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Formáli 

Þessi ritgerð fjallar um fagmennsku og ígrundun kennara og samræmi milli 

orða og gjörða á vettvangi sem stuðla að virkri þátttöku allra nemenda. Hún 

er 40 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á sérkennslufræði. Hugmyndin að 

verkefninu varð til haustið 2011 þegar ég hóf nám í sérkennslufræðum og 

velti fyrir mér mótsögnum, togstreitu og tækifærum í skóla án aðgreiningar. 

Ég hef haft áhuga á ígrundun kennara frá því að starfsferill minn í leikskóla 

hófst haustið 2006 og trúi því að við höfum vald, kraft og tækifæri til að 

koma til móts við fjölbreyttan hóp barna í skólum. 

Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Dóru S. Bjarnason og vil ég færa 

henni kærar þakkir fyrir ráðleggingar, stuðning og hvatningu í náminu. 

Sérstakar þakkir fá Eva Sif Jóhannsdóttir og Oddný Jóna Þorsteinsdóttir fyrir 

hjálpsemi, samveru og samræður, sem og samstarfsfólk mitt og vinir. 

Innilegar þakkir fara til fjölskyldu minnar og maka fyrir stuðning og 

þolinmæði á meðan á náminu stóð og sérstaklega fyrir yfirlestur og 

gagnlegar athugasemdir. Þau eiga heiður skilið fyrir umburðarlyndi og 

skilning og fyrir að vera alltaf tilbúin að ræða við mig um ritgerðina. Malena 

Níní dóttir mín veitti mér gleði og ánægju á hverjum degi og gaf mér kraft til 

að standa mig vel.  

Viðmælendum mínum og nemendum þeirra færi ég mínar bestu þakkir 

fyrir samvinnuna. Ég var lánsöm að kynnast ástríðufullum kennurum og án 

þeirra hefði ég ekki getað unnið þetta verkefni.  
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Ágrip  

Í núverandi aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að skólastarf skuli 

unnið í anda stefnunnar um skóla án aðgreiningar og lögð rík áhersla á 

fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti til að mæta þörfum allra nemenda. 

Rannsóknir sýna hinsvegar að oft er munur á fyrirætlunum kennara, hvað 

þeir telja sig gera og starfshátta þeirra á vettvangi. Markmiðið með 

rannsókninni var að fá innsýn í reynsluheim kennara, kanna viðhorf þeirra til 

starfsins og hvernig þau eru sýnileg í starfi, þ.e. samræmi milli orða og 

gjörða. Leitað var svara við því hvernig kennarar geta komið til móts við 

margbreytilegan hóp nemenda með fjölbreyttum kennsluaðferðum og með 

því að ígrunda starfshætti sína. 

Gerð var eigindleg rannsókn og gagna aflað með viðtölum, vettvangs-

athugunum og dagbókarfærslum sex kennara í þremur skólum vorið 2013. 

Félagslegar mótunarkenningar voru notaðar við gagnagreiningu ásamt 

kenningum um félagsauð, fagauð, ígrundun og vald.  

Niðurstöður leiddu í ljós jákvæð viðhorf kennaranna til starfsins. 

Sanngjörn framkoma og virðing var eitt það allra mikilvægasta við 

fagmennsku kennara að þeirra mati ásamt því að hafa skýr markmið með 

kennslunni til að nemendur geti notið sín á eigin forsendum. Töluvert 

samræmi var á milli orða og gjörða kennaranna með tilliti til kennsluhátta 

sem henta margbreytilegum nemendahópum. Helstu áherslur snéru að 

heimakrók, hringekjum, áætlun, vali, þema, bekkjarfundum, áhugasviðs-

verkefnum, hópavinnu og sveigjanleika við úrlausn verkefna. Misfjölbreyttar 

kennsluaðferðir voru þó sýnilegar. 

Kennararnir hugsuðu mikið um vinnuna en flestir myndu vilja ígrunda 

hana betur á markvissan hátt til að geta komið til móts við alla nemendur. 

Þeir upplifðu álag og togstreitu í starfi sínu og þótti krefjandi að sinna 

margbreytilegum hópi nemenda. Samvinna kennara og stuðningur 

stjórnenda var talinn ómetanlegur. Mikilvægt er að hlusta á raddir kennara 

og efla þá til að starfa í anda lausnamiðaðrar hugsunar og sveigjanleika til 

að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda. 
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Abstract 

A stout heart is half the battle. The significance of teacher reflection  

and their espoused theory and theory in practice. 

In the national curriculum guides for compulsory school, it is stated that 

Inclusive education is the main guideline in educational policy. Teachers 

face new challenges to use diverse and flexible teaching methods to meet 

students’ needs. Research shows a difference between teachers’ intentions 

and what they practice. The objective of this research was to gain insight on 

teachers’ experiences of their work, to look at their views on their 

profession and how these views were evidenced in their educational 

settings. The purpose of this study is to understand how teachers can adjust 

to diversity in schools by using varied teaching methods and self-reflection.  

Qualitative research methods were used. Data was collected from semi-

structured interviews, participant observations and self-reflecting diaries, 

with six teachers in three schools during Spring 2013. Theories of social 

constructionism, social- and professional capital, reflexivity and power were 

used during data analysis.  

Main findings indicate a consistency between some of teachers 

intentions and practices. They enjoyed their line of work and were 

concerned with students’ wellbeing. They believed that the most important 

aspects of professionalism were to be fair, respectful and to set goals to 

make sure every student could flourish in their school settings. The findings 

suggest an interesting consistency between teachers’ espoused theory and 

theory in practice, although some of them used more traditional teaching 

methods.  

The teachers thought a great deal about their work but most of them 

claimed they wanted to use more purposeful ways to reflect on their 

practices. The findings shed light on increased workload, tensions and 

challenges of teachers’ work environments. Teacher cooperation and 

leadership support was considered invaluable. It is important to listen to 

teachers’ voices and strenghten them to promote the active participation of 

every student. 
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1 Inngangur 

Í núverandi aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að skólastarf skuli 

unnið í anda stefnunnar um skóla án aðgreiningar og lögð rík áhersla á 

fjölbreytta kennsluhætti til að mæta þörfum allra nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Rannsóknir sýna hinsvegar að oft er 

munur á fyrirætlunum kennara, hvað þeir telja sig gera og starfshátta þeirra 

á vettvangi (Carrington, 1999; Nespor, 1987; Polly og Hannafin, 2011; 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009; Silverman, 2004; Tetler, 

2005). Viðhorf sem tengjast fagmennsku í starfi og eru byggð á ígrundun 

geta þess vegna verið í ósamræmi við það sem gert er í starfi. Tilgangurinn 

með rannsókninni var að skilja betur hvernig kennarar geta komið til móts 

við margbreytilegan hóp nemenda í grunnskólum með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og með því að ígrunda starfshætti sína (sjá nánar um 

ígrundun á bls. 25-26). 

1.1 Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknar 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er hlutverk skóla og kennara að skapa 

aðstæður og tækifæri til að efla nám allra nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að vanda vinnubrögð og 

starfa í anda lausnamiðaðrar hugsunar og sveigjanleika (Ferguson o.fl., 

2012; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Sapon-Shevin, 2007). Í 

Dakar yfirlýsingunni1 um menntun fyrir alla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2002) eru gæði menntunar til umfjöllunar og sagt frá mikilvægi 

þess að beina sjónum að innra starfi skóla og er þá átt við starfshætti, 

kennsluaðferðir og skólabrag. Þau markmið tengjast vel efni þessa 

verkefnis. Ég tel menntarannsókn af þessu tagi hafa hagnýtt og fræðilegt 

                                                            
1 Nánar er fjallað um Dakar yfirlýsinguna í kafla 2.1. 

„Gættu hugsana þinna, þær verða að orðum, gættu orða 

þinna, þau verða gjörðir, gættu gjörða þinna, þær verða að 

vana, gættu að vananum, hann verður innræti þitt, gættu að 

innræti þínu, það ræður örlögum þínum.“ 

 -Lao Tse 

 



 

14 

gildi og veita innsýn í það hvað hefur gefist vel og hvað mætti betur fara til 

að koma til móts við margbreytilega nemendahópa. Lykill að þessu er hæfni 

kennara til að líta í eigin barm, ígrunda starfshætti og efla með því móti 

fagmennsku sína eins og rannsóknir Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) renna 

stoðum undir. Það er ósk mín að þessi rannsókn veiti nýjar upplýsingar og 

verði innblástur að umræðum og fleiri rannsóknum um svipað málefni í 

náinni framtíð. 

1.2 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Undanfarin sjö ár hef ég starfað í leikskóla í Reykjavík. Ég hef verið lánsöm í 

gegnum árin að hafa góðar fyrirmyndir í mínu starfi, stjórnendur, kennara, 

ráðgjafa og ófaglært fólk. Það sem stendur upp úr er jákvætt viðhorf, áhugi 

og ástríða fyrir starfinu og lausnamiðuð hugsun. Í leikskólanum gefast mörg 

tækifæri á degi hverjum til að vinna með vináttu, félagsleg samskipti, 

umburðarlyndi og að setja sig í spor annarra. Fátt er ánægjulegra en að sjá 

hamingjusöm börn læra í gegnum leik og í samskiptum við önnur börn. 

Leikskólinn býr vel að hafa marga kennara sem vinna saman að uppeldi og 

menntun nemenda sinna og teymisvinna er mikil. Í gegnum árin hef ég tekið 

eftir því hvað samræða um skólamál er mikilvæg og að fá tíma til að skiptast 

á skoðunum um leiðir til að koma til móts við alla nemendur. Stöðug og 

markviss ígrundun og jákvætt viðhorf til nemenda skiptir höfuðmáli.  

Starfið einkennist af álagi og á köflum vanmætti til að takast á við 

krefjandi aðstæður. Ég finn oft fyrir togstreitu í starfi mínu og verð einnig 

vör við það hjá öðrum kennurum. Þegar fólk nær ekki að uppfylla markmið 

sín í vinnu leiðir það oft til gremju, kvíða og samviskubits (Schmidt, 2000). 

Ég upplifi þessar tilfinningar oft og úrræðaleysi, þreyta og reiði gerir vart við 

sig. Ég tel mikilvægt við slíkar aðstæður að gefast ekki upp heldur halda 

áfram að berjast fyrir því sem ég trúi á og ber skylda til að gera samkvæmt 

lögum og aðalnámskrá leikskóla. Góðir hlutir gerast hægt og maður verður 

að velja hvaða baráttur maður háir hverju sinni. Mikilvægt er að dreifa 

ábyrgð og verkefnum og vinna í nánu samstarfi við aðra (Blandford, 1997; 

Busher, 2005; Nanna Kristín Christiansen, 2011).  

Í gegnum árin hefur mér verið hugsað til grunnskólakennara og hvernig 

þeim takist að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda með stigvaxandi 

kröfu um námsárangur og án þessarar miklu samvinnu sem er í leikskólum. 

Margt hefur hinsvegar breyst í starfsháttum kennara á undanförnum árum 

og sífellt meiri áhersla er á samvinnu og fjölbreytta kennsluhætti (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ég hef trú á fólki og tel að kennarar 

hafi vald, kraft og tækifæri til að efla sig sem fagmenn og auka þekkingu á 
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því hvernig hægt er að koma til móts við fjölbreytta hópa barna í skólum. Þó 

að fjármagnsskortur, niðurskurður, tíma- og úrræðaleysi hafi áhrif á daglegt 

starf getur góð samvinna, ígrundun, hvatning og stuðningur verið 

ómetanlegur til að finna lausnir í starfi. Ég starfa nú sem sérkennslustjóri á 

leikskólanum Björtuhlíð og hef áhuga á að afla mér frekari reynslu í því 

starfi. Ég stefni á að bæta við mig þekkingu í kennslufræði á komandi árum 

og kynnast starfi í grunnskóla af eigin raun. Með það í huga valdi ég að gera 

þessa rannsókn í samstarfi við kennara í grunnskólum.  

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða starfshætti kennara á 

Íslandi en fáar þeirra beina athyglinni sérstaklega að samræmi orða og 

gjörða kennara á vettvangi. Því var markmiðið með rannsókninni að bæta 

þekkingu á því sviði, að fá innsýn í reynslu kennara af starfinu, kynnast 

viðhorfum þeirra til starfsins og kanna hvort og hvernig þau eru sýnileg í 

kennslustundum. Sjónum var beint að viðhorfum, fagmennsku, ígrundun og 

kennsluaðferðum sem stuðla að virkri þátttöku allra nemenda og 

margbreytileiki þeirra var ávallt í brennidepli. Leitast var við að svara 

eftirfarandi meginrannsóknarspurningu í rannsókninni og nokkrum undir-

spurningum: 

 Hvernig reyna kennarar að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda? 

 Að hvaða marki er samræmi milli orða og gjörða kennaranna 
með tilliti til kennsluhátta sem henta margbreytilegum 
nemendahópum? 

 Beita kennarar ígrundun til að koma til móts við alla nemendur 
og ef svo er með hvaða hætti? 

Niðurstöðurnar veita vonandi aukinn skilning á því hvað hefur gefist vel og 

hvað mætti betur fara til að koma til móts við alla nemendur. Von mín er að 

rannsóknin verði hvatning fyrir kennara til að þróa sig í starfi, ígrunda 

starfshætti sína markvisst og auka skilning á því hvernig kennarar geta 

komið til móts við margbreytilega nemendahópa í skóla án aðgreiningar.  

1.4 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Hér í inngangi hefur verið fjallað um tilgang, 

gagnsemi og gildi rannsóknarinnar auk umræðu um bakgrunn rannsakanda 

og val á viðfangsefni. Farið var yfir markmið rannsóknar og rannsóknar-

spurningar settar fram. 
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Í öðrum kafla er greint frá ríkjandi menntastefnu í alþjóðlegu samhengi 

sem tengist starfsumhverfi grunnskólakennara. Í þriðja kafla er farið yfir 

kenningar, hugtök, fræðilega þekkingu og rannsóknir sem tengjast 

viðhorfum og starfsháttum kennara og hvernig hægt er að koma til móts við 

margbreytilegan hóp nemenda. Fjallað er um félagslegar mótunar-

kenningar, félagsauð, fagmennsku, starfshæfni, ígrundun og vald. Greint 

verður frá hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og fjallað um starfshætti, 

samvinnu, handleiðslu og stuðning á vettvangi. Að lokum er farið yfir aðrar 

rannsóknir á viðhorfum og starfsháttum kennara sem varpa ljósi á stöðu 

þekkingar og val ritgerðarefnis. 

Í fjórða kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fjallað er um rannsóknarsnið og hvernig aðferðir eins og 

viðtöl, vettvangsathuganir, dagbókarfærslur og ritaðar heimildir nýttust við 

gagnaöflun. Sagt er frá vali á viðmælendum og aðferðum við greiningu og 

úrvinnslu gagna. Í lokin er farið yfir trúverðugleika rannsóknarinnar og 

siðferðileg álitamál. Í fimmta kafla kynnist lesandi viðmælendum og 

skólunum þeirra.  

Niðurstöður rannsóknar koma fram í köflum sex til átta. Þar er greint frá 

helstu þemum úr gagnasafni. Fyrst verður fjallað um viðhorf kennara til 

starfsins sem komu fram í viðtölum. Greint er frá starfsánægju og álagi, 

samvinnu kennara, skilgreiningu á fagmennsku og notkun ígrundunar í 

starfi. Þar á eftir er reynt að gefa skýra mynd af upplifun af vettvangi og sagt 

frá samræmi orða og gjörða kennara með tilliti til margbreytilegra 

nemendahópa. Að lokum er greint frá niðurstöðum úr dagbókarfærslum og 

gefin dæmi um ígrundun kennara á starfsháttum sem stuðla að virki 

þátttöku nemenda. 

Níundi kafli er umræðukafli og þar eru rannsóknarspurningar ræddar í 

fræðilegu samhengi og umhugsunarefnum að rannsókn lokinni velt upp. Í 

lokin er farið yfir hagnýtt gildi rannsóknarinnar og hvaða lærdóm má draga 

af niðurstöðum hennar.  
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2 Íslensk menntastefna í alþjóðlegu samhengi 

Hér verður greint frá ríkjandi menntastefnu á Íslandi. Fjallað verður um lög, 

námskrá og alþjóðlega sáttmála sem tengjast hlutverki, skyldum og því 

starfsumhverfi grunnskólakennara sem er til umfjöllunar í þessu verkefni. 

Með menntastefnu er átt við hugmyndafræðilega og verklega þætti 

skólastarfs; til hvers menntun er, hvernig hún gagnast, menntun og hlutverk 

kennara, skipulag og framkvæmd skólastarfs og stuðningur við börn og 

fjölskyldur (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 132).  

2.1 Alþjóðlegir sáttmálar 

Margskonar þættir hafa áhrif á íslenskt skólakerfi og hvernig mótun þess 

hefur þróast undanfarna áratugi. Alþjóðlegar yfirlýsingar og sáttmálar hafa 

sitt vægi þegar kemur að menntun fyrir öll börn. Í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 kemur fram að menntun er ætlað að 

þroska persónuleika einstaklinga og leggja grunn að grundvallarfrelsi og 

mannréttindum fyrir alla. Menntun skal miða að því að auka umburðarlyndi, 

vináttu og skilning meðal ólíkra þjóða, kynþátta og trúarhópa. Nokkrum 

áratugum síðar var Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna lagður 

fyrir allsherjaþing Sameinuðu þjóðanna og undirritaður í nóvember 1989. 

Barnasáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992 og lögfestur í byrjun árs 

2013 (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga öll börn rétt á aðgengi að menntun 

og að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Með sáttmálanum var reynt 

að tryggja ákveðin grundvallarréttindi barna og veita þeim með því móti 

sérstaka vernd og umönnun. Árið 1994 hittust síðan fulltrúar 92 ríkisstjórna 

og 25 alþjóðlegra samtaka á UNESCO ráðstefnu í Salamanca á Spáni og settu 

fram ítarlega rammaáætlun og viljayfirlýsingu um grundvöll, stefnu og 

framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. Í yfirlýsingunni var meðal 

annars skorað á stjórnvöld allra landa að veita fjármagn til að koma á 

umbótum í menntakerfum til að hægt verði að koma til móts við þarfir allra 

nemenda. Einnig var lögð fram áskorun til stjórnvalda um að stuðla að 

heimsóknum til landa sem hafa reynslu af skóla án aðgreiningar (e. inclusive 

education) og efla kennaramenntun í þeim anda (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, e.d.).  
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Fleiri yfirlýsingar og samningar fjalla um mannréttindi án mismununar og 

ber að nefna Dakar-yfirlýsinguna um menntun fyrir alla frá árinu 2002 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2002) og Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fólks með fötlun (Velferðarráðuneytið, 2009). Í 

Samningi Sameinuðu þjóðanna kemur meðal annars fram að aðildarríki skuli 

gera sér ljóst að nemendur eigi rétt á að skipulag náms og kennslu sé 

aðlagað að þörfum þeirra með viðeigandi stuðningi. Hafa ber í huga að ríki 

hafa enga lagalega skuldbindingu af samningum sem ekki hafa verið fullgiltir 

en fyrrgreindur samningur er í fullgildingarferli. Þessir samningar og 

sáttmálar, ásamt fleiru í íslensku samfélagi, hafa engu að síður nýst við að 

leggja grunn að íslenskri menntastefnu sem hefur tekið markverðum 

breytingum á undanförnum árum.  

2.2 Íslensk menntastefna 

Lög, reglugerðir, sáttmálar og yfirlýsingar eru mikilvægir þættir í umgjörð 

skólastarfs. Margt breyttist með fyrstu grunnskólalögum árið 1974 þegar öll 

börn áttu rétt á því að stunda nám í almennum grunnskólum óháð 

námsgetu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2002). Þar sem þessi 

rannsókn snýr að viðhorfum kennara og starfsháttum þeirra á vettvangi er 

viðeigandi að segja í stuttu máli frá ríkjandi menntastefnu á Íslandi og 

skyldum kennara út frá aðalnámskrá og lögum um grunnskóla. Í nýlegri 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 17.grein) er nú kveðið á um að allt 

skólastarf skuli unnið í anda stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Allir 

nemendur eiga rétt á að sækja nám í sinn heimaskóla, hafa jöfn tækifæri til 

náms á sínum forsendum og með viðeigandi stuðningi. Lögð er rík áhersla á 

fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti til að mæta þörfum þeirra. Allt 

starf skal byggja á umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti og virðingu fyrir hverri 

manneskju. Núverandi menntastefna Skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur-

borgar (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 

2012) er í takt við ofangreindar áherslur námskrár og laga um grunnskóla.  

Í aðalnámskrá grunnskóla er hlutverk kennara skilgreint sem bæði 

kennslu- og uppeldisfræðilegt. Þeim ber að kveikja áhuga nemenda sinna, 

viðhalda honum og skapa þeim frjóar námsaðstæður í samvinnu við aðra 

kennara. Nám og kennslu beri að laga að þörfum allra nemenda á sem 

fjölbreyttastan hátt. Grunnskólinn er eina skólastigið sem nemendum er 

skylt að sækja og er því mikilvægur þáttur í þroskaferli nemenda til þátttöku 

í lýðræðislegu samfélagi með félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í siðareglum kennara (Kennarasamband 
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Íslands, 2011) eru hlutverk og skyldur kennara skýrar og í takt við áherslur 

aðalnámskrár. Þeim ber einnig að viðhalda starfshæfni sinni og auka hana á 

faglegan hátt. Því má segja að starf kennara vegi þungt í nútímasamfélagi og 

miklar kröfur gerðar til þeirra í daglegu starfi.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur, kenningar og staða þekkingar 

Hér verður fjallað um kenningar og hugtök sem notuð voru við greiningu og 

túlkun gagna og tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Sagt verður frá 

félagslegum mótunarkenningum, félagsauði, fagmennsku, starfshæfni, 

ígrundun kennara og valdi. Greint verður frá fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar sem tengist hlutverki, skyldum og starfsumhverfi 

grunnskólakennara. Sagt verður frá stefnunni um skóla án aðgreiningar og 

starfsháttum í skólum með áherslu á kennsluaðferðir, samvinnu og 

handleiðslu. Að lokum verður fjallað um aðrar rannsóknir á viðhorfum og 

starfsháttum kennara.  

3.1 Félagslegar mótunarkenningar 

Til að skilja viðfangsefni ritgerðarinnar betur er mikilvægt að horfa á það út 

frá ákveðnu sjónarhorni og beita gagnlegum kenningum. Öflun rannsóknar-

gagna, greining og túlkun þeirra hvílir meðal annars á félagslegum 

mótunarkenningar (e. social constructionism). Þessar kenningar eru 

verkfæri rannsakanda og gagnast vel þegar reynt er að skilja hvernig fólk 

skynjar og skilur raunveruleika sinn. Þær auðvelda rannsakanda að skilja 

hvernig viðhorf og umræða í samfélaginu hefur áhrif á hvernig kennarar 

skilgreina hlutverk sitt og hvernig þeir líta á nemendahóp sinn. Félagslegar 

mótunarkenningar veita tækifæri til að horfa á heiminn út frá öðru 

sjónarhorni og sjá aðstæður í nýju ljósi.  

Félagslegar mótunarkenningar eru angi af heimspekisýn sem kallast 

félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) og gengur út frá því að 

merking verði til í menningarlegu og félagslegu samhengi. Samkvæmt 

mótunarkenningum eru viðhorf, gildi og skilningur fólks ekki staðreyndir 

heldur hugsmíðar sem mótast hafa með reynslu og í samskiptum við annað 

fólk. Mennirnir móti samfélagið í sameiningu og með því móti fái 

raunveruleikinn merkingu. Þessi öfl virka í báðar áttir því samfélagið mótar 

einnig manninn og sýn hans á veruleikann (Berger og Luckmann, 1972; Dóra 

S. Bjarnason, 2003; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007, bls. 

50; Flick, 2009). 

Kennarar mynda og þróa með sér þekkingu og skoðanir á námi, kennslu, 

menntun, börnum og hlutverki sínu í lærdómssamfélaginu. Þetta gera þeir í 

samskiptum við aðra kennara, fagfólk, foreldra og nemendur og móta í 
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sameiningu sinn raunveruleika. Veruleikinn getur verið flókinn, það er ekki 

til einn sannleikur og ekki er hægt að horfa á heiminn með svarthvítum 

gleraugum í leit að réttu svari (Schwandt, 2007). Með því að nota 

sjónarhorn félagslegra mótunarkenninga í umfjöllun um niðurstöður 

rannsóknarinnar var leitast við að skilja hvernig hægt er að horfa á heiminn 

og ríkjandi viðhorf í samfélaginu með nýjum augum.  

3.2 Félagsauður 

Kenningar um félagsauð (e. social capital) voru einnig notaðar til að greina 

og túlka gögn í rannsókninni og þær snúast um samskipti fólks eins og 

félagslegar mótunarkenningar. Hugtakið fjallar um auðinn sem býr í 

félagslegum samböndum og mikilvægi þess að styrkja þau og nýta sér þau í 

daglegu lífi. Hér má nota hugtakið til að greina hvernig félagsauður hefur 

áhrif á viðhorf kennara til starfs síns og á starfshætti. Hugtakið á rætur að 

rekja til hugmynda Bourdieu (1986) um félagslega mismunun og hugmynda 

Coleman og Putnam um hugtakið sem félagsnet, nánar tiltekið um traust, 

tengsl og samvinnu í samfélögum (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2007; Gestur Guðmundsson, 2008; Putnam, 1993).  

Hópur skoskra rannsakenda hefur unnið að skilgreiningu hugtaksins um 

félagsauð út frá hugmyndum fyrrgreindra fræðimanna. Þeirra skilgreining 

fjallar um félagsauð „sem tengsl norma og gilda, trausts og tengsla sem 

menn geta haft gagnkvæm not af“ (Ragnheiður Axelsdóttir, 2011, bls. 49) og 

stuðst verður við þá skilgreiningu hér. Félagsauður getur verið bindandi (e. 

bonding) eða brúandi (e. bridging). Bindandi félagsauður getur verið 

einsleitur og útilokandi og snýst um náin tengsl fjölskyldu og vina sem geta 

verið með svipuð áhugamál eða einkenni, eins og grunnskólakennarar. 

Brúandi félagsauður fjallar hinsvegar um tengsl fólks sem getur verið í ólíkri 

valdastöðu eða með ólíkan bakgrunn eins og mismunandi fagfólk sem 

vinnur að menntamálum (McGonigal o.fl., 2007; Ragnheiður Axelsdóttir, 

2011, bls. 49).  

Fyrir nokkrum árum var gerð yfirgripsmikil rannsókn á tengslum 

félagsauðs og fagmennsku kennara í Skotlandi. Rannsóknarhópurinn komst 

að því að bindandi félagsauður getur styrkt íhaldssemi í fagmennsku 

kennara sem getur byrjað strax í kennaranámi og haldist út allan 

kennsluferilinn. Brúandi félagsauð er hinsvegar hægt að byggja upp á 

árangursríkan hátt í gegnum umræður og teymisvinnu hvort heldur sem er í 

samskiptum við nemendur, foreldra, kennara eða annað fagfólk (Ozga, 

Hulme og McGonigal, 2008). Hugtakið félagsauður er gagnlegt í þessu 

verkefni til að greina hvernig samskipti kennara við aðra getur haft áhrif á 
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hugmyndir þeirra um fagmennsku, ígrundun og hlutverk sitt í skóla með 

margbreytilegum nemendahópum. Einnig getur það aðstoðað við að skoða 

hvernig skólinn getur eflt félagsauð nemenda og kennara og stuðlað með 

því móti að virkri þátttöku þeirra í skólasamfélaginu.  

