttakendur grunnskólans Dene Magna 

Tveir hliðstæðir spurningalistar voru lagðir fyrir  nemendur og kennara í 

Dene Magna. Þeir kennarar og nemendur skólans, sem hafa reynslu af 

samstarfi og samráði kennara og nemenda og notað hafa handleiðslu- og 

samræðuaðferðina  Grow, fengu boð um þátttöku í spurningakönnununum. 

Úrtak nemenda var 100 nemendur og voru þeir á aldrinum 12 til 16 ára. 

Af þeim nemendum er svöruðu spurningalistanum, sem lagður var fyrir 

nemendur, svöruðu 74 (74%) spurningakönnuninni í heild sinni. Í þeim 

tilvikum þar sem  nemendur svöruðu einungis sumum spurninganna eru 

svör þeirra tekin með í heildarniðurstöður.  Af þeim 74 nemendum sem 

svöruðu öllum spurningum spurningalistans voru 46 stúlkur (62%) og 28 

(38%)  drengir.  

Úrtak kennara var 68 einstaklingar. Af þeim 49 kennurum sem kláruðu 

spurningalistann, sem lagður var fyrir þá, voru 34 konur (69%) og 15 karlar 

(31%). Í þeim tilvikum þar sem einungis sumum spurningum 

spurningalistans var svarað eru svörin reiknuð inn í heildarniðurstöður. 

Kennararnir komu bæði úr hópi bekkjarkennara og fagkennara 12-16 ára 
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nemenda.  Meirihluti kennaranna, 33 einstaklingar (67%), hefur starfað við 

skólann í 5-10 ár. Þannig má gera ráð fyrir að þeir kennarar er taka þátt í 

rannsókninni og hafa þar með jafnframt unnið með Grow aðferðina þekki 

vel til hennar og hafi jafnvel notað hana allan sinn starfsaldur í Dene Magna. 

Aðferðina hafa kennarar notað í skólanum í samræðum sínum við nemend-

ur um nám og kennslu í 12 ár. 

4.2 Viðhorf nemenda í Dene Magna 

Á mynd tvö hér að neðan sést að mikill meirihluti nemenda, það er 77 

nemendur (98,7%), telur skoðanir nemenda á námi og kennslu mjög 

mikilvægar. Einn nemandi (1,3%) svaraði ekki spurningunni.  

 

 

Mynd 2. Hlutfall nemenda er telja skoðanir nemenda á námi og kennslu 

mikilvægar.  

 

Viðhorf nemenda sem hafa reynslu af því að ræða nám og kennslu við 

kennara sína voru skoðuð nánar með því að leita skoðana þeirra á mikilvægi 

þess að nemendur tækju þátt í að meta nám og kennslu. Niðurstöðurnar má 

sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Hlutfall nemenda er telja þátttöku nemenda í að meta nám og 

kennslu mikilvæga. 

 

Á mynd 3 má sjá að mikill meirihluti nemenda (83,9%) taldi þátttöku 

nemenda í mati á námi og kennslu vera mikilvæga. Lítill hluti nemenda 

(6,2%) hefur þá skoðun að  þátttakan sé ekki mikilvæg eða ekki mjög 

mikilvæg. 3,7% nemendanna svara ekki spurningunni. Meirihluti 

þátttakenda (73,7%) svaraði því jafnframt til að samráð nemenda og 

kennara um nám og kennslu hefði mjög mikil eða mikil áhrif á námsgengi 

þeirra. 18,4% nemenda að auki töldu samráð við kennarana hjálpa þeim 

eitthvað við námið. Aðeins lítill hluti nemenda, 7,9%, taldi að samstarfið við 

kennara skilaði þeim litlu eða mjög litlu með tilliti til námsárangurs.  

Með samráði nemenda og kennara er átt við að aðilar ræði saman um 

nám og kennslu í kjölfar þess að nemandi hefur fylgst með kennara í 

kennslustund og skoðað ákveðna þætti sem kennarinn hefur óskað eftir að 

ræða við hann og jafnvel fá álit hans á. Nemandi fylgir ákveðnum 

spurningaramma (Grow) þegar hann ræðir við kennarann. Hann hlustar af 

athygli á vangaveltur kennarans og leiðir samræður sem ætlað er  að ljúki 

með ákvörðun um hvernig gott sé að meðhöndla viðfangsefnin sem til 

umræðu eru. Samræður nemenda og kennara hafa verið kallaðar 

handleiðslufundir (e. coaching sessions) í Dene Magna.  Handleiðsla felur 

ekki í sér ráðgjöf heldur samræður sem leiða af sér einhvern lærdóm 

(Downey, 2003). 
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Nemendur voru spurðir hversu oft eða sjaldan þeir teldu að rekja mætti 

breytingar í kennslustundum til samráðs kennara við nemendur. 40,8% 

nemenda, 31 nemandi af þeim 76 sem svöruðu spurningunni, töldu sig mjög 

oft eða oft hafa áhrif á kennslu. Sama hlutfall nemenda, 40,8%, taldi 

kennara stundum breyta kennsluháttum sínum í takt við sjónarmið 

nemenda. Fjórtán nemendur af 76, eða 18,4%, töldu að breytingar á 

kennslu væri sjaldan eða mjög sjaldan hægt að rekja til álits nemenda.  

Nemendur voru spurðir hversu vel þeim líkaði að eiga handleiðslufund 

með kennurum um nám og kennslu og sýnir mynd 4 að rétt rúmur 

helmingur (54%) þeirra nemenda sem svöruðu spurningunni, það er 41 

nemandi, virtist jákvæðir fyrir samræðum við kennara, þar sem Grow 

aðferðin var notuð til að leiða samræðurnar. Ríflega 31% nemenda, 24 

nemendur, taldi sig hafa einhvern hag af samræðum við kennara. 14,5%  

svarenda, eða 11 nemendur, sögðust lítinn eða mjög lítinn áhuga hafa á 

slíku samráði við kennara.  

 

 

Mynd 4. Hlutfall nemenda sem líkar eða líkar ekki að hafa samráð við 

kennara um nám og kennslu. 

 

Þegar svör nemenda við spurningum um Grow aðferðina (sjá 

skilgreiningu á aðferðinni hér að ofan)  eru skoðuð kemur í ljós að 37,3% 

nemenda, 28 nemendur af þeim 75 sem svöruðu spurningunni,  töldu hana 

vera mjög árangursríka eða frekar árangursríka. 53,3% þeirra, 40 nemendur, 
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sögðu hana að einhverju leyti árangursríka (e. somewhat effective) og 9,3% 

nemenda, 7 nemendur, mátu hana frekar lítið árangursríka eða mjög lítið 

árangursríka. Viðhorf nemenda til þjálfunarinnar (e. learning to coach) sem 

þeir fá áður en þeir geta farið að vinna á handleiðslufundum með kennurum 

var frekar jákvætt.  64% þeirra nemenda sem svöruðu spurningunni, 48 af 

75 nemendum, sögðu þjálfunina vera mjög góða eða góða. 29,3% nemenda, 

eða 22 þeirra, töldu hana hvorki góða né slæma. Fimm úr hópi nemenda, 

6,7%, töldu hana slæma eða mjög slæma.  

Nemendur voru spurðir um gildi þess að fá endurgjöf frá kennurum í 

kjölfar handleiðslufunda. Mikill meirihluti þeirra, 87%, eða 67 nemendur, 

sagði það vera þeim mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt að vita hvað 

kennurum fyndist um ráðleggingar þeirra og athugasemdir. 10,4% 

nemendanna, 8 einstaklingar, sögðu það hvorki mikilvægt né ekki mikilvægt 

og 2 þeirra eða 2,6% sögðu slíkt ekki skipta máli.  

 Nemendur sem sitja samráðsfundi, svokallaða handleiðslufundi, 

með kennurum eru kallaðir handleiðarar (e. student coaches). Markmið 

fundanna er að ræða nám og kennslu og hjálpast kennarar og nemendur að 

við að finna góðar lausnir á viðfangsefninu hverju sinni. Nemendur voru 

spurðir með hvaða hætti þeir teldu sig hafa persónulegan ávinning af 

samráði við kennara. Mynd 5 sýnir svör nemenda þegar þeir voru beðnir að 

raða mismunandi þáttum eftir mikilvægi. Hver nemandi setti tölurnar 1, 2 

og 3 við þá þrjá þætti af sjö sem hann taldi mikilvægasta. Þættirnir sem 

nemendur voru beðnir um að taka afstöðu til voru þessir: færni í 

samskiptum, persónulegur metnaður, undirbúningur fyrir framtíðina, tengsl 

við aðra nemendur, tengsl við kennara, námsárangur í Dene Magna og 

sjálfsmynd.  
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Mynd 5. Áhrif á nemendur sem starfa sem handleiðarar. 

 

Líkt og sést á mynd 5 hér að ofan töldu nemendur að staða þeirra sem 

„handleiðari“ hefði einkum áhrif á hæfni þeirra í mannlegum samskiptum. 

47 (54%) úr hópi nemenda völdu þennan þátt.  37 nemendur (42,5%) töldu 

að samráð við kennara um nám og kennslu hefði áhrif á tengsl þeirra við 

kennara, 34 nemendur (39,1%) sögðu að þátttaka þeirra sem „handleiðari“ 

væri undirbúningur fyrir framtíðina og 32 nemendur (36,8%) töldu að 

þátttakan hefði  áhrif á sjálfsmynd þeirra. Líkt og sjá má dreifast svör 

nemenda á alla sjö þættina. Aðrir þættir en  hér hafa verið nefndir 

sérstaklega eru valdir af færri nemendum. Persónulegur metnaður og náms-

árangur eru þættir sem fæstir velja. Um fjórðungur þeirra sem svaraði taldi 

að samræður þeirra við kennara um nám og kennslu hefði áhrif á metnað 

þeirra eða námsárangur.  

Spurt var um viðhorf nemenda til þeirrar aðferðar sem notuð er innan 

skólans þegar nemendur eru fengnir til þjálfunar og seinna þátttöku sem 

handleiðarar.  Í Dene Magna benda umsjónarkennarar á þá nemendur sem 

þeir álíta að geti orðið góðir handleiðarar kennara. 49 nemendur af 75  

(65,3%) sögðust vera mjög ánægðir eða frekar ánægðir með þá leið sem 

farin væri. Aðrir 20 nemendur (26,7%) sögðu að aðferðin sem viðhöfð væri 

skipti þá ekki máli. Það var því lítill hluti nemenda, 6 nemendur (8%), sem 
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sagðist vera frekar óánægður eða mjög óánægður með að 

umsjónarkennarar bentu á hugsanlega handleiðara úr hópi nemenda.  

Síðasta spurning spurningalistans, sem lagður var fyrir nemendur, var 

hversu sterka eða veika rödd þeir teldu nemendur hafa innan Dene Magna. 

75 nemendur svöruðu spurningunni. 56 þeirra (74,7%) sögðu hana vera 

mjög sterka eða sterka. 8 nemendur (10,7%) töldu hana veika eða mjög 

veika.  

 

 

Mynd 6. Hlutfall nemenda sem telja rödd nemenda sterka í Dene Magna. 

 

Mikill meirihluti nemenda í Dene Magna, sem unnið hafa með kennurum 

að mati á innra starfi, telur mikilvægt að nemendur taki þátt í að meta nám 

og kennslu. Þeir telja sig hafa hag af samráði við kennara og tengja það 

bættum árangri í námi. 82% þeirra nemenda sem svöruðu 

spurningalistanum finnst  þeir hafa raunveruleg áhrif á kennslu, þeir rekja 

breytingar sem verða á kennslu einstakra kennara til aðkomu sinnar. 

Almennt má segja að nemendur í Dene Magna lýsi jákvæðri reynslu sinni af 

starfi sínu með kennurum á handleiðslufundum og þjálfuninni sem þeir fá 

áður en þeir gerast handleiðarar. 

