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Formáli 

Ritgerð þessi er afrakstur rannsóknar sem gerð var til fullnaðar M.Ed-prófi í 

kennslufræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 

einingar og fyrsti hluti þess var unninn á árunum 2007-2009. Meginhluti 

rannsóknarinnar var gerður árið 2012 sem vettvangsathuganir í þeim 

skólum sem voru til rannsóknar. Leiðbeinandi verkefnisins var Anna Kristín 

Sigurðardóttir, doktor í menntunarfræðum og forseti Kennaradeildar 

Háskóla Íslands. 

Uppruna verkefnisins má rekja til eigin reynslu minnar af skólakerfinu. Á 

grunnskólaárum mínum, á níunda áratug 20. aldar var ekki um 

kenningatengda kennslu að ræða. Skólastarf sem byggir á skýrri, 

framsækinni stefnu er þess eðlis að nýjar leiðir eru reyndar. Þeim er m.a. 

ætlað að kljást við þá þætti skólastarfs sem ekki hefur tekist nógu vel upp 

með í hefðbundnu skólastarfi. 

Ég færi þátttakendum í rannsókninni, skólastjórnendum beggja 

skólanna, kennurum og nemendum þakkir mínar. Einnig leiðbeinanda 

mínum, Önnu Kristínu Sigurðardóttur fyrir gagnlega leiðsögn og 

sérfræðingnum, Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni sömuleiðis fyrir góðar 

ábendingar. Eiginkonu minni og sonum þakka ég fyrir stuðning og 

þolinmæði og samstarfskona mín Lilja Sesselja Ólafsdóttir og móðir mín, 

Elísabet Halldóra Einarsdóttir eiga þakkir skildar fyrir prófarkarlestur, 

almennan áhuga á verkefninu og veittan stuðning. 
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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um tilviksathuganir sem gerðar voru í tveimur íslenskum 

skólum. Báðir starfa þeir eftir kenningum þekktra fræðimanna sem gætu 

fallið undir framsækið skólastarf. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi 

á hvernig stefna þeirra og aðferðir í skólastarfi endurspegla kenningarnar 

sem þeir leggja upp með. Heimasíður skólanna voru skoðaðar, tekin viðtöl 

við skólastjórnendur og fylgst með starfsemi skólanna með athugun á 

vettvangi. Leitað var eftir þáttum sem gætu verið birtingarmynd þeirra 

kenninga sem viðkomandi skóli starfar eftir og skoðað hvernig þeir eru 

útfærðir í skólunum. Annar skólinn var Ugluklettur, sem er leikskóli í 

Borgarnesi og vinnur eftir flæðikenningum Mihalyi Csikszentmihalyi. Þær 

kenningar ganga í stuttu máli út á einbeitingu nemenda. Skólanum er ætlað 

að skapa námsumhverfi sem stuðlar að einbeittu, merkingarbæru námi. 

Hinn skólinn er Krikaskóli sem er leik- og grunnskóli í Mosfellsbæ. Sá skóli 

starfar eftir kenningum John Dewey um reynslu, virkni, lýðræði og 

merkingarbærni náms. Helstu niðurstöður benda til að kenningarnar sem 

starfað er eftir séu fremur augljósar í daglegu starfi þessara tveggja skóla. 

Skólastjórnendur hafa góða þekkingu á það hvernig nota eigi kenningarnar í 

skólum sínum og kennararnir eru áhugasamir og undir skýrum áhrifum 

kenninganna. Í báðum skólum gekk starfið vel þegar athugun fór fram, 

börnin virtust glöð og ánægð með þau verk sem þau unnu. Skólarnir eru 

lýðræðislegir, þar ríkir jákvætt og afslappað andrúmsloft og dæmi voru um 

framsækna kennsluhætti. Gögn sem þessi gefa innsýn fremur en yfirsýn um 

starf skólanna. Þeim er heldur ekki ætlað að alhæfa um starf annarra skóla. 
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Abstract 

Progressive schooling 

Theories and practice in two schools 

 

The aim of this project is to show how two Icelandic schools turn 

theories into practice. Both of them work by particular theories that could 

be considered progressive, created by well known scholars. This was a 

qualitative research. There were interviews with principals and a field study 

in classes took place where the approaches were looked upon. The 

approaches were some of those manifested in the theories and the way 

they were implemented in the schools. Ugluklettur, a pre-school in 

Borgarnes works by the flow-theory, created by Mihalyi Csikszentmihalyi. 

The flow theory is mainly about how students are able to focus on a project 

which they are to perform and how a school can create the learning 

environment for their students to gain focus on meaningful learning. The 

other school in this researh is Krikaskóli. It is an kindergarten and 

elementary school in Mosfellsbær that works by John Dewey´s theories of 

experience, activity, democracy and meaningful learning. The research 

shows that the theories those two schools work by are rather obvious in 

their daily routine. The school administrations have a clear vision of how to 

use these theories in their schools and the teachers are interested in and 

influenced by the theories. Both schools seem to function well, the children 

seem happy and content with the projects they are working on. The 

research shows that the schools are democratic, have a pleasant 

atmosphere and there were clear examples of democratic pedagogy. It is 

clear from a methodological point of view that the data collected is not 

sufficient enough to get an overview of the work done by the schools as a 

whole, nor is there a clear indication about the work of other schools. 

 

 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................... 3 

Ágrip ........................................................................................................ 5 

Abstract ................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................ 7 

1 Inngangur ....................................................................................... 11 

1.1 Bakgrunnur höfundar ............................................................. 14 

1.2 Rannsóknarspurningar ........................................................... 15 

1.3 Uppbygging ritgerðar ............................................................. 15 

2 Hugtök, kenningar og straumar ..................................................... 17 

2.1 Kenningar John Dewey ........................................................... 20 

2.2 Flæðikenningar Mihalyi Csikszentmyhalyi ............................. 23 

2.3 Ágrip af kenningum um kennslufræði .................................... 25 

2.3.1 Hugmyndir fyrri alda....................................................... 25 

2.3.2 Umbótahreyfingar 19. og 20. aldar ................................ 27 

2.3.3 Skólamálaumræðan á Íslandi ......................................... 28 

2.3.4 Saga leikskólans .............................................................. 33 

2.3.5 Póstmódernískar kenningar ........................................... 34 

2.3.6 Samantekt ...................................................................... 36 

2.4 Aðalnámskrár ......................................................................... 38 

2.4.1 Grunnþættir menntunar ................................................ 38 

2.4.2 Aðalnámskrá leikskóla .................................................... 40 

2.4.3 Aðalnámskrá grunnskóla ................................................ 41 

2.4.4 Aðalnámskrá, straumar og kenningar ............................ 41 

3 Rannsóknarsnið og aðferðafræði ................................................... 44 

3.1 Aðferðir við gagnaöflun .......................................................... 44 

3.1.1 Skoðun á heimasíðum .................................................... 44 

3.1.2 Viðtöl við skólastjórnendur ............................................ 44 

3.1.3 Vettvangsathuganir ........................................................ 45 

3.1.4 Úrvinnsla gagna .............................................................. 47 

3.1.5 Siðferðilegir þættir ......................................................... 47 



 

8 

4 Niðurstöður .................................................................................... 50 

4.1 Ugluklettur .............................................................................. 50 

4.1.1 Ugluklettur, kenningar og aðalnámskrá ......................... 50 

4.1.2 Viðtal við stjórnendur Uglukletts ................................... 52 

4.1.3 Vettvangsathuganir í Uglukletti ...................................... 58 

4.2 Krikaskóli................................................................................. 60 

4.2.1 Krikaskóli, stefna, og aðalnámskrá grunnskóla og leikskóla

 60 

4.2.2 Viðtal við stjórnanda Krikaskóla ..................................... 62 

4.2.3 Vettvangsathuganir í Krikaskóla ..................................... 64 

5 Umræða .......................................................................................... 67 

5.1 Um Ugluklett .......................................................................... 67 

5.2 Um Krikaskóla ......................................................................... 70 

5.3 Lærdómur ............................................................................... 73 

5.3.1 Persónulegur lærdómur ................................................. 73 

5.3.2 Almennur lærdómur ....................................................... 75 

6 Lokaorð ........................................................................................... 77 

Heimildaskrá .......................................................................................... 78 

 



 

9 

 





 

11 

1 Inngangur 

Síðustu öldina hefur skólastarf í landinu og hinum vestræna heimi vaxið 

mjög að stærð, umfangi og fjölbreytileika. Nemendum á öllum skólastigum 

hefur fjölgað verulega, námstími þeirra hefur aukist og viðurkenndum 

skólastigum hefur einnig fjölgað (Hagskinna, 1997). Nánast alla 20. öldina 

var leikskólastigið ekki hluti af formlegu menntakerfi landsins þótt leikskólar 

hafi verið starfræktir allt frá árinu 1910. Sem dæmi má nefna að lög um 

leikskóla voru fyrst sett árið 1991 og fyrsta aðalnámskrá leikskóla var gefin 

út árið 1999. Einnig fjölgaði brautskráðum nemendum í framhaldsskólum 

um þriðjung á árunum 1995 – 2010 (Hagstofa Íslands, án árs). Í upphafi 20. 

aldar var skólaskyldan fjögur ár en er nú 10 ár auk þess sem skólaárið hefur 

verið lengt til muna. Fræðsluskyldu hefur verið komið á til 18 ára aldurs. 

Menntunarstig hefur þar af leiðandi aukist verulega og fjárframlög til 

menntunar sömuleiðis. 

Ekki er aðeins um að ræða fjölgun nemenda og aukningu náms,  því 

námsefni og kennsluhættir hafa einnig þróast og breyst í takt við breytta 

tíma. Hlutverk skóla eru tilgreind með lögum frá Alþingi og inntak námsins 

hefur undanfarna áratugi verið ákvarðað með aðalnámskrám sem teljast 

ígildi reglugerða. Aðalnámskrá hefur verið gefin út og uppfærð í takt við 

breytta tíma. Hún hefur verið misnákvæm hvað varðar efnistök en námsefni 

hefur verið samið með hliðsjón af henni. Hins vegar ber nú svo við að 

aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2011 er mjög opin og að 

nokkru leyti hefur verið vikið frá hinum hefðbundnu námsgreinum. Í nýjum 

aðalnámskrám er lögð áhersla á tiltekna grunnþætti menntunar sem skólar 

eiga að ná fram í starfi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þannig hafa skólarnir til skamms tíma fengið nokkurt svigrúm til að móta 

starf sitt en segja má að menntaumræða samtímans hafi kallað á slíkt 

svigrúm. Kennarar og skólastjórnendur eiga að geta mótað starf og sérstöðu 

hvers skóla fyrir sig á fagmannlegan og markvissan hátt. Nánar verður 

fjallað um það í kaflanum um kenningar og menntaumræðu. 

Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðurneytið, 

2011a) er að finna greinanámskrár en andi almenns hluta námskrárinnar er 

sameiginlegur öllum skólastigum upp að háskóla. Um er að ræða ákveðin 

gildi sem nefnast grunnþættir sem eiga að skína í gegnum skólastarfið. 

Skólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir umgangast þessi gildi og nota þau í 

starfi sínu. 
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Því virðast skólar geta farið ólíkar leiðir til að mæta markmiðum nýrrar 

aðalnámskrár, þrátt fyrir að í grunnskólum sé um greinamiðaðar námskrár 

að ræða. Framhaldsskólar og leikskólar geta einnig farið fjölmargar leiðir að 

markmiðum sínum. Svo virðist sem hefðbundin bekkjarkennsla þar sem 

kennarinn stendur við töfluna og skrifar á hana og talar til bekkjarins, sé á 

undanhaldi. Skólastarf þar sem lögð er áhersla á virkni nemenda virðist vera 

í sókn og menntastefnur ríkis og sveitarfélaga miðast við að öllum sé sinnt á 

þeirra forsendum. Skólinn skal vera án aðgreiningar, fyrir öll börn og allir 

hafa rétt á jafngóðri þjónustu (Jón Torfi Jónasson, 2008b). 

Í þessu samhengi er fróðlegt að skoða dæmi um skóla sem vinna 

samkvæmt óhefðbundnum leiðum. Ugluklettur, sem er ungur leikskóli í 

Borgarbyggð, og Krikaskóli, einnig ungur skóli, sem er leik- og grunnskóli í 

Mosfellsbæ eru dæmi um skóla sem hafa framsækið skólastarf (e. 

progressive schooling) að stefnu sinni. 

Þetta verkefni leitast við að skoða kennslu þessara skóla og rannsaka 

hvernig stefna skólanna og þær kenningar sem stefnan byggir á, birtast í 

skólastarfinu. Athugað verður hvort og þá hvernig skólarnir stundi 

framsækið skólastarf og hugmyndafræði og kennsluháttum þeirra verður 

lýst. Jafnframt verður þáttur nýrra aðalnámskráa skoðaður með tilliti til 

þeirra kenninga og stefna sem skólarnir starfa eftir. Skoðað verður hvort og 

þá hvernig nýjar aðalámskrár styðja við eða leyfa framsækið skólastarf.  

Ugluklettur er ungur leikskóli í Borgarbyggð sem hefur í nokkur ár starfað 

eftir flæðikenningum (flow-theory) Mihalyi Czikszentmihalyi. Flæði er 

yfirheiti yfir ástand sem hægt er að ná við tilteknar aðstæður og með 

aðferðum sínum leitast kennarar skólans við að skapa slíkar aðstæður fyrir 

nemendur sína. Krikaskóli í Mosfellsbæ er einnig ungur skóli sem hefur frá 

upphafi starfað eftir kenningum John Dewey, sem í stuttu máli ganga út á 

að tengja námsefnið hverju sinni við fyrri reynsluheim nemandans, leggja 

áherslu á lýðræði í skólastarfi auk þess sem reynt er að gera námið 

merkingarbært fyrir nemendur. Loks er lögð áhersla á virkni þeirra. Í 

Krikaskóla er leikskóli og fyrri hluti grunnskóla innan sömu stofnunar, sem 

einnig er nýstárleg hugmynd, a.m.k. í íslensku skólakerfi.  

 Einnig verður fjallað um hvernig aðalnámskrár fléttast inn í starf 

skólanna og hvernig stefna þeirra og kenningar samrýmast ákvæðum í 

námskrám. 

Skólarnir sem voru valdir í þetta verkefni eru að mörgu leyti sérstakir. 

Þeir hafa mjög skýra, yfirlýsta stefnu á heimasíðu sinni sem tekur mið af 

kenningum tiltekinna fræðimanna. Skólarnir hafa unnið stefnu sína frá 

grunni og tileinkað sér hana. Þeir voru valdir fyrst og fremst valdir þess 
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vegna. Hægt væri að taka fyrir nokkra slíka skóla en þessir urðu fyrir valinu 

vegna þess að þeir vitna á heimasíðu sinni í tiltekna fræðimenn og 

kenningar þeirra og móta stefnu sína eftir þeim kenningum. Þá er óhætt að 

segja að ekki sé um umdeildar stefnur að ræða. Kenningar John Dewey eru 

almennt virtar og samþykktar í menntavísindum og svo virðist sem nýjar 

aðalnámskrár séu að hluta til byggðar á kenningum hans. Kenningar 

Csikszentmihalyi eru ekki eins þekktar á fræðasviðinu en viðurkenndar víða. 

Skólarnir eru báðir skoðaðir með það markmið að sjá hvernig þeir 

framkvæma stefnu sína í samræmi við aðalnámskrá grunn- og leikskóla og 

með tilliti til þeirra kenninga sem þeir aðhyllast. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er nokkurt. Þeir skólar sem fjallað er um fá 

greinargóða utanaðkomandi sýn á starf sitt og ekki síður er mikilvægt að fá 

innsýn í það hvernig skólar fara eftir eigin stefnu og kenningum. Í þessu 

sambandi er líka mikilvægt að skoða hvernig kenningarnar eru notaðar og 

hvernig mögulegt sé að nota þær. 

Leikskólar landsins eiga sér langa sögu í sérhæfðri starfsemi. Hins vegar 

hafa skólar sem telja sig fylgja kenningum fræðimanna lítið verið skoðaðir. 

Fjölmargir skólar hafa þó tekið upp ýmiss konar hugmyndafræði og 

þróunarverkefni, svo sem grænfánann, heilsueflandi skóla, Olweusar-

áætlun, uppbyggingarstefnu og þess háttar. Í þeim tilvikum er um að ræða 

verkefni sem hafa áhrif á tiltekna þætti skólastarfsins. Skólum sem hafa 

ákveðið að byggja starf sitt á kenningum fræðimanna eða tilteknum 

stefnum og jafnvel binda stefnu sína við þær hefur fjölgað nokkuð 

síðastliðin ár. Sem dæmi um það má nefna að Reykjavíkurborg ákvað að 

stefna að einstaklingsmiðun í öllum skólum sínum með menntastefnu sem 

gefin var út árið 2008 (Sæmundarskóli, 2012). Helst er um að ræða 

einstaklingsmiðun af einhverju tagi enda kallar skóli án aðgreiningar (e. 

differentiation), sem nú er í reglugerðum menntamálaráðuneytis (Arthur 

Morthens og Grétar L. Marínósson, 2004), að sumu leyti á slíkt. Fjallað 

verður sérstaklega um einstaklingsmðiun í kaflanum um hugtök og 

kenningar en í stuttu máli er um að ræða nám við hæfi hvers og eins, að 

tillit sé tekið til sérþarfa einstaklinganna. Dæmi um skóla sem hafa 

einstaklingsmiðun í sinni stefnu eru Gerðaskóli, Húsaskóli, Ingunnarskóli, og 

Stóru-Vogaskóli (Gerðaskóli, án árs; Húsaskóli, án árs; Ingunnarskóli, án árs; 

Stóru-Vogaskóli, án árs) þannig að ljóst er að slík stefna nær vel út fyrir 

Reykjavíkurborg.  Fjölda annarra skóla væri einnig hægt að nefna en í þessu 

verkefni verður sjónum beint að skólum sem hafa að nokkru leyti óvenju 

skýra stefnu, sem hægt er að nálgast í ritum höfundanna. Þannig er skýr 

fræðilegur leiðarvísir fyrir skólana sem auðvelt er að nálgast. 
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1.1 Bakgrunnur höfundar 

Bakgrunnur höfundar skiptir nokkru máli í þessu samhengi. Eigin reynsla af 

skólagöngu og vangaveltur eftir að ég hóf störf í menntageiranum eru 

mikilvægur hvati að þessu verkefni. 

Framsæknir kennsluhættir hafa lengi vakið áhuga minn. Ég fór ekki í 

leikskóla á sínum tíma enda var það ekkert endilega reglan þá. Lengi vel 

fannst mér ekki sérstök þörf á leikskólum sem skólastofnunum þar sem ég 

bjó að því að hafa móður mína heimavinnandi. Ég bjó við bæjarmörk 

Reykjavíkur og Seltjarnarness og í minningunni er það hálfgerð sveit. Börnin 

í hverfinu gátu leikið sér úti frá morgni til kvölds og líklega hefur margt verið 

numið í slíkum frjálsum leik þótt stundum hafi verið átök. Fjögurra ára 

gamall lærði ég að lesa þegar eldri bróðir minn var að læra að lesa. Þetta olli 

vandræðum fyrir kennarana frá fyrsta degi, þar sem ég passaði ekki inn í 

kennslufyrirkomulagið í bekknum.  

Í árganginum voru rúmlega 70 börn sem skipt var í þrjár bekkjardeildir. Í 

bekknum voru tæplega 25 börn á mismunandi getustigi. Ekki var um 

einstaklingsmiðað nám eða framsækið skólastarf af neinu tagi á þeim tíma í 

mínum skóla, á níunda áratug síðustu aldar. Fyrir þá sem voru búnir á undan 

hópnum voru aukaverkefni í boði en einnig var ég stundum beðinn um að 

hjálpa sessunautum mínum. Minningar mínar frá fyrstu skólaárunum eru á 

þá leið og ég tel að þetta hafi orðið til þess að draga úr dugnaði og 

frumkvæði til verkefnavinnu. Einnig olli þetta skipulag því að hegðun þeirra 

sem voru fljótir með verkefnin versnaði. Þetta skipulag var sennilega 

hefðbundið og eðlilegt á þeim tíma en þó held ég að óhætt sé að segja að 

miklum tíma margra nemenda hafi verið sóað á fyrstu árum grunnskólans. 

Líklega hefur þessi minning áhrif á val mitt á verkefni. Grunnskólagangan 

var þó í meginatriðum árangursrík og yfirleitt fékk ég nokkuð góðar 

einkunnir, var frekar framarlega í mínum árgangi þegar ég útskrifaðist úr 

Valhúsaskóla árið 1989. 

Eftir stúdentspróf frá Menntaskólanum við Hamrahlíð fór ég beint í 

Háskóla Íslands, í íslensku og fjölmiðlafræði. Ég entist í því námi í tvær annir 

en ákvað svo að hætta því námi þar sem áhugi á störfum í fjölmiðlum fór 

þverrandi. Við tók vinna á sambýli fyrir einhverfa næstu 6 árin. Loks hóf ég 

aftur nám við HÍ, nú í sagnfræði. Kennsluhættir voru svipaðir og áður, 

fyrirlestrar, ritgerðir og próf auk þess sem umræðutímar voru hjá sumum 

kennurum. Sagnfræðinámi lauk ég með BA-prófi árið 2003. 
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Kennsluaðferðir mínar hafa þótt nýstárlegara af samstarfsfólki mínu og 

ég hef leitast við að kynna mér nýjungar þar að lútandi. Ég hef stundað 

M.A.- og M.Ed.-nám meðfram vinnu frá 2006 og sú þekking og færni sem ég 

hef öðlast í gegnum það hefur eflaust fengið mig til að prófa ýmislegt. En 

umfram allt hef ég mjög lengi haft mikinn áhuga á nýstárlegri, frumlegri og 

tilraunakenndri kennslu. Ég veit fátt verra en óhagganlegar, gamaldags 

kennsluaðferðir þótt ég geri mér fyllilega grein fyrir því að það hentar 

sumum mjög vel að sitja og hlusta á kennarann og taka niður glósur. 

Sonur minn er nú útskrifaður úr leikskólanum Uglukletti. Síðustu ár hef 

ég fylgst vandlega með starfi skólans og hrifist mjög af því sem þar fer fram. 

Sonur minn hefur sýnt merki þess að hann eigi mjög auðvelt með 

einbeitingu og einangrun frá umhverfinu sé hann í þess háttar leik. Stundum 

er einbeitingin jafnvel of mikil að mati foreldranna svo að erfitt er að ná 

sambandi við hann. Þannig hef ég orðið forvitinn um hvort þetta sé 

meðfæddur eða þjálfaður eiginleiki barnsins og í sjálfu sér hvort hægt sé að 

þjálfa og þroska eiginleika sem þessa með markvissum hætti. Einnig mætti 

færa slíkar spurningar víðar, t.d. hvað varðar athyglisbrest og ofvirkni. Það 

er hins vegar ekki efni þessarar rannsóknar en án efa væri það út af fyrir sig 

áhugavert rannsóknarefni. 

Ég hef hug á að leggja fyrir mig skólastjórnun í framtíðinni. Því er bæði 

mikilvægt á faglegum og persónulegum nótum að kynnast yngstu stigum 

grunnskóla, mörkum grunn- og leikskóla og leikskólastarfi. Einnig tel ég 

nauðsynlegt að vera vel heima í framsæknum kennsluháttum því 

sannfæring mín og sýn á skólastarf er framsækin og ef áætlanir mínar 

standast þá mun ég leitast við að þróa framsækinn skóla. Í 5. kafla er fjallað 

um þann lærdóm sem draga má af þessari rannsókn, bæði fyrir mig sjálfan 

en einnig almennt. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Meginrannsóknarspurningin er: Hvernig birtast kenningar og stefna í starfi 

skólanna? Undirspurningar eru: Hvaða kennsluaðferðum er beitt til að ná 

fram stefnu skólans og þeim kenningum sem hún byggir á? Hvernig tengist 

einstaklingsmiðun kenningum og kennsluháttum skólanna? Skapar 

aðalnámskrá nægjanlegt svigrúm fyrir framsækna skóla? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í 2. kafla er rannsóknin römmuð inn með fræðilegum bakgrunni. Fjallað er 

um  hugtök sem þarfnast skilgreiningar og farið er yfir kenningar í 

kennslufræðum í sögulegu ljósi, bæði innlendar og erlendar. Einnig er fjallað 



 

16 

um þá strauma og stefnur sem hafa borist hingað til lands á síðustu 

áratugum. Skólamálaumræða 20. aldar á Íslandi er reifuð og helstu 

kenningar aldarinnar sem snerta þessa rannsókn eru skoðaðar. Komið er inn 

á póstmódernískar kenningar sem rutt hafa sér til rúms í kringum aldamótin 

og loks þrengist sú umfjöllun í framsækið skólastarf sem tengist sterklega 

kenningunum sem skólarnir byggja á.  Þá verður fjallað sérstaklega um þær 

stefnur sem lúta að starfsemi skólanna tveggja. Þriðji hluti verkefnisins snýr 

að rannsókninni sjálfri. Þar er útlistun á rannsóknarsniði og aðferðum við 

gagnaöflun auk siðfræði rannsókna. Í fjórða hluta er fjallað um niðurstöður 

athugana á heimasíðum skólanna, vettvangsathugana og viðtala. Skólarnir 

eru athugaðir með tilliti til aðalnámskráa, kenninga, stefnu og kennsluhátta. 