3.3 Fagmennska kennara 

Fagmennska er lykilhugtak í rannsókninni og mikilvægt að athuga nánar í 

hverju hún felst áður en lengra er haldið. Fagmennskuhugtakið er verkfæri 

rannsakanda til að átta sig betur á rannsóknargögnum um viðhorf og 

starfshætti kennaranna og greina þau og túlka á sanngjarnan og 

trúverðugan hátt. Kennarar bera ábyrgð í starfi og stéttinni ber að starfa 

samkvæmt siðareglum kennara til að efla fagmennsku og styrkja fagvitund 

sína (sjá nánar á heimasíðu Kennarasambands Íslands www.ki.is). Broddi 

Jóhannesson (1978) skilgreindi lífsstarf (e. profession) kennara á eftirfarandi 

hátt: „Starfið veltur á viðurkenndum forða sameiginlegrar sérþekkingar, 

kunnáttu sem leikni, og sameiginlegu siðgæði starfsmanna. Gæta þeir þess 

sjálfir án ytri íhlutunar og af því hugarfari, að skyldur þeirra við skjól-

stæðinga sína séu æðri öðrum skyldum starfsins“ (bls. 12).  

Fagmennska felur meðal annars í sér færni, þekkingu, reynslu og 

ígrundun sem notuð er til að vinna að hagsmunum allra nemenda. Fagfólk 

þarf að vera tilfinningalega hlutlaust, hafa frelsi til að taka ákvarðanir og 

bregðast við krefjandi aðstæðum. Trúnaður er lykilatriði fagmennsku og að 

hafa þarfir „skjólstæðinga“ í fyrirrúmi (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 188-

189). Umfjöllun og skilgreining á fagmennsku kennara í aðalnámskrá 

grunnskóla er sambærileg ofangreindum skilgreiningum: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara 

snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss 

samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni 

barna og ungmenna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 13).  

Einnig kemur fram að kennarar skuli vinna náið með skólastjórnendum við 

þróun skólanámskrár og sýna nærgætni við nemendur og foreldra. 

Kennurum ber skylda til að stunda stöðuga ígrundun og leita nýrra leiða til 

að koma til móts við fjölbreytta nemendahópa. Í lögum um grunnskóla 

(91/2008, gr.12) er á einum stað fjallað um fagmennsku og áherslur þær 

sömu og í aðalnámskrá.  
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Það má segja að áherslur aðalnámskrár og lagaramma séu tengdar 

samvirkri fagmennsku kennara (e. interdependent professionals) sem 

Trausti Þorsteinsson (2003, bls. 196-198) fjallaði um fyrir rúmum áratug 

síðan og verður stuðst við í þessu verkefni. Samvirk fagmennska einkennist 

af samstarfi kennara, foreldra og nemenda og hefur verið kölluð hin nýja 

fagmennska. Kennarar vinna meira sem leiðtogar og stuðlað er að því að 

sinna þörfum allra nemenda. Þeir skoða og þróa starf sitt í nánu samstarfi 

við aðra og umræða fer fram á jafningjagrundvelli. Kennarar ígrunda starf 

sitt markvisst og vinna í sameiningu að því að bæta starfshætti skólans. Með 

samvirkri fagmennsku læra fagmenn hver af öðrum, ákvarðanir eru teknar í 

samræmi við stefnu skóla og foreldrar geta treyst á lausnamiðaða hugsun 

sem mætir þörfum allra nemenda.  

Fagmennska kennara hefur breyst á undanförnum áratugum. Hin nýja 

samvirka fagmennska er talin einkennast af kröfum um að öðlast aukna 

þekkingu og stunda sjálfsgagnrýni til að stuðla að margbreytilegum 

kennsluaðferðum og námsmati (Elliot, 1991). Í nýútgefinni bók eftir 

Hargreaves og Fullan (2012) fjalla þeir um hugtakið fagauð (e. professional 

capital) í tengslum við hina nýju fagmennsku kennara. Fagauður skiptist í 

þrenns konar auð sem tengist þekkingu og færni, samvinnu og getu til 

ákvarðanatöku í krefjandi aðstæðum. Þeir leggja áherslu á að nám sé 

langtíma fjárfesting og að færir kennarar, með mikinn fagauð, séu ein besta 

fjárfesting skólakerfisins. Fagauður snýst að miklu leyti um að kennarar beri 

sameiginlega ábyrgð á gæðum náms og vinni í sameiningu að því að efla 

fagmennsku sína. 

Kennarar þurfa að finna leiðir til að mæta fjölbreyttum nemendahópum 

og stuðla að virkri þátttöku allra nemenda. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

styðjast við hugtökin samvirk fagmennska og fagauður í umfjöllun um 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

3.4 Starfshæfni kennara 

Rannsóknir benda til þess að þekking og hæfni kennara sé mikilvægur 

áhrifaþáttur á árangur nemenda og að persónuleg hæfni sé ekki síður 

mikilvæg en fagleg og hagnýt hæfni. Út frá rannsóknum sínum hér á landi 

skilgreinir Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) starfshæfni (e. teacher 

competence) kennara „sem þekkingu, færni og eiginleika sem kennarar eru 

færir um að beita í starfi á markvissan og viðurkenndan hátt miðað við 

aðstæður, félagslegt samhengi og fagleg viðmið“ (bls. 97). Ákveðnir 

persónulegir eiginleikar í fasi og framkomu kennara eru taldir kjarninn í 

starfshæfni farsælla kennara og þeir eiga það sameiginlegt að vera sannir, 
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heiðarlegir og trúverðugir. Þeir eru áhugasamir, einlægir, kraftmiklir og bera 

virðingu fyrir sjálfum sér og nemendum sínum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). 

Árið 1989 skilgreindi Dale kennarahæfni út frá þremur þáttum: „hæfni í 

að kenna, hæfni í að móta kennsluáætlanir og hæfni í að þróa og ræða eigin 

kenningar um starfið“ (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 96). Með því að 

beita ígrundun og þróa eigin hugmyndir um kennarastarfið og sjálfan sig er 

mikilvægt að hver kennari móti sína eigin starfskenningu. Hún mótast af 

þeirri reynslu og þekkingu sem kennarar öðlast í námi og starfi og er bæði 

fagleg og persónuleg. Þegar talað er um starfskenningu er vísað í ólík 

persónuleg og fagleg einkenni kennara. Hugtakið hefur verið notað á 

vettvangi til að aðstoða kennara við að skoða sjálfa sig og starfshætti sína. 

Stundum eru viðhorf kennara til eigin starfa meðvituð og stundum ekki en 

starfskenning er alltaf að breytast og með því móti getur hún veitt aukinn 

styrk í starfi. Umfjöllun um starfskenningu hefur reynst vel til að vekja upp 

umræðu um mismunandi starfshætti innan skóla (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993). Með því móti geta kennarar þroskast í starfi og unnið að því að bæta 

skólastarf í samvinnu við aðra kennara og það skiptir máli við úrvinnslu og 

túlkun niðurstaðna í verkefni sem þessu.  

Eins og sjá má eru gerðar miklar kröfur til kennara og ekki má gleyma að 

hlutverk kennara er einnig að vera nemandi. Kennsla getur verið tilfinninga-

þrungin á köflum og kennarar kenna með gleði, ást, ótta, efa, ástríðu og 

gagnrýnni hugsun. Þeir ættu ávallt að hafa hugrekki til að berjast fyrir 

réttlæti og vera ákveðnir í að skapa uppbyggilegar aðstæður til kennslu í 

skólum (Freire, 1998). Eins og augljóst er hér að ofan er umfjöllun um 

fagmennsku og starfshæfni kennara samofin hugtakinu ígrundun en farið er 

nánar út í það í kaflanum hér á eftir.  

3.5 Ígrundun kennara 

Ein rannsóknarspurningin í verkefninu fjallar um hvort og hvernig kennarar 

beita ígrundun í starfi til að koma til móts við alla nemendur. Gagnrýnin 

ígrundun (e. reflexivity) á sjálfan sig sem fagaðila og manneskju er mikilvæg 

í sambandi við rannsóknir á viðhorfum og starfsháttum kennara í skóla án 

aðgreiningar. Hugtakið fjallar um hvernig fólk nýtir þekkingu og reynslu sína 

til að móta eigin viðhorf með því að hugleiða starf sitt, í einrúmi eða með 

öðrum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011). Við skilgreiningu á hugtakinu leggja 

Beck og Giddens (Beck, 1992; Gestur Guðmundsson, 2008; Giddens, 1990) 

áherslu á að ígrundun einkenni mannlegar athafnir og að fólk þurfi að gera 

sér grein fyrir mögulegum afleiðingum gjörða sinna. Þeir gera kröfu um að 
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menn temji sér ígrundun og samfélagslega þátttöku því maður þurfi ávallt 

að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum, möguleikum og hugsanlegum 

vandamálum og þora að taka nýja stefnu í lífinu.  

Hugtakið félagsleg ígrundun (e. collective/collaborative reflection) nýtist 

einnig sem verkfæri í rannsókninni til að skoða þróun fagmannlegra 

viðhorfa í garð marbreytileika nemenda og starfshæfni kennara og hefur 

samhljóm með sýn félagslegra mótunarkenninga sem fjallað var um í kafla 

3.1. Félagsleg ígrundun er skilgreind sem aðferð til að efla hæfni kennara til 

að ná faglegum markmiðum sínum og takast á við krefjandi verkefni í 

samvinnu við aðra. Lögð er áhersla á að hópur fólks ræði saman og skiptist á 

hugmyndum og skoðunum til að öðlast nýtt sjónarhorn, skilning og 

þekkingu á viðfangsefnum og vandamálum í starfi til að þróa fagvitund sína 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) lítur svo á að kennarar þurfi að stunda 

stöðuga sjálfsskoðun til að þroskast í starfi og sífellt hafa í huga hvað betur 

mætti fara til hagsbóta fyrir nemendur. Þær kröfur eru í samræmi við 

áherslur aðalnámskrá grunnskóla um að kennarar ígrundi fagmennsku sína 

reglulega, leiti nýrra leiða og þekkingar í kennslu og sýni viðleitni til að læra 

af reynslunni og gera betur í starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Dewey (2000) skrifaði um reynsluna sem lifandi afl og að í henni 

felist íhugun sem víkkar hugsun okkar. Að hans mati er það hlutverk skóla 

að gera reynslu nemenda sem víðtækasta og með því að stunda reglulega 

íhugun geta kennarar stuðlað að því að ungir og ómótaðir nemendur öðlist 

sem víðtækasta reynslu sem einkennist af frjórri hugsun og sköpun. Þessar 

hugmyndir eru þýðingarmiklar varðandi rannsóknarspurninguna um hvernig 

kennarar stuðli að virkri þátttöku nemenda í skólum. Gagnlegt er að nota 

hugtakið í rannsókninni til að greina hvort og hvernig kennarar beita 

sjálfsígrundun til að efla fagmennsku sína, þróa eigin starfskenningu og 

temja sér lausnamiðaða hugsun í starfi.  

Samkvæmt Schön (1987) er birtingarmynd fagmennskunnar hinn íhuguli 

fagmaður (e. reflective practitioner). Hann lítur gagnrýnum augum á sjálfan 

sig og reynir að læra af mistökum (María Steingrímsdóttir, 2010). Ígrundun 

er virkt ferli sem veitir nýjan skilning og endurbætur á starfsháttum og 

stuðlar að stöðugri endurskoðun á eigin fagmennsku (Ainscow, 1994; 

Darling-Hammond og Richardson, 2009; Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Þessi 

birtingarmynd fagmennskunnar verður notuð hér við gagnagreiningu og 

úrvinnslu gagna.  

Fagmennska, ígrundun og starfshæfni kennara eru grundvallaratriði til 

að bæta eigin frammistöðu og auka þekkingu og skilning á starfi sínu. Þessir 
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þættir geta stuðlað að virkri þátttöku allra nemenda í skólum og eru 

lykilhugtök í rannsókninni þar sem kanna á viðhorf kennara til kennslu og 

hversu sýnileg þau eru í starfsháttum kennara í skóla án aðgreiningar.  

3.6 Vald kennara 

Þegar reynt er að skilja betur hvernig hægt er að koma til móts við 

margbreytilegan hóp nemenda með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

ígrundun um starfshætti verður ekki hjá því komist að skilgreina hugtakið 

vald. Vald og valdatengsl hafa áhrif á samfélagið allt og eru hugtök sem 

skipta máli í umræðu um viðhorf kennara til fagmennsku, ígrundunar og 

starfs síns í heild. Vald liggur í athöfnum fólks og hefur beint eða óbeint 

áhrif á athafnir annarra. Ein leið til að útskýra vald er að hugsa um hæfni 

fólks til að ná markmiðum sínum og hafa áhrif á stöðu sína. Vald getur 

ákvarðað hversu langt fólk gengur til að hrinda hugmyndum sínum í 

framkvæmd. Sumir nota það sér til framdráttar á meðan aðrir reyna að nota 

það til hagsmuna fyrir aðra (Giddens, 2001).  

Foucault talaði um að valdatengsl væru alls staðar. Við getum ekki snert 

þau en þau eru alltaf hluti af okkur og við getum haft áhrif á þau. Þau hafa 

áhrif á félagsleg samskipti milli einstaklinga, hópa og stofnana og eru í eðli 

sínu fjárhagsleg, pólitísk eða persónuleg. Valdahugtakið er ekki endilega 

neikvætt í eðli sínu og getur aðstoðað fólk við að ná árgangri í lífinu hvort 

sem það er í persónulega lífinu eða á vinnumarkaði (Ball, 2013; Foucault, 

2001). Foucault áleit til að mynda að tungumálið væri valdatæki, til þess 

fallið að byggja upp eða stjórna fólki og aðstæðum (Dóra S. Bjarnason, 

2013, bls. 52; Foucault, 2001). Hann benti á að vald getur verið ósýnilegt. 

Fólk getur farið eftir óskrifuðum reglum samfélagsins og ríkjandi orðræðu 

án þess að spyrja gagnrýnna spurninga. Þá stjórnar hið ósýnilega vald 

tilveru, ákvörðunum og hegðun fólks (Foucoult, 1977).  

Hugtakið vald skiptir máli fyrir rannsóknina að því leyti að greina viðhorf 

kennara til hlutverks síns í skóla án aðgreiningar, fagmennsku og ígrundunar. 

Hugtakið skiptir einnig máli hvað varðar samskipti við nemendur og stöðu 

kennara gagnvart þeim. Með hugtakinu má auk þess greina hvernig valdatengsl 

kennara og stjórnenda hafa áhrif á starfshætti innan skólanna. 

3.7 Skóli án aðgreiningar 

Á Íslandi byggir núverandi menntastefna á hugmyndafræði um mann-

réttindi, jafnrétti, þátttöku, lýðræði og virðingu. Hugmyndafræðin byggir 

meðal annars á þeim alþjóðlegu yfirlýsingum, samningum og sáttmálum 

sem rætt var um í kafla 2.1. Heimspekingurinn Ólafur Páll Jónsson hefur 
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skilgreint hugmyndafræði á eftirfarandi hátt: „Ríkjandi hugmyndafræði er 

samsafn kenninga, viðhorfa og hugmynda – jafnt fordóma og hleypidóma 

sem ígrundaðri hugmynda – og birtist í því hvernig fólk hugsar um og horfir 

á heiminn, hvernig það hegðar sér, setur sér markmið og hvaða gildi það 

telur mikilvæg" (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 115).  

Hugmyndafræðin og stefnan um skóla án aðgreiningar snýst um að móta 

lýðræðislegt samfélag innan skóla sem utan. Hún snýst um að veita öllum 

nemendum, hverjar sem þarfir þeirra eru, kennslu við sitt hæfi og um það 

hvernig bregðast má við margbreytileika mannlífsins (Ferguson o.fl., 2012; 

Ólafur Páll Jónsson, 2011; Slee, 2011). Skóli án aðgreiningar er bæði 

menntastefna sem byggir á ofangreindri hugmyndafræði sem og aðferð við 

að skipuleggja skóla, skólakerfi og kennslu allra nemenda (Slee, 2011). Lögð 

er áhersla á virka þátttöku allra nemenda í sveigjanlegu skólaumhverfi þar 

sem fjölbreyttur hópur kennara ber sameiginlega ábyrgð á velferð, námi og 

kennslu nemenda (Danforth og Smith, 2005; Ferguson, 1995; Ferguson, 

Ralph og Sampson, 2002; Sapon-Shevin, 2007; Turnbull, Turnbull, Erwin, 

Soodak og Shogren, 2011).  

Það er hinsvegar hægara sagt en gert fyrir skóla að byrja að vinna eftir 

nýjum stefnum. Hugmyndafræði, stefna og kennslufræðileg nálgun skóla án 

aðgreiningar er ferli sem tekur tíma, hefur breyst og þróast undanfarna 

áratugi og er í sífelldri endurskoðun (Ferguson, 2006; Fullan og 

Stiegelbauer, 1991; Slee, 2011). Ekki er auðvelt að móta menntastefnu og 

stefna eins og skóli án aðgreiningar getur falið í sér margar mótsagnir og 

borið hefur á vonbrigðum með stefnuna (Allan, 2007). Engin fyrirfram 

mótuð uppskrift liggur að baki stefnunni en það er engu að síður mikilvægt 

að uppræta þann mismun sem á sér stað í samfélaginu og virða 

mannréttindi allra einstaklinga (Barton, 2004). Það er mismunandi hvaða 

merkingu fólk leggur í stefnuna. Það getur haft áhrif varðandi framkvæmd 

hennar og framþróun að hugtakið um skóla án aðgreiningar verði skýrt á 

nákvæmari hátt svo hægt sé að stuðla að markvissari breytingum á 

starfsháttum skóla (Allan, 2007; Slee, 2011). 

Að mati Ólafs Páls Jónssonar (2011) eru vonbrigðin með stefnuna um 

skóla án aðgreiningar tvíþætt. Annars vegar er hægt að líta á það þannig að 

skólarnir séu ekki tilbúnir að uppfylla lýðræðislegt hlutverk sitt í samfélaginu 

eða hinsvegar að samfélagið er ekki tilbúið að koma til móts við skólana 

með mannafla, útbúnaði og frekari menntun til að þeir geti sinnt þessu 

hlutverki sínu. Svo virðist sem kennarar skipuleggi kennslu ennþá í kringum 

þarfir „eðlilegu“ nemendanna og upplifi sig óheppna ef þeir fá börn með 

sérþarfir í bekkinn sökum aukins vinnuálags (Hermína Gunnþórsdóttir og 
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Einhverra hluta vegna gengur mun 

betur að vinna eftir stefnunni í leikskólum og líkleg skýring er að þar er ekki 

íþyngjandi krafa um árangur heldur læra börnin í gegnum leik og meiri 

áhersla er á upplifun í stað afurðar. Það er auðvelt að sveiflast á milli 

skoðana og fyllast svartsýni þegar ofar kemur í skólakerfið. Þá er aukin krafa 

um árangur og stundum getur þroskamunur nemenda verið meira áberandi 

(Gretar L. Marinósson o.fl., 2007). Sumir fræðimenn efast um að þessi 

þróun um skóla án aðgreiningar muni enda vel og hafa skrifað um hana sem 

vettvang vonbrigða (Allan, 2007; Ballard, 2003).  

Þegar verið er að rannsaka hvernig gangi að stuðla að virkri þátttöku allra 

nemenda í skólum er nauðsynlegt að skoða hvaða kennslufræðilegu breytingar 

skipta máli við að starfa í anda íslenskrar menntastefnu. Ferguson (1995) talar 

um þrjár mikilvægar breytingar í skólakerfinu til að þróa skóla án aðgreiningar. Í 

fyrsta lagi er það breyting frá skóla sem er skipulagður í kringum árangur yfir í 

skóla án aðgreiningar þar sem fjölbreyttir kennsluhættir eru notaðir til að 

stuðla að námstækifærum fyrir hvern og einn. Í öðru lagi er það breytt hlutverk 

kennara með áherslu á að efla nemendur í þekkingarleit, hvetja til náms og 

stuðla að hæfni þeirra og sjálfstæði. Í þriðja og síðasta lagi eru það breytingar 

frá þjónustuhlutverki yfir í að veita nemendum stuðning til að vera virkir 

þátttakendur í eigin lífi. Samkvæmt Ferguson er ein af áskorunum í skóla án 

aðgreiningar að móta skóla þar sem eðlilegt er að nemendur séu mismunandi 

og að skólasamfélagið vinni í sameiningu að markmiðum allra. Það er ekki nóg 

að setja alla nemendur saman í bekk og bíða eftir því að allir verði vinir. Það eru 

fjölmargar leiðir sem hægt er að fara til að stuðla að vináttu, lýðræði og jafn-

rétti innan skólans og tryggja þátttöku allra nemenda í skólasamfélaginu. 

Kennarar þurfa að öðlast meiri þekkingu á hugmyndafræði stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar til að geta þróað viðhorf sitt, starfshætti og fagmennsku á 

markvissan hátt (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Menntasvið Reykjavíkur-

borgar2 (2005) hefur sett saman svokallaða viðhorfastoð sem gagnast sem 

matstæki um einstaklingsmiðað nám (sjá viðauka A). Með einstaklingsmiðuðu 

námi er átt við að skipulag kennslu taki mið af þörfum og áhuga hvers 

nemanda. Skipulagi, starfsháttum og viðhorfum er lýst á fimm stiga kvarða. Á 

fimmta stigi eru viðhorf í anda skóla án aðgreiningar (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2010). Þau viðhorf eru talin æskileg og falla undir skil-

greiningu á samvirkri fagmennsku og fagauði kennara sem rætt var um í kafla 

3.3. Slíkt tæki er gagnlegt við að greina og túlka gögn um viðhorf og starfshætti 

kennara á vettvangi eins og gert er í þessu verkefni.  

                                                            
2 Nú Skóla- og frístundasvið 
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3.8 Starfshættir í skólum  

Kennsla án aðgreiningar er undir viðhorfum, skoðunum og vilja stjórnenda 

og kennara komin og byggist á hæfni þeirra og færni til að takast á við 

krefjandi aðstæður og skipuleggja kennslu með getu allra nemenda í huga 

(Meijer, 2003). Kennarar sem og aðrir fagmenn þurfa að vera hæfir til að 

velja úr fjölbreyttum kennsluaðferðum, rökstyðja hver eru markmiðin með 

kennslunni og vera opnir fyrir gagnrýni til að geta endurskoðað og þróað 

starfshætti sína (Erla Kristjánsdóttir, 1987; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Samkvæmt núgildandi aðalnámskrá (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011) eru grunnþættir menntunar læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Kennurum ber ekki 

einungis „að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim 

tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun (bls. 13). Þessir grunnþættir eru ekki bundnir einstaka 

námsgreinum og ber grunnskólanum lögum samkvæmt (Lög um grunnskóla, 

91/2008, gr.24) að leggja áherslu á þessa þætti í öllu námi, kennslu og 

starfsháttum skólans. Það er því að mörgu að hyggja í starfsumhverfi 

kennara. Nýjar áherslur kalla á nýjar leiðir í kennslu og krafa er um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í öllu skólastarfi (Ferguson o.fl., 2012; Darling-

Hammond og Richardson, 2009; Rúnar Sigþórsson, 2004; Trausti 

Þorsteinsson, 2003). Þetta fræðilega samhengi ber að hafa í huga við 

greiningu og túlkun gagna í rannsókninni og í umræðu um niðurstöður.  

Í fjölbreyttum nemendahóp er mikilvægt að kennarar endurskoði 

kennsluaðferðir sínar vegna þess hversu ólík geta, þekking, færni, áhugamál 

og bakgrunnur nemenda er (Nieto, 2010; Sapon-Shevin, 2007). Kennsla í 

skóla án aðgreiningar er margþætt og þarfnast skipulags og útsjónarsemi 

(Danforth og Smith, 2005; Ferguson o.fl., 2012; Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2006). Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir kennsluaðferð á eftirfarandi 

hátt: „Það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það 

sem að er keppt“ (bls. 12). Tekið er fram í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 132) að hafa þarf 

fjölbreytni í huga við skipulag kennslu. Tekin eru dæmi um einstaklingsnám, 

samvinnunám, paravinnu, hópvinnu, félagakennslu, ferilnám, hringekju, 

söguaðferðina, útikennslu og stöðvavinnu. 

Þegar reynt er að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda í 

getublönduðum hópum er samvirkt nám meðal annars talið árangursríkt. Þá 

hjálpa nemendur hver öðrum, nýta styrkleika sína á sem fjölbreyttastan hátt 

og læra sem mest. Unnið er í litlum hópum þar sem nemendur vinna saman 
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til þess að öðlast sem mesta færni og þekkingu (Johnson, Johnson og 

Holubec, 1994). Með samvirku námi eykst víðsýni nemenda, þeir verða 

færari um að setja sig í spor annarra og sjálfsmynd þeirra, félagsþroski og 

námsárangur styrkist (Johnson o.fl., 1994; Watkins, Carnell og Lodge, 2007). 

Rannsóknir sýna hinsvegar að í mörgum skólum á Íslandi eru 

kennsluhættir heldur einsleitir og hefðbundnir og þar að auki segjast sumir 

kennarar ekkert hugsa um kennsluhætti við undirbúning kennslu (Hafsteinn 

Karlsson, 2009; Kristín Jónsdóttir 2003; Ingvar Sigurgeirsson og Guðrún 

Karlsdóttir, 2003). Í ljósi þessara niðurstaðna úr íslensku skólaumhverfi er 

þýðingarmikið að halda áfram að kanna starfshætti með fjölbreyttum 

rannsóknaraðferðum eins og gert er hér.  

Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að kennurum beri að vinna saman 

að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Traust og virðing er eitt af 

lykilatriðum í sambandi við samstarf, breytingar á skólastarfi og starfshætti á 

vettvangi (Busher, 2005; Nanna Kristín Christiansen, 2011; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Ein skilgreining á samstarfi er eftirhljóðandi: 

„Samstarf felst í því að tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt markmið sem 

báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á“ (Nanna Kristín Christiansen, 

2011, bls. 70). Samstarf verður að fela í sér upplýsingar, samræðu og hlutdeild 

sem endar með því að aðilar samstarfsins taka sameiginlega ákvörðun um gang 

mála eða næstu skref. Með því að nýta áhugasvið og styrkleika hvers kennara í 

kennslu er unnið að því að hafa áhrif á jákvæðan starfsanda og vinnugleði allra 

(Ferguson o.fl., 2002, Ferguson o.fl., 2012).  

Samstarf er ekki alltaf auðvelt og gera má ráð fyrir að fólk sé ólíkt, með 

mismunandi skoðanir, gildi og viðhorf. Ef maður vill eiga í uppbyggilegu og 

árangursríku samstarfi við annað fólk verður maður einnig að vera fær um 

að setja sig í spor annarra og reyna að skilja hvað liggur að baki gjörða 

þeirra (Busher, 2005). Samvinna kennara er mismikil eftir skólum og er 

skilgreind á ólíkan hátt. Í sumum skólum vinna kennarar náið saman með 

stóran hóp nemenda. Teymiskennsla er skilgreind sem hópur tveggja eða 

fleiri kennara sem vinna í sameiningu að skipulagi kennslu, framkvæmd og 

námsmati fyrir sama námshóp (Goetz, 2000). Ferguson o.fl. (2002) skrifuðu 

um kosti þess að kennarar vinni saman með fjölbreyttum hópi nemenda þar 

sem þekking, reynsla og styrkleikar hvers kennara eru nýttir í kennslu. 

Samkvæmt Hafdísi Ingvarsdóttur (2006) er mikilvægt að eiga sér 

bandamenn, samkennara, sem hægt er að ræða við um starf sitt af 

hreinskilni og fá álit hjá. Þannig fá kennarar nýjar hugmyndir, skiptast á 
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skoðunum og efla sjálfsmynd sína og sjálfstraust í starfi (Jóna Guðbjörg 

Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008). 

Til að teymiskennsla gangi vel er stuðningur stjórnenda ómetanlegur. 

Eitt af hlutverkum stjórnenda er að styðja við bakið á kennurum sínum og 

metnaður fyrir samstarfi og árangri er lýsandi fyrir stjórnendur sem ná 

árangri (Day, 2004). Það skiptir máli hvernig kennarar upplifa starfsumhverfi 

sitt. Árið 1993 setti Whitehead fram kenningu um fólk sem „lifandi 

þversögn“ (e. living contradiction) og fjallar hún um þversögnina sem fólk 

upplifir þegar gildi þess eru ekki sýnileg í gjörðum þess (McNiff og 

Whitehead, 2010). Kennari gæti þurft að takast á við að stundum er 

eitthvað í starfsumhverfi hans sem neyðir hann til að vinna á annan hátt en 

hann myndi vilja samkvæmt eigin sannfæringu eða gildum. Þessa þversögn 

er áhugavert að hafa í huga við úrvinnslu gagna um viðhorf kennara til 

starfsins og stuðnings stjórnenda.  