4.3 Viðhorf kennara í Dene Magna 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir svörum kennara í Dene Magna þegar 

þeir voru spurðir um viðhorf sín til þátttöku nemenda í mati á námi og 

kennslu, handleiðslufunda með nemendum, handleiðslutækninnar Grow, 

hversu mikil áhrif nemendur gætu í raun haft á kennslu og hvort þeir teldu 

gengi nemenda í námi verða fyrir áhrifum af slíku samstarfi við kennara. 
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Mynd 7. Hlutfall kennara sem telja skoðanir nemenda á námi og kennslu 

mikilvægar. 

 

Á mynd 7 sést að 28 kennarar, það er 54,9% kennaranna sem svöruðu 

spurningu um mikilvægi skoðana nemenda á námi og kennslu, töldu 

skoðanir nemenda mjög mikilvægar og 23 kennarar, það er 45,1%, sögðu 

þær mikilvægar.  

 

 

Mynd 8. Hlutfall kennara sem finnst þátttaka nemenda í að meta nám og 

kennslu mikilvæg. 
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Mynd 8 sýnir að 92,6% kennara, 50 kennarar af 54, sem svöruðu spurning-

unni um hvort þeir teldu  þátttöku nemenda í mati á námi og kennslu 

mikilvæga, töldu svo vera.  

Þegar kennarahópurinn í Dene Magna var spurður um afstöðu sína til 

þess hvort samræður nemenda og kennara hefðu áhrif á námsgengi 

nemenda var meirihluti hans samþykkur því. Niðurstöðurnar sýna að allir 

kennararnir töldu fundi nemenda og kennara hjálpa nemendum við nám. 51 

kennari svaraði spurningunni. 27 kennaranna (52,9%) sögðu áhrif á nám 

vera mjög mikil, 17 þeirra (33,3%)  mikil og 7 kennarar (13,7%) sögðu þau 

einhver.  

Á mynd 9 má sjá að hartnær allir kennaranna í Dene Magna, sem 

svöruðu spurningu um hversu mikið eða lítið þeim líkaði að ræða nám og 

kennslu við nemendur og leita skoðana þeirra, voru jákvæðir fyrir samstarfi 

við nemendur þar sem Grow aðferðin er viðhöfð. 92% þeirra, eða 36 af 51 

kennara sem svaraði spurningu um þetta atriði, sögðu að þeim líkaði mjög 

vel eða vel að eiga handleiðslufundi með nemendum. 10 kennarar (20%) 

sögðu að þeim líkuðu þessir fundir að einhverju leyti. Fjórir kennaranna 

(8%) sögðu fundina vera þeim lítið eða mjög lítið að skapi.  

 

 

Mynd 9. Hlutfall kennara sem líkar að eiga handleiðslufund með 

nemendum. 
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Á handleiðslufundum nemenda og kennara þar sem nám og kennsla er 

til umræðu  er, eins og áður hefur komið fram, stuðst við samræðu- og  

handleiðsluaðferðina Grow. Þegar kennarar í Dene Magna voru spurðir 

hvort þeim líkaði aðferðin í vinnu með nemendum taldi meirihluti þeirra 

hana vera  árangursríka (e. effective). Þannig töldu 68,4% kennara, það er 

33 af þeim 49 kennurum sem svöruðu spurningunni, hana vera mjög 

árangursríka eða árangursríka. Athyglisvert er nokkuð hátt hlutfall þeirra 

kennara sem töldu aðferðina hvorki árangursríka né ekki árangursríka. 

32,7% kennaranna, eða 16 kennarar af 49, lýstu þeirri skoðun sinni.  

Viðhorf kennaranna til þjálfunarinnar, sem báðir hópar fá áður en þeir 

sitja handleiðslufundi, virtust jákvæð. Enginn kennaranna var á þeirri 

skoðun að þjálfunin væri ekki góð.  83,7% þeirra, það er 41 af 49 kennurum 

sem svöruðu spurningunni, sögðu þjálfunarferlið (e. learning to coach) vera 

mjög gott eða gott. 8 kennarar (16,3%) sögðu það vera hvorki gott né 

slæmt. Enginn kennaranna taldi þjálfunarferlið ekki gott. 

Líkt og með nemendur voru kennarar í Dene Magna spurðir spurningar 

sem ætlað var að svara því hvort samræður við nemendur hefðu 

raunveruleg áhrif á nám og kennslu innan skólans. Spurt var hvort rekja 

mætti breytingar sem kennarar gerðu á kennslu sinni til athugasemda og 

sjónarmiða nemenda. Meirihluti kennaranna (58%) sem svaraði spurning-

unni, 29 af 50 kennurum,  taldi að þegar þeir breyttu einhverju í  kennslu 

sinni mætti mjög oft eða oft rekja það til athugasemda nemenda.  38%, eða 

19 kennarar, sögðu þetta eiga stundum við. Einn kennari (2%) taldi að  

ástæður breytinga sem hann gerði á  kennslu sinni yrðu sjaldan raktar til  

áhrifa frá nemendum. Annar kaus að svara ekki spurningunni.  

Meirihluti kennaranna, 33 af 49 (67,4%) sagðist aðspurður mjög 

ánægður eða frekar ánægður með að umsjónarkennarar tilnefndu þá 

nemendur sem þeir héldu að yrðu góðir handleiðarar kennara. 12 kennarar 

(24,5%) til viðbótar sögðu aðferðina sem notuð væri ekki skipta þá máli. 

Lítill hluti kennaranna, 4 kennarar (8,2%) sögðust óánægðir eða mjög 

óánægðir með þessa skipan mála.  
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Mynd 10. Hlutfall kennara sem telja rödd nemenda í Dene Magna sterka. 

 

Að lokum voru kennarar beðnir um að leggja mat á hversu sterk rödd 

nemenda í Dene Magna væri. Mynd 10 sýnir að 96% kennara, það er 47 af 

þeim 49 sem svöruðu spurningunni um rödd nemenda, töldu hana mjög 

sterka eða sterka. Tveir kennarar (4,1%) af 49 töldu rödd nemenda hvorki 

vera sterka né veika.  

Kennarar í Dene Magna, sem unnið hafa með nemendum að mati á námi 

og kennslu í skólanum, eru flestir jákvæðir fyrir handleiðslufundum með 

nemendum. Þeir telja þátttöku nemenda í mati á innra starfi mikilvæga og 

að nemendur geti haft raunveruleg áhrif á kennslu og segjast gjarnan aðlaga 

kennslu sína að áliti og athugasemdum nemenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að margir kennaranna eru á þeirri skoðun að 

mikilvæg viðhorf nemenda til skólastarfsins, leiðbeiningar þeirra og 

athugasemdir komist vel til skila með aðferðum Grow. Upplifun sína af 

samstarfi við nemendur settu kennararnir í orð og rökstuddu það gagn sem 

þeir telja sig hafa af handleiðslufundum.  

 

 „Að spyrja nemendur álits og fá viðhorf þeirra til uppbyggingar 
kennslustunda og mismunandi kennsluaðferða er líklega eitt 
mikilvægasta verkfærið sem kennari hefur yfir að ráða. Ég met þessa 
handleiðslufundi (e. coaching sessions) með nemendum mikils“. 

 „Ég læri margt á samráðsfundum við nemendur. Ég fæ nýjar 
hugmyndir. Nemendum er annt um nám sitt og menntun. Þeir vilja fá 
bestu kennslu sem í boði er“. 
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 „Það er jafn uppbyggilegt að vita hvað nemendum finnst virka vel í 
kennslustundum og það er mikilvægt að heyra hvað þeim finnst þeir 
ekki hafa hag af. Þannig má innleiða kennsluaðferðir sem virka“. 

 „Nemendur eru sérfræðingar okkar. Þeir sitja kennslustundir allan 
daginn. Þeir vita hvernig úrvals kennslustundir fara fram“.  

 „Samráðsfundir við nemendur eru grunnur þess að bæta nám og 
kennslu við skólann. 

 „Það er frábært að geta bætt kennslu sína með þessum hætti. Það er 
betra fyrir nemendur og betra fyrir mig“. 

 „Að afloknum samráðsfundum við nemendur líður mér eins og ég 
hafi lært eitthvað mjög mikilvægt sem kennari“. 

Einn kennaranna í Dene Magna taldi  samráð við nemendur geta orðið til 

þess að nemendur efuðust um vald kennara og það gæti jafnvel orðið 

uppspretta þess að ákveðnir kennarar væru baktalaðir af nemendum sínum. 

4.4  Þátttakendur úr hópi kennara í Árskóla 

Spurningalisti var lagður fyrir kennara í  Árskóla til að kanna viðhorf þeirra 

til þátttöku nemenda í mati á skólastarfi. Allir kennarar skólans, 45 talsins, 

fengu boð um þátttöku. 39 kennarar svöruðu könnuninni, þar af 28 konur 

og 11 karlar. Kennararnir eru umsjónarkennarar og fagkennarar af öllum 

stigum, það er yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Margir þeirra hafa 

unnið talsvert lengi í skólanum, 30,8% í 11 til 15 ár og 15,4% þeirra í 16 til 

20 ár.  

Áhersla var lögð á að kanna viðhorf kennarahópsins til samráðs við 

nemendur um nám og kennslu og notkunar Grow aðferðarinnar á 

handleiðslufundum kennara og nemenda. Spurningalistinn innihélt sjö 

spurningar þar sem kennarar tóku afstöðu til fullyrðinga með því að merkja 

við einn af fimm svarmöguleikum. Kennurunum bauðst að gera athuga-

semdir í rituðu máli við allar spurningar og er vitnað í textasvörin samhliða 

því sem niðurstöður í vali kennara á svarmöguleikum eru skoðaðar.  

4.5 Viðhorf kennara í Árskóla 

Mikill meirihluti þeirra kennara er svöruðu spurningu um hvort viðhorf 

nemenda til kennslu væru mikilvæg, eða 38 af 39 kennurum (97%), var mjög 

sammála eða frekar sammála fullyrðingu um mikilvægi viðhorfa nemenda. 

Einn kennari var ekki sammála fullyrðingunni. Niðurstöður eru sýndar á 

mynd 11. 
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Mynd 11. Hlutfall kennara sem telja viðhorf nemenda til kennslu mikilvæg. 

Um viðhorf nemenda til kennslu hafði einn kennaranna þetta að segja: „Þau 
eru gríðarlega mikilvæg og ég held að við þurfum að gera meira af því að fá 
þessi viðhorf fram en það verður að gerast á aðgengilegan hátt fyrir 
nemendur“.   

Þegar spurt var hvort kennararnir vildu auka þátt nemenda í mati á 
skólastarfi var niðurstaðan þessi. 87,2%, 34 kennurum af þeim 39 sem svöruðu 
spurningunni, fannst að auka ætti þátt nemenda í mati á innra starfi í Árskóla. 
Fimm kennarar (12,8%) sögðust hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. 
Þetta sést á mynd 12.  

 

 

Mynd 12. Hlutfall kennara sem auka vill þátttöku nemenda í mati á 
skólastarfi. 
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Fjórir kennaranna (10,3%) rökstuddu svör sín. Þar sagði einn kennari 
mikilvægt og eðlilegt að viðhorf nemenda varðandi skólastarf kæmu fram. 
Annar kennari tjáði skoðun sína á nemendamati með þessum orðum: „Mín 
reynsla er sú að þegar nemendur taka þátt í sjálfsmati eða félagamati þá eru 
þeir sanngjarnir og réttsýnir í matinu“.  Þriðji kennarinn af þessum fjórum 
sagði aldur nemenda skipta máli án þess að skýra það nánar. 