Ritgerðinni lýkur með umræðukafla þar sem rýnt er vandlega í niðurstöður 

rannsóknarinnar, skoðunum höfundar lýst og dregnar ályktanir af því sem 

kom fram í rannsókninni. Innan þess hluta er fjallað um þann lærdóm sem 

draga má af verkefninu. Ritgerðinni lýkur svo með lokaorðum og 

heimildaskrá. 
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2 Hugtök, kenningar og straumar 

Meginhluti annars kafla fjallar um þær kenningar sem rekið hafa á 

Íslandsstrendur undanfarna öld eða svo. Fjallað er um sögu skólamála á 

Íslandi sem og þá skólamálaumræðu sem hefur verið uppi. Umfjöllun um 

skólamálaumræðuna er brýn vegna mikilvægis þess jarðvegs sem 

framsæknu skólastarfi er sáð í. Sá jarðvegur þarf að vera frjór og opinn en 

sú hefur ekki alltaf verið raunin, hvorki í íslenskri né erlendri 

menntaumræðu. Einnig er nauðsynlegt að skilgreina lykilhugtök og það er 

gert hér fremst í kaflanum. 

Nokkur fjöldi hugtaka er notaður í þessu verkefni. Sum þeirra þurfa 

nánari skýringar við. Í skólamálaumræðunni er oft fjallað um opið og 

sveigjanlegt skólastarf, óhefðbundið skólastarf, hefðbundna kennslu, 

bekkjarkennslu, einstaklingsmiðað nám og kennslu, hugsmíðahyggju og 

margt fleira. Í þessari rannsókn er einkum stuðst við eftirfarandi lykilhugtök; 

framsækið skólastarf, lýðræði í skólastarfi, hugsmíðahyggju og 

einstaklingsmiðun. Öll hugtökin eru hluti af framsæknum kennsluháttum og 

koma víða við sögu. 

Telja má að stefnur beggja skólanna sem skoðaðir voru falli undir 

framsækið skólastarf (e. progressive schooling). Hugtakið framsækið 

skólastarf hefur almennt verið notað þegar skólar fara óhefðbundnar leiðir 

að markmiðum sínum. Snemma á 20. öld  settu John og Evelyn Dewey 

(Myhre, 2001) fram 6 atriði sem framsæknir skólar ættu að hafa að 

leiðarljósi. Þau eru: frelsi, frumkvæði barnsins, virkni, áhugi, tjáning og 

persónuleikaaðlögun og skapandi tjáning en það síðastnefnda átti að vera 

miðpunktur námsins. Hefðbundið skólastarf má hins vegar skilgreina þannig 

að hver bekkur hefur sína kennslustofu og kennara, sem skipuleggur 

kennsluna út frá eigin forsendum, ríkjandi viðmiðum og kennslan markast af 

hefðum og reynslu kennarans frekar en skólastefnu (Ólína Þorleifsdóttir, 

2009).  

Önnur og svipuð skilgreining kemur frá Semel og Sadovnik (1999). Þar er 

talið að eftirfarandi þættir felist í framsæknu skólastarfi: samskipti innan 

skólans eru persónuleg og borin er virðing fyrir einstaklingsbundnum mun 

nemenda. Kennarar eru mikilvæg uppspretta þekkingar um nám og kennslu 

og námskrá er miðuð jafnt við þarfir og áhuga barnsins en einnig 
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samfélagsins. Gildi heimilanna eru virt, nemendur skapa stöðugt nýja 

þekkingu, læra af reynslunni og af frumheimildum. Allar námsgreinar eru 

jafnréttháar og jafnmikilvægar og námskráin er þverfagleg. Nemendur og 

foreldrar taka þátt í ákvarðanatöku skólans, skólinn er lýðræðislegur og 

einblínir á mannleg samskipti þar sem tekið er á rasisma, stéttamun og 

kynhyggju. Auk þess styðja skólarnir gagnrýna skoðun á heimsmálunum og 

nemendur geta þar af leiðandi litið á sig sem heimsborgara. 

Á myndinni er gerð tilraun til að útskýra þá þætti framsækins skólastarfs 

sem tengjast rannsókninni. 

 

Lýðræði í skólastarfi er eitt af lykilatriðunum í kenningum John Dewey. 

Lýðræðislegt skólastarf er nánar skilgreint í umfjöllun um verk hans en í 

stuttu máli felur það í sér að allir hafa jafnsterka rödd, hvort sem um er að 

ræða starfsfólk, nemendur eða kennara. Almenn tilhneiging í skólastarfi, 

sérstaklega í hefðbundnu skólastarfi, er að hinir fullorðnu ráða hvað gert er 

og nemendur eiga að fylgja því. Í lýðræðislegum skóla er komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um sem þá þætti sem hægt er. Skólafundir eru 
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algengir, reglur eru samdar af öllum í skólanum og með umræðu er komist 

að sameiginlegri niðurstöðu. Ekki er gert ráð fyrir því að beita lýðræði í 

öllum þáttum skólastarfs, til að mynda mannaráðningum, stundatöflugerð 

og þess háttar (Dewey, 1938/2000).  

Uppruna hugtaksins má þó líklega finna hjá umbótahreyfingunum í 

kringum aldamótin 1900. Myhre (2001) fjallar t.d. um framsæknistefnuna 

og vitnar í John Dewey sem segir að „[t]ilkoma þess sem menn kalla nýja 

fræðslu og framsækið skólastarf er í sjálfu sér afleiðing óánægju með 

hefðbundna kennsluhætti.“ (Dewey, 1938/2000, bls. 28). Gagnrýnin snýst 

því um að „[í] eðli hins hefðbundna skipulags felst þvingun sem kemur ofan 

frá og utan frá. Það þröngvar viðmiðum, viðfangsefnum og aðferðum upp á 

þá sem enn eru langt frá því að hafa náð fullum þroska“ (Dewey, 

1938/2000:28). Dewey telur því einkenni hefðbundins skóla vera þvingun 

að ofan og numið sé af bókum og kennara. Nemendur tileinka sér 

einangraða færni og aðferðir með fyrirskipaðri þjálfun og nemendur 

undirbúa sig fyrir fjarlæga framtíð og nota kyrrstæð markmið og efnivið. 

Einstaklingsmiðað nám er mikilvægur þáttur þegar kemur að framsæknu 

skólastarfi (Dewey, 1938/2000). Einstaklingsmiðað nám í almennu 

skólastarfi er samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2005) þegar kennarinn 

kemur til móts við þarfir nemandans. Nemendur fást við ólík, misþung 

viðfangsefni, á sínum hraða og taka ábyrgð á því sjálfir með það að 

markmiði að hver einstaklingur nái hámarks þroska og árangri.  

Hugsmíðahyggja er líklega áhrifamesta kenningin í kennslufræði 

samtímans (Illeris, 2007). Hún skiptist í hugræna (e. cognitive) og félagslega 

(e. social) hugsmíðahyggju. Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget er einn 

höfunda hugrænu hugsmíðahyggjunnar og í stuttu máli felst hún í tveimur 

þáttum. Sá fyrri er samlögun (e. assimilation) og í þessu tilviki er hugtakið 

notað til að samlaga nýja þekkingu þeirri sem fyrir er. Hinn er aðhæfing (e. 

accommodation) sem verður til þegar nýr hugmyndaheimur myndast eftir 

samlögun. Hér er tengingin við reynsluspeki John Dewey augljós. Auk Piaget 

og Dewey hefur rússneski barnasálfræðingurinn Lev Vygotsky lagt nokkuð til 

hugsmíðahyggjunnar. Félagsleg hugsmíðahyggja felur í sér að þessum 

þáttum séu innleiddir með félagslegum samskiptum og námsumhverfinu. 

Félagsleg hugsmíðahyggja er  þróuð út frá kenningum Piaget um áhrif 

félagslegra samskipti á vitsmunaþroska. Að mati Piaget byggist skilningur 

barna á því að uppgötva nýja þekkingu. Á svipaðan hátt og Dewey fjallar um 

að byggja nám á reynslu nemandans, byggja kenningar Piaget á því að ný 

þekking þarf að bindast eldri þekkingu. Ný þekking er merkingarlaus þangað 

til barnið hefur samlagað hana fyrri reynslu eða þekkingu.  
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Piaget flokkar einnig þroskaferli einstaklings í fjögur skeið. Það fyrsta 

kallast skyn- og hreyfiskeið og það ríkir frá fæðingu til tveggja ára aldurs. Á 

þessu skeiði býr barnið yfir ósjálfráðum viðbrögðum en þau þróast að 

hlutbundinni hugsun í lok skeiðsins. Þá tekur við forstig rökhugsunar sem 

varir til sex eða sjö ára aldurs. Þetta skeið einkennist af því að barnið getur 

notað tákn fyrir hluti og stjórnað hugsunum sínum. Einnig getur barnið 

skapað nýja merkingu fyrir hluti, t.d. notað appelsínu sem bolta. Barnið á 

erfitt með að setja sig í spor annarra og getur illa rakið atburðarás aftur á 

bak eða séð heiminn út frá öðru sjónarhorni.  

Þriðja skeiðið stendur yfir frá lokum forstigs rökhugsunar og fram til 11-

12 ára aldurs. Þá tekur við skeið hlutbundinnar rökhugsunar og barnið fer 

að gera sér grein fyrir því að hlutir eru til staðar jafnvel þótt þeir sjáist ekki. 

Einnig getur barnið nú átt í hlutbundnum rökræðum og getur skoðað 

heiminn frá fleiri sjónarhornum en áður. Þá getur það flokkað hluti og áttar 

sig nú betur á óhlutbundnum hugtökum.  

Loks tekur fjórða og síðasta stigið við en það kallast skeið formlegrar 

rökhugsunar. Enn sér barnið heiminn í nýju ljósi og þarf nú að endurskoða 

fyrri hugmyndir sínar. Barnið öðlast ályktunarhæfni og vísindaleg hugsun 

þróast og einnig myndast aðleiðslu- og afleiðsluhæfileikar (Mooney, 2000).  

Vygotsky var rússneskur barnasálfræðingur og kenningar hans fjalla m.a. 

um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). Hann 

taldi að fullorðnir þyrftu að skapa barninu umhverfi þar sem það gæti náð 

hámarksþroska. Hann taldi barnið þroskast með stuðningi umhverfisins og 

þeim reynslumeiri. Kennslan þarf að vera skrefinu á undan barninu til að 

ögra því og auka stöðugt þroska þess. Kennarinn þarf að átta sig á því hvaða 

möguleika barnið hefur til þroska og úthluta honum þau verkefni sem 

stuðla að þessum þroska. Þannig styður kennarinn barnið með svokölluðum 

vinnupöllum (e. scaffolds), sem er líkt því þegar verið er að byggja hús. Þá 

eru reistir vinnupallar í kringum húsið en þegar því er lokið eru þeir teknir 

niður og húsið stendur upp á eigin spýtur. Þannig varir stuðningur 

kennarans aðeins meðan á verkinu stendur en þegar barnið getur leyst 

verkefnin sín hverfa vinnupallarnir (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

2.1 Kenningar John Dewey 

Kenningar Dewey innihalda í grófum dráttum tengingu náms barna við fyrri 

reynslu þeirra, áherslu á lýðræði, merkingarbærni náms og virkni í námi. 

Hann taldi að börn sköpuðu sína eigin þekkingu og færni út frá námsefni 

eða námsumhverfi. Því er hlutverk kennarans að skapa aðstæður þar sem 

nemendur skapa eigin færni eða þekkingu, tengt það við fyrri reynslu, færni 
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eða þekkingu og þroskast þannig stig af stigi. Kennarinn er þess vegna 

ábyrgur fyrir því að „stuðla að æskilegri reynslu nemandans [og] velja þá 

tegund athafna sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu“ (Dewey, 

1938/2000, bls. 37-38). 

Kennarinn á einnig að bera kennsl á lífsreynslu sem „vekur forvitni, eflir 

frumkvæði, vekur langanir og setur markmið sem eru nægilega sterk til að 

bera einstakling yfir dauða staði í framtíðinni“ (Dewey, 1938/2000, bls. 48) 

en alls ekki að skapa eða efla reynslu sem telst neikvæð í samfélaginu. Í því 

skyni má nefna dæmi um dekurbarnið. Það barn sem fær það sem það vill 

þegar það vill forðast átök og áreynslu en sækist eftir þeim aðstæðum að 

geta gert það sem það vill án tillits til aðstæðna og vilja annars fólks. Þetta 

felur m.a. í sér að kennarinn þarf að átta sig á því hvernig einstaklingurinn 

lærir, hvað gerist hugrænt við námsferlið. Það þýðir þó alls ekki að reynsla 

og menntun verði til í tómarúmi eða eingöngu hugrænt, heldur er öll 

reynsla mótuð af ytri þáttum umhverfisins (Dewey, 1938/2000). 

Í bók sinni, Democracy and Education fjallar Dewey (1916) um samfélög 

almennt og hvernig best sé að haga þeim og stjórna. Hann telur 

skólasamfélög eiga að lúta sömu lögmálum. Í grunninn ganga samfélög best 

ef sem flestir eiga sameiginlega hagsmuni. Í alræðissamfélagi snýst hugarfar 

þegnanna um eigin velferð en ekki velferð annarra. Stjórnendur og þegnar 

eiga ekki sameiginlega hagsmuni og stjórnendurnir nota vald og ótta sem 

stjórntæki. Einn og sér er óttinn slæmur. Hann gegnsýrir gjörðir þegnanna 

og fær þá til að missa sjónar á sameiginlegum markmiðum samfélagsins, 

t.a.m. forðast sársauka og erfiðleika og tryggja eigin velferð, ánægju og 

gleði, án tillits til heildarhagsmuna samfélagsins (Dewey, 1916). 

Til að samfélag geti átt mörg sameiginleg gildi eða viðmið, þurfa allir 

meðlimir að hafa jöfn tækifæri til að gefa og þiggja í samfélaginu. Tækifærin 

til að öðlast sameiginlega reynslu þurfa að vera fjölbreytt því annars getur 

reynsla eða menntun sem gerir suma að yfirmönnum, gert aðra að þrælum. 

Stéttaskipting skemmir fyrir þessu hugmyndaflæði og skaðar hástéttina jafn 

mikið og hina lægri. Menning hástéttarinnar verður geld, fer að nærast á 

sjálfri sér, listir þróast út í gervilega sýningu, ríkidæmi verður að lúxuslífi, 

þekkingin ofur sérhæfð og siðirnir sértækir frekar en mannúðlegir. Plató 

skilgreindi þræl þannig að hann væri sá sem fengi frá öðrum tilganginn með 

verkum sínum. Dewey taldi það passa vel inn í lýðræðishugmyndir sínar því 

þannig ættu samfélög ekki að vera, hvorki í skóla né í samfélögum almennt 

(Dewey, 1916). 

Kenningar Dewey snúast um að í lýðræðissamfélagi sé öll örvun, 

samskipti og reynsla mun ríkari en í alræðis- eða einræðissamfélagi. Hann 
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taldi að slíkt hið sama ætti við um bekkjarkennslu þar sem nemendur væru 

þrælar kennara sinna og vinna þeirra ekki merkingarbær. Með slíku 

skólastarfi verður hugurinn fjarrænn og tilfinningalífið brenglað og það sem 

Karl Marx fjallaði um sem firringu, myndast. Firring er þegar verkamaðurinn 

sér ekki eða skynjar ekki lokamarkmið vinnu sinnar. Ef samfélög eiga ekki 

samskipti út fyrir sitt samfélag verða þau afskipt og einangruð. Ef þau eiga 

ekki sameiginlega og gagnkvæma hagsmuni með öðrum samfélögum verða 

þau einnig einangruð sem skapar síðan verri gildi en ella, sjálfselsku og 

stöðnun. Einnig taldi Dewey að allir uppgangstímar í sögu mannkyns hefðu 

verið vegna samskipta samfélaga (Dewey, 1916). 

Lýðræði skapar þannig fyrst og fremst tvo mikilvæga þætti. Annars vegar 

er fjöldi sameiginlegra hagsmuna og hins vegar frjálslegri samskipti á milli 

hópa. Venjur og gildi þróast stöðugt í þess háttar samfélögum því nýjar 

félagslegar aðstæður koma reglulega upp. 

Þegar menntun er skoðuð í ljósi lýðræðis þarf fyrst að skapa félagslegan 

veruleika þar sem hagsmunir eru sameiginlegir og framfarir og nýjungar eru 

mikilvægar. Lýðræði í menntun tengist samlífi, samfélagi og sameiginlegri 

reynslu. Hver einstaklingur markar reynslu sína af eigin gjörðum og annarra 

og verður fyrir áhrifum frá öðru fólki. (Dewey, 1916) 

Dewey telur að ekkert sé mikilvægara í námi en þátttaka nemandans í 

skipulagningu eigin náms (Dewey, 1938/2000). Þá þarf nemandinn að skilja 

merkingu þess sem er numið. Merkingarbærni náms birtist fyrst í löngun 

nemandans en varast verður að láta strax undan lönguninni. Dewey tekur 

dæmi af manni sem vill byggja hús fyrir fjölskyldu sína. Til þess að nám geti 

átt sér stað þarf að gera honum grein fyrir því hvaða þætti þarf að uppfylla 

til að geta byggt sér hús. Þar má t.d. nefna þarfagreiningu, hversu stórt á 

húsið að vera, með hvernig herbergjum og tækjum og þar fram eftir 

götunum. Þá þarf að greina fjárútlát, staðsetningu með tilliti til þarfa 

fjölskyldunnar, vinnu og skóla. Þegar þessu öllu er lokið er hægt að hefjast 

handa við að fullnægja löngun mannsins en námið sem felst í 

skipulagningarferlinu er ekki síður mikilvægt en bygging hússins sjálfs. 

Hlutverk kennarans er að vega og meta hversu hagnýt húsbyggingin er í 

samhengi námsins og hvaða þætti í námskrá nemandinn hefur numið 

(Dewey, 1938/2000). 

Í þessu samhengi má einnig fjalla um virkni nemandans (Dewey, 

1938/2000). Kennarinn á að útvega nemandanum aðstöðu til að vinna 

fyrrnefnda þætti ámóta því hvað varðar áform um húsbyggingu. Kennarinn 

á ekki að gera fjárhags- og þarfagreiningu fyrir nemandann og því síður að 

byggja húsið því allir þessir þættir byggja á merkingarbærni fyrir 
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nemandann og virkni verður aðeins tryggð með stuðningi kennarans við 

áform og framkvæmd verksins. 

2.2 Flæðikenningar Mihalyi Csikszentmyhalyi 

the control of consciousness determines the quality of life. 

(Csikszentmihalyi, 1991, bls. 20) 

 

Flæðiástandi er lýst þannig að einstaklingurinn nýtur þess sem hann er að 

gera og gleymir stund og stað .Ungverski sálfræðingurinn Mihaly 

Csikszentmihalyi hefur sett fram kenningar um flæðiástand og þær eru 

notaðar í nokkrum skólum til þess að efla áhugahvöt nemenda og leyfa 

þeim að njóta sín á eigin forsendum. Csikszentmihalyi, ásamt Martin 

Seligman eru forvígismenn nýlegs sprota úr sálfræði sem nefnist jákvæð 

sálfræði (Positive Psychology Center, 2007). Jákvæð sálfræði er lýst þannig 

að fólk vilji lifa merkingarbæru lífi, þroska hæfileika sína og auðga 

persónuleika sinn.  Jákvæð sálfræði einblínir á þrjá þætti: jákvæðar 

tilfiningar, jákvæð persónueinkenni og jákvæðar stofnanir. Í stuttu máli 

byggist skilningur á jákvæðum tilfinningum á sátt við fortíðina, hamingju í 

nútíð og von fyrir framtíðina. Skilningur á jákvæðum persónueinkennum 

felst í því að skoða styrkleika og jákvæð gildi einstaklingsins, t.d. hugrekki, 

samúð, þolgæði, sköpunarkraft, forvitni, heiðarleika, sjálfsþekkingu, 

hógværð, sjálfsstjórn og þekkingu. Skilningur á jákvæðum stofnunum felst í 

skoðun á þáttum sem skapa betra samélag, svo sem réttlæti, ábyrgð, 

borgaravitund, foreldrahlutverk, vinnusiðferði, leiðtogahæfni, samvinnu, 

tilgang og umburðarlyndi (Positive Psychology Center, 2007). 

Í grófum dráttum má nefna átta þætti sem stuðla að flæðiástandi 

samkvæmt Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, 1991). Ekki er nauðsynlegt 

að öll atriðin séu til staðar, en því fleiri þættir, þeim mun meira flæði. 

Í fyrsta lagi þarf athöfnin sem liggur fyrir að henta einstaklingnum. Í því 

felst að verkinu er ætlað að hæfa vitsmunaþroska einstaklingsins en það er 

ekki skilyrði. Sem dæmi má nefna að hægt er að gleyma sér í gluggaþrifum 

ef réttar aðstæður eru fyrir hendi, t.d. góð rokktónlist fyrir þann sem nýtur 

þeirrar tónlistar. Viðkomandi þarf að geta unnið verkið sómasamlega og  

verkið þarf að vera innan hæfilegra marka. Einnig þarf verkið að vera 

merkingarbært þeim sem vinnur það  (Csikszentmihalyi, 1991).  

Í öðru lagi þarf verkið að gera hæfilegar kröfur til einstaklingsins. 

Mikilvægt er að verkið sé innan hæfilegra marka vitsmunaþroskans. Verk 

sem gera ekki vitsmunalegar eða verklegar kröfur til einstaklingsins verða 
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honum leiðigjarnar. Lyftingamaðurinn sem hefur lyft 100 kílóum í 

bekkpressu nær litlu flæði ef hann ákveður skyndilega að lyfta 60 kílóum. 

Sama gildir ef hann ákveður að reyna að lyfta 150 kílóum. 

Algjör einbeiting er þriðja skilyrðið sem sett er til að ná fram 

flæðiástandi. Líklega er það gagnvirkt ferli. Í bók sinni nefnir 

Csikszentmihalyi dæmi af dansara sem „er með fulla einbeitingu. Hugurinn 

reikar ekki, þú hugsar ekki um neitt annað, þú ert algjörlega með hugann 

við það sem þú ert að gera... orkan þín flæðir mjög lipurt. Þú ert 

afslappaður, líður vel og ert fullur orku“ (Csikszentmihalyi, 1991, bls. 54). 

Ef einbeiting er ekki til staðar reikar hugurinn annað og flæðiástand næst 

illa. Þó er hægt að taka sér hlé frá flæði og komast svo aftur inn í það eins 

og börn gera iðulega í leik sínum. (Csikszentmihalyi, 1991, Margrét Halldóra 

Gísladóttir, 2007). Einbeiting virðist vera eitt helsta skilyrði þess að 

flæðiástand náist. 

Skýr markmið er fjórða atriðið sem þarf að vera til staðar. 

Einstaklingurinn þarf að vita hvers er ætlast af honum og helst þarf hann 

sjálfur að setja sér markmið. Sem dæmi má nefna byggingu hallar úr 

kubbum samkvæmt leiðbeiningum getur verið markmið í sjálfu sér. Þegar 

höllin er tilbúin er markmiðinu náð (Csikszentmihalyi, 1991).  

Fimmti þátturinn er að endurgjöf þarf einnig að koma strax og felast í 

verkinu sjálfu, ekki utanaðkomandi verðlaun. Þannig er hægt að velta fyrir 

sér einkunnakerfi og endurgjöfum í skólum sem koma kannski löngu eftir að 

verkefnum er skilað. Með endurgjöf sem felst í athöfninni sjálfri má taka 

dæmi af tennisleikara sem veit um leið og hann hefur slegið boltann hvort 

höggið hafi verið gott eða slæmt. Endurgjöfin getur átt sér stað löngu síðar 

ef verkin eru þess eðlis. Sem dæmi má nefna blóma- og gróðurrækt, sem er 

afar gefandi þótt uppskeran komi mörgum mánuðum síðar 

(Csikszentmihalyi, 1991). 

Í dagsins önn ver einstaklingurinn stærstum hluta dagsins að störfum, 

bæði innan og utan heimilis. Þau störf krefjast ekki endilega fullrar 

einbeitingar og því etur reynst erfitt að útiloka neikvæðar hugsanir. Í 

flæðiástandi þar sem fullkomin einbeiting næst, gleymir einstaklingurinn sér  

eða ýtir frá sér á áreynslulausan hátt öllu því sem honum þykir leiðinlegt 

eða óþægilegt í lífinu. Fullkomin einbeiting felur í sér að ekki er hægt að 

hugsa um neitt annað á meðan og telst sá þáttur sjötti hluti flæðiástands 

(Csikszentmihalyi, 1991). 