Handleiðsla er einnig stór hluti af stuðningi sem kennarar þurfa á að 

halda og skiptir máli í rannsókn sem fjallar meðal annars um fagmennsku og 

ígrundun. Sigrún Júlíusdóttir (2000, bls. 52) telur handleiðslu vera: „aðferð 

til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði 

þjónustunnar. Henni er beitt í tengslum við dagleg störf fagfólks þar sem 

miklar kröfur eru gerðar til sérfræðiþekkingar og starfsleikni en viðfangs-

efnin og skjólstæðingar eru krefjandi og úrræðin takmörkuð“. Að mati 

margra stjórnenda er mikilvægt að njóta handleiðslu og hafa tækifæri til að 

eiga í uppbyggilegu samstarfi við aðra fagaðila sem starfa á sama sviði 

(Nupponen, 2005). Jafningjahandleiðsla er einnig áhrifarík en hún miðast 

við ákveðinn faghóp sem kemur saman og þá veita aðilar innan hópsins 

hver öðrum stuðning og ráðgjöf (Skidmore, 1995). Með því að vinna náið 

með öðrum kennurum í teymiskennslu er verið að stuðla að jafningja-

handleiðslu á hverjum degi. 

Til að draga saman áherslur í fræðilegri umfjöllun hér að ofan er vert að 

minnast að fjölbreyttir nemendahópar einkenna nú skólasamfélagið og 

mikil ábyrgð er lögð á herðar kennara. Þeir gegna margþættu, síbreytilegu 

og krefjandi hlutverki og lykilatriði er að þeir þekki sjálfa sig og nemendur 

sína til að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum (Burden og Byrd, 2010; Hildur Blöndal og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2011; María Steingrímsdóttir, 2010). Næst verður farið yfir 

stöðu þekkingar á viðhorfum og starfsháttum kennara í íslensku og 

alþjóðlegu samhengi. 
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3.9 Rannsóknir á viðhorfum og starfsháttum kennara 

Viðhorf og gildi kennara skipta máli í kennslu en kennarar virðast ekki alltaf 

vera meðvitaðir um sínar eigin skoðanir og kennslufræðilegu nálganir. 

Rannsóknir sýna að oft er munur á því sem kennarar telja sig gera og vilja 

gera í kennslu og raunveruleika á starfsháttum á vettvangi (Carrington, 

1999; Silverman, 2004; Tetler, 2005). 

Tetler (2005) velti fyrir sér valkreppum (e. dilemma)3 og lykilspurningum 

í sambandi við menntastefnuna um skóla án aðgreiningar og komst að því í 

rannsókn sinni að kennarar standa frammi fyrir margskonar valkreppum í 

starfi. Þessar valkreppur snúast meðal annars um viðhorf til nemenda og 

kennslu og geta valdið togstreitu á vettvangi sem leiðir til ósamræmis á milli 

þess sem þeir segjast gera og þess sem þeir gera í raun og veru.  

Hægt er að líta á kennsluvettvanginn í tveimur þrepum: það sem 

kennarar segja um hugmyndir sínar og fyrirætlanir (e. their espoused 

theory) og svo hvernig fyrirætlanir þeirra og hugmyndir birtast í athöfnum 

þeirra (e. their theory in use) (Carrington, 1999). Að mati Tetler er mikilvægt 

að kennarar séu meðvitaðir um ósamræmið sem kann að skapast í starfi 

þeirra og nota aðstæður sem hvatningu til að læra og þroskast sem 

manneskjur og fagfólk. Hún telur þýðingarmikið að beita aðferðum 

eigindlegrar aðferðafræði til að athuga gjána milli þessara þrepa með því að 

nota til að mynda vettvangsathuganir og opin viðtöl (Tetler, 2005) eins og 

gert var í þessu verkefni.  

Nokkrar erlendar rannsóknir benda til þess að stundum sé ósamræmi á 

milli þessara þrepa og munur sé á milli fyrirætlana kennara og starfshátta á 

vettvangi eins og áður kom fram á bls. 13 og 32 (Nespor, 1987; Polly og 

Hannafin, 2011). Fáar rannsóknir eru til um efnið og sumar komnar til ára 

sinna. Rannsókn Polly og Hannafin (2011) gaf einnig vísbendingu um að 

ósamræmið minnkaði þegar kennarar unnu með öðru fagfólki og fengu 

stuðning. Þær niðurstöður eru jákvæðar þar sem sífellt meiri áhersla er á 

teymiskennslu í margbreytilegum nemendahópi (Ferguson, o.fl., 2002; 

Ferguson o.fl., 2012; Meijer, 2003).  

Í rannsókn um menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi frá árinu 

2003-2004 kom fram að viðhorf, starfshættir og skipulag sem fylgir skóla án 

aðgreiningar hafi ekki náð að skjóta föstum rótum og nokkuð langt væri í að 

framkvæmd bæri saman við opinbera menntastefnu á Íslandi (Birna H. 

                                                            
3 Ég mun nota orðið valkreppa sem þýðingu á enska orðinu dilemma. Hugmynd að þýðingu orðsins 

kemur frá Orðabanka íslenskrar málstöðvar en leit stendur yfir að orði sem fangar ensku merkinguna 
enn betur. 
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Bergsdóttir, Gretar L. Marinósson, Hrund Logadóttir og Særún 

Sigurjónsdóttir, 2007). Eins og fjallað var um í kafla 3.7 er hugmyndafræði, 

stefna og kennslufræðileg nálgun skóla án aðgreiningar ferli sem tekur tíma, 

hefur breyst og þróast undanfarna áratugi og er í sífelldri endurskoðun. Ekki 

hafa allir kennarar verið sáttir við breytingar á starfinu undanfarna áratugi 

og telja sig þurfa að leggja meira á sig án viðbótartíma eða launahækkunar 

(Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). En hvað segja nýlegri rannsóknir hér á landi 

um viðhorf kennara? 

Í alþjóðlegri TALIS rannsókn (e. Teaching and Learning International Study) 

frá árinu 2009 á vegum menntamálaráðuneytisins var staða og viðhorf kennara 

og skólastjórnenda athuguð. Niðurstöðurnar gáfu meðal annars vísbendingar 

um að ósamræmi væri á milli þess hvernig kennsluhætti kennarar telji sig 

viðhafa og þess sem fer fram í raun og veru í kennslustofum (Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2009). Í víðtækri starfsháttarannsókn á Íslandi ári síðar 

kom fram að 90% kennara töldu engu að síður eigin kennslu og kennslu í 

skólanum sínum í heild mjög góða eða yfirleitt í góðu lagi (Amalía Björnsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2010). Hermína Gunnþórsdóttir (2010) komst að því um 

svipað leyti að viðhorf íslenskra kennara gagnvart nemendum með sérþarfir og 

breyttum kennsluháttum einkenndust af góðum vilja. Þeir töldu hinsvegar að 

stjórnvöld hefðu ekki skapað viðeigandi aðstæður til að framfylgja stefnunni 

um skóla án aðgreiningar. 

Nýlega birtist grein í Glæðum, tímariti sérkennara á Íslandi, um viðhorf 

sérkennara í grunnskólum til stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Niður-

stöður sýndu að 133 sérkennarar í grunnskólum telja 80% umsjónarkennara 

starfa mjög vel eða frekar vel að framgangi stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar en telja einungis 38% þeirra hafa jákvæð viðhorf til stefnunnar 

(Rannveig Klara Matthíasdóttir, Amalía Björnsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 

2013). Í meistararitgerð sinni í sérkennslufræðum kannaði Kristín Axels-

dóttir (2012) sýn og starfshætti fjögurra grunnskólakennara í skóla án að-

greiningar4. Niðurstöður hennar gáfu hinsvegar vísbendingar um valkreppur 

og togstreitu kennara og ósamræmi á milli kennsluhátta sem þeir töldu sig 

nota og athafna þeirra á vettvangi. Eins og efni þessa kafla gefur til kynna er 

áhugavert að gera frekari rannsóknir og beinar athuganir á viðhorfum og 

starfsháttum kennara eins og markmiðið var með þessari rannsókn. Í næsta 

kafla verður farið yfir aðferðafræði og framkvæmd hennar. 

                                                            
4 Hér á landi er lítið um rannsóknir á þessu sviði og mun ég því vísa í þessa nýlegu 

meistararitgerð þó það sé ekki vaninn í meistaraverkefnum. Ég tel mikilvægara að taka fram 
nýjar upplýsingar sem gagnast umfjöllun minni og rannsóknarefni fremur en að sleppa þeim.  
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4 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í 

upphafi kaflans verður greint frá viðfangsefni ritgerðarinnar og farið yfir 

rannsóknarsnið og aðferðir við gagnaöflun. Því næst verður greint frá vali á 

viðmælendum, greiningu og úrvinnslu gagna og trúverðugleika rannsóknar-

innar. Að lokum verður siðferðilegum álitamálum gerð skil og sagt frá 

ábyrgð rannsakanda.  

4.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Eins og kom fram í inngangi var markmiðið með rannsókninni að fá innsýn í 

reynslu kennara af starfinu og skilja betur hvernig þeir geta komið til móts 

við margbreytilegan hóp nemenda með fjölbreyttum kennsluháttum og 

með því að ígrunda starfshætti sína. Sjónum var beint að fagmennsku, 

ígrundun og kennsluaðferðum sem taka mið af þörfum og áhuga hvers 

nemanda og hvort samræmi væri á milli orða og gjörða kennaranna. Leitast 

var við að svara eftirfarandi meginrannsóknarspurningu í rannsókninni og 

nokkrum undirspurningum: 

 Hvernig reyna kennarar að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda? 

 Að hvaða marki er samræmi milli orða og gjörða kennaranna 
með tilliti til kennsluhátta sem henta margbreytilegum 
nemendahópum? 

 Beita kennarar ígrundun til að koma til móts við alla 
nemendur? 

Við þessum spurningum er ekkert eitt rétt svar eða einn sannleikur sem á 

við um alla kennarastéttina. Í eigindlegum rannsóknum er tilgangurinn að 

dýpka skilning á viðhorfum, upplifun og reynslu fólks og samskiptum þess. 

Áherslan er á að lýsa, skilja og túlka sjónarhorn viðmælenda á þeim tíma er 

rannsóknin stóð yfir (Hitchcock og Hughes, 1995; Lichtman, 2010). Raddir 

kennaranna í rannsókninni lýsa eingöngu reynslu þeirra, viðhorfum og 

upplifun þá stundina sem viðtöl eða vettvangsathuganir fóru fram. Ekki 

verður alhæft um viðhorf eða starfshætti allra kennara á landinu út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Hinsvegar veita niðurstöðurnar vonandi aukinn skilning á því hvað hefur 

gefist vel og hvað mætti betur fara til að koma til móts við alla nemendur. 



 

36 

Niðurstöðurnar geta stuðlað að því að hvetja kennara til að þróa og ígrunda 

starfshætti sína markvisst og auka skilning á því hvernig kennarar geta 

komið til móts við fjölbreytta nemendahópa í skóla án aðgreiningar.  

4.2 Rannsóknarsnið og aðferðir við gagnaöflun 

Val á rannsóknarsniði í eigindlegum rannsóknum þjónar þeim tilgangi að fá 

sem best svör við rannsóknarspurningum (Flick, 2009). Rannsóknarsniðið 

sem hentar þessari rannsókn kallast tilviksrannsókn (e. case study) og er 

nákvæm athugun á ákveðnu og afmörkuðu fyrirbæri eða tilviki. Þetta 

rannsóknarsnið á vel við þegar rannsaka á fyrirbæri við raunverulegar 

aðstæður (Bogdan og Biklen, 2003; Stake, 1998). Hér er fyrirbærið viðhorf, 

reynsla og starfshættir kennara í skólum með fjölbreyttum nemenda-

hópum.  

Til að fá sem heildstæðasta mynd af viðfangsefnum tilviksrannsókna er 

stuðst við margvísleg gögn af vettvangi (Creswell, 2003). Við framkvæmd 

rannsóknarinnar var stuðst við viðtöl, vettvangsathuganir og skráningarblöð 

fyrir ígrundun kennara. Þar að auki voru ritaðar heimildir nýttar sem og 

samantekt á lögum og reglugerðum sem viðkoma íslenskri menntastefnu, 

hlutverki og skyldum kennara og réttindum nemenda í skólasamfélaginu.  

4.2.1 Einstaklingsviðtöl  

Algengt er að nota viðtöl við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum til að 
fá lýsandi gögn um hvernig viðmælendur túlka sinn veruleika á einlægan 
hátt (Bogdan og Biklen, 2003). Viðtöl veita viðmælendum tækifæri til að tjá 
sig um rannsóknarefnið því umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en innihald 
samræðna ekki. Rannsakandi er rannsóknartækið og leitast við að auðvelda 
upplýsingaflæði milli hans og viðmælanda (Hitchcock og Hughes, 1995; 
Lichtman, 2010). 

Viðtöl voru tekin við sex kennara í þremur skólum á höfuðborgarsvæðinu 
í samvinnu við skólastjóra. Eitt formlegt viðtal var tekið við hvern kennara. 
Stuðst var við hálfopið viðtal og nýttur atriðalisti um umræðuefni (sjá 
viðauka B). Með því móti vildi ég fræðast um þeirra hugmyndir, skoðanir og 
viðhorf til kennslu og starfshátta sinna. Þessi tegund viðtala gaf frelsi til að 
leyfa viðtalinu að þróast og laga sig að hverjum viðmælanda fyrir sig. Ég gat 
spurt nánar þegar þörf var á og leyft sjónarmiði og frásögn viðmælenda að 
njóta sín. Öll viðtölin fóru fram í heimaskólum kennaranna að þeirra ósk og 
stóðu yfir í mislangan tíma, frá rúmum hálftíma yfir í einn og hálfan tíma. 
Reynt var eftir fremsta megni að hafa andrúmsloftið afslappað og þægilegt. 
Viðtölin áttu sér stað frá byrjun mars til loka apríl 2013 og afrituð orðrétt 
með leyfi kennaranna.  
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4.2.2 Vettvangsathuganir 

Gagnaöflun fól einnig í sér vettvangsathuganir á starfsháttum kennaranna. 

Markmið rannsóknarinnar var eins og áður kom fram að kynnast viðhorfum 

og hugmyndum kennara og athuga hvort og hvernig þær birtist í kennslu. 

Vettvangsathuganir með mismikilli þátttöku rannsakanda eru notaðar þegar 

markmiðið er að reyna að skilja hegðun og samskipti fólks í þeirra 

náttúrulega umhverfi (Gretar L. Marinósson, 2004; Lichtman, 2010).  

Ég fór og fylgdist með kennurum að störfum á sínum heimavelli. Hver 

kennari var heimsóttur í fimm til sex skipti í eina til þrjár kennslustundir í 

senn. Ég fór í margskonar kennslustundir á mismunandi tíma dags til að fá 

heildarmynd af skólastarfinu. Með því móti reyndi ég að öðlast meiri 

þekkingu á starfsháttum kennaranna því viðtöl gefa rannsakanda einungis 

innsýn í hvernig kennarar telja sig starfa en vettvangsathuganir veita 

upplýsingar um hvernig starfshættir eru í raun og veru (Flick, 2009). Ég 

fylgdist með hvernig kennslu var háttað, hvernig kennararnir tókust á við 

margbreytilega nemendahópa og úrlausn krefjandi verkefna í daglegu starfi. 

Óformlegar samræður eða viðtöl fóru einnig fram á vettvangi. Upplýsingar 

voru skráðar niður að vettvangsathugun lokinni ásamt vettvangsnótum. Ég 

talaði inn á upptökutæki eftir hverja heimsókn og afritaði nótur eins fljótt 

og hægt var. Gögnin voru nýtt til að bera saman orð og gjörðir kennaranna.  

Stuðst var við skráningarblöð fyrir vettvangsathuganir frá Messiers, 
Ferguson og Summer frá árinu 2000 (sjá viðauka C) til að afmarka það sem 
ég var að skoða en minnispunktar voru einnig skráðir í dagbók. Skráningar-
blöð nýttust við að skoða skipulag kennslustunda, kennsluhætti, samskipti 
kennara og nemenda og aðstæður og andrúmsloft í kennslustofu. Í upphafi 
rannsóknar þarf rannsakandi að taka ákvörðun um hversu mikið hann tekur 
þátt í skólastarfi á vettvangi (Bogdan og Biklen, 2003). Upphaflega stefndi 
ég að því að vera rannsakandi án þátttöku en reyndin varð önnur. Þátttaka 
mín var mismunandi eftir því hjá hvaða kennara ég var og hvernig 
nemendahópurinn tók á móti mér. Í sumum tilvikum aðstoðaði ég 
nemendur þegar það var viðeigandi eða þegar kennarar báðu um það. Ég 
var meðvituð um áhrif mín á vettvangi og að aðstæður geta aldrei verið 
fyllilega náttúrulegar þegar rannsakandi er viðstaddur.  

4.2.3 Dagbókarfærslur 

Dagbókarfærslur eru notaðar til að öðlast innsýn í reynslu viðmælenda og 

hugleiðingar þeirra um sjálfa sig sem manneskjur og fagfólk (Bell, 1999; 

Lichtman, 2010). Hér voru kennarar beðnir um að skrá hjá sér ígrundun um 

kennslustund í 3-4 skipti á sérstakt skráningarblað (sjá viðauka D). Leitað var 

svara við eftirfarandi spurningum:  
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 Hvað kenndi ég í dag? 

 Hvað gekk vel og hvers vegna? 

 Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Að lokum gátu kennarar skráð hjá sér punkta og minnisatriði um 

kennslustundina. Ég tel dagbókarfærslur hafa mikið gildi fyrir rannsóknina 

þar sem ég fékk tækifæri til að kanna markvissa ígrundun kennara á eigin 

starfi og kynnast því hvernig þeir töldu sig geta bætt starfshætti sína og 

eigin frammistöðu. Slíkt sjálfsmat hefur víðtækt gildi til að koma til móts við 

margbreytilega nemendahópa og efla fagmennsku kennara eins og kemur 

fram í rannsóknum Ragnhildar Bjarnadóttir (2008) og lögð er áhersla á í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Dagbókarfærslur eins kennarans verða því miður ekki til umfjöllunar. 

Misskilningur olli því að rannsakanda bárust ekki gögnin, þau glötuðust og 

ekki náðist að endurvinna skráningarnar.  

Með því að safna gögnum með fjölbreyttum aðferðum fékk ég tækifæri 

til að öðlast víðari sýn á raunveruleika, upplifun og sjónarmið kennaranna 

og fá margþættari upplýsingar til að svara rannsóknarspurningunum. 

4.2.4 Val þátttakenda 

Við val á viðmælendum var haft samband við skólastjóra í nokkrum skólum 

á höfuðborgarsvæðinu með tölvupóstum og símtölum. Það gekk misvel að 

fá svör en loks fékkst formlegt leyfi til að vinna rannsóknina í þremur 

skólum. Skólastjórar voru beðnir um að hafa samband við kennara á 

miðstigi sem gætu haft áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Miðstig var 

valið því þá er stundum talið að bil breikki á milli náms- og félagsþroska 

nemenda (Gretar L. Marinósson o.fl., 2007). Auk þess eru fleiri námsgreinar 

kenndar á miðstigi en á yngri stigum grunnskólans og það hentaði 

markmiðum rannsóknarinnar um að skoða hvernig gengur að stuðla að 

virkri þátttöku allra nemenda. Í framhaldi af því sendi ég tölvupóst á 

kennarana og við mæltum okkur mót innan veggja skólanna þar sem það 

hentaði kennurunum best. Þrír skólastjórnendur og sex kennarar veittu 

upplýst og skriflegt samþykki um þátttöku (sjá viðauka E og F).  

Kennararnir voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) því 

þeir vinna á stað þar sem líklegt er að hægt sé að fá svör við rannsóknar-

spurningunum. Með þess konar úrtaki ber rannsakendum að vanda val sitt á 

viðmælendum og hugsa með gagnrýnum hætti um hópinn sem kemur til 

greina til að fá gögn sem henta markmiðum rannsóknarinnar (Silverman, 

2010). Kostnaður og tími hafði einnig áhrif á val viðmælenda en það flokkast 
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sem hentugleikaúrtak (e. convenience sample) (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Ég er búsett á höfuðborgarsvæðinu og valdi 

viðmælendur sem ég átti auðvelt með að ná til.  

Til að öðlast margvíslega sýn á viðhorf og starfshætti kennara með 

mismunandi reynslu, þekkingu og bakgrunn voru ólíkir skólar heimsóttir. 

Annars vegar skóli sem einkenndist af teymisvinnu kennara í samkennslu 

árganga, og hinsvegar skólar þar sem hefðbundnara kennslufyrirkomulag var 

við lýði þar sem einn umsjónarkennari kenndi ákveðnum bekk eða námshóp. 

Fyrst var áætlað að ræða einungis við umsjónarkennara á miðstigi en tilviljun 

réði því að einn kennaranna var sérkennari í námsveri. Hann hafði áður starfað í 

áratugi sem umsjónarkennari. Ég tel að það hafi dýpkað skilning minn á 

undirbúningi, skipulagi og kennslu fyrir margbreytilegan nemendahóp. 

Viðmælendum og skólum eru gerð nánari skil í kafla fimm.  

4.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Við gagnagreiningu og úrvinnslu lagði ég mig fram um að lýsa, greina og 

túlka gögnin eins og Wolcott (2009) leggur áherslu á. Með því að lýsa 

gögnum er átt við að segja frá því sem kom fram og reyna að láta gögnin 

tala sínu máli. Markmiðið með að greina gögnin var að finna lykilhugtök, 

draga fram aðalatriði og sameina þau í flokka. Þegar gögn voru að lokum 

túlkuð voru niðurstöður tengdar við fræði og ályktanir dregnar út frá þeim. 

Túlkun á sér alltaf stað á grunni þekkingar og skilnings sem túlkandi hefur 

(Páll Skúlason, 1981). Hægt var að horfa á gögnin út frá ólíkum 

sjónarhornum en ég var meðvituð um að ég sem rannsakandi var hluti af 

rannsóknarferlinu og að skoðanir mínar, reynsla og upplifun höfðu áhrif við 

greiningu og túlkun gagna.  

Á meðan gagnaöflun stóð yfir byrjaði ég að afrita öll viðtöl frá orði til 

orðs og var með háleit markmið um að skrifa nákvæmar vettvangsnótur 

eftir hverja heimsókn til kennaranna, helst samdægurs. Það gekk ekki alltaf 

eftir og lærði ég að sýna sjálfri mér umburðarlyndi á meðan á 

rannsóknarferlinu stóð. Þegar gagnaöflun og afritun var lokið stóð ég 

frammi fyrir því eins og fleiri rannsakendur að vita ekki alveg hvar ég átti að 

byrja. Ég var byrjuð að „tala við“ gögnin strax í fyrstu vettvangsathugunum, 

hlusta á þau, máta þau við aðferðir, kenningar og hugtök og velta upp 

tengslum á milli þeirra. Ég ákvað að taka hlé frá gögnunum eins og 

rannsakendur gera oft (Bogdan og Biklen, 2003), lagði gögnin til hliðar 

sumarið 2013 og hóf gagnagreiningu á ný um haustið.  

Gagnagreining var þrískipt. Unnið var með gögn úr viðtölum, vettvangs-

athugunum og dagbókarfærslum og greint frá niðurstöðum í köflum sex til 
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átta. Við greiningu og úrvinnslu gagna úr viðtölum las ég þau nokkrum 

sinnum yfir og merkti þau ákveðnum lyklum. Með því móti fannst mér ég ná 

betri tengingu við gagnasafnið. Leitað var að þemum eða hugtökum sem 

virtust brjótast fram úr lykluninni. Í greiningarferlinu er oft nauðsynlegt að 

endurskoða lyklun, búa til flokka, endurskoða flokka og síðast en ekki síst að 

draga út þemu (Bogdan og Biklen, 2003; Lichtman, 2010). Eftir að hafa dregið 

lyklana saman í flokka komu í ljós fjögur meginþemu um viðhorf til starfsins. 

Þau fjalla um ástríðu og álag í starfi, samvinnu, fagmennsku og ígrundun 

kennara. Sama greiningarferli var unnið með gögn úr vettvangsathugunum og 

niðurstöður bornar saman við orð kennaranna. Þrjú meginþemu komu fram 

um samræmi orða og gjörða kennaranna. Þau fjalla um kennsluaðferðir 

skólanna, kennsluhætti kennaranna og lausnamiðaða hugsun. Unnið var á 

sama hátt með ígrundunarskráningar.  

Við greiningu og úrvinnslu gagna nýttist tækni sem kallast stöðugur 

samanburður (e. constant comparison method). Þá eru gögn borin saman í 

leit að samræmi eða misræmi í upplýsingum frá viðmælendum (Glaser og 

Strauss, 1999; Schwandt, 2007). Einnig var gagnlegt að nýta sjónarhorn sem 

kallast reynsluheimur (e. lifeworld) og snýst um hvernig reynsla og upplifun 

fólks mótast í samskiptum við aðra og hvernig fólk skilur raunveruleika sinn. 

„Lifeworld“ samanstendur meðal annars af orðum, gjörðum, viðhorfum og 

samskiptum fólks sem skapa merkingu í hinu hversdagslega lífi (Schwandt, 

2007). Félagslegar mótunarkenningar tengjast „lifeworld“ því samkvæmt 

þeim eru viðhorf, gildi og skilningur fólks ekki staðreyndir heldur hugsmíðar 

sem mótast hafa með reynslu og í samskiptum við annað fólk (sjá nánar í 

kafla 3.1). Þessi hugtök og kenningar komu til gagns við að dýpka skilning og 

auka þekkingu á fyrirbærinu sem hér var til rannsóknar, þ.e. viðhorf, reynsla 

og starfshættir kennara. Eins og áður kom fram var ekki leitast eftir einu 

réttu svari eða sannleika í rannsókninni. Í niðurstöðuköflum er töluvert 

stuðst við beinar tilvitnanir til að leyfa röddum kennaranna að njóta sín og 

veita lesendum tækifæri til að túlka orð þeirra á sinn hátt og gefa þeim 

merkingu.  

4.4 Siðferðileg atriði rannsóknar 

Mikilvægt er að rannsakendur séu öllum stundum meðvitaðir um ábyrgð 

sína í rannsóknarvinnu, jafnt aðferðafræðilega sem siðferðilega, tryggi 

persónuvernd og trúnað og reyni að trufla sem minnst á vettvangi 

(Creswell, 2003; Lichtman, 2010; Sigurður Kristinsson, 2003). Tvær af 

höfuðreglum siðfræði heilbrigðisgreina skiptu lykilmáli í þessari rannsókn en 

það eru sjálfræðisreglan og skaðleysisreglan. Þær fela í sér að sýna 
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þátttakendum virðingu, fá upplýst og frjálst samþykki og forðast að valda 

skaða (Bogdan og Biklen, 2003; Sigurður Kristinsson, 2003).  

Til að koma í veg fyrir misskilning var kennurunum afhent afritun af 

viðtölunum ef þeir vildu bæta einhverju við eða leiðrétta. Þeir lásu viðtöl sín 

yfir en komu ekki með neinar athugasemdir. Þeim var gerð grein fyrir því að 

farið yrði með öll gögn í rannsókninni sem trúnaðarmál, þátttakendum í 

rannsókninni gefin dulnefni og viðkvæmum upplýsingum lítillega breytt til 

að tryggja persónuvernd. Þeir voru látnir vita að gögnum yrði eytt að lokinni 

úrvinnslu og þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er ef þess væri 

óskað. Þeir voru einnig upplýstir um að rannsóknin hefði verið tilkynnt til 

persónuverndar.  