Næstu spurningum spurningalistans var beint að kennurunum sjálfum og 
viðhorfum þeirra til samráðs við nemendur um nám og kennslu. 
Kennararnir voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingar um hvort þeir 
vildu vinna með nemendum að mati á skólastarfi. 35 kennarar af 39, eða 
(89,7%) þeirra sem svöruðu spurningunni,  lýstu yfir vilja sínum til samstarfs 
við nemendur með því að segjast vera mjög sammála slíkri samvinnu eða 
frekar sammála. Fjórir kennarar (10,3%) voru hvorki sammála né ósammála 
fullyrðingunni (sjá mynd 13). 

 

 

Mynd 13. Hlutfall kennara sem vilja vinna með nemendum að mati á 

skólastarfi.  

 

Einn úr hópi kennaranna vildi skýra afstöðu sína til að vinna með 

nemendum að mati á skólastarfi nánar og galt varhug við að nemendur 

fengju í matsvinnunni tækifæri til að „vaða á súðum af takmarkaðri ábyrgð“.  

38 af 39 kennurum skólans (97,4%) sem svöruðu spurningu um hvort 

þeir hefðu áhuga á að vita hvað nemendum finnst um kennslu þeirra voru 

mjög sammála eða frekar sammála fullyrðingu þar um. Svör þeirra eru sýnd 

á mynd 14. 
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Mynd 14. Hlutfall kennara sem vilja vita hvað nemendum finnst um 

kennsluna. 

 

Eftirfarandi athugasemd fylgdi svari eins kennarans: „Gagnlegt að fá þeirra 

viðhorf til að tryggja að kennslan fari ekki fyrir ofan garð og neðan vegna 

þess að hún nær ekki til nemenda“. Annar sagðist ekkert endilega sjá þetta 

gert með spjalli við nemendur, eins og hann komst að orði, allt eins með 

nafnlausri könnun.  

Þegar kennararnir voru spurðir nánar um hvort þeir væru tilbúnir til að 

fá nemendur til að skoða og leggja mat á kennslu þeirra sögðu þeir meðal 

annars þetta: „Hugmyndin er nýstárleg en væntanlega myndi maður venjast 

því“. Annar nefndi að honum yrði ekki stætt á öðru en taka þátt í slíku 

verkefni en sagðist myndi vilja fá rökstuðning við mati nemenda. Svör 

kennaranna dreifðust annars með eftirfarandi hætti:   
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Mynd 15. Hlutfall kennara sem vilja fá nemendur til að skoða og meta 

kennslu sína. 

 

Kennararnir voru spurðir um afstöðu sína til þess að setjast niður og ræða 

nám og kennslu við nemendur. Svör þeirra má sjá á mynd 15. 34 af 39 

kennurum (87,2%) sem svöruðu spurningunni, sögðust mjög sammmála eða 

frekar sammála því að eiga þessar samræður við nemendur. Enginn þeirra 

var því mótfallinn. Athugasemdir þeirra voru til að mynda þessar: 

„Væntanlega eftir þjálfun. Væri ekki til í þetta nema það væri vel undirbúið 

og faglega gert“. „Ætti að vera auðvelt og gott að því leyti að sífellt væri 

hægt að svara fyrir sig og rökstyðja sitt mál ef nemendur gerast of 

dómharðir að kennarans mati“.  

Viðhorfa kennarahópsins til handleiðslu- og samræðuaðferðarinnar 

Grow var leitað. Aðferðin er notuð í samstarfsskólanum Dene Magna og að 

einhverju leyti í matsvinnu í Árskóla og verkefnum sem fylgdu í kjölfar átaks 

varðandi fagmennsku kennara og áður hefur verið sagt frá.  Spurningin sem 

beint var til kennara var hvort þeir vildu nota aðferðina í samræðum sínum 

við nemendur um nám og kennslu. Niðurstöðurnar eru sýndar á mynd 16. 
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Mynd 16. Hlutfall þeirra kennara sem vilja nota Grow á handleiðslufundum 

með nemendum. 

 

Hér sést að 43,6% kennaranna, 17 kennarar af 39 sem svöruðu 

spurningunni, voru mjög sammála eða frekar sammála því að nota Grow 

aðferðina sem grunn að samræðum við nemendur. Ríflega helmingur 

kennaranna, 20 kennarar af 39, sagðist hvorki sammála þessari fullyrðingu 

né ósammála. Fleiri kennarar völdu að láta athugasemdir fylgja svari sínu 

við þessari spurningu en hinum. Meðfylgjandi eru nokkrar þær 

athugasemdir sem gerðar voru: „Mér finnst að það megi einfalda þá 

aðferð“, „Veit ekki hvaða aðferð þetta er en fyrst hún er nefnd í þessari 

könnun geng ég út frá því að þetta sé aðferðin sem reynst hefur vel í Dene 

Magna“, „Hef ekki kynnst aðferðinni nógu vel til að svara spurningunni“. 

Jákvætt viðhorf til aðferðarinnar er að finna í þessum orðum kennara: „Það 

ætti að tryggja ákveðinn standard og þar með tryggja að gagn verði af 

samtalinu“, „Ég held að þessi aðferð gæti nýst mér vel þegar ég hef öðlast 

færni í að nota hana. Er frekar klaufaleg ennþá“.  

Kennarar í Árskóla lýsa flestir jákvæðum viðhorfum sínum til þátttöku 

nemenda í mati á skólastarfi. Þeir telja viðhorf þeirra mikilvæg, vilja auka 

aðkomu nemenda að mati á námi og kennslu innan skólans, eru tilbúnir til 

aukins samstarfs við nemendur og vilja vita hvað þeim finnst um kennslu 

þeirra. Vart verður  vafa þegar kennarar eru spurðir um álit sitt á að nota 

Grow aðferðina í samstarfi við nemendur.  
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4.6 Viðhorf nemenda úr Árskóla 

Tekin voru fjögur rýnihópaviðtöl við nemendur úr 8. og 9. bekk í Árskóla og   

voru 6-7 nemendur í hverjum rýnihópi. Yfirlit yfir fjölda og kyn þátttakenda 

úr hverjum bekk má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Þátttakendur í rýnihópaviðtölum í Árskóla. 

Bekkir Drengir Stúlkur Alls 

8. A 3 3 6 

8. B 3 3 6 

9. A 3 4 7 

9. B 3 3 6 

 12 13 25 

 

 

Til grundvallar rýnihópaviðtölunum lágu fjórar spurningar sem leiddu 

umræður við nemendur. Spurningarnar voru þessar:  

 

 Hvað finnst nemendum um að koma að mati á skólastarfi?  

 Finnst nemendum líklegt að skoðanir þeirra og athugasemdir muni 
breyta kennslu einstakra kennara?  

 Finnst nemendum líklegt að hlustað verði á sjónarmið þeirra?  

 Hvað finnst nemendum um að setjast niður með kennurum og ræða 
nám og kennslu?  

 

Viðtölin voru greind í eftirfarandi fjögur þemu: viðhorf til þátttöku nemenda 

í mati á skólastarfi/kennslu, ávinning þess að fá nemendur til samstarfs, 

væntingar til þess að á nemendur yrði hlustað og tilfinningar nemenda til 

samstarfs við kennara.   
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4.6.1 Viðhorf til þátttöku í mati á skólastarfi 

Þegar leitað var viðhorfa nemendanna úr Árskóla til þátttöku þeirra í mati á 

skólastarfi var áhersla lögð á að þeir veltu fyrir sér hvað þeim fyndist um að 

meta kennslu einstakra kennara. Í ljósi áforma um að nemendur fái þjálfun í 

að vinna með samræðu- og handleiðsluaðferðina Grow í samtölum sínum 

við kennara voru þeir spurðir um álit sitt á því að skoða og meta kennslu.  

Svör nemenda lýstu áhuga þeirra á að fá að takast á við viðfangsefnið.  

Matsvinnu könnuðust nemendur við úr sjálfsmatsvinnu starfsfólks, 

félagastuðningi meðal kennara skólans og einhverjir úr hópi nemenda höfðu 

unnið að nemendamati samkvæmt Gæðagreinum. Hér er vitnað í orð 

nokkurra nemenda máli þessu til stuðnings: „Við eigum að nota sjálfsmatið“ 

sagði einn, annar bætti við „Að hafa áhrif á hvað er kennt í skólanum – það 

er mjög gaman, held ég“, sá þriðji sagði:  „Mér líst vel á að leyfa krökkunum 

að skoða kennslustundir, það eru oft svona kennarar að skoða 

kennslustundir og mér finnst flott að leyfa krökkunum að prófa“.   

Í viðtölunum við nemendur kom fram að nemendur velta aukinni 

þátttöku fyrir sér af nokkurri alvöru. Einn þeirra komst svo að orði: „Mér 

finnst að við eigum að prófa, sjá bara hvernig þetta er. Svo reynum við þá 

bara að finna eitthvað annað“ á meðan annar hafði þetta um málið að 

segja: „Ég held að eitthvað svona myndi samt taka tíma. Maður þyrfti að 

æfa þessa hugsun“. Jákvætt viðhorf nemenda til nemendamats má finna í 

svörum eins og þessum: „Sniðugt að krakkar fái að tjá sig og svona“, „Gott 

að fá að segja hvað mér finnst“, „Ja, mér finnst það mjög sniðugt. Við 

gætum kannski rætt við kennarann um kennslu“. Einstaka nemandi lýsti 

þeirri skoðun sinni að verkefnið gæti verið skemmtilegt. „Ég er alveg til í 

þetta. Held að þetta væri bara mjög gaman, held ég“.  

4.6.2 Ávinningur samstarfs við kennara 

Í viðtölunum við nemendur voru þeir beðnir um að velta fyrir sér hver 

ávinningur þess að spyrja nemendur og leita skoðana þeirra á kennslu gæti 

verið. Nemendur bentu á að kennararnir „kenna okkur og við þurfum að 

geta skilið það og geta svona lært það“. Þeir studdu mál sitt frekar með því 

að segja: „Ja, við sjáum þetta alla vegana frá öðru sjónarhorni“ og „Sko, við 

vitum alveg hvernig okkur finnst gott að læra“.  

Þannig varð nemendum tíðrætt um hvernig skólinn og ekki síst 

nemendur hans myndu græða á auknum samræðum nemenda og kennara 

um nám og kennslu. „Ég held að það sé bara betra fyrir skólann, þá geta 

nemendur svona sagt hvað þeim finnst betra og svoleiðis“. Meðal nemenda 

var aukið samstarf nemenda og kennara kallað „góð hugmynd“ og einn 
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nemendanna komst svo að orði: „Þetta er svona öðruvísi. Gott að fá betri 

kennslu, betri kennara“.  

Umræður nemenda snerust talsvert um kennsluaðferðir. „Mér finnst til 

að gera kennsluna skemmtilegri þurfi að nota mismunandi námsaðferðir ... 

sko, sumir læra skiluru betur þegar þeir hlusta og sumir þegar þeir skrifa og 

þannig“. Nemendur létu hér í ljósi áhuga á að fá tækifæri til að ræða 

kennsluaðferðir við kennara og virtust ekki efins um að þeir hefðu sitthvað 

til málanna að leggja. Hér verður vitnað í nemanda sem hafði þetta um 

málið að segja: „Þetta er góð leið til að geta bætt hluti sem vantar í skólann 

og bara bæta kennslu hjá kennurum“. Annar komst þannig að orði: 

„Kennarinn er að reyna að laga, bæta þetta sem gengur kannski ekki nógu 

vel. Hann fengi þá svona hint frá nemendum um hvað hann þyrfti að bæta. 

Við myndum tala við hann og hann myndi sjá að hann þyrfti að laga sumt. 

Mjög gott að geta bætt það sem þarf að bæta“.  Að lokum er vitnað í 

nemanda sem sá sér hag í að segja kennurum frá því sem vel gengi hjá 

öðrum: „Kannski er einhver kennari með einhverja aðra aðferð sem virkar 

betur og þá myndi kannski hinn kennarinn vilja prófa líka“.  

