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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTC eininga lokaverkefni til M.Ed.-gráðu við 

kennaradeild á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Fimmta og síðasta árið 

mitt í grunnskólakennaranáminu bauðst mér að taka að mér starf sem 

umsjónarkennari í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem ég var áköf í 

að hefja störf sem kennari þáði ég starfið. Jafnhliða námi mínu í Háskóla 

Íslands vann ég því sem kennari og fékk þann innblástur strax að haustinu 

að ég gæti nýtt þá þekkingu sem ég væri að fá með þessu starfi til að nota í 

lokaritgerð mína í náminu. Markmiðið með rannsókn minni var að skoða 

sjálfa mig sem umsjónarkennara og ígrunda starf mitt sem byrjandi í 

kennslu. Einnig var markmiðið að stuðla að því að nemendur tileinkuðu sér 

samvinnu og góð samskipti í námi sínu. Hér er því um starfendarannsókn að 

ræða.  

Leiðbeinandi minn var Jónína Vala Kristinsdóttir, lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hana hitti ég reglulega meðan á vinnu 

við rannsóknina stóð sem og á meðan ég vann ritgerðina. Henni þakka ég 

fyrir uppbyggilega leiðsögn og ómetanlega hvatningu. Sérfræðingur var dr. 

Hafdís Guðjónsdóttir, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, kann ég henni 

bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar athugasemdir.  

Ég þakka þeim stjórnendum sem störfuðu við skólann sem ég vann við 

þennan vetur fyrir að gefa mér tækifæri á að vinna þessa starfenda-

rannsókn. Eins þakka ég nemendum mínum og foreldrum þeirra fyrir að 

gefa mér leyfi til að vinna að þessu verkefni.  

Ég er afar þakklát öllum þeim sem veittu aðstoð við yfirlestur, gáfu góð 

ráð og hvöttu mig áfram við vinnu að þessu verkefni og í námi mínu. 

Sérstakar þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins fær Guðrún Óla Jónsdóttir. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að styðja við bakið á 

mér og hvetja mig áfram þá helst eiginmanni mínum, Þórhalli. Yndislegu 

dætrum mínum fjórum, Emelíu Rut, Eyrúnu Anítu, Elmu Karen og Eygló Yrsu 

vil ég þakka fyrir að vera mér innblástur alla daga.  

 

Reykjavík í maí 2015,  

Dagný Gísladóttir 
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um rannsókn nýliða í kennslu í grunnskóla þar sem hann 

skoðaði hvernig hann brást við og leysti úr þeim hindrunum sem urðu á 

veginum. 

Fimmta og síðasta árið mitt í grunnskólakennaranámi bauðst mér starf 

umsjónarkennara í þriðja bekk. Samhliða námi mínu í Háskóla Íslands vann 

ég því sem kennari og fékk þann innblástur strax að hausti að nýta þá 

þekkingu til að nota í lokaritgerð þessa. Tilgangur þessarar rannsóknar var 

að leita svara við spurningunum hvernig skipulag kennara og samskipti hans 

við nemendur hefðu áhrif á samvinnu nemenda og hvernig nýliða í kennslu 

gengi að kenna nemendum að vinna saman. Markmiðið var að skoða sjálfa 

mig sem kennara og ígrunda starf mitt sem umsjónarkennari í grunnskóla. Í 

rannsókninni var sjónum beint að kennslu afmarkaðra viðfangsefna þar sem 

áhersla var lögð á samvinnunám. 

Rannsóknin var starfendarannsókn og var ég því bæði rannsakandinn og 

einnig viðfangsefnið ásamt nemendum mínum. Ég safnaði gögnum um 

skipulag mitt, skráði viðbrögð nemenda minna við fyrirmælum og 

verkefnum í dagbók, tók ljósmyndir af vinnu nemenda og verkefnum og 

hljóðritaði það sem fram fór í kennslustundum. Við greiningu gagna var 

stuðst við viðmið um starfendarannsóknir og amboð faglegrar 

starfskenningar. 

Helstu niðurstöður eru þær að á rannsóknartímanum lærði ég að 

ígrunda reynslu mína og greina nám og störf nemenda. Með því að leggja 

áherslu á samvinnu nemenda greindi ég með tímanum að hjálpsemi og 

sjálfstæði þeirra jókst við vinnu. Á þessum tíma færðist hlutverk mitt í þá átt 

að leiðbeina nemendum í stað þess að stýra þeim. Að vinna á þennan hátt 

tel ég árangursríka leið fyrir kennara til að þróast í starfi og stuðla að því að 

samhugur aukist milli nemenda. 
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Abstract 

“Keep on being the way you are; so alive.” 

An action research project by a new teacher 

The subject of this essay is a study conducted by a new teacher in a primary 

school and how she reacted to and solved obstacles she came across. 

My fifth and final year in teacher education I was offered the job of 

classroom teacher in third grade. Alongside my studies at the University of 

Iceland I therefore worked as a teacher and decided that autumn to use 

that experience for my final thesis. The purpose of my research was to seek 

answers for how a teacher’s organizational skills and his communication 

with students affected their teamwork and how a new teacher managed to 

teach students how to work together. My goal was to look at myself as an 

educator and evaluate my job as a classroom teacher in primary school. In 

this study the focus was on teaching particular subjects that emphasized 

cooperative learning.  

This was an action research where I was the researcher as well as the 

subject, along with my students. I collected data on my organizational skills, 

noted my students’ reactions to instructions and projects in a journal, took 

photographs of my students’ projects and audio recorded what went on in 

the classroom. When analyzing the data I followed the parameters of action 

researches and utilized the tools given in professional working theory. 

The main results were that while conducting the study I learned to 

examine my experience and analyze my students’ progress. By emphasizing 

student cooperation I was able to detect as time went on, that their 

helpfulness and independence grew with each project. During this time my 

role changed from simply directing my students to guiding them. I believe 

this to be an effective way for teachers to develop in their work as well as 

encouraging harmony among the students.  
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1 Inngangur 

Veturinn 2013–2014 starfaði ég, samhliða námi mínu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, sem umsjónarkennari í þriðja bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í skólanum eru nemendur á aldrinum 6–16 ára, í 

fyrsta til tíunda bekk. Nemendur á yngsta stigi, frá fyrsta bekk til þriðja 

bekkjar, og miðstigi, frá fjórða bekk til sjöunda bekkjar, eru hjá 

umsjónarkennara og fara svo til sérgreinakennara í viðeigandi námsgreinar. 

Nemendur á unglingastigi, frá áttunda bekk til tíunda bekkjar, hafa 

umsjónarkennara en fara til sérgreinakennara í öllum fögum. Í 

bekkjardeildinni sem ég kenndi við voru 25 nemendur og var ég ein 

umsjónarkennari barnanna. Umhverfi skólans er fallegt og á skólalóðinni 

eru margs konar leiktæki og boltavellir. 

Þegar ég fór að kynnast nemendum mínum sá ég strax að þeir höfðu ekki 

vanist því að vinna viðfangsefni í hóp. Það fannst mér miður og mig langaði 

að tileinka mér kennsluaðferð sem gæti stuðlað að því að auðveldara væri 

að fá nemendurna til að vinna saman í hóp. Ég fór því að leita leiða til þess 

og sá að þetta gæti verið verðugt rannsóknarverkefni í meistararitgerð 

minni. Með því gæti ég tileinkað mér kennsluaðferð eða kennsluaðferðir 

sem að gætu svo nýst mér áfram í starfi sem kennari. Markmið mitt með 

þessu verkefni er því að skoða sjálfa mig sem kennara og ígrunda starf mitt. 

Á meðan á rannsókn stendur og í framhaldi af henni ætti ég að geta bætt 

starfshætti mína. 

Með því að vinna starfendarannsókn verð ég bæði rannsakandi og 

viðfangsefnið þar sem ég reyni að koma auga á af hverju ég set vinnu 

nemenda upp á þann hátt sem ég ákveð, hvað sé gott og hverju ég geti 

breytt og hvað bætt. Einnig ætti ég að sjá og finna hvað ég er ánægð með 

og hvað ekki. Með þessari sjálfsrýni hef ég hug á að auka starfsánægju mína 

sem og að verða öruggari með mig í starfi. 

Ég lagði áherslu á að vinna ákveðin verkefni með nemendum þar sem ég 

samþætti námgreinarnar samfélagsfræði, náttúrufræði og íslensku í þessu 

sambandi. Ég notaði kennsluaðferð er nefnist samvinnunám og stuðlaði 

þannig að því að nemendur tileinkuðu sér samvinnu og góð samskipti í námi 

sínu. Einnig var unnið eftir aðferðum byrjendalæsis. Það er mikilvægt að 

nemendur finni að þeir skipti máli. Það að kunna að vinna að verkefnum á 

fjölbreyttan hátt er mikilvægt fyrir alla. Að vinna sem einstaklingur, í 
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paravinnu eða sem hluti af hóp, eru allt vinnuaðferðir þar sem nemendur 

þjálfast í að verða hluti af samfélaginu á eigin forsendum. Til að öllum líði 

vel á stórum vinnustað skiptir bekkjarandinn sem og skólaandinn einnig 

miklu máli í skólastarfi. 

Við vinnu mína hafði ég að leiðarljósi rannsóknarspurningarnar:  

 Hvernig hefur skipulag kennara og samskipti hans við nemendur 

áhrif á samvinnu nemenda? 

 Hvernig gengur nýliða í kennslu að kenna nemendum að vinna 

saman?  

Þær skoðaði ég reglulega til að halda mig við markmið mín. 

Nafn ritgerðarinnar, „Haltu áfram að vera eins og þú ert, svona lifandi“, 

er komið frá einum samkennara mínum sem sagði þetta við mig, eftir að 

hafa séð mig að störfum inni í skólastofunni. Þessi orð hvöttu mig til að 

halda áfram að vinna eins og ég taldi rétt til að búa nemendum hvetjandi 

námsumhverfi og stuðla að samvinnu þeirra á milli. 

Ritgerðin skiptist í nokkra meginkafla. Eftir inngang er fjallað um þau 

fræði sem ég byggi á við skipulag rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

námsumhverfi og nemendur. Næst er umfjöllun um byrjendalæsi og 

samvinnunám. Í framhaldi af fræðilegum köflum er farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, sem er starfendarannsókn, ásamt öðrum þáttum er varða 

skipulagningu og vinnu að henni. Niðurstöður eru því næst kynntar. Í 

umræðukaflanum er loks fjallað um þær ályktanir sem hægt er að draga af 

niðurstöðum og þær tengdar fræðilegri umfjöllun. 
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2 Samvinna og samskipti 

Í þessum kafla verður fjallað um námsumhverfi skóla og kennsluhætti 

kennara sem geta haft mikil áhrif á skólastarf. Einnig um skólastofuna sem 

skipar stóran sess og þar þarf nemendum að líða vel. Hún þarf að vera 

hlýleg og borðum og stólum ætti að raða með tilliti til kennsluhátta og 

þannig að rýmið sé vel nýtt. Nemendur ættu að hafa góðan aðgang að 

öllum gögnum í skólastofunni og námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og 

verk nemenda ættu að vera sýnileg þar og um allan skólann.  

2.1 Námsumhverfi 

Þegar talað er um námsumhverfi er átt við alla þá staði í skólanum og við 

hann þar sem nám fer fram. Námsumhverfi mótast af þeim sem við skólann 

starfa, bæði nemendum og starfsfólki. Einnig markast námsumhverfið af því 

skipulagi sem er á hverjum stað, skólahúsgögnum og skólareglum 

(Tomlinson, 2003). Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) á skólinn að leggja rækt við 

námsumhverfi sitt og ýta undir góð samskipti sem leiða til almennrar 

menntunar. Námsumhverfi nemenda þarf að vera hvetjandi og ætti 

kennarinn að stuðla að því að skapa góðan skólaanda með réttlátum 

vinnureglum. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005) kemur fram að best 

sé að námsumhverfið sé þannig uppbyggt að það virki hvetjandi og stuðli að 

sjálfstæði nemenda. Hver skóli verður að huga að þeim tækifærum sem 

nærumhverfið og skólabyggingin býður upp á til að skapa hvetjandi 

námsumhverfi.  

Skólastofan og umhverfi hennar geta haft áhrif á þroska og námsárangur 

(Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Tomlinson 

(2003) fjallar um að námsumhverfi sé samspil af uppröðun skólastofunnar 

og andrúmslofti og má því ætla að það geti haft áhrif á allt sem fer þar fram. 

Má þar nefna reglur um skipulag, hegðun og aðra þætti sem snúa að 

nemendum. 

2.2 Skólastofan 

Það eru ákveðnir þættir sem kennarinn getur litlu ráðið um í sambandi við 

skipulag kennslustofunnar. Þá er helst að nefna stærð hennar, hönnun og 
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hvaða húsgögn eru til staðar í hverjum skóla fyrir sig. Þessi tilteknu atriði 

geta haft áhrif á starf kennarans og nemendur (Vaughn, Bos, og Schumm, 

2011). Kennari mótar umhverfi skólastofunnar í samræmi við þá 

kennsluhætti sem hann hyggst styðjast við og má draga ályktun af 

kennslurýminu um það hvort um fjölbreytta kennsluhætti sé að ræða (Anna 

Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Kennari sem 

skipuleggur skólastofuna með hliðsjón af faglegri þekkingu sinni getur 

þannig ýtt undir nám nemenda sinna með réttu skipulagi. 

Í skólastofum þarf meðal annars að huga að uppröðun, veggrými og 

geymslurými. Þá þarf að skoða hvort borð og stólar séu í samræmi við 

kennsluhætti og kennari þarf að spyrja sig að því hvort borðum sé raðað á 

þann hátt að nemendur geti unnið sem einstaklingar, í pörum eða hópum. 