Ég lagði mig fram um að vera meðvituð um ábyrgð mína í orðum og 

athöfnum í rannsókninni. Ég gerði mitt besta til að gæta hagsmuna 

viðmælenda og nemenda, sýna þeim virðingu, fá upplýst samþykki, vera 

nákvæm og heiðarleg í lýsingum mínum af vettvangi og valda þeim ekki 

skaða á neinn hátt. Á fámennu landi eins og Íslandi getur verið 

vandmeðfarið að tryggja að skólar þekkist ekki af kennsluháttum eða 

skipulagi skólastarfs. Ítrustu varkárni var gætt við að tryggja leynd skólanna.  

4.5 Trúverðugleiki rannsóknar 

Í eigindlegum rannsóknum snúast gæði rannsókna meðal annars um 

hversu dæmigerðar niðurstöður eru, réttmæti, trúverðugleika og hagnýtt 

gildi þeirra (Kvale, 1989; Silverman, 2010). Trúverðugleiki snýst að miklu 

leyti um hæfni rannsakandans. Ég sem rannsakandi var aðal rannsóknar-

tækið við að safna gögnum, greina þau og túlka. Persónuleg reynsla 

rannsakanda og lífsviðhorf hans hafa áhrif á hvaða merkingu hann leggur í 

frásagnir fólks. Nauðsynlegt er að hann sé meðvitaður um að leggja eigin 

viðhorf og fyrirfram mótaðar hugmyndir til hliðar þegar hann nálgast 

viðfangsefnið (Bogdan og Biklen, 2003). Ég lagði mig fram um að vera 

heiðarleg í lýsingum mínum af vettvangi og í samskiptum við 

viðmælendur. Nærvera mín hafði óhjákvæmilega áhrif á kennara og 

nemendur, ég var meðvituð um að aðstæður væru ekki fyllilega eðlilegar 

og að hegðun þeirra var á einhvern máta ólík þegar ég var á svæðinu.  

Þá var einnig mikilvægt að hafa markmið rannsóknarinnar skýr og 

rannsóknaraðferðir í samræmi við rannsóknarspurningar til að stuðla að 

réttmæti rannsóknarinnar (Hitchcock og Hughes, 1995; Punch, 2005; 

Silverman 2010). Hér voru notuð viðtöl, vettvangsathuganir, dagbókar-

færslur og ritaðar heimildir. Með því að safna gögnum með fjölbreyttum 

aðferðum fékk ég tækifæri til að öðlast víðari sýn á raunveruleika, upplifun 
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og sjónarmið kennaranna og fá margþættari upplýsingar til að svara 

rannsóknarspurningunum. Slíkt kallast margprófun (e. triangulation) og er 

þekkt í eigindlegum rannsóknum til að skoða hvort gögn sem safnað er með 

ólíkum aðferðum gefi sambærilegar og trúverðugar niðurstöður (Schwandt, 

2007; Silverman, 2010). Auk þess er ábyrgð rannsakanda að niðurstöður 

leiði til og búi yfir ákveðnum sennileika (e. verisimilitude) og að þær veiti 

upplýsingar sem líklegar eru til að eiga við um aðra í svipuðum aðstæðum 

(e. transferability) (Schwandt, 2007).  

 



 

43 

5 Þátttakendur 

Skólarnir og kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni eru hér til 

umfjöllunar. Gerð verður grein fyrir hverjum skóla fyrir sig í stuttu máli og 

því næst farið yfir bakgrunn, reynslu og núverandi starf kennaranna. 

Upplýsingar sem hér koma fram eru teknar af heimasíðum skólanna og úr 

viðtölum við kennarana.  

5.1 Skólarnir 

Skólarnir sem tóku þátt í rannsókninni fengu dulnefnin Greniskóli, Birkiskóli 

og Furuskóli. Í skólunum eru milli þrjú hundruð og fjögur hundruð nemendur 

og rúmlega þrjátíu kennarar auk annarra starfsmanna. Greniskóli og Birkiskóli 

tóku til starfa um miðja síðustu öld en Furuskóli er nýlegur skóli sem 

starfræktur hefur verið í rúm tíu ár.  

Á heimasíðum skólanna er sagt frá mismunandi einkunnarorðum eða 

meginmarkmiðum í starfi. Samkvæmt þeim upplýsingum starfa þeir allir í 

anda Menntastefnu Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar (Hrund 

Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012) og 

áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti. 

Skólarnir leggja upp með að hver nemandi njóti sín í náminu á sínum 

forsendum og að starfið byggi á gleði, virðingu og samvinnu nemenda, 

kennara og foreldra. Vel var tekið á móti rannsakanda í öllum skólunum og 

andrúmsloft þægilegt.  

Greniskóli er starfræktur fyrir börn í fyrsta til sjöunda bekk. Ný bygging 

skólans var tekin í notkun rétt eftir aldamót og skólinn vel skreyttur 

listaverkum barna á öllum aldri. Birkiskóli er heildstæður og hefðbundinn 

skóli fyrir nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Snyrtimennska og skipulag 

einkenndi skólann. Furuskóli er yngsti og fjölmennasti skólinn og tók til 

starfa í nýrri byggingu fyrir nokkrum árum síðan. Í Furuskóla var samkennsla 

árganga fyrsta árið en það fyrirkomulag þótti ekki henta nægilega vel. Núna 

er tveimur árgöngum kennt í samliggjandi opnum rýmum en samkennsla er 

í smiðjum og þemavinnu ásamt listgreinum og íþróttum. Enn er verið að 

móta sýn skólans og starfshætti.  
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Sérkennarar og stuðningsfulltrúar starfa í öllum skólunum en Furuskóli 

er eini skólinn sem er ekki með námsver heldur er sérkennslu sinnt inni í 

bekkjum. Samantekt um aðstæður og skipulag skólanna má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Skólarnir í rannsókninni 

Skóli Námsrými Aðstaða Aðstoð í bekk 

Greniskóli Lokað Námsver Sérkennsla út úr bekk 

Birkiskóli Lokað Námsver Sérkennsla út úr bekk 

Furuskóli Opið Ekki námsver Sérkennsla inni í bekk 

 

5.2 Kennararnir 

Viðmælendur voru konur á ólíkum aldri, sú yngsta tæplega þrítug og sú 

elsta rúmlega sextug. Þær störfuðu allar á miðstigi (5.-7. bekkur) þegar 

rannsóknin fór fram fyrir utan eina sem var sérkennari og sinnti nemendum 

á öllum aldri. Þeirra saga verður sögð í þessum kafla (sjá töflu 2)5. 

 

Greniskóli  

Kennurunum í Greniskóla voru gefin nöfnin Tinna og Kata og kenndu sjötta 
bekk. Þar voru þrjátíu og fimm nemendur og þeim kennt í tveimur 
námshópum í samliggjandi stofum með sameiginlegu litlu miðrými. 
Hópunum var skipt upp í nokkrum námsgreinum. Tinna og Kata voru einnig í 
kennsluteymi með kennurum í fimmta bekk þegar kom að skipulagi 
þemavinnu og vali á milli árganga. Unnið var með eitt þema fyrir áramót og 
annað eftir áramót og í vali var unnið með fjölbreytt viðfangsefni eins og 
tafl, prjón, trúmál, landafræði, tungumál, stærðfræði og skartgripagerð. 

 

Tinna 

Tinna er tæplega þrítug og útskrifaðist sem grunnskólakennari fyrir fimm 
árum síðan. Hún hóf störf í Greniskóla fyrir nokkrum árum en hefur einnig 
verið í fæðingarorlofi. Tinna er róleg og yfirveguð með létta lund. Hún 
ætlaði ekkert endilega að verða kennari en rataði fyrir tilviljun í 
Kennaradeild Háskóla Íslands og sér ekki eftir því. Hún telur engu að síður 

                                                            
5 Vandasamt getur verið að finna út úr flóknum málfræðireglum íslenskrar tungu þegar 

kemur að kyni orða. Ég mun tala um kennarana í karlkyni í þessu verkefni til að lúta hinu 
málfræðilega kyni orðsins þó að allir viðmælendur hafi verið konur.  
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að námið sé ekki nógu hagnýtt og að þörf sé á frekari fræðslu um verkefni 
og leiðir sem hægt er að nota í kennslu.  

Tinna gerir ekkert skemmtilegra en að kenna. Henni þykir frábært að 
enginn dagur sér eins og kýs frekar að hafa krefjandi og fjölbreyttan 
námshóp en fyrirmyndarbekk. Hún kennir sautján barna bekk og þar af eru 
þrír afar krefjandi nemendur sem þurfa mikið á henni að halda. Hún hefur 
sterkar skoðanir á því hvað skólakerfið er gallað.  

Tinna telur kjarasamninga kennara hamlandi í starfi og veltir oft fyrir sér 
fyrir hvern skólakerfið er sniðið, kennarana eða börnin. Þó að hún sé að 
eigin sögn lausnamiðuð og jákvæð að eðlisfari þá telur hún niðurskurð eftir 
hrun hafa haft alvarlegar afleiðingar á gæði skólastarfs í hennar skóla. 

 

Kata 

Kata hefur kennt við Greniskóla í fimmtán ár og kennir sjötta bekk með 

Tinnu. Hún starfar einnig sem verkefnastjóri og ber ábyrgð á lausn eineltis-

mála, býr til kennsluefni og sinnir sérmálum nemenda sem þrífast illa í 

skólanum. Hún gæti að eigin sögn sinnt báðum störfunum í hundrað 

prósent vinnu sem getur reynst krefjandi áskorun.  

Kata er tæplega fertug. Hún er jákvæð og ákveðin og hefur trú á sjálfri 
sér. Hún ákvað á barnsaldri að verða kennari og elskar starfið að eigin sögn. 
Hún er meðvituð um sjálfa sig, talar mikið um starfið sitt við aðra og segist 
vera háð því að vinna með öðrum. Kata hefur á undanförnum árum sótt sér 
endurmenntun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og telur það hafa 
gagnast henni vel í starfi.  

Í námshópnum hennar Kötu eru tuttugu nemendur. Hún er með fjöl-
breyttan hóp nemenda og nokkra nemendur sem hafa átt við alvarleg veikindi 
að stríða. Einn nemandi hennar er með alvarlega námsörðugleika og fær 
stuðning í nokkrum námsgreinum utan bekkjar. Hún leggur sig fram við að 
tengjast öllum nemendum sínum og gefa sér tíma til að ræða við þá um málefni 
líðandi stundar.  

 

Birkiskóli  

Viðmælendur í Birkiskóla fengu nöfnin Erla og Saga. Saga var umsjónar-
kennari í sjötta bekk, með þrjátíu og tvo nemendur sem skipt var í tvo 
námshópa. Hvor hópur hafði sinn umsjónarkennara og heimastofurnar lágu 
hlið við hlið með hurð á milli. Kennarar í sjötta bekk funduðu vikulega með 
öðrum kennurum á miðstigi og unnu í sameiningu að skipulagi á námi og 
kennslu. Erla var sérkennari og sinnti kennslu barna á aldrinum sex til sextán 
ára í námsveri skólans. Hún fór ekki inn í bekki heldur komu nemendur til 
hennar og var hún ánægð með það fyrirkomulag.  
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Erla 

Erla er aldursforseti viðmælenda og er rúmlega sextug. Hún hefur starfað á 

sviði uppeldis- og kennslu í rúm fjörutíu ár og finnst ennþá jafn gaman að 

kenna. Hún er grunnskólakennari í grunninn en lauk sérkennaraprófi nokkrum 

árum síðar. Erla er reynslubolti, kraftmikil, ákveðin og framtakssöm. Hún hét 

því að stíga aldrei fæti framar í grunnskóla aftur eftir tíu ára starfsreynslu og 

fór að sinna hinum ýmsu störfum.  

Hún hefur víðtæka reynslu í ýmsum sérúrræðum fyrir börn og unglinga 

með fötlun eða aðrar sérþarfir en rataði engu að síður aftur inn í 

grunnskólann og starfar þar enn. Hún ætlaði sér alltaf að verða kennari og þó 

að henni þyki þetta alltaf jafn skemmilegt starf þá viðurkennir hún að það sé 

komin ákveðin þreyta í hana sökum aldurs og álags. Erla hefur unnið í 

Birkiskóla í tíu ár en tók við stöðu sérkennara fyrir fimm árum síðan og stefnir 

á að sinna því hlutverki þar til hún fer á eftirlaun.  

Erla vinnur í námsveri Birkiskóla og sinnir þar nemendum frá fyrsta til 

tíunda bekkjar. Hún er með þéttskipaða stundartöflu af hóptímum, sér um 

að leggja fyrir próf, skimanir og kannanir og sinnir greiningum á 

lestaraörðugleikum og lesblindu.  

Erla telur starf sitt felast í því að vera til staðar fyrir öll börn en ekki 

einungis börn sem eiga við námsörðugleika að stríða eða eru með fötlun 

eða skerðingu. Hún telur sig eiga í góðum samskiptum við nemendur og 

hefur reynt að nýta áhugasvið nemenda í kennslu. Hún er vel að sér um 

hljómsveitir eins og Rammstein og Prodigy svo fátt eitt sé nefnt.  

 

Saga 

Saga er reynslumikill grunnskólakennari. Hún er að nálgast sextugt, hefur 

kennt í tuttugu og fimm ár og viðað að sér reynslu úr fjöldamörgum skólum 

víðsvegar um land. Hún bjó erlendis um tíma við nám og störf og segist búa 

að dýrmætri reynslu við að kenna fjölbreyttum nemendahópum. Saga hefur 

umsjón með sextán nemendum en kennir öllum sjötta bekk náttúrufræði, 

íslensku og leiklist. Hún og samkennari hennar í sjötta bekk skipta á milli sín 

námsgreinum eftir áhugasviði og menntun og skipuleggja námið í 

sameiningu.  

Saga hafði hugsað sér að verða leikskólakennari þegar hún var yngri og 

breyta samfélaginu. Hún dreif sig hinsvegar í Kennaraháskólann þó að hún 

hefði litla trú á því að hún gæti kennt en telur sig afkastamikinn og farsælan 

kennara í dag. Hún er glaðlynd, hlý og yfirveguð. Hún telur sig lánsama að fá 

borgað fyrir að gera það sem henni þykir skemmtilegt og telur sér vera 

treyst fyrir því dýrmætasta sem til er í heiminum. 
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Saga hefur unnið í mörgum skólum með mismunandi áherslum og lent í 

margvíslegum ævintýrum á sínum starfsferli. Saga hugsar mikið um 

starfshætti sína og samskipti við annað fólk. Hún segist hafa lært mikið um 

sjálfa sig á undanförnum árum og er meðvituð um kosti sína og galla. Hún 

hefur trú á fólki og líður yfirleitt vel í Birkiskóla.  

 

Furuskóli  

Kennararnir í Furuskóla voru kallaðir Viktoría og Dröfn. Þær kenndu sjötta og 

sjöunda bekk ásamt tveimur öðrum umsjónarkennurum og tveimur 

stuðningsfulltrúum. Þær kenndu í stóru rými með nokkrum minni herbergjum 

og svæðum. Nemendafjöldi var rúmlega áttatíu sem skiptist niður í fjóra 

umsjónarhópa. Þær höfðu báðar umsjón með um tuttugu nemendum en 

kenndu flestum í árgöngunum. Hvor árgangur um sig hafði sitt heimasvæði en 

viss herbergi voru samnýtt. Tveir nemendur þurftu mikla aðstoð 

stuðningsfulltrúa en þeir sinntu einnig öðrum nemendum ásamt 

sérkennurum. Í skólanum var markvisst unnið að því að samþætta 

námsgreinar. 

 

Viktoría 

Viktoría er þrjátíu og fimm ára gömul og útskrifaðist sem grunnskólakennari 

fyrir tæpum áratug. Hún hóf störf við Furuskóla þá um haustið og 

starfsánægja hennar er mikil. Viktoría er sjálfsörugg og yfirveguð. Hún hefur 

unnið með börnum frá því að hún fór á vinnumarkaðinn, sem 

stuðningsfulltrúi, afleysingakennari og flokkstjóri.  

Viktoríu þykir starf sitt meiriháttar en launin skammarleg. Hún hefur 

aldrei upplifað leiða í starfi og þakkar það góðum stjórnendum og 

jákvæðum og hvetjandi starfsanda. Viktoría er að undirbúa sig fyrir kennslu 

flest kvöld vikunnar og telur það ekki réttlátt gagnvart nemendum að koma 

óundirbúin til vinnu. 

Viktoría er einnig tengiliður á miðstigi og tekur að sér að kynna starfsemi 

Furuskóla og er stolt af honum. Hún segir flott starf unnið í skólanum og þar 

sé mikill faglegur metnaður. Hún telur að kennarar þurfi að vera duglegir að 

sækja sér endurmenntun og þora að fara nýjar leiðir í kennslu.  

 

Dröfn 

Dröfn er hress og jákvæð kona um fertugt. Henni þótti kennarastarfið 

snemma heillandi, hún ákvað að verða kennari þegar hún var unglingur og 

getur ekki hugsað sér að starfa við annað. Hún er búin að starfa sem 
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grunnskólakennari í rúm tuttugu ár bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á 

landi og hefur gaman af vinnunni sinni.  

Hún telur mikilvægt að hugsa jákvætt þegar upp koma erfiðleikar eða 

hindranir og skoða hlutina út frá öllum sjónarhornum. Hún telur sérstaklega 

mikilvægt að ræða vandamál við aðra og nýta styrkleika hvers kennara í 

kennslu. Hún er mjög ánægð með samstarf, vinnuanda og teymiskennslu í 

sínum skóla.  

Dröfn segir þær í teyminu reyna að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til 

að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Á sínum starfsferli hefur Dröfn 

aldrei upplifað betra kennslufyrirkomulag og samstarf við stjórnendur en í 

Furuskóla. 

 

Tafla 2. Kennararnir í rannsókninni 

 

Nafn Aldur Starfsaldur Árgangur Starfsheiti Fjöldi nem. Skóli

Kata 39 ára 13 ár 6. bekkur
Umsjónarkennari 

Verkefnisstjóri
20 Greniskóli

Greniskóli

Erla 61 ára 42 ár 1.-10. bekkur Sérkennari 1 - 8 Birkiskóli

Tinna 28 ára 5 ár 6. bekkur Umsjónarkennari 17

Birkiskóli

Viktoría 35 ára 8 ár 6. bekkur 20 Furuskóli

Saga 57 ára 22 ár 6. bekkur Umsjónarkennari 16

Umsjónarkennari 

tengill/stigstjóri

FuruskóliDröfn 40 ára 21 ár 7. bekkur Umsjónarkennari 21
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6 Viðhorf til starfsins 

Hér verður fyrst til umfjöllunar ástríðan sem kennararnir höfðu fyrir starfinu 

og nemendum sínum ásamt þeirri tilfinningu að upplifa sig vanmáttuga í 

vissum aðstæðum. Því næst verður greint frá hugmyndum kennaranna um 

undirbúning og skipulag kennslu og samvinnu. Að lokum verður varpað ljósi 

á hvað þeim þótti mikilvægast við fagmennsku kennara og viðhorf þeirra til 

ígrundunar til að koma til móts við margbreytilega nemendahópa.  

6.1 Ástríða og álag í starfi 

Allir kennararnir tóku fram að þeir gerðu fátt skemmtilegra en að kenna. 

Þeir töldu það forréttindi að fá að vinna við áhugamál sitt og njóta þess að 

kenna í umhverfi þar sem enginn dagur væri eins. Þeir voru sammála um að 

líðan nemenda væri ofar öllu og að samskipti ættu að einkennast af virðingu 

og væntumþykju. Fram kom að undirbúningur og skipulag kennslu skipti 

miklu máli og að vinna við jákvæðan og lausnamiðaðan starfsanda.  

Flestir kennararnir töluðu um að þeir hefðu gaman af að vinna við 

krefjandi aðstæður og takast á við fjölbreytt verkefni. Áhugi kennaranna og 

metnaður leyndi sér ekki þegar þeir töluðu um starfið sitt eða eins og Kata 

komst að orði: 

það skiptir ótrúlega miklu máli að vera glaður, þú veist, ég er 

alltaf að hugsa um húmor í kennslu [...] og ég man þegar ég var 

að byrja að kenna þá sagði einhver kennari við mig að maður 

ætti ekki að brosa fyrir áramót [...] ég er rosalega ósammála 

því. 

Kennurunum þótti mikið atriði að mæta nemendum sínum þar sem þeir 

voru staddir og nýta áhugasvið þeirra. Einn talaði um að viðhorf sín til 

starfsins hefðu ekkert breyst í fjóra áratugi og að í skóla án aðgreiningar 

væri hagur allra nemenda í fyrirrúmi. Þeir sögðust ekki endilega vera með 

sama námsefni fyrir alla og vildu gera sitt besta til að nemendum liði vel þó 

það gengi misvel. Smiðjurnar í Furuskóla voru taldar ganga vel til að virkja 

nemendur en þá var unnið með blöndun árganga og samþættingu 

námsgreina eins og myndlist, textíl, heimilisfræði, íþróttir og leiklist svo fátt 
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eitt sé nefnt. Eitt af því sem Saga var ánægð með var þegar henni tókst að 

virkja námsáhuga nemenda:  

það sem er kannski mesta gleðin eiginlega finnst mér, í mínu 

starfi, mér finnst allir krakkar koma til [...] sem ég er búin að 

vera með og ég er rosalega hamingjusöm yfir því. Einhvers 

staðar finna þau svona gleði og finna sinn veg inn í að fara að 

læra.  

Allir kennararnir töldu skipta miklu máli að vera kurteis, koma vel fram við 

samstarfsfólk og nemendur. Að þeirra mati þurfa kennarar að vera víðsýnir, 

taka tillit til skoðana annarra og vera opnir fyrir nýjungum. Þá verði starfið 

skemmtilegt og fjölbreytt. Flestir greindu frá því að þeim hætti til að taka 

mál nemenda inn á sig. Þá væri gott að eiga góða að, stjórnendur, 

samstarfsfólk og fjölskyldu.  

Það var greinilegt á þessum gögnum að viðhorf kennaranna voru jákvæð 
til starfsins og þeir nutu þess að vinna með nemendum, eða eins og Kata 
orðaði það: „ég bara elska þetta starf, mér finnst það æði en mér finnst ég 
hafa fengið rosa mikið tækifæri til að þróast og þroskast“. Orðin 
skemmtilegt, frábært og gaman komu samanlagt tæplega hundrað sinnum 
fyrir í viðtölunum og það leyndi sér ekki ástríðan sem þeir höfðu fyrir starfi 
sínu.  

Viðhorf og líðan kennaranna var þó síður en svo eingöngu á jákvæðu 
nótunum. Álag, hindranir, vanmáttur, uppgjöf, „burn out“ og skortur á 
stuðningi bar á góma hjá flestum þeirra. Þegar kom að umræðu um 
hindranir og álag höfðu allir viðmælendur upplifað uppgjöf eða vanmátt í 
starfi sínu, eins og Dröfn orðaði það: „maður vill náttúrulega gera sitt besta 
en maður hefur ekki tíma til að gera nærri allt sem maður þarf eða vill“. 
Flestir töluðu um að laun kennara mættu vera hærri, tími til undirbúnings 
meiri. Allir kennararnir töluðu um skort á fjármagni. Þeir töluðu um flókin 
og krefjandi foreldrasamskipti og tíð fundahöld. Nokkrir töluðu um að þeir 
ættu erfitt með að sætta sig við neikvæð viðhorf til kennara í samfélaginu 
og hvað samstarf gæti verið flókið og hamlandi.  

Allir nema einn töluðu um að hafa á einhverjum tímapunkti verið við það 
að brenna út í starfi eða eins og þeir kölluðuðu það „burn out“. Tveir 
kennarar ræddu hvernig skólakerfið og stuðningsleysi á vettvangi hafði 
dregið úr þeim kraft og eldmóð á ákveðnum tímapunkti. Tinna var að 
komast á það stig þegar viðtal var tekið við hann vorið 2013 og lýsti 
ástandinu á eftirfarandi hátt:  
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skólakerfið er bara þannig að ég er sífellt að setja börn í 

aðstæður sem þau ráða ekki við og ég veit að þau ráða ekki við 

það og ég hef samt engin önnur úrræði og svo fer allt úrskeiðis 

sem ég veit að fer úrskeiðis. 

Hún þurfti oft að sinna úrlausn deilumála og finna lausnir við samskipta- og 

hegðunarvandamálum nemenda í daglegu starfi, eða „slökkva elda“ eins og 

hún kallaði það. Tinna hafði engan stuðning í bekknum og hún var ráðalaus 

þegar nemendur misstu stjórn á skapi sínu. Hana vantaði aðstoð og upplifði 

að hún væri ekki til staðar. Hún taldi ekki gott fyrir nemendur að þurfa að 

sitja á skrifstofu skólastjóra í hvert sinn sem eitthvað kom upp á sökum þess 

að hún gat ekki leitað á önnur mið.  

Fleiri voru á sama máli og fannst kerfið virka illa. Nokkrir nefndu að bið 
eftir greiningu væri hvimleið en nauðsynlegt að fá greiningu til að geta ráðið 
inn stuðningsfulltrúa til að aðstoða kennara í bekk. Erla nefndi að kennarar 
nýttu sér oft aðstoð sérkennara í námsveri Birkiskóla til að aðstoða 
nemendur við að ræða málin í ró og næði. Þrír kennaranna töluðu um að 
geta ekki gert allt sem þeir vildu gera fyrir nemendur sína eða að lausnir 
væru óframkvæmanlegar vegna fjármagnsskorts. Tinnu var mikið niðri fyrir 
þegar hún sagði: 

maður getur ekki gert það sem maður vill gera og að upplifa að 

maður hefur fullt af hugmyndum og fullt af leiðum sem maður 

vilji fara en að geta ekki gert það því að skólinn er bara í 

einhverju boxi sem maður kemst ekki út úr. 

Tveir kennaranna unnu í nýjum skóla og gerðu sér grein fyrir því að þeir stóðu 

mjög vel í samanburði við aðra skóla í landinu varðandi allan búnað, tæki, tól 

og húsnæði. Þeir upplifðu engu að síður að það vantaði fjármagn til að sinna 

krefjandi nemendum sem þrifust illa í skólakerfinu. Allir kennararnir ræddu 

erfiðleika í tengslum við nemendur sem sýndu erfiða hegðun, úrræðaleysi í 

þeim málum og að finnast þeir ekki vera að gera nógu vel. Margir töluðu um 

að vera alltaf með hugann í vinnunni eða eins og Dröfn orðaði það þá væru 

nemendur ofar öllu: „ef maður vaknar á nóttunni þá fer maður að hugsa um 

vinnuna, en ekki börnin sín“.  

Traust milli heimilis og skóla var grundvöllurinn að farsælli samvinnu að 

mati kennaranna og að allir væru saman í liði að leita leiða til að aðstoða 

nemendur. Þó að kennararnir hafi tjáð sig óbeislað um erfiðleika í starfi og 

fannst stundum merkilegt hvað þeir væru tilbúnir að leggja á sig miðað við 
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starfsumhverfið sem þeir unnu í, þá var kennararstarfið engu að síður það 

skemmtilegasta sem þeir vissu. 

6.2 Aldrei aftur einyrki 

Samvinna kennara var ofarlega í huga viðmælenda í rannsókninni. Þeir 

undirbjuggu og skipulögðu kennsluna með öðrum en fjórir þeirra voru engu 

að síður að kenna einir í stofunum sínum. Þeir treystu mikið hver á annan 

við að deila ábyrgð og voru ánægðir með samvinnuna í sínum skóla. Þrír 

kennarar töluðu um að ágreiningsmál ræddu þeir við skólastjórnendur. Með 

því móti fengju þeir annað sjónarhorn og stuðning við að leysa úr málum. 

Einn kennari upplifði skort á upplýsingaflæði á sínum vinnustað en var að 

leita leiða til að bæta samvinnu og samskipti þegar rannsóknin fór fram. 

Kennarar sem unnu saman í teymi sögðust hafa mikinn stuðning hver af 

öðrum. Sumir töluðu einnig mikið saman utan skólatíma. Saga nefndi hvað 

henni líkaði vel að vinna með sér yngri kennara. Það var um þrjátíu ára 

aldursmunur á þeim og að mati Sögu bættu þær hvor aðra upp. Henni þótti 

samvinnan skemmtileg og hafði orð á því að þær fengju hugmyndir saman 

sem henni myndi aldrei detta í hug einni.  