4.6.3 Væntingar nemenda til þess að á þá verði hlustað. 

Í fyrri rannsóknum kemur fram að nemendum finnst þeir fá tækifæri til að 

tjá skoðanir sínar á skólastarfi og hvernig þeir sjá hlutina fyrir sér. Þeir 

benda hins vegar á að eitthvað virðist skorta á að hugmyndir þeirra séu 

framkvæmdar og það lagað sem betur mætti fara að þeirra áliti. Í 

viðtölunum við nemendur Árskóla kom þessi efi fram. Nemandi sagði þar: „Í 

fyrra vann ég í svona sjálfsmati og það er ekkert komið í gegn, það sem við 

sögðum“. Annar orðaði sömu hugsun á þennan hátt: „Nei, í raun breytti það 

nú eiginlega engu ... mér fannst gott að segja hvað okkur finnst en það eru 

nú engar breytingar sem svona ég er búinn að sjá, ekki ennþá“. Þegar sami 

nemandi var spurður hvort hann væri að bíða eftir ákveðnum breytingum 

var svarið: „já, eiginlega“.  

Ástæður þess að ekki væri alltaf tekið tillit til skoðana nemenda voru til 

umræðu.  Skýringuna orðaði einn með þessum hætti: „Já, þú veist, við erum 

náttúrulega reynsluminni“ og annar taldi skýringu að finna í því að „sumir 

kennarar treysta ekki alveg 15 ára krökkum og segja að þeir hafi ekki réttar 

hugmyndir, margir sem hugsa þannig“. Aðrir sögðu skýringuna hugsanlega 

að finna í því hvernig þeir settu athugasemdir sínar fram. Eftirfarandi 

tilvísun í nemanda er lýsandi fyrir þær vangaveltur sem komu fram: 

„Kennarar hlusta, held ég, ef maður segir af hverju maður vill eitthvað“. 

Einn nemandanna bætti um betur og sagði: „Það fer soldið eftir því hvort 
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við erum málefnaleg“. Annar taldi þá verða að koma með tillögur til 

kennarans: „Mér finnst að ef við mætum og erum ekki með neinar tillögur 

þá finnst mér að hann hafi eiginlega enga ástæðu til að hlusta á okkur“. 

Sumir nemendanna töldu að einstaka kennarar myndu hlusta á meðan aðrir 

gerðu það síður. „Þetta fer nú eiginlega eftir því hver þetta er sem er að 

hlusta á okkur“. „Sumir eru þannig að þeir taka ekki mark á manni“.  

4.6.4 Tilfinningar nemenda til samstarfs við kennara 

„Ég þyrfti að kynna mér þetta aðeins meira ... kynna mér aðferðina sem þú 

varst að tala um og svona og svo vildi ég æfa mig aðeins, prófa þetta pínu 

og sjá hvernig þetta er. Sko, áður en maður fer að tala við kennarann. Þá 

finn ég hvort ég gæti gert þetta“.  

Tilvitnunin í orð nemandans segir margt um þær umræður sem 

sköpuðust þegar nemendur ræddu um hvaða tilfinningar bærðust með 

þeim þegar ræddir voru nýir starfshættir í mati á skólastarfi þar sem þeir 

hefðu stærra hlutverk en áður og yrðu beðnir um að skoða og ræða nám og 

kennslu við kennara sína. Nemendur virtust í flestum tilfellum tilbúnir til 

þessa samstarfs og áhyggjulausir að mestu. Orð eins og „Ég sé það alveg 

fyrir mér. Það verður örugglega gaman“, „Ég myndi alveg treysta mér í 

þetta. Mér finnst gott að hafa einhver áhrif á þetta“ og „Maður þekkir 

kennarana soldið vel“ varpa ljósi á stemninguna sem ríkti á meðan þetta var 

rætt. Áhyggjuleysi flestra nemenda endurspeglast vel í orðum eins þeirra 

undir lok eins viðtalsins: „Ég held nú ekki að maður þurfi að hafa áhyggjur af 

kennurum sko. Allt í lagi að tala við þá“.   

Þar sem áhyggjur nemenda komu fram birtust þær í vangaveltum þeirra 

um hvort samtölin við kennarana gætu orðið vandræðaleg til að byrja með, 

eða eins og einn þátttakanda orðaði það „fyrst soldið stress svo bara 

hverfur það“. Einn nemenda benti á að það gæti orðið erfitt að tala ef hann 

væri einn „gott að hafa, þú veist, stuðning af einhverjum“. Annar sagði: 

„Sumir hafa kannski áhyggjur af því að tala við fullorðna. Ég er til dæmis 

ekkert rosalega góð í því. Mér finnst það soldið erfitt en kannski fær maður 

meira sjálfstraust“.  Tveir þátttakenda deildu áhyggjum af kennurum sem 

myndu ekki taka vel á móti nemendum sem tækjust þessi matsstörf á 

hendur. Annar þeirra vildi koma því á framfæri að „ef þetta væri svona 

kennari sem væri með stæla, með svona attitude“ þá væri hann ekki til í að 

ræða við hann. Svar hins við þessu var: „Já, það eru sumir kennarar sem 

taka ekkert vel í svona. Verr en aðrir“.   

Nemendur höfðu nokkrar áhyggjur af  líðan kennaranna. Þeir komu oftar 

en einu sinni inn á þá stöðu sem gæti skapast ef þeir væru að tala við 



 

80 

kennara sem hefði mikla reynslu af kennslu. Þeim fannst ekki óeðlilegt að 

slíkum kennara gæti liðið illa í samræðum við nemendur. Þessum 

vangaveltum nemenda verður vel lýst með orðum eins þeirra: „Kennarinn 

sem er kannski búinn að kenna í 20 ár, honum finnst kannski óþægilegt eða 

finnst að ég sé að setja út á hann ... og ég er kannski að segja eitthvað um 

kennsluna, þá fer kennarinn kannski svona í einhverja vörn“.   

Í viðtölunum við nemendur kom eitt og annað fram sem ekki verður 

flokkað undir ofangreind þemu en er nefnt hér þar sem það er talið skipta 

máli þegar viðhorf nemenda til þátttöku í mati á skólastarfi eru annars 

vegar. Nemendur sögðust hafa skoðun á því hvernig nám og kennsla 

hentaði þeim best. „Við erum að reyna að hjálpa þeim. Benda þeim á það 

sem við sjáum betur, með okkar augum“. Þeir ræddu námsaðferðir og 

námsvenjur og  komu inn á þá staðreynd að nemendur hafa ólíkar þarfir. Í 

viðtölunum ræddu nemendur um ábyrgðina sem þeir hafa, bæði gagnvart 

námi sínu og eins hegðun og samskiptum, ekki síst gagnvart kennurum 

sínum. Dæmi um slíkan þankagang er tekið úr einu viðtalanna:  

 

 N: „Já, þá gætum við líka látið hann finna til baka að við værum 

 ánægð  með að hann hefði hlustað“ 

 R: „Hvernig myndir þú gera það?“ 

 N: „Já, þá værum við bara að koma fram við hann eins og hann kom 

 fram við okkur, þú veist ... að sýna honum virðingu til baka ... og 

 skila því til baka ... þá værum við kannski að fá meiri vinnufrið og 

 svoleiðis. Þá gætum við reynt að fá bekkinn til að sýna honum þá 

 virðingu að vera ... að tala ekki á meðan hann er að tala“.  

 

Virðing við nemendur kom ítrekað upp á yfirborðið. Hér er staldrað við 

orð tveggja úr hópnum: „Það er aðalatriðið að það hefði verið hlustað á 

okkur“, „Bara svo gott að tala og einhver hlustar á mann“.  Um upplifun sína 

ef kennari gerði lítið með athugasemdir nemenda í kjölfar fundar  sagði 

nemandi: „Maður yrði kannski pínu sár svona ef engu yrði breytt. Maður er 

kannski svona búinn að fylgjast með allan tímann og ég er búinn að skrifa 

niður allt sem maður tekur eftir og svo tekur kennarinn ekkert mark á því 

sem ég er búinn að vera að vinna með allan tímann ...“. Aukinn metnaður 

og betri árangur í námi voru atriði sem nemendur nefndu að gætu fylgt í 

kjölfar þátttöku þeirra í mati á innra starfi.  

Ákveðinnar eftirvæntingar fyrir verkefninu varð vart meðal 

nemendanna. Einn þeirra sem fengið hafði tækifæri til að taka þátt í 
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nemendamati samkvæmt Gæðagreinum nefndi sérstaklega að honum hefði 

fundist „mjög fræðandi og svona skemmtilegt“ að taka þátt í þeirri vinnu. 

Annar virtist ekki geta leynt vonbrigðum sínum þegar rannsakandi ítrekaði 

að hér væri um athugun á viðhorfum nemenda og kennara að ræða og enn 

ætti eftir að samþykkja og festa þessi vinnubröð í sessi. „Myndi þetta svo 

kannski svo bara byrja þegar við værum komin í fjölbraut og þannig“ á 

meðan annar gat ekki setið á sér þegar rannsakandi var að lýsa verkferlinu 

fyrir nemendum og spurði í framhaldinu: „ ... en hérna erum við að fara að 

gera þetta á föstudaginn?“.  
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5 Umræður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar, tengdar fræðum og fyrri 

rannsóknum og ræddar með rannsóknarspurningar að leiðarljósi. Með 

niðurstöðunum er aukið við það sem áður hefur verið sagt um viðhorf 

nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á skólastarfi. Reynsla 

nemenda og kennara í grunnskólanum Dene Magna á Englandi var könnuð 

samhliða því sem ný tækifæri eru skoðuð í því augnamiði að auka þátttöku 

nemenda í Árskóla á Sauðárkróki í mati á innra starfi. Hér er sjónum beint 

að því með hvaða hætti nemendur geta orðið virkari í umræðum um 

einstaka þætti náms og kennslu. Jafnframt er hugleitt hvernig kennarar geta 

nýtt sér álit nemenda í átt að bættri frammistöðu í starfi og aukinni 

fagmennsku.  

Fjallað er um hvernig finna megi viðhorfum nemenda stað innan 

faglegrar umræðu um skólastarf. Fram í sviðsljós íslensks skólastarfs er 

dregin aðferð sem notuð hefur verið við góðan orðstír á erlendri grundu. 

Samstarf tveggja skóla, Árskóla og Dene Magna, hefur borið þann ávöxt að 

til athugunar er hvort og hvernig samræðu- og handleiðsluaðferð Dene 

Magna hentar sem viðbót við sjálfsmatsaðferðir í Árskóla. Aðferðin er notuð 

til að leiða samræður nemenda og kennara í skólanum um skólastarfið.  

Reynslubanki nemenda og kennara í Dene Magna er opnaður og þeir 

spurðir hvort þeir telji að aðferð skólans tryggi þátttöku og áhrif nemenda í 

skólastarfi. Aðferðin, sem á ensku kallast Grow, er einnig sett í samhengi við 

það sem sagt er um þátttakendamiðaða nálgun, valdeflingu og 

valdeflingarmat. Nemendur  og kennarar í Árskóla voru spurðir hvort þeir 

sjái tilgang og hugsanlegan ávinning af því að ræða saman um nám og 

kennslu og komast með því  að niðurstöðum um lausnir og betri leiðir að 

sameiginlegum markmiðum. Viðhorf þeirra til aukinnar þátttöku nemenda í 

umræðum um skólastarf og aukins samstarfs hópanna tveggja munu hafa 

áhrif á með hvaða hætti innleiðingarferli nýrra starfshátta í Árskóla verður 

háttað. Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá  

rannsóknarspurningunum: 

 Hver eru viðhorf nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á 
skólastarfi?  

 Hvaða augum líta nemendur og kennarar handleiðslutækni þá sem 
hér er til umfjöllunar og byggir á samtölum nemenda og kennara um 
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nám og kennslu? Tryggir aðferðin, Grow, sem hér er til umfjöllunar, 
þátttöku og áhrif nemenda í mati á innra starfi?  