Hann þarf líka að huga að því hvort nemendur geti unnið á fleiri stöðum en 

við hefðbundin borð, svo sem við hringborð eða í heimakrók (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Nemendur ættu að hafa kassa eða skúffur fyrir 

námsgögn sín, en þannig er auðveldara fyrir þá að ganga vel um og bera 

ábyrgð á þeim. Auk þess er gott að hafa merkta kassa þar sem nemendur 

skila heimavinnu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

Stórar skólastofur er hægt að skipuleggja á þann hátt að sums staðar 

megi tala saman á meðan vinna skuli hljóðlega annars staðar. Þannig gera 

nemendur greinarmun á vinnusvæðum sínum. Ef hægt er að afmarka 

ákveðinn stað þar sem hópumræður geta farið fram, er það æskilegt. Það er 

hægt að gera með því að útbúa heimakrók með teppi, sófa, dýnum eða 

púðum, þar sem nemendur geta setið (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; 

Tomlinson, 2003). Það getur verið gott að nemendur sitji saman í hóp á 

gólfinu öðru hvoru til að bekkurinn upplifi sig sem eina heild og þá 

sérstaklega fyrir þá nemendur sem finna sig ekki alltaf í hópnum (Diller, 

2008). Gott er að hefja skóladaginn með því að fá nemendur til að sitja í 

heimakrók þar sem farið er yfir dagskrá dagsins. Ef ekki er hægt að útbúa 

heimakrók er hægt að raða stólum í skeifu og nýta á svipaðan hátt. Sumar 

skólastofur eru mjög litlar og því oft erfitt að koma því við að afmarka svæði 

og reynir þá á að láta plássleysi ekki hindra fjölbreytta kennslu. Þá skiptir 

miklu að huga að því að flæði á húsgögnum sé eðlilegt og trufli ekki. Í litlum 

skólastofum væri því góð lausn að nota rými fyrir utan skólastofu sem 

aðstöðu fyrir nemendur og þannig má skipta þeim í minni hópa (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Mjög mikilvægt er að skipulag skólastofunnar sé 

þannig að kennarinn komist auðveldlega til allra nemenda, bæði til að 

aðstoða og dreifa gögnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  
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Í skólastofu ættu nemendur að finna til öryggis, fá tækifæri til að 

þroskast og nýta hæfileika sína. Diller (2008) telur að það geti leitt til 

markvissrar kennslu að endurskipuleggja skólastofuna. Mikilvægt er að hafa 

í huga að hver skóladagur og kennslustund gefur nemendum möguleika á 

að eflast á einn eða annan hátt. Nemendur eiga rétt á að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi ýmsar ákvarðanir sem snerta þá, 

eins og til dæmis námsumhverfi, námstilhögun og fyrirkomulag 

skólastarfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er því 

mikilvægt að leyfa nemendum að taka þátt í að gera stofuna að 

sameiginlegu rými, til dæmis með því að hengja upp myndir og hafa aðra 

vinnu sem nemendur gera í tengslum við námið sýnilega (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). Nemendum eru send skilaboð um það sem vel er gert 

með því að hafa vinnu þeirra sýnilega í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005).  

2.3 Nemandinn sem einstaklingur 

Í 2. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 er lögð áhersla á að 

meginhlutverk grunnskólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. 

Það merkir að nám eigi að vera á forsendum hvers og eins og að það fari 

fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem nemandinn finni til öryggis og geti 

nýtt hæfileika sína. Anna Kristín Sigurðardóttir (2007) fjallar um að 

skólastarf á Íslandi sé í stöðugri þróun og að fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafi 

lagt aukna áherslu á þróun náms- og kennsluhátta frá bekkjarmiðaðri 

kennslu til einstaklingsmiðaðs náms og samvinnu í grunnskólum 

borgarinnar. Í ritinu Stefna og starfsáætlun leikskólasviðs og menntasviðs 

Reykjavíkurborgar 2007 (2007) kemur fram að einstaklingsmiðað nám sé 

skilgreint á þann hátt að það sé nám sem taki mið af stöðu hvers og eins en 

ekki hóps nemenda eða bekkjar í grunnskóla. Nemendur læri ekki endilega 

það sama á sama tíma, heldur geti þeir verið að fást við ólík verkefni einir 

eða í hópum. Tomlinson (1999) leggur áherslu á að viðhorf kennara til náms 

verði að falla að þörfum nemandans og einnig mikilvægi þess að kennarar 

séu stöðugt viðbúnir því að fást við margbreytileika manneskjunnar. Guðrún 

Pétursdóttir (2003) og Johnson og Johnson (1994) fjalla um að það skipti 

miklu máli að skólastofan sé staður þar sem nemendum líður vel. Einnig að 

hægt sé að þjálfa góðan bekkjarbrag með því að fara í markvissa leiki með 

nemendum.  
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2.4 Hópastarf 

Hópvinna og að vinna sameiginlega að verkefnum hefur tíðkast í 

samfélaginu frá upphafi. Í skólum hefur það þekkst lengi að keppast að, 

vinna sem einstaklingur og nýta krafta í samvinnu með hjálp ólíkra aðferða 

sem reyna á ólíka þætti. Í samfélagi manna er talið mikilvægt að hópur 

keppist að því að ná sínum sameiginlegu markmiðum og fagna þegar 

afrakstri er náð frekar en að einstaklingur vinni einn, sérstaklega þegar 

frammistaðan krefst fjölbreyttra hæfileika, dómgreindar og reynslu 

(Johnson, Johnson og Holubec, 1993). Talið er að hópastarf skapi samkennd 

og samræður sem ýta undir áhuga nemenda á náminu. Einnig að hópastarf 

efli sjálfstraust og sjálfsmynd nemenda, styrki félagsleg tengsl og að þeir 

þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Johnson, Johnson og Holubec (1994) telja að það þurfi að kenna nemendum 

félagslega færni og þjálfa hæfileikann til að vinna með öðrum því það sé 

ekki sjálfgefið að þeir vinni saman á árangursríkan hátt í hópum. 

Heppileg stærð hóps er talin vera tveir til sex nemendur en í því 

samhengi þarf að skoða hvert verkefni sem unnið er að og þann tíma sem 

áætlaður er í viðfangsefnið (Good og Brophy, 2003). Lilja M. Jónsdóttir 

(1996) telur að hæfilegur fjöldi nemenda í hóp séu fjórir. Þá séu minni líkur 

á að einn aðili taki stjórnina og að einhver verði utanveltu heldur en ef fleiri 

eru í hóp. Lilja nefnir einnig að það gæti verið heppilegt fyrir yngri 

nemendur að vera þrír saman í hóp því þá sé auðveldara fyrir þá að 

skipuleggja vinnuna. Þegar nemendur séu orðnir eldri sé ekkert því til 

fyrirstöðu að hafa fleiri en fjóra í hóp ef leiðbeiningar og hlutverk séu skýr 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Johnson o.fl. (1994) tala um að ekki sé til nein 

regla um æskilegan fjölda í hóp heldur verði að taka tillit til þátta eins og 

aldurs, námsgreina og reynslu nemenda. Þó telja þau að gott sé að miða við 

að hafa tvo til fjóra í hóp þar sem nemendur hafi almennt ekki færni til þess 

að vinna í stærri hópum.  

2.5 Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir nemandanum sem einstaklingi og að hann 

eigi rétt á námi á sínum forsendum því að námsumhverfi mótast af þeim 

sem starfa við hverja skólaeiningu og því umhverfi sem er á hverjum stað. 

Einnig hefur verið fjallað um það að kennari hefur ekki um það að segja 

hvernig hönnun skólastofu er, en hann geti mótað umhverfi hennar og 

skipulag í samræmi við kennsluhætti sína. Fjallað var um mikilvægi 

hópastarfs til að fjölbreytni eigi sér stað í námi nemenda. Í næsta kafla er 

fjallað um byrjendalæsi.  
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3 Byrjendalæsi  

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð sem beinist fyrst og fremst að 

læsiskennslu í yngstu bekkjum grunnskóla. Aðferðin miðar að því að efla 

lestrarkennslu út frá fræðilegum hugmyndum um læsi en markmið 

byrjendalæsis er að nemendur nái góðum tökum á læsi sem allra fyrst á 

skólagöngunni. Við vinnu mína nýtti ég þekkingu mína á því sem ég hef lært 

um læsi og lestrarnám auk þess að styðjast við það sem ég lærði og kynntist 

á námskeiði um aðferðina byrjandalæsi. 

3.1 Byrjendalæsi og helstu markmið þess 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri þróaði kennsluaðferð ásamt 

Rósu Eggertsdóttur er nefnist byrjendalæsi, skólaárin 2004–2006, í 

samvinnu við sex grunnskóla á Norðurlandi. Síðan þá hefur þessi 

kennsluaðferð verið tekin upp í mörgum íslenskum grunnskólum en hún 

felur í sér nálgun við alla þætti íslensku sem litið er á sem eina heild. 

Hugmyndafræðin byggir á samvirkni og að samþætta talmál, hlustun, lestur 

og ritun. Hún er því samvirk kennsluaðferð. Byrjendalæsi hefur það að 

markmiði að bæta læsi nemenda og er sérstaklega ætluð við læsiskennslu í 

fyrsta og öðrum bekk. Við vinnu að samsetningu aðferðarinnar var horft til 

nokkurra fræðimanna og má þar nefna Sarah Gudschinsky, Jörgen Frost, 

Jonathan Solity og Ulrika Leimar (Rósa Eggertsdóttir, 2005; Rósa 

Eggertsdóttir, 2006). 

Byrjendalæsi einkennist af því að unnið er jafnt að sambandi stafs og 

hljóðs, hraða, öryggis og lesskilnings. Því er verið að vinna með 

hljóðavitund, réttritun, skrift, uppbyggingu setninga, málfræði og 

orðaforða; allt í sama verkefni. Byrjað er að vinna með svokallaðan 

gæðatexta og er efni og innihald hans rætt ítarlega. Öll vinna nemenda er 

skipulögð út frá þessum texta (Rósa Eggertsdóttir, 2007). Kennarar sem 

nota þessa aðferð geta undirbúið margbreytileg verkefni sem henta vel í 

fjölbreyttum nemendahópi því hægt er að koma til móts við hvern og einn 

nemenda. Nemendur læra fjölbreytt vinnubrögð sem byggjast upp á 

sýnikennslu og stuðningi við nemendur sem kenna þeim að vera gerendur 

og sjálfstæðir lesendur. Ferli vinnunnar er frá heild til eindar og aftur til 

heildar með stigskiptum stuðningi (Rósa Eggertsdóttir, 2007; Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010).  
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Byrjendalæsi felur í sér annars konar vinnulag en tíðkast hefur hér á 

landi við læsis- og lestrarkennslu og er þar átt við hljóðaaðferðina. Rósa 

Eggertsdóttir (2013) segir að þeir kennarar sem hugi að því að kenna eftir 

aðferð byrjendalæsis þurfi að nálgast kennsluna og allt skipulag hennar á 

annan hátt og tileinka sér öðruvísi þankagang en með hljóðaaðferðinni 

(Rósa Eggertsdóttir, 2013). Kennsla í byrjendalæsi krefst undirbúnings 

kennara bæði er varðar kennsluna, skólastofuna og námsumhverfið allt 

(Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Mikilvægt er að nemendur nái sem fyrst á skólagöngu sinni góðum 

tökum á lesti. Gera má ráð fyrir að nemendur séu misjafnlega staddir í námi 

sínu. Á meðan einhverjir þekkja ekki stafina þekkja sumir nokkra og svo eru 

margir farnir að lesa. Í skýrslu Rósu Eggertsdóttur (2006) Byrjendalæsi: 

Skýrsla um þróunarstarf í lestri 1. og 2. bekk í Lundaskóla og Oddeyrarskóla 

2005–2006 kemur fram að gert sé ráð fyrir að nemendur með ólíka 

lestrarfærni sé kennt hlið við hlið. Með aðferðum byrjendalæsis er 

móðurmálsnámið heildstætt og öll vinna sem tengist lestri og ritun er 

fléttuð saman inn í aðferðina. 

3.2 Skipulag byrjendalæsis 

Kennarar undirbúa vinnu nemenda með því að semja kennsluáætlun fyrir 

það námsefni sem þeir taka fyrir hverja viku eða það tímabil sem þeir ætla í 

hvert viðfangsefni (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Í grein Rósu Eggertsdóttur, Jennýjar Gunnbjörnsdóttur og Þóru Rósu 

Geirsdóttur (2010), Læsi eða lestur, kemur fram að mikilvægt sé að hugað 

sé að námsumhverfi nemenda og jafnframt að það sé hvetjandi og aðgengi 

að bókum og öðrum gögnum gott. Einnig er beint á að mikilvægt sé að verk 

nemenda séu sýnileg í skólastofunni eða námsumhverfinu. Þá er lögð 

áhersla á að nemendur hafi aðgang að krók þar sem þeir geta setið eða 

legið og unnið að verkefnum. Kennarar styðjist ekki við sérútbúin námsgögn 

heldur er unnið á fjölbreyttan hátt að viðfangsefninu. Þeir geta notað ýmis 

verkefni, leiki og spil sem vekja áhuga og gleði og hvetja þannig nemendur 

áfram í námi. Kennari metur virkni nemenda og setur fram markmið með 

hverju verkefni (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010). Í grein Rósu Eggertsdóttur 

(2007), Byrjendalæsi, segir hún að kennari skuli safna saman upplýsingum er 

varða hvern nemanda til að geta byggt á þeim við áframhaldandi skipulag 

námsins. Kennari þurfi því að fylgjast vel með framförum nemenda sinna því 

ef að nemandi sýni litla framför þurfi kennarinn að leita orsaka í kennslu og 

skipulagi, það liggi ekki hjá nemandanum. 
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Í leiðbeiningum með byrjendalæsi er gert ráð fyrir að skipta vinnu 

nemenda í þrjú þrep. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta þar sem 

annað hvort kennari les fyrir þá í hóp eða þeir lesa textann sjálfir fyrir hvern 

annan. Með gæðatexta er átt við merkingarbæran texta sem hefur ákveðið 

gildi fyrir kennsluna og getur hann til dæmis verið hluti af námsefni 

nemenda eða barnabókmenntir. Huga þarf að því að textarnir séu 

fjölbreyttir og hægt sé að nota þá til að samþætta aðrar námsgreinar. 

Kennarinn ræðir um efni og merkingu textans eftir því sem tækifæri gefst til 

og þannig bæta nemendur við orðaforða sinn. Með þessu fá nemendur 

tækifæri á að ræða sama textann, fá reynslu af sömu orðum og umræður 

skapast (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Á öðru þrepi fara nemendur að vinna með tæknilega þætti þess texta 

sem unnið er að hverju sinni. Byrjað er á því að velja lykilorð sem er svo 

rannsakað. Þá er unnið með samband stafs og hljóðs, hljóðvitund, 

stafagerð, stóran og lítinn staf, samsett orð og fleira. Þar sem unnið er með 

orðaforða textans er ekki stuðst við hefðbundnar vinnubækur í þessari 

vinnu. Á þessu þrepi getur kennari sett vinnu nemenda upp á þrjá vegu. 

Hægt er að leggja sama verkefni fyrir alla nemendur hópsins eða kennari 

getur sett upp stöðvar þar sem þeir vinna að ýmsum verkefnum. Einnig er 

hægt að sníða vinnuna að þörfum hvers og eins eða að þörfum tiltekinna 

nemenda (Rósa Eggertsdóttir, 2007; Rósa Eggertsdóttir, 2009). Með þessum 

vinnubrögðum ættu því allir að fá verkefni við hæfi og þroska. 