Að stjórna aðstæðum eða jafnvel að telja sér trú um að hafa stjórn á 

aðstæðum er sjöundi þátturinn í flæðiástandi. Mun meiri líkur eru á að 

nemendur sem eru í “frjálsu” námsumhverfi, þeir sem ráða t.d. sjálfir hvað 
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þeir gera, hvar, hvenær og hvernig, geti náð flæðiástandi. Margir kennarar 

og skólar hafa komið auga á þetta og búa nemendum gott og fjölbreytt 

námsumhverfi, t.d. með því að setjast í sófa eða leggjast í grjónapung til að 

læra, hafa frjálsa skiladaga á verkefnum eða nokkurs konar námspakka, sem 

nemandinn þarf að ljúka til að komast í næsta námspakka. Enn annað sem 

fullkomin einbeiting skilar til einstaklingsins er að hann er ómeðvitaður um 

sjálfan sig (Csikszentmihalyi, 1991). 

Áttundi og síðasti þátturinn í flæðiástandi er tímaleysi. Einstaklingurinn 

tapar tímaskyni sínu þar sem ekkert pláss er í einbeitingarfasanum að hugsa 

um tíma. Að mörgu leyti má líkja þessari kenningu við austurlenska 

heimspeki þar sem íhugun (e. meditation) skipar stóran sess. Munurinn er 

hins vegar sá að Csikszentmihalyi telur að þessi íhugun eða einbeiting náist 

hvað best þegar unnið er að áhugaverðum verkefnum (Csikszentmihalyi, 

1991). 

Þrátt fyrir að hinar eiginlegu kenningar Csikszentmihalyi fjalli ekki beint um 

skólastarf heldur frekar um hugarástand, telur hann þær nýtast í 

skólakerfinu og það sé skólakerfinu beinlínis nauðsynlegt. Rannsóknir hans 

og annarra á einbeitingu, ánægju og áhuga í námi (Shernoff og 

Csikszentmihalyi, án árs) sýna fram á að þátttaka og virkni nemenda í námi 

er hvað mest þegar verkefnin hæfa einstaklingunum, hann er virkur og í 

samstarfi við aðra. 

2.3 Ágrip af kenningum um kennslufræði 

Í aldanna rás hafa samfélög og einstaklingar haft sterkar skoðanir á námi og 

menntun. Í þessum kafla verður sjónum beint að nokkrum kenningum sem 

hafa haft áhrif á kennslu á Íslandi. Þróun þeirra verður skoðuð ásamt 

hreyfingum og stefnum sem hafa sprottið upp í gegnum aldirnar. 

Sérstaklega er litið til 20. aldarinnar og umbótahreyfingar þær sem spruttu 

upp á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta þeirrar 20 eru. Gefinn er allnokkur 

gaumur að þróun íslenska skólakerfisins og kennslufræðilegri umræðu þar 

að lútandi allt frá seinni hluta 19. aldar og fram á okkar dag. Rauði 

þráðurinn í þessum kafla er framsækið skólastarf og þeir þættir í 

skólamálaumræðu sem tengjast framsæknu skólastarfi. 

2.3.1 Hugmyndir fyrri alda 

Lengst af ævi mannkynsins hefur öll kennsla verið 

einstaklingskennsla (Steingrímur Arason, 1943, bls. 217).   

  



 

26 

Steingrímur Arason hefur líkast til haft lög að mæla með þessari setningu 

því að allt frá því að Grikkir til forna kenndu börnum sínum og fram að 

byrjun 21. aldar hafa verið til hugmyndir um sveigjanlegt eða framsækið 

skólastarf.  Þær hugmyndir hafa löngum átt erfitt uppdráttar en hafa þó 

aldrei horfið endanlega úr fræðiheiminum. Svo virðist sem ákveðnar 

samfélagslegar aðstæður og tíðaranda þurfi til að þær hljóti verðskuldaða 

athygli.   

Forn-Grikkir voru líklega með þeim fyrstu sem lögðu fyrir sig 

uppeldisfræði. Á stórveldistíma Grikklands til forna voru fyrst og fremst 

tvær leiðir farnar. Spartverjar höfðu það að markmiði að skapa hlýðna, 

hrausta og vopnfima einstaklinga sem höfðu það hlutverk að verja ríkið. 

Aþena var hins vegar menningarmiðstöð Grikklands. Þar var menningin í 

hávegum höfð og hagur einstaklingsins hélst í hendur við hag borgríkisins. 

Plató og Sókrates (Gunnar Dal, 2006) höfðu vissulega sínar hugmyndir um 

sálina og þroska hennar en líklega var Ágústínus kirkjufaðir (354-430) 

næstur í röð uppeldisfræðinga. Hann hafði mikil áhrif á menntun í Evrópu 

næstu 1000 árin með því að miðla hefðum fornaldar í lærdómslistunum sjö 

auk þess sem Biblíunám skipaði æðstan sess. Ágústínus var einnig að 

líkindum upphafsmaður dómskóla miðalda. Á 11. öld var talið að um 

einstaklingsmiðaða kennslu hafi verið að ræða í þeim og á 16. öld setti 

Ludovicus Vives fram hugmyndir um að taka þyrfti tillit til mismunandi 

þroska og hæfileika barna (Myhre, 2001). Árið 1737 telur Jón úr Grunnavík 

að fara skuli eftir því hvort piltar hneigist til bóknáms eða verka (Jón 

Ólafsson, 1737/1996, bls. 20). Á fyrri hluta 19. aldar fjallar Baldvin Einarsson 

um prest sem leggur mikla áherslu á húsvitjanir.  Hann gerir kennsluhætti 

hans að umtalsefni því að presturinn „lét sér ekki nægja að velja það 

haganligasta efni, eftir sérhvörs aldri og þekking og öðru ásigkomulagi, hann 

leitaðist líka við að brúka þann besta máta til að laða börnin til að svara 

einarðliga og segja sína meining“(Baldvin Einarsson, 1829/1995, bls.77). 

Svo virðist sem þeir kennsluhættir sem hér hefur verið minnst á hafi 

verið ólíkir innbyrðis. Sums staðar hefur verið um að ræða kerfislegan 

sveigjanleika, þ.e. að nemendur gátu valið sér fög eftir getu og 

framtíðarvonum. Eins hefur sums staðar verið um að ræða sveigjanlega 

kennsluhætti, þar sem nemendur hafa sinnt hver sínu efni á sama tíma í 

sömu kennslustofu. Víða hefur ekkert annað komið til greina vegna 

fámennis. Allt flokkast þetta undir framsækið skólastarf á einn eða annan 

hátt. Það er því hæpið að halda því fram að framsækið skólastarf sé fundið 

upp af kenningasmiðum 20. aldar. Öllu heldur má segja að kenningarsmiðir 

20. aldar hafi ákveðið að bregðast við verksmiðju- eða iðnvæðingu 

skólakerfisins á 19. og 20. öld. Áður fyrr sóttu fyrst og fremst synir 
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aðalsmanna skóla en eftir því sem leið á 19. öldina fjölgaði nemendum bæði 

á Íslandi og í Evrópu jafnt og þétt í skólastofnunum og bæði kyn fóru að 

sækja skóla. Því varð tilhneigingin almennt sú að nemendum var talið fyrir 

bestu að þeir tileinkuðu sér flestir sama námsefni og öllum var ætlað að 

læra á sama hátt. Þetta hentaði líka vel fyrir kennarana sem gátu kennt 

mörgum í einu á einfaldan og fljótlegan hátt. 

2.3.2 Umbótahreyfingar 19. og 20. aldar 

Umbótahreyfingarnar létu til sín taka á síðustu áratugum 19. aldar og þær 

voru nokkuð vinsælar framan af 20. öldinni (Myhre, 2001). Julius Langbehn 

taldi að listir ættu að skipa hásætið í skólastarfi því dauður bókstafur 

gagnaðist engum. Ellen Key tók dýpra í árinni þar sem hún sakaði skóla um 

sálarmorð á börnum og Ludwig Gurlitt skrifaði ritið Sjálfsmorð barna þar 

sem hann komst að þeirri niðurstöðu að grimmilegt skólakerfi hafi verið 

ábyrgt fyrir fjölda sjálfsmorða þýskra skólabarna. Loks bar Thomas Mann 

kennsl á miklar þjáningar skólabarna sem voru m.a. vegna ofuráherslu á 

vitsmunalíf, hópkennslu, kennivald kennarans, einangrað umhverfi, 

félagslega lagskiptingu og óvistlegar skólabyggingar. Barnasálfræði varð 

vðiurkennd sem fræðigrein og fjöldi rita kom fram varðandi ólíkan þroska 

jafnaldra. Lausnin var því framsækið skólastarf, barninu til hagsbóta og bera 

má kennsl á nokkra þætti sem áttu að stuðla að því. Upplag barnsins átti að 

ráða námsframvindu, en ekki almennt viðmið. Virkja átti saman 

áhugahvötina og alhliða þroska barnsins. Skilningur átti að ríkja á 

einstaklingsmun og áhersla átti að vera á efnissvið frekar en námsgreinar. 

Kennarinn átti að starfa sem leiðbeinandi en ekki miðlari  þekkingar. Skólinn 

átti að leggja áherslu á jákvæðan anda innan stofnunar og gott samstarf við 

umhverfið (Myhre, 2001). 

A. S. Neill var hvað róttækastur hugmyndasmiða umbótahreyfingarinnar.  

Tilraunir hans í Summerhillskólanum voru einstakar og höfðu gjörólík 

markmið en aðrir skólar. Markmið Summerhillskólans var fyrst og fremst að 

skapa hamingjusama nemendur með sterka sjálfsmynd því að Neill taldi að 

hömlur og ófrelsi skapaði vandræðabörn. Nemendur réðu sjálfir hvað þeir 

lærðu, hvenær og hvernig. Þetta lýsir að mörgu leyti einstaklingsmiðuðu 

námi (Neill, 1976). 

John Dewey var einn af áhrifameiri kenningarsmiðum 20. aldarinnar. 

Hann lagði mikla áherslu á að tengja reynslu nemandans við námsefnið og 

taldi skólakerfið fela í sér þvingun og valdboð sem nemendur streitast gegn. 

Til að berjast gegn þessu lagði hann til „tjáningu og ræktun 

einstaklingseðlis..., frjálsri athöfn..., að læra af reynslunni..., höfða beint til 
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lifandi áhugamála..., að nýta sem best þau tækifæri sem lífið hér og nú 

hefur upp á að bjóða...[og] þekkingu á heimi sem breytist.“ (Dewey, 

1938/2000, bls. 29-30).  

Maria Montessori setti fram kenningar á fyrsta áratug 20. aldar um 

þroska barna (Myhre, 2001). Hún taldi að í eðli barna fælist þróunar- eða 

þroskamynstur sem bæri að styðja við með uppalanda og námsumhverfi. 

Uppalandinn átti að fylgjast með þroska, gæta þess að umhverfið styddi við 

hann og sjá til þess að þær aðstæður sem þurfti til væru til staðar. 

Samkvæmt Montessori fólst uppeldið í samspili þessara þriggja þátta, þ.e. 

eðli einstaklingsins, umhverfis hans og uppalanda. 

Stjórnmálaþróun millistríðs- og eftirstríðsáranna setti mark sitt á þróun 

uppeldis- og kennslufræða. Í Sovétríkjunum þróaðist marx-lenínísk 

uppeldisfræði sem líktist Dalton- og Winnetkaspekinni nokkuð, um frelsi 

einstakra skóla til að þróa eigin aðferðir og áætlanir. Fljótlega þróaðist 

skólaspekin þannig að börn voru alin upp í marx-lenínískri hugmyndafræði 

og anda kommúnismans. Skólarnir voru notaðir í hugmyndafræðilegum 

tilgangi og til að sjá ríkinu fyrir vinnuafli. Frá 1928 jókst eftirlit 

kommúnistaflokksins með skólunum og undir stjórn Stalíns voru 

umbótahugmyndir lagðar af. Í stað þeirra var verksmiðjuvæðing 

skólakerfisins endurvakin með miklum aga, prófum og bekkjarkennslu 

(Myhre, 2001). 

Á sama hátt má nefna að við valdatöku Hitlers í Þýskalandi árið 1933 

gjörbreyttist skólahugmyndafræði Þjóðverja. Hugmyndafræði nasismans í 

skólamálum var að hver einstaklingur skipti aðeins máli í þjóðarheildinni. 

Mestu skipti að rækta andlega hæfileika svo sem viljastyrk, 

ábyrgðartilfinningu og ákveðni. Einnig átti að útrýma hinu veikburða og 

skapa sterkta, fagra, ofbeldisfulla, einráða, geiglausa og grimma æsku sem 

þolað getur sársauka (Myhre, 2001). 

Telja má að kenningar um kennslu barna hafi því verið fjölbreyttar og 

tekið mið af því ástandi sem ríkti í þeirra eigin samfélögum. Jarðvegurinn 

sem kenningunum er sáð í er mikilvægur fyrir framgang þeirra og sú var 

raunin á fyrri hluta 20. aldar. 

2.3.3 Skólamálaumræðan á Íslandi 

Umræða um skólamál var virk strax um miðja 19. öld. Ýmis sjónarmið voru á 

lofti varðandi almenningsfræðislu og sem dæmi má nefna að við stofnun 

Barnaskólans á Eyrarbakka árið 1852 töldu þremenningarnir sem stofnuðu 

skólann eðlilegt almenningsfræðsla ætti að vera í því horfi að almenningur 

gæti lútið stjórn aðalsmanna. Þeir töldu að „uppfræðing alþýðunnar sé í því 
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horfi... að alþýðan kunni sem best að meta og lúta skynsamlegri stjórn og 

hyggilegri leiðbeining þeirra manna sem yfir hana eru settir“ (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 44). Þetta voru hefðbundnar hugmyndir 

aðalsmanna á einveldisöld þar sem samfélagið átti að vera tvískipt, 

aðalsmenn og almúginn. 

Við lok 19. aldar fór þó að bera á umræðu um lýðmenntun. Umræðan á 

þessum tíma snérist að mestu um það hverjir áttu að njóta menntunar og 

hverjir ekki og auknar lýðræðiskröfur kölluðu á aukna menntun þegnanna. 

Með aukinni sjálfsstjórn, t.d. í hreppsnefndum og sveitarstjórnum þyrftu 

menn a.m.k. að geta skrifað og reiknað rétt. Árið 1879 voru sett lög á 

Alþingi um aukna menntun almennings. Þar kom m.a. fram að kenna skyldi 

réttritun, landafræði og mannkynssögu auk lesturs, skriftar og kristinfræði. 

Árið 1887 leit nýtt frumvarp dagsins ljós á Alþingi. Þar var lagt til að 

kennslunefnd hefði eftirlit með kennslu í hverjum hreppi fyrir sig og greitt af 

hreppnum og með skólagjöldum. Einnig var fjallað um stofnun 

kennaraskóla, kennslubækur og skólahús. Þetta frumvarp hlaut þó ekki 

brautargengi (Loftur Guttormsson, 2008). 

Samfélagið á Íslandi var mjög dreifbýlt, sannkallað sveitasamfélag sem 

átti erfitt með að halda úti fjölmennum bekkjardeildum og fjölmennum 

skólum og því var heimafræðsla með farkennurum hluti af hinu eðlilega 

námsfyrirkomulagi. Farskólar voru ekki eina úrræðið í skólamálum því að 

sveitaskólar á Leirá í Leirársveit og á Reynivöllum í Kjós voru stofnaðir um 

1880. Þegar nær dró aldamótum risu fjölmargir skólar allt í kringum landið 

og í flestum þorpum landsins var kominn barnaskóli. Samt sem áður fengu 

yfir 80% skólabarna landsins farkennslu í kringum aldamótin 1900 enda 

bjuggu yfir 80% landsmanna þá í dreifbýli (Loftur Guttormsson, 2008). 

Í reglugerð fyrir barnaskóla frá 1908 kom fram sú hugsun að 

einstaklingseðlið bæri að vernda og þroska. Stuðla ætti að staðgóðri 

þekkingu í námsfögunum og ekki síður þyrfti að hafa jákvæð áhrif á hugsun 

og siðferði. Allt skólastarf skyldi miða fyrst og fremst að því að þroska 

andlega og líkamlega eiginleika einstaklingsins. Guðmundur Finnbogason 

var fenginn til að kortleggja skólastarfið í landinu í upphafi 20. aldar. Hann 

hafði þá skoðun að hinir andlegu þættir sem leggja ætti áherslu á í 

skólastarfi væru fjölmargir. Hann taldi þá vera hæfileikann til að skynja, 

minnið, ímyndunaraflið, skynsemina, tilfinningarnar og viljann. Æðsta 

markmiðið var þó siðgæði (Ólafur Rastrick, 2008). Þarna komu fram 

hugmyndir ámóta þeim sem komu löngu síðar í fjölgreindakenningum og 

Guðmundur var þó ekki sá fyrsti til að benda á þessa ólíku þætti 

mannsandans. Þannig snérist skólamálaumræðan í upphafi 20. aldar og á 
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síðari hluta þeirrar 19. minna um kennsluhætti en frekar um skipan 

skólastarfs, námsgreinar og innihald þeirra. 

Jónas Jónsson frá Hriflu var einn þeirra Íslendinga sem snemma á 20. 

öldinni töldu að námið ætti að vera sniðið að einstaklingnum þótt í skóla 

væri. Hann var talsmaður sveitaskólanna en sveigjanlegt skólastarf átti að 

rúmast innan veggja þeirra (Ólafur Rastrick, 1993). Hann taldi einnig að 

nemendur þyrftu að losna undan þurrum kennslubókum og löngum 

kyrrsetum með líkamsrækt og verklegri kennslu. Hugmyndir Jónasar 

studdust við kenningar áðurnefndra umbótahreyfinga. Kennslan átti að 

setja barnið í brennidepil, opna skólann út í umhverfið og samfélagið, taka 

mið af fjölbreytileika einstaklinganna, beita sér fyrir auknum þroska þeirra á 

þeirra forsendum og loks áttu skólarnir að stuðla að aukinni þátttöku 

barnanna í skólalífinu og samfélaginu öllu (Ólafur Rastrick, 2008). 

Kennsluhættir sem þessir komust víða á og stofnuð var hreyfing meðal 

skólamanna sem nefndist nýskólamenn. Sú hreyfing hafði á stefnuskrá sinni 

að virða eðli, þarfir, leikþörf og langanir barnanna og svipar mjög til þeirra 

sem áður hefur verið fjallað um. 

Svo virðist sem skólamála- og kennslufræðiumræða á Íslandi hafi tekið 

mið af þeirri umræðu sem átti sér stað erlendis. Umbótahugmyndir voru 

víða á lofti upp úr aldamótunum 1900 en hvort þær hugmyndir hafi komist í 

framkvæmd er annað mál. Ólafur Rastrick (2008) telur að erfitt sé að meta 

hvort svo sé. Nýbreytnistarf átti sér stað í Barnaskóla Akureyrar frá árinu 

1908 – 1918, undir stjórn Halldóru Bjarnadóttur. Þá er fjallað um umbætur í 

Barnaskóla Akraness undir stjórn Svöfu Þórleifsdóttur frá 1917 og Elísabetar 

Eiríksdóttur sem starfaði eftir Montessori-stefnunni í leikskóla sínum á 

Akureyri frá 1923 – 1958. Mest er þó fjallað um hið mikla starf sem unnið 

var í Austurbæjarskólanum undir stjórn Sigurðar Thorlacius. Þar voru 

kunnugleg stef á ferðinni, mjög í anda umbótahreyfinga 20. aldarinnar. 

Sigurður þessi hafði lært uppeldis- og barnasálfræði við Rousseau-

stofnunina í Genf og var Jean Piaget meðal kennara hans þar (Loftur 

Guttormsson, 2008). 

Þessar umbótahreyfingar fengu  hljómgrunn meðal ráðamanna árið 

1946. Með nýjum fræðslulögum áttu skólarnir að beita sér fyrir því að „hver 

einstaklingur fái sem best notið sín og hljóti það uppeldi sem  og fræðslu 

sem hentar best eðli hans“ (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 26). 

Markmið fræðslulaganna var að stórefla og samræma menntun í landinu 

þar sem þjóðina vantaði mikið af sérmenntuðu fólki, t.d. í tækni- og 

vísindagreinum. Einnig var um mikla miðstýringu að ræða og var 

menntakerfið orðið hluti af hinu iðnvædda samfélagi. Hluti af 
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samræmingunni atvikaðist þó þannig að sett voru á samræmd landspróf 

sem gerðu það að verkum að „ítroðslan í nemendurna [varð] gegndarlaus“ 

(Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 34). Þannig urðu góðar og framsýnar 

fyrirætlanir að engu þar sem kennsluhættir tóku mið af námsmati og 

lexíuaðferðirnar voru endurvaktar. 

Svo virðist sem menntaumræðan næstu áratugi hafi mikið til snúist um 

hin samræmdu próf.  Fram hafa komið kenningar sem halda því fram að 

námsmat stýri kennsluháttum (Ólafur Proppé, 1983) og það virðist svo 

sannarlega hafa verið raunin hér. Á sjöunda áratugnum ritaði Kristján J. 

Gunnarsson, skólastjóri í Reykjavík í Skólamál að  

 

verulegur hluti kennslunnar fer í munnlegar eða skriflegar 

yfirheyrslur og ... gengur þetta niður eftir öllu skólakerfinu... Ef t.d. 

barna- eða unglingaskóli vildi ... gerbreyta kennsluháttum sínum ... 

að leggja aukna áherslu á að leysa verkefni með sem sjálfstæðustum 

vinnubrögðum ... mundi [sic] jafnvel gáfuðustu nemendum hans 

verða lokaðar leiðir til menntaskólanáms. (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008, bls. 53) 

  

Einnig var á þessum árum nokkuð fjallað um námsskipan og hvernig 

bregðast ætti við ólíkri námsgetu innan árganga eða hópa. Námsefnisnefnd 

sem skipuð var 1953 og Skólamálanefnd sem skipuð var árið 1958 fjölluðu 

um námskrá sem byggja átti á lögunum frá 1946. Skólamálanefndin þótti 

nokkuð róttækari í sínum tillögum og mælti með því að börnum yrði raðað 

eftir getu í bekki. Taka átti tillit til námshraða þannig að duglegir og öflugir 

námsmenn gætu verið á sérstakri námsbraut allt frá níu ára aldri en 

námsefnið yrði síðan aðlagað að þeim slakari þannig að þeir færu ekki 

lengra en þeir réðu við (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Gylfi Þ. Gíslason féllst 

þó á tillögur námsefnisnefndarinnar og í námskránni frá 1960 er einungis 

fjallað um að sem flestir nemendur fái verkefni við sitt hæfi. Aðgreining var 

þó enn almenn og sérdeildir voru við þá skóla sem höfðu tök á því. 

Á árunum fram til 1980 var áfram unnið ötullega að skólaþróun, einna 

helst með skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins auk nýrra 

fræðslulaga frá 1974. Helstu áherslur ráðamanna snérust um námsefnisgerð 

enda var hluti íslensks námsefnis orðið verulega úreltur. Einnig voru gerðar 

breytingar á þeim fögum sem kennd voru og námsframboð á 

framhaldsskólastigi jókst til muna með tilkomu fjölbrautaskólanna. Tryggja 

átti öllum jafnrétti til náms, hvort sem var með tilliti til búsetu, kyns eða 
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fötlunar og enn átti að taka tillit til einstaklinganna og laga kennsluna betur 

að ólíkum þörfum þeirra. 

Á áttunda áratuginum, voru kennsluhættirnir sjálfir undir smásjá enda 

fylgdu oft kennsluleiðbeiningar með námsefninu og töldu menn að þannig 

væri hægt að ná tökum á og skapa fjölbreytta kennsluhætti. Kennarastéttin 

olli Skólarannsóknardeild þó nokkrum vonbrigðum þar sem hægt gekk að 

hafa áhrif á kennara en Wolfgang Edelstein taldi erfitt að hafa áhrif á 

kennara vegna íhaldssamra viðhorfa þeirra. Sjálfsnám var lítið og mest var 

um utanbókarlærdóm en kennarar skelltu sökinni á stórar bekkjardeildir og 

skort á aðföngum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008; Jón Torfi Jónasson, 2008b). 

Í samhengi kenninga og kennsluhátta er svo sannarlega vert að nefna 

merka Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1976-1977. Þar var stuðst við 

kenningar frá hugsmíðahyggjumanninum Jean Piaget og sálfræðingnum 

Jerome S. Bruner. Námskrá er oftar en ekki afrakstur mikillar 

skólamálaumræðu og að þessu sinni var það viðhorf ríkjandi að fyrst þyrfti 

að skilgreina þarfirnar, þá að gera námskrá með markmiðum og að lokum 

ætti að semja kennslubækur og námsefni með tilliti til þarfa og markmiða 

námskrár. Í námskránni var aukin áhersla á lýðræðishyggju sem var annar 

tveggja þátta umbótastefnanna. Í lýðræðishyggjunni fólust m.a. lýðræðisleg 

og barnlæg jafnréttissjónarmið, réttur nemenda til að hafa áhrif á eigið 

nám, áhersla á sköpunargáfu, hópavinnu, umræður og uppgötvun. 

Þverfaglegt eða samþætt nám skyldra greina var líka hluti af 

lýðræðishyggjunni og átti hún rætur sínar að rekja til John Dewey og Jean 

Piaget auk fjölda annarra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). 