Kennararnir í Furuskóla voru þeir einu sem unnu virkilega teymiskennslu 

þar sem tveir eða fleiri kennarar sinna framkvæmd kennslu ásamt skipulagi 

og námsmati. Þeir sögðust ekki geta farið til baka og verið einir í kennslustofu. 

Þeir höfðu aldrei upplifað eins gott samstarf eins og í Furuskóla eða eins og 

Dröfn orðaði það „við erum mjög ólíkar allar en það er bara svo skemmtilegt, 

við nýtum styrkleikana hver hjá annarri“.  

Helmingur viðmælenda hafði reynslu af ólíkri samvinnu og hafði orð á 

því að teymi þyrfti að smella saman til að ganga upp, og það færi algjörlega 

eftir því með hverjum maður ynni. Kennararnir voru sammála um að 

auðvitað fylgdi starfinu heilmikið álag en að skólamenningin og samskipti 

við stjórnendur og samstarfsfélaga skipti lykilmáli. 

6.3 Hið flókna hugtak fagmennska 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir skilgreindu fagmennsku og hvað 

væri mikilvægast við hana. Hugtakið vafðist fyrir flestum þeirra og þrír 

höfðu orð á því að þetta væri erfið spurning. Einn kennarinn velti þessu fyrir 

sér og spurði: „þetta er svo erfitt orð þetta fagmennska, er það eitthvað 

sem maður les í bók eða er það eitthvað sem kemur innan frá“? Allir 

kennararnir töluðu um að sanngjörn framkoma kennara, traust og virðing 

við nemendur væri eitt það allra mikilvægasta við fagmennsku kennara. 
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Skólastarf ætti fyrst og fremst að snúast um að nemendum liði vel og gætu 

notið sín á eigin forsendum.  

Nokkrir kennaranna töluðu um námskrár og endurmenntun sem 

mikilvægan þátt fagmennsku og að hafa tilgang og markmið með því sem 

kennarar gerðu. Kata tengdi fagmennsku við fræði, lög og reglugerðir en 

fleiri töluðu um mikilvægi þess að vera vel upplýstir, afla sér þekkingar, 

hlusta á það sem aðrir gera og vera opnir fyrir nýjungum. Nokkrir töluðu um 

að góðir fagmenn þurfi að vera víðsýnir og tilbúnir að hlusta á sjónarmið 

annarra. 

Flestir kennararnir töldu fagmennsku mótast af reynslunni en einnig 

tengjast persónueinkennum og framkomu kennara. Þeir lögðu áherslu á að 

vera glaðir og ánægðir í starfi sínu, sýna hlýju en hafa þó ákveðna fjarlægð. 

Þeir töluðu um að koma vel fram við nemendur og eins og Dröfn sagði að 

einbeita sér að því að byggja þá upp en ekki brjóta þá niður:  

það kemur á undan námsefninu segi ég, því þau læra ekki neitt 

nema þeim líði sæmilega í skólanum. Já, það er bara þannig. 

Þannig að það kemur alltaf fyrst hjá mér. 

Viðhorf til nemenda tengdist líka fagmennsku að mati kennaranna. Viktoría 

vildi að samskipti hennar við nemendur byggðu á vináttu. Hún sagðist vilja 

tala við nemendur á jafningjagrundvelli en að þeir líti samt aðeins upp til 

kennaranna og beri virðingu fyrir þeim. Saga taldi sig alltaf hafa unnið eins 

og gert er ráð fyrir í nýju námskránni. Hún vildi vinna með lýðræðislega 

kennslu í þeim skilningi að nemendur hafi rödd, skipti máli og hafi tækifæri 

til að spreyta sig. Hún sagði: 

Jú, fagmennska er líka um endurmenntun og svoleiðis en mér 

finnst bara þetta persónulega viðhorf til nemandans vera 

grundvallaratriðið. Þetta hvernig ég mæti þessum einstaklingi. 

Kennararnir töldu fagmennsku tengjast fjölbreyttu og einstaklingsmiðuðu 

námi og að vera í góðum samskiptum og tengslum við nemendur og 

foreldra. „Fagmennska snýst um að kennarar séu tilbúnir að mæta þörfum 

allra nemenda á þeirra grundvelli“, sagði Tinna. Hún talaði um að lesa í 

hegðun nemenda sinna, sum börn þyrftu bara að láta halda utan um sig: 

„ég vil bara að þau hafi jákæða upplifun af því að vera í skóla“. Henni fannst 

persónueinkenni kennarans tengjast fagmennsku meira en ytri rammi 

skólastarfs. Henni þótti miður hvað pólitík hafði mikið að segja um rekstur 

skóla á kostnað fagmennsku.  
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Einn kennari talaði um að kennarar verði að hafa hjartað á réttum stað 

og geta lesið í aðstæður. Erla sagði meðal annars:  

ég myndi vilja hafa það sem svona eftirmæli eftir mig að ég hafi 

verið mikil fagmanneskja í sambandi við það sem ég var að 

gera, ég veit hvað ég á að gera, ég veit hvað kemur best, ég 

kann að finna ákveðnar aðferðir til þess að hjálpa krökkum. 

Flestir kennararnir töldu persónulega starfshæfni ekki síður mikilvæga en 

faglega og hagnýta hæfni. Þeim var tíðrætt um velferð nemenda sinna og 

sönn og heiðarleg samskipti við þá.  

6.4 Ígrundun allan sólarhringinn? 

Allir kennararnir voru spurðir að því hvort og hvernig þeir beittu ígrundun í 

starfi. Svörin voru mismunandi og sýn þeirra á hugtakið með ólíkum hætti. 

Flestir hugsuðu mikið um vinnuna og nokkrir nefndu að þeir væru með hana 

í huga nánast frá morgni til kvölds, eins og kom fram í kafla 6.1 um ástríður 

og álag í starfi. Allir höfðu orð á því að þeir ræddu vinnuna við samstarfsfólk 

eða stjórnendur og sumir við vini og fjölskyldu. Fæstir töluðu um að skrá hjá 

sér markvissa ígrundun á skráningarblöð, frekar var talað um að punkta hjá 

sér og ræða við aðra. Tveir kennaranna töldu sig hafa of lítinn tíma til að 

setjast niður og ræða við aðra um málefni nemenda og starfið í heild. Einn 

kennaranna velti fyrir sér hvort ígrundun ætti almennt að vera svo markviss: 

„maður hugsar alltaf það sem maður er að gera held ég“. Sumir skrifuðu 

punkta á fundum eða með teyminu sínu en annars sögðu þeir ígrundun 

sjaldan á blaði.  

Nokkrir töluðu um ígrundun með uppgjafartóni. Fram komu sjónarhorn 

um tímaskort og lítið svigrúm til að sinna faglegu hliðinni á starfi sínu. Sömu 

kennarar töluð hinsvegar nokkrum sinnum um það í viðtölunum að þeir 

væri alltaf að leita að úrræðum fyrir nemendur sína. Tinna sagði í viðtalinu: 

„með þennan hóp þá reynir maður allt, þú veist ég prófa, það er bara allt í 

gangi“. Dröfn taldi kennara hafa gott að því að setjast niður og skoða 

starfshætti sína en: 

maður á að undirbúa morgundaginn og hringja í foreldra og 

þetta allt, fara yfir verkefni og þá bara sorry, klukkan er orðin 

fjögur, eða hálf fimm eða stundum orðin sex og ég þarf að fara 

heim. 
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Margir voru jákvæðir í garð ígrundunar og höfðu frá áhugaverðum reynslu-

sögum að segja. Einn veturinn voru kennarar á miðstigi í Greniskóla að reyna 

að finna lausnir fyrir nemendur sem áttu erfitt með einbeitingu og úthald í 

kennslu. Nokkrir kennarar ákváðu að nýta áhugamál þeirra og styrkleika og 

búa til tæknihóp. Kennararnir veittu þessum nemendum tækifæri til að 

sérhæfa sig í tæknimálum skólans og sjá um þau í samstarfi við einn 

kennarann. Hópurinn var enn starfandi þegar rannsóknin fór fram.  

Kata sagði frá erfiðum samskiptum við nemanda og fjölskyldu hans. Hún 

var orðin ráðþrota og hugsaði sífellt um hvernig hún gæti snúið þessari 

neikvæðu þróun við. Hún hugsaði þetta í nokkra daga og ákvað að byrja á 

að hrósa barninu markvisst á hverjum degi. Á tveimur vikum höfðu miklar 

breytingar átt sér stað. Nemandinn, fjölskyldan og kennarinn voru ánægð 

og traust hafði myndast á nýjan leik. Þetta þótti henni virkilega 

skemmtilegt: „og hjá mér að finna alltaf eitthvað jákvætt um hann [...] þetta 

var algjört svona VÁ moment“. Í þessu dæmi hafði kennarinn breytt sínum 

gjörðum og það gerði gæfumuninn.  

Einn kennarinn talaði um að honum þætti eðlilegt að nemendur bentu á 

það sem betur mætti fara í hans fari eða kennslunni. Hann hafði til að 

mynda fengið ábendingu frá stelpu um að hann notaði einungis strákanöfn í 

dæmisögu í heimakrók. Hún sagði: „má ég benda þér á að þú ert bara búin 

að taka dæmi af strákum en við erum fullt af stelpum hérna líka“. Honum 

þótti það gagnlegt og skemmtilegt, sérstaklega þar sem hann lagði áherslu á 

umræðu um jafnrétti við nemendur sína.  

Dröfn hafði reynslu af því úr öðrum skóla að kennarar fóru á milli 

kennslustunda hjá hver öðrum, fylgdust með og skráðu tíu jákvæð eða 

neikvæð atriði. Svo var sest niður og farið yfir listann. Hún var ánægð með 

þessa ígrundun og taldi hana markvissa. Henni fannst frábært að hafa 

einhvern inni í stofunni sinni og leiða til þess að hún hugsaði meira um 

starfshætti sína. Mikið var rætt um starfshætti í teyminu hennar og 

kennararnir hugleiddu hvort þeir ættu að taka upp svona markvissa ígrundun.  

Handleiðsla virtist hafa aðstoðað Viktoríu og samkennara hennar við 

ígrundun í starfi. Þeir þurftu að meta hvern annan og hún fann mikinn mun 

á kennsluháttum sínum milli ára eftir að hún fór að skoða vinnubrögð sín á 

markvissan hátt undir handleiðslu fagmanneskju. Henni fannst hún hæfari 

til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir en áður og sagðist hafa öðlast aukið 

sjálfstraust sem kennari.  

Tveir kennaranna töluðu um að það hefði tekið þá langan tíma að læra 

hvernig samskipti þeir vildi eiga við sína nemendur og hvernig þeir vildu koma 

fram. Þeir sögðust velta því mikið fyrir sér hvernig þeir væru og hvernig starfið 
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væri og töldu það vera hluta af starfsháttum skólans. Einn sagðist fara 

reglulega inn til skólastjórans og ræða við hann: „ég var lélegur núna, ég gerði 

þetta og þetta“. Því næst ræddu þau aðstæður, hvað gekk illa, af hverju brást 

hann svona við og hvað mætti betur fara. Erla sagðist alltaf verið gagnrýninn á 

sjálfan sig. Hún hafi gert fullt af mistökum í gegnum tíðina en borið gæfu til að 

geta lært af þeim. Hún taldi sjálfsígrundun bráðnauðsynlega því annars ættu 

kennarar á hættu að brenna út og verða illa liðnir af nemendum. 

Tveir kennaranna töluðu um mikilvægi þess að sinna sjálfsvinnu í 

persónulega lífinu. Annar þeirra fór reglulega í nudd og til sálfræðings og 

hinn hafði reynslu af samtökum sem vinna með jákvæð og heilbrigð 

samskipti. Kata sagði:  

þú veist eitthvað sem gengur illa, af hverju brást ég svona við 

og, og svo bara spáir maður í það, ég bara spái í það í minni 

sjálfsvinnu af því að ég er þannig, ég er alltaf að skoða hvernig 

ég er.  

Saga sagðist sífellt vera að spyrja sig: „hvað get ég gert til að hjálpa barninu 

að ná tökum á þessu?“ Hún sagðist hafa breytt kennsluháttum sínum á 

undanförnum árum. Hún væri ekki eins bókamiðuð og áður og notaði tölvur 

meira í takt við samfélagsbreytingar. Að lokum sagði hún: „ég yrði sjálf svo 

pirruð og leið ef ég væri alltaf í sama farinu“. 

Miðað við upplýsingar sem fengust í viðtölunum var augljóst að fæstir 

gáfu sér tíma til að skrá niður markvissa ígrundun um kennslustundir en 

voru sífellt að hugsa um vinnuna. Skráningarblöð fyrir ígrundun um kennslu-

stundir komu að gagni til að skoða ígrundun kennarana enn frekar og 

niðurstöður úr þeim verða til umfjöllunar í kafla átta.  

6.5 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um viðhorf kennara til starfsins og áhersla á ástríðu í 

starfi, álag, samvinnu, fagmennsku og ígrundun. Í ljós kom að allir kennararnir 

höfðu gaman af starfinu sínu og voru hrifnir af fjölbreytni starfsins. Velferð 

nemenda var þeim ofarlega í huga og þeir töldu líðan nemenda skipta 

lykilmáli. Samskipti kennara og nemenda áttu að einkennast af virðingu og 

væntumþykju að þeirra mati.  

Kennararnir upplifðu mikið álag í starfi sínu og þótti krefjandi að sinna 

margbreytilegum hópi nemenda. Sumir höfðu upplifað uppgjöf og vonleysi 

og verið nálægt því að hætta í starfi á einhverjum tímapunkti. Umræður um 

laun, fjármagn og stuðningsleysi komu fram hjá flestum kennaranna og þeir 
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voru allir á sama máli um að kennarar þyrftu á stuðningi stjórnenda og 

samstarfsfólks að halda. Kennararnir treystu mikið hver á annan og gætu 

ekki hugsað sér að skipuleggja og undirbúa kennslu á eigin spýtur. Þeir voru 

allir ánægðir með samvinnuna í sínum árgangi en höfðu reynslu af samvinnu 

sem gekk ekki vel. Þeir töldu styrk í að vinna náið með fólki og nýta 

styrkleika hverrar manneskju. 

Flestir kennararnir áttu erfitt með að skilgreina fagmennsku. Sanngjörn 

framkoma kennara og virðing við nemendur var eitt það allra mikilvægasta 

við fagmennsku kennara að þeirra mati ásamt því að hafa skýr markmið með 

kennslunni. Skólastarf ætti fyrst og fremst að snúast um að nemendum líði 

vel og geti notið sín á eigin forsendum. Kennararnir hugsuðu mikið um 

vinnuna og áttu það til að vera með hana í huga dag og nótt. Margir vildu 

gjarnan ígrunda hana betur á markvissan hátt og sumir höfðu reynslu af því. 
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7 Starfshættir á vettvangi 

Fjallað verður um starfshætti kennaranna í þessum kafla. Fyrst verður farið 

yfir hvaða flokkar kennsluaðferða voru sýnilegir á vettvangi. Stuðst verður 

við þá níu flokka kennsluaðferða sem Ingvar Sigurgeirsson (2013) setti fram 

í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna árið 1999. Þar á eftir verður fjallað um 

kennsluaðferðir og lausnir við krefjandi áskorunum. Greint verður frá því 

sem kennararnir sögðu í viðtölum, hvað rannsakandi sá á vettvangi og hvort 

samræmi var á milli orða þeirra og gjörða með tilliti til kennsluhátta sem 

henta margbreytilegum nemendahópum. 

7.1 Flokkar kennsluaðferða skólanna 

Gagnlegt var að sjá kennsluaðferðir kennaranna í samhengi við flokka 

kennsluaðferða sem Ingvar Sigurgeirsson setti fram. Í töflu 3 er yfirlit yfir 

þær aðferðir sem voru notaðar á vettvangi og þær flokkaðar eftir skólum.  

Tafla 3. Kennsluaðferðir skólanna 

Kennsluaðferðir Greniskóli Birkiskóli Furuskóli 

1. Útlistunaræfingar x x x 

2. Þulunám og þjálfunaræfingar x x x 

3. Verklegar æfingar x x x 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir x x x 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning x x x 

6. Þrautalausnir x x x 

7. Leitaraðferðir 
  

x 

8. Hópvinnubrögð x 
 

x 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni x x x 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 60-62) 

 

Hér má sjá að flestir flokkar kennsluaðferðanna voru sýnilegir í öllum 

skólunum. Leitaraðferðir komu einungis við sögu í Furuskóla og vandmeðfarið 

var að fara yfir hópvinnubrögð í Birkiskóla. Þar var hópavinna notuð yfir 

nemendur sem sátu hlið við hlið að vinna sjálfstætt en það var algengt hér á 

árum áður (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  
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7.2 Kennsluaðferðir kennaranna 

Kennararnir í rannsókninni sögðust nota fjölbreyttar kennsluaðferðir við 

kennslu. Þeir töluðu um smiðjur, þemavinnu, áætlunartíma, hringekjur, 

hópavinnu, bekkjarfundi, heimakrók, samræðuna, bækur, val, innlagnir, úti-

kennslu og fleira. Skráningarblöð fyrir vettvangsathuganir nýttust við að 

skoða skipulag kennslustunda, kennsluhætti, samskipti kennara og 

nemenda og aðstæður og andrúmsloft í kennslustofu. Gleði og húmor á 

milli kennara og nemenda og létt andrúmloft var sýnilegt í öllum skólunum. 

Umfjöllun skiptist í niðurstöður fyrir hvern skóla fyrir sig og fyrst verður 

fjallað um athuganir mínar á vettvangi í Greniskóla. 

 

Greniskóli 

Kata og Tinna skipulögðu kennsluna í sameiningu eins og kom fram í kafla 

fimm. Þær notuðu því óhjákvæmilega svipaðar kennsluaðferðir. Borðum 

nemenda var raðað saman í eyjur og sátu fjórir til sex nemendur saman. 

Þannig fengu þeir tækifæri til að spjalla saman og hjálpast að. Kennararnir 

voru mjög hreyfanlegir um stofuna og notuðu sjaldan kennaraborð. Að mati 

Tinnu voru markmiðin með fjölbreyttum kennsluaðferðum að tryggja að 

allir nemendur skildu til hvers var ætlast af þeim og að enginn upplifði sig 

vanmáttugan. Hún vildi nota það sem kveikti áhuga þeirra og fangaði 

athygli. Kata talaði um að markmiðin með kennsluaðferðunum væru að 

nemendur hefðu áhrif á nám sitt og vissu til hvers væri ætlast af þeim. Hún 

taldi áætlun og val vera hornsteina í skólastarfinu í Greniskóla og markmiðin 

skýr: „að reyna að búa til einstaklinga sem eru vel fúnkerandi úti í þjóð-

félaginu, undirbúa þau fyrir framtíðina, fyrir lífið“. Lista yfir kennsluaðferðir 

sem komu fram í viðtölum og voru sýnilegar á vettvangi má sjá í töflu 4.6 

  

                                                            
6 Í töflu þýðir táknið m* að rannsakandi sá merki um skipulag eða námsefni sem gaf til kynna 

að kennsluaðferð væri notuð, þó hún væri ekki sýnileg í þau skipti sem hann var á vettvangi. 
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Tafla 4. Kennsluaðferðir í viðtölum og á vettvangi í Greniskóla 

  Tinna Kata 

Kennsluaðferðir viðtal  vettvangur viðtal  vettvangur 

Hringekja x x x x 

Orð af orði x x x x 

Áætlun x x x x 

Val x m* x m* 

Heimakrókur x x x x 

Hópavinna x x x x 

Tölvur x x 
  Samræða x x x x 

Bekkjarfundir x x x x 

Tafla x x 
 

x 

Innlagnir 
 

x x x 

Bækur x x x x 

Söguaðferðin     x   

     *m= sá merki um að aðferðin hafði verið notuð     

 

Eins og tafla þessi sýnir beittu Tinna og Kata flestum þeim kennsluaðferðum 

sem þær sögðu frá í viðtölunum. Tinna notaði heimakrók í öllum vettvangs-

athugunum og þar var bæði rætt um námsefnið og málefni líðandi stundar 

áður en þau fóru að sinna öðrum verkefnum. Kata notaði einnig heimakrók í 

öll skiptin nema eitt. Krökkunum virtist líða vel í heimakrók og þar myndaðist 

góð tenging milli kennara og nemenda. Hópavinna var sýnileg í öllum 

vettvangsathugunum og skipulag kennslustofu ýtti undir samskipti nemenda.  

Kata og Tinna voru báðar að læra að nota kennsluaðferðina Orð af orði í 

samvinnu við Háskólann á Akureyri veturinn sem rannsóknin fór fram. Orð 

af orði samanstendur af mörgum aðferðum við að efla læsi og námsárangur 

nemenda (Guðmundur Engilbertsson, e.d.). Ég sá þær vinna með aðferðina í 

hringekjum eins og kemur fram í töflu 4. Hér er dæmi úr vettvangs-

skráningum frá Kötu þegar hún var með tíma í samfélagsfræði og unnið var 

með Snorra sögu og Orð af orði. Hún skrifaði fyrirmæli á töflu og minnti 

nemendur á að þeir mættu hjálpast að. Þeir unnu tveir til þrír saman í sex 

hópum. Fyrst las Kata einn kafla úr bókinni í heimakrók og þau ræddu um 

söguna. Því næst hófst hópavinna og Kata gekk á milli og aðstoðaði eftir 

þörfum. Nemendur áttu að finna lýsingarorð, búa til krossglímu, teikna 
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Ísland, lesa saman, finna orð í texta sem byrjaði á fóstur eða barn (orð 

dagsins) og leggja setningar á minnið og skrifa þær niður. Það var áhugavert 

að sjá hvernig unnið var með margskonar kennsluaðferðir í einum tíma eins 

og lagt er upp með í Orð af orði.  

Ég sá áætlunartímar hjá báðum kennurum en valtímar voru færðir til 

vegna veikinda kennara og því ekki til gögn um þær stundir. Engu að síður 

var valið notað reglulega í bekkjunum og fastir valtímar sýnilegir í 

stundatöflu. Bekkjarfundir voru einu sinni í viku í Greniskóla og ég var 

viðstödd bekkjarfundi hjá báðum kennurum. Á bekkjarfundum giltu þrjár 

reglur: að rétta upp hönd, einn talar í einu og þagnarskylda ríkir. Margt var 

rætt á bekkjarfundum hjá báðum kennurum: stríðni, einelti, ástandið í 

Norður-Kóreu, stjórnmál, málefni skólans, alvarleg samskiptamál innan 

bekkjarins, að virða skoðanir annarra, setja mörk, hugmyndir að leikjum og 

margt fleira. Nemendur voru með nokkur umræðuefni og kennarar með 

önnur. Að lokinni virkri lýðræðisumræðu um öll málefni á dagskrá 

bekkjarfundarins hjá Kötu spurði hún krakkana hvað þeim þætti 

skemmtilegast í skólanum og hvað þau hefðu lært á undanförnum vikum. 

Þetta sagðist hún nota til að tryggja að heyra raddir allra nemenda. 

Greinilegt var að nemendur héldu upp á bekkjarfundina eins og kom fram í 

viðtölum. 

Kennararnir í Greniskóla unnu báðir að menningartengdum verkefnum 

með nemendum á meðan á vettvangsathugunum stóð. Í eitt skiptið heimsótti 

ung leikkona bekk Tinnu og kenndi þeim framsögn og sögugerð. Nemendur 

tóku svo þátt í sýningu nokkrum vikum síðar og frumfluttu verk sín. 

Nemendur Kötu unnu að bókakynningu í samstarfi við kvikmyndafyrirtæki í 

Reykjavík. Þeir völdu sér bók eftir áhugasviði og sögðu frá henni í hljóðveri. Í 

einni vettvangsathuguninni voru þeir að undirbúa kynninguna og nokkrum 

heimsóknum síðar var geisladiskur kominn í hús og nemendur spenntir að 

horfa á útkomuna.  

Á heildina litið virtist góður andi í bekkjum Kötu og Tinnu. Gleði, vinátta, 

virðing og vinnusemi einkenndi andrúmsloftið þó að upp hafi komið 

erfiðleikar í samskiptum kennara og nemenda. Mikið samræmi var á milli 

þeirra aðferða sem þær sögðust nota í viðtalinu og fjölbreyttra aðferða sem 

voru sýnilegar á vettvangi.  

 

Birkiskóli 

Saga sagðist nota blöndu af öllum kennsluaðferðum í sinni kennslu. Borðum 

nemenda var raðað saman í eyjur í fyrstu vettvangsathugunum og sátu fjórir 

til sex nemendur saman. Í síðustu vettvangsathugun sátu nemendur í 
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röðum en enginn sat einn. Hún vann mikið frá kennaraborðinu og 

nemendur komu til hennar að fá aðstoð. Markmið Sögu með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum var að allir nemendur gætu fundið sig einhvers staðar og 

hefðu rödd. Með því móti væru þeir öruggir og rólegir. 

Erla var í annarri stöðu en umsjónarkennararnir í rannsókninni. Sem 

sérkennari vann hún annars vegar með einn nemanda í einu eða tvo til sex 

saman í hóp við hringborð. Markmið hennar var að nemendur gætu alltaf 

haft gaman af náminu og unnið á sínum forsendum. Lista yfir 

kennsluaðferðirnar sem komu fram í viðtölum og voru sýnilegar á vettvangi 

hjá Sögu og Erlu má sjá í töflu 5. 

Tafla 5. Kennsluaðferðir í viðtölum og á vettvangi í Birkiskóla 

  Saga Erla 

Kennsluaðferðir viðtal vettvangur viðtal vettvangur 

Virk hlustun x x 

  Smiðjur  x m* 

  Jafningjafræðsla x 
 

  Flippun x x 

  Skapandi vinna x x 

  Föndur x x 

  Útikennsla x m* 

  Heimakrókur x x 

  Bekkjarfundir x x 

  Hópavinna x m* 
  

Samræða x x x x 

Aðstoða nemendur 
  

x x 

Nemendur taka próf 
  

x x 

Spil 
  

x x 

Leikir 
  

x x 

Bækur 
  

x x 

Töflukennsla 
   

x 

Yfirferð       x 

     *m= sá merki um að aðferðin hafði verið notuð     

 

Eins og sjá má í töflu 5 notuðu Saga og Erla margar þeirra kennsluaðferða 

sem þær sögðu frá í viðtölunum en athygli vakti að í sérkennslu voru 
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notaðar allt aðrar aðferðir en í bekkjarkennslu. Kennsluaðferðir voru 

hefbundnari en í Greniskóla þó að verkefni í kennslustofu báru vitni um 

fjölbreyttari starfshætti. 

Hópavinna þar sem nemendur unnu saman að einu verkefni var ekki 

sýnileg hjá Sögu heldur frekar að þeir unnu sjálfstætt í þriggja til sex manna 

hópum þar sem þeir gátu aðstoðað hvern annað. Verkefni sem þeir höfðu 

unnið saman í fámennum hópum voru hinsvegar sýnileg, til dæmis í 

útikennslu í náttúrufræði, stærðfræði og landafræði. Sjötta bekk var oft 

skipt upp í blandaða námshópa og Saga var aldrei með sama hóp þegar 

vettvangsathuganir áttu sér stað.  

Gögn af vettvangi sýndu heimarkrók virka vel og áhugaverðar samræður 

áttu sér stað þar. Bekkjarfundur var einnig athyglisverður. Málefni fundarins 

voru fjölbreytt og sýnileg á töflu. Á fundinum var meðal annars talað um 

fjölskylduhorn, ABC söfnun, hæfileikakeppni og leiðinlegt atvik milli 

nemenda í árganginum sem endaði á borði skólastjórans. Rætt var um 

virðingu fyrir öðrum og að setja sig í spor annarra. Nemendur sögðu sínar 

hliðar á málinu og margir tjáðu sig. Sumir játuðu að hafa gert hluti sem þeir 

voru ekki stoltir af og báðust afsökunar. Á bekkjarfundinum var einnig rædd 

hugmynd eins nemandans um að hafa hvíldartíma í heimakrók einu sinni í 

viku. Lýðræðisleg kosning var haldin og hvíldartími samþykktur til reynslu, 

enda sagðist Saga nota virka hlustun og láta reyna á margar hugmyndir 

nemenda um undirbúning og skipulag kennslu. 