Á þriðja þrepi fara nemendur að semja efni á grunni þess texta sem 

upphaflega var unnið út frá. Þetta þrep nefnist enduruppbygging. Hér fá 

nemendur til dæmis að semja texta, myndasögu, leikþætti, tónverk, teikna, 

gera hugarkort og fleira sem hentar því efni sem tekið er fyrir hverju sinni 

og áhugi þeirra og hugmyndaflug segir til um. Stuðst er við þann orðaforða 

sem áður hefur komið fram við vinnu að viðfangsefninu. Eftir því sem geta 

nemenda eykst er hægt að gera verkefnin meira krefjandi og ætlast til 

meira af nemendum og um leið er þeim leiðbeint við vinnuna (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007; Rósa Eggertsdóttir, 2009). 

Öll kennsla tekur mið af misjöfnum námshraða nemenda sem og áhuga 

og styrkleika þeirra. Í allri vinnu byrjendalæsis er gert ráð fyrir að nemendur 

hjálpi hver öðrum og því vinna þeir oft í hópum að verkefnum. Ráðlegt er að 

nemendur með ólíka færni sitji saman þar sem hægt er að fá þeim verkefni 

sem þeir vinna saman eða hver í sínu lagi. Nám nemenda verður lifandi og 

þeir verða virkir þátttakendur. Eftir því sem nemendur eldast og færni 

þeirra eykst er stutt við að þeir öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007). 
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3.3 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað kennsluaðferðina byrjendalæsi, markmið hennar 

og skipulag. Í næsta kafla verður fjallað um kennsluaðferðina samvinnunám. 
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4 Samvinnunám 

Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að fjölbreytni eigi að ríkja í 

vinnubrögðum jafnt sem kennsluaðferðum. Kennari beri ábyrgð á því að 

velja leiðir sem hann telji árangursríkar til að ná sem bestum árangri í því 

sem stefnt er að hverju sinni. Við val á kennsluaðferðum ætti kennari að 

velja aðferðir þar sem hann geti tekið tillit til aldurs, þroska og getu 

nemenda og til þess hvert viðfangsefnið er. Kennarar ættu að vera 

metnaðarfullir í starfi sínu og stuðla að jákvæðum skólabrag sem einkennist 

af lýðræðislegum vinnubrögðum, samstarfi og samvinnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Ef kennsluaðferðin samvinnunám er 

skoðuð má sjá að hún fellur vel að þessum markmiðum og þörfum. 

4.1 Um samvinnunám  

Samvinnunám er kennsluaðferð sem felst í því að nemendur vinna saman í 

litlum hópum til að ná sameiginlegum markmiðum, bæði sínum eigin og 

hópsins í heild. Þegar kennsla er skipulögð með aðferðum samvinnunáms 

eru nemendur háðir hver öðrum, það er að segja þeir ná aðeins markmiðum 

sínum ef aðrir í hópnum gera það einnig. Nemendur verða að skilja að þeir 

bera sameiginlega ábyrgð og huga þarf að því að allir í hópnum hafi lært það 

sem stefnt var að (Johnson og Johnson, 1994). Hægt er að skipuleggja 

samvinnunám með fólki á hvaða aldri sem er, í öllum kennslustundum og 

fögum, sama hvert verkefnið er (Johnson og Johnson, 1994; Johnson o.fl. 

1993, Goodwin, 1999). Sýnt hefur verið fram á að samvinnunám auki 

námsárangur, jákvæða félagslega færni og sjálfstraust nemenda (Goodwin, 

1999). 

Þegar kennari skipuleggur kennslu sína út frá aðferðum samvinnunáms 

þarf hann að huga að nokkrum þáttum til að vel gangi. Hafa Johnson og 

Johnson helst fjallað um fimm þætti sem taldir eru nauðsynlegir svo 

samvinnunám eigi sér stað í nemendahópnum: Jákvæð samvirkni, hvetjandi 

samskipti, ábyrgð einstaklingsins, samskiptafærni og færni í hópvinnu og að 

meta og skoða hvernig hópvinnan gengur (Johnson og Johnson, 1994). 

Jákvæð samvirkni er aðalsmerki samvinnunáms og felur í sér að 

nemendur eru háðir hver öðrum á jákvæðan hátt í hópum. Allir 

hópmeðlimir verða að ná sameiginlegum markmiðum sem námsefnið 

krefst, það er einstaklingur í hópnum nær ekki markmiði sínu nema allir 
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hinir meðlimir hópsins geri það líka. Þegar nemendurnir átta sig á þessu, 

það er að framlag hvers og eins í hópnum varðar ekki einungis nemandann 

sjálfan heldur alla sem í hópnum eru, er hægt að tala um jákvæða 

samvirkni. Áhugi nemenda á árangri annarra í hópnum verður til þess að 

þeir hjálpa hver öðrum að læra, veita sameiginlegan stuðning og gleðjast 

saman yfir góðum árangri (Johnson og Johnson, 1994). 

Með hvetjandi samskiptum er átt við það að kennari hefur náð að koma 

á jákvæðri samvirkni milli nemenda. Þeir fá tækifæri til að útskýra munnlega 

verkefni og vandamál sem geta komið upp ásamt væntanlegum lausnum og 

eiga þá möguleika á að hvetja hvern annan til að ná árangri með því að 

hjálpa, styðja, hrósa og hvetja (Johnson og Johnson, 1994). 

Þriðja atriðið sem talið er nauðsynlegt fyrir samvinnunám er ábyrgð 

einstaklingsins. Hver nemandi er ábyrgur fyrir námi sínu sem og framlagi til 

hópsins en ábyrgðin er fólgin í því að hver nemandi bæti árangur sinn og 

leggi sig fram við að stuðla að námi hópsins. Hlutverk kennarans er að 

skipuleggja verkefni þannig að hver nemandi beri ábyrgð á sínu og komi ekki 

vinnu sinni yfir á aðra í hópnum. Með þessu fá nemendur að læra saman og 

ætti ávinningurinn að vera að ná betri árangri sem einstaklingur (Johnson 

og Johnson, 1994). 

Samskiptafærni og færni í hópvinnu lúta að því að nemendur nýti 

samskiptafærni eins og þeir geta og hafa þroska til en slíka færni þarf að 

kenna nemendum svo þeir notfæri sér hana. Þetta eru þættir eins og 

ákvarðanataka, forystuhæfni, samræða, hvernig eigi að leysa ágreining og 

ræða saman í hópi (Johnson og Johnson, 1994). 

Fimmta og jafnframt síðasta atriðið er afar nauðsynlegt en það er mat á 

því hvernig hópvinnan gengur. Þá er mikilvægt að hópurinn í heild ræði 

hvernig honum gekk að ná markmiðum sínum og hvernig samvinnan gekk 

fyrir sig. Nemendur gefa lýsingu á hvað gekk vel og hvað ekki og þurfa að 

taka ákvarðanir um hverju þarf helst að breyta eða vinna áfram að (Johnson 

og Johnson, 1994). 

Út frá þessum fimm þáttum er hægt að skipuleggja samvinnunám og 

ákveða á hvaða hátt er unnið með því að hafa í huga ákveðna flokkun. Hún 

byggist á fjórum þáttum; formlegu samvinnunámi, óformlegu 

samvinnunámi, samvinnunámsgrunnhópum og kennslu sem er skipulögð 

með hugmyndir samvinnunáms í forgrunni. Þessir fjórir þættir eru ólíkir en 

krefjast þess allir að unnið sé sameiginlega að ákveðnu markmiði í hóp 

(Johnson og Johnson, 1994). 

Formlegt samvinnunám krefst þess að hópar vinni saman að 

sameiginlegum markmiðum í ákveðinn tíma. Það getur verið frá einni 
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kennslustund upp í nokkrar vikur. Allir í hópnum verða að hafa klárað 

verkefnin á fullnægjandi hátt. Nauðsynlegt er að skilgreina markmið, 

undirbúa kennsluna, útskýra verkefnið og jákvæða samvirkni fyrir 

nemendum. Grípa þarf inn í ef nemendur þurfa aðstoð við námið eða ef 

auka þarf jákvæðu samvirknina og félagsfærni. Að lokum þarf að meta nám 

nemenda og aðstoða þá við að meta hversu vel hópvinnan gekk (Johnson og 

Johnson, 1994). 

Óformlegt samvinnunám kallast það þegar nemendur vinna saman í 

hópum á tímabili sem getur varað frá nokkrum mínútum til einnar 

kennslustundar. Þessi aðferð er notuð til að virkja nemendur í stuttan tíma, 

yfirleitt með umræðum sem vara í nokkrar mínútur, annað hvort fyrir eða 

eftir ákveðið viðfangsefni (Johnson og Johnson, 1994). 

Samvinnunámsgrunnhópar eru hópar ólíkra nemenda sem vinna saman í 

eitt ár eða jafnvel lengur. Tilgangur þeirra er að nemendur geti alltaf leitað 

eftir stuðningi, aðstoð og hvatningu til hvers annars. Þannig eiga þeir 

möguleika á að bæta nám sitt og taka framförum á hinum ýmsu sviðum, 

hvort sem það snertir félagslega, tilfinningalega eða vitsmunalega þætti. 

Misjafnt er hve oft hóparnir hittast, það getur verið einu sinni á dag, tvisvar 

í viku eða með öðru sniði sem ákveðið er. Dæmi um aðstoð sem meðlimir 

hóps gætu veitt hver öðrum er að ef einhver missir af tíma vegna veikinda 

geta hinir aðilarnir í hópnum sagt honum hvað fram fór í tímanum (Johnson 

og Johnson, 1994). 

Kennsla sem er skipulögð með hugmyndir samvinnunáms í forgrunni er 

byggð upp frá byrjun til enda með samvinnunámssjónarmið í huga, skref 

fyrir skref (Johnson og Johnson, 1994).  

4.2 Kennsluaðferðir í samvinnunámi 

Þegar kennarar ákveða að kenna eftir aðferðum samvinnunáms geta þeir 

valið úr mörgum kennsluaðferðum. Dæmi um það eru CLIM-aðferðin, 

púslaðferðin, púslaðferðin 2 og einn, fleiri, allir. Hér verður aðeins fjallað 

um nokkrar aðferðir samvinnunáms sem ég skoðaði og hugðist nota í þessa 

rannsóknarvinnu mína við kennsluna.  

4.2.1 CLIM – aðferðin 

Clim-aðferðin (Cooperative Learning in Multicultural Groups), eða SAFN-

aðferðin, samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi eins og Guðrún 

Pétursdóttir (2003) hefur nefnt aðferðina á íslensku, byggir á því að gefa 

fyrirmæli á marga vegu. Nemendur fá verkefni sem þeir eiga að leysa og 

geta verkefnin verið fjölbreytt og af ýmsum toga. Hver nemandi fær 
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hlutverk sem hann sinnir jafnframt á meðan á vinnunni stendur. Kennarinn 

úthlutar hlutverkum og geta þau færst á milli nemenda í verkefnavinnunni. 

Hlutverkin eru oft skrifuð á spjöld til að nemendur viti og muni hvaða 

hlutverkum þeir gegna. Þeir verða að vita hvað felst í hlutverki þeirra svo 

þeir geti sinnt starfi sínu og vinna innan hópsins geti gengið vel fyrir sig. 

Hægt er að breyta og bæta við hlutverkum eftir því sem hentar í 

nemendahópnum og eftir viðfangsefnum hverju sinni. Hlutverkin sem notuð 

eru í samvinnunámi geta verið mörg og fjölbreytt. Helstu hlutverk sem 

notuð eru í samvinnunámi eru tímavörður, skipuleggjandi, efnisaflari, 

hvetjari, fundarstjóri og kynnir (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Tímavörður sér 

um að halda utan um tíma á verkefninu og gerir jafnframt tímaáætlun. 

Hann hugar að því að ekki fari of mikill tími í litla hluti og lætur hópfélagana 

vita hvað tímanum líður. Skipuleggjandi sér um að um að skipuleggja þá 

vinnu sem fram fer í hópnum. Hann passar upp á að allir hlusti þegar 

einhver er að tala og að allir skilji verkefnið sem verið er að vinna að. Einnig 

passar hann upp á að allir í hópnum hugi að hlutverkum sínum. Efnisaflari er 

sá eini sem má standa upp og fara frá borðinu til að sækja það sem 

hópurinn þarf. Hann ber því ábyrgð á að sækja og afla alls sem þarf í 

verkefnið. Auk þess sér hann um að öllum bókum og efni sem notað var í 

verkefnið sé skilað á réttan stað aftur og að lokum sér hann um að skila 

sjálfu verkefninu. Hvetjari hópsins sér um að hvetja félaga sína til dáða og 

hrósar þeim fyrir það sem vel er gert. Hann sér til þess að allir séu virkir og 

fái tækifæri til að taka þátt í samræðum og að skoðanir allra séu virtar. 

Fundarstjóri hópsins sér til þess að ekki sé farið út fyrir efnið. Fundarstjóri 

ákveður hver hefur orðið og hver sé næstur í röðinni til að tala. Sá sem 

gegnir þessu hlutverki er sá eini sem má biðja kennarann um aðstoð ef 

enginn innan hópsins veit hvert svarið er. Kynnir skrifar niður þær 

niðurstöður sem hópurinn fær, dregur saman það sem hópurinn komst að 

og skipuleggur kynningu þar sem hann verður að huga að því að allir taki 

þátt. Síðan eru niðurstöðurnar kynntar fyrir bekknum (Guðrún Pétursdóttir, 

2003). 

Hlutverkum þessum er ætlað að styðja nemendur við að bæta færni sína 

á ýmsum sviðum og því má líta á þau sem leið til þess að ná markmiðum án 

þess að vera sjálft markmiðið. Með þessum aðferðum læra nemendur að 

vinna saman auk þess sem þeir sjá að hægt er að skoða hlutina út frá ólíkum 

sjónarhornum. Nemendur þjálfast einnig í að taka tillit til náungans og 

hlusta á skoðanir annarra í hópnum sem og að það sé tekið tillit til þeirra. 

Aðferðin getur því stuðlað að bættri félagsfærni nemenda (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003).  
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4.2.2 Púslaðferðin 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999b) Litrófi kennsluaðferðanna er 

púslaðferðin flokkuð til hópvinnubragða. Á áttunda áratugnum var þessi 

aðferð þróuð af Elliot Aronson og samstarfsmönnum hans við háskólann í 

Texas. Aðferðin byggist á því að nemendum er skipt í vinnuhópa og 

námsefninu sem unnið er með er einnig skipt niður í ákveðna hluta. Hver 

nemandi er svo þátttakandi í tveimur hópum, annars vegar sérfræðihóp og 

hins vegar heimahóp. Nemandi byrjar í svokölluðum heimahóp þar sem 

hann fær úthlutað lesefni. Hann færir sig þar næst í sérfræðihópinn þar sem 

hann aflar sér upplýsinga um þann hluta efnisins sem hann fékk úthlutað 

ásamt öðrum sem fengu sama lesefni. Hver nemandi þarf að vera virkur 

þátttakandi og er ábyrgur fyrir því sem hann lærir. Þegar því er lokið fer 

nemandinn í heimahóp sinn og útskýrir og kennir hópfélögum sínum um 

það efni sem hann vann með í sérfræðihópnum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b; Social Psychology Network, 2000–2015). 