Ekki er hægt að skilja við skólamálaumræðuna á Íslandi án þess að fjalla 

lítillega um söguskammdegið svonefnda. Þar kristallaðist átakaás 

skólamálaumræðunnar í hefðar- eða vísindasinnum annars vegar, sem 

aðhylltust stigveldi náms, öflugan þekkingargrunn og skrifleg próf. Hins 

vegar voru það lýðræðis- eða umbótasinnar sem aðhylltust þverfaglegt eða 

samþætt námsefni, leiðsagnarnám, símat og fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Söguskammdegið varð árið 1983 þegar saga var tekin út úr námskrá og felld 

inn í samfélagsfræði. Þetta olli miklum og hörðum viðbrögðum hefðarsinna 

sem töldu að verið væri að eyðileggja þekkingu heillar kynslóðar á 

Íslandssögu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). 

Undir lok 20. aldar og í upphafi þeirrar 21. var skólaumhverfið orðið 

nokkuð breytt. Árið 1996 tóku sveitarfélögin yfir rekstur grunnskóla og í 

kjölfarið jókst sjálfstæði sveitarfélaga og skólanna. Wolfgang Edelstein taldi 

að vegna þessa þyrfti frumkvæði um framsækið skólastarf að koma frá 

skólunum sjálfum og stjórnendum þeirra auk fræðslumiðstöðva 
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sveitarfélaganna. Höfða þyrfti til fagvitundar og umbótasinna innan 

stéttarinnar en ekki að koma á stórum miðstýrðum verkefnum frá 

Skólaþróunarskrifstofu Menntamálaráðuneytisins. Þessu voru kennarar 

sammála og Menntamálaráðuneytið líka. Í framkvæmdaáætlun 

Menntamálaráðuneytisins var stefnt að því að „auka sjálfstæði og ábyrgð 

skóla hvað varðar nýtingu á tíma nemenda, skipulag skólastarfs og 

áhersluþætti.“ Wolfgang vildi „höfða fyrst og fremst til 

kennarastéttarinnar sjálfrar, faglegrar vitundar hennar og aðgerða“ og í 

skólastefnu Kennarasambands Íslands var talið að breytingar ættu að koma 

„frá kennurunum sjálfum og byggja á faglegri vitund þeirra og 

starfsmenntun“ (Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 297-

298). Upp úr aldamótunum setti Reykjavíkurborg fram metnaðarfulla 

áætlun um einstaklingsmiðað nám og skóla án aðgreiningar og fylgdu fleiri 

sveitarfélög í kjölfarið. 

2.3.4 Saga leikskólans 

Segja má að umræðan um dagvistun barna hafi hafist árið 1894 þegar Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir lagði til að gæslustofnun fyrir börn yrði sett á fót í 

Reykjavík. Tólf árum síðar var barnaheimilið Karítas stofnað og árið 1910 var 

rekið sumardvalarheimili í þrjú sumur í Reykjavík. Árið 1924 var 

Barnavinafélagið Sumargjöf stofnað en því var ætlað að stuðla að almennri 

umræðu um velferð barna. Á þriðja áratuginum voru einnig stofnuð 

barnaheimilin Fröbel-barnagarður og Vorblómið í Reykjavík og störfuðu þau 

til ársins 1935. Barnaheimilum fjölgaði ört á fjórða áratugnum og voru þau 

byggð fyrir opinbert fé en rekin af Sumargjöf. Á fimmta áratuginum stofnaði 

Sumargjöf kennaraskóla og árið 1973 voru lög um Fósturskóla Íslands 

samþykkt. Þá tók Menntamálaráðuneytið við rekstri uppeldisnámsins af 

Sumargjöf. Sama ár voru lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila samþykkt og þremur árum síðar var ábyrgðin flutt á 

hendur sveitarfélaga. Fyrsta reglugerðin um innra starf leikskóla var gefin út 

árið 1985 undir nafninu Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili 

(Menntamálaráðuneytið, 1985). Með útgáfunni mörkuðu stjórnvöld 

tímamót hvað varðar ábyrgð þeirra á uppeldishlutverki dagvistarheimilanna 

en einnig var um að ræða fyrstu opinberu skilgreininguna á hlutverki þeirra. 

Árið 1991 voru fyrstu lögin um leikskóla sett. Leikskólarnir voru  með þeim 

skilgreindir sem hluti af skólakerfi landsins. Þau byggðu á uppeldis-

áætluninni frá 1985 og renndu lagastoðum undir hana (Jón Torfi Jónasson, 

2006). 
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2.3.5 Póstmódernískar kenningar 

Erfitt er að skilgreina hvað telst til kenninga nútímans eða póstmódernískar 

kenningar  en tilraun til þess verður gerð hér. Um er að ræða kenningar sem 

hafa komið upp á yfirborðið síðustu áratugi Líklega er rétt að miða við 

áttunda áratug síðustu aldar í því samhengi. Ástæða þess að miðað er við 

þann tíma er sú að mikið rót var á vestrænum samfélögum á sjöunda og 

áttunda áratug liðinnar aldar og mikil gróska var í kennslufræðikenningum, 

útgáfu og umræðu um kennslufræði. Póstmódernisminn tók við af 

módernískum hugsanahætti og kenningum sem höfðu skapað 

skólasamfélagið frá iðnbyltingu. Módernískar kenningar einkenndust af 

formfestu, skrifræði og reglufestu auk trausts á skynsemi, vísindi og 

framfarir (Edda Kjartansdóttir, 2005; Myhre, 2001) en í póstmódernískum 

kenningum felst m.a. sveigjanleiki, tillit til nemenda og virðing fyrir skoðun 

þeirra. Að mörgu leyti má segja að póstmódernískar kenningar rími 

ágætlega við það sem flokkast undir framsæknar (e. progressive) kenningar. 

Í bók Ian Armstrong, Fjölgreindir í kennslustofunni er fjallað um 

fjölgreindakenningu Howard Gardner. Í stuttu máli gengur kenningin út á að 

hver og einn einstaklingur búi yfir fjölda ólíkra greinda sem geta verið 

missterkar milli einstaklinga (Armstrong, 2001). Um er að ræða málgreind 

sem felur í sér hæfileikann til að nota tungumálið, munnlega og skriflega til 

áhrifaríkra verka. Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á 

árangursríkan hátt og næmi fyrir röklegum mynstrum og tengslum. 

Rýmisgreind er hæfileikinn til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega 

umhverfi. Líkams- og hreyfigreind felur í sér færni til að nota allan líkamann 

til tjáningar og sköpunar en einnig til líkamlegrar færni. Tónlistargreind felur 

í sér hæfileikann til að skynja, meta, skapa og tjá margvíslega tónlist. 

Samskiptagreind er hæfileikinn til að skilja og greina skap, fyrirætlanir og 

tilfinningar annarra. Sjálfsþekkingargreind felur í sér skýra sjálfsmynd og 

þekkingu einstaklingsins á eigin styrkleikum og veikleikum. Að lokum er það 

umhverfisgreind sem er leikni í að þekkja og flokka tegundir jurta- og 

dýraríkisins. Þessar greindir eru fundnar út með fjölmörgum rannsóknum á 

heilanum og þær starfa saman á flókinn hátt. Flestir geta þroskað með sér 

greindirnar og allir búa yfir öllum greindunum, þær eru aðeins misöflugar 

(Armstrong, 2001). 

Að sumu leyti má segja að fjölgreindakenningin taki saman fjölda 

annarra kenninga um hversu ólíkir nemendur eru eða renni ákveðnum 

grunni undir þá skoðun að nemendur séu ólíkir innbyrðis, jafnvel þótt þeir 

séu jafngamlir. Segja má að fjölgreindakenning Howard Gardner vegi þungt 

þegar kemur að kenningum um framsækið skólastarf og sé ein af styrkustu 
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stoðunum undir fjölbreyttar kennsluaðferðir og þar með framsækið 

skólastarf. 

Carol Ann Tomlinson (1999) setti undir lok 20. aldar fram hugmyndir um 

námsaðgreiningu (e. differentiated classroom). Í hugmyndafræði hennar 

felast nokkrir þættir sem styðja við fjölgreindarhugmyndir Howard Gardner 

og grunnstefið er svipað. Nemendur eru ólíkir, með mismikla hæfileika á 

fjölbreyttum sviðum. Það sem hún telur að kennara beri að gera er í fyrsta 

lagi að miða upphaf námsins við þann þroska sem nemandinn er á, ekki við 

fyrirmæli námskrár. Þetta felur í sér að kennarinn tekur sér góðan tíma til 

að sinna hverjum og einum nemanda til að finna út hvar hann er staddur í 

hverju fagi fyrir sig. Miðað við það undirbýr kennarinn ólíkt námsefni og 

ólíka kennslu fyrir einstaklinga og höfðar með því til ólíkra áhugasviða 

nemendanna. Kennarinn gerir hæfilegar kröfur til hvers og eins þannig að 

nemandinn keppist við að ná markmiðum sínum frekar en að keppa við 

aðra nemendur í námsárangri. Í námsaðgreiningu bjóða kennararnir upp á 

mismunandi leiðir til dýptar í námi og á þeim hraða sem hentar hverjum 

fyrir sig. Ekki er endilega reiknað með því að einhverjir tveir nemendur læri 

á sama hátt. 

Markmð námsaðgreiningar er að nemendur nái miklum árangri í því sem 

þeir eru að gera. Þeir eru duglegir og ná betri árangri en til er ætlast og 

koma sjálfum sér á óvart. Þeir læra að ef nám á að skila árangri felur það í 

sér mikið vinnuframlag og ef vinnuframlaginu er skilað þá má búast við 

glæstum persónulegum sigrum. Þá læra þeir að eina leiðin til að ná árangri 

er að leggja á sig mikla vinnu. 

Kennarar í námsaðgreiningu eru sveigjanlegir með tillti til þess hvernig 

þeir nota tímann. Þeir nota fjölbreyttar leiðir til að leiðbeina nemendum á 

einstaklingsmiðaðan máta, ásamt því að vera nokkurs konar vinnufélagar 

nemenda. Þeir tala við þá á jafningjagrundvelli og reyna að skapa 

námsumhverfi sem er sniðið að þörfum nemandans. Þeir leiðbeina ekki yfir 

hóp þar sem þeir gera sér grein fyrir því að nemendur taka leiðbeiningum 

mjög misjafnlega og því passar það ekki í námsaðgreiningu. 

Skýr námskrá er þó nauðsynleg þrátt fyrir það sem sagt er hér að 

framan. Kennarinn þarf að hafa skýra hugmynd um það sem hann vill gera, 

markmiðin verða að vera skýr. Þau geta þó vissulega verið ólík milli 

nemenda. Kjarninn í námsaðgreiningu er sá að kennarinn tekur 

fjölbreytileikanum fagnandi og gerir sitt til að viðhalda honum. Hann leyfir 

nemendum að koma með sína sérstöðu í skólann og notar hana til að skapa 

námsefni, en einnig til að efla samvinnu- og bekkjaranda innan bekkjarins. 
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Á sama hátt og fjölgreindakenning Howard Gardner er námsaðgreining 

Carol Ann Tomlinson ein af þeim kenningum sem litið er til í nútíma 

kennslufræði. Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám bera keim af 

kenningum Tomlinson og hún er mjög áhrifaríkur höfundur í 

kennslufræðiumræðu í upphafi 21. aldar. 

2.3.6 Samantekt 

Hér hefur verið gripið niður í skólamálaumræðu 20. aldar á Íslandi með tilliti 

til framsækins skólastarfs. Einnig hefur verið fjallað um þær kenningar sem 

tengjast rannsókninni. Af þessari yfirferð má ráða að umbótatillögur hafa 

lengi legið í loftinu en ýmsar hindranir hafa verið í vegi þeirra. 

Umbótatillögur hafa aðeins komist í framkvæmd á fáum stöðum og víðast 

hvar hafa hefðbundnir kennsluhættir ríkt. Hugmyndirnar hafa verið þekktar 

lengi og hafa líka verið lengi á stefnu stjórnvalda, í námskrám og 

fræðslulögum. Þó virðist ekki hafa verið hægt að framfylgja þeim fyrr en á 

síðasta áratug 20. aldar og nokkuð bætt í á fyrsta áratug  þeirrar 21. Það er 

þó ekki þar með sagt að framsæknir skólar hafi hvergi verið að störfum. Svo 

virðist sem það hafi mest farið eftir skólastjórnendum og starfsfólki hvort 

hægt var að sinna nemendum með framsæknu skólastarfi. Dæmin sem 

tekin eru hér að ofan af Austurbæjarskóla og barnaskólunum á Akureyri og 

Akranesi sanna að ef um var að ræða samstilltan kennarahóp og öflugan, 

framsýnan stjórnanda var mögulegt að vinna með framsækið skólastarf 

þrátt fyrir stóra bekki og lítil aðföng. 

Margir kenningarsmiðir hafa því komið fram á sjónarsviðið hvað varðar 

uppeldi, menntun og kennslu almennt. Sumir þeirra fjölluðu býsna 

nákvæmlega um kennsluaðferðir, án þess að nefna þar að einstaklingar séu 

mismunandi og að ólíkum kennsluaðferðum þurfi að beita. Aðrir tóku tillit 

til þess og settu fram háleitar hugmyndir um hámarksafköst sem bæði 

kunnu að vera einstaklingnum og þjóðinni í hag. Taka má dæmi af 

Guðmundi Finnbogasyni en hann vildi að þjóðin ætti að fylgja „því lögmáli 

er virðist skrifað skýru letri í eðli barnanna... látum manneðli þeirra dafna á 

því að vinna þau verk, sem hæfileikarnir bíða búnir eftir að fá að vinna.“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1926, bls. 232). Steingrímur Arason tók í sama 

streng og mælti gegn hópkennslu með sterkum rökum og vitnar þar m.a. til 

Dalton og Winnetkaskólanna (Steingrímur Arason, 1943). Meðal þess sem 

talsmenn Winnetkaskólanna töldu sig hafa fram að færa í samanburði við 

hina hefðbundnu skóla var meðal annars tímasparnaður allra nemenda, 

auðugra skólalíf, engin eftirseta, betra vinnusiðferði, merkingarbærni náms í 

daglegu lífi og fleira í þeim dúr. Daltonkerfið byggði á því að barnið fengi 
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frelsi til að nema af eigin áhuga, fengi notið samvinnu og lærði að spara 

tíma en það stuðlaði að samruna hins einstaklingslega og hins félagslega. 

Ekkert bekkjarfyrirkomulag var í þessu kerfi heldur unnu nemendur í 

námsgreinastofum með misþungu og mistímafreku efni. Nemendur áttu að 

skipuleggja námði sjálfir og ljúka verkefnum áður en þeir hófu ný (Myhre, 

2001). Matthías Jónasson (1971) setti einnig fram ítarlegar hugmyndir m.a. 

um fjölgreindir nemenda og mikinn þroskamun jafnaldra sem studdi þá 

kenningu að ekki gætu allir jafnaldrar notað sömu námsaðferðir, sama 

námsefnið og á sama námshraða (Matthías Jónasson, 1971).  

Af síðustu köflum að dæma er ljóst að kenningar í kennslufræðum, 

sálfræði barna og uppeldisfræðum eiga sér langa sögu. Þegar litið er til 19. 

og 20. aldar er ljóst að skólakerfin þurftu að aðlagast hratt miklum 

breytingum í nemendafjölda. Það var upphaflega gert með 

verksmiðjuvæðingu skólakerfisins sem eimir reyndar enn af víða um heim 

og á flestum skólastigum. Eina leiðin var að kenna stórum hópi það sama og 

prófa hann síðan úr námsefninu. Fljótlega fór þó að bera á annars konuar 

hugmyndum um nám og kennslu. Gagnrýni á hið verksmiðjuvædda 

skólakerfi lét á sér kræla og umbótahreyfingar festu rætur. 

Lýðræðishreyfingar á Vesturlöndum ýttu enn undir lýðræði í skólastarfi og 

jafnvel bárust umbótahreyfingar Evrópu og Bandaríkjanna til Íslands. 

Nokkur tregða var gagnvart þeim og með fræðslulögunum 1946 var stórt 

skref stigið aftur á bak þótt óviljandi hafi verið. Með innleiðingu 

samræmdra landsprófa fór kennslan að taka fyrst og fremst mið af því sem 

spurt var á þeim prófum og hópkennslan með áherslu á 

staðreyndaþekkingu náði aftur yfirhöndinni. Umbótahreyfingarnar sem 

spruttu upp undir lok 20. aldar og í upphafi þeirrar 21. leituðu loks í smiðju 

gömlu meistaranna, sem virtust geyma flest svörin. Lausnin var hinar ýmsu 

leiðir sem höfðu barnið í brennidepli. Einstaklingurinn átti að fá tækifæri til 

að njóta sín á eigin forsendum. Kennarinn átti að bera kennsl á þarfir, getu, 

vilja og kröfur nemandans og hver og einn átti að ná fram sínum sigrum á 

sínum forsendum. Þær hugmyndir sem nú eru efst á baugi í 

skólamálaumræðunni teljast til framsækinna hugmynda og flestar eiga þær 

sér rætur í umbótahreyfingum fyrri hluta 20. aldar.  

Næsti kafli fjallar um Aðalnámskrár grunn- og leikskóla. Aðalnámskrárnar 

einkennast af kröfum samtímans á hverjum tíma, hvaða hugsun í 

menntunarpólitík er ráðandi hverju sinni og hvernig menntaumræðan hefur 

verið næstu misseri á undan. Þær Aðalnámskrár sem fjallað er um hér voru 

gefnar út árið 2011. 
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2.4 Aðalnámskrár 

Um áratugabil hefur Menntamálaráðuneytið gefið út aðalnámskrár fyrir 

skólastofnanir í landinu. Þær eru leiðarvísir fyrir kennara og starfsmenn 

skólanna um hvað eigi að vera á boðstólum í skólunum. Í því samhengi er 

nauðsynlegt að skoða nánar aðalnámskrár þeirra skólastiga sem fjallað er 

um í verkefninu og skoða hvaða fyrirmæli skólarnir hafa frá yfirvöldum. 

2.4.1 Grunnþættir menntunar 

Í almennum hluta aðalnámskrár, (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) sem raunar er sameiginleg fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla, 

kemur fram eiginleg menntastefna ríkisins. Hún hefur breyst í takt við 

menntamálaumræðu og tíðaranda hvers tíma. Þessi námskrá byggist á sex 

grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessum þáttum er ætlað að 

leggja áherslu á meginatriði í menntun og stuðla að samfellu í skólastarfi, 

allt frá leikskóla og út framhaldsskólann.  

Ef fjallað er um hvern grunnþátt fyrir sig, þá er sá fyrsti, læsi, afar 

fjölþætt hugtak. Átt er við hvers kyns læsi og skilning, sem og miðlun. 

Skilningur á hvers kyns ljósmyndum, prentuðu máli og tónlist felst í 

hugtakinu en einnig notkun ýmissa miðla til lesturs og skilnings, svo sem 

kvikmyndir, stuttmyndir og slíkt. Með miðlalæsi næst fram færni í því að 

skilja áhrif miðla á menningu, lýðræði og samfélag og nemendur geta lagt 

mat á notagildi þeirra. Jafnframt er hugmyndin sú að nemendur fái tækifæri 

til að nota umrædda miðla til að koma færni sinni á framfæri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Menntun til sjálfbærni miðar fyrst og fremst að náttúru, félagslegum 

þáttum og efnahagsáhrifa í þróun samfélagsins. Samkvæmt almennum 

hluta aðalnámskrár er hugtakið sjálfbærni oftast notað þegar fjallað er um 

umhverfið, þannig að skilið sé við það í jafngóðu eða betra ásigkomulagi en 

þegar komið var að því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þetta má einnig yfirfæra á samfélag en þar snýst sjálfbærni um jöfnuð innan 

kynslóðar og á milli kynslóða. Jöfnuður krefst lýðræðislegra vinnubragða, 

skilnings á fjölbreyttu mannlífi og menningu ólíkra hópa innan samfélagsins. 

Efnahagshlutinn tengist báðum hinum fyrrnefndu á þann hátt að neysla 

samfélagsins má ekki leiða til óhóflegs ágangs á náttúruna. Í þessum hluta 

eru því neytendafræðsla og fjármálalæsi mikilvæg forsenda. 
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Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem 

sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður 

um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum 

og jafnræði allra jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, 

mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; velferð og 

heilbrigði; og efnahagsþróun og framtíðarsýn (Mennta- og 

menningarmála-ráðuneytið, 2011, bls.18) 

 

Lýðræðishefðin felur í sér þátttöku einstaklinga í ákvarðanatöku 

samfélagsins. Taka þarf afstöðu til álitamála og virðing er borin fyrir 

mannréttindum þegnanna, í þessu tilviki nemenda og kennara. Forsendur 

lýðræðis eru samábyrgð, meðvitund og virkni sem gerir einstaklingana færa 

um að móta samfélag sitt. Í lýðræði og mannréttindum felast einnig virðing 

fyrir manngildi og heilbrigði barna og möguleikum þeirra til þroska. 

Jafnframt eru viðhorf, gildismat og siðferði ríkir þættir í lýðræðismenntun. 

„Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra 

um lýðræði í lýðræði“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011,bls. 

19). Gagnrýnin hugsun gegnir hér lykilatriði því lýðræðis- og 

mannréttindamenntun getur ekki átt sér stað án hennar. 

Jafnréttismenntun á að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast, rækta 

hæfileika sína og lifa í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 

jafnréttis. Jafnréttismenntun á að fela í sér gagnrýna skoðun á því hvað 

veldur mismunun og forréttindum. Einnig snýr jafnréttismenntun að 

jafnrétti kynjanna og kynhneigð, námi um menningu, þjóðerni, tungumála, 

trúarbragða og lífsskoðana þar sem Ísland sem fjölmenningarsamfélag er 

viðfangsefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í heilbrigði og velferð felst andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan. Allt 

skólastarf þarf að stuðla að að heilbrigði og vellíðan og velferð. Skapa þarf 

jákvæðan skólabrag og leggja þarf áherslu á jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, 

næringu, hvíld, andlega vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, 

kynheilbrigði og skilning á tilfinningum. Forvarnir eru hluti af þessum 

grunnþætti en einnig þarf að efla færni nemenda í samskiptum, 

uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, markmiðasetningu og 

streitustjórnun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Sköpunarþátturinn gengur út á að móta viðfangsefni og miðla þeim á 

annan hátt en gert hefur verið áður. Að uppgötva, njóta, vekja forvitni og 

áhuga, virkja ímyndunarafl og skoða ólíka möguleika. Gagnrýnin hugsun og 

aðferðir felast í sköpun og sköpunarferlið er ekki síður mikilvægt. Sköpun 
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skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.4.2 Aðalnámskrá leikskóla 

Ugluklettur starfar samkvæmt aðalnámskrá leikskóla. Krikaskóli starfar 

einnig samkvæmt henni hvað varðar yngri nemendur skólans. Samkvæmt 

lögum um leikskóla eru helstu markmið leikskólastarfs velferð og hagur 

barnanna. Skapa á hollt, merkingarbært og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

örugg náms- og leikskilyrði. Nám skal fara fram með leik og skapandi starfi 

þar sem umburðarlyndi, kærleiki, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, 

umhyggja, sáttfýsi, virðing fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar er í hávegum haft. Meginmarkmiðin í uppeldi og kennslu í 

leikskóla eru að: 

 

a. fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við 

foreldra, 

b. veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

c. hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 

þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

d. stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

e. leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og  ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri  þróun, 

f. rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. 

að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til 

mannlegra samskipta (Mennta- og  menningarmálaráðuneytið, 

2011a, bls. 30). 

 

Við þetta má bæta að leiðarljós leikskóla eru jafnframt að leggja áherslu 

á styrkleika og hæfni einstaklinganna og þörf þeirra fyrir vernd og leiðsögn 

fullorðinna. Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi sínu og hafa 

áhrif á samfélag sitt og þar á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða 

sjálfsmynd. Þá eiga börn að fá hreyfingu og útiveru við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Í aðalnámskrá leikskóla er sérstaklega fjallað um lýðræðis- og 

jafnréttishlutann. Þar er lögð áhersla á samstarf allra aðila sem koma að 

menntun nemendanna og allir eiga að hafa jafnan rétt til að leggja sitt af 

mörkum. Lýðræðisleg vinnubrögð eiga að vera hluti af daglegu starfi og 

þannig ná börnin að átta sig á því hvað lýðræði felur í sér. Einnig er 
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sérstaklega fjallað um leik og nám þar sem leikurinn er meginnámsleið 

barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

2.4.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Eins og fyrr segir eru grunnþættir menntunar sameiginlegir öllum 

skólastigum að háskóla. Því eiga grunnþættirnir læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun jafnt við í 

grunnskólahlutanum eins og í leikskólahlutanum. 

Markmið og hlutverk grunnskólans (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011b) kemur fram í grunnskólalögum og er rétt eins og 

leikskólans að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Skólinn á að mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Aukin víðsýni og 

færni í íslensku máli, skilningur á íslensku samfélagi, sögu og sérkennum eru 

einnig hlutverk grunnskólans og nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 

sköpunarmátt sinn og þekkingarleit til menntunar og þroska. 