 Hvernig skynja nemendur þátttöku sína í innra mati og áhrif á 
skólastarf?  

Hver eru viðhorf nemenda og kennara til þátttöku nemenda í mati á 

skólastarfi?  

Þegar spurt er hvort viðhorf og skoðanir nemenda séu mikilvæg og hvort 

þau eigi að heyrast þegar nám og kennsla eru skoðuð og metin eru 

niðurstöður á einn veg. Það er samdóma álit þeirra nemenda og kennara 

sem þátt tóku í rannsókninni að mikilvægt sé að hlusta á nemendur og 

heyra hvað þeir hafa fram að færa. Orð nemenda og kennara hljóma vel í 

eyrum þeirra sem lesið hafa að þróun og umbætur innan skóla eigi að fara 

fram í samáði við nemendur (Flutter og Rudduck, 2004a). Í báðum 

skólunum, Dene Magna og Árskóla, telja hópar nemenda og kennara að 

viðhorf nemenda skipti miklu máli og mikilvægt sé að nemendur taki þátt í 

mati á skólastarfi þar sem sjónarmið þeirra kunni að varpa nýju og öðru ljósi 

á málefni sem til skoðunar eru. Áður hefur komið fram að án reynslu og 

sjónarmiða nemenda fari skólar mikils á mis (Wilson, 2009). 

Í hópi nemenda úr Árskóla, sem rætt var við í rýnihópum, kom fram 

mikill áhugi nemenda á að taka þátt í mati á skólastarfi og vilji til að vinna 

með kennurum. Er það í samræmi við það sem annars staðar hefur komið 

fram um áhuga nemenda til að taka þátt í sjálfsmati (Ragnheiður 

Axelsdóttir, 2010).  Ákveðnum spurningum var beint til kennara í Árskóla til 

að heyra hvaða viðhorf þeir hefðu til þess að nemendur skoðuðu og legðu 

mat á ákveðna þætti kennslu þeirra. Viðhorf kennara í Árskóla til samstarfs 

við nemendur eru jákvæð. Þeir virðast tilbúnir til að nýta sér reynslu 

nemenda þegar kemur að skipulagi kennslu. Af svörum kennara má sjá að 

þeim finnst að auka eigi þátt nemenda í mati á skólastarfi, þeir vilja vinna 

með nemendum að mati á námi og kennslu og þeir vilja vita hvað 

nemendum finnst um kennsluhætti þeirra. Aukin aðkoma nemenda í 

Árskóla að mati á skólastarfi þarf ekki að stranda á viðhorfum nemenda og 

kennara skólans. Þeir eru tilbúnir til þessa samstarfs. 

Athyglisvert er að sjá hvernig nemendur skilja þátttöku. Þátttaka 

nemenda í samræðum um skólastarf er af nemendum beggja skólanna sett í 

samhengi við betri kennslu og meira nám. Nemendur telja sig hafa skoðanir 

á því hvað virki vel innan kennslustofunnar og hvernig þeim finnst best að 

læra. Það virðist ekki vafi í hugum þessara nemenda að skynsamlegt geti 

verið að spyrja þá álits á námi og kennslu í ljósi reynslu þeirra sem 
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nemenda. Að sama skapi virðast þeir hæfir til að skoða stöðu sína með 

gagnrýnum hætti. Þannig nefna þeir nauðsyn þess að vera málefnalegir og 

koma fram með tillögur. Nemendur sjá sér hag af að ræða kennsluaðferðir 

við kennara sína og fá með því tækifæri til að vekja athygli á aðferðum og 

kennsluháttum sem virka vel. Það er gleðilegt að nemendur skuli hafa trú á 

að aukin aðkoma þeirra skili sér í bættum kennsluháttum og betri 

námsárangri. Styður það við áform um aukna þátttöku nemenda í 

umræðum um skólastarf. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að 

þátttaka nemenda er líkleg til að skila þeim jákvæðari viðhorfum til náms og 

auka skilning þeirra á námsferlinu (Flutter og Rudduck, 2004a; Fullan, 2001). 

Þegar nemendur í Dene Magna voru, í krafti reynslu sinnar af samstarfi við 

kennara, beðnir um að svara því hvern ávinning þeir teldu mestan af 

handleiðslufundum  um nám og kennslu nefndu þeir sem fyrstu kosti aukna 

færni í samskiptum og bætt tengsl við kennara. Tæplega helmingur 

nemenda Dene Magna, sem svöruðu spurningu þar að lútandi, sögðu 

sjálfsmynd sína verða fyrir áhrifum af slíku samstarfi. Er ofansagt í  samræmi 

við það sem fram hefur komið í rannsókn um persónulegan og félagslegan 

ávinning þess að fá að taka með auknum hætti þátt í samræðum um 

skólastarf (Myers, 1996). Meirihluti nemenda sem svaraði spurningalista í 

Dene Magna sagði þátttöku  sína í handleiðslufundum hafa áhrif á náms-

gengi sitt. Bættur námsárangur nemenda er staðfestur í úttekt á Dene 

Magna skólanum (Ofsted, 2008) og starfsfólk setur bættan árangur í 

samband við virka aðild nemenda að umræðum um skólastarfið (Dene 

Magna, e.d.b). Þegar nemendurnir voru beðnir um að raða í forgangsröð 

atriðum sem þeir töldu að yrðu fyrir áhrifum af störfum þeirra sem 

handleiðarar valdi um það bil fjórðungur nemenda námsárangur og 

metnað.   

  

Hvaða augum líta nemendur og kennarar handleiðslutækni þá sem hér er til 

umfjöllunar og byggir á samtölum nemenda og kennara um nám og 

kennslu? Tryggir aðferðin Grow þátttöku og áhrif nemenda í mati á innra 

starfi? 

Rætt hefur verið um mikilvægi þess að sjálfsmatsaðferðir séu skoðaðar með 

gagnrýnum hætti. Þannig megi auka líkur á að þær festi rætur og komi að 

góðu gagni innan skólanna (Sigurlína Davíðsdóttir og Lisi, 2006). 

Þátttakendur úr skólunum tveimur sögðu álit sitt á handleiðslufundum þar 

sem Grow aðferðin er lögð til grundvallar í samræðum um skólastarf. 

Nemendur í Dene Magna og kennarar beggja skólanna voru inntir eftir því 

hvaða augum þeir líta handleiðslutæknina. Rétt er að minna á að kennarar í 
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Árskóla hafa einungis notað Grow á handleiðslufundum með samkennurum 

sínum.  

Reynsla kennara og nemenda í Dene Magna, sem notað hafa Grow 

handleiðslutæknina, er misjöfn og skoðanir þeirra á ágæti aðferðarinnar 

ekki afdráttarlausar. Afstaða kennara er jákvæðari en nemenda. Í 

niðurstöðukafla er vitnað í orð þeirra. Margir þeirra telja að með Grow sé 

komin góð leið til að ræða við nemendur um nám og kennslu. Einn 

kennaranna lætur í ljósi miklar efasemdir um ágæti handleiðslufunda með 

nemendum og segir þá geta orðið til þess að nemendur efist um vald 

kennara og geti jafnvel orðið uppspretta þess að ákveðnir kennarar verði 

baktalaðir af nemendum sínum. Í orðum eins kennaranna úr Árskóla verður 

vart svipaðra vangaveltna. Hann gerir ráð fyrir að nemendur geti orðið of 

dómharðir og bendir á að gott sé að hafa möguleika til að svara fyrir sig í 

þeim tilvikum. Áhyggjur kennaranna gætu verið óþarfar ef rétt reynist, sem 

áður hefur komið fram, að kennurum finnist nemendur almennt heiðarlegir, 

sanngjarnir og nákvæmir þegar þeir ræða um skólastarf (MacBeath, 2006).   

Skoðanir nemenda í  Dena Magna á ágæti handleiðslufunda eru ekki  

þær sömu og kennara skólans. Margir nemendur eru þó jákvæðir fyrir 

samræðum við kennarana og telja sig græða á samstarfinu. Ýmsar ástæður 

gætu verið fyrir því að  nemendur í Dene Magna eru neikvæðari fyrir 

handleiðslufundum, þar sem Grow aðferðin er lögð til grundvallar 

samræðum um nám og kennslu, en kennarar þeirra. Hér verður ein þeirra 

nefnd. Grow og spurningaramminn sem aðferðin byggir á gæti reynst 

nemendum flóknari í meðförum en fullorðnum. Vert er að skoða hann betur 

áður en nemendur og kennarar í Árskóla gætu hafið samstarf þar sem Grow 

er lögð til grundvallar. Í svörum kennara úr Árskóla, sem setið hafa 

handleiðslufundi með samkennurum sínum og notað Grow,  kemur fram að 

þeir telja gott að einfalda aðferðina áður en vinna með nemendum hefst. Til 

greina kemur að aðlaga aðferðina frekar en gert hefur verið þörfum 

nemenda sem ekki hafa mikla reynslu af vinnubrögðum sem þessum.   

Svör kennara í Árskóla og athugasemdir þeirra bera þess merki hve lítil 

reynsla er af notkun aðferðarinnar innan skólans. Helmingur kennaranna 

tekur ekki afdráttarlausa afstöðu til þess hvort þeir vilja nota aðferðina í 

samræðum við nemendur um nám og kennslu. Þekking og reynsla 

þátttakenda í Árskóla af Grow aðferðinni virðist takmörkuð og það ber að 

hafa í huga þegar niðurstöður og ályktanir eru skoðaðar. Í athugasemdum 

kennaranna kemur fram að þeir þekki ekki nóg til aðferðarinnar til að svara 

spurningunni hreint út. Aðrir innan kennarahópsins láta í ljósi trú á 

aðferðina sem þeir telja að muni sanna gildi sitt í samræðum við nemendur 
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þegar aukin reynsla og þjálfun hefur átt sér stað. Í ljósi þess sem hér hefur 

verið sagt er rétt að leggja áherslu á að kynning og þjálfun nemenda og 

kennara í notkun Grow, áður er farið er af stað með vinnu á 

handleiðslufundum, er mikilvæg. Fyrir þá sem eru að skoða aðferðina, sem 

möguleika til að koma viðhorfum nemenda til náms og kennslu á framfæri 

við kennara, er rétt að huga vel að því hvernig hægt er að stuðla að farsælli 

innleiðingu og aðlögun Grow aðferðarinnar. Af svörum þátttakenda er ljóst 

að aðferðin er ekki hafin yfir gagnrýni og nauðsynlegt er að huga vel að 

ákveðnum þáttum hennar ef henni á að verða farsællega beitt og hún á að 

geta nýst nemendum og kennurum fullkomlega. 

Umræður nemenda Árskóla í rýnihópum, um handleiðslusamtöl við 

kennara, voru athyglisverðar. Rétt er að ítreka hér að nemendur hafa enn 

sem komið er ekki reynslu af handleiðslufundum. Nemendur  ræddu 

nauðsyn þess að þeir væru kurteisir og legðu fram hugmyndir að lausnum í 

samstarfi sínu við kennara. Þeir nefndu að ný reynsla gæti orðið skemmtileg 

og sögðust ekki hafa miklar áhyggjur af því að tala við kennara. Þeir sögðu 

þó að hugsanlega yrðu þeir vandræðalegir í upphafi og einn úr hópnum 

benti á að honum litist betur á að nemendur yrðu tveir saman í 

handleiðsluviðtölum við kennara þar sem gott væri að hafa stuðning af 

félaga til að byrja með. Í Dene Manga vinna nemendur nokkrir saman í 

upphafi þjálfunarferlis og fara á fund kennara í litlum hópum. Smám saman 

dregur úr þessum stuðningi og eldri nemendur vinna einir með kennara. Í 

óformlegum samtölum við kennara kom fram að þeir álitu þetta góðan kost. 