Andrúmsloftið í bekknum hennar Sögu var rólegt eins og hún vildi hafa 

það. Það var greinilegt að hún vildi hafa vinnufrið eins og hún talaði um í 

viðtalinu og stundum voru börnin að hvíslast á um námsefnið eða önnur 

málefni. Spurningar vöknuðu um hvort að nemendur væru ánægðir með 

vinnufriðinn. Á öðrum stundum var léttara andrúmsloft og meiri gleði ríkti í 

stofunni.  

Erla notaði allar þær aðferðir sem hún sagði frá í viðtalinu ásamt fleirum. 

Ég sá hana vera með fámenna hópa í stafsetningu, lestrarátaki, 

bókmenntum og ljóðum. Hún notaði vinnubækur, spil og leiki. Hóparnir 

voru getublandaðir enda taldi hún nemendur blómstra með því fyrirkomu-

lagi. Nemendur virtust kunna vel við sig hjá Erlu þó að ég heyrði nokkra á 

miðstigi kvarta um að vera að missa af einhverju skemmtilegu með 

bekknum á meðan. Þá reyndi Erla að krydda stundina í námsverinu, til 

dæmis með leikjum. Vettvangsgögn sýndu fram á töluverða útilokun og 

mismunun eins og sjá má skýrt í töflu 5. Nemendur sem þurftu aðstoð voru 

alltaf teknir út úr bekk og í annars konar kennslu með hefbundnum og 

einsleitum kennsluháttum. Það eina sem var sameininlegt með kennslu-
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aðferðum kennaranna var samræðan. Báðir kennararnir í Birkiskóla sögðust 

ánægðir með þetta fyrirkomulag en niðurstöður vekja upp vangaveltur um 

fyrirkomulag sérkennslu.  

 

Furuskóli 

Kennararnir í Furuskóla voru báðir mjög ánægðir með kennsluhættina þar 

og gátu ekki hugsað sér að starfa í öðrum skóla. Borðum nemenda var 

raðað saman í eyjur og sátu fjórir til átta nemendur saman. Þeir fengu 

tækifæri til að spjalla saman og hjálpast að. Kennararnir voru mjög 

hreyfanlegir um stofuna og notuðu sjaldan kennaraborð. Þeir reyndu að 

skipta löngum lotum í 20 mínútna vinnustundir þannig að nemendur fengju 

tilbreytingu og ynnu margvísleg verkefni, til dæmis með hringekjum. 

Viktoría taldi þetta fyrirkomulag virka vel til að stuðla að virkri þátttöku 

nemenda og vinna að mörgum markmiðum á stuttum tíma. Hún sagði þau 

búa vel í Furuskóla og vera vel tækjum búin þannig að nemendur gætu oft 

valið hvernig þeir leystu verkefni.  

Dröfn talaði einnig um sjálfstæða vinnu nemenda og mikilvægi þess að 

skipta nemendum í hópa. Markmiðin með hópaskiptingunni voru að 

nemendur lærðu hver af öðrum og að kennararnir gætu komið til móts við 

þá. Í töflu 6 má sjá lista yfir kennsluaferðirnar sem Viktoría og Döfn sögðust 

nota og það sem var sýnilegt á vettvangi. 
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Tafla 6. Kennsluaðferðir í viðtölum og á vettvangi í Furuskóla 

  Viktoría Dröfn 

Kennsluaðferðir viðtal vettvangur viðtal vettvangur 

ART7 x 
   

Hringekja x x x x 

Lotur x x x x 

Hópavinna x x x x 

Blöndun x x x x 

Innlagnir x x x x 

Smiðjur x x x x 

Útikennsla 
  

x x 

Tölvur x x x x 

Val x x x x 

Stuttmyndir 
  

x x 

Samþætting námsgr. 
  

x x 

Heimakrókur 
 

x 
 

x 

Kvikmyndasýning   x   x 

 

Eins og tafla 6 gefur skýrt til kynna notuðu Viktoría og Dröfn flestar af þeim 

kennsluaðferðum sem þær sögðust nota. Loturnar voru fjölbreyttar, mikil 

hópavinna var sýnileg og flestir nemendur virtust njóta sín. Andrúmsloftið 

var afslappað og einkenndist oftast af vinnusemi, áhuga og gleði. Þær 

notuðu báðar heimakrók í flestum vettvangsathugunum en hann kom ekki 

upp í viðtölunum. Þær nefndu hinsvegar báðar á vettvangi að þær notuðu 

hann oft á dag og að heimakrókurinn væri miðjan í rýminu.  

Dröfn vann með þema, ensku, íslensku, samfélagsfræði, stærðfræði og 

smiðju þegar hún var heimsótt á vettvang. Í enskutíma unnu nemendur, 

tveir og tveir saman, verkefni um manneskju sem hafði áhrif á heiminn og í 

smiðju voru Viktoría og Dröfn saman með tölvusmiðju þar sem nemendur 

lærðu á forritin word, excel og publisher. Aðrar smiðjur buðu upp á 

skólahreysti, tölvuleikjaforritun, tónsmiðju, boltaíþróttir, viðtöl og 

vettvangsathuganir, hekl, heimilisfræði, þrívídd og landslagsmyndir.  

Einn af áhugaverðustu tímunum sem ég varð vitni að var þegar 

fámennur hópur nemenda samdi handrit að stuttmynd í tíma í Kjalnesinga-

sögu. Þeim var skipt í tvo fimm nemenda hópa og höfðu stuttan tíma til að 

                                                            
7 Sjá um ART (Agression Replacement Training) á heimasíðu verkefnisins www.isart.is  
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semja handrit, ákveða hlutverkaskipan og taka myndina. Hvor hópur valdi 

eina senu úr bókinni til að mynda. Nemendur lærðu um samvinnu, að hlusta 

hver á annan, taka tillit til skoðana annarra, sýna þolinmæði og vera 

skapandi. Þeir lærðu að nota myndavél, æfa sig að sýna leikræna hæfileika 

og finna tökum rétta staðsetningu á útisvæði skólans. Kennslan var lifandi 

og námsmat byggðist á virkni nemenda í tíma.  

Dröfn viðurkenndi að þó að skólinn gæfi sig út fyrir að vera með 
útikennslu þá hefðu þær ekki sinnt því nóg þennan vetur. Hún taldi að 
mögulega hefðu þær ekki nógu mikinn áhuga. Árið á undan voru þær sífellt 
að reyna að finna verkefni fyrir útikennslu í staðinn fyrir að tengja hana því 
sem þær voru að vinna með. Hún virtist hreinskilin með hvað mætti betur 
fara hjá kennurunum. Í þessu tilviki tengdi Dröfn Kjalnesingasögu við 
útikennslu og það gekk vel.  

Viktoría kenndi íslensku, framsögn, þema og ensku þegar hún var 
heimsótt á vettvang. Í tvö skipti var námsmat í gangi og nemendur að 
þreyta próf í framsögn eða upplestri. Unnið var með hringekju í nokkur 
skipti og fjölbreyttar aðferðir meðal annars notaðar við ritun, t.d. með 
svokölluðu sprengiverkefni. Þá fengu nemendur fyrirfram ákveðin skrifleg 
fyrirmæli um ritun og höfðu tuttugu mínútur til að skrifa smásögu. 
Markmiðið með verkefninu var að virkja ímyndunarafl nemenda og æfa þá í 
að vinna með frágang, frásögn og atburðarrás með upphafi, miðju og endi. 
Sumir áttu virkilega erfitt með verkefnið og Viktoría aðstoðaði þá við að 
finna hugmyndir að efni í söguna.  

Sjaldan voru nemendur verkefnalausir eins og Viktoría talaði um í 
viðtalinu. Þau voru flest kát og glöð, framtakssöm og vissu til hvers var 
ætlast af þeim. Áhugavert var að fylgjast með nemendum í fyrsta tíma 
nýrrar þemavinnu um auðlindir og umhverfismennt. Í upphafi tímans hittust 
nemendur í heimakrók og ræddu um hvað þau vissu um þemað. Þau fengu 
svo stutt einstaklingsverkefni að skrifa á blað hvað þau vissu um 
gróðurhúsaáhrif. Tekið var sérstaklega fram að ekki væri gerð krafa um að 
þau vissu hvað það væri og það væri allt í lagi. Umræður sköpuðust svo í 
heimakrók og að lokum haldið í kvikmyndasal skólans ásamt sjöunda bekk 
og horft á fyrri hluta myndarinnar The Inconvenient truth sem fjallar meðal 
annars um gróðurhúsaáhrif. Nemendur höfðu áhuga á myndinni og ró og 
friður ríkti þó að um áttatíu nemendur sætu saman að horfa. Að myndinni 
lokinni fengu nemendur það verkefni að skrifa aftur það sem þeir vissu um 
gróðurhúsaáhrifin nema að þessu sinni í tveggja manna hópum. Það var 
gleði í mannskapnum og lotan hafði tekst vel. Það var greinilegt að flestir 
höfðu gaman af tímanum og nýja þemað byrjaði vel. Í Furuskóla voru 
fjölbreyttar kennsluaðferðir sýnilegar og samræmi milli orða og gjörða 
kennaranna verulegt. 
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7.3 Lausnir við krefjandi áskorunum 

Kennararnir voru spurðir hvernig gengi að leita lausna í starfi. Þeir glímdu 

við krefjandi áskoranir á hverjum degi til að koma til móts við 

margbreytileika nemendahópsins. Á vettvangi lagði ég áherslu á að fylgjast 

með leiðum sem notaðar voru til að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Lausnir sem komu fram í viðtölum má sjá í töflu 7.  

Tafla 7. Lausnir kennaranna við krefjandi áskorunum 

 

Töluvert samræmi var á milli orða og gjörða kennaranna og margt sem 

kemur fram í töflu 7 var sýnilegt á vettvangi. Vettvangsnótur sýndu jákvæða 

framkomu kennara í garð nemenda sem einkenndist af hlýju, umhyggju og 

gleði. Gögnin sýndu að kennarar voru ákveðnir og tóku á agavandamálum. 

Gögn af vettvangi gefa ekki tilefni til að meta nokkrar lausnir sem komu 

fram í töflunni, eins og samstarf við stjórnendur og samræður við 

samstarfsfólk þegar kennslu er lokið. Niðurstöður í köflum 6.4 og 7.2 gefa 

þó vísbendingar um að þær lausnir séu notaðar. 

Í einni vettvangsathuguninni hafði Dröfn áhyggjur af virkni eins 

nemandans. Hann virtist óvirkur og hún velti fyrir sér hvernig hún ætti að 

virkja hann. Hann vann að bæklingi um áhugamál sitt en engu að síður 

Lausnir við krefjandi áskorunum

Kata erum alltaf að finna leiðir, tala við stjórnendur og samkennara, leita aðstoðar, tala um 

vinnuna, húmor

Tinna sitja hjá nemendum, ganga á milli, líkamlegt kontakt, reyna allt, nota tölvur, hvað sem 

er sem kveikir í þeim, google, youtube

Saga tala við samkennara og stjórnendur, umbunarkerfi, ekki of stór verkefni í einu, ekki 

þvinga, nota heimakrókinn

Erla maður leysir vandamál, tala við samstarfsfólk, læra af reynslunni, sveigjanleiki, 

jákvæðni

Dröfn
maður þarf að finna það sem hentar, aðstoð stuðningsfulltrúa, hugsa jákvætt, skoða 

hlutina frá öllum sjónarhornum, ræða við aðra, teymið, samstarf við stjórnendur, tölvur, 

fámennir hópar, nota vinnueinkunn (metur virkni í tíma)

Viktoría ekki allir að vinna við það saman, tölvur, hópaskiptingar, frábærir stjórnendur, teymið 

(alltaf tveir kennarar auk stuðningsfulltrúa og stundum sérkennara)
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komst hann lítið áfram. Nemandinn var með mikla námsörðugleika og naut 

stuðnings í skólanum. Hann kom til Drafnar og ræddi við hana um verkefnið 

og svaraði henni á ensku. Hún spurði hvort hann hefði áhuga á að skrifa 

bæklinginn á ensku. Nemandinn lifnaði við og fór beint að tölvunni sinni og 

byrjaði að vinna. Þetta dæmi sýndi samræmi orða og gjörða því hún sagðist 

virkilega reyna að kveikja áhuga nemenda sinna.  

Tinna notaði allt sem kom fram í töflu 7 á meðan á vettvangsathugunum 

stóð. Hún sagðist fara til nemenda í stað þess að kalla á þá og það var 

greinilegt á vettvangi. Hún var með nokkra nemendur sem áttu erfitt með 

einbeitingu, úthald og hegðun og hún beitti lausnum sínum til að takast á 

við krefjandi aðstæður sem voru sýnilegar í hverri einustu vettvangs-

athugun. Aðeins bar á uppgjöf og þreytu hjá henni í samræmi við 

upplýsingar úr viðtali.  

Nokkrir nemendur voru á sérsamningi hjá Sögu og nýttu sér heimakrók 

þegar þeir þurftu á tilbreytingu að halda og skipta um umhverfi. Einn fór að 

lesa í heimakrók þegar hann hafði lokið verkefni sínu og aðrir nýttu sér 

þetta á meðan framhaldssaga var lesin eða unnið að verkefnum við borð. 

Enda sagði Saga í viðtalinu: „ef þú ert órólegur eða óróleg þá máttu alltaf 

fara í krókinn, vera þar í smástund að læra þar, og koma svo í sætið þitt, þú 

þarft ekki að spyrja um leyfi“.  

Eins og fram kemur í gögnum rannsóknarinnar fannst kennurunum 

stundum eins og þeir gætu ekki gert allt sem þá langaði að gera fyrir 

nemendur sína. Hjá nokkrum kennurum kom fram að framkvæmd stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar væri oft á tíðum snúin. Þeir sögðu að stundum væri 

flókið að finna lausnir sem væru bæði hentugar fyrir nemandann sjálfan og 

aðra í bekknum þó barnið væri með stuðning inni í bekk. Einn tók dæmi af 

vettvangsferðum þar sem mikið er gengið um þúfótt svæði sem henti 

hjólastólum illa. Hann taldi vega salt hvaða ákvarðanir ætti að taka með hag 

allra í huga og velti fyrir sér hvort það væri sanngjarnt að hætta við ferðir ef 

einn nemandi kæmist ekki með. Að hans mati var fjármagn stundum helsta 

hindrunin. Úr gögnum frá vettvangi mátti lesa að reynt var að leita leiða til að 

stuðla að virkri þátttöku nemandans en í dæminu hér að ofan hefði verið 

hægt að leita frekari lausna til að aðlaga vettvangsferð að hans getu og 

þörfum.  

Annar kennari hafði efasemdir um að nemandi í bekknum hans væri á 

réttum stað í skólakerfinu. Hann hafði áhyggjur af því að nemandinn ætti 

ekki lengur samleið með hinum krökkunum því þroskabil hefði breikkað 

mikið. Hann taldi að nemandanum myndi örugglega líða betur í Klettaskóla 

og upplifa sig sterkan þar. Skólinn hafði rætt þetta við foreldra hans en þau 
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vildu að barnið væri í sínum hverfisskóla. Kennarinn sagði á vettvangi að 

nemandi kvartaði stundum yfir því að enginn vildi leika við sig en það væri 

ekki á rökum reist, því bekkurinn væri góður við hann og hann væri ekki 

skilinn útundan. Á vettvangi sá ég lítið frumkvæði kennara að samskiptum 

við nemandann en þegar þau áttu sér stað einkenndust þau af hlýju og 

umhyggju. Engin samskipti voru sýnileg á milli hans og annarra nemenda á 

meðan á vettvangsathugunum stóð. Í öllum tilfellum var nemandinn utan 

við hópinn og þegar nemendur unnu tveir og tveir saman í einu verkefninu 

sátu nemandinn og stuðningsfulltrúi saman og gerðu verkefnið. Í annarri 

vettvangsathugun sá ég sama kennara sinna öðrum nemanda einstaklega 

vel en hann átti við annars konar örðugleika að stríða. Þessi vettvangsgögn 

sýndu fram á ósamræmi milli orða og gjörða kennaranna þegar kom að 

lausnum við vissum krefjandi áskorunum. Niðurstöður sýndu tilhneigingu til 

að varpa frá sér ábyrgð á námi ákveðinna nemenda. 

7.4 Samantekt 

Fjallað var um starfshætti kennara og leiðir til að koma til móts krefjandi 

áskoranir á vettvangi. Rannsóknargögn sýndu fram á margskonar 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og töluvert samræmi við upplýsingar út 

viðtölum við kennarana. Í einum skólanum voru hefðbundnari og einsleitari 

kennsluaðferðir. Þar vöknuðu einnig spurningar um hvernig hefð fyrir 

sérkennslu samræmdist stefnunni um skóla án aðgreiningar og virka 

þátttöku nemenda án útilokunar.  

Í öllum skólunum var samvinna styrkleiki þó hún væri mismikil en 

aðstaða og búnaður bar af í Furuskóla og nýttist til að veita nemendum 

tækifæri á fjölbreyttum aðferðum við úrlausn verkefna. Gögn af vettvangi 

leiddu í ljós að margar lausnir kennaranna til að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda voru sýnilegar. Hluti rannsóknargagna benti engu að síður 

til erfiðleika við að koma til móts við nemendur með erfiða hegðun, 

líkamlega fötlun eða verulega þroskahömlun, og sýndu ósamræmi milli orða 

kennara úr viðtölum og starfshátta á vettvangi. 
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8 Dagbókarfærslur  

Ígrundun kennaranna um kennslustundir, á þar til gerð eyðublöð, verður 

hér til umfjöllunar. Þeir tóku fyrir mismunandi kennslustundir eins og 

íslensku, stærðfræði, ensku, bókmenntir, trúarbragðafræði, hlustunartíma, 

þemavinnu og smiðju. Eins og áður kom fram í kafla 4.2.3 var leitað svara 

við spurningunum; hvað kenndi ég í dag, hvað gekk vel og hvers vegna og 

hverju þarf ég að breyta og hvernig. Einnig var beðið um punkta og 

minnisatriði um kennslustundina ef þörf var á (sjá dæmi um skráningu í 

viðauka G).  

Kennararnir áttu auðvelt með að sjá hvað gekk vel og hvers vegna. Þeir 

skráðu áhuga nemenda, jákvæðni og hópavinnu. Þeir sögðu frá góðri 

samvinnu, áhugasemi, að nemendur lærðu hver af öðrum og vissu til hvers 

væri ætlast af þeim. Nokkrir skrifuðu um hlutverkaleiki, kynningar eða annars 

konar leikræna tjáningu. Flestir nefndu hópaskiptingu nemenda. Rúmur 

helmingur af öllum ígrundunarskráningum var um kennslustundir þar sem 

nemendum var skipt í hópa. Fram kom í skráningunum að með því að nota 

hópaskiptingar og stöðvavinnu gafst kennurum tækifæri til að sinna 

nemendum betur. Bæði var um getublandaða og getuskipta hópa að ræða. 

Fram kom hjá einum kennaranna að með því að að hafa getuminni nemendur 

í fámennari hóp væri auðveldara að fylgjast með virkni þeirra. Gögnin gáfu 

ekki tilefni til að meta hversu mikil ígrundun lá að baki kennsluaðferðanna 

sem reyndust vel. 

Athyglisvert var að sjá hverju kennararnir vildu breyta og hvernig. Svörin 

við þeirri spurningu snéru bæði að kennurunum sjálfum og skipulagi 

kennslustundar. Margir nefndu áskoranir á borð við að virkja alla nemendur 

til þátttöku, en það kom fram í sex skráningum. Nokkrir skráðu að þeir þyrftu 

að aðlaga verkefni betur að nemendum með námsörðugleika og gæta þess að 

nemendur vissu sitt hlutverk. Þrír kennarar skrifuðu um að útskýra efni betur, 

breyta um nálgun við kennslu og huga nánar að hópaskiptingum. Einn kennari 

sagði frá hugmyndum um að breyta stundatöflu því ákveðið fag væri ekki 

hentugt í fyrsta tíma á mánudegi. Þá töluðu nokkrir kennarar um hvað betur 

mætti fara í þeirra fari, til dæmis að vera betur undirbúnir og muna að kenna 

tungumál með því að tala það sjálfir (sjá samantekt á svörum kennaranna í 

viðauka H).  

Einn kennarinn gerði skráningu um þemavinnu um auðlindir og 

umhverfismennt. Nemendum var skipt handahófskennt í fjögurra manna 
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hópa og hver hópur fékk tölvu til umráða og fyrirmæli. Hóparnir unnu 

sjálfstætt, skiptu verkefnum innan hópsins og svöruðu spurningum. Hver 

hópur kynnti svo niðurstöður fyrir bekkinn. Kennarinn skráði að þessi vinna 

hefði gengið mjög vel, að nemendur væru vanir að vinna saman í hópum og 

passa upp á að allir væru virkir. Nemendur fengu skýr fyrirmæli í upphafi og 

látnir vita til hvers væri ætlast af þeim. Í þessari skráningu tók kennarinn 

fram að hann hefði sjálfur viljað vera betur að sér um auðlindir og 

umhverfimennt. Skráninguna nýtti hann til að skoða sjálfan sig en var 

ánægður með fyrirkomulag kennslustundarinnar. 

Annar kennari gerði skráningu um kennslustund í þemaviku. Hans 

hlutverk þá vikuna var að vera til staðar í námsveri ef einhverjir nemendur 

þyrftu á hvíld að halda eða, eins og hann orðaði það, gátu ekki verið í hóp. 

Hann skrifaði að einn nemandi tæki ekki þátt í þemadögunum og væri í 

námsveri hjá honum að læra alla vikuna. Honum þótti engu að síður engin 

ástæða til að breyta neinu. Hér kallast á viðhorf um virka þátttöku allra 

nemenda og að leita leiða til að skipuleggja nám miðað við getu þeirra og 

þarfir.  

Liðurinn um punkta og minnisatriði var minnst notaður, eða í níu skipti af 

nítján. Líkleg skýring var að hann tengdist spurningunni sem kom á undan: 

hverju þarf ég að breyta og hvernig. Fram komu atriði eins og samskipti við 

aðra kennara, fyrirkomulag kennslu, skipulag verkefna og ánægja þegar vel 

tókst til.  

Það var merkilegt hvað fáir skráðu hjá sér hvernig þeir myndu stuðla að 

breytingum. Sumir voru nú þegar komnir með lausnir en betur hefði mátt 

skrá hvernig hægt væri að breyta kennslunni. Sem dæmi má nefna þegar 

skrifað var að huga þyrfti betur að nemendum með einstaklingsnámskrá en 

ekki tekið fram hvernig. Eins og kom fram í kafla 6.4 um viðhorf til 

ígrundunar fannst mörgum kennaranna þeir ekki ígrunda vinnunna sína 

nógu markvisst. Gögnin sýna samhljóm með þeim viðhorfum. Tveir 

kennaranna sögðust ekki hafa svigrúm til að setjast niður og skoða 

starfshætti sína og það gæti haft áhrif á notkun skráningareyðublaðanna. 

Flestir kennaranna tóku fram að þeim þótti gagnlegt að nota dagbókar-

færslurnar. Áhugavert hefði verið að biðja þá að svara matslista eftir að 

gagnaöflun lauk og biðja þá að meta gagnsemi þeirra.  
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9 Samantekt og umræða 

Hér verða niðurstöður teknar saman og ræddar í ljósi rannsóknarspurninga 

og fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir hagnýtu 

gildi rannsóknarinnar og helstu lærdómum sem draga má af niðurstöðum. 

Markmið með verkefninu var eins og áður kom fram að fá innsýn í reynslu 

kennara af starfinu og skilja betur hvernig þeir geta komið til móts við 

margbreytilegan hóp nemenda með fjölbreyttum kennsluaðferðum og með 

því að ígrunda starfshætti sína. 

Helstu niðurstöður sýna að viðhorf kennaranna eru jákvæð í garð 

margbreytileika nemenda og þau einkennast af áhuga og góðum vilja. Þeir 

telja að kennurum beri að aðlaga starfshætti að þörfum og margbreytileika 

nemenda en bæði fjölbreyttar og hefðbundnar kennsluaðferðir voru 

sýnilegar. Virk þátttaka reyndist krefjandi þegar kom að nemendum með 

alvarlega þroskahömlun, líkamlega fötlun eða geðrænan vanda og kennarar 

upplifa togstreitu og valkreppur í starfi. Niðurstöðurnar ríma við niðurstöður 

sambærilegra rannsókna um viðhorf og starfshætti (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2010; Birna H. Bergsdóttir o.fl., 2007; Hermína Gunnþórs-

dóttir, 2010) sem gefur þeim aukinn trúverðugleika en ekki alhæfingargildi. 

Áhugavert var að töluvert meira samræmi var á milli orða og gjörða 

kennaranna á vettvangi en fyrri rannsóknir benda til (Carrington, 1999; Kristín 

Axelsdóttir, 2012; Polly og Hannafin, 2011; Silverman, 2004; Tetler, 2005). 

Rannsóknin gaf einnig mynd af hvernig kennarar beittu markvissri og 

félagslegri ígrundun til að leita nýrra leiða og þekkingar í kennslu eins og talið 

er þýðingarmikið í skólastarfi til að þróa fagvitund kennara (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2011). Kennararnir töldu sig engu að síður ekki hafa nægan tíma 

til að ígrunda starfshætti sína til að koma til móts við þarfir nemenda með 

alvarlegar sérþarfir eða námsörðugleika eins og dagbókarfærslur gáfu til 

kynna.  

Áður en niðurstöður verða ræddar í ljósi rannsóknarspurninga er mikil-

vægt að fjalla um fagmannleg viðhorf og sýn kennaranna sem tengjast 

margbreytileika og virkri þátttöku nemenda. Þau sýna að viðhorf þeirra eru í 

anda skóla án aðgreiningar þegar snýr að sameiginlegri ábyrgð, velferð 

nemenda og teymisvinnu, samkvæmt viðhorfastoð Menntavísindasviðs 

Reykjavíkurborgar (sjá bls. 29 og Viðauka A). Kennararnir hafa jákvæð viðhorf 

til starfsins sem einkennast af áhuga og væntumþykju í garð nemenda. 
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Skoðanir þeirra eru í anda lausnamiðaðrar hugsunar, þeir segjast hafa ánægju 

af að takast á við krefjandi verkefni og starfa með fjölbreyttum hópi nemenda 

sem rímar við rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010). Samvinna var 

ofarlega í huga allra viðmælenda. Þeir unnu náið með öðrum kennurum enda 

er talið að með því að nýta áhugasvið og styrkleika hvers kennara sé unnið að 

því að hafa áhrif á jákvæðan starfsanda og vinnugleði (Ferguson o.fl., 2002, 

Ferguson o.fl., 2012). Þessar niðurstöður benda til þess að kennararnir þurfi á 

samstarfsfólki sínu að halda til að blómstra í starfi eins og Hafdís Ingvarsdóttir 

(2006) hefur fjallað um. Kennararnir gátu ekki hugsað sér að starfa án 

samvinnu og á þessu má sjá hvað félagsauður og ígrundun sem býr í 

félagslegum samskiptum er mikilvæg. Tengslanet kennaranna byggði á trausti 

sem þeir gátu nýtt sér í daglegu lífi.  

Reynsla og viðhorf kennaranna sýnir einnig að stuðningur stjórnenda er 

talinn ómetanlegur sem og handleiðsla í starfi (sbr. Day, 2004; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000). Í gögnunum koma fram upplýsingar um álag, hindranir, 

stuðningsleysi og fjármagnsskort sem höfðu áhrif á starfsánægju hjá sumum 

kennurunum. Þær raddir skipta máli því stjórnun og skipulag skóla getur 

valdið því að hugmyndaríkir og metnaðarfullir kennarar missi móðinn eftir 

einungis nokkur ár í starfi (Nieto, 2010). Slík viðhorf hljóta óneitanlega að 

hafa áhrif á getu til að þróast í starfi og efla fagmennsku.  