Þessi aðalnámskrá njörvar ekki niður áfanga- og þrepamarkmið fyrir 

hvern bekk eða árgang. Í stað áfangamarkmiða eru komin hæfniviðmið fyrir 

4., 7. og 10. bekk. Þá er lögð áhersla á að allt skólastarfið og skólabragurinn 

einkennist af hæfniviðmiðum og grunnþáttum jafnt sem inntak námsins. 

Nokkrir þættir eru nefndir sem grunnþættir menntunar svo sem 

sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund, borgaravitund, félagsfærni, 

líkamleg og andleg velferð hvers og eins, færni í að nýta íslensku í námi, 

rökhugsun og gagnrýnin hugsun, frjótt, skapandi starf, verkleg færni, 

nýsköpun og frumkvöðlanám, jafnvægi á milli bóklegs og verklegs náms, 

leikur, viðfangsefni daglegs lífs, að bæði kynin séu jafnt búin undir virka 

þátttöku í samfélaginu, öflun þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum 

og loks náms- og starfsfræðsla. Þá er fjallað um þekkingu, leikni og hæfni. 

Hæfni felur í sér hvort tveggja þekkingu og leikni auk þess að fela í sér 

tiltekið gildismat sem byggt er á þekkingu og leikni. Í hæfni felst t.d. 

ábyrgðartilfinning, virðing, sköpunarmáttur og siðferðisvitund og greining á 

eigin þekkingu og leikni. Hæfni er miðlað á þann hátt sem hentar best 

hverju sinni og m.a. felst hæfni í því að bera kennsl á þann miðlunarkost 

sem bestur er hverju sinni (Mennta- og menningarálaráðuneytið, 2011b). 

2.4.4 Aðalnámskrá, straumar og kenningar 

Aðalnámskrár hafa til langs tíma verið niðurnjörvaðar og miðaðar við hverja 

námsgrein fyrir sig með nákvæmum þrepa- og áfangamarkmiðum. Ný 
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aðalnámskrá ber nokkurn keim af þeirri hefð þótt nú sé hún nokkuð 

frábrugðin eldri námskrám. Raunar er vinna við nýja aðalnámskrá 

grunnskóla þannig á veg komin þegar þetta er ritað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) að aðeins eru komin drög að námskrám 

greina en af þeim drögum má ráða að nú er mun meiri áhersla lögð á hæfni 

heldur en efnislega þekkingu þótt hæfni byggi vissulega á efnislegri 

þekkingu. Ef tekið er dæmi úr aðalnámskrá samfélagsgreina þá er 

hæfniviðmiðum skipt í þrjá „heima“. Reynsluheim, þar sem unnið er með 

hæfni nemenda til að skilja umhverfi sitt, samfélag, sögu og menningu. 

Hugarheim, þar sem fjallað er um hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum 

sér og öðrum og loks félagsheim, þar sem nemendur þjálfa hæfni sína í að 

mynda og þróa tengsl sín við aðra. Þær greinar sem flokkast undir 

samfélagsgreinar eru nú mun fleiri en áður, því auk landafræði, sögu og 

þjóðfélagsfræði hefur trúarbragðafræði, lífsleikni og siðfræði verið bætt inn 

í. Einnig er byggt á heimspeki, kynjafræði, sálfræði, stjórnmálafræði og 

hagfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Hæfniviðmiðum er skipt á milli 4., 7. og 10. bekkjar líkt og áfanga-

markmiðum var skipt í námskránni frá 1999. Ef gripið er af handahófi t.d. í 

markmið 4. bekkjar þá er fjallað um hæfni til að lesa á landakort, hæfni til 

að meta gildi náttúrunnar, hæfni til að geta sagt frá þáttum úr sögu 

fjölskyldu og heimabyggðar, hæfni til að átta sig á siðum kristni og annarra 

trúarbragða, svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b). 

Meiri áhersla er lögð á samþættingu námsgreina og þverfaglegt nám en í 

fyrri aðalnámskrám og kennarar eru greinilega hvattir til að brjótast út úr 

römmum hinna hefðbundnu námsgreina Einu greinarnar sem eru innan 

gamla rammans eru stærðfræði og íslenska en t.d. er list- og verkgreinum 

gert mjög hátt undir höfði og fá þær greinar nánast jafnmargar 

kennslustundir í 1.-10. bekk og stærðfræði (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011b). 

Grunnþættir menntunar er nýjung í aðalnámskrám. Þessir þættir lýsa 

grunngildum menntakerfisins, allt frá leikskóla, í gegnum grunnskóla og til 

framhaldsskóla. Sömu gildin eru fyrir öll þrjú skólastigin og eru þau í sjálfu 

sér pólitísk yfirlýsing um þau gildi sem stefna beri að í öllu skólastarfi. 

Aðalnámskrár grunn- og leikskóla gefa þannig kennurum og 

skólastjórnendum meira frelsi en áður til að nýta sérstöðu skólanna, 

nemendahópsins, kennarahópsins og umhverfisins til að skapa fjölbreytt og 

áhugavert skólastarf jafnframt því að gefa út ákveðin gildi sem starfa skal 
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eftir. Skólum er að mörgu leyti í sjálfsvald sett hvernig markmiðunum er 

náð. 
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3 Rannsóknarsnið og aðferðafræði 

Gerð var eigindleg rannsókn en eigindleg rannsóknarhefð er afar fjölbreytt. 

Ekki er um eina rannsóknaraðferð að ræða heldur eru þær nokkurs konar 

regnhlífarhugtak yfir fjölbreyttar rannsóknaraðferðir. Allar fela þær þó í sér 

að farið er nákvæmlega ofan í tiltekið, afmarkað rannsóknarefni. Ekki er 

ætlunin að ná fram tölulegum upplýsingum frá fjölda fólks (Punch, 1998). 

Hér er um tilviksathugun (e. case study) að ræða þar sem tilvikin eru 

skólarnir tveir. 

Kostir tilviksathugunar er að nokkur innsýn í daglegt starf skólanna og 

hægt er að skoða framkvæmd kenninganna. Gallarnir eru fyrst og fremst 

þeir að líkt og í öðrum eigindlegum rannsóknum er treyst á innsæi, mat og 

færni rannsakandans og ekki er öruggt að sú heildarmynd sem lagt er upp 

með komi nægjanlega skýrt fram. 

3.1 Aðferðir við gagnaöflun 

Gagna var aflað með þrenns konar aðferðum. Í fyrsta lagi var um að ræða 

skoðun á heimasíðum skólanna, í öðru lagi voru tekin viðtöl við 

skólastjórnendur og í þriðja lagi voru gerðar vettvangsathuganir í skólunum. 

3.1.1 Skoðun á heimasíðum 

Á heimasíðum skólanna voru eftirfarandi þættir skoðaðir:  

 Hverjir eru áhersluþættir skólans?  

 Hvernig er unnið með kenningarnar?  

 Hvernig eru kenningarnar tengdar við starfið og aðalnámskrár? 

 Hver er stefna skólanna varðandi skólabraginn og skólastarfið?  

 

Heimasíður skólanna eru þau opinberu gögn sem almenningur hefur aðgang 

að. Því er nauðsynlegt að skoða nákvæmlega hvað skólarnir telja sig gera. 

Þetta er í raun grunnur rannsóknarinnar því skólarnir voru valdir vegna 

skýrrar stefnu þeirra á heimasíðu. 

3.1.2 Viðtöl við skólastjórnendur 

Viðtalsaðferðin er algeng rannsóknaraðferð í menntavísindum en með 

viðtölum er hægt að nálgast skoðanir, sjónarhorn, markmið og 

aðstæðuskilgreiningar þeirra sem rætt er við. Með viðtölum fæst einnig 

hvað mestur skilningur á viðhorfum þeirra sem rætt er við (Punch, 1998). 



 

45 

Tekin voru viðtöl við þrjá skólastjórnendur. Skólastjórnendur Uglukletts 

ákváðu sjálfir að vera tveir, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri en skólastjóri 

Krikaskóla veitti einkaviðtal.  

Notast var við hálf-staðlað viðtalsform þar sem rannsakandi var með 

helstu punkta sem hann vildi fá svör við og reyndi jafnframt að fá 

viðmælendur til að kafa djúpt í hverja spurningu fyrir sig. Þetta gaf 

viðmælendum kost á að fjalla um viðfangsefnið af nokkurri dýpt sem er í 

samræmi við viðurkennda eigindlega aðferðafræði (Punch, 1998). 

Viðtal við stjórnendur Uglukletts, þær Kristínu Gísladóttur leikskólastjóra 

og Margréti Halldóru Gísladóttur aðstoðarleikskólastjóra var tekið þann 14. 

mars, 2012 á skrifstofu skólastjórans í Uglukletti. Það tók rúma klukkustund, 

var tekið upp á hlaðvarp og afritað dagana 14.–22. mars 2012. Eftirfarandi 

spurningarammi var notaður: 

 Hvernig og af hverju var ákveðið að taka upp stefnu leikskólans? 

 Hvernig tengið þið stefnuna við aðalnámskrá? 

 Hvaða aðferðum er beitt til að börnin komist í flæðiástand? 

 Hversu algengt er að börnin komist í flæðiástand? 

 Hvernig fellur flæðinám að skipulagi leikskólans? 

 Hverju er verið að reyna að ná fram með flæðinámi? 

 

Viðtal við Þrúði Hjelm, skólastjóra Krikaskóla, fór fram 13. ágúst 2012 á 

skrifstofu hennar í skólanum og tók það um 45 mínútur. Höfundur taldi 

einnig nauðsynlegt að spyrja nánar út í nokkra þætti og voru þær spurningar 

sendar í tölvupósti þann 6. nóvember 2012. Spurningaramminn sem var 

notaður er eftirfarandi: 

 Hver er stefna skólans? 

 Hvernig framkvæmið þið kenningarnar í skólastarfinu? 

 Hvernig samræmist stefna skólans aðalnámskrám? 

 Hvernig er samþættingu námsgreina háttað hjá ykkur? 

 

Spurningaramminn er ekki sá sami milli skólanna þar sem um var að ræða 

ólík þemu. Því voru markmið viðtalanna ólík.  

3.1.3 Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir voru unnar eftir viðtölin við skólastjórnendur og skoðun 

á heimasíðunum. Þar var skoðað hvernig skólarnir framkvæma stefnuna og 
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kenningarnar. Farið var í kennslustundir í samráði við skólastjórnendur og 

kennara. Ekki var leitast við að skoða sömu þætti þar sem skólarnir voru 

ólíkir. 

Í tilviki þessarar rannsóknar taldi höfundur að best væri að gera 

rannsókn byggða á rannsóknarhefð mannfræðinga, svonefnda 

tilviksathugun. Þar er dagleg hegðun fólks rannsökuð. Hegðun sem er álitin 

venjuleg og hefðbundin er skoðuð með gleraugum mannfræðinga þar sem 

hlustað er og horft eftir tilteknum þáttum í hegðun (Punch, 1998). Reynt var 

að hafa sem minnst áhrif á það sem fram fór í skólanum. 

Vettvangsathuganir í Uglukletti voru gerðar á tímabilinu 31. maí – 4. 

september 2012 og var farið þrisvar sinnum í skólann þar sem dvalið var 

mislengi, allt frá hálfri klukkustund og upp í eina og hálfa klukkustund. Farið 

var snemma morguns alla dagana. Eftirfarandi þættir voru skoðaðir: 

 Starf á starfsstöðvum  

 Starf á deildum.  

 Sjáanlegir þættir flæðis 

 

Tvær eldri deildirnar voru fyrst og fremst skoðaðar, fjögurra, fimm og sex 

ára börn og heimsóknirnar voru teknar upp á myndband. 

Vettvangsathuganir í Krikaskóla voru gerðar á tímabilinu 22. ágúst – 14. 

september 2012. Farið var þrisvar í skólann eftir samráð við 

skólastjórnendur og kennara um tímasetningar og bekkjardeildir, tvisvar 

fyrir hádegi og einu sinni eftir hádegi. Í tveimur af heimsóknunum var fylgst 

með fimm og sex ára börnum en í þriðju heimsókninni var fylgst með 

kennslustund átta og níu ára barna. Heimsóknirnar voru teknar upp á 

myndband.  

Í vettvangsathugunum í Krikaskóla voru eftirfarandi þættir skoðaðir: 

 Virkni nemenda 

 Merkingarbærni námsins 

 Lýðræði í skólastarfi 

 Tenging við fyrri reynslu nemenda 

 

Reynt var að líta eftir þeim áhersluatriðum sem komu fram í viðtölum við 

skólastjórnendur annars vegar og hins vegar voru þau viðmið sem 

kenningarnar gefa skoðuð sérstaklega. Þar má t.d. nefna hvernig 

námsumhverfi og skipulag styðja við kenningarnar, hvernig kennarar beita 
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sér í þágu kenninganna og slíkt. Í vettvangsathugunum voru reglulega 

teknar upp vettvangsnótur á hlaðvarp (e. ipod). 

 

 

3.1.4 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna var unnin samkvæmt eigindlegri aðferðafræði. Úr 

viðtölunum voru unnin þemu sem voru síðan notuð í vettvangsathugunum. 

Að afritun lokinni var hljóðskrám eytt. Vettvangsathuganir voru teknar upp 

á myndband. Þau voru skoðuð og þeir þættir sem fjallað var um hér að ofan 

skráðir. Um er að ræða þá þætti flæðináms sem sjáanlegir voru í Uglukletti 

og hina fjóra þætti úr kenningum Dewey í Krikaskóla. Þá voru atvikin kóduð 

(sem er fyrsta stig greiningar) og flokkuð eftir þeim þemum sem koma fram 

hér að framan (Punch, 1998). Myndbandsupptökum var eytt þegar 

ritgerðinni var skilað. Vettvangsnótum, þ.e. athugasemdir rannsakanda sem 

teknar voru samhliða myndbandsupptöku, var einnig eytt við lokaskil 

ritgerðar. Unnið var úr gögnum fyrir hvorn skóla fyrir sig og vegna þess hve 

ólíkar kenningar eru notaðar í skólunum var engin tilraun gerð til 

samanburðar á gögnunum. Reynt var að draga upp eins skýra mynd af 

skólunum og unnt er. 

3.1.5 Siðferðilegir þættir 

Í rannsókn sem þessari komu vissulega upp nokkur siðferðileg vafamál. 

Almennt eru tvö atriði sem hafa þarf í huga þegar fjallað er um mannlega 

þætti. Annars vegar að þeir, sem taka þátt í rannsókninni gera það 

sjálfviljugir og skilja eðli rannsóknarinnar og það sem henni fylgir. Hins vegar 

að þátttakendur eru ekki settir í hættu sem er meiri en það sem þeir kynnu 

að græða á rannsókninni (Bogdan o.fl., 2007). Í tilfelli þessarar rannsóknar 

var um að ræða upplýst samþykki foreldra þar sem börnin eru á þeirra 

forræði og of ung til að skilja hvað felst í rannsókn sem þessari. Seinna 

atriðið á ekki við þar sem ekki var um neina sérstaka hættu að ræða fyrir 

þátttakendur í rannsókninni. 

Verið var að rannsaka kennsluhætti og í því samhengi þurfti að fylgjast 

með þeim börnum sem nutu kennslunnar og krafðist það leyfis 

forráðamanna. Einnig þurfti samstarf við þá kennara sem fylgst var með.  Í 

tilfelli Uglukletts sat höfundur tvo morgna þegar börnin komu í leikskólann 

með foreldrum sínum og fékk undirritað samþykki eftir kynningu á 

verkefninu hjá öllum þeim foreldrum sem komu í skólann þá morgna. Örfáir 

foreldrar voru eftir og skólastjórnendur sáu um að fá undirskriftir frá þeim. Í 
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Krikaskóla sendi skólastjóri sams konar bréf heim með nemendum og fékk 

undirskrifað frá flestum foreldrum. Varðandi þá foreldra sem upp á vantaði 

þá ræddi ritari skólans við þá þegar þeir komu að sækja börn sín og fékk 

leyfisbréfið undirritað. Þar sem vettvangsathuganirnar voru teknar upp á 

myndband var þeim upptökum eytt þegar búið var að vinna endanlega úr 

vettvangsathugunum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og er 

tilkynningin númer S5721/2012. Skólastjórnendur fengu leyfi hjá kennurum 

um að fylgst yrði með þeim og beiðnin var samþykkt í öllum tilfellum. 

Nokkrir þættir hafa áhrif á áreiðanleika rannsóknar sem þessarar. Mesta 

ógnunin við áreiðanleikann varðar rannsakandann sjálfan því túlkun hans á 

efninu getur haft veruleg áhrif á niðurstöðurnar. Í eigindlegum rannsóknum 

er hætta á að rannsakandinn sjái það sem hann vill sjá en ekki það sem 

virkilega á sér stað. Ein aðferð til að vinna gegn þessu er að rannsakandinn 

horfist stöðugt í augu við skoðanir sínar og beri þær saman við þau gögn 

sem hann hefur fengið út úr rannsókninni. Einnig koma nákvæmar 

vettvangsnótur í veg fyrir að hugmyndir og skoðanir rannsakandans nái 

völdum í skoðun og úrvinnslu gagna. Einnig er æskilegt að traust ríki á 

fagmennsku rannsakandans, að hann hafi ekki hagsmuna að gæta eða hafi 

ástæður til að skekkja gögn og niðurstöður (Bogdan ofl., 2007). 

Nærvera rannsakandans getur haft áhrif á þátttakendur (Bogdan ofl., 

2007). Í rannsókninni var reynt að hafa sem minnst áhrif á þátttakendur en 

t.d. er erfitt að vita hvort kennararnir hafi komið öðruvísi fram við 

nemendur sína en vanalega, eða hvort nemendur hafi ákveðið að sýna sínar 

bestu hliðar þegar gestur var í heimsókn. Þetta eru óhjákvæmilegir gallar 

við rannsókn sem þessa en þar sem rannsóknarefnið var þess eðlis að 

börnin vissu raunar ekki hvað verið var að skoða í fari þeirra, er ólíklegt að 

þau hafi ákveðið að breyta hegðun sinni. Í rannsókninni virtust áhrif af 

nærveru rannsakandans aðeins trufla í stutta stund en oftast voru flestir 

búnir að gleyma honum innan skamms. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður hvor skóli fyrir sig tekinn fyrir. Fyrst er fjallað um 

Ugluklett, heimasíðu hans, og gerð er tenging við aðalnámskrá leikskóla. Þá 

er greint frá viðtölum við skólastjórnendur og loks fjallað um 

vettvangsathuganir. Sami háttur er svo hafður á varðandi Krikaskóla. 

4.1 Ugluklettur 

Ugluklettur var stofnaður haustið 2007. Hann stendur við samnefnda götu í 

Borgarnesi, í útjaðri bæjarins. Stutt er að fara út í óspillta náttúru, fjöru og 

móa. Í leikskólanum eru um 60 börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára sem 

skiptast á þrjár deildir, Baulu, Skessuhorn og Grábrók. Baula er fyrir yngstu 

börnin, Skessuhorn fyrir þriggja til fjögurra ára og Grábrók er fyrir elsta 

árganginn, sem er kallaður Fálkarnir. Sá hópur hefur verið hvað lengst í 

flæðinámi við leikskólann og er fyrsti hópurinn sem hefur verið í flæðinámi 

allt frá tveggja ára aldri. Einkunnarorð skólans eru leikur, virðing og gleði. 

Hver deild á sitt svæði í leikskólanum. Um er að ræða nokkuð stórt herbergi 

eða sal, líklega um 50 fermetrar. Þessum sal er skipt í þrjú til fjögur svæði, 

eða horn, þar sem hægt er að vinna ólík verkefni hlið við hlið. Inn af hverri 

deild er svo um 15 fermetra herbergi og salerni fyrir nemendur. Þess ber að 

geta að skipting milli deilda fer eftir aðstæðum og fjölda nemenda á 

deildum hverju sinni. Í Uglukletti var fyrst tekið viðtal við skólastjórnendur 

og loks gerðar vettvangsathuganir. 

Fyrsti hluti kaflans fjallar almennt um leikskólann með tilliti til þeirra 

kenninga sem hann styðst við og aðalnámskrá leikskóla. Því næst er fjallað 

um viðtal við stjórnendur og loks er greint frá niðurstöðum úr 

vettvangsathugun. 

4.1.1 Ugluklettur, kenningar og aðalnámskrá 

Ugluklettur starfar eftir lögum um leikskóla frá 2008 og Aðalnámskrá 

leikskóla frá 2011. Þessu til viðbótar höfum við þróað með okkur sýn 

sem kallast ,,FLÆÐI” og byggja þær hugmyndir á kenningum Mihalyi 

Csikszentmihalyi, en einnig höfum við stuðst við hugmyndir Gardners 

um fjölgreindirnar (Ugluklettur, án árs). 

 

Þessa yfirlýsingu Uglukletts er að finna á heimasíðu hans. Þar er einnig að 

finna frekari útskýringu á flæði, þar sem það er útskýrt sem „ástand þar 

sem einstaklingurinn er svo niðursokkinn í athöfn að ekkert annað kemst 

að.“  Enn fremur kemur fram á heimasíðu Uglukletts að  
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[í] flæði er mikilvægt að skapa ástand þar sem geta einstaklingsins og 

kröfur til hans eru í jafnvægi, verkefnin mega hvorki vera of erfið né 

of létt. Þegar jafnvægi er á milli þessara þátta verður einbeitingin 

algjör og athöfnin er knúin áfram af innri þörf og vilja. Þannig verður 

flæðiástandið sem lærdómsríkast og einstaklingurinn nýtur þess 

(Ugluklettur, án árs). 

 

Raunar fjallar Ugluklettur aðeins um fjóra þætti flæðis á heimasíðu sinni 

(Ugluklettur, án árs) sem er frábrugðið því sem kemur fram í kenningum 

Csikszentmihalyi. Þessir fjórir þættir eru í fyrsta lagi samspil virðingar og 

flæðis. Með því er átt við að starfsfólkið eigi að sýna hlýju og góða nærveru 

sem sé grunnurinn að félagsfærni, frumkvæði, jákvæðum samskiptum og 

einbeitingu. Einnig er um að ræða traust samband og sameiginleg markmið 

nemenda og kennara auk þess sem kennarinn þarf að vera næmur fyrir 

þörfum barnsins. 

Annar þátturinn er umhverfi og flæði. Í námsumhverfinu þurfa að vera til 

staðar spennandi möguleikar til þróunar skynfæra og sveigjanlegt, notalegt 

og fagurt umhverfi sem jafnt örvar nemendur og gefur þeim frið til athafna.  

Skipulagning, uppbygging og flæði eru þriðji hlutinn en í honum felst að 

skipulag dagsins einkennist af samvinnu og meðvitund um hlutverk hvers og 

eins. Loks þarf námsumhverfið að einkennast af jafnvægi milli frjálsra leikja 

og stýrðra tíma kennara en einnig af jafnvægi milli skipulagningar og 

möguleikanna á að grípa tækifærin þegar þau bjóðast. 

Fjórði og síðasti þátturinn er efniviður og flæði. Þótt kjarninn í flæðinu sé 

athygli og ákefð barnanna þá er gæði og úrval og notkunarmöguleikar 

efniviðs ein forsenda góðs flæðis (Ugluklettur, án árs). 

Rannsókn sem gerð var í dönskum skólum sem nota flæðikenningar 

Csikszentmihalyi (Andersen, 2004) sýndi fram á að börn komast iðulega í 

flæðiástand. Þau „eru mjög einbeitt og truflun setur leik þeirra ekki út af 

laginu.“ (Ugluklettur, án árs). 

Í viðtali við skólastjórnendur kom fram að leikskólinn hafði í upphafi 

göngu sinnar ekki eiginlega stefnu en sökum þess að aldurshóparnir voru 

mjög misstórir fóru leikskólakennararnir að hugsa kerfið upp á nýtt. 

Kennararnir og skólastjórnendur ákváðu að búa til kerfi sem tryggði 

frjálsræði og val nemenda þannig að jafnvægi skapaðist milli vinnusvæða. 

Þannig telja þeir sig hafa byrjað á röngum kenningalegum enda, þar sem 

flæði var fyrst tekið upp sem skipulag þannig að börnin hefðu leyfi til að 
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flæða á milli stöðva. Leikskólinn hafði tekið upp ákveðið kerfi en síðar 

komust leikskólakennararnir að því að flæði væri í raun hugarástandið sem 

fjallað er um í kenningakaflanum hér að ofan. Sú kenning hentaði mjög vel 

því skipulagi sem komið hafði verið á í leikskólanum. Ákveðið var að skapa 

mikið frjálsræði og fjölbreytt val þannig að nemendur fengju tækifæri til að 

blómstra á eigin forsendum. Einnig var um að ræða hugmyndafræði sem 

byggðist á því að nemendur þurftu ekki að laga til eftir sig á tilteknum 

tímum, heldur gátu þeir haldið áfram í leik þegar föstum tímum lauk, svo 

sem matartíma og útiveru. 