Meðal nemenda úr Árskóla var lítillega rædd sú staða sem gæti komið upp 

ef kennarar tækju því ekki nógu vel að ræða kennslu sína við nemendur. 

Nefndu nemendur kennara, sem hefðu langa og mikla reynslu af kennslu, 

sem gætu jafnvel farið í vörn í samtölum sínum við nemendur og gæti 

hugsanlega liðið illa. Þessar áhyggjur nemenda hafa áður komið fram hjá 

nemendum sem spurðir eru um samstarf við kennara (sbr. Morgan, 2009). 

Þeir hafa sumir hverjir bent á að skoðanir þeirra og hugsanleg gagnrýni á 

störf kennara gæti haft áhrif á samband þeirra við einstaka kennara og 

komið niður á gagnkvæmu trausti (Morgan, 2009). Gagnkvæmt traust, 

stuðningur og heiðarleiki er álitið nauðsynleg undirstaða valdeflingar og 

valdeflingarmats (Fetterman, 2001) en það eru hlutir sem stefnt er að með 

þjálfun nemenda og kennara í notkun Grow og hjálparspurninganna, 

samræðum nemenda og kennara og rökræðum um gildi Grow aðferðar-

innar á seinni stigum.   

Í ljósi niðurstaðna úr fyrri rannsóknum þar sem nemendur setja gjarnan 

spurningamerki við hvernig nemendur eru valdir til þátttöku í ýmsum 

verkefnum innan skóla og segja vinsæla, klára og góða nemendur veljast til 
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þessara starfa (Morgan, 2009; Wilson, 2009). Þá er forvitnilegt að sjá að 

nemendur í Dene Magna virðast þekkjast þá aðferð sem skólinn kýs að 

viðhafa varðandi þetta. Þannig er meirihluti nemenda mjög ánægður eða 

frekar ánægður með aðferðina sem notuð er, það er að umsjónarkennarar 

bendi á nemendur sem þeir telja líklega til að verða góða handleiðara.  

Meirihluti kennaranna sagðist að sama skapi mjög ánægður eða frekar 

ánægður með aðferðina sem viðhöfð er í skólanum. Nemendur Dene 

Magna virðast því ekki deila áhyggjum þeirra nemenda sem áður hafa tjáð 

sig (sbr. Morgan, 2009; Wilson, 2009) um nauðsyn þess að öllum 

nemendum standi þátttaka í verkefnum innan skólanna jafnt til boða. Ekki 

er vitað hvernig nemendum í Dene Magna er kynnt þessi aðferð við val 

umsjónarkennara á þátttakendum. Eins og áður hefur komið fram er talið 

að þar sem slíkt sé vel útskýrt fyrir nemendum megi koma í veg fyrir að þeir 

upplifi höfnun (Flutter og Rudduck, 2004a).  

Fyrir þá sem vilja sjá virkt nemendalýðræði verða að veruleika eru svör 

kennara og nemenda í Dene Magna ákveðin vonbrigði. Þegar horft er til 

viðmiða um lýðræðislegt verklag, svo sem þátttöku allra áhugasamra og 

markmiðsins um að sem flestir nemendur verði virkir þátttakendur og 

áhrifavaldar í námi sínu og starfi, hljómar val umsjónarkennara á nemend-

um ekki vel. Frumkvæði nemenda sjálfra, sem fengið hafa aukin tækifæri til 

að tjá viðhorf sín og hlusta á skoðanir annarra, hafa verið hvattir til virkrar 

þátttöku og telja sig af öryggi geta orðið góða handleiðara, væri meira í 

anda nemendalýðræðis. Lýðræðishugsjónin lýtur í gras þegar rétturinn til að 

taka þátt og hafa áhrif á nám og kennslu einskorðast við nemendur sem 

valdir eru af umsjónarkennurum sínum til þessara starfa. Niðurstöður 

þessar vekja þá sem huga að auknum tækifærum nemenda til að hafa áhrif 

á gang mála innan skólanna sinna til umhugsunar um hvaða leiðir eru færar 

þegar aukin og virk þátttaka nemenda er skipulögð. Óskandi væri að sú leið 

sem farin verður endurspegli betur aukið lýðræði nemenda.  

Viðhorf nemenda og kennara styðja hugmyndir um að með Grow sé 

komin aðferð sem rétt er að veita athygli og skoða sem góðan kost þegar 

leitað er leiða til að tryggja þátttöku og áhrif nemenda á nám og kennslu í 

íslenskum grunnskólum. Mat rannsakanda er að kostir Grow séu fleiri en 

gallar. Eftir að hafa fylgst með athugunum nemenda í kennslustundum og 

upplifað bæði handleiðslusamtöl nemenda og kennara (e. coaching session) 

og endurgjöf nemenda til kennara (e. feedback) þá virðist sem í Dene 

Magna hafi tekist að innleiða vinnubrögð sem geta uppfyllt markmiðin sem 

sett eru um samstarf þessara tveggja hópa innan skólans um nám og 

kennslu. Elstu nemendurnir hafa náð mikilli leikni í samtalstækninni sem 

byggir á virkri hlustun og ákveðnum ramma. Ekki varð annað séð en hér 
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væru tveir hópar að bera saman bækur sínar, skiptast á reynslu og 

þekkingu, sem líkleg er til að færa þá nær yfirlýstu markmiði um að læra 

eitthvað nýtt á hverjum degi. Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að 

handleiðslufundir, þar sem aðferðir Grow eru látnar leiða samræður, sé leið 

sem skynsamlegt geti verið að fara þegar sjónarmiða og áhrifa nemenda á 

nám og kennslu er leitað. Nemendur sjálfir og kennarar virðast hafa trú á 

aðferðinni og samþykkja að nota hana í samræðum sínum um skólastarf. 

Áður hefur komið fram að mikilvægt er að samstaða náist innan skóla um 

aðferðir og áherslur í mati á innra starfi (Sjálfsmat skóla, 1997).  

 

Hvernig skynja nemendur þátttöku sína í innra mati og áhrif á skólastarf? 

Þegar trú nemenda og kennara á Grow, sem aðferð til að auka þátttöku 

nemenda í innra mati, hefur verið staðfest í niðurstöðum rannsóknarinnar 

er rétt að skoða nánar hvort nemendur telji sig geta haft  raunveruleg áhrif 

á nám og kennslu með þessum starfsháttum. Mikill meirihluti þeirra er á því 

að svo sé. Til að mynda segir meirihluti nemenda og kennara í Dene Magna 

að rödd nemenda innan skólans sé sterk. Með raunverulegum áhrifum er 

átt við hvort nemendur sjái athugasemdir sínar og sjónarmið öðlast líf í 

kennslustofunni, það er að ef  kennari breyti  kennslu sinni þá megi rekja 

það til þess sem nemendur hafa haft um málin að segja. Kennararnir 

staðfesta með svörum sínum að tilfinning nemenda sé rétt. Þeir telja sig 

breyta háttum sínum í takt við sjónarmið nemenda. Í fyrri rannsóknum  

(Flutter og Rudduck, 2004b; Morgan, 2009; Wilson, 2009) hefur orðið vart 

við efasemdir nemenda um að nóg sé gert með skoðanir þeirra. Í 

niðurstöðum rannsóknanna kemur fram að nemendur telja mikilvægt að 

þeir viti hvað verði um álit þeirra og athugasemdir. Öðruvísi sjái þeir ekki 

tilgang með þátttöku sinni og áhugi þeirra minnkar að sama skapi. Í svörum 

nemenda í Dene Magna kemur fram að mikill meirihluti nemenda vill vita 

hvað verður um ráðleggingar þeirra og innlegg til kennara. Ef gert er ráð 

fyrir að ungmenni séu hæf til að eiga aðild að ákvörðunum sem teknar eru 

og geti áttað sig á áhrifunum sem þau geta haft og ábyrgðinni sem því fylgir 

verða þau að vita hvað verður um það sem þeir leggja af mörkum til mats á 

skólastarfi, svör þeirra og sjónarmið (Flutter og Rudduck, 2004b). Þegar 

nemendur sjá kennslu ákveðinna kennara taka breytingum í takt við 

skoðanir þeirra öðlast þeir vissu fyrir því að skoðanir þeirra séu teknar 

alvarlega. Þegar kennarar gefa nemendum skýringar á því hvers vegna ekki 

sé tekið mið af skoðunum þeirra fá nemendur tækifæri til að meta 

rökstuðning kennaranna og spyrja nánar ef skýringarnar eru ónógar að 

þeirra mati. Slíkt myndi til að mynda geta komið nemandanum í Árskóla til 
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góða sem hafði áhyggjur af líðan sinni ef hann upplifði að kennari tæki ekki 

mark á sjónarmiðum hans.  

Í gögnum úr rýnihópaviðtölum með nemendum í Árskóla kemur fram 

óánægja nemenda með að lítið skuli hafa verið gert með hugmyndir þær 

sem þeir lögðu á vogarskálar í nemendamati með Gæðagreinum síðastliðið 

skólaár. Þessa upplifun nemenda er rétt að nota sem varnaðarorð í 

áframhaldandi vinnu með nemendum. Ef og þegar kemur að innleiðingu 

nýrra starfshátta í Árskóla, þar sem nemendur taka þátt í umræðum um 

skólastarf og meta einstaka þætti kennslu, er endurgjöf kennara til 

nemenda þeim vísast mikilvæg. Rannsakandi ætti einnig að taka þessar 

ábendingar nemenda til sín og kynna nemendum í Árskóla sérstaklega og á 

undan öðrum niðurstöður þessarar rannsóknar sem þeir eiga aðild að. 
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6 Lokaorð 

Meistaraprófsverkefni þetta byggir annars vegar á þeirri trú að þátttaka 

nemenda í mati á innra starfi í skólum sé mikilvæg og hins vegar á þeirri 

vissu að nemendur eigi rétt á því að rödd þeirra heyrist til jafns við raddir 

annarra hópa innan skólasamfélagsins.  Viðurkenning á réttindum barna til 

þátttöku, vilji til að þjálfa þau markvisst í lýðræðislegum vinnubrögðum og 

skilningur á getu þeirra og hæfileikum til að geta orðið að liði við mat á námi 

og kennslu eru viðfangsefni þeirra sem starfa með börnum í skólum. Með 

auknu samstarfi kennara og nemenda og samræðum þeirra um nám og 

kennslu má eygja aukin tækifæri þeirra til að læra hver af öðrum. Lærdómur 

nemendanna verður mestur þar sem þeir sjá og upplifa hvers skoðanir 

þeirra eru megnugar, en það gerist þegar nemendur rekja breytingar á því 

sem gerist í kennslustofunni til framlags síns í umræðunum um skólamál. 

Þegar hér er komið sögu sjá nemendur sjálfa sig sem raunverulega 

þátttakendur í mati á skólastarfi. Lærdómur kennaranna felst fyrst og síðast 

í að viðurkenna aðstoðina og möguleikana sem felast í því að eiga 

samræður við nemendur og geta byggt kennslu sína á viðhorfum þeirra sem 

mikla reynslu hafa af því hvað skilar þeim góðum árangri í námi. 