Þessi aðferð hefur meðal annars stuðlað að því að nemendur taka virkan 

þátt í námi sínu og þjálfast í samvinnu. Með þessum vinnubrögðum fá þeir 

reynslu og þjálfun í að miðla til annarra. Það lærist margt á því að læra 

námsefni og deila svo kunnáttu sinni og kenna það öðrum. Nemendur læra 

efnið er kennari setur fyrir ásamt því að þeir verða að vinna saman sem lið 

til að ná sameignlegum markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; Social 

Psychology Network, 2000–2015). 

4.2.3 Púslaðferðin 2 

Þessi útgáfa kennsluaðferðarinnar er alls ekki svo ólík upphaflegu 

púslaferðinni en hún er framkvæmd á annan hátt. Hér byrjar kennarinn á að 

úthluta öllum nemendum sama efni sem þeir svo lesa. Að því loknu fær 

hver nemandi sitt sérfræðiefni. Þeir nemendur sem eru svo með sama efnið 

mynda sérfræðihóp þar sem þeir fræðast betur um það efni og svo fara þeir 

aftur í sinn heimahóp og kenna félögunum. Í lokin er svo spurningakeppni 

þar sem hver og einn nemandi safnar stigum fyrir sinn hóp og síðan er 

tilkynnt hvaða hópur stendur uppi sem sigurvegari (Good og Brophy, 2003). 

4.2.4 Einn, fleiri, allir 

Þegar aðferðinni er beitt leggur kennari fram einfalda spurningu eða 

verkefni þar sem nemendur velta í upphafi fyrir sér, hver og einn, því svari 

sem þeir telja eiga við. Því næst eiga nemendur að vinna tveir og tveir 

saman og ræða um viðfangsefnið eða það vandamál sem til umræðu er 

(Goodwin, 1999, Good og Brophy, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 
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Mikilvægt er að kennarinn gefi nemendum góðan umhugsunartíma (Good 

og Brophy, 2003). Eftir þessa vinnu fær kennarinn nemendur til þess að 

deila þeim hugmyndum sem upp komu varðandi viðfangsefnið og reynir að 

fá fram flestar þær hugmyndir sem pörin ræddu um. Aðferðin er kjörin leið 

til að fá nemendur til þess að ígrunda svör sín áður en þeir greina frá þeim. 

Einnig til að efla virkni og sjálfstæða hugsun nemenda ásamt því að þeir fá 

tækifæri til að ræða hugmyndir sínar í hópnum(Goodwin, 1999, Good og 

Brophy, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Þessi aðferð er talin auka 

þátttöku allra nemenda á viðfangsefninu (Goodwin, 1999) en einnig er hún 

talin vera einföld í framkvæmd og jafnframt ein áhrifamesta aðferð 

samvinnunáms (Good og Brophy, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

4.3 Námsmat  

Þegar lagt er mat á samvinnunám þarf að huga að því að nemendur sýni 

bæði árangur í námi og í félagslegum samskiptum. Kennarar geta ákveðið 

að meta hvern og einn nemanda eða hópinn sem eina heild. Einnig er hægt 

að fela nemendum sjálfum það verkefni að meta samvinnuna í hópnum eða 

fá þá til að meta eigin framlag og þátttöku við vinnu í hópnum (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005).  

4.4 Kostir og vankantar samvinnunáms 

Ingvar Sigurgeirsson (1999b) fjallar um nokkur atriði sem fylgjendur 

samvinnunáms leggja áherslu á. Hann segir meðal annars að mikil 

samkennd verði í hópunum sem leiði til þess að nemendur sýni náminu 

meiri áhuga en ef þeir væru að vinna einir. Þeir læri meira með því að vinna 

í hópum því þar eigi sér stað miklar samræður, útskýringar, leiðbeiningar og 

taka þurfi ákvarðanir. Nemendur þjálfist í tjáningu, rökræðum, að útskýra 

og kenna og leiðbeina hver öðrum. Í hópvinnu komi oft fram margar og 

ferskar hugmyndir, ný sjónarhorn og í framhaldi góður skilningur og 

markvissar lausnir á viðfangsefninu. Nemendur sem fái að vinna með öðrum 

efli samskipti sín á milli og geri sér þá jafnframt góða grein fyrir ólíkum 

viðhorfum og skoðunum sem aðrir hafa. Aðferðin stuðli því að jákvæðum 

samskiptum, styrki félagslega stöðu einstaklinga og dragi úr líkum á því að 

einhver verði útskúfaður. Hún geti aukið sjálfstraust og styrkt sjálfsmynd 

nemenda sem og veitt þjálfun í lýðræðislegum samskiptum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). 

Þrátt fyrir að þeir kostir sem taldir hafa verið upp hér að ofan líti vel út 

og séu í raun og veru það sem leitast er við að efla hjá hverjum nemanda þá 

verður alltaf að huga að því hvort einhverjir vankantar séu á aðferðinni. Hér 
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verður komið inn á nokkra þeirra sem taldir eru hafa áhrif við kennslu 

samvinnunáms. Fyrst er að nefna mismunandi upplifun nemenda af 

hópastarfinu. Oft finnst afburða nemendum meiri ábyrgð liggja hjá þeim 

heldur en þeim getuminni. Ábyrgð á nemendum sem oft eru ósjálfbjarga við 

vinnu sína, og kennari sér vanalega um, færist yfir á þá sem eru með þeim í 

hóp. Mikill hraði skapast oft þegar aðferðin er notuð og getur valdið því að 

lærdómsferlið hefur minna vægi, til dæmis við umræður og ígrundun. Talið 

er að misskilningur og rangtúlkanir nemenda geti aukist þegar þeir vinna í 

litlum hópum. Nemendum finnist oft að þeir hafi ekki neitt merkilegt til 

málanna að leggja og að þeirra skoðanir fái jafnvel ekki hljómgrunn innan 

hópsins. Oft verða nemendur svo uppteknir af því að vinna saman í hóp að 

það getur leitt til þess að lítill afrakstur verði af samstarfinu (Good og 

Brophy, 2003). 

4.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um samvinnunám og helstu kennsluaðferðir sem ég 

hugðist skoða og nota við kennslu mína við verkefni þetta. Einnig var fjallað 

um námsmat og helstu kosti og vankanta aðferðarinnar. Í næsta kafla er 

fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. 
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5 Aðferðafræði rannsóknarinnar  

Hér mun ég fjalla um þá rannsóknaraðferð sem var notuð og nefnist 

starfendarannsókn. Einnig fjalla ég um faglega starfskenningu og 

starfskenninguna mína.  

5.1 Starfendarannsóknir 

Hafþór Guðjónsson (2008) skilgreinir starfendarannsókn sem rannsókn sem 

starfsmaður geri á eigin starfi með það að markmiði að öðlast betri skilning 

á því og þróa það með markvissum hætti með framfarir í huga. 

Upphaf starfendarannsókna má meðal annars rekja til 

félagssálfræðingsins Kurt Lewin sem taldi að ef starfsmenn fengju að hafa 

áhrif á það hvernig vinnustað þeirra væri stjórnað yrðu þeir ánægðari og 

áhugasamari í starfi. Hugmyndir Lewin byggja á því að rannsakendur 

skipuleggja starf sitt samkvæmt ákveðnum rannsóknarskrefum sem mynda 

hring og verður að hringrás eða spíral. Skrefin felast í því að fylgjast með, 

íhuga, framkvæma, meta og lagfæra vinnu sína (McNiff og Whitehead, 

2006). 

Frá því að Lewin setti fram hugmyndir sínar hafa mörg líkön verið þróuð 

til að skýra í hverju starfendarannsóknir felast og eiga flest það sameiginlegt 

að lýsa einhvers konar hringrás sem felur í sér undirbúning og 

skipulagningu, framkvæmd, gagnaöflun, ígrundun og mat og að lokum 

kynningu (Kemmis og McTaggart, 1988). Á mynd 1 má sjá líkan af spíral sem 

sýnir starfendarannsókn sem ferli sem er ekki endanlegt, röklegt eða 

samfellt heldur ferli sem leitt getur rannsakanda til að fara ófyrirsjáanlegar 

leiðir (McNiff, 2010).  

Mynd 1. Spírall (McNiff, 2015). 
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Við lok hvers hrings eru starfshættirnir greindir með hliðsjón af 

undirbúningi og skipulagi og í framhaldi af því teknar ákvarðanir um hverju 

þurfi að breyta. Þá er áætlun gerð og skipulagt út frá henni en áætlunin þarf 

að vera sveigjanleg svo hægt sé að taka tillit til þátta sem ekki er hægt að sjá 

fyrir. Þegar hugað er að framkvæmdinni er unnið samkvæmt því skipulagi 

sem ákveðið var og ný vinnubrögð innleidd (Jóhanna Einarsdóttir, 2009; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Teknar eru til athugunar ákveðnir og 

afmarkaðir þættir í starfinu þar sem prófaðar eru nýjar leiðir og skoðað 

hvernig til tekst (Hafþór Guðjónsson, 2008). Við gagnaöflun er fylgst með 

því sem gert er og það svo skráð á skipulagðan hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010). Skráning og gagnasöfnun á því sem gerist er alltaf lykilatriðið, því þá 

hefur maður eitthvað í höndunum til að greina og ræða (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Í framhaldi er svo hægt að skoða þessar skráningar til að 

geta metið starfið á gagnrýninn hátt. Því næst er að leggja mat á starfið og 

ígrunda það með því að skoða gögn og íhuga þá reynslu sem hefur átt sér 

stað. Þær upplýsingar sem aflað er við matið eru svo nýttar við 

áframhaldandi þróun og skipulag. Við þessa vinnu er þó ekki um að ræða 

línulegt ferli heldur er hægt að fara fram og til baka, skoða, ígrunda og 

endurskipuleggja (Jóhanna Einarsdóttir, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Þar sem kennarar eru rannsakendur í starfendarannsóknum safna þeir 

þeim gögnum sem þeir vinna með. Lögð er áhersla á að það sé gert á öllum 

stigum rannsóknarinnar, það er að segja áður en rannsókn hefst, meðan 

rannsóknin stendur yfir og breytingar eiga sér stað og svo þegar henni er 

lokið (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Algengt er að kennarar starfi saman að starfendarannsóknum. Þeir 

hittast þá reglulega til að fara yfir þau gögn sem þeir hafa aflað og með því 

læra þeir hver af öðrum. Þannig þróa þeir hugmyndir sínar og hugsun sem 

kennarar og rannsakendur (Hafþór Guðjónsson, 2008). Skilningur fólks á 

starfendarannsóknum er ekki ávallt sá sami og um margar leiðir að velja og 

því alls ekki hægt að segja að einhver ein leið sé betri eða réttari en önnur. 

Um er að ræða margar leiðir að því markmiði að skapa þekkingu og bæta 

skólastarf og ávinningurinn getur haft jákvæð áhrif á starfshætti í skólum og 

með því á uppeldi og menntun barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) segir nauðsynlegt að kennarar taki þátt í 

kennararannsóknum (e. teacher research) sem byggi á skipulögðum, 

markvissum og gagnrýndum aðferðum. Með þeim hætti séu þeir að taka 

þátt í samræðum við aðra kennara sem byggi á eigin reynslu og geti með því 

staðsett sig og skipulagt nám og kennslu sem byggi á þeirra eigin starfi. 

Þannig eigi sér stað samræður sem dragi fram ómeðvitaða þekkingu 
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kennara. Hafdís segir einnig að markmið kennararannsókna ætti að vera að 

virkja kennara við að setja fram nýjar hugmyndir, hafa áhrif á umhverfi 

skólastofunnar, breyta kennslu sinni og læra að ígrunda eigin þekkingu. 

Starfandi kennarar geti fært öðrum kennurum einstaka þekkingu um nám 

og kennslu sína með því að vinna að rannsóknum og miðlað reynslu sinni. 

Í starfendarannsóknum er lögð áhersla á ígrundun og nám þátttakenda 

og í því felst meira en að prófa nýjar hugmyndir til að sjá hvort þær virka. 

Þátttakendur ígrunda eigið starf til að öðlast skilning á sínum eigin 

athöfnum og þeim starfsaðferðum sem þeir nota. Rannsakendur þekkja 

vettvanginn vel og skoða hvers vegna aðstæður eru eins og þær eru 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Með því að vinna að starfendarannsókn fær 

starfsmaður tækifæri til að rannsaka og meta sitt eigið starf. Hver og einn 

getur notast við þá aðferð sem honum hentar og áherslan er mismunandi 

eftir því viðfangsefni sem unnið er að (Kemmis og McTaggart, 2005; McNiff 

og Whitehead, 2006). Að skilja gleði og sigra sína í starfi sem og vonbrigðin 

þegar áætlun eða verkefni ganga ekki sem skyldi er þó ekki fyrir hvern sem 

er. Það að ræða við annan kennara þar sem gagnkvæmur skilningur á sér 

stað og báðir aðilar taka jafnan þátt í að segja frá, hlusta, skilja og læra af 

hinum styður hann í að ígrunda kennslu sína og öðlast nýja þekkingu sem 

hjálpar til við að taka ákvörðun við að undirbúa kennslu sína (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004).  

Það hefur færst í vöxt hér á landi að kennarar taki þátt í að gera 

starfendarannsóknir. Hafþór Guðjónsson (2008) segir frá því í grein sinni 

Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund að hann hafi hitt hópa 

innan skólans sem hafi haft þann tilgang að ræða viðfangsefni sín í þeirri 

rannsókn sem þeir tóku þátt í. Þar hafi verið rætt um rannsóknir einstakra 

þátttakenda en hann hafi einnig spurt kennara hvers vegna þeir kenndu á 

þann hátt sem þeir gerðu og beðið þá að rökstyðja það. Með því sagðist 

hann hafa reynt að fá þá til að vera meðvitaðri en áður um að þeir væru í 

raun hluti af stærri heild. Hafþór Guðjónsson (2011) telur að kennarar finni 

sér farveg sem þeir starfi eftir og að algengt sé að kennsla verði 

vanabundin. Það sé eðlileg þróun en hætta á að þeir festist í sama fari og 

geri hlutina frekar af vana en út frá áætlun. 