Athygli vakti að starfsánægja og viðhorf voru sérstaklega jákvæð í 

nýlegum skóla þar sem teymiskennsla var við lýði, skólamenning og 

samstarf við stjórnendur var metið til fyrirmyndar sem og samstarf við 

annað starfsfólk. Engu að síður komu fram íhaldsöm viðhorf til nemenda 

með sérþarfir í þeim skóla sem gefur vísbendingu um hvað sýn og viðhorf 

kennaranna sjálfra eru mikilvæg. Allir kennararnir töldu sig hafa stuðning 

stjórnenda en fram kom hjá nokkrum að tími þeirra væri takmarkaður. Orð 

nokkurra kennara bentu til valdaleysis. Þeir töldu sig áhrifalitla og ekki geta 

starfað samkvæmt eigin sannfæringu. Niðurstöður benda til þess að skortur 

á samræðu og samstarfsvilja hafi neikvæð áhrif á viðhorf kennaranna til 

starfs síns. 

Áhugavert var að heyra raddir elstu og reyndustu kennaranna sem höfðu 

reynslu af stórvægilegum breytingum í kennslu. Þeir byrjuðu að starfa einir í 

kennslustofu við upphaf ferilsins og gætu ekki hugsað sér að starfa við 

þannig aðstæður í dag. Sögur eins og þeirra eru dýrmætar og gefa skýra 

mynd að því hvernig starfshættir kennara hafa breyst í gegnum árin. Þær 

minna á að skólaþróun tekur tíma og að ekki megi sofna á verðinum. 
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9.1 Virk þátttaka allra nemenda 

Svar við spurningunni um hvernig kennarar reyna að stuðla að virkri þátttöku 

allra nemenda er síður en svo einfalt. Virk þátttaka reyndist þeim hugleikin 

enda hlutverk kennara margþætt og krefjandi. Það sem stendur upp úr er 

samvinna, fjölbreyttar kennsluaðferðir, skipulag kennslurýmis, stuðningur 

stjórnenda, handleiðsla fagaðila, andrúmsloft í kennslu og jákvætt og lausna-

miðað hugarfar. Áhugavert var að fylgjast með úrræðum úr viðtölum sem 

voru sýnileg á vettvangi eins og að nota heimakrók, hringekju, áætlun, 

stöðvavinnu, orð af orði, þema, umbunarkerfi, leyfa börnum að vinna á sínum 

hraða, nýta styrkleika og áhugasvið og brjóta upp kennslustundir til að 

fyrirbyggja leiða.  

Engu að síður var áberandi hvað framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar reyndist kennurum oft snúin. Þeim fannst þeir ekki geta komið 

til móts við alla nemendur sína, eins og þeim ber skylda til að gera samkvæmt 

lögum um grunnskóla (Lögum um grunnskóla nr. 91/2008). Það leiddi til 

gremju, kvíða og samviskubits eins og kemur fram hjá Hermínu Gunnþórs-

dóttur og Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2013). Hér kallast á kenningin um 

kennara sem „lifandi þversagnir“ (Mcniff og Whitehead, 2010) og þær 

togstreitur og valkreppur sem kennarar standa frammi fyrir í starfi (Tetler, 

2005). Mikilvægt er að skilja að kennarar standa frammi fyrir því að sameina 

námskrármarkmið og menntastefnuna um að mæta þörfum hvers barns á 

þeirra forsendum svo styrkleikar þeirra njóti sín. Þar að auki fara nemendur 

svo í samræmd próf nokkrum sinnum á grunnskólagöngu sinni þar sem litið er 

til þess að allir nemendur læri og kunni það sama. Kröfur um árangur eru 

háværar í samfélaginu og umhugsunarefni hvort þær séu óvinnandi vegur í 

núverandi skólaumhverfi. 

Þessar valkreppur snúast meðal annars um viðhorf til nemenda og 

kennslu. Eins og rannsóknargögn sýna gátu þær valdið togstreitu á vettvangi 

sem leiddi til ósamræmis á milli þess sem kennarar sögðust gera og þess 

sem þeir gerðu. Niðurstöður sýndu tilhneigingu til að varpa frá sér ábyrgð á 

námi ákveðinna nemenda. Eins og kemur fram hjá Tetler (2005) er 

mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um ósamræmið og noti aðstæður sem 

hvatningu til að læra og þroskast sem manneskjur og fagfólk. Sumir virtust 

meðvitaðir um þetta en aðrir ekki eins og dæmi eru um í kafla 6.1 og 7.3. Ef 

til vill má álykta að vinna þurfi með samvinnu stuðningsfulltrúa, sérkennara 

og umsjónarkennara og sameiginlega ábyrgð þeirra við nám og kennslu 

nemenda í anda samvirkrar fagmennsku (sbr. Trausti Þorsteinsson, 2003)  

Þar sem mörgum viðmælendum þótti hugtakið fagmennska erfitt vekur 

það upp spurningar um hversu mótuð starfskenning þeirra er í raun og veru. 



 

76 

Þeir virðast hafa áhuga og vilja til að efla fagmennsku og starfshæfni til að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna. Fram kom hjá öllum 

kennurunum að velferð og þarfir nemenda væru framar öðru sem talið er 

mikilvægt við fagmennsku kennara (Broddi Jóhannesson, 1978; Trausti 

Þorsteinsson, 2003). Niðurstöður úr köflum 7.2 og 7.3 sýna að fagmennska 

kennaranna í rannsókninni var að hluta til í anda samvirkrar fagmennsku sem 

skilgreind var í kafla 3.3 (Trausti Þorsteinsson, 2003). Þegar kom að því að 

skoða og þróa starf sitt í nánu samstarfi við aðra voru kennararnir að vinna út 

frá hugmyndum um samvirka fagmennsku, en mismarkvisst og mismeðvitað. 

Þeir töldu sig læra hver af öðrum og tóku ákvarðanir í samræmi við stefnu 

skólanna sem einkennir samvirka fagmennsku.  

Af rannsókninni má draga þá ályktun að fagauður þeirra sé mestur hvað 

varðar samvinnu. Hjá flestum má efla fagauð og starfshæfni þegar kemur að 

þekkingu, færni og ákvarðanatöku varðandi virka þátttöku allra nemenda 

(Hargreaves og Fullan, 2012). Til skýringar má benda á að mörgum 

kennaranna fannst þeir ekki hafa nægan tíma til umræðu við aðra kennara 

sem er talið mikilvægt við að skoða sjálfa sig í starfi sem og starfshætti sína 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, 2011). Skortur á forgangsröðun kann að 

skýra þessar niðurstöður sem og þörf á aukinni umræðu um starfshæfni og 

hina nýju fagmennsku kennara. Rannsóknargögn sýna hinsvegar að þeir 

voru áhugasamir, einlægir, og virtust bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

nemendum sínum sem samræmist skilgreiningu á starfshæfni kennara 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Þeir áttu auðvelt með að tengjast 

nemendum sínum og eiga í jákvæðum samskiptum við þá sem er 

mikilvægur þáttur fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2003).  

Það er umhugsunarefni hvort skapaðar hafi verið viðunandi aðstæður í 

grunnskólum til að starfa eftir núverandi menntastefnu. Kennurunum var 

tíðrætt um að þá vantaði úrræði og leiðir til að koma til móts við alla 

nemendur. Þeim er ætlað stórt hlutverk og fram komu sjónarmið um að 

grunnmenntun kennara hafi ekki verið nægilegur undirbúningur fyrir hið 

fjölbreytta starf kennarans. Þau sjónarmið komu fram hjá yngri jafnt sem 

eldri viðmælendum. Fastheldni í viðhorfum til hlutverks kennara gæti einnig 

haft áhrif á getu þeirra til að efla fagmennsku sína í takt við breytingar á 

starfsháttum og stefnum skólanna. Undanfarin ár hafa staðið yfir breytingar 

á kennaranámi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og verið er að efla 

kennaramenntun. Það er óskandi að unnið verði betur að því að undirbúa 

kennara undir margslungið starf í anda ríkjandi menntastefnu sem leiði til 

minni togstreitu í starfi. 
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Allir kennararnir höfðu upplifað vanmátt skólans til að takast á við 

mismunandi námslega getu nemenda sem og hegðunar- og tilfinninga-

erfiðleika. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna hér á landi 

sem erlendis (Allan, 2007; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; 

Lloyd og Munn, 1999; Meijer, 2003; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009). Þá hallar undan fæti varðandi fagmennsku og starfshæfni 

kennaranna og fagauður er af skornum skammti í slíkum aðstæðum. Velta 

má fyrir sér af hverju gangi illa að efla kennara til að sinna þessum hópi 

nemenda. Niðurstöður vekja upp spurningar um hvort að kennarar ráði við 

aðstæður í skólunum og hægt er að álykta að kennarar þurfi meiri stuðning 

og leiðsögn í starfi. Í gögnum rannsóknarinnar kom fram að stuðningur frá 

sérfræðingi á Skóla- og frístundasviði hafði reynst vel í einu tilviki en enginn 

nefndi hinsvegar kennsluráðgjafa frá Þjónustumiðstöðvum. Það er 

umhugsunarefni hvernig þeir ráðgjafar nýtist grunnskólum.  

Sérfræðingum á þjónustumiðstöðvum borgarinnar ber að veita almenna 

kennsluráðgjöf og sérkennsluráðgjöf í grunnskóla8. Hér vakna spurningar 

um hvort sú ráðgjöf nýtist nógu vel til að efla hæfni kennara í starfi. Í hvað 

fer fjármagnið sem ætlað er þessum málaflokki? Velta má fyrir sér hvort 

annríki við skimanir og greiningar hamli hagnýtri kennsluráðgjöf sem 

kennarar kalla eftir, eða hvort það vanti mannskap til að sinna eftir-

spurninni. Sumum spurningum er ekki mögulegt að svara í þessu verkefni 

en það er hlutverk stjórnenda að styðja við bakið á kennurum sínum og 

hvetja þá til að leita viðeigandi aðstoðar sem þeim stendur til boða (Day, 

2004). Með því móti gætu þeir eflt brúandi félagsauð sinn þegar vel tekst til. 

Hann er hægt að byggja upp á árangursríkan hátt í gegnum umræður og 

teymisvinnu hvort heldur sem er í samskiptum við nemendur, foreldra, 

kennara eða annað fagfólk eins og niðurstöður Ozga, Hulme og McGonigal 

(2008) sýna fram á.  

Þar sem kennurum var tíðrætt um áskoranir við að takast á við erfiða 

hegðun barna má benda á að það er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um 

hvers vegna þeir bregðast við eins og þeir gera og séu færir um að útskýra 

það (Gretar L. Marinósson, 2003). Í rannsókn Gretars L. Marinóssonar komu 

fram tvær meginnálganir til að hafa áhrif á hegðun nemenda og þær voru 

umhyggja og aðhald. Gretar nefnir fimm leiðir til að skila árangri í að takast á 

við erfiða hegðun: almennt forvarnarstarf, breytt viðmót til einstaklinga, 

breyttar áherslur í kennslu, bætt samskipti við heimili og breytingar á 

skólakerfinu. Þessar leiðir má skilgreina sem aðferðir og verkfæri til að styðja 

                                                            
8 Sjá hlutverk sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 
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við nemendur með hegðunar- og tilfinningaerfiðleika og margar þeirra hafa 

reynst vel til að bæta hegðun, námsástundun og líðan nemenda í almennum 

skólastofum (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 

Kennararnir höfðu reynslu af að nota nokkrar af þessum leiðum eins og lesa 

má í kafla 6.4 um ígrundun. Breytingar á skólakerfinu og almennt 

forvarnarstarf var sjaldan rætt.  

Breytingar á skólakerfinu taka tíma og stefnumótun er ferli í stöðugri 

endurskoðun (Slee, 2011). Niðurstöður vöktu spurningar um hvort kennarar 

hafi lítið vald til að hafa áhrif á stefnumótun. Tveir kennarar töluðu um að 

þeir væru hafðir með í ráðum við að móta stefnu skólans og einn var 

verkefnastjóri og var því hluti af teymi sem tók ákvarðanir um stefnumótun 

og breytingar á starfsháttum. Þeir kennarar voru með áberandi jákvæðustu 

viðhorf til starfsins. Hinir þrír kennararnir töluðu ekki um þátttöku í 

stefnumótun. Athygli vakti að þar sem kennarar upplifðu að þeir hefðu vald 

og stuðning til að þróa starfshætti sína gekk betur að reyna nýjar leiðir í 

kennslu. 

9.2 Ígrundun til að koma til móts við margbreytileika 

Rannsóknin gefur mynd af breytingum á starfsháttum með markvissri og 

félagslegri ígrundun og hvernig kennarar notuðu hana til að stuðla að virkri 

þátttöku nemenda (sjá kafla 6.4 og 8). Margar spurningar sitja þó eftir þar 

sem meirihluti kennaranna töldu sig ekki hafa nægan tíma til að ígrunda 

starfshætti sína til að leita nýrra leiða og þekkingar í kennslu, í anda 

félagslegrar ígrundunar, og er það áhyggjuefni. Hverju tengist þessi tíma-

skortur? Aðstæður, annríki, álag og þreyta kann að skýra niðurstöður sem 

og skipulag náms og kennslu. Tveir kennaranna höfðu reynslu af ígrundun í 

formi jafningjahandleiðslu í fyrri störfum og mæltu hiklaust með því að taka 

það upp á ný. Velta má fyrir sér af hverju þetta er ekki hluti af starfsháttum 

skólanna þar sem jafningjahandleiðsla er talin áhrifarík (Skidmore, 1995).  

Stjórnendur þurfa að skapa vettvang til samræðu og ígrundunar um 

hvernig hægt sé að koma til móts við þarfir nemenda og af gögnum 

rannsóknarinnar má ráða að þar vantar talsvert upp á. Skólaþróun snýst 

alltaf um að auka vellíðan og virkni nemenda en skipulagsbreytingar einar 

og sér hafa ekki áhrif á gæði menntunar heldur breytingar á því hvernig 

kennarar hugsa um nemendur sína. Enda kemur fram hjá Rúnari Sigþórssyni 

(2004) að jákvæðni, von og bjartsýni séu þeir eiginleikar sem eru mikilvægir 

fyrir skóla sem standa í breytingum á starfsháttum. Hann tekur fram að til 

að kennarar geti orðið samvirkir fagmenn þurfi þeir að búa yfir faglegum 
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styrk, spyrja gagnrýnna spurninga um starf sitt og taka sameininlega þátt í 

að vinna að umbótum á sínum vinnustað. 

Þróunarverkefni um skólaþróun, starfsþróun og kennslu í nokkrum skólum 

hér á landi dregur upp mynd af árangri með forgangsröðun verkefna, skipulag 

endurmenntunar og aukningu á markvissum samræðum og samvinnu meðal 

starfsmanna (Rúnar Sigþórsson, 2004). Af því má áætla að með samstarfsvilja 

og áhuga starfsfólks og stjórnenda er hægt að rýna til gagns í núverandi 

starfshætti skóla og finna leiðir til að hafa áhrif á þróun þeirra. 

Þar að auki eru skráningar umhugsunarefni. Kennararnir fengu oft 

hugmyndir að lausnum utan vinnutíma en ef lítill tími gefst til að skrá og 

meta starfshætti, hvernig eiga kennarar að læra hver af öðrum og þekking 

að færast frá manni til manns? Þó skráningarnar í dagbókarfærslum hafi 

nýst til að skoða eigin hegðun og skipulag kennslu hefði frekari leiða verið 

þörf um hvernig hægt væri að stuðla að breytingum og mæta þörfum 

nemenda með námsörðugleika. Gáfu kennararnir sér ekki tíma til að ljúka 

við skráningarnar eða áttu þeir eftir að finna lausnir, mögulega í samráði við 

aðra kennara? Ekki vantaði vilja þeirra til að læra af reynslunni og gera 

betur í starfi eins og lesa má um í kafla sex. Af rannsókninni má draga þá 

ályktun að hafa megi betur í huga hvernig kennarar geti breytt eigin hegðun 

og starfsháttum til hagsbóta fyrir nemendur eins og Sigrún Aðalbjarnar-

dóttir (2007) leggur áherslu á. Ígrundun þarf að vera enn markvissari í 

skólunum til að kennarar geti starfað sem íhugulir fagmenn að hætti Schön 

(1987), eins og sumir kennaranna bentu sjálfir á. Við mat á fagmennsku og 

ígrundun kennaranna, til að koma til móts við margbreytileika nemenda, 

stendur upp úr hvað samstarf og samræða spilar stórt hlutverk, enda talið 

auka sjálfstraust kennara þegar tekist er á við nýjungar í starfi samkvæmt 

Darling-Hammond og Richardson (2009), sem og stuðningur stjórnenda.  

9.3 Samræmi milli orða og gjörða kennaranna 

Niðurstöður sýndu að töluvert samræmi var á milli orða og gjörða 

kennaranna hvað varðar kennsluaðferðir og lausnamiðaða hugsun sem 

henta margbreytilegum nemendahópum (sjá kafla 7.2). Flestar kennslu-

aðferðir sem getið er um í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) voru nefndar í viðtölum og sýnilegar á 

vettvangi. Sérstaklega athyglisvert var að fylgjast með hringekjum, 

hópavinnu, bekkjarfundum, smiðjum, þemavinnu og kennsluaðferðinni Orð 

af orði. Gaman var að sjá hvernig hægt var að vinna að mörgum 

markmiðum náms og kennslu á stuttum tíma og með samþættingu 

námsgreina. Skipulag námsrýmis virtist einnig ýta undir jákvæð samskipti og 
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létt andrúmsloft. Hér benda niðurstöður til að samræmi sé meira en aðrar 

rannsóknir hafa sýnt (Carrington, 1999; Kristín Axelsdóttir, 2012; Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009; Silverman, 2004; Tetler, 2005). Þær 

niðurstöður vöktu einnig upp fleiri spurningar því þó samræmi væri talsvert 

var fjölbreytni kennsluaðferða mismunandi eftir kennurum.  

Kennarar sem voru með hefðbundnari kennsluaðferðir voru með meiri 

borðvinnu, sátu sjálfir mikið við borð og notuðu færri og einsleitari kennslu-

aðferðir og námsefni, sem endurspeglar svipaðar niðurstöður annarra 

rannsókna (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson og Guðrún 

Karlsdóttir, 2003; Kristín Jónsdóttir 2003). Þeir sem notuðu framsæknari 

aðferðir nýttu kennslustofu betur, voru með fjölbreyttari kennsluaðferðir og 

námsefni og voru hreyfanlegri um námsrými sem tengist áherslum í 

skipulagi náms án aðgreiningar (Ferguson o.fl., 2012). Mögulega tengist 

þessi munur starfsaldri, skipulagi skóla eða stjórnendum. Einnig má velta 

fyrir sér hvort íhaldssemi í vinnubrögðum kennaranna hafi áhrif á 

niðurstöður. Er krafan um árangur svo sterk að hún byrgi mönnum sýn í að 

skipuleggja nám í anda skóla án aðgreiningar eins og Allan (2007) bendir á? 

Athygli vakti að enginn kennari talaði um samvirkt nám, paravinnu eða 

félagakennslu til að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda inni í bekk eins 

og mælt er með í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 132). Á vettvangi mátti þó sjá dæmi um paravinnu og 

félagakennslu. 

Fæstar kennsluaðferðir voru hjá sérkennara sem sá um nám og kennslu 

nemenda í fámennum námshópum í námsveri. Af niðurstöðum rannsóknar-

innar er ljóst að hugmyndir margra um sérkennslu einkennast af 

aðgreiningu og að veita stuðning út úr bekk. Hér varpa félagslegar 

mótunarkenningar ljósi á hversu þrautseig viðhorf um menntun eru og 

hvernig þau geta hindrað breytingar. Nýleg þróunarverkefni á breyttum 

starfsháttum til að bæta nám nemenda og auka virka þátttöku þeirra og 

vellíðan veitir upplýsingar um hvaða leiðir er hægt að fara til að 

endurskipuleggja nám og námsaðferðir fyrir margbreytilega nemendahópa 

(Bryndís Valgarðsdóttir, Reynir Hjartarson og Ingvar Sigurgeirsson, 2012; 

Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja Dögg Sigurbjörns-

dóttir, 2013). Þar kom fram að vandamál væru til að leysa þau og að 

breytingar á skólastarfi standi og falli með starfsfólki skólans.  

Umfang sérkennslu er mikið og ólíkt eftir skólum. Stundum er 

nauðsynlegt að vinna með ákveðin markmið á fámennum hópum eða 

jafnvel í einrúmi. Það ætti samt sem áður ekki að vera sama sem merki á 

milli sérkennslu og einsleitra kennsluaðferða. Þó hér sé ekki tilgangurinn að 
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finna leiðir til að endurskipuleggja sérkennslu í grunnskólum er 

umhugsunarvert hvernig henni er háttað með tilliti til þátttöku nemenda án 

aðgreiningar, getublöndunar og áherslum um teymisvinnu í skólum 

(Ferguson o.fl., 2012). Fólk ætti alltaf að spyrja gagnrýnna spurninga um 

ríkjandi hefðir til að hið ósýnilega vald stjórni ekki ákvörðunum og hegðun 

þeirra líkt og Foucault (1977) fjallaði um. Í þessu samhengi skiptir máli að 

leyfa nemendum að láta rödd sína heyrast um skipulag skólastarfs.  

Mótsagnir í orðum og gjörðum kennaranna snéru aðallega að nemendum 

með sérþarfir og hvernig hægt væri að stuðla að virkri þátttöku og félags-

legum samskiptum (sjá kafla 7.3). Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fólks með fötlun segir: „Í öllum aðgerðum, sem snerta fötluð börn, skal fyrst 

og fremst hafa það að leiðarljósi sem er viðkomandi barni fyrir bestu“ 

(Velferðarráðuneytið, 2009, gr.7). Ég tel vandmeðfarið að fjalla um málefni 

barna sem virðast ekki njóta sín í hinum almenna grunnskóla. Kennari sem 

telur að hagsmunum barns sé betur borgið í sérskóla, andstætt skoðunum 

foreldra, talar um að hann meti þá leið besta fyrir barnið. Báðir aðilar virðast 

hugsa um hagsmuni barnsins en hvernig kemur kennari til móts við 

nemandann sem er engu að síður ennþá í bekknum hans? Á vettvangi virtist 

ákveðið afskiptaleysi ríkja í garð eins nemanda nema af hendi 

stuðningsfulltrúa. Hvernig samræmist þetta virkri þátttöku allra nemenda í 

skóla án aðgreiningar (Ólafur Páll Jónsson, 2011; Sapon-Shevin, 2007; Slee, 

2011)? Möguleg skýring er að viðhorf kennara eru ekki eins jákvæð í garð 

hugmyndafræðinnar eins og hjá stjórnendum, þroskaþjálfum og sér-

kennurum eins og komið hefur fram hjá Amalíu Björnsdóttur og Kristínu 

Jónsdóttur (2010). 

Engin fyrirfram mótuð uppskrift liggur að baki stefnunni en það er engu 

að síður mikilvægt að uppræta þann mismun sem á sér stað í samfélaginu 

og virða mannréttindi allra einstaklinga (Barton, 2004). Þá hefur kennari 

mikið vald til að skapa andrúmsloft í sínu námsumhverfi og ber skylda til að 

skipuleggja nám miðað við getu og þarfir nemenda (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Hér gagnast félagslegar mótunarkenningar til að skoða hvernig 

gildi, viðhorf og skilningur kennaranna mótast með reynslu og í samskiptum 

við annað fólk (Berger og Luckmann, 1966) og hefur áhrif á íhaldssöm og 

fastmótuð viðhorf um menntun. Svo virðist sem kennarar skipuleggi 

kennslu ennþá í kringum þarfir „eðlilegu“ nemendanna og upplifi vanmátt 

ef þeir fá börn með sérþarfir í bekkinn sökum aukins vinnuálags og 

aðstæðna (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). 

Af gögnum rannsóknarinnar má ráða að jákvæð viðhorf til einstaklings-

munar eru óstöðug og kennarar eiga það til að varpa frá sér ábyrgð sem þeim 
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ber að sinna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Viðhorf 

þeirra einkenndust af góðum vilja en valdaleysi þeirra til að hafa áhrif á 

aðstæður var sýnilegt og þeir töldu að stjórnvöld hefðu ekki skapað 

viðeigandi aðstæður til að framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar eins 

og aðrar rannsóknir benda til (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Kristín 

Axelsdóttir, 2012). Gæti valdaleysið haft áhrif á ósamræmi í orðum og 

gjörðum kennaranna og skapað þá togstreitu sem orsakar að kennarar upplifa 

sig sem „lifandi þversagnir“? Rannsóknargögn gefa mynd af áhugasömum 

kennurum sem var umhugað um að koma til móts við nemendur sína. Flestir 

þeirra eiga þó langt í land með að geta það og stuðla að virkri þátttöku þeirra 

(sbr. Ólafur Páll Jónsson, 2011; Slee, 2011). Sumir voru meðvitaðir um það en 

aðrir ekki. Kennarar verða að vera meðvitaðir um misræmi milli hugsunar og 

hegðunar og muna að skóli án aðgreiningar snýst að miklu leyti um viðhorf og 

sameiginlega ábyrgð (Tetler, 2005). Kennarar geta ekki verið sérfræðingar á 

öllum sviðum skólastarfsins en með viðeigandi stuðningi, endurmenntun og 

samvirkri fagmennsku geta þeir eflt fag- og félagsauð sinn til að takast á við 

krefjandi aðstæður. 

Ég tel mikilvægt að hlusta á raddir kennara og taka mark á líðan þeirra og 

reynslu. Eins og Freire (1998) sagði þá eru kennarar líka nemendur og alltaf 

að læra. Þeir hafa gífurlegt vald til að hafa áhrif á nemendur og það er á 

þeirra ábyrgð hvernig er tekið á málum þeirra. Af rannsókninni má draga þá 

ályktun að finna þurfi leiðir til setja raunhæf markmið um hvernig sé hægt 

að styðja betur við bakið á kennurum og veita svigrúm til markvissrar 

samræðu og ígrundunar um starfshætti í anda náms án aðgreiningar.  

9.4 Fylgt úr hlaði 

Fjallað hefur verið um niðurstöður rannsóknar á viðhorfum sex grunnskóla-

kennara til starfsins og hvernig þau eru sýnileg í starfsháttum. Leitast var við 

að skilja hvernig kennarar geta komið til móts við margbreytilegan hóp 

nemenda í grunnskólum með fjölbreyttum kennsluaðferðum og ígrundun. 

Hér verður gerð grein fyrir helstu lærdómum sem draga má af niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  
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 Mannúðleg og jákvæð viðhorf kennara til margbreytileika nemenda, 
sem einkennast af ástríðu, áhuga og vilja til að koma til móts við ólíkar 
þarfir þeirra, skipta höfuðmáli í skólastarfi. Kennararnir í þessari 
rannsókn leggja megináherslu á að nemendum líði vel í skólanum. 
Margir áhugaverðir og fjölbreyttir kennsluhættir voru sýnilegir á 
vettvangi sem stuðla að virkri þátttöku nemenda en efla þarf kennara 
til að takast á við aðstæður sem reynast mest krefjandi.  

 Auka þarf fræðslu í grunnskólum um þennan fámenna hóp nemenda 
með alvarlegar sérþarfir. Kennarar þurfa að öðlast meiri þekkingu á 
hugmyndafræði stefnunnar um skóla án aðgreiningar til að geta þróað 
viðhorf sitt, starfshætti, starfshæfni og fagmennsku á markvissan hátt 
til að stuðla betur að virkri þátttöku allra nemenda. Mikilvægt er að 
kennarar séu meðvitaðir um misræmi milli hugsunar og hegðunar þar 
sem skólastarf snýst að miklu leyti um sameiginlega ábyrgð á námi og 
kennslu allra nemenda. 

 Góð samvinna, hvatning, handleiðsla og stuðningur er ómetanlegur til 
að finna lausnir í starfi. Gera þarf breytingu á forgangsröðun verkefna, 
skipulagi endurmenntunar og auka markvissar samræður, ígrundun 
og samvinnu meðal starfsmanna til að rýna til gagns í núverandi 
starfshætti skóla og finna leiðir til að hafa áhrif á þróun þeirra. Hvetja 
þarf kennara til að leita viðeigandi aðstoðar sem þeim stendur til 
boða til að mæta þörfum nemenda og efla vald þeirra til að hafa áhrif 
á aðstæður og skipulag náms og kennslu. Huga þarf að því hvernig 
stoðþjónusta skólanna kemur til móts við breytt starfsumhverfi 
þeirra. Sú vinna er sameiginlega í höndum yfirvalda og 
skólasamfélagsins. 