Leikskólinn Ugluklettur hefur ekki samið skólanámskrá þegar þetta er 

skrifað. Ugluklettur hefur fengið styrk úr Sprotasjóði Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins til að vinna skólanámskrá og samkvæmt 

heimasíðu skólans átti sú vinna að hefjast haustið 2012. 

Samkvæmt heimasíðu skólans hafa kennarar og skólastjórnendur í 

Uglukletti valið þá leið að hafa svokallaðar stöðvar. Á stöðvunum er settur 

upp listakrókur, íþróttasalurinn er opinn, textílhorn, vísindahorn, göngu- 

eða umhverfisstöð og stærðfræðistöð svo eitthvað sé nefnt, þvert á 

aldurshópa þótt vissulega sé uppsetning stöðvanna miðuð vði tiltekinn 

þroska. Nemendur geta valið sér þá starfsstöð sem þeir kjósa hverju sinni, 

henti hún þroska þeirra. Því er að hluta til stýrt en nemendurnir hafa mikið 

um það að segja. Unnið er með markmið aðalnámskrár en skráning á því 

hvernig nemendur ná markmiðunum er mjög óformleg og byggist á því að 

leikskólakennararnir telja sig þekkja nemendur sína vel. Þeir reyna eftir 

bestu getu og innsæi að vísa nemendum sínum á þær stöðvar sem þeir telja 

þá þurfa á að halda en aðalatriðið er þó ánægja nemendanna. Þeim er ekki 

endilega vísað á þær stöðvar þar sem þá skortir hæfni ef miðað er við 

markmið aðalnámskrár. 

4.1.2 Viðtal við stjórnendur Uglukletts 

Hér verður fjallað um niðurstöður viðtals við skólastjórnendur í Uglukletti. 

Kaflanum er skipt upp í þemu sem eru aðalnámskrá leikskóla, skipulag, 

áhugahvöt og loks hinir átta þættir flæðis. 

Þrátt fyrir að hafa ekki skólanámskrá fer leikskólinn eftir aðalnámskrá 

leikskóla og lögum um leikskóla auk þess sem hann vinnur eftir 

einkunnarorðum skólans.    

Stöðvarnar í leikskólanum eru nokkurs konar vinnustöðvar þar sem 

börnin velja sér hvers konar verkefni þau kjósa að vinna hverju sinni. Á 

föstum stöðvum er unnið með textíl, lögð stund á íþróttir í íþróttasal, vísindi 

og stærðfræði rannsökuð, farið í göngu- eða umhverfisstöð, unnið að 
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náttúrusköpun eða málrækt og svo eru tímabundnar stöðvar, t.d. leikræn 

tjáning fyrir jólin. Þá hafa lengi verið söng- og tónlistartímar. Stöðvarnar 

stjórnast af nokkru leyti af því starfsfólki sem vinnur við skólann hverju sinni 

með hliðsjón af aðalnámskrá. Einnig er nokkuð um aldursskiptingu 

nemenda og starfsfólkið ákveður til hvaða aldursbils á að höfða hverju sinni 

á hverri stöð fyrir sig. Það þýðir þó ekki að aldursbilið þurfi að vera mjög 

strangt heldur einfalda kennararnir eða þyngja verkefnin eftir aldri þeirra 

sem koma á vinnustöðina.  

Gildi leikskólans eru gleði og ánægja nemendanna enda eru 

einkunnarorð skólans, sem fyrr segir, leikur, virðing og gleði. Einnig er lögð 

áhersla á sjálfstæði, einbeitingu og frumkvæði nemenda. Þær Kristín og 

Margrét telja að betri árangur náist í þessu kerfi en með stundatöflu og 

styttri vinnutímum. Þær telja ekki rétt að trufla þegar börnin njóta sín í 

verkefnum og leik.  Kristín segir að: „[þ]au eru sjálfstæðari ... þau vita fyrir 

hvað þau standa og þau þekkja tilfinningar sínar og þau vita hvenær þeim 

finnst eitthvað leiðinlegt og hvenær þeim leiðist og þau standa svolítið í 

lappirnar“. Gildin koma frá stjórnendum og starfsfólki leikskólans, þau eru 

ekki fengin úr kenningum, en eiga sér samhljóm í aðalnámskrá. 

Eins og fjallað er um í kaflanum um kenningar Czikszentmihalyi, þá er 

flæðiástand í stuttu máli það að vera mjög einbeittur í verki sínu en það 

næst með því að fá verkefni við hæfi. Þessu ná leikskólakennararnir í 

Uglukletti fram með nokkrum aðferðum. Þegar Kristín er spurð að því hvaða 

aðferðum sé beitt til að nemendur komist í flæðiástand svarar hún: 

 

Við höfum dagskipulagið eins og það er, svona opið, svo að við erum 

ekki með svona truflun... og það er svona kannski hluti af því og svo 

er náttúrulega þessi efniviður sem við höfum upp á að bjóða ...og við 

þurfum að fylgjast svolítið vel með efniviðnum, hvort þetta sé 

eitthvað sem þau langar eða finnst spennandi og þegar þau eru 

byrjuð, þá bjóðum við þeim eitthvað meira, við þurfum svolítið að 

lesa þau,... erum við að...stoppa þau á einhverju, vantar þeim [sic] 

eitthvað, get ég bætt einhverju inn í, maður þarf svolítið að fylgjast 

með því svo að þau haldi áfram í þessari ögrun. 

 

Og Margrét bætir við: „En sko flæði á sér stað bara í leiknum, þetta 

hugarástand verður til hjá börnunum í leiknum og það í rauninni bara sér 

maður. Og það getur verið eitt barn sem er fast og það er ekkert sem 

truflar, þetta geta verið nokkur börn saman.“ 
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Áhugavert er að sjá hvernig leikskólakennarar og leiðbeinendur eru 

gerðir ábyrgir fyrir sinni stöð, að skapa áhuga og “selja” verkefnastöð sína. 

Bæði kom það í ljós í vettvangsathugun og einnig sagði Margrét að stundum 

tækist ekki að vekja áhuga nemendanna. Ef kennarinn er of seinn að gera 

stöðina klára er ólíklegt að nemendur láti sjá sig á þeirri stöð. 

 

Ég hef verið með eitthvað og reyndar er það þannig að það eru allir 

uppteknir í einhverju öðru, oft upplifir maður það þannig en þá þarf 

ég að hugsa, er ég of sein í gang hérna, eða er ég einmitt að bjóða 

upp á eitthvað sem er ekki spennandi og þá þarf ég að gera eitthvað 

sem starfsmaður... því að þau eru upptekin. 

 

Þannig er greinilegt að starfsfólki er mikið kappsmál að gera skemmtilega 

hluti og fá til sín nemendur og einmitt það að hefja starf á stöð of seint 

getur komið í veg fyrir að nemendur komi þangað gefur skýr skilaboð um að 

nemendur njóti þess sem þeir eru að gera og láti ekki truflast svo 

auðveldlega. Einnig kom fram að kennurum leikskólans væri ekki ætlað að 

sitja einir á stöð sem þeir hafa sett upp. Ef nemendur hafa ekki áhuga á 

stöðinni, þá fer viðkomandi kennari á aðrar stöðvar, hjálpar til þar og lokar 

sinni stöð. 

Aðspurðar um hvað flæði hefði fram yfir aðrar kennsluaðferðir telja þær 

áhuga nemenda og val þeirra skipta mestu máli. Margrét svarar því þannig 

að 

 

þú einbeitir þér og ert með mikinn fókus... og af áhuga því það ert þú 

sem fékkst að ráða því að þú ert hérna en ekki einhversstaðar 

annarsstaðar og... þegar þú ert kominn í flæði þá ertu að læra og þú 

lærir meira ef þú hefur áhuga, þarft að einbeita þér og ert kominn 

ofan í hlutinn....Frumkvæði og vilja og sjálfstæði og að...þú hafir 

ánægju og gleði af því sem þú ert að gera. 

 

Einnig telja Kristín og Margrét mikilvægt að vegna þess hvernig leikskólar 

almennt starfa, þar sem er frekar mikill hávaði, að nemendur verði að geta 

leitt hávaðann hjá sér. „[Þ]að er alveg merkilegt að sjá hvað þau eru alveg 

ótrúlega ónæm fyrir truflun, það er... stundum alveg stórkostlegt hvað þau 

verða bara ofan í því sem þau eru að gera“ segir Margrét og Kristín bætir 

við: 
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Og þó þau séu að labba á milli, kannski með bú á milli deilda, í 

gegnum ganginn... og það er fullt að gerast á ganginum  en þau eru 

þrjú til fjögur saman og þau eru bara í sínum leik... og leikurinn 

heldur alveg áfram þó að þau færi sig langa leið og fari í búðina og 

kaupi eitthvað hérna hinum megin á ganginum. 

 

Uglukletti tekst þó ekki að nota flæði allan daginn, alla daga. Nokkrar 

stundir dagsins eru fastar og ákveðnar fyrirfram. Þær helgast að hluta til af 

líkamlegum þörfum nemenda en einnig þeirri gömlu hefð að nemendur fari 

út að viðra sig. Um er að ræða útiveru tvisvar á dag, fyrir hádegi og eftir 

hádegi. Nemendur mega velja að fara út í bæði skiptin eða annað. 

Ávaxtastund er á undan útiveru og fljótlega eftir að inn er komið úr 

útiverunni fyrir hádegi er hádegismatur og eins og Margrét orðaði það, 

kennaramiðuð hádegissamvera eftir það, þar sem er lesið, spilað, unnið 

með stafi eða tölur eða unnin önnur verkefni sem kennarar leggja fyrir. 

Yngstu börnin fá þá að sofa. Að þeirri stund lokinni og fyrir og eftir 

útiveruna eftir hádegi er einnig hægt að ná upp flæðiástandi, en þess ber að 

geta að nemendur geta oftast valið um að fara út bæði fyrir og eftir hádegi, 

eða annað hvort fyrir og eftir hádegi. Markmiðin með þessum leikjum, 

a.m.k. hjá eldri börnunum er að efla félagsfærnina, þannig að þau eiga að 

skiptast á, vinna saman og hjálpast að. 

Kristín og Margrét eru sammála um það að hefðbundið kerfi, þar sem 

fastir tímar eru fyrir tiltekin fög, virki verr fyrir ung börn. Út frá sjónarmiði 

barnsins telja þær að betra sé að það fái sjálft að velja. Hitt kerfið á það á 

hættu að upp komi aðstæður þar sem barnið fær jafnvel ekki að njóta 

áhugamála sinna svo vikum skipti. Kristín telur að 

 

ef maður á einhvern hóp í svona kerfi og þú ert kannski með 

einingakubbana alla vikuna og þinn hópur verður bara að gjöra svo 

vel að vera þar alla vikuna og svo þegar vikan er búin verður þú bara 

... að gera eitthvað annað. Og þér kannski hundleiðist í þessu en þú 

verður bara að vera þarna. 

 

Þær telja óþarfa að undirbúa börn frá 18 mánaða aldri fyrir það sem 

gerist í grunnskóla. Gildin sem miðað er við séu mikilvægari en það að fylgja 

tilteknum römmum sem lærast þegar komið er í grunnskólann, þ.e. að fylgja 

stundatöflu og vinna við það sem kennarinn leggur upp með hverju sinni. 

Varðandi þetta segir Kristín að 
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[m]álið er að þú lærir þetta í þinni innri gleði og þú lærir að fúnkera í 

hóp og þú þarft að taka tillit og það er ekki alltaf einhver sem er að 

stýra þér og segja þér að þú eigir að vera þarna núna, þú þarft 

svolítið að finna það sjálfur, þú þarft svolítið að læra á 

tilfinningarnar, hvað finnst mér gaman og hvað veitir mér gleði. 

 

Þegar hugmyndafræði Csikszentmihalyi er borin saman við hugmyndir 

stjórnenda Uglukletts liggur beinast við að fá þá til að meta hvernig gengur 

að ná fram hinum átta þáttum flæðis. Fyrstu tveir þættirnir í kenningunum 

eru nátengdir og fjalla um að verkefnið henti einstaklingnum, geri til hans 

hæfilegar kröfur og sé honum merkingarbært. Skólastjórnendur telja sig ná 

því fram með því sem áður hefur verið fjallað um, að kennararnir leggi upp 

með stöðvar þannig að þær séu miðaðar að tilteknum aldri eða þroska og 

að þau geti valið sér stöð eftir áhugasviði og getu. Margrét tók dæmi af því 

þegar verið er að setja upp þrautabraut í íþróttasalnum.  

 

[E]f þú ætlar að láta þau labba eftir slá, og þú ert með 5 og 6 ára, þá 

snýrðu bekknum við og lætur vera mjóa slá, því að þau ráða við það 

en ef þú værir með börn á Skessuhorni þá værir þú með bekkinn 

þannig að breiði hlutinn væri upp. 

 

Varðandi þriðja þáttinn, einbeitingu, telja þær skipulagið, umhverfið og 

aðstoð kennaranna sem hjálpa til við að ná því. „þau geta gleymt sér í 

einhverju... [og] þá er búið að sníða umhverfið svolítið að því að sums 

staðar geturðu fengið frið og sums staðar ertu í göslagangi og svo er það að 

kennararnir séu svolítið virkir að fara inn og hjálpa og lesa börnin“, segir 

Margrét. 

Aðspurðar að næsta þætti, markmiðasetningu nemenda þá er ekki um 

eiginleg markmið að ræða en í flestum verkum nemenda er um að ræða 

augljósa markmiðssetningu, t.d. að byggja höll eða teikna mynd þótt ekki sé 

endilega fjallað um það fyrirfram. Margrét tekur dæmi af því  

 

þegar þau eru að kubba, svo verður svaka hús, en eins og í flæði, þá 

stundum mistekst manni, en af því að maður hefur þessa svona innri 

hvöt og áhuga þá heldur maður samt áfram og byrjar upp á nýtt. Þú 

gerir þetta og þó það stundum klúðrist þá reynir þú að bæta þig. Og 

þar nefnilega lærirðu.  
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Þarna kemur hún einnig inn á fimmta þáttinn, sem er að verkefnin veiti innri 

gleði og að endurgjöfin felist í verkefninu sjálfu. Kristín bætir við að „[þ]að 

er kannski þessi gleði, að við gátum reist húsið.“ 

Sjötti þátturinn hjá Csikszentmihalyi segir að í flæðiástandi sé 

vonbrigðum lífsins og áhyggjum af gangi heimsins ýtt til hliðar. Þetta á 

kannski meira við um fullorðna, en þær telja sig reglulega sjá að nemendur 

eru einfaldlega glaðir. Og það er vissulega vísbending um að þessi þáttur nái 

fram að ganga. Margrét telur einmitt hlutverk leikskólakennaranna að 

hjálpa til við það að börnin séu glöð í leikskólanum. „[E]f það eru börn sem 

eru leið, þá er það okkar hlutverk að fara og spjalla við þau og koma þeim 

inn í leikinn.“ 

Sjöundi þátturinn, að nemendur fái að stjórna aðstæðum og umhverfi 

sínu kristallast í stefnu og kerfi leikskólans að mati Kristínar. 

 

Það er bara svolítið eins og ramminn er hjá okkur. Þau velja sig sjálf 

og  þau mega fara inn í skápana, efniviðurinn er þar og þú þarft bara 

að ganga vel um hann...það er þetta lýðræði.  

 

Frjálst flæði með frjálsum og óheftum leik, eins mikið og hægt er, líkt og 

fjallað hefur verið um hér að ofan. 

Áttunda og síðasta atriðið sem er merki um flæðiástand er að fólk tapi 

tímaskyninu. Margrét telur sig verða vara við það. 

 

[S]tarfið felst í því að lesa og horfa og taka þátt...án þess að vera að 

trufla þau alltaf. Því þú getur líka tekið þátt og verið að trufla þau og 

komið allt í einu þannig inn í leikinn að þú sért farinn að stýra honum 

sem fullorðinn. Og það er það sem við þurfum að passa okkur svo á. 

En líka samt að vera en vera samt ekki. 

 

Samkvæmt skólastjórnendum Uglukletts notar skólinn því flæði til að ná 

fram markmiðum aðalnámskrár, þótt þau séu ekki í fyrirúmi. Einkunnarorð 

skólans, leikur, virðing og gleði virðast vera framar því áherslan virðist 

frekar liggja þar en í markmiðum aðalnámskrár. 
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4.1.3 Vettvangsathuganir í Uglukletti 

Fyrsta vettvangsathugunin í Uglukletti var gerð fimmtudaginn 31. maí, 

2012. Komið var í skólann kl. 9 að morgni og dvalið í tæpa klukkustund. Í 

þeirri heimsókn kom fram að ýmsir þættir trufla flæðið. Þennan morgun 

voru tveir starfsmenn að hætta hjá skólanum auk þess sem þetta var síðasti 

dagur nokkurra nemenda. Því var hópnum safnað saman inn í íþróttasal þar 

sem haldin var falleg kveðjustund. Að henni lokinni var farið út í góða veðrið 

og því var ekki um eiginlegt flæðistarf að ræða þann morguninn.   

Önnur vettvangsathugunin var gerð þriðjudaginn 5. júní. Komið var í 

skólann um kl. níu að morgni og dvalið í u.þ.b. klukkustund, þar til 

nemendur fóru í útiveru. Fyrst og fremst var fylgst með tveimur eldri 

deildum skólans, Skessuhorni og Baulu. Í þessari vettvangsathugun birtist 

flæði athuganda með skýrum hætti. Fyrst var Skessuhorn, sem er deild fyrir 

fjögurra og fimm ára börn, könnuð. Þar sátu við borð einn kennari, einn 

leiðbeinandi og fjórir nemendur sem voru að föndra og teikna. Gott 

mælitæki á einbeitingu nemenda er hvort rannsakandi trufli með nærveru 

sinni. Í þessu tilviki litu börnin stuttlega upp og héldu svo áfram vinnu sinni. 

Nærvera rannsakanda virtist frekar hafa áhrif á kennara en nemendur. Þessi 

hópur hélt vinnu sinni áfram í rúman hálftíma eða þar til þau höfðu lokið við 

teikningar sínar.  

Í öðru horni á sömu deild voru tveir drengir að leika sér með kubba. 

Enginn kennari var sjáanlegur nálægt þeim og þeir voru í frjálsum leik. Þeir 

unnu mjög vel saman að því að byggja nokkurs konar turn. Sama gilti um þá 

og hópinn sem fjallað var um hér að framan. Þeir veittu rannsakanda enga 

athygli og voru með fulla einbeitingu í leik sínum.  

Þriðji hópurinn sat með kennara og var að skoða bækur. Þeir nemendur 

virtust mjög niðursokknir í bækurnar.  

Á þessum tíma var nokkur hávaði á deildinni því tveir aðrir hópar léku 

sér og annar hópurinn var í háværum leik í herberginu inn af deildinni. Þessi 

hávaði virtist ekki trufla nemendur hið minnsta. Þessir tveir hópar virtust þó 

ekki vera í sérstöku flæðiástandi. Hópurinn sem lék sér hávært í herberginu 

lét strax truflast af nærveru rannsakanda, fór að tala við rannsakanda, 

spyrja hvað hann væri að gera og geifla sig framan í 

myndbandsupptökuvélina. 

Að lokinni heimsókninni á Skessuhorn var haldið á Baulu, elstu deild 

skólans. Svipað ástand ríkti á þeirri deild. Í herbergi inn af deildinni lék lítill, 

hávær hópur sér, börnin köstuðu púðum og hossuðust á þeim. Rannsakandi 

truflaði þessa nemendur með nærveru sinni. 
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Á deildinni sjálfri sat einn kennari með fimm börnum við að perla. Sá 

hópur virtist ekki vera kominn í sérstakt flæði, a.m.k. ekki öll börnin. Þau 

voru ekki öll komin í gang. Sum virtust eiga erfitt með að ákveða hvort þau 

ættu að fara á þessa stöð eða gera eitthvað annað. Einnig truflaði 

rannsakandi á þessari stöð. Þá fylgdu tveir nemendur rannsakanda eftir úr 

púðaleiknum og fram á deildina. Þeir hurfu þó fljótt aftur til baka inn í 

herbergi. Þegar komið var nokkru seinna á deildina voru nemendur komnir í 

nokkuð gott flæði og létu rannsakanda lítið sem ekkert trufla. 

Í öðru herbergi höfðu nokkrir nemendur byggt kastala eða hús úr 

einingakubbum. Einingakubbar eru stórir trékubbar sem hægt er að raða 

upp að vild. Nemendurnir voru greinilega búnir að byggja þannig að þeir 

vissu ekki alveg hvað þeir ætluðu að gera við húsið og virtust vera að ákveða 

smám saman hvað þeir vildu gera. Þarna voru bæði elstu nemendurnir og 

yngri og leikur þeirra virtist hökta nokkuð, þeir voru ekki í eiginlegum leik og 

því var ekki sjáanlegt flæðiástand á þeim. 

Í þessari vettvangsathugun voru nokkrir unglingar frá unglingavinnunni 

starfandi í leikskólanum sem aðstoðarmenn. Í íþróttasalnum höfðu 

unglingarnir komið upp þrautabraut sem þeir virtust álíka áfjáðir í að nýta 

og nemendurnir. Í því tilviki var töluverður ruglingur í gangi, nemendur 

komust ekki á eðlilegum hraða í gegnum þrautabrautina og því náðist ekki 

flæði þar. 

Í þriðju vettvangsathuguninni sem gerð var að loknu sumarfríi í 

leikskólanum þriðjudaginn 4. september 2012 var fylgst með stöðvavinnu, 

sem hafði þó breyst frá því veturinn áður en nú voru tveir kennarar á hverri 

stöð í stað eins og stöðvunum hafði verið fækkað. Komið var í skólann upp 

úr kl. 9 og fylgst með starfi í listakrók sem þá var nýhafið. Þar sátu fimm 

nemendur og tveir kennarar og klipptu út hendur og límdu á þær ýmislegt 

skraut. Um var að ræða fjögurra og fimm ára gömul börn. Einbeitingin skein 

úr andlitum þeirra og fátt fékk truflað þau. Jafnvel þegar þau litu upp var líkt 

og þau væru í nokkurs konar leiðslu því þau héldu nánast strax áfram með 

verkefni sitt. Í hefðbundinni kennslu væri hér talað um stillta og prúða 

nemendur sem gerðu nákvæmlega það sem til var ætlast af þeim. Þá ber að 

geta þess að einbeiting nemendanna hélst ansi lengi, eða að jafnaði í 20 til 

30 mínútur. Í sömu vettvangsathugun var hins vegar ekki að sjá flæði annars 

staðar. Að hluta til var það vegna þess að stöðvarnar voru ekki enn í boði en 

einnig þar sem aðeins fáir nemendur voru á leið í stöðvavinnu. Einn hópur 

nemenda var á leið í göngutúr og annar hópur ætlaði í íþróttasalinn þar sem 

stunda átti íþróttir eða hreyfingu. 
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Aðrir nemendur léku sér í frjálsum leik inni á deildum, föndruðu 

óskipulega, léku sér með bíla og járnbrautalest, lásu eða glímdu við 

tölvuleiki svo eitthvað sé nefnt. Þar voru kennararnir ekkert endilega með 

þeim eða að stýra leiknum og samkvæmt upplýsingum frá þeim var þar ekki 

um eiginlegar starfsstöðvar að ræða. Á þennan hátt skipuleggja kennararnir 

hvaða hópar eða deildir á leikskólanum fá tækifæri til að gera hvað hverju 

sinni. Sem dæmi um það má nefna að uppsetning á þrautabraut er miserfið 

eftir því hverjum hún er ætluð. Þá er aðeins tilteknum aldurshópum boðið í 

gönguferðir út fyrir skólann og markmið þeirra ferða eru sniðin að þeim 

aldursópum, t.d. hvað varðar umhverfis- eða umferðarfræðslu. Þá er yngstu 

deildinni yfirleitt ekki boðið upp á starfsstöðvar. Nemendur virtust jafnvel 

líka hafa val um hvort þeir tækju þátt í skipulagðri starfsstöð eða léku sér í 

frjálsum leik. 

4.2 Krikaskóli 

Krikaskóli tók til starfa í ágúst 2008. Skólaárið 2012-2013 eru um 220 

nemendur á aldrinum tveggja til níu ára skráðir í skólann. Mosfellsbær stóð 

fyrir nýstárlegri samkeppni meðal hönnuða og skólafólks um heildstætt 

skipulag, byggingu og skólalóð skólans. Skólinn er byggður á vinningstillögu 

Bræðingshópsins svonefnda. Bræðingshópurinn var skipaður Helga 

Grímssyni, Sigrúnu Sigurðardóttur og Andra Snæ Magnasyni ásamt Einrúm-

arkitektum, Arkiteó, Suðaustanátta og VSB (Krikaskóli, án árs). Í Krikaskóla 

var aflað gagna með sama hætti og í Uglukletti. Fyrst var heimasíða skólans 

skoðuð, þá tekið viðtal við skólastjóra og loks gerðar vettvangsathuganir. Í 

þessum kafla verður skólinn skoðaður með hliðsjón af aðalnámskrá og 

kenningum John Dewey. Að þeim kafla loknum er greint frá viðtali við 

skólastjóra og loks verður fjallað um vettvangsathuganirnar. 