Starfendarannsóknir geta komið í veg fyrir stöðnun í starfi og reyndir 

kennarar gera sér oft og tíðum ekki grein fyrir hversu mikilli 

kennslufræðilegri þekkingu þeir búa yfir. Kennsla er gríðarlega flókið starf 

sem lærist ekki eingöngu á því að ganga í kennaraskóla. Það er oft þannig að 

mörg verk lærast á því að stunda þau. Nýliðar í kennslu koma með margar 

hugmyndir er þeir byrja að kenna en eiga eftir að prófa þær og reyna á eigin 
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skinni. Þeir eiga eftir að öðlast ýmiss konar reynslu og móta sína eigin 

kennslufræði. Hvernig til tekst ræðst meðal annars af því hvort nýliða 

auðnast að læra af því sem hann upplifir í kennslu og allri þeirri reynslu sem 

hann fær að upplifa. Það ræðst einnig af því hvort hann fái tækifæri til að 

skoða reynslu sína og ræða kosti hennar og ávinninga. Fái hann það er 

líklegra að hann verði meðvitaðri um hugmyndir sínar um starfið og sjái í 

framhaldi hvernig hann vilji haga starfi sínu með nemendum.  

Nokkrar aðferðir er hægt að nota þegar starfendarannsóknum er beitt 

og fjallar Jóhanna Einarsdóttir (2009) um þær helstu í skýrslu sinni 

Starfendarannsóknir og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) í grein sinni Rýnt í 

vinnubrögð starfendarannsókna. Ólíkar leiðir við gagnaöflun. Nánar verður 

sagt frá þeim aðferðum í kaflanum hér á eftir. 

5.1.1 Athuganir 

Athuganir fela í sér að kennarar fylgjast með starfinu og börnunum á 

skipulagðan hátt. Þeir skrá hjá sér það sem gerist en geta einnig fengið aðra 

til að gera það fyrir sig. Einnig er hægt að nota ýmiss konar gátlista sem svo 

er merkt við. Dagbækur eru mikilvæg gögn og í þeim ættu að koma fram 

vangaveltur kennara ásamt upplýsingum um nákvæma skráningu á 

atburðum eða aðstæðum og stuttar frásagnir (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011) segir það oft einkenna þá sem stunda 

starfendarannsóknir að þeir skrái hugsanir sínar, vangaveltur, upplifun og 

hugmyndir í bækur sem þeir hafi við höndina.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) ræðir um kosti hugarkorts þegar kennarar 

eru að setja fram hugsanir sínar og telur að það hjálpi þeim að skoða 

hugmyndir sínar um ákveðna þætti og geti skapað vettvang fyrir ígrundaðar 

samræður. Uppsetning hugarkorts geti verið mismunandi eftir því sem 

hverjum og einum þyki best. Markmiðið sé að þau hjálpi þeim sem gera þau 

að sjá það samspil og tengingar sem skapast á milli ákveðinna þátta í 

starfinu og þeir geti í framhaldi velt fyrir sér nýjum viðmiðum. Eins sé hægt 

að nota þau til að greina, meta og lýsa ákveðnum verkefnum. Með því að 

nota hugarkort sé líklegt að hæfileikinn til að skapa nýja þekkingu, þróa 

hugsanir, víkka sjóndeildarhringinn, flokka og para aukist. Skráning byggir á 

ígrundun um starfið og er tæki kennarans til að halda til haga öllu því er 

viðkemur starfi hans, tilfinningum og þeirri hugsun er þróast og breytist við 

rannsóknina (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 
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5.1.2 Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir geta verið formlegar og óformlegar og fara fram í 

námsumhverfi nemenda. Þegar um er að ræða formlegar athuganir er oft 

notast við lista með fyrirfram ákveðnum atriðum sem skoða á eða ákveðinn 

ramma sem útbúinn hefur verið fyrirfram. Þegar um er að ræða óformlega 

athugun er gögnum safnað á þann hátt að lögð er áhersla á að fanga 

augnablikið og það andrúmsloft sem er í skólastofunni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). 

Með því að skrá dæmisögur, ákveðin atvik eða tilvik úr starfi, er 

rannsakandi að skoða og meta hvernig hann hefur þróast í starfi eða skoða 

hvernig ferli nemenda hefur breyst. Sagan er svo sett í tengingu við 

starfskenningu eða fræðilegan bakgrunn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Ljósmyndir eru notaðar til að sýna það sem verið er að gera og þær 

breytingar sem verða á meðan á rannsókninni stendur. Þær er einnig hægt 

að nota til að hvetja til umræðu, skrásetja atburði og hjálpa til við að rifja 

upp það sem gerst hefur (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

5.1.3 Viðtöl 

Viðtöl eru leið til að skilja merkinguna á bak við það sem fólk aðhefst. Í 

starfendarannsóknum eru viðtöl oftast óformleg og oft gengið út frá 

þemum eða efnisþáttum og gert ráð fyrir frelsi viðmælandans og þess sem 

tekur viðtalið. Myndrænar og hljóðrænar upptökur eru notaðar töluvert í 

viðtölum í starfendarannsóknum. Þá geta kennarar bæði tekið upp sjálfa sig 

sem og vinnu nemenda. Upptökurnar er hægt að nota á margan hátt við 

úrvinnslu og hægt að rýna í þær og sjá þætti sem annars hefðu getað farið 

fram hjá rannsakanda í erli dagsins (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Eins er 

gott að safna áþreifanlegum gögnum eins og verkum barnanna, bréfum til 

foreldra og gagna um skipulag (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Rannsakandi getur tekið viðtöl en þá fá þátttakendur tækifæri til að 

segja frá skoðunum sínum um viðfangsefnið. Oftast er stuðst við ákveðnar 

spurningar en oft eru viðtölin opin og þá lögð áhersla á opnar spurningar 

þar sem viðmælendur fá tækifæri til að segja frá því sem þeim býr í brjósti 

er varðar viðfangsefnið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þegar samstarfsmenn 

ræða saman og skiptast á skoðunum um skólamál koma oft fram fjölbreytt 

sjónarhorn. Rætt er um reynslu, hugmyndir kynntar, gefin ráð og skipst á 

skoðunum. Þessar samræður gera rannsakanda kleift að skrá og safna 

gögnum sem geta orðið rannsóknargögn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011) fjallar um rýnihópa sem aðferð í 

starfendarannsóknum, þá fara fram samræður eða viðtöl innan hóps. Hún 
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nefnir einnig spurningakannanir en með þeim er hægt að ná til fleiri 

þátttakenda í einu og geta þær auðveldað rannsakendum að sjá sjónarmið 

nemenda, fá fram viðhorf þeirra og skoða skilning þeirra á viðfangsefninu. 

Spurningalistar geta þó haft erfiðleika í för með sér í starfendarannsóknum 

þar sem það getur tekið langan tíma að greina niðurstöður auk þess sem 

það getur verið flókið. 

5.2 „Fagleg starfskenning“ - amboð  

Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) Kennarar ígrunda og rannsaka eigið 

starf ræðir hún um hugtakið „fagleg starfskenning“. Hafdís telur að í starfi 

sínu byggi kennarar á fræðilegri þekkingu og siðferðilegum gildum sínum. 

Samspilið milli þessara þátta, það er hvernig kennarar skilja fræðin sem þeir 

byggja á við framkvæmdina og hvers vegna þeir gera það sem þeir gera, 

móti faglega starfskenningu þeirra. Hún talar um að strax í námi byrji 

fagmennska sem og fræðilegur skilningur kennara að mótast. Fagmennskan 

þróist svo áfram af persónulegri reynslu í starfi, því umhverfi sem hver og 

einn starfi í, þeim væntingum sem viðkomandi hafi til starfsins og svo 

menningarlegum og sögulegum bakgrunni hvers og eins. 

Kennarar verða fyrir stöðugu áreiti í starfi sínu þar sem þeir svo mótast 

og endurmótast í samskiptum við nemendur sína, foreldra þeirra og 

samstarfsfólk sitt. Umræðan og skilningurinn sem vinnst og dýpkar 

fræðilega umræðu um starfið í framhaldi þarf að byggja á þeim skilningi að 

oft eru duldar kennslufræðilegar kenningar sem búa að baki 

framkvæmdarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Kennari sem persóna 

hefur myndað sér skoðanir um hvernig hann vill haga kennslu sinni en gerir 

sér oft og tíðum ekki grein fyrir hvaðan þær hugmyndir koma. Hafdís 

Guðjónsdóttir (2004) talar um að líta verði á kennara sem skapendur 

þekkingar sem með ígrundun hafi áhrif á þátttöku í umræðu um skólamál 

sem skili sér í faglegri þróun þeirra. Meðvituð fagleg starfskenning kennara 

þróist ef hann fái tækifæri til að ígrunda á gagnrýninn og kerfisbundinn hátt 

og ræða við samstarfsmenn sína. 

Hafdís Guðjónsdóttir og Mary Dalmau hafa í sameiningu þróað amboð 

sem þær kalla amboð faglegrar starfskenningar eins og sjá má á mynd 2. 

Amboðin skiptast í þrjá þætti sem eru framkvæmd, fræðileg þekking og 

siðfræði. Framkvæmdin á við um starf kennara eins og undirbúning, 

kennslu, mat, athugun samvinnu og tengsla og samvinnu við nemendur og 

aðstandendur. Fræðileg þekking fellur undir það sem kennari getur sagt frá 

er gerist í skólastofunni og hann tengir við fræðileg viðmið og kenningar út 

frá skilningi sínum. Siðferði kennarans er viðhorf hans til lífsins, þau gildi 
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sem hann hefur tileinkað sér og er endurspeglun á því hvernig kennari hann 

er og vill vera. Amboðin hjálpa kennurum að mynda persónulega og faglega 

starfkenningu þegar þeir fá tækifæri til að skrá, lýsa og skapa umræður 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

Mynd 2. Amboð faglegrar starfskenningar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) hefur notað amboðin þegar hún hefur unnið 

að rannsóknum með kennurum. Með tímanum fór hún að sjá að eftir að 

kennarar höfðu notað amboðin í svolítinn tíma fóru þeir að taka þátt í 

samræðum á ígrundaðri hátt og þær urðu skipulagðari og gagnrýnni en fyrr. 

Hafdís greindi þennan mun vel þar sem hún gat fylgst með þróuninni því 

hún hljóðritaði öll samtöl og skráði þau svo orð frá orði. Fyrst voru 

niðurstöður hennar þær að kennararnir fjölluðu fyrst og fremst um þætti er 

tengdust kennslustofunni. En þeim reyndist erfiðara að setja starfið í stærra 

samhengi. Amboðin fóru svo að hjálpa þeim við að skilja aðgerðir sínar og 

eins að rökstyðja þær (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

5.3 Nýi kennarinn 

Gerðar hafa verið rannsóknir á störfum nýrra kennara er hefja störf í 

grunnskólum á Íslandi og viðhorf þeirra skoðuð. Í rannsókn Lilju M. 

Jónsdóttur (2012) kemur meðal annars fram að kennararnir hefðu viljað 

læra meira um kennslufræði, foreldrasamstarf, aga- og bekkjarstjórnun í 

námi sínu auk þess að hafa meiri þekkingu á námsefni nemenda er þeir hófu 
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störf. Kennararnir nefndu einnig að gott hefði verið að hafa kennaranámið 

uppbyggt á þann hátt að á lokaárinu væru kennaranemar aðstoðarkennarar 

í grunnskóla (Lilja M. Jónsdóttir, 2012). Svipaða niðurstöður var að finna hjá 

þeim kennurum er María Steingrímsdóttir (2007) ræddi við í tengslum við 

rannsóknir sínar, en þeir sögðu að fyrsta árið hafi verið líkt og 

æfingakennsla í raunveruleikanum. Þeir sögðu jafnframt að þegar þeir hæfu 

störf teldu þeir mestu áskorunina vera að bera ábyrgð á námi nemenda og 

eigin hæfni til að sinna starfinu (María Steingrímsdóttir, 2007). Lilja M. 

Jónsdóttir (2012) telur að eitt af meginmarkmiðum kennaranáms sé að 

augu kennaranema opnist fyrir tengslum fræða og framkvæmdar því sá 

skilningur sé ein af mikilvægustu forsendum skólaþróunar. 

Kennararnir nefndu áhyggjur sínar af því hvernig þeir gætu átt sem best 

samstarf við foreldra. Þeir óttuðust að hafa ekki stjórn á nemendum og ná 

ekki að beita sér á réttan hátt við lausn vandamála er upp koma (María 

Steingrímsdóttir, 2007). Almennt töldu kennararnir kennslu vera orðinn 

lítinn hluta starfsins en meiri áhersla á líðan nemenda og samstarf við 

foreldra, það að styðja við einstaklinginn og fjölskylduna (María 

Steingrímsdóttir, 2010). Þeir kennarar sem lentu í vandræðum með aga og 

bekkjarstjórnun töldu sig ekki hafa verið nægilega ákveðna í upphafi, ekki 

sett skýr mörk eða hleypt nemendum of langt. Flestir töldu vandann ekki 

meiri en þeir bjuggust við (María Steingrímsdóttir, 2007). Þeir telja að 

stuðningur stjórnenda við kennara skipti sköpum varðandi foreldrasamstarf 

og einnig allur stuðningur og ráðleggingar samkennara. Þó töldu 

kennararnir að þann stuðning og endurgjöf sem nauðsynlegur væri á fyrsta 

ári kennslunnar væri hægt að minnka er líða tæki á annað ár hennar (María 

Steingrímsdóttir, 2010). 

Í upphafi fannst kennurunum vinnan oft yfirþyrmandi og þeir ekki ná 

fyrir endann á því sem þeir þurftu að er gera og fylltust örvæntingu (María 

Steingrímsdóttir, 2007). En með auknu sjálfstæði töldu þeir sig verða 

öruggari í samskiptum við nemendur og hafa betri yfirsýn yfir námslega 

stöðu og því ná betur að koma til móts við þarfir þeirra. Kennararnir töluðu 

um að eftir fimm ára starf væru þeir orðnir öruggari í samskiptum við 

nemendur, foreldra, samkennara og stjórnendur. Þeir töldu sig sjálfstæðari 

núna en þegar þeir hófu störf og væru óhræddari við að prófa nýja hluti í 

kennslunni og hefðu meiri yfirsýn yfir bæði hópinn og námsefnið en í 

upphafi. Einnig væri undirbúningur kennslu markvissari og því færi ekki eins 

mikill tími í hann og í upphafi og þeir hefðu ekki lengur af því áhyggjur ef 

áætlun breyttist. Með tímanum verði kennari meira til stuðnings 

nemendum en stýri þeim ekki lengur líkt og þeim hafi fundist þeir gera í 

upphafi (María Steingrímsdóttir, 2010). Kennararnir líktu fyrstu kynnum af 
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starfinu og tilfinningalegri líðan sem ólgusjó en voru sannfærðir um að þeir 

hefðu þroskast persónulega sem og faglega. Þeir álitu að smám saman 

hefðu þeir fallið inn í þá menningu sem fyrir var í skólanum hvort sem þeim 

líkaði það eða ekki (María Steingrímsdóttir, 2007).  