Í skólum þar sem faglega og markvisst er unnið að því að finna leiðir til 

að virkja nemendur til að segja skoðanir sínar og fjölga tækifærum þeirra til 

að hafa áhrif á líf sitt og starf innan skólans, þurfa að vera til staðar aðferðir 

til að tryggja raunverulega þátttöku nemenda. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að þróa eins ítarlegan skilning og hægt er á matsaðferðinni Grow. Góð 

reynsla nemenda og kennara í Dene Magna af því að hafa notað Grow í 

samræðum sínum um nám og kennslu vekur vonir um að hér sé fundin leið 

til að skipa nemendum Árskóla og annarra grunnskóla, ef áhugi er fyrir 

hendi, í raðir þeirra sem nú þegar vinna að sjálfsmati. Aðferðafræði Grow er 

hægt að tengja við þær sjálfsmatsaðferðir sem fyrir eru í Árskóla. Báðar 

aðferðirnar, Grow og Gæðagreinar, leggja áherslu á þátttöku sem flestra og 

báðar byggja þær á þjálfun og valdeflingu væntanlegra þátttakenda. Báðar 

fela þær í sér lýðræðislegar rökræður um veika og sterka þætti 

skólastarfsins sem ætlað er að leiða til sameiginlegrar niðurstöðu og áforma 

um úrbætur. Í báðum tilfellum er lögð áhersla á að meta hvernig til tekst og 

áætlanir um næstu skref eru unnin í samvinnu þeirra sem að kunna að 

koma. Rétt eins og skosku Gæðagreinarnir hafa verið aðlagaðir aðstæðum 
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og menningu í skagfirskum grunnskólum eru líkur á að aðall breska 

grunnskólans Dene Magna, samræðu- og handleiðsluaðferðin Grow, nái að 

koma sér vel fyrir meðal þeirra sjálfsmatsaðferða sem fyrir eru og taki þeim 

breytingum sem taldar eru henni í hag, svo sem einfaldari framsetningu 

áður en að samstarfi nemenda og kennara kemur. Líkt og skólasamfélagið í 

Árskóla þekkir vel getur þjálfun nýrra starfshátta tekið tíma og reynt á þolrif 

allra þeirra sem tileinka sér nýja siði. Vitað er að ferðalagið getur orðið langt 

en vel varðað reynslu vina í Dene Magna, sem ekki eru langt undan með 

leiðsögn sína, er ástæðulaust annað en að sjá fyrir sér farsæla ferð þar sem 

nemendur ná að setja spor sín í sandinn.  

Gjalda verður varhug við að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar 

fyrir annan hóp en þann sem verið er að skoða með tilliti til innleiðingar 

nýrra starfshátta. Hér er verið að leggja mat á hvernig aðferðir Dene Magna 

samræmast matsaðferðum og kenningum sem unnið er eftir í Árskóla. 

Ályktanir eru dregnar af niðurstöðunum og mælt með að aðferðin verði 

reynd innan skagfirska grunnskólans. Aðrir kunna að hafa nokkurt gagn af 

þar sem rannsóknarniðurstöður úr einum skóla geta verið notaðar til 

viðmiðunar í öðrum. Hver og einn skóli, hvert skólasamfélag, þarf að vega 

og meta hvort hann finni hér hljómgrunn fyrir áframhaldandi þróun mats á 

innra starfi innan sinna raða. Ávinningur rannsóknarinnar er mikill ef hún 

nær að vekja athygli á þátttöku og áhrifum sem nemendur eiga og geta haft 

á skólastarf. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er réttur nemenda til að hafa 

áhrif á málefni er þá varðar skilgreindur. Í skólanum ber okkur að finna leiðir 

til að hann nái fram að ganga. Markviss valdefling nemenda, lýðræðislegar 

rökræður og virk þátttaka nemenda einkenna skólastarf og skólamenningu 

þar sem raunverulegur vilji er til að uppfylla réttinn sem svo skýrt er 

orðaður í Aðalnámskránni. Mikilvægt er að skoða ávinning nemenda, 

kennara og ekki síst skólasamfélagsins sjálfs í upphafi líkt og hér er verið að 

gera og meta síðan þegar reynsla af verkefninu liggur fyrir. Ef niðurstöður 

þessarar rannsóknar verða notaðar til að leggja frekar á ráðin varðandi 

skipulag næsta skólaárs í Árskóla hvað varðar aukna þátttöku nemenda í 

matsstörfum er auðvelt að sjá fyrir sér skrefin sem tekin verða í 

framhaldinu. Þau varða mat á verkefninu, innleiðingu þess, áhrif innan 

skólans og spurningar um hvað kemur næst. 
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Viðauki A 

Yfirlit yfir Gæðagreina. 

Velgengni og árangur skólans Lífið og starfið í skólanum Sýn 
skólans 
og 
forysta 

Hvaða árangri 

höfum við náð?  

Hversu vel 

mætum við 

þörfum skóla-

samfélagsins? 

Hversu góða 

menntun 

veitum við? 

Hversu góð er 

stjórnun 

skólans? 

Hversu 

góð er 

forystan í 

skólan-

um? 

1. Heildar-

árangur 

1.1 Framfarir í 

skólastarfi 

1.2 Samræmi 

skólastarfsins 

við lögboðnar 

skyldur 

 

2. Áhrif á 

nemendur, 

foreldra, 

forráðamenn og 

fjölskyldur 

2.1 Náms-

reynsla 

nemenda 

2.2 Árangur 

skólans í að efla 

foreldra, 

forráðamenn og 

fjölskyldur til 

þátttöku í 

skólastarfi 

3.Áhrif á 

starfsfólk 

3.1 Þátttaka 

starfsfólks í 

starfi skólans 

4. Áhrif á 

samfélagið 

5. Menntun 

5.1 Skólanám-

skrá 

5.2 Kennsla sem 

leiðir til 

árangursríks 

náms 

5.3 Til móts við 

námsþarfir 

5.4 Mat í þágu 

náms/ 

leiðsagnarmat 

5.5 Væntingar 

og leiðir sem 

stuðla að 

árangri 

5.6 Jafnrétti og 

sanngirni 

5.7 Samstarf við 

nemendur og 

foreldra 

5.8 Umhyggja, 

6. Stefnumót-

un og 

áætlanagerð 

6.1 

Endurskoðun 

skólastefnu og 

þróunarvinna 

6.2 Þátttaka í 

stefnumótun 

og áætlana-

gerð 

6.3 Þróunar-

áætlanir 

7. Starfs-

mannastjórn-

un og stuðn-

ingur við 

starfsfólk 

7.1 Mönnun, 

ráðningar og 

stöðugleiki 

7.2 Nýting 

9. 

Forysta 

9.1 Sýn, 

gildi og 

markmið 

9.2 

Forysta 

og 

framtíðar

-áform 

9.3 Efling 

starfs-

manna 

og sam-

vinnu 

9.4 

Forysta 

um 

framfarir 

og breyt. 
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4.1 Árangur 

skólans í 

samstarfi og 

tengslum við 

nærsamfélagið 

4.2 Árangur 

samstarfs og 

tengsla skólans 

við samfélagið í 

heild 

 

velferð og 

þroski nemenda 

5.9 Sjálfsmat 

sem undirstaða 

umbótastarfs 

 

mannafla og 

teymisvinna 

7.3 

Starfsþróun og 

starfsmat/ 

starfsmanna-

viðtöl 

8. Samvinna 

og búnaður 

8.1 Samstarf 

við nærsam-

félagið, 

skólastofnanir, 

skólaskrifstofu 

og sveitar-

stjórn 

8.2 

Fjármálastjórn 

8.3 Stjórnun og 

notkun búnaðar 

og náms-

umhverfis 

8.4 

Gagnavarsla 

og nýting 

upplýsinga 
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Viðauki B 

Einkunnaskali Gæðagreina og viðmið. 

Gæði þess sem skoðað er í hverjum gæðagreini má meta til einkunna eftir 

þrepum/stigum. 

 

6 Framúrskarandi  Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

5 Mjög got Afar sterkur þáttur 

4 Gott Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin   

atriði gætu orðið betri 

3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

 

Skólastarf er hægt að meta út frá margvíslegum forsendum. Við þurfum að 

hafa í huga að þegar við gefum okkur einkunn með gæðastöðlum erum við 

að nota fagþekkingu okkar fremur en tæknilega úrvinnslu. Þrátt fyrir það 

ættu eftirfarandi almennar leiðbeiningar ávallt að vera notaðar.  

 

Matið framúrskarandi er notað að uppfylltum skilyrðum fyrir 

framúrskarandi árangri á tilteknu sviði þar sem skólinn er leiðandi á sínu 

sviði á landsvísu. Námsreynsla nemenda og árangur þeirra eru 

framúrskarandi. Matið framúrskarandi er gefið fyrir framúrskarandi gæði 

skólastarfs og er dæmi um bestu framkvæmd/verklag og er þess verðugt að 

útbreiða/kynna til aðila utan skólans. Það felur í sér að hágæða skólastarf er 

sjálfbært og verður við haldið. 

 

Matið mjög gott á við um þegar skólastarf einkennist af styrkleika. Mjög fá 

sóknarfæri eru til umbóta og engin atriði sem sýnilega rýra námsreynslu 

nemenda. Þrátt fyrir að matið mjög gott merki mikil gæði í kennslu og starfi 

ættu allir að geta náð því. Það felur í sér að skólastarf geti haldið áfram án 

meiriháttar breytinga. Þrátt fyrir það eru þær væntingar gerðar til skólans 
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að hann nýti hvert tækifæri til umbóta og kappkosti að verða 

framúrskarandi.  

 

Matið gott á við um starf sem einkennist af styrkleika mikilvægra atriða sem 

saman vega greinilega meira en atriði sem þarf að bæta. Matið gott gefur 

vísbendingar um að þeir styrkleikar sem dregnir eru fram hafi greinilega 

jákvæð áhrif. Þrátt fyrir það eru gæði námsreynslu nemenda skert á 

einhvern hátt á atriðum þar sem umbóta er þörf. Það bendir til að skólinn 

ætti að leitast við að skjóta styrkari stoðum undir styrkleika samhliða því að 

grípa til aðgerða gagnvart þeim sviðum sem þarfnast umbóta. 

 

Matið nægilegt á við um að sterk atriði rétt ná að vega meira en slök.  Matið 

nægilegt gefur til kynna að nemendur njóti grunnþjónustu. Það greinir frá 

aðstæðum þar sem styrkleikar hafa jákvæð áhrif á námsreynslu 

nemenda. Þrátt fyrir að veikleikar séu ekki það mikilvægir að þeir hafi 

stöðug neikvæð áhrif þrengja þeir þó að gæðum námsreynslu nemenda 

þegar á heildina er litið. Matið bendir til að skólinn ætti að grípa til aðgerða 

vegna veikra þátta með því að byggja á styrkleika sínum.  

 

Matið slakt gefur til kynna að sum atriði séu sterk, en mikilvæg atriði slök.  

Almennt má búast við því að matið slakt komi fram í fjölda aðstæðna. Þrátt 

fyrir að sjá megi einhverja sterka þætti eru mikilvæg atriði slök og munu 

annað hvort á stöku stað, eða þegar þau eru tekin saman, skerða 

námsreynslu nemenda verulega. Matið bendir á þörfina á skjótum, 

skipulögðum og virkum aðgerðum af hálfu skólans.    

 

Matið ófullnægjandi gefur til kynna að mikilvæg atriði skólastarfs séu slök 

og þarfnist tafarlausra úrbóta. Námsreynsla nemenda er í hættu í 

veigamiklum atriðum. Í nánast öllum tilfellum þarf starfsfólk, sem ber 

ábyrgð á starfi sem leiðir til matsins ófullnægjandi, á 

stuðningi skólastjórnenda að halda við að skipuleggja og hrinda í 

framkvæmd nauðsynlegum umbótum. Þetta getur falið í sér að vinna með 

öðru starfsfólki eða samstarfsstofnunum utan skólans sé nauðsynleg.  
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Viðauki C 

Gæðagreinir 2.1. Námsreynsla nemenda. 

Dæmi um mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið:  

   

  1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

A Nemendur okkar eru áhugasamir og virkir þátttakendur í 

námi sínu.  

      

B Þeir taka virkan þátt í eigin námi og þroska og sýna vaxandi 

færni í námi. 

      

C Þeir fá góða endurgjöf sem gerir þá meðvitaða um framfarir 

sínar og styrkleika  sem námsmanna. 

      

D Nemendur eru ábyrgir og leggja sitt af mörkum í skólastarfi 

og til samfélagsins. 