Hér hefur verið fjallað um þann veruleika sem blasir við kennurum á 

vettvangi við að mæta námslegum og félagslegum þörfum allra nemenda. 

Það hlutverk er ábyrgðamikið og krefjandi og tekur sífelldum breytingum. 

Viðhorf ein og sér breyta ekki starfsháttum kennara og skipulagi skólastarfs 

í anda margbreytilegra nemendahópa. Hér þarf fleira að spila inn í eins og 

stuðningur stjórnenda, fjármagn, sveitafélög, ríkið, aðstæður, aðbúnaður og 

fleira. Það skiptir hinsvegar máli að huga að hugsunum okkar og orðum því 

þau verða að gjörðum og að lokum að vana, eins og kemur fram í 

upphafsorðum ritgerðarinnar sem fengin eru að láni frá Lao Tse. Skólar 

þurfa að skapa kennurum góð skilyrði til að læra og þroskast og festast ekki 

í viðjum vanans. Ég vil enda á orðum Fullans um breytingar á skólastarfi sem 

birtust í ritum Rúnars Sigþórssonar (2004) um aukin gæði náms: 
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Nauðsynlegt er að átta sig á því að viðvarandi neikvæðar 

tilfinningar eru vítahringur sem leiðir til versnandi stöðu 

einstaklinga og stofnana sem aftur elur af sér enn meiri 

neikvæðni og jafnvel örvæntingu. Á sama hátt er jákvæðni, von 

og bjartsýni einhver mikilvægasta auðlind þeirra stofnana sem 

standa að breytingum og áhrifaríkasta leiðin til að komast yfir 

erfiða hjalla. 

Þessi orð draga saman það sem ég tel einna mikilvægast við margslungið 

hlutverk nútímakennara og er í takt við staðfasta trú mína að hugur ræður 

hálfum sigri. Með góðri samvinnu kennara, nemenda, foreldra, stjórnenda 

og annars fagfólks er hægt að halda áfram að leita leiða til að hafa áhrif á 

aukin gæði náms fyrir alla nemendur.  
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Viðauki A – Viðhorfastoð Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

 

1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 

Kennsla kennara í 
brennidepli  

Rökrætt hvort kennsla 
kennara eða nám nemenda 
sé í brennidepli 

 
Nám nemenda í 
brennidepli 

Skóli talinn vinnustaður 
kennara  

Skóli talinn vinnustaður 
kennara og annarra 
starfsmanna 

 

Skólinn talinn 
vinnustaður nemenda, 
kennara og annarra 
starfsmanna 

Álitið að sumir 
nemendur geti ekki lært - 
skólinn sé ekki fyrir alla 
nemendur 

 

Álitið að sumir nemendur 
geti lært í almennum bekk, 
aðrir í sérbekk 

 

Talið sjálfsagt að 
nemendur geti lært og 
skólinn sé fyrir alla 

Árgöngum ætlað að læra 
það sama, á sama tíma, 
sama hátt og með sama 
hraða 

 

Sumir kennarar viðurkenna 
mismunandi framgang 
náms, t.d. á ákveðnum 
tímabilum eða í sumum 
greinum 

 

Viðurkennt að 
einstaklingar eru ólíkir; 
mismunandi 
námsaðferðir, markmið 
og framgangur 
viðurkenndur 

Undirbúningur kennara, 
ábyrgð og símenntun á 
einstaklingsgrunni 

 

Tímabundin teymisvinna 
sumra viðurkennd; 
sameiginleg símenntun 
viðurkennd að vissu marki 

 

Teymisvinna, 
sameiginleg ábyrgð og 
sameiginleg símenntun 
talin sjálfsögð 

Kennarar eigin herrar, 
nema hvað varðar 
vinnutímann 

 
Viðurkennt að skólastjóri 
stýri sumum verkefnum  

Talið sjálfsagt að 
skólastjórinn sé faglegur 
stjórnandi skólans og 
samhæfi samvinnu 
starfsmanna 

Einstefnumiðlun 
upplýsinga til foreldra 
talin nóg 

 

Upplýsingamiðlun talin 
mikilvæg og foreldrar 
velkomnir í skólann 

 

Þátttaka foreldra í námi 
nemenda talin sjálfsögð 
og mikilvæg 

 

 (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2005) 
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Viðauki B – Atriðalisti 

 

Dagsetning: ___________ 

Skóli: 

Nafn kennara: 

Árgangur: 

Fjöldi nemenda: 

 

Bakgrunnur 

Menntun og reynsla: 

Aldur: 

Líðan í starfi: 

Af hverju ákvaðst þú að verða kennari? 

 

Viðhorf til starfsins 

1. Hver eru viðhorf þín til starfsins?  

 Hafa þau breyst á starfsferlinum og hvernig? 

2. Hvernig skilgreinir þú fagmennsku? 

Hvað finnst þér mikilvægast í sambandi við fagmennsku kennara? 

3. Hvaða kennsluaðferðir notar þú mest?  

 Hvaða kennsluaðferðir notar þú síður og af hverju? 

4. Hver eru markmiðin með kennsluaðferðunum? 

5. Hvernig reynir þú að stuðla að virkri þátttöku allra barnanna í bekknum? 

6. Upplifir þú einhverjar hindranir í starfi?  

Ef já, hvers eðlis eru þær hindranir? 

7. Hvernig leitar þú lausna í starfi? 

8. Á samvinna sér stað í þínu starfsumhverfi?  

Hvernig finnst þér samvinna við aðra kennara/starfsfólk/fagfólk ganga? 

9. Beitir þú ígrundun í starfi? 

Hvernig ígrundar þú starfshætti þín? 





 

99 

Viðauki C – Skráningarblöð fyrir vettvang 
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Viðauki D – Dagbókarfærslur  

 

Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Dagsetning:______________________ 

 

Hvað kenndi ég í dag? 

 

 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

 

 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

 

 

 

Punktar og minnisatriði 

 

 

 

*Vinsamlegast veldu eina kennslustund til að ígrunda 

 

Heimild: Ferguson o.fl., 2012, bls. 91 
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Viðauki E – Samþykkisblað stjórnenda  

 

 

Reykjavík, janúar 2013  

Kæri stjórnandi 

Ég heiti Ásta Björnsdóttir og óska hér með eftir samþykki til að einn til tveir kennara 
í skólanum taki þátt í meistaraverkefni mínu á sviði sérkennslufræða við Háskóla 
Íslands. Áætlað er að taka 1-2 viðtöl við hvern kennara, mæta á vettvang 4-5 
sinnum að fylgjast með kennslustundum og biðja kennarana að færa inn stuttar 
hugleiðingar um kennslu í dagbók um vikutíma. Fyrirhugað er að safna gögnum frá 
febrúar til maí 2013.  

Tilgangur rannsóknar minnar er að kanna viðhorf kennara til starfsins og fá innsýn í 
starfshætti kennara á vettvangi. Einn aðal tilgangurinn með rannsókninni er að 
kanna hvernig hægt er að koma til móts við alla nemendur í skóla án aðgreiningar 
með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Það er einnig von mín að niðurstöður 
rannsóknarinnar verði kveikja að umræðum meðal kennara og annarra fagaðila um 
mikilvægi fagmennsku og sjálfsígrundunar í skólastarfi. 

Nafn þátttakenda og skólans mun hvergi koma fram og farið verður með allar 
upplýsingar sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. 
Þátttakendum er velkomið að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er ef óskað 
er eftir því. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að fara yfir þessar upplýsingar. Ef þú hefur 
einhverjar spurningar getur þú haft samband með tölvupósti á netfangið 
asb34@hi.is eða í síma 867- 0209. 

 

Með bestu kveðjum 

Ásta Björnsdóttir 

 

Vinsamlega skrifaðu undir til að veita samþykki fyrir rannsókninni. 

 

___________________________________________________ 

(undirskrift stjórnanda) 
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Viðauki F – Samþykkisblað viðmælenda 

 

 

Reykjavík, janúar 2013  

Kæri þátttakandi 

Ég heiti Ásta Björnsdóttir og óska hér með eftir samþykki þínu til að taki þátt í 
meistaraverkefni mínu á sviði sérkennslufræða við Háskóla Íslands. Áætlað er að 
taka 1-2 viðtöl við hvern kennara, mæta á vettvang 4-5 sinnum að fylgjast með 
kennslustundum og biðja kennarana að færa inn stuttar hugleiðingar um kennslu í 
dagbók um vikutíma. Fyrirhugað er að safna gögnum frá febrúar til maí 2013.  

Tilgangur rannsóknar minnar er að kanna viðhorf kennara til starfsins og fá innsýn í 
starfshætti kennara á vettvangi. Einn aðal tilgangurinn með rannsókninni er að 
kanna hvernig hægt er að koma til móts við alla nemendur í skóla án aðgreiningar 
með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Það er einnig von mín að niðurstöður 
rannsóknarinnar verði kveikja að umræðum meðal kennara og annarra fagaðila um 
mikilvægi fagmennsku og sjálfsígrundunar í skólastarfi. 

Nafn þátttakenda og skólans mun hvergi koma fram og farið verður með allar 
upplýsingar sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. 
Þátttakendum er velkomið að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er ef óskað 
er eftir því. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að fara yfir þessar upplýsingar. Ef þú hefur 
einhverjar spurningar getur þú haft samband með tölvupósti á netfangið 
asb34@hi.is eða í síma 867- 0209. 

 

Með bestu kveðjum 

Ásta Björnsdóttir 

 

Vinsamlega skrifaðu undir til að veita samþykki fyrir rannsókninni. 

 

___________________________________________________ 

(undirskrift þátttakanda) 
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Viðauki G – Dæmi um dagbókarfærslur  

 

Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Hvað kenndi ég í dag? 

Stærðfræði - prósentur. Prósentureitur kynntur til sögunnar og hvernig 

hægt er að nota hann til að finna prósentuhlutfall. Eftir þá innlögn unnu 

nemendur með úrklippur úr dagblöðum þar sem prósentuhugtakið er 

notað. Efnið flokkað og sýnishorn úr hverjum flokki límd á blöð sem hengd 

voru upp á vegg. Nemendur unnu saman í þriggja manna hópum. 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

Nemendum skipt í tvo hópa og annar hópurinn vann í einu. Getuminni 

nemendur voru í fámennari hópi og því auðveldara að fylgjast með virkni 

þeirra. Nemendur unnu vel saman í úrklippuverkefninu, passlega margir að vinna 

saman og góðar umræður sköpuðust. 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Hefði líklega verið betra að láta nemendur vinna strax með prósentureitinn, 

en heimavinnan snýst um að nota hann. Ef þau hefðu fengið að spreyta sig á 

honum strax hefði ég betur getað gengið úr skugga um að allir hefðu náð 

tökum á að nota hann. 

 

Punktar og minnisatriði 

 

*Dagbókarfærsla Drafnar um stærðfræði 
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Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Hvað kenndi ég í dag? 

Þema um auðlindir og umhverfismennt - áhersla á rusl og flokkun. 

Nemendum skipt í tíu fjögurra manna hópa. Skiptum handahófskennt. 

Fimm mismunandi verkefni. Hver hópur fékk tölvu til umráða og fyrirmæli. 

Hóparnir unnu sjálfstætt, skiptu verkefnum innan hópsins og svöruðu 

spurningum. Hver hópur kynnti svo fyrir bekknum sínar niðurstöður. 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

Þessi vinna gekk mjög vel. Nemendur eru vanir að vinna saman í hópum og 

passa upp á að allir séu virkir. Nemendur fengu skýr fyrirmæli í upphafi og 

látnir vita til hvers var ætlast af þeim sem auðveldaði framhaldið. 

Skemmtilegt að fylgjast með áhugasömum krökkum. 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Þessi kennslustund gekk mjög vel og í raun ekkert sem ég hefði viljað hafa 

öðruvísi. En það sem kannski viðkemur mér þá væri gott að vera meira vel 

að sér í umhverfisvernd og flokkun úrgangs. 

 

Punktar og minnisatriði 

Eins og svo oft áður að þá virkuðu ekki allar tölvurnar strax og því fóru 

nokkrar mínútur til „spillis“ við að útvega aðrar. 

 

*Dagbókarfærsla Viktoríu um auðlindir og umhverfismennt 
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Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Hvað kenndi ég í dag? 

Trúarbragðafræði. Fyrstu tveir tímar á mánudegi með 1/3 árgangi 6. Bekkjar 

Var með heimilisfræðihóp líka vegna veikinda annarra kennara og kom þeim 

í vinnu fyrst í ýmsum bókum.  

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

Lásum saman kaflann um „Dóru Salómons“. Þau til skiptis og ég útskýrði 

ögn með þeirra aðstoð. Bauð þeim að leika frásögnina sem þau gerðu. Þau 

æfðu í annarri stofu, komu svo og sýndu. 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Ekki sérstöku nema að ekki er gott að hafa svona ígrundundarfag í fyrstu 

tímum á mánudegi, nemendur eru ekki „komnir í gang“. 

 

Punktar og minnisatriði 

 

*Dagbókarfærsla Sögu um trúarbragðafræði 
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Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Hvað kenndi ég í dag?  

Það eru þemadagar í skólanum þessa viku. Mitt hlutverk er að vera í 

námsveri til staðar ef einhverjir nemendur þurfa á hvíld að halda eða geta 

ekki verið í hóp. Einn nemandi tekur ekki þátt og er hjá mér að læra alla 

dagana. Til mín komu ungar stúlkur til að vinna verkefni í tölvu. Einn 

drengur gat ekki verið með vegna vanlíðunar, kom til mín og vann. Einn 

nemandi var hér fram að frímínútum að læra. 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

Þemadagarnir ganga afar vel vegna góðs skipulags svo það er lítið um 

árekstra. Mjög gott að geta boðið upp á þessa aðstöðu hérna og þeim sem 

þurfa að nota hana líður vel með það og geta í flestum tilfellum farið aftur 

og tekið þátt í hópavinnunni. 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig?  

Það er komin ákveðin festa í þessi mál svo ég sé ekki ástæðu til að breyta 

neinu. Erfitt fyrir mig að skipuleggja neina vinnu þar sem alltaf má búast við 

óvæntum uppákomum. 

 

Punktar og minnisatriði 

Leggja áherslu á að þetta fyrirkomulag sé komið til að vera á þemadögum. 

Einnig að þetta fyrirkomulag verði líka á íþróttahátíðum og öðrum 

uppákomum fyrir þá nemendur sem eiga erfitt með að vera í hóp. 

 

*Dagbókarfærsla Erlu um þemadaga 
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  Dagbókarfærsla kennara 

-ígrundun um kennslu í bekk eða námshóp- 

 

Hvað kenndi ég í dag? 

Snorra sögu + Orð af orði hringekju 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 

Vel undirbúin kennslustund. Nemendur áhugasamir. Kunnuleg vinnubrögð 

og nemendur vissu hvað þeir áttu að gera 

 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Kannski að vera búin að hafa til öll gögn. Kom 5 mín of seint vegna 

skyndifundar m. Þjónustumiðstöð 

 

Punktar og minnisatriði 

 

*Dagbókarfærsla Kötu um íslensku og Orð af orði 
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Viðauki H – Svör við spurningum í dagbókarfærslum 

 

Hvað gekk vel og hvers vegna? 
Kennurunum gekk vel að sjá hvað gekk vel og hvers vegna. Þeir töluðu oft 

um áhuga nemenda, jákvæðni og hópavinnu. Hér er orðalag kennaranna úr 

dagbókarfærslunum notað óbreytt. 

 Langflestir voru áhugasamir og samvinna var góð. Nemendur fengu 
tækifæri til að læra hver af öðrum. Í upphafi fengu nemendur að vita 
hve langan tíma þeir höfðu til verksins og reglulega voru þeir látnir 
vita hvernig tímanum leið. Allir hópar luku við kynninguna sína. 

 Nemendur eru mjög áhugasamir um efnið sem þeir hafa valið sér. 
Annaðhvort vita þeir talsvert mikið um efnið og/eða vilja afla sér 
ákveðinnar þekkingar um eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Nemendur 
unnu flestir sjálfstætt og sökktu sér niður í vinnu. Oft leituðu þeir 
aðstoðar hver hjá öðrum þegar þeir voru óvissir um hvað eða hvernig 
skyldi gera og hafa þeir verið hvattir til að gera það áður en leitað er 
aðstoðar kennara. 

 Í hópnum eru átta nemendur sem allir eiga erfitt með lestur eða 
einbeitingu. Langflestir hlustuðu vel og tóku virkan þátt í umræðum. 
Ég notaði hlutverkaleik til að útskýra efnið. 

 Nemendum skipt í tvo hópa og annar hópurinn vann í einu. 
Getuminni nemendur voru í fámennari hópi og því auðveldara að 
fylgjast með virkni þeirra.  

 Nemendur unnu vel saman í úrklippuverkefninu, passlega margir að 
vinna saman og góðar umræður sköpuðust. 

 Þessi vinna gekk mjög vel. Nemendur eru vanir að vinna saman í 
hópum og passa upp á að allir séu virkir. Nemendur fengu skýr 
fyrirmæli í upphafi og látnir vita til hvers var ætlast af þeim sem 
auðveldaði framhaldið. Skemmtilegt að fylgjast með áhugasömum 
krökkum. 

 Skiptum nemendum í þrjá misstóra hópa. Fyrsti hópurinn var kominn 
vel á veg og gat unnið nokkuð sjálfstætt eða leyst dæmin í 
sameiningu. Unnu á bókasafni og var stuðningsfulltrúi innan handar. Í 
hóp tvö var tekin góð innlögn til að koma nemendum af stað. Í 
þessum hóp hefur kennarinn tækifæri til að sinna nemendum í 
smærri hópum innan hópsins og þar af leiðandi komið til móts við 
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flesta. Í hóp þrjú eru nemendur sem þurfa mikla aðstoð og mörg 
dæmi unnin í sameiningu með kennara þá ýmist upp á töflu eða 
munnlega. Þessi hópur er yfirleitt fámennastur en gefur kennara 
tækifæri til að sinna þeim vel. Með því að fækka nemendum í 
stofunni og skipta þeim nemendum sem eftir eru þá gefst meira 
svigrúm til að sinna hverjum og einum betur. 

 Skiptum nemendahópnum í tvennt, þ.e. 20 í hvorum hóp. Einnig 
skiptum við kennslustundinni (70 mín) í tvennt. Nemendur unnu í 
málfræði og munnlegum æfingum hjá mér og svo var þeim skipt í 
smærri hópa hjá samkennara mínum og áttu þeir að semja stutta 
leikþætti á ensku og sýna. Fengu fyrirmæli um að leikritið átti að 
gerast á veitingahúsi. Þegar nemendur vinna fjölbreytt verkefni í einni 
kennslustund þá er líklegra að þeir haldi athygli mest allan tímann.  

 Gekk mjög vel. Meðan einn hópur les hver fyrir sig og svarar 
spurningum úr texta að þá er annar að vinna í sameiningu í orðaleik á 
smart töflu. Þessar tvær stöðvar eru sjálfstýrandi og á meðan skipta 
tveir kennarar sér á málfræði og ritunarstöð og geta þar af leiðandi 
sinnt litlum hóp í einu. 

 Vel undirbúin kennslustund. Nemendur áhugasamir. Kunnuleg 
vinnubrögð og nemendur vissu hvað þeir ættu að gera. 

 Hópaskipting. Gulur og rauður hópur 6. Bekkjar. Innlögn og yfirferð á 
töflu. 

 Innlögn og upprifjun í heimakrók. Umræður um hugtök. 

 Nemendur báðir jákvæðir. Fengu skýr skilaboð frá mér og vissu fyrir-
fram hvað þær áttu að gera. Gaf mér tíma til að spjalla við þær. Ég er 
mjög ánægð með að hafa náð til þessarar ungu stúlku sem opnar sig 
ekki fyrir hverjum sem er. Þess vegna gaf ég henni allan þann tíma 
sem hún þurfti til að tjá sig. 

 Hin stúlkan sem býr við einhverfu og þarf skýran ramma virðist kunna 
vel við sig hérna eftir erfiða byrjun. 

 Skimunin gekk vel. Nemendur áhugasamir. Ræddi við þau um búsetu 
og hvernig var að koma aftur heim. Fór yfir með þeim áframhaldandi 
skimanir. Mér finnst best að fara vel yfir það sem koma skal. Það róar 
nemendur. Hlakka til að skoða þau betur. Stafsetningartímarnir ganga 
alltaf vel. Nemendur áhugasamir og vilja bæta sig. Þetta eru tveggja 
til fimm manna hópar. 

 Þemadagarnir ganga afar vel vegna góðs skipulags svo það er lítið um 
árekstra. Mjög gott að geta borðið upp á þessa aðstöðu hérna og 
þeim sem þurfa að nota hana líður vel með það og geta í flestum 
tilfellum farið aftur og tekið þátt í hópavinnunni. 
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 Mikil gleði og mjög falleg og skemmtileg ljóð í báðum bekkjum, vegna 
opinnar innlagnar og sköpunar. 

 Hef nokkrum sinnum kennt í þessum bekk. Margir truflandi 
einstaklingar þar, söngl, söngur, köll og ólæti. Nokkuð góður 
vinnufriður, nota stjörnur. Teikna eina stjörnu við númer hvers borðs 
og tek af horn ef eru læti. Ef barnið hefur hljótt er bætt úr og stjarnan 
löguð. Hafði áhrif.  

 Lásum saman kaflann um „Dóru Salómons“. Þau til skiptis og ég 
útskýrði ögn með þeirra aðstoð. Bauð þeim að leika frásögnina sem 
þau gerðu. Æfðu í annarri stofu, komu svo og sýndu. 

 Einn nemandi lék „Uppistand“ eftir Jón Gnarr. Venjulega hlusta 
nemendur á framhaldssögu meðan þeir borða nestið í þessum tímum 
og fara svo í hlustunarval sem er þá leir, teikning og þess háttar sem 
ekki reynir á hugann. 

Hverju þarf ég að breyta og hvernig? 

Svörin við þessari spurningu snéru bæði að kennurunum sjálfum og 

skipulagi kennslustundar. Flestir nefndu áskoranir á borð við að virkja alla 

nemendur til þátttöku og að vera betur undirbúnir.  

 Hefði þurft að virkja alla í einhvers konar hlutverkaleik, einn nemandi 
var alveg óvirkur og náði illa að einbeita sér. 

 Hefði líklega verið betra að láta nemendur vinna strax með 
prósentureitinn, en heimavinnan snýst um að nota hann. Ef þau 
hefðu fengið að spreyta sig á honum strax hefði ég betur getað 
gengið úr skugga um að allir hefðu náð tökum á að nota hann. 

 Getuminni nemendur eiga erfitt með að fylgja þeim fyrirmælum sem 
fyrir hópinn eru lögð og hefði líklega þurft að aðlaga verkefnið enn 
betur en gert hefur verið að þeim nemendum. Þeim er hins vegar 
veitt talsvert mikil aðstoð en spurningin er samt sú hvort þessi vinna 
skili sér áfram í önnur álíka verkefni. 

 Einstaka nemendur eiga erfitt með að vinna í hópi og vilja gjarnan 
láta aðra nemendur vinna fyrir sig. Þurfum að vinna með slíka 
nemendur. Einum nemanda var kippt úr hópnum og hann látinn 
vinna einn. Hann gerði það. 

 Þessi kennslustund gekk mjög vel og í raun ekkert sem ég hefði viljað 
hafa öðruvísi. En það sem kannski viðkemur mér þá væri gott að vera 
meira vel að sér í umhverfisvernd og flokkun úrgangs. 

 Ég hefði getað verið betur undirbúin og með fleiri aðferðir, lausnir og 
hjálpartæki til útskýringa. Orðadæmi vilja flækjast mikið fyrir 
nemendum! 
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 Æfa sig að kenna ensku á ensku!  

 Þegar tími er liðinn þá mættu skiptingarnar ganga hraðar fyrir sig. 

 Kannski að vera búin að hafa til öll gögn. Kom 5 mín of seint vegna 
skyndifundar m. Þjónustumiðstöð. 

 Nemendur með einstaklingsnámskrá. 

 Koma með aukadæmi til að þjálfa betur aðferðir. 

 Ég þarf að virkja drenginn betur til að hann mæti alltaf í tímana hjá 
mér. Búta niður námsefnið og leyfa honum að hvíla sig á milli. Ég þarf 
að vera með stundatöflur allra nemendanna tiltækar. Það sparar 
mikinn tíma.  

 Ég þarf að passa upp á að fylgjast vel með líðan þessara nemenda. 
Skoða hvað þær eru að gera og gefa þeim tækifæri til að tala við mig. 
Ég þarf líka að passa mig á að taka ekki við of mörgum nemendum 
Þegar þær eru hérna þó svo ég geti ráðið við þá. Það truflar. 

 Það hefur borið á að nemendur mæta ekki og ég er ekki látin vita. Það 
pirrar mig mikið þar sem ég er undirbúin undir ákveðin verkefni. Ég 
hef verið að leita að þessum nemendum út um allan skóla. Ég ætla að 
hætta þessu. Gefa fjarvist og kennarar geta þá breytt ef nemendur 
hafa verið hjá þeim.  

 Það er komin ákveðin festa í þessi mál svo ég sé ekki ástæðu til að 
breyta neinu. Erfitt fyrir mig að skipuleggja neina vinnu þar sem alltaf 
má búast við óvæntum uppákomum. 

 Ákveðnari um úrvinnslu og vandaðari vinnubrögð og svo framvegis. 
En er hrædd um að hindra þá sköpunarflæðið.  

 Ætla frekar að hafa jákvæða styrkingu næst. Verðlauna borðin með 
stjörnu sem hafa hljótt. Vegna þess að tveir nemendurnir fór í 
uppreisn og andúð vegna „refsingarinnar“ stjarnan burt. 

 Ekki sérstöku nema að ekki er gott að hafa svona ígrundunarfag í 
fyrstu tímum á mánudegi, nemendur eru ekki „komnir í gang“. 

 Ætti kannski að láta orðið ganga fremur en að það sé sá sem réttir 
upp hönd sem fær að segja brandara (hinir huguðu). 
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Punktar og minnisatriði 

Þessi liður dagbókarfærslanna var minnst notaður. Líkleg skýring er að hann 

tengist spurningunni sem kemur á undan: hverju þarf ég að breyta og hvernig.  

 Muna að nota tímann sem ég fæ þegar nemendur koma ekki í önnur störf. 

 Athuga hvort kennarar sem eiga nemendur hjá mér ættu ekki að vera 
með mína stundatöflu. Skoða þetta fyrir næsta vetur. 

 Leggja áherslu á að þetta fyrirkomulag sé komið til að vera á þemadögum. 
Einnig að þetta fyrirkomulag verði líka á íþróttahátíðum og öðrum 
uppákomum fyrir þá nemendur sem eiga erfitt með að vera í hóp. 

 Eins og svo oft áður að þá virkuðu ekki allar tölvurnar strax og því 
fóru nokkrar mínútur til „spillis“ við að útvega aðrar. 

 Mikilvægt að vera vel undirbúin! 

 Í hringekju erum við ekki alltaf með sömu stöðvarnar. Höfum oft haft 
stöð þar sem nemendur eru í rökræðum, einnig skriftarstöð og 
spilastöð. En gott að hafa alla vega eina sjálfstýrandi stöð eða að einn 
hópur vinni utan kennslustofu. 

 Ætla svo að flytja á blaði og með hlustun, mörg fuglaljóð og fara á 
fuglasýninguna í Gerðubergi. Og kenna um bragfræði í þessu þema.  

 Finn hve ánægð ég er að vera á miðstigi, myndi held ég ekki orka að 
vera í kliðnum sem óhjákvæmilega er kringum minni/yngri börnin. 

 Annars ánægð með að nýta „spontant“ svona tækifæri, skapar gleði 
og sátt.  

 