5.4 Fagmennska í starfi – starfskenningin mín 

Þegar maður hugar að námi í grunnskóla þá hugsar maður ósjálfrátt út frá 

sjálfum sér og því sem maður hefur upplifað sjálfur. Þegar ég hugsa um 

hvernig kennari ég vil vera hugsa ég einmitt að ég vilji nálgast viðfangsefnin 

á einn eða annan hátt með nemendum mínum líkt og ég upplifði sem 

nemandi hjá einum af mínum kennurum. Ég hugsa einnig að ég vilji alls ekki 

vinna líkt og ákveðinn kennari sem kenndi mér gerði. Ég tel að ég sé 

meðvituð um að ég sem einstaklingur geti breytt og bætt starfið og hugað 

að þeim straumum og stefnum sem eru við lýði hverju sinni. Einnig að ég 

geti tekið á móti þeim breytingum sem verða í framtíðinni í skólastarfi. 

Kennarastarfið er margþætt og þarf kennarinn að geta sett sig í hlutverk 

margra aðila. Hann þarf í raun að vera mamma, pabbi, afi, amma, vinur, 

leiðbeinandi, fræðimaður, samstarfsaðili nemenda, foreldra og 

forráðamanna, skipuleggjandi og svo mætti lengi telja. Kennari ber ábyrgð á 

nemendum sínum og er fyrirmynd þeirra.  

Ég upplifði nokkur ár í grunnskóla á neikvæðan hátt, mér leið illa og gekk 

ekki vel að takast á við þau verkefni sem mér voru ætluð. Þegar ég byrjaði í 

framhaldsskóla var eins og ég hefði vaknað til lífsins. Það var gaman en 

erfitt, ég fékk aðstoð, naut skilnings og fann sjálfa mig. Ég kláraði námið sem 

ég var í og var ánægð því þetta tókst. Í framhaldi vann ég í verslun og því 

næst starfaði ég sem stuðningsfulltrúi í skóla. Þegar ég vann sem 

stuðningsfulltrúi fann ég að það að vinna með börnum væri það sem ég vildi 

gera. Þetta fannst mér gefandi og ákvað þarna að ég ætlaði að læra að 

verða kennari. Þó fór ég aftur að vinna í verslun þar sem mér gekk vel og 

vann mig upp í starfi. Eitt árið spurði ég sjálfa mig: „Er þetta það sem ég 

ætla að vinna við út lífið eða á ég að láta drauminn rætast?“ Það tók mig 

nokkur ár að koma mér í það að senda inn umsókn í Háskólann. 

Þar sem ég er að sérhæfa mig í kennslu ungra barna vil ég styrkja mig í 

að verða kennari sem er leiðandi en ekki stjórnandi. Ég vil verða kennari 

sem byggir kennsluna sína á því að nemendur geti gert eigin tilraunir, prófi 

sjálfir líkt og fræðingurinn John Dewey lagði áherslu á og læri í gegnum leik 

eins og kenningar Erik H. Erikson fjalla um. Dewey lagði áherslu á samfellu í 

reynslu barna og að nýjar upplifanir þeirra byggist á því sem þau höfðu áður 

upplifað og þannig taldi hann að þau myndu öðlast nýja reynslu sem væri 
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þeim einhvers virði. Hann taldi það vera í verkahring kennarans að gefa 

nemendum tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með því að virkja þá í að 

skoða hluti frá nýju sjónarhorni og leggja mat á þá (Dewey, 2000). 

Leikur er börnum þýðingarmikil náms- og þroskaleið þar sem hann 

stuðlar að alhliða þroska barnsins. Þegar talað er um alhliða þroska er átt 

við tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, hreyfiþroska, félagsþroska, 

fagurþroska og siðgæðisþroska (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Að mínu mati 

eru því kenningar um leik mikilvægar ásamt því að gefa nemendum tækifæri 

til að fá verkefni sem eru í samræmi við þroska og áhuga hvers og eins. 

Einnig tel ég mikilvægt að skoða styrkleika og veikleika hvers nemanda. Með 

þetta í huga þarf að gæta þess að skólastarfið taki mið af þeirri reynslu sem 

börnin koma með í skólana svo þau geti byggt upp nýja reynslu og þekkingu 

ofan á hana. 

Ég vil skipuleggja kennslu mína þannig að nemendur geti unnið með 

sinni aðferð og á þann hátt sem hverjum og einum þykir þægilegt. Mér 

finnst ekki æskilegt að hafa fleiri en 20 börn í hverjum bekk. Ef fleiri 

nemendur eru í hópi væri heppilegt að tveir eða fleiri kennarar ynnu saman. 

Samkennsla innan árganga tel ég að sé mikilvæg og litið sé á skóla án 

aðgreiningar sem skóla þar sem tekið er tillit til einkenna og hæfileika hvers 

einasta nemanda en ekki bara þeirra sem skera sig úr hópnum á einn eða 

annan hátt. Ég myndi vilja hafa einstaklingsmiðun í heimanámi þannig að 

hver nemandi fái nám við hæfi, en ekki endilega að allir séu að gera það 

sama. Kennari getur ekki litið á nemendur sem eina heild og að allir geti 

lært á sama máta og þarf að gæta þess að bregðast við nemendum sem 

einstaklingum. Þannig væri heimanám í samræmi við annað námsefni 

nemenda. 

Lestrarnám er meginþáttur í námi barna á yngsta stigi grunnskóla og tel 

ég að það eigi að leggja höfuðáherslu á hann. Ég hef hug á að koma mér upp 

einhvers konar kerfi þar sem ég gæti skráð niður upplýsingar um hvern 

nemanda og haldið utan um námsþróun hans og líðan. Þá á ég til dæmis við 

það sem tilheyrir námsmati, heimavinnu, námsmarkmiðum og eins því að 

hrósa hverjum og einum. Ég er svo hrædd um að gleyma að tala við 

einhvern nemenda, að hann „gleymist“ í dagsins önn. Ég tel að það sé 

mikilvægt að huga vel að hverjum nemenda til að nám verði 

einstaklingsmiðað. Ég sé fyrir mér að ég meti samkvæmt námsmarkmiðum 

hvers verkefnis við lok þess og á meðan því stendur til að sjá hvort nemandi 

hafi náð settum markmiðum.  

Það sem ég óttast mest við kennarastarfið er að foreldrar taki ekki virkan 

þátt í námi og störfum barna sinna og ég þurfi helst að eiga samstarf við 
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óvirka foreldra. Ef ég geri kröfu um eitthvað þarf ég sjálf að vera tilbúin til 

þess að taka þátt í því og þeim markmiðum sem ég set mér og það sama tel 

ég að eigi við um foreldra. 

Samfélagið gerir oft óraunhæfar kröfur til kennara. Líklegt er að aukin 

menntun í samfélaginu hafi þau áhrif að fólk vilji betri grunnmenntun fyrir 

börnin sín. Því skiptir samfélagið sem við lifum í máli og getur það haft áhrif 

á skólastarfið. Kennari þarf að þekkja margar hliðar nemenda sinna þar sem 

þeir eru í öðru hlutverki heima hjá sér en í skólanum, en foreldrar þekkja 

börn sín betur en nokkur annar. Fólk áttar sig mögulega ekki alltaf á því 

hvað líðan barna í skólanum skiptir miklu máli til þess að nám og félagslíf 

gangi vel. 

Það fylgir kennarastarfinu að ekki er hægt að fara heim og skilja vinnuna 

alveg eftir í skólanum. Ég tel að reynsla mín frá eigin skólagöngu muni 

nýtast í starfi mínu í framtíðinni sem og öll sú reynsla sem ég hef öðlast í 

lífinu. Þessi reynsla ætti að tengjast fjölbreyttum nemendahópi og kennslu. 

Kennarinn sem kenndi mér og er mín fyrirmynd útskýrði vel og gerði manni 

kleift að uppgötva þekkingu sína á viðfangsefninu á eigin skinni, hann fylgdi 

vel eftir og hrósaði. Hann var áhugasamur um nemendur sína, ákveðinn en 

um leið sanngjarn. Það er áskorun fyrir mig sem kennara að huga að því að 

tilvonandi nemendur mínir öðlist jákvætt viðhorf til skólagöngu sinnar og 

framtíðarinnar. Ég vil vera jafningi þeirra, ekki taka mig of hátíðlega og 

síðast en ekki síst læra af þeim sem eru í kringum mig. Börn hætta of 

snemma að leika sér að mínu mati en ég tel að við eigum að leika okkur út 

allt lífið, því á þann hátt lærum við svo margt.  

5.5 Samantekt 

Með því að nota starfendarannsókn og amboð faglegrar starfskenningar við 

rannsókn mína er ég að temja mér þau vinnubrögð að skoða og ígrunda 

hvað í raun er að gerast í skólastofunni sem gefur mér svo tækifæri til að ég 

sem kennari geti bætt og breytt starfsháttum mínum. Í næsta kafla er gerð 

nákvæmri grein fyrir rannsóknaraðferð rannsakanda.  
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6 Rannsóknaraðferð 

Hér mun ég fjalla um markmið rannsóknar minnar, rannsóknarspurningar, 

framkvæmd og þátttakendur í rannsókninni. Þá ræði ég um þær aðferðir 

sem notaðar voru við gagnaöflun og gagnagreiningu. 

6.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig mér gengi að kenna 

nemendum í hópum með aðferðum samvinnunáms og greina hvernig ég 

brást við og leysti úr þeim hindrunum sem urðu á leið minni. Í kennslunni 

hafði ég samþættingu samfélagsfræði, náttúrufræði og íslensku, með 

áherslu á byrjendalæsi að leiðarljósi. Einnig var markmiðið að fá nemendur 

mína til að vinna saman og sýna samhug við vinnu sína. Ætlunin var að bæði 

ég og nemendur nytu góðs af rannsókn minni. 

Í upphafi setti ég niður tvær rannsóknarspurningar sem ég leitast við að 

svara í þessu verkefni. Með því var ég að huga að því að villast ekki af leið 

við vinnu við verkefnið. Fyrri rannsóknarspurningin er: Hvernig hefur 

skipulag kennara og samskipti hans við nemendur áhrif á samvinnu 

nemenda? Síðari rannsóknarspurningin er: Hvernig gengur nýliða í kennslu 

að kenna nemendum að vinna saman? 

6.2 Námsumhverfi 

Rannsóknin fór fram í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og þar eru 

nemendur á aldrinum 6–16 ára í fyrsta til tíunda bekkjar. Nemendur á 

yngsta stigi og miðstigi eru hjá umsjónarkennara og fara svo til 

sérgreinakennara í viðeigandi námsgreinar. Nemendur á unglingastigi hafa 

umsjónarkennara og sérgreinakennara í öllum námsgreinum. Í 

bekkjardeildinni sem ég kenndi voru 25 nemendur og var ég 

umsjónarkennari barnanna. Umhverfi skólans er fallegt og á skólalóðinni 

eru margs konar leiktæki og boltavellir. 

Í skólanum eru litlar skólastofur. Í skólastofunni sem ég hafði til umráða 

var borð og stóll fyrir hvert barn auk þess sem ég hafði stól og borð með 

tölvu. Borðunum raðaði ég upp á misjafnan hátt eftir verkefnum hverju 

sinni. Gluggar þöktu heilan vegg stofunnar og þar var gluggakista sem ég 

notaði talsvert til að geyma þau gögn sem notuð voru hverju sinni. Í 
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stofunni var stór krítartafla og bókahilla þar sem ég geymdi gögn sem ég 

hafði til umráða. Undir töflunni hafði ég kassa með efni og pappír ásamt 

leikfangakössum sem nemendur notuðu við vinnu sína. Ég hafði þarna 

einnig kassa þar sem nemendur skiluðu heimanámi og heimalestrarbók. Á 

einum veggnum var stór korktafla þar sem ég hengdi verk nemenda upp. Í 

stofunni voru tvær hillur þar sem ég geymdi námsbækur, spil, blöð og fleiri 

gögn fyrir nemendur. Tvær kommóður voru í stofunni og fékk hver nemandi 

sína skúffu og geymdi þar ýmiss námsgögn. Stundum var ég með heimakrók 

sem staðsettur var á misjöfnum stöðum eftir uppröðun hverju sinni. Var 

hann þá afmarkaður með mottu og voru þá settar fjórar dýnur sem raðað 

var í kringum mottuna. Fyrir framan skólastofuna var hringborð með fjórum 

stólum sem tilheyrðu þessari skólastofu ásamt því að tveir aðrir bekkir 

höfðu afnot af þessu borði. Verk nemenda voru sýnileg á veggjum 

skólastofunnar og fyrir framan hana. 

6.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn, auk mín, voru 25 nemendur mínir í þriðja 

bekk sem ég kenndi veturinn 2013–2014. Þar sem ég var að rannsaka sjálfa 

mig voru þeir þátttakendur þar sem ég átti í samskiptum við þá. Þessi hópur 

hafði fengið nýjan kennara í upphafi hvers skólaárs og því var ég þeirra 

þriðji umsjónarkennari. 

Nemendahópurinn samanstóð af 10 drengjum og 15 stúlkum. Hann var 

mjög fjölbreyttur, skemmtilegur og krefjandi. Þetta var hópur nemenda 

með sterkar skoðanir og ólíkar þarfir.  

6.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram skólaárið 2013–2014, en þó aðallega eftir áramót og 

fram á vor. Ég gerði kennsluáætlun fyrir hvert viðfangsefni þar sem fram 

kom skipulag kennslunnar, markmið verkefna, efni, gögn og fleira er við átti 

hverju sinni. Ég hélt dagbók og skrifaði niður hugsanir mínar og líðan, 

hvernig mér fannst mér ganga og nýjar hugmyndir sem ég fékk. Ég skráði 

viðbrögð nemenda minna við fyrirmælum mínum og verkefnum og þau 

samskipti sem mér fannst áhugavert að skoða frekar. Einnig punktaði ég 

niður hjá mér ýmislegt sem upp kom er varðaði aðra þætti ef þeir gætu nýst 

mér við vinnu að verkefninu. Í fyrstu var dagbókin mjög nákvæm og skrifaði 

ég í hana daglega, síðar fór ég að skrifa vikulega og inn á milli skráði ég 

niður ef eitthvað sérstakt kom upp sem ég vildi alls ekki gleyma. 