4.2.1 Krikaskóli, stefna, og aðalnámskrá grunnskóla og leikskóla 

Hugmyndafræði skólans tekur mið af hugsmíðahyggjunni og þar er 

John Dewey okkar maður. Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju 

stuðlar að virkri uppbyggingu þekkingar hjá hverju barni. Mikilvægi 

þess að taka tillit til fyrri reynslu barnsins og gefa þeim færi á að 

tengja nýja þekkingu. Vinna að samvinnu barna í verki og tengja 

viðfangsefni við nærsamfélagið (Krikaskóli, án árs). 

 

Þessi yfirlýsing kemur fram á heimasíðu skólans. Skólinn byggir sérstöðu 

sína m.a. á samkennslu, samfellu náms, einstaklingsmiðun og 

merkingarbæru námi, lýðræði, tengingu við reynsluheim nemandans, virkni 
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hans og útikennslu. Eitt af því sem er sérstakt við skólann er að hann er 

heilsársskóli, þ.e. að kennsla í öllum bekkjum hans fer fram á tímabilinu 15. 

ágúst til 22. júní. Alls eru 200 kennsludagar á árinu, sem er mun meira en 

þekkist í grunnskólum landsins og aðeins er tekið sjö vikna sumarfrí. Þetta 

skýrist af því að leikskólar taka mun styttra sumarfrí en grunnskólar en 

þarna er farinn millivegur (Krikaskóli, án árs). Leikskólinn heldur 

hefðbundnu skólaári en grunnskólinn hefst rúmri viku síðar með 

tómstundaskóla. Nokkuð gott samræmi næst í leik- og grunnskólahluta 

skólans þar sem sumarstarf leikskólans er gjörólíkt vetrarstarfinu. Það er 

mun frjálslegra og líkara því sem fer fram í tómstundaskólanum fyrir eldri 

börnin. Vetrarstarf leikskólans ber meiri keim af skólastarfinu, þ.e. meiri 

áhersla á markmiðin. 

Í skólanámskrá Krikaskóla kemur fram að þar sé lögð áhersla á umhyggju 

og lýðræðislega skólamenningu, einstaklingsmiðað nám, samþættingu 

námsgreina og námssviða, útikennslu, frjálsan og skipulagðan leik, 

samþættingu aldurshópa og samþættingu skólastarfs og tómstunda. 

Lykilþættir í skólasamfélaginu eru vellíðan, öryggi, umönnun og umhyggja 

og lögð er áhersla á að skapa aðstæður þar sem börnin geta þroskast, verið 

hamingjusöm og virk og þau séu þátttakendur í ákvörðunum sem varða þau 

sjálf. Aðalnámskrá fjallar um alla þessa þætti og er sjáanlegur samhljómur 

milli aðalnámskrár og skólanámskrár Krikaskóla og kenninga Dewey en á 

henni byggist hugmyndafræði Krikaskóla. Mikilvægt er að skólinn sé 

samfélag þar sem lært er í félagslegri heild og þroskun sjálfsvitundar og 

skilnings sé í fyrirrúmi. Námsumhverfi á að vera hvetjandi og auðugt og 

leikurinn er leið til þroska og menntunar þar sem hann sprettur upp úr 

náttúrulegri hvöt barnanna (Krikaskóli, án árs). 

Þegar skólanámskrá Krikaskóla og kenningar John Dewey eru borin 

saman við Aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla koma forvitnileg sjónarhorn 

í ljós. Eins og fyrr greinir eiga nemendur að vera þátttakendur í ákvörðunum 

sem varða þau sjálf. Í leiðarljósi leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b) kemur fram að leikskólinn eigi að vera 

lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag. Starfshættir leikskóla eiga 

að taka mið af umhverfi leikskólans og leikskólastarf skal byggjast á jafnrétti 

og virðingu fyrir fjölbreytileika. Sem fyrr segir eiga viðfangsefnin að 

endurspegla áhuga, styrkleika, reynslu og þroska nemendanna sem eykur 

sjálfstraust og námslöngun nemendanna. Í þessu samhengi má aftur vísa í 

John Dewey sem segir að „[l]angmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur 

er löngun til að halda áfram að læra“ (Dewey, 1938/2000, bls. 58). Einnig 

er fjallað um umhyggju, tillitssemi og samhjálp auk þess sem leikskólinn á 

að vera vettvangur þar sem allir tala, hlusta og skiptast á skoðunum um 
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almenn málefni. Nemendur eiga að bera ábyrgð á sjálfum sér, allir eiga að 

vinna saman, og geta valið sér verkefni. Þeir geta haft áhrif á 

leikskólastarfið, tekið þátt í heimspekilegum umræðum og unnið að 

jafnrétti kynjanna. Þannig má segja að aðalnámskrá leikskóla fari að 

verulegu leyti eftir kenningum Dewey og annarra hugsmíðahyggjumanna. 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a) koma fram sömu grunnþættir 

menntunar og í Aðalnámskrá leikskóla, þ.e. læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Samkvæmt 24. grein 

laga um grunnskóla eru til viðbótar nokkrir áhersluþættir sem eiga að skína í 

gegn í öllu starfi grunnskólans. Þar er t.d. fjallað um þætti sem lúta að 

þátttöku í samfélagi svo sem sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og 

borgaravitund. Einnig er um að ræða margt af því sem snýr að 

einstaklingnum og velferð hans, svo sem félagsfærni, líkamleg og andleg 

velferð, málnotkun, rökhugsun og gagnrýnin hugsun. Fjallað er um námið í 

áherslum á borð við frjótt og skapandi starf, verklega færni, nýsköpun, 

frumkvöðlanám og jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. Þá á leikur að 

vera sjálfsprottin leið til náms og þroska. Námið á að hjálpa nemendum að 

takast á við viðfangsefni daglegs lífs, að búa kynin undir virka þátttöku í 

samfélaginu og afla þekkingar og leikni eftir fjölbreyttum leiðum. Loks er 

þess vænst að nemendur verði búnir undir frekara nám og starf með náms- 

og starfsfræðslu. 

4.2.2 Viðtal við stjórnanda Krikaskóla 

Hér verður fjallað um niðurstöður viðtals við Þrúði Hjelm, skólastjóra 

Krikaskóla. Kaflanum er skipt upp í þemu sem koma fram í aðferðakafla og 

fjalla um stefnu skólans, kenningar í skólastarfinu, tengsl við aðalnámskrár 

leikskóla og grunnskóla og samþættingu námsgreina. 

Þrúður Hjelm, skólastjóri segir að helstu einkennin á stefnu Krikaskóla sé 

að „allar byggja þær á hugsmíðahyggjunni og í grunninn það sem þær eiga 

sameiginlegt er Dewey og virkni barna og hugmyndir um þátttöku barna 

og...lýðræðislega menningu og lýðræðislegt skólastarf.“ 

 

Annað megininntak skólans kemur einnig frá Dewey og er tenging við 

reynsluheim nemandans, markviss uppbygging þekkingar, lýðræði og 

umræðuhefðin: 
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Að þau læri af reynslunni, að þau séu að byggja ofan á þá þekkingu 

sem þau hafa fyrir, þannig að námið þeirra sé ekki abstrakt...  og svo 

náttúrulega þessi samræðuhefð, að spyrja spurninga, sem er svo 

gríðarlega mikilvægt og gefa ekki fyrirfram ákveðin svör og ... 

sjónarmiðin séu jafnvíg, að þau fái að njóta sannmælis. 

 

Þarna kemur Þrúður inn á þrjá af þeim fjórum þáttum sem Dewey leggur 

hvað mesta áherslu á í kenningum sínum. Sá fjórði er virkni nemandans en 

skólinn leggur líka mikla áherslu á þann þátt. „[V]ið náttúrulega leggjum 

rosalega mikla áherslu á virkni barna, að það sé ekki verið að sóa tíma barna 

að þau séu þátttakendur í og séu að vinna með raunveruleg viðfangsefni og 

verkefni, að þau læri af reynslunni.“ 

 

Kennsluhættir skólans taka mið af þessu og samkvæmt Þrúði leggur 

skólinn áherslu á að 

 

aðferðir byggja á verklegum framkvæmdum og hvetja börn til að 

nýta ólíkar aðferðir til að tileinka sér námsefni. Lestur, sköpun, leik 

og verklega úrvinnslu ýmiss konar. Mikilvægi þess að spyrja 

spurninga og fá fram þekkingu barnanna áður en farið er af stað með 

að skipuleggja eða útfæra verkefni.  

 

Kennarar og stjórnendur skólans trúa á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

hallast að heildstæðum aðferðum eins og byrjendalæsi og söguaðferðinni. 

Þrúður segir að Krikaskóli noti þverfagleg þemaverkefni til að ná 

markmiðum aðalnámskrár. 

 

Grunnurinn er úr samfélags og náttúrugreinum, síðan er list og 

verkgreinum bætt inn. Þar eru tekin saman ýmis markmið úr 

aðalnámskrá og sett saman í ákveðin þemaverkefni.  

 

Skólinn býr við opið námsumhverfi og stefnir að virkri þekkingarleit 

nemenda þar sem er lögð áhersla á samvinnunám og tengingu við 

nærsamfélag skólans í Mosfellsbæ.  

Aðspurð um dæmi um lýðræðishefðir skólans nefndi Þrúður íþróttadag 

skólans. Þar stjórna eldri nemendur skólans, með aðstoð kennara, yngri 

nemendum á ólíkum stöðvum þar sem fengist er við ýmiss konar íþróttir. 
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„Ýmsar ákvarðanir sem hafa verið teknar, það hefur alveg eins verið þeirra 

frumkvæði..., [t.d] að hjóladegi, það hefur sprottið upp einhver umræða, 

einhver þörf, og við förum bara í það, í þá framkvæmd.“ 

Þrúður telur þó að mikilvægasti þátturinn í skólastarfi sé líðan barna. 

„[N]úmer 1, 2 og 3 er líðan barnanna í skólanum. Ef líðanin er ekki góð þá 

gerist ekkert annað, það er eitthvað sem verður að vera í fyrsta sæti.“ Þess 

vegna hefur Krikaskóli sérstaklega unnið með umhyggjuna og sköpun 

skólasamfélagsins þar sem flestir nemendur koma utan Mosfellsbæjar og 

fæstir eiga sér vina- eða kunningjahóp. 

 

[S]tærsti hópurinn sem kom til okkar var fólk sem var nýflutt í bæinn. 

Það hafði ekki rætur eða tengsl. Og þar með þurfti að búa þær til. Og 

það þurfti að setja ákveðið púður í foreldrasamstarf og ... gagnvart 

börnunum.  það komu árekstrar upp á í samskiptum... [og við 

höfðum] ákveðnar venjur í tengslum við það .... Eitt af því var að 

setjast niður með viðkomandi barnahópi ... og fara bara yfir málið. 

Hvað kom fyrir og...hvað gerum við næst. 

  

Loks er hópaskipting ekki endilega hefðbundin bekkja- eða árganga-

skipting heldur er skipt í hópa eftir mismunandi forsendum.  

 

Við nýtum okkur mismunandi forsendur og fjölbreytta 

hópaskiptingu. Yfirleitt er börnum fyrst skipt eftir aldri en einnig 

erum við með getuskipta hópa. Aldursbilið getur hins vegar verið 

meira en eitt skólaár. Viðfangsefnið hefur mikið að segja um 

hópaskiptingu hverju sinni og við erum óhrædd við að breyta 

hópum.  

 

Þannig virðist Krikaskóli nota fjölbreyttar og óhefðbundnar aðferðir við 

nálgun sína að markmiðum aðalnámskrár. Skilningur skólastjóra á 

kenningunum sem skólinn notar er góður og af viðtalinu að dæma má ætla 

að vel gangi að hafa kenningar Dewey að leiðarljósi fyrir skólastarfið í 

Krikaskóla. 

4.2.3 Vettvangsathuganir í Krikaskóla 

Fyrsta heimsóknin í Krikaskóla var gerð 28. ágúst 2012. Fyrir heimsóknina 

var búið að setja á blað áhersluþætti sem unnir voru upp úr kenningum 

John Dewey, stefnu skólans og viðtali við Þrúði Hjelm skólastjóra. Þættirnir 
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sem leitað var eftir voru reynsluheimur nemenda, virkni þeirra, 

merkingarbærni og loks lýðræði í skólastarfi. 

Skólahúsnæði Krikaskóla er nýtt og fallegt hús á tveimur hæðum þar sem 

hátt er til lofts og vítt til veggja. Hver bekkjardeild, eða hópur, hefur sitt 

heimasvæði, sem nefnd eru eftir fuglum. Á heimasvæðinu er afmarkað horn 

eða krókur þar sem nemendur safnast saman. Þá eru nokkuð rúmgóðar 

kennslustofur sem eru í sumum tilfellum án veggja og dyar heldur aðeins 

lítil þrenging í salnum. 

Uppröðun í stofur er með ýmsu móti. Oftast er um að ræða 6-8 borð í 

eyjum á víð og dreif um stofuna. Eiginlegt kennaraborð er ekki sjáanlegt og 

heldur ekki tafla á vegg. Hins vegar er lítil, færanleg tafla í einu horni 

stofanna. Einnig eru skápar og skúffur með ýmsum efnivið í stofunum. 

Komið var í skólann um kl. 9 og í hönd fór fyrsti tími í smiðju. Fylgst var 

með bekkjardeild   5 og 6 ára barna, alls um 25 börnum. Nokkurn tíma tók 

að skipta þeim í þrjá hópa á heimasvæði sínu  en fljótlega voru allir komnir á 

sín vinnusvæði. Ekki var unnið í kennslustofunni heldur var farið á neðri 

hæð þar sem viðeigandi kennslurými eru. Áður hafði kennarahópurinn 

ákveðið þemað „ég og fjölskyldan mín“. Einn hópurinn fór að vinna með 

einingakubba, annar í textíl og sá þriðji í myndlist. 

Í upphafi tímans var fylgst með hópnum sem var í einingakubbum. 

Reikna má með því að allir hóparnir hafi byrjað tímann sinn á svipaðan hátt 

en hugmyndin var sú að kennararnir og nemendurnir næðu að kynnast 

dálítið, þar sem þeir höfðu aðeins verið í nokkra daga í skólanum þetta 

haustið. Nemendur og kennari sátu í hring á gólfinu og kennarinn kynnti 

þemaefnið. Nemendur fengu að sitja eða liggja að vild. Hver og einn 

nemandi og kennararnir kynntu sig og sögðu hópnum frá því hverjir væru í 

fjölskyldunni sinni. Næst á dagskránni var að segja frá því hvaða tegundir af 

húsum þau þekktu. Nemendurnir þekktu timburhús, raðhús, blokkir og 

fleira. Loks voru þau beðin að teikna og lita húsið sitt, bæði að innan og 

utan. Þegar nemendur voru búnir að teikna höfðu þau í sjálfu sér lokið 

verkefni dagsins, en í næstu smiðju stóð til að nota einingakubbana sjálfa til 

að  byggja hús nemenda. 

Í textíl og myndlist voru sama þema og hjá hópnum sem var í 

einingakubbunum og svipaðir hlutir voru sjáanlegir. Í myndlist áttu 

nemendur að teikna fjölskylduna sína og í textíl áttu þeir að teikna, klippa út 

og klæða fjölskylduna í föt eða efnisbúta. Nokkru lengri tíma tók fyrir 

nemendur að koma sér að verki þar sem efniviðurinn var nokkru flóknari og 

lengri tíma tók fyrir kennarana að útvega nemendum þann efnivið sem 

þurfti til vinnunnar. Nemendur í textíl gátu valið sér að vinna við borð eða á 
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gólfi. Einnig gátu þeir valið um efnisbúta sem þeir ætluðu að nota. Þeir 

fengu nokkuð skýrar leiðbeiningar um þau skref sem þurfti að stíga næst. 

Mestu stýringuna var að sjá í myndlistarhópnum varðandi námsumhverfi, 

nemendur þurftu allir að sitja þar við borð. Alls voru nemendur til 10:30 í 

smiðjunni eða rúma klukkustund. 

Önnur vettvangsathugunin fór fram tveimur vikum síðar, þriðjudaginn 

11. september, 2012. Sami hópur og áður var skoðaður, 5-6 ára börn. 

Athyglisvert var að sjá að nú var komið upp veggspjald með hugmyndum 

nemenda um það sem gera mætti í valtímum. Greinilegt var að hluti af 

hugmyndunum hafði þá þegar verið framkvæmdur því búið var að strika yfir 

hluta þeirra. Í þessari heimsókn voru kennararnir með stærri hóp nemenda, 

nálægt 40 nemendur eða báðar bekkjardeildir fimm og sex ára nemenda. 

Veikindi voru í kennarahópnum og í stað þriggja kennara voru tveir 

kennarar. Efni tímans var að fjalla um hugtök tengd tilfinningum, á ensku. 

Meðal annars var unnið var með hugtökin angry, happy og sad og einnig var 

unnið með fínhreyfingar þar sem nemendur áttu að föndra nokkurs konar 

bók með þessum orðum og teikningum sem tengjast þeim. Þeir áttu að 

klippa, líma og teikna þær tilfinningar sem orðin lýsa. Tengingin við 

reynsluheim nemenda var augljós þar sem tengslin við tölvuleikinn Angry 

Birds voru nemendum kveikja. Einn nemandi velti því t.d. fyrir sér af hverju 

fuglarnir væru þá ekki reiðir á svipinn í tölvuleiknum. 

Nemendur máttu velja sér stað í stofunum tveimur og heimakróknum. 

Nokkrir nemendur sátu eða lágu á gólfi, einn nemandi lá t.d. á púða með 

blaðið á gólfinu og skrifaði og teiknaði þannig en flestir sátu við borð og 

unnu verkefnin á hefðbundinn hátt. Sumir færðu sig til eftir því sem á leið. 

Þriðja vettvangsathugunin var gerð fimmtudaginn 20. september. Komið 

var í skólann kl. 14:00 og var fylgst með nýjum hópi. Um var að ræða átta og 

níu ára nemendur í svokallaðri frístund en þær stundir eru ekki hluti af 

hefðbundnum skólatíma heldur er um að ræða tómstundaskóla sem er 

einnig í umsjá Krikaskóla. Íþróttakennarar stýrðu þessum tíma þar sem verið 

var að undirbúa hæfileikakeppni eftir óskum nemenda. Kennarinn bað 

nemendur að koma með uppástungur hvernig undirbúa ætti 

hæfileikakeppnina og fjöldi hugmynda kom fram. Loks skiptu nemendurnir 

sér í hópa eftir því sem þeir vildu taka þátt í að undirbúa og hófust handa. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður leitað svara við rannsóknarspurningunum sem settar 

voru fram í upphafi ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: Hvernig birtast kenningar og stefna í starfi skólanna? 

Undirspurningar eru: Hvaða kennsluaðferðum er beitt til að ná fram stefnu 

skólans og þeim kenningum sem stefnan byggir á? Hvernig tengist 

einstaklingsmiðun þessum framsæknu kennsluháttum? Skapar aðalnámskrá 

nægjanlegt svigrúm fyrir framsækna skóla? Fjallað verður um hverja 

spurningu fyrir sig, fyrst í tilviki Uglukletts og svo í tilviki Krikaskóla. 

Spurningunum er svarað með vísan í niðurstöður rannsóknarinnar og 

kenningar fræðimanna. Loks verður fjallað um þann lærdóm sem draga má 

af rannsókninni, bæði almennt og persónulega fyrir höfund. 

5.1 Um Ugluklett 

Á heimasíðu Uglukletts koma fram tengsl við tvær kenningar. Flæðikenning 

Myhalyi Csikczentmihalyi er sú sem mest er fjallað um en einnig er tekið 

fram að stuðst sé við fjölgreindakenningu Howard Gardner. Flæðikenningin 

er útfærð skipulega og með tilliti til starfs skólans en ekki er farið nánar út í 

hvernig fjölgreindakenningin er notuð í starfi skólans. Í vettvangsathugun 

kom í ljós að stöðvastarfið byggir að nokkru leyti á henni og að nokkru leyti 

á aðalnámskrá. Nemendur geta í flestum tilvikum fundið sér verkefni sem 

henta styrkleikum þeirra. Í máli skólastjórnenda kom fram að stærstur hluti 

skólastarfsins byggir á flæðikenningunni. Þeir, ásamt kennarahópnum, hafa 

skýra sýn á það hvernig best er að vinna eftir kenningunum. Skipulag 

skólans býður nemendum upp á möguleika á að vinna í sama verkefninu 

nánast frá kl. 8-12 ef vilji eða áhugi er til þess. Ekki tókst að skoða slíkar 

vinnustundir í vettvangsathugunum en samkvæmt viðtali við 

skólastjórnendur virðist skólinn bjóða upp á slíka möguleika. Samkvæmt 

kenningum Csikczentmihalyi (1990) eru tækifæri til að halda störfum sínum 

áfram án truflunar einn liður í því að ná fram flæði hjá nemendum. 

Stjórnendur hafa ekki metið sjálfir hvaða þáttum flæðis þeir ná fram hjá 

nemendum. Einnig var erfitt að meta þá þætti í vettvangsathugunum, bæði 

vegna umfangs, aðferðafræði en ekki síst vegna aldurs barnanna. Það kom 

þó fram í máli stjórnenda að þeir gátu fundið flesta af átta þáttum flæðis hjá 

nemendum og gátu borið kennsl á þá. Þessi atriði eru það helsta sem er 

gagnrýnivert, samkvæmt viðtali við skólastjórnendur, en einnig að ekki er 

unnið með eða reynt að taka á veikleikum nemenda með skipulögðum 

hætti, heldur treyst á innsæi stjórnenda og kennara. 
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Leikskólinn útfærir kenningarnar þannig að þær falli að því starfi og 

umhverfi sem unnið er með í leikskólanum. Leikskólakennararnir virðast 

helst tengja fulla einbeitingu við flæðiástand en fáa af hinum þáttunum sem 

Csikczentmihalyi (1990) fjallar um. Aðspurðir að því hverju er verið að ná 

fram með flæðikenningunum svöruðu skólastjórnendur því til að 

einbeitingin væri það sem helst væri stefnt að. Í samanburði við kenningar 

Csikszentmihalyi er þetta sannarlega kjarninn í þeim þótt kannski megi segja 

að flæðiástandið sem hann leggur áherslu á að ná sé dýpra og sjaldgæfara 

heldur en það flæðiástand sem þarna er lýst og því sé líklega ekki um alla 

átta þætti hins eiginlega flæðis að ræða (Csikszentmihalyi, 1990). 

Af vettvangsathugunum má ráða að skipulagið bauð stundum upp á 

flæðiástand fyrir nemendur og stundum ekki. Á köflum voru engin fyrirmæli 

frá kennurum, ekki var um sérstaka dagskrá að ræða og nemendur gátu 

leikið sér frjálst við það sem þeir vildu gera og þeir máttu vera þar sem þeir 

vildu. Flæðið átti sér stað á stöðvum þar sem einn kennari sat með fjórum 

til sex nemendum við ýmsar athafnir. Kennarinn var í hlutverki leiðbeinanda 

eða aðstoðarmanns sem rímar vel við vinnupallakenningar Lev Vygotsky 

(Meyvant Þórólfsson, 2003), þótt tilvísanir í kenningar hans sé hvergi að 

finna á heimasíðu skólans. Þar þekkir kennarinn vel kunnáttu nemandans og 

aðstoðar hann að megni þar til barnið þarf ekki lengur aðstoð. Kennarinn er 

líkt og vinnupallar í byggingu húsa. Þegar ákveðnum þáttum verksins er 

lokið, eru vinnupallarnir teknir frá (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Eftir þrjár vettvangsrannsóknir í Ugluklett eru því nokkrir þættir 

áberandi. Flæðinu er stýrt inn á ákveðna tíma dagsskipulagsins af kennurum 

og verkefnin eru búin til með þarfir tiltekins nemendahóps í huga. 

Óhjákvæmilega eru praktísk mál jafnan tekin fram yfir kennsluaðferðina 

flæði, t.d. þegar kveðja á nemendur eða kennara er flæðið stöðvað. Einnig 

er það stöðvað í matmálstímum og með því að senda nemendur í útiveru, 

þar sem þeir geta líka náð flæði en við aðra iðju. Á þessum tilteknu tímum 

sem flæði er í boði, þ.e. þegar starfsstöðvar eru settar upp, virðist flæði nást 

allvel. Nemendur eru mjög virkir, þeir eru afar einbeittir og sinna verkum 

sínum af mikilli alúð. Í stuttri vettvangsrannsókn sem þessari er erfitt að ná 

að kynnast nemendum nægjanlega til að komast að því hvort verkefnin séu 

miðuð við hæfni þeirra og getu. Miðað við niðurstöður viðtals við 

skólastjórnendur má þó reikna með því að kennarar skólans viti nokkuð vel 

hvar nemendur sínir standa og eigi þá auðvelt með að aðlaga verkefnin að 

hæfileikum þeirra. Nemendur fá líka það mikið val að þeir ættu sjálfir, með 

aðstoð kennara, að geta fundið sér merkingarbær verkefni sem hæfa þeim. 