      

E Í okkar skóla er komið fram við nemendur á 

jafnréttisgrundvelli og af sanngirni og virðingu. 

      

F Næstum allir nemendur, að meðtöldum nemendum með 

sérþarfir, taka góðum framförum í námi og ná almennum 

árangri. 

      

G Nemendur okkar vita að leitað er eftir sjónarmiðum þeirra 

og komið til móts við þá.  

      

H Þeir segja okkur að þeir séu mjög ánægðir með það sem 

skólinn hefur að bjóða. 

      

I Þeim finnist þeir vera metnir að verðleikum, hafi eðlileg 

tækifæri til að koma fram með skoðanir sínar og að tekið sé 

tillit til þeirra þegar ákvarðanir eru teknar í skólanum. 

      

J Nemendur okkar eru farsælir, sjálfsöruggir og ábyrgir og gefa 

mikið af sér í skólanum og í samfélaginu. 

      

K Nemendum finnst þeir vera öruggir og heilbrigðir, þeim 

finnst þeir ná árangri, vera virkir og ábyrgir þátttakendur 

sem njóta virðingar og hjálpa til við að rækta þessa eiginleika 

hjá öðrum.  
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Í  okkar skóla/í okkar hópi álítum við að einnig sé mikilvægt varðandi gæði í þessu sambandi, 

að: 

 

L        

M        

 

Matssamantekt: 

Sterku hliðarnar okkar:  

 

Veiku hliðarnar okkar:  

 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

       1    2   3   4   5   6  

Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við 

sammála um heildareinkunn fyrir þennan þátt: 

      

 

Tillögur um aðgerðir:  

 

Þátttakendur í mati:   

 

Athugasemdir um gæðagreini: 
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Viðauki D 

Hjálparspurningar Grow. 

  

Finnið markmið fyrir handleiðsluna 

Hvað viljum við fá út úr þessari handleiðslu? 

Að hverju viltu vinna að til að verða betri á næstunni? 

Hvað viltu geta gert í framtíðinni? 

Hvernig verða hlutirnir þegar þú hefur náð að koma lagi á 

vandamálið/viðfangsefnið? 

Hvernig mun þér líða þegar þú hefur náð markmiðum þínum? 

Höfum við nægan tíma til að finna út úr vandamálinu/viðfangsefninu? 

Er markmiðið raunhæft? 

 

Biddu skjólstæðing þinn um að lýsa núverandi aðstæðum með 

raunsönnum dæmum, gefðu viðeigandi endurgjöf 

Hvað er að gerast núna? 

Getur þú gefið dæmi um það? 

Er þín hlið á raunveruleikanum nákvæm? 

Eru kringumstæðurnar ávallt þær sömu? 

Hvaða áhrif hafa þær á þig og aðra? 

Hver er skilningur annarra á ástandinu? 

Hvað hefur þú reynt að gera hingað til? 

Hvað hefur reynst árangursríkt á einhvern hátt? 

 

Bjóddu skjólstæðingi þínum að velta upp ýmsum leiðum til lausnar, 

bjóddu þínar eigin tillögur með varúð, hjálpaðu viðkomandi að skoða 

möguleika og velja leiðir til lausnar 

Hvað getum við gert til að breyta aðstæðum? 

Hvaða möguleika höfum við? 

Til hvaða mögulegra aðgerða getum við gripið til? 

Hvað veist þú um hvað aðrir hafa reynt að gera við svipaðar aðstæður? 

Hver gæti hjálpað þér? 

Hvaða hjálp myndir þú vilja fá frá mér? 
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Myndir þú vilja að ég kæmi með tillögur um aðgerðir? 

Hvaða gagn eða hindranir gætu orðið í ferlinu? 

Ert þú tilbúin/n til að prófa eina aðferð? 

 

Skuldbindum okkur til aðgerða. Ákveðum næstu skref og tímasetjum. 

Verum sammála um þann stuðning sem verður veittur 

Hver eru næstu skref? 

Hvenær ætlar þú að framkvæma þau? 

Hverjar eru mögulegar hindranir? 

Hvaða stuðningi þarft þú á að halda frá mér og öðrum? 

Eigum við að skrá og samþykkja í sameiningu áætlun til aðgerða? 
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Viðauki E 

Spurningalisti fyrir nemendur í Dene Magna. 

How important or unimportant to you think pupils´ participation in 

evaluating teaching and learning is in general? 

 Very important 

 Rather important 

 Neither important nor unimportant 

 Rather unimportant 

 Very unimportant 

 

Do you think  pupils´ views are important or unimportant when it comes to 

teaching and learning? 

 Very important 

 Rather important 

 Neither important nor unimportant  

 Rather unimportant 

 Very unimportant 

 

How important or unimportant do you think it is to get feedback from 

teachers on your consultations? 

 Very important 

 Rather important 

 Neither important nor unimportant 

 Rather unimportant 

 Very unimportant 

 

How much or little do you like having coaching sessions with teachers? 

 Very much 

 Much 

 Somewhat 

 Little 

 Very little 



 

110 

 

How often or seldom have you felt that changes in lessons are due to your 

teachers responding to your consultations? 

 Very often 

 Often 

 Sometimes 

 Seldom 

 Very seldom 

 

How much or little do you think consulting students helps with learning? 

 Very much 

 Much 

 Somewhat 

 Little 

 Very little 

 

How effective or ineffective do you think the GROW model  is? 

 Very effective 

 Rather effective 

 Somewhat effective 

 Rather ineffective 

 Very ineffective 

 

How good or bad do you think the training programme (Learning to Coach) 

is? 

 Very good 

 Rather good 

 Neither goot nor bad 

 Rather bad 

 Very bad 
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What do you think of the way future student coaches are pointed out? 

 I´m very satisfied with the way it is done. 

 I´m satisfied with the way it is done. 

 I´m ambivalent about the way it´s done 

 I´m rather dissatisfied with the way it is done. 

 I´m dissatisfied with the way it is done.  

 

How strong or weak do you think student´s voice is in your school? 

 Very strong 

 Strong 

 Neither  strong nor weak 

 Weak 

 Very weak 

 

How does your position as a student coach affect you personally?  

Number the issues by importance. You number the three of them you think 

are the most important  (number 1 is the most important issue,  number 2 

is the second most important and number 3 is the one you think is the third 

most important issue – you leave four of them out, you don´t number 

them).  

 Communication skills 

 Personal ambition 

 Preparation for future life  

 Relationship with others 

 Relationship with teachers  

 School performance in present school 

 Self-esteem 

  

Are you a boy or a girl? 

 A boy  

 A girl  
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Viðauki F 

Spurningalisti fyrir kennara í Dene Magna. 

How important or unimportant do you think pupils´ participation in 

evaluating teaching and learning is in general? 

 Very important 

 Rather important 

 Neither  important nor unimportant 

 Rather unimportant 

 Very unimportant 

 

Do you think  pupils´ views are important or unimportant when it comes to 

teaching and learning? 

 Very important 

 Rather important 

 Neither  important nor unimportant 

 Rather unimportant 

 Very unimportant 

 

How much or little do you think consulting students helps with learning? 

 Very much 

 Much 

 Somewhat 

 Little 

 Very little 

 

How much or little do you like having coaching sessions with students? 

 Very much 

 Much 

 Somewhat 

 Little 

 Very little 
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If you change your way of teaching, how often or seldom do you think it is 

by the means of students´ impact? 

 Very often 

 Often 

 Sometimes 

 Seldom 

 Very seldom 

 

How effective or ineffective do you think the GROW model  is? 

 Very effective 

 Rather effective 

 Neither effective nor ineffective 

 Rather ineffective 

 Very ineffective 

 

How good or bad do you think the training programme (Learning to Coach)? 

 Very good 

 Rather good 

 Neither good nor bad 

 Rather bad 

 Very bad 

 

What do you think of the way future student coaches are pointed out? 

 I´m very satisfied with the way it is done. 

 I´m satisfied with the way it is done. 

 I´m ambivalent about the way it is done. 

 I´m rather dissatisfied with the way it is done. 

 I´m dissatisfied with the way it is done.  
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How strong or weak do you think student´s voice is in your school? 

 Very strong 

 Strong 

 Neither strong nor weak 

 Weak 

 Very weak 

  

Are you male? 

Are you female?  

 

For how long have you taught at your school? 

 1-6 months  

 6-12 months 

 1-5 years 

 5-10 years 
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Viðauki G 

Spurningalisti fyrir kennara í Árskóla. 

Ég vil auka þátt nemenda í mati  á innra starfi í Árskóla. 

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Ég vil vinna með nemendum að mati á skólastarfi.  

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Viðhorf nemenda til kennslu og kennsluaðferða eru mikilvæg. 

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Ég vil vita hvað nemendum finnst um kennslu mína og kennsluaðferðir.  

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  
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Ég er tilbúin/n að fá nemendur til að skoða og leggja mat á kennslu mína og 

kennsluaðferðir. 

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Ég er tilbúin/n að eiga samræður við nemendur um kennslu mína og 

kennsluaðferðir. 

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Ég vil nota Grow aðferðina í samræðum mínum við nemendur um kennslu. 

 Mjög sammála  

 Frekar sammála  

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála  

 Mjög ósammála  

 

Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari?  

 0-5 ár  

 6-10 ár  

 11-15 ár  

 16-20 ár  

 Lengur en 20 ár  
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Viðauki H 

Kynningarbréf til foreldra og nemenda í 8. og 9. bekk í Árskóla 

 

       

      Sauðárkróki 13. mars 2012. 

 

Kæru nemendur í 8. og 9. bekk og foreldrar/forsjáraðilar. 

 

Skólaárið 2011-2012 hef ég verið í námsleyfi frá störfum mínum í Árskóla. 

Námsleyfinu ver ég til að klára meistaranám í uppeldis- og menntunar-

fræðum frá Háskóla Íslands. Ég hef lagt áherslu á að mennta mig í því sem 

kallað er áhættuhegðun unglinga, forvarnir og lífssýn. Meistararitgerð mín 

er vel á veg komin og hyggst ég ljúka náminu með útskrift í júnímánuði.  

 Heiti ritgerðar minnar er Þátttaka og áhrif nemenda á innra mat í 
skólum. Starfsfólk Árskóla hefur um árabil unnið að mati á skólastarfi. 

Þátttaka foreldra og nemenda hefur að mestu einskorðast við viðhorfs-

kannanir. Áhugi er innan skólans fyrir því að þróa starfshætti við sjálfsmatið  

enn frekar og bæta nemendum í hóp þeirra sem meta skólastarfið. Ég hef af 

þessum sökum heimsótt enskan skóla, Dene Magna, og kynnt mér aðferðir 

þeirra sem í honum starfa. Í skólanum er rödd nemenda talin sterk.  

 Næstu daga mun ég heimsækja nemendur í 8. og 9. bekk í lífsleikni 

og kynna þeim hvað gæti verið á döfinni í sjálfsmatsvinnu í Árskóla. Ég hef 

áhuga á að kynna mér viðhorf nemenda til aðkomu að sjálfsmati og langar 

að fá tækifæri til að ræða við litla hópa nemenda úr bekkjardeildunum 

fjórum. Umræðurnar yrðu teknar upp mér til hagræðis. Upptökunum eyði 

ég þegar ég hef unnið úr gögnunum. Ég fer þess á leit við 

foreldra/forsjáraðila að þeir láti vita í skólann, hjá skólaritara, ef þeir eru 

mótfallnir því að barn þeirra taki þátt í umræðunum. Eins þætti mér vænt 

um ef foreldrar/forsjáraðilar nemenda, sem hefðu mikinn áhuga á að taka 

þátt í umræðunum létu skólaritara vita. Umræður þessar færu fram í 

lífsleiknitímum fyrir páska. 

 

Bestu kveðjur, Kristbjörg Kemp. 

 