Ég tók ljósmyndir af vinnu nemenda og fyrirkomulag í og við 

skólastofuna. Jafnframt tók ég myndir af verkum nemenda. Þegar stutt var 
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eftir af rannsóknartímanum hvatti leiðbeinandinn minn mig til að taka mig 

sjálfa upp. Eftir nokkra umhugsun ákvað ég að hljóðrita kennsluna. Það 

gerði ég í nokkur skipti og tók upp bæði það sem ég sagði sjálf og samskipti 

nemenda við vinnu.  

Þar sem ég var að kenna mitt fyrsta ár fékk ég leiðsögukennara sem hitti 

mig vikulega. Við ræddum saman um ýmsa þætti kennslunnar, námsefni, 

nemendur og fleira sem mér bjó í brjósti. Ég var ávallt búin að skrá niður 

spurningar sem ég gerði jafnóðum og þær komu í hugann til að spyrja um á 

þessum fundum. Þegar ég hitti leiðsögukennarinn minn hugsaði ég ekki um 

þessi samtöl sem hluta af rannsókninni en eftir á að hyggja tel ég að þau 

hafi hjálpað mér mikið við að koma hugsunum mínum í orð og með því 

mynda mér skoðanir á mörgum þáttum og taka ákvarðanir. Fleiri 

samkennarar mínir og samnemendur í Háskólanum voru líka boðnir og 

búnir að hlusta og hjálpa eftir bestu getu. 

Þetta skólaár var ég einnig á námskeiði um kennsluaðferðina 

byrjendalæsi. Þar sá leiðsögukennari minn um mig í handleiðslu og nýttum 

við sömu fundi fyrir þær umræður. Vegna þessa kom hann einnig í 

kennslustundir hjá mér og fylgdist með mér og gaf mér í framhaldi 

uppbyggjandi gagnrýni. Þá fylgdist umsjónaraðili frá námskeiðinu með mér 

við kennslu og skoðaði vinnu nemenda og skipulag mitt. Hann gaf mér ráð 

um það sem betur mætti fara og sagði einnig frá því sem vel var gert. 

6.5 Greining gagna 

Við greiningu gagna var stuðst við viðmið um starfendarannsóknir og 

amboð faglegrar starfskenningar. Ég byrjaði strax á fyrsta degi að skrifa 

dagbók og halda utan um önnur gögn mín. Eftir hvert viðfangsefni með 

nemendum las ég dagbók mína og skoðaði það sem upp kom við vinnuna. 

Bæði það sem varðaði skipulag mitt og vinnu nemenda. Ég las mér til um 

þætti sem mér fannst ég þurfa frekari skilning á til að hjálpa mér við 

skipulagningu og vinnu. Einnig ræddi ég við leiðsögukennarann minn og 

spurði hann spurninga og tel ég að hann hafi reynst mér líkt og 

rannsóknarvinur í starfendarannsóknum. Stundum leitaði ég líka til kennara 

og samnemanda í Háskóla Íslands sem var mér einnig góður stuðningur. 

Með það að leiðarljósi skipulagði ég næstu verkefni nemenda.  

Ég lagði öll gögn til hliðar í um hálft ár áður en ég hófst handa við að 

skoða þau aftur og vinna úr þeim. Ég byrjaði á að lesa dagbókina mína, 

vikuáætlanir mínar og vikubréfin sem ég sendi foreldrum. Ég hlustaði líka á 

þær upptökur sem ég átti, bæði af mér við að gefa fyrirmæli og af 

börnunum að ræða saman í hópavinnu. Ég horfði einnig á myndband þar 
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sem nemendur komu fram og kynntu niðurstöður vinnu sinnar en þar las 

hver hópur upp texta með upplýsingum sem þeir höfðu fundið við 

upplýsingaöflun um viðfangsefnið. Þar sást líka veggspjald þeirra með þeim 

verkefnum sem þeir höfðu unnið um sitt fjall.  

Þegar ég hafði skoðað þessi gögn ákvað ég hvaða þætti í kennslu minni 

ég myndi rannsaka og fjalla sérstaklega um í ritgerðinni. Þá skoðaði ég þá 

þróun sem hafði átt sér stað, bæði hjá mér og nemendum við vinnu að 

verkefnum. Ég skoðaði þessi viðfangsefni aftur, með skipulagi mínu og 

skráningum í dagbókinni til hliðsjónar. Ég las dagbókina nokkrum sinnum til 

að vera viss um að það væri ekki neitt að fara framhjá mér sem ég taldi að 

skipt gæti máli við vinnu þessa.  

Ég valdi ákveðin verkefni til að vinna með og fjalla um í rannsókn minni. Í 

niðurstöðukafla ræði ég fyrst um skipulag, hugsanir mínar og ýmsar 

vangaveltur. Næst er lýsing á verkefninu Gusugangur í grasinu þar sem 

nemendur vinna sem einstaklingar. Umfjöllun um frímínútnaverkefnið tekur 

svo við en þar var markmið mitt að þjappa hópnum saman og kenna þeim 

samstöðu og samhug fyrir utan skólastofuna. Því næst er að finna lýsingu á 

verkefninu Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera þar sem nemendur byrja að 

vinna einir en sameinast svo í hópa og hjálpa hvor öðrum við að ljúka við 

verkefni sín. Einnig er lýsing á hópverkefninu Komdu og skoðaðu fjöllin þar 

sem nemendur unnu saman þrír í hópi. Síðan fjalla ég um verkefnið 

Krumminn á ljósastaurnum sem unnið var út frá nemendunum sjálfum. Að 

síðustu fjalla ég um nokkur atriði sem varða starf mitt og snerti mig á 

einhvern hátt og mér finnst mikilvægt að ræða hér um.  

Í umræðukaflanum valdi ég að skipta efninu í þrjá kafla. Það er 

námsumhverfið, skipulag og vinna nemenda og svo að lokum um mig sem 

kennara. Þannig taldi ég mig geta svarað efni rannsóknaspurninganna í ljósi 

niðurstaðna og fræða.  

6.6 Siðferðileg atriði 

Rannsóknina vann ég með samþykki skólastjórnenda þess skóla sem ég 

starfaði við þetta skólaár. Ég sendi foreldrum bréf (sjá viðauka) þar sem ég 

sagði þeim að samhliða starfi mínu myndi ég stunda meistaranám við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og væri að hefja vinnu við lokaritgerð 

mína. Í bréfinu kom fram að mig langaði að gera starfendarannsókn með því 

skoða sjálfa mig í starfi sem kennara. Ég myndi leggja áherslu á að vinna 

ákveðin verkefni með nemendum með hliðsjón af kennsluaðferðinni 

samvinnunámi og með því stuðla að því að nemendur tileinkuðu sér 

samvinnu og góð samskipti sín á milli í náminu. Þar kom fram að hvorki nafn 
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nemenda né skólans myndi koma fram. Foreldrar og forráðamenn voru 

beðnir um að hafa samband við mig ef að þeir væru mótfallnir þessari vinnu 

minni. Ef þeir hefðu athugasemdir eða spurningar þá væri þeim velkomið að 

hafa samband við mig. Ég kynnti líka fyrir börnunum að ég væri að vinna að 

rannsókn á kennslu minni og óskaði eftir því að þau tækju þátt í henni með 

mér. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en er ekki þess eðlis að leyfi 

þurfi fyrir henni. Fram kom hvers eðlis rannsóknin væri, að hún væri 

nafnlaus og því ekki unnt að rekja svör til skólans eða einstakra einstaklinga. 

6.7 Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir þeim rannsóknarspurningum sem unnið var 

út frá við vinnu að verkefni þessu. Greint var frá námsumhverfinu, hverjir 

þátttakendur voru, hvernig gagnaöflun var háttað, greiningu gagna sem og 

siðferðilegum atriðum. Í næsta kafla er fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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7 Niðurstöður 

Hér er sagt frá skipulagi og íhugun kennarans ásamt þeim verkefnum sem 

hann valdi að fjalla um í rannsókn þessari. Verkefnin voru flest unnin í 

tengslum við námsefnið Komdu og skoðaðu en einnig voru notaðar ýmsar 

barnabækur og fræðibækur. Kennarinn studdist við kennsluáætlanir sem 

finna má á vefslóðinni náms.is og fylgja námsefninu og einnig við safn 

kennsluáætlana á lokuðum vef byrjendalæsis. Þessar áætlanir voru 

aðlagaðar að þeim markmiðum sem unnið var að hverju sinni.  

7.1 Skipulag og íhugun  

Rannsóknin fór fram í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Nöfnum nemenda 

hefur verið breytt í frásögnum. Í bekkjardeildinni voru 25 nemendur og var 

rannsakandi umsjónarkennari þeirra. Í skólanum eru litlar skólastofur og því 

þröngt um nemendur. 

Það var mér mjög mikilvægt strax frá upphafi að nemendur myndu 

venjast góðu skipulagi innan skólastofunnar og gætu verið sem mest 

sjálfbjarga. Ég ákvað til dæmis að hengja stundatöflu nemenda og 

upplýsingar um hópaskiptingu upp á vegg fyrir framan stofuna til að 

auðvelda þeim að vita hvar þeir ættu að vera hverju sinni. Stundatöfluna 

setti ég líka á vegginn rétt fyrir innan hurðina í skólastofunni ásamt 

bekkjarreglum, hópaskiptingu, stundatöflu boltavallar og nöfnum 

umsjónarmanna hverrar viku. Til að einfalda skipulag fyrir mig og þá 

kennara sem kenndu einnig í skólastofunni, hengdi ég stundatöflu 

nemenda, kennara og stuðningsfulltrúans sem komu inn í tíma hjá mér við 

kennaraborðið. Einnig lista með nöfnum annarra kennara sem kenndu 

bekknum aðrar greinar. Á krítartöfluna setti ég upp dagskipulag sem bæði 

var skrifað og með myndum og fór yfir það með nemendunum í upphafi 

hvers dags. Þannig var þeim alveg ljóst hvað dagurinn bæri í skauti sér. Ég 

útbjó líka sömu upplýsingar á spjöld í minna formi fyrir tvo nemendur í 

bekknum til að hafa á eða við borðið þeirra.  

Til þess að aðgengilegt væri fyrir nemendur að skila heimanámi og 

heimalestarbók setti ég kassa fyrir hvort tveggja á gólfið fyrir neðan 

krítartöfluna. Þá merkti ég möppur nemenda með samskonar miða, bláa 

möppu fyrir heimanám og rauða möppu fyrir heimalestur. Það auðveldaði 

þeim að vita hvar þeir ættu að skila möppunum með þeirri vinnu sem þeir 
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hefðu lokið eða til að skipta um heimalestrarbók. Þetta auðveldaði mér líka 

að sjá hverjir ættu eftir að skila möppunum eða skipta út 

heimalestrarbókum.  

Það tók mig tíma að finna mér dagbókarform til að skipuleggja vikurnar 

yfir veturinn. Þegar ég fann það loks, í erlendri dagbók, notaðist ég við það 

til að skipuleggja dagana. Á opnunni var öll vikan og skráði ég stundatöfluna 

mína inn og þau viðfangsefni sem ég hugðist vinna með nemendum ásamt 

heimanámi hverrar viku og minnispunktum. 

Hugmyndir mínar um kennslu byggjast á því að það sé nemendum 

gagnlegt að vinna saman í hóp. Því raðaði ég nemendum strax í upphafi 

niður á borð með það í huga og hafði sex saman við hvert borð en við eitt 

borðið voru sjö nemendur. Það var draumur minn að hafa meira pláss og 

frjálsræði fyrir börnin. Í dagbókina fyrstu dagana í starfinu skráði ég: 

Ég raðaði upp húsgögnum í skólastofunni í dag. Það tók nú 

tímana tvenna og fór rúmlega hálfur dagur í það. Það tekur á 

að koma 25 nemendum fyrir í lítilli stofu. Að lokum endaði ég á 

að setja sex borð saman þannig að það eru fjórir hópar. Það er 

því miður ekki pláss fyrir heimakrók nema á þann hátt að hafa 

hann fyrir framan töfluna og með því að taka niður pullur í 

hvert sinn. Ég kom inn hringborði, sé til hvernig það mun 

rúmast en það er frekar þröngt. Hugsa að ég verði að taka það 

út. En þessu mun ég örugglega breyta í allan vetur. Langar 

ógurlega mikið að hafa svona heimakrók með teppi og kósý, 

jafnvel himnasænginni sem ég tók með mér í bjartsýniskasti. 

Langar að hafa meira frjálsræði fyrir nemendur frekar en að 

hver og einn nemandi eigi sitt borð. Sé hvernig ég næ að þróa 

þetta þegar líður á veturinn. Eins myndi ég vilja koma 

útifötunum út úr skólastofunni, finnst ekki passa að hafa blaut 

og skítug föt inni í stofu, en svona er skólinn hannaður. Það 

sama á reyndar við um skólatöskur, langar að reyna að finna 

lausn á því í vetur að koma þeim á einhvern hátt fyrir þannig að 

þær verði ekki um alla stofu. Draumakennslustofan þarfnast 

mikilla hugsjóna. 

Þrír kennarar komu nokkra tíma á viku að aðstoða mig. Einn kennarinn 

kom sex tíma á viku og þá notaði ég oftast til að skipta bekknum upp í hópa 

við ýmis verkefni. Tveir kennarar komu svo til mín einn tíma í viku hvor og 

fól ég þeim að hlusta á nemendur lesa. Stuðningsfulltrúi kom inn í bekkinn 

um níu tíma á viku. Hluta af vetrinum tók sérkennari nokkra nemendur í 
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sérkennslu í samtals sex tíma á viku. Ég tilheyrði teymi kennara er kenndu 

1.–3. bekk og hittumst við einu sinni í viku til að ræða saman um ýmis 

hagnýt atriði og samstilla okkur í samræmi við skóladagatal og fleira er við 

átti hverju sinni. Einu sinni í viku hitti ég leiðbeinanda minn á fundum þar 

sem rædd voru ýmis mál eins og fram hefur komið. Námsráðgjafi, 

deildarstjóri sérkennslu og deildastjóri yngrideildar voru mér líka innan 

handar ef ég þurfti á að halda og sátu þeir tveir síðarnefndu oftast með mér 

á fundum, ásamt fleiri aðilum, vegna nokkurra nemenda í bekknum mínum 

og var það líka nefnt teymi. 

Strax í upphafi fannst mér erfitt að fá nemendur til að hafa hljóð þegar 

ég var að gefa þeim fyrirmæli um verkefni eða segja þeim frá því hvað 

dagurinn myndi bera í skauti sér. Fyrstu vikurnar við kennslu skrifaði ég 

mikið um þessa þætti í dagbókina mína: 

Hitti leiðbeinandann minn að kennslu lokinni og fékk ég meðal 

annars leiðbeiningar hjá honum þar sem mér finnst þau vera of 

lengi að gefa þögn ef ég eða einhver annar þarf að tala yfir 

hópinn. Hann ráðlagði mér að hrósa þeim í hvert sinn sem þau 

væru orðin róleg. Umbuna nemendum, skoða það litla og hrósa 

um leið og maður sér það. Sér í lagi hjá þeim sem eiga erfitt 

með það að fara eftir fyrirmælum. Þá skiptir svo miklu að sjá 

það smáa. 