Þættir eins og markmiðssetning, innbyggð endurgjöf og stjórn 

einstaklingsins, í þessu tilfelli nemandans, á aðstæðum (Csikszentmihalyi, 
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1990) eru í sjálfu sér erfiðir í framkvæmd. Mögulega tengist það þó allt 

merkingarbærni og hæfilegum kröfum í verkefnunum. Varla er hægt að 

reikna með því að ung börn hafi þær áhyggjur sem Csikszentmihalyi (1990) 

fjallar um að hægt sé að gleyma í flæðiástandi. Ýmislegt getur þó valdið 

börnum áhyggjum og ekki má gera lítið úr því. Líklega má komast að þeirri 

niðurstöðu að á sama hátt og með smærri þætti flæðis, svo sem innbyggða 

endurgjöf og stjórn á aðstæðum að sama geti gilt um áhyggjur og tímaskyn. 

Þessir fjórir smærri þættir flæðis felast þá einfaldlega í merkingarbæru námi 

sem hentar einstaklingnum og gerir hæfilegar kröfur til hans. Þannig má 

einnig reikna með að ef einstaklingurinn nær góðri einbeitingu öðlast hann 

innri gleði, fær þar með innri endurgjöf og tapar tímaskyni sínu. Þetta 

skipulag skapar vissulega ánægju og gleði meðal nemenda og nemendur í 

leikskólanum virðast ánægðir með tilveruna. Þeir finna sér oftast eitthvað 

að gera, stundum með hjálp kennaranna en stundum með hjálp vina sinna 

eða ákveða einfaldlega sjálfir hvað þeir vilja gera. 

Svo virðist sem einsaklingsmiðun sé regnhlífarhugtak yfir margar ólíkar 

útfærslur sem henta einstaklingnum. Flæðikenningin er ein leið til að ná 

fram einstaklingsmiðun. Val nemenda, stöðvakerfið, sem byggir á 

kenningum Gardner um fjölgreindir (Armstrong, 2001), er einnig leið til að 

ná fram einstaklingsmiðun. Þegar flæðikenningar og 

fjölgreindakenningarnar eru settar saman verður hægt að draga þá ályktun 

að um einstaklingsmiðað nám sé að ræða í Uglukletti. 

Aðalnámskrá ákveður þau markmið sem skólinn á að vinna eftir og í 

tilviki Uglukletts passa þau markmið bæði við flæðikenningu 

Csikszentmihalyi og er einfaldlega ein leið að markmiðum aðalnámskrár, en 

ekki síður við fjölgreindakenningu Gardner. Þannig felur sjálfbærniþátturinn 

í aðalnámskrá í sér kennslu í umhverfisgreind, læsi felur í sér kennslu í 

málgreind, sköpun felur m.a. í sér kennslu í tónlistargreind og heilsa og 

velferð felur í sér líkams- og hreyfigreind svo eitthvað mætti nefna. 

Stöðvarnar sinna þannig ólíkum greindum og jafnframt grunnþáttunum í 

aðalnámskrá. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má því ráða að starfið á leikskólanum 

Uglukletti er í samræmi við heimasíðu skólans. Kenningar Csikszentmihalyi 

eru notaðar eins mikið og skólinn hefur möguleika á og starfsstöðvarnar eru 

byggðar á kenningum Gardner sem ríma vel við markmið aðalnámskrár. 
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5.2 Um Krikaskóla 

Í Krikaskóla líkjast niðurstöður nokkuð niðurstöðum úr Uglukletti. Á 

heimasíðu skólans kemur fram að hann taki mið af hugsmíðahyggju og 

kenningum John Dewey þar sem einstaklingar skapa þekkingu með því að 

draga fram merkingu af reynslu sinni. Lögð er áhersla á að námsumhverfið 

stuðli að virkri uppbyggingu þekkingar. Helstu áhersluþættirnir í 

skipulagningu námsins er að tengja nýja þekkingu nemandans við fyrri 

reynslu hans, samvinnu og nærsamfélagið. Þetta er í samræmi við það sem 

Dewey segir í kenningum sínum (Dewey, 1938/2000). Skólastjórnendur hafa 

skýra sýn á það hvernig þeir vilja virkja kenningarnar og stefna Krikaskóla 

var öllum ljós þegar skólinn hóf göngu sína. Hann hafði verið stofnsettur 

með vinningstillögu Bræðingshópsins svokallaða sem gekk út á 

umhverfismennt, tengingu við reynsluheim nemenda, virkni, lýðræði og 

merkingarbærni námsins (Krikaskóli, án árs). 

Ef helstu þættir í stefnu skólans og kenningum Dewey (Dewey, 

1938/2000) eru skoðaðir út frá vettvangsathugunum voru þrír af fjórum 

helstu áhersluþáttum hans oft sjáanlegir. Sá fyrsti er reynsluheimur 

nemenda. Með þemavinnu, þar sem fjallað var um efnið fjölskyldan mín, 

var leitað eftir reynsluheim nemenda og reynt að nálgast hann. Tengt var 

við þekkingu þeirra með því að spyrja að nokkrum tegundum af húsum og 

með því að hver og einn átti að fjalla um fjölskyldu sína, þ.e. teikna, klippa 

og setja í föt og loks teikna og byggja húsið sitt. Annar áhersluþáttur í 

kenningum Dewey er virkni nemenda. Í heimsókninni voru nær allir 

nemendur virkir og áhugasamir. Kennararnir lögðu verkefnin fyrir og voru 

svo til aðstoðar, t.d. við að ydda blýanta og koma með efnivið svo sem blöð, 

liti og slíkt. Námið var ekki kennaramiðað, þ.e. kennararnir voru í 

aukahlutverki fyrir utan upphafið þegar verið var að skýra út hvað var 

framundan. Þriðji þátturinn sem var sjáanlegur var merkingarbærni. Þau 

verkefni sem lögð voru fyrir nemendur virtust vera merkingarbær fyrir þau 

því þau tengdust raunveruleika þeirra, híbýlum og fjölskyldum. Þótt erfitt sé 

að meta hvernig 5-6 ára nemendur meti merkingarbærni þá ætti það oftar 

en ekki að haldast í hendur við virkni, skilning og áhuga þeirra. Fjórði 

þátturinn í kenningum Dewey er lýðræði (Dewey, 1938/2000). Í Krikaskóla 

væri mögulegt að auka lýðræði. Tímunum var að mestu leyti stýrt af 

kennurum, nemendur gátu ekki haft áhrif á það sem hópurinn átti að gera, 

né haft áhrif á það sem þeir sjálfir máttu gera. Ljóst er að ekki hafa allir 

nemendur gaman að myndlist, teikningu og textíl og því hefði mögulega 

verið hægt að leyfa nemendum að velja sér smiðju sem fellur að þeirra 

hæfileikum og áhugasviði þótt líklega sé erfitt að halda utan um slíkt. 
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Markmið í aðalnámskrá eru nokkuð víðtæk og því ættu nemendur ekki að 

geta komist hjá því að kljást við tiltekin markmið og þar af leiðandi smiðjur. 

Vert er að taka fram að Dewey (1916) tekur fram að ekki er hægt að ná 

fram lýðræðislegu skólastarfi á öllum sviðum þess.  

Þrúður Hjelm, skólastjóri Krikaskóla sló sama tón og finna má á 

heimasíðu skólans. Hún dró fram áhersluþætti svo sem reynslu, virkni, 

raunveruleg verkefni, markvissa uppbyggingu þekkingar, að sjónarmið 

barna og fullorðinna séu jafnrétthá og samræðu- og samvinnuhefð. 

Kennsluhættirnir byggja á verklegum framkvæmdum og lestri, sköpun og 

leik. Unnið er með þverfagleg þemaverkefni þar sem markmið  

aðalnámskrár er grunnurinn en samþætting námsgreina útfærslan.  

Í vettvangsathugunum kom í ljós að virkni nemenda var mikil, tenging við 

fyrri reynslu var víða skýr og þar með virtist merkingarbærni vera allnokkur 

fyrir þá. Helst var skortur á lýðræði þar sem stór hluti kennslustunda var 

ákveðinn af kennarahópi en nemendur höfðu lítið að segja um þá 

ákvarðanatöku.  

Lýðræðishugmyndir í skólastarfinu voru hins vegar auðsýnilegar þar sem 

fylgst var með valtíma, eða frístund. Þar máttu nemendur í fyrsta lagi 

ákveða að haldin yrði hæfileikakeppni. Í öðru lagi gátu nemendur ákveðið 

hvað gera þyrfti til að undirbúa slíka keppni. Í þriðja lagi gátu þeir valið um 

hvaða þætti undirbúnings þá langaði til að vinna að. Með kennaranum 

komst hópurinn að sameiginlegri niðurstöðu um hvað gera ætti, hvernig og 

hverjir ættu að vinna þau störf sem framundan voru. Slíkir kennsluhættir 

eru mjög í anda lýðræðislegra kennsluhátta og gaman væri að sjá slíkt víðar 

í skólastarfinu, t.d. með því að nemendur og kennarar kæmu sér saman um 

þemaverkefni og nemendur gætu síðan valið sér verkþætti. En vissulega 

kemur þá að því sem fjallað er um hér að ofan í tilviki Uglukletts, að erfitt er 

að fylgjast með hvernig einstakir nemendur uppfylla markmið 

aðalnámskrár.  

Annað sjónarhorn á lýðræðishefðina má segja að birtist í vali nemenda 

innan verkefna, hvort sem er á starfsstöð eða hvar í rýminu nemandinn kýs 

að læra og hvenig hann ber sig að því (Dewey, 1916). T.d. vildu sumir læra á 

gólfinu aðrir lágu á litlum pullum með blaðið á gólfinu og enn aðrir sátu við 

borð með félögum sínum og aðrir hópar annars staðar. Hver og einn gat 

fundið sér það næði sem hann þurfti eða vera í þeim gleðskap sem hann 

vildi og þannig skapar námsumhverfið möguleika á lýðræðislegum 

kennsluháttum. 

Í aðalnámskrá grunn- og leikskóla er heilbrigði og vellíðan einn af 

grunnþáttunum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessum 
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stuttum heimsóknum var erfitt að sjá hvort kennararnir beittu sér 

sérstaklega fyrir vellíðan nemenda en í öllum vettvangsathugunum virtust 

nemendur ánægðir. Nemendur virtust hafa mjög greiðan aðgang að 

kennurum með það sem lá þeim á hjarta. Flestir virtust una sér vel við þau 

verkefni sem unnið var að og þau virtust vera nokkuð vel við hæfi og hver 

og einn gat unnið á sínum eigin forsendum. Það eitt og sér er mikilvægur 

þáttur ánægju og vellíðan nemenda gagnvart því námsefni sem þeir vinna 

við. Annar mikilvægur þáttur er hvernig kennarar og skólastjórnendur takast 

á við hegðunarerfiðleika. Þrúður sagði að auðvitað væru hegðunarvandamál 

og samskiptavandamál í skólanum en við þeim er brugðist eins fljótt og 

auðið er. Einnig kom fram í vettvangsrannsóknum þegar kennarar ákváðu, 

eftir smávægileg samskiptavandamál, að setja tilfinningar inn í þemað sem 

unnið var með, „ég og fjölskyldan mín“. Unnið var með tilfinningahugtök á 

ensku og rætt hvernig hegðun annarra hefði áhrif á eigin líðan. 

Samhljómurinn milli almenns hluta aðalnámskrár og skólanámskrár 

Krikaskóla er því verulegur því þar sem aðalnámskrá nefnir rökhugsun og 

gagnrýna hugsun fjallar Krikaskóli um heimspekilega umræðu. Þar sem 

Krikaskóli fjallar um umhyggju, tillitssemi og samhjálp fjallar aðalnámskrá 

um siðgæðisvitund, félagsvitund og líkamlega og andlega velferð hvers og 

eins. Því er ljóst að skólanámskrá Krikaskóla er í mjög samræmi við 

aðalnámskrá grunn- og leikskóla og kenningar Dewey passa mjög vel inn í 

aðalnámskrá og þar með skólanámskrá Krikaskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Krikaskóli, án árs; Dewey, 1938/2000). 

Vert er að minnast á nokkra aðra þætti varðandi Krikaskóla, sem ekki 

styðjast við kenningar Dewey. Þar fer fram samkennsla árganga, þemanám, 

lausnarnám, umræðu- og spurnaraðferðir og einstaklingsmiðað nám. Einnig 

er umhverfið notað til vettvangsnáms (Krikaskóli, án árs). Þarna er um 

tilvísanir í hugsmíðahyggju að ræða (Illeris, 2007). 

Vissulega þurfa sumir þættir í skólastarfi að vera hefðbundnir en 

spennandi væri að sjá lýðræðishefðina notaða víðar í starfinu í tilviki 

Krikaskóla. Hægt væri að ákvarða matseðils þannig að nemendur fengju að 

taka þátt í að skipuleggja matseðil mánaðarins. Skólareglur er annar þáttur 

sem nemendur gætu átt þátt í að setja og kjörið er að leyfa nemendum að 

taka þátt í að setja reglur um viðbrögð við einelti, svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig er óhætt að setja spurningarmerki við þá fornu hugmynd Íslendinga 

að allir hafi gott af því að fara svolítið út. Fá rök lúta að því í nútíma 

skólastarfi, sérstaklega þar sem útikennslu er gert hátt undir höfði. Líklega 

hefur hugmyndin um frímínútur og útiveru í grunnskólum tengst inniveru og 

kyrrsetu sem þurfti að brjóta upp á einhvern hátt. En ef skólinn er orðinn að 
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stöðugri hreyfingu, útivera á köflum, t.d. með útikennslu, þá spyr maður sig 

hvort nauðsyn sé að brjóta skólastarfið upp með frímínútum? Auðvitað 

gætu nemendur valið sér að fara í frímínútur og nemendur ættu á 

einhverjum tímapunktum að geta tekið sér hlé frá störfum. Þannig er lengi 

hægt að auka hlut lýðræðis í skólastarfinu og takast á við gamlar hefðir sem 

kannski eiga ekki lengur við.  

5.3 Lærdómur 

Í þessum kafla verður fjallað um þann lærdóm sem hægt er að draga af 

rannsókninni. Í kafla 1.2 var fjallað um bakgrunn höfundar. Hugmyndin með 

þeim kafla var að setja höfund og forhugmyndir hans í bakgrunn 

rannsóknarinnar. Hér verður því farið í þau áhrif sem þessi rannsókn hefur 

haft á hugmyndir höfundar og einnig hvaða almenna lærdóm má draga af 

henni. 

5.3.1 Persónulegur lærdómur 

Eins og kom fram í kafla 1.2. hefur höfundur lengi verið hrifinn af 

framsækinni, óhefðbundinni og tilraunakenndri kennslu. Þessi rannsókn 

hefur litlu breytt hvað það varðar, hrifning fyrir framsæknu skólastarfi er 

enn fyrir hendi. Það sem hefur orðið skýrara er útfærsla á framsæknu 

skólastarfi, hvernig farsælt er að vinna samkvæmt tiltekinni stefnu. 

Starfsfólk beggja skólanna virðist vera meðvitað um stefnuna, vera sammála 

henni og vinna samkvæmt henni. Það er nauðsynlegt svo hún nái fram að 

ganga. Báðir skólarnir búa að því að vera nýir og því þurfa skólastjórnendur 

ekki að kljást við fornar hefðir, hvorki meðal starfsfólks né í skólastarfinu 

sjálfu þótt forhugmyndir foreldra og kennara um skólastarf séu alltaf til 

staðar. Ein helsta hindrunin í framkvæmd framsækins skólastarfs að mati 

höfundar er íhaldssemi í skólasamfélaginu öllu, bæði hjá kennurum, 

nemendum og foreldrum. Þegar stefnan er skýr og hún kemur fram á 

heimasíðu og kennararnir ráða sig til skólanna til að starfa samkvæmt þeirri 

stefnu ætti sú hindrun að vera úr sögunni að mestu leyti. Líklega er erfiðara 

að fá marga umsækjendur í starf í litlum sveitarfélögum eins og t.d. 

Borgarbyggð. Af eigin reynslu veit ég þó að lítil starfsmannavelta er í 

Uglukletti og starfsfólkið er bæði meðvitað um stefnuna og starfar eftir 

henni, rétt eins og rannsóknin sýnir fram á. Framkvæmd þeirra kenninga 

sem skólarnir starfa eftir væri hugsanlega erfiðari í gamalgrónum skólum, 

þar sem kennarahópurinn er íhaldssamur og breytingar hægar. Slíkt væri þó 

mögulegt með góðri kynningu og skipulögðum umræðum þar sem 

kennararnir hefðu sitt að segja um þróun og framkvæmd stefnunnar. 



 

74 

Innleiðing slíkra þátta er ekki einföld og raunar má segja að slíkar spurningar 

gætu verið efni í aðra ritgerð, frá sjónarhóli stjórnunar. En báðum skólunum 

sem fjallað er um hér hefur tekist að koma stefnu sinni í framkvæmd. Það 

sem mestu máli skiptir er að skólastjórnendur hafi mjög skýra sýn, kunni 

stefnuna í þaula og skilji hana betur en aðrir. Geti útskýrt ýmsa þætti 

hennar fyrir starfsfólki sínu og rökstutt leiðirnar sem farnar eru. Einnig 

verða stjórnendur að geta tekið gagnrýni á þá þætti hennar sem ganga ekki 

fyrir nemendur og verið tilbúnir til að beygja eða aðlaga stefnuna ef næg 

rök eru fyrir hendi.  

Fyrir mig er þessi rannsókn mikill lærdómur. Ég hef séð kenningar í verki, 

ég hef séð skýra sýn og hugsjón og ég hef séð jákvæða, virka og glaða 

nemendur sem er það sem öllu máli skiptir. Ég hef séð að óhefðbundið 

skólastarf getur virkað og ég hef séð að ólíkar leiðir geta skilað nemendum 

að sama marki.  

Einn þáttur í skólastarfi sem mér hefur alltaf þótt ábótavant er gleði og 

ánægja nemenda. Frá mínum bæjardyrum séð er allt of algengt að börnum 

leiðist í skólanum og sérstaklega hjá þeim nemendum sem ekki falla inn í 

ramma meðalnemandans. Þeir sem eru frábrugðnir honum á einhvern hátt, 

eru ofvirkir, með athyglisbrest eða eru á undan eða á eftir, fá ekki námsefni 

eða námsumhverfi við sitt hæfi, eiga til að gera eitthvað annað og skemma 

fyrir sér og öðrum. Mér finnst þetta ljóður á skólastarfi víða og þessu þarf 

að breyta. Mögulega eru útfærslur eins og hér hafa verið reifaðar ákveðnar 

leiðir til að berjast gegn þessu. Ég tel að skólakerfið eigi að vera fyrir alla 

nemendur, rétt eins og því er ætlað að vera. Kennarar eiga að taka mið af 

þessu og besta leiðin er að skapa þeim umhverfi með skýrri stefnu og 

markmiðum. Þetta tel ég vera eitt af brýnustu úrlausnarefnum íslenska 

skólakerfisins og vonandi gerir rannsókn sem þessi sitt gagn í umræðum um 

það. 

Hvað varðar sjálfan mig og þá starfskenningu sem ég hef skapað mér, 

bæði í gegnum störf mín við kennslu og síðan það sem ég hef lært af þessari 

rannsókn er að ég vil starfa í skóla þar sem kenningar sem þessar eru 

notaðar. Hugsmíðahyggjan er skynsamleg kenning og hugmyndir John 

Dewey um skólastarf eru sígildar. Þegar einstaklingsmiðun eða 

námsaðgreiningu er bætt inn í jöfnuna eru markmiðin jafnvel orðin enn 

skýrari og loks eru flæðihugmyndir Csikszentmihalyi ágæt og raunar æskileg 

leið til að ná fram þeim markmiðum sem stefnt er að. Því geta allar þessar 

kenningar unnið saman að markmiðum aðalnámskrár og það væri 

áhugaverður skóli sem hefði slíkt á stefnuskránni. Þannig skóla langar mig 
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að starfa við í framtíðinni. Skóla sem hefur skýra stefnu, markmið og 

sterkan kenningagrunn sem byggist á markmiðum aðalnámskrár. 

5.3.2 Almennur lærdómur 

Almennan lærdóm sem draga má af verkefninu má skipta í þrennt. Í fyrsta 

lagi að það er einfaldlega farsælt í skólastarfi að hafa skýra sýn og stefnu. 

Þeir skólar sem gera það, svo framarlega sem að sátt ríki um stefnuna 

meðal starfsfólks, vita hvert þeir stefna og hver markmið starfsins eru. Ef 

tiltekinn skóli hefur gleði sem eitt af einkunnarorðum sínum þá veit 

starfsfólkið að ef þeir sjá nemanda sem er ekki glaður að þá virkar eitthvað 

ekki nógu vel. Væntanlega tekur þá vel upplýstur starfsmaður á þeim vanda 

sem barnið er í. Enn betri leið væri að hafa viðmið innan skóla hvað gera 

skuli í slíkum aðstæðum því oft dugir brjóstvit starfsfólks ekki. Ef nemendur 

ná ekki að einbeita sér, þá þarf starfsfólkið að finna leiðir til að nemendur 

eigi auðveldara með að einbeita sér. Þetta má síðan útfæra á alla þá þætti 

sem skólinn starfar eftir. 

Í öðru lagi virðist þessi rannsókn sýna fram á að hægt sé að fara margar 

ólíkar leiðir að sama markmiði. Skólar landsins búa við miðstýrða 

aðalnámskrá, sem gefur þó kost á töluverðum sveigjanleika, og því er hægt 

að velja um leiðir til að ná markmiðum hennar. Þetta gefur kost á 

fjölbreyttu skólastarfi á Íslandi. Fjölbreyttar stefnur komast til framkvæmda 

sem til langs tíma geta kennt skólafólki hvaða aðferðir virka best fyrir 

tiltekna nemendur eða nemendahópa. Í upphafi 21. aldar hafa flestir gert 

sér grein fyrir því að nemendur eru fjölbreyttur hópur og ein kennsluaðferð 

virkar ekki fyrir alla. Á næstu árum og áratugum mun smátt og smátt koma í 

ljós hvaða kenningar, stefnur og aðferðir verða vænlegastar til árangurs 

sem flestra og vonandi verða vinsældir þeirra byggðar á raunverulegum 

árangri sem flestra nemenda. 

Í þriðja lagi má draga lærdóm varðandi hlutverk aðalnámskrár og laga. 

Áratugum saman hafa fræðslulög og námskrár haft stýrandi hlutverk í 

skólastarfi á Íslandi. Stundum hafa þær verið mjög nákvæmar og stundum 

frekar opnar. Námskrár þurfa að fylgja þeim straumum sem eru ríkjandi í 

samfélaginu, meðal kennara, skólastjórnenda og foreldra. Þetta hefur oft 

verið raunin en er ekki í öllum tilvikum auðvelt. Eins og tíðarandinn er núna 

er kennurum og skólastjórnendum treyst fyrir útfærslu aðalnámskrár. Í því 

felst mikil ábyrgð og vonandi standa sem flestir skólar undir þeirri ábyrgð. 

Tíðarandinn krefst líka mikils af kennaramenntun því nú þarf að mennta 

kennara sem eru vel heima í kenningum, geta aðlagað sig að ólíkum skólum 
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og útfært sjálfir námskrá með þeim kenningum sem þeir hafa lært og 

skólinn starfar eftir. 
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6 Lokaorð 

Helstu niðurstöður þessa verkefnis eru þær að framsækið skólastarf er til 

staðar á Íslandi í upphafi 21. aldar. Báðir þeir skólar sem athugaðir voru 

teljast til framsækinna skóla og starfa samkvæmt skólastefnu sinni. 

Skólarnir hafa innleitt framsæknar kenningar að eigin vali og skólastarfið 

gengur í meginatriðum vel. Nemendur eru virkir og ánægðir og markmið 

skólanna virðast nást í meginatriðum. Kenningar í skólastarfi og vinsældir 

þeirra virðast fara að nokkru eftir tískubylgjum og tíðarandinn um þessar 

mundir gefur skólum kost á að ástunda framsækið skólastarf. 

Mikilvægt er að við rannsóknir á skólastarfi sé hreinskilni og hlutleysis 

gætt og árangurinn skoðaður með gagnrýnum augum. Þessi rannsókn er  

lýsing á starfi hvors skóla fyrir sig og samanburður á starfi og stefnu þeirra. 

Til að ná langtímaniðurstöðum þarf að fylgjast með þróun skólanna og mun 

höfundur svo sannarlega fylgjast með þessum skólum áfram þótt ekki verði 

endilega gerðar nýjar rannsóknir. 

Báðir skólarnir eru í stöðugri þróun. Þeir eru sífellt að endurmeta sig og 

hafa mikinn metnað og áhuga á að bæta starf sitt. Starfsfólkið er meðvitað 

um stefnuna og er tilbúið að leggja það á sig sem þarf til að hún nái fram að 

ganga. Jákvætt og þægilegt andrúmsloft ríkir í báðum skólunum og þeir 

virðast vera góðir vinnustaðir, bæði fyrir nemendur, kennara og annað 

starfsfólk. 
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