Þetta var gott ráð en það var erfitt að fá börnin til að verða róleg til að 

geta hrósað þeim. Það gladdi mig mikið að geta hrósað þeim þegar tækifæri 

gafst til. Leiðbeinandi minn gaf mér líka fleiri ráð sem mér fannst mjög 

fagleg og góð en hann sagði: 

Fyrst og fremst að ætla sér ekki of mikið í upphafi. Setja sér 

raunhæf markmið og reyna að fylgja þeim. Hafa fáar, góðar og 

einfaldar reglur, einfaldan ramma. Að lokum hrósa, en passa að 

það sé á réttum forsendum. 

Það var mér mikið kappsmál að öllum liði vel í skólanum og fannst mér 

oft að stærð skólastofunnar hamlaði því frjálsræði sem ég vildi að 

nemendur hefðu við vinnu sína. Um miðjan vetur skráði ég: 

Í þessari viku er ég enn að velta fyrir mér uppröðun í tengslum 

við aga. Vildi óska að einhver gæti sagt mér einhverja 

töfraformúlu. En kannski er þetta ekki plássleysi sem er að 
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valda þessum usla heldur eitthvað í fari mínu og 

kennsluháttum. Langar svo að skoða þetta því að ég get varla 

komist á milli borða til að aðstoða nemendur svo þröngt er í 

stofunni. Langar svo að öllum líði vel en held að þessi þrengsli 

séu að angra okkur.  

Þegar ég skoða dagbókina má sjá að líðan nemenda var mér oft ofarlega 

í huga. Í lok október skrifaði ég: 

Ég verð að segja að nemendahópurinn minn er yndislegur og 

þykir mér ekki gott mál að oft og tíðum fannst mér ég ekki 

alveg ná að halda utan um líðan hvers einstaklings eins og ég 

vildi gera. Það er svo margt sem upp kemur burt séð frá öllu 

námi. 

Það var mér mikið kappsmál að gera ekki upp á milli nemenda og reyndi 

ég alltaf að vera meðvituð um það:  

Í dag sagði Edda við mig: „Af hverju segir þú alltaf fólkið ykkar 

heima en ekki bara mamma og pabbi?“ Ég útskýrði að það 

væru ekki allir sem ættu heima hjá bæði mömmu sinni og 

pabba og því þætti mér betra að segja þetta svona. Sumir ættu 

heima hjá annað hvort mömmu eða pabba og ættu kannski 

stjúpforeldri, en aðrir myndu kannski búa hjá ömmu og afa. 

Eftir þetta sköpuðust miklar umræður og pælingar hjá ungu 

spekingunum mínum.  

Ég vildi reyna að temja mér það að ræða ekki um einstaka nemendur eða 

mál sem tengdust þeim hvar sem er. Þegar ég byrjaði að kenna í skólanum 

var eitt af því sem sló mig að mörgum virtist finnast eðlilegt að ræða 

málefni nemenda hvar og hvenær sem er. 

Þegar ég skipulagði verkefni og þegar nemendur voru að vinna að 

viðfangsefnum vetrarins hugsaði ég oft hvort ég væri að vinna að öllum 

þeim markmiðum sem sett hefðu verið í upphafi vetrar eða hvort ég væri að 

gleyma einhverjum þáttum sem skiptu lykilmáli í námi nemenda. Einnig 

hafði ég áhyggjur af því að ég legði of mikla áherslu á að kenna nemendum 

samhug og samvinnu á kostnað annarra þátta námsins.  
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7.2 Gusugangur í grasinu 

Við undirbúning fyrsta verkefnisins sem ég vann með nemendum skipulagði 

ég hvern tíma og skrifaði niður það sem gera átti hverju sinni. Verkefnið var 

samþætt íslensku, samfélagsfræði og náttúrufræði. Markmiðin voru að 

nemendur þjálfuðust í að vinna með lykilorðið hagamús, gera hugarkort um 

hana og að þeir þekktu og gætu lýst útliti hennar, fæðu og híbýlum og 

skrifuðu sögu um mús. Einnig að þeir þjálfuðust í að endurþekkja orð með 

því að spila minnisspil, lærðu að þekkja orðmyndir, finna orð í orðasúpu og 

bættu við orðaforða sinn. 

Ég notaðist við söguna Gusugangur í grasinu eftir Erlu Sigurðardóttur og 

upplýsingar sem ég ásamt nemendum fundum á netinu og prentuðum út. 

Þá tók ég einnig bækur á bókasafninu og sýndi nemendunum myndband um 

hagamús. Þegar vinnunni var lokið voru verkefni nemenda götuð, bundin 

saman og úr varð bók með forsíðu sem síðan var hengd upp á vegg til sýnis. 

7.2.1 Framkvæmd 

Ég byrjaði á að lesa söguna fyrir nemendur. Eftir lesturinn ræddum við 

inntak sögunnar og skoðuðum myndirnar í bókinni. Ég las söguna aftur og 

þá ræddum við um merkingu ýmissa orða. Næst fundum við nemendur í 

sameiningu lykilorð úr texta sögunnar. Ég skrifaði orðið á töfluna og bað 

nemendur að rétta upp hönd til að svara spurningum mínum. Við unnum 

svo með lykilorðið eins og ráðlagt er í byrjendalæsi. Ég skrifaði á töfluna þau 

orð sem nemendur fundu og síðan skrifuðu þeir það sama á sitt blað. 

Við bjuggum til í sameiningu hugarkort um það sem nemendur voru 

búnir að læra um músina og lifnaðarhætti hennar eins og til dæmis útlit, 

fæðu og heimkynni. Ég skrifaði á töfluna orðið hagamús og nemendur 

skrifuðu það sama á blað hjá sér og áttu að skrifa minnst sjö af þeim 

atriðum sem við ræddum um. Sumir vildu skrifa allt niður og fannst þetta 

skemmtileg vinna.  

Nemendur unnu einnig önnur verkefni til dæmis krossgátur, orðmyndir 

og orðasúpu en þá sátu þeir í sætum sínum en stóðu upp til að ná sér í 

næsta verkefni. Ég byrjaði á því að gefa fyrirmæli yfir bekkinn og spurði 

nemendur hvort þeir skildu viðfangsefnið og bauð þeim að spyrja mig ef 

eitthvað væri óljóst. Ég setti verkefnin á einn stað þar sem ég raðaði þeim 

eftir þeirri röð sem ég vildi að þau yrðu unnin þannig að það sem ég vildi að 

allir myndu vinna var fyrst og svo koll af kolli. Þegar nemandi hafði lokið við 

eitt verkefni setti hann það blað í skúffuna sína. Nemendur kölluðu mikið 

eftir minni hjálp en ég komst ekki yfir það að hjálpa nærri öllum þótt ég 
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legði mig alla fram. Flesta vantaði einungis staðfestingu á því að þeir væru 

að gera rétt. 

Í lok eins skóladagsins gladdi mig að heyra Hrafn segja: „Er dagurinn 

strax búinn? Ooo, það er búið að vera svo gaman í dag, þessi dagur var of 

stuttur.“ Þarna fannst mér ég vera að gera eitthvað rétt en nokkrum dögum 

áður hafði ég skrifað í dagbókina: 

Yfirþyrmandi, er svolítið svona eins og ég upplifi allt núna. 

Hugsa endalaust um þessa vinnu og liggur við að mig dreymi 

hana líka. Spennandi samt sem áður, finnst ég allt í einu ekki 

hafa hugmynd um hvað ég er að gera hérna og ekki kunna 

neitt. Sem er frekar skondið þar sem ég er búin að bíða eftir 

þessu svo lengi. Því má segja að þessi vinna fari með mann í 

ferð líkt og að sitja í rússíbana.  

7.2.2 Óvænt uppákoma 

Einn daginn kom ég með músarunga í skólann sem ég hafði fundið úti í garði 

heima hjá mér. Músin var frosin og hafði því varðveist vel sem gaf mér færi 

á að leyfa nemendum að skoða hana í víðsjá. Ég byrjaði á að sýna öllum 

hana með því að ganga með hana á milli nemenda. Ég gaf nemendum eins 

mikinn tíma og þeir vildu til að skoða hana í víðsjánni og reyndist mörgum 

erfitt að bíða því allir vildu skoða hana strax. Eftir að hafa skoðað músina 

skrifuðu þeir það sem þeim fannst merkilegt við hana eða vakti athygli 

þeirra. Í dagbókina skrifaði ég: „Ótrúlega skemmtileg vinna með 

nemendum, þeir voru áhugasamir og duglegir.“ 

Viku eftir að nemendur unnu þetta verkefni kom upp skemmtileg 

uppákoma sem sýndi hvað nemendum fannst þetta áhugavert viðfangsefni. 

Ég skráði í dagbókina: 

Ég gekk inn ganginn að skólastofunni og þar biðu nemendur 

mínir í röð við stofuna. Ég býð þeim góðan daginn og þau 

ganga inn þegar ég hef opnað stofuna. Elísa kemur til mín og 

segir mér að hún sé með mús. Ég verð hissa og fæ að sjá hana 

hjá henni og verð voða kát að sjá að hún er ekki á lífi. Þar sem 

ég er ákaflega hrifin af svona óvæntum og að mínu mati 

jákvæðum uppákomum segi ég nemendum að þau ættu að 

drífa sig að fá sér sæti því að Elísa hafi komið með svolítið 

sérstakt í skólann. [...] Ég fæ Elísu til að standa hjá mér þegar ég 

er búin að bjóða nemendur velkomna og ræða við þá svona í 
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upphafi dags. Elísa og ég finnum til bakka og setjum báðar 

mýsnar á og svo fékk hún að ganga á milli og aðrir skoðuðu. 

Það var svo gaman að sjá viðbrögð nemenda við að sjá mýsnar, 

svipbrigði og orð, og þær umræður sem áttu sér stað sem voru 

frábærar. Þau töluðu um svo margt af þeim upplýsingum sem 

við vorum búin að finna áður og ræða. Þau fengu að koma við 

músina og skoða með stækkunargleri og mæla með reglustiku. 

Ótrúlega fannst mér gaman að þessi nemandi hafi komið með 

músina. 

Ef ég hefði ekki brugðist vel við því þegar Elísa kom með músina og séð 

tækifærin sem nemendur gætu lært af þessu atviki hefði allt getað farið á 

annan veg. 

7.2.3 Lærdómur sem ég dreg af þessari vinnu 

Ég lærði mjög mikið af því að skipuleggja þetta verkefni og vinna það með 

nemendum. Kennsluaðferðir byrjendalæsis og samvinnunáms hvetja til þess 

að hópavinna sé notuð eins mikið og hægt er en ég sá strax í upphafi að ég 

ætti langt í land með að byrja að notast við hópavinnu í bekknum. 

Ég hafði hugsað mér að þetta fyrsta verkefni yrði hópaverkefni en varð 

að breyta þeirri áætlun og hafði það einstaklingsverkefni. Það var 

ómögulegt að fá nemendurna til að hjálpast að. Þeir gættu þess að aðrir 

sæju ekki það sem þeir voru að gera, þeir lánuðu hvorki liti né strokleður og 

sumir létu stundum ljót orð falla í garð bekkjarfélaganna. Auk þess voru þeir 

í endalausri keppni sín á milli og voru uppteknari af því sem aðrir voru að 

gera eða ekki gera, heldur en að leysa sín eigin verkefni. Í dagbókina skrifaði 

ég á þessum tíma: „Það er þó augljóst að þessi hópur hefur ekki unnið mikið 

í hópavinnu og ekki heldur við að koma upp og kynna viðfangsefni sín og 

niðurstöður.“ Ég skrifaði líka: „Þó finnst mér langt í land hjá mér að fá 

nemendur til að vinna í hópum, en það kemur, það er ég viss um.“ 

En ég glímdi ekki bara við vandræði í hópavinnunni, heldur einnig í 

almennum samskiptum barnanna. Í bekknum voru ólíkir einstaklingar sem 

voru komnir mislangt í námi sínu og almennum þroska. Þarna voru margir 

sterkir einstaklingar en flestir voru óöruggir með sig og þurftu mikla 

hvatningu og utanumhald. Ég tók eftir því að börnin voru ekki alltaf góð 

hvert við annað, án þess þó að þau áttuðu sig á því, og hugsuðu ekki um 

náungann heldur eingöngu um sig sjálf. Mér fannst því mikilvægt að skoða 

samskipti þeirra og hvað ég gæti gert til að styrkja börnin sem einstaklinga 

svo þau yrðu betur í stakk búin til að vinna saman í hóp og ná fyrirfram 
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ákveðnum markmiðum. Þá kom þessi hugmynd að skoða samvinnunám í því 

samhengi og ég ákvað að þróa verkefni sem fælist í því að hópa nemendur 

saman í leik í frímínútum. 

7.3 Frímínútnahópar 

Í byrjun október velti ég því fyrir mér hvað ég gæti gert til að þjappa 

hópnum saman. Sum barnanna vildu mörg ekki hjálpa öðrum, ekki leika við 

hvern sem er og áttu erfitt með að tala saman. Í dagbókina mína skrifaði ég: 

„Finnst þetta svolítið erfitt eitthvað núna, það eru mjög margir nemendur 

sem standa höllum fæti í hópnum mínum. Finnst ég bara ekki ná að halda 

nógu vel utan um þá.“ 

Ég ræddi mikið um vináttu, samstöðu og einelti, en þennan eina vetur 

skoðaði ég fleiri en eitt eineltismál í hópnum. Ég ákvað að ræða fyrst við öll 

börnin um líðan almennt og einelti áður en ég talaði við hvern og einn. Við 

byrjuðum á að skoða eineltishringinn saman og í framhaldinu talaði ég við 

hvern og einn nemanda í einkaviðtali. Það fannst þeim mjög spennandi og 

mér gafst tækifæri á að ræða um ýmislegt annað, eins og skólann, hvað 

þeim þótti gaman að gera og hvað þeim fannst ganga vel og hvað illa. Einnig 

spurði ég hvern og einn hvaða þrjá nemendur í bekknum hann léki mest við. 

Með þessu fékk ég fram mikilvægar upplýsingar og gat skoðað í framhaldi 

hvort allir ættu vini. 

7.3.1 Hópaskipting 

Vegna ágreinings einstaka nemenda í frímínútum og ýmissa annarra 

ágreiningsmála ákvað ég að þróa verkefni sem fælist í því að hópa 

nemendur saman í leik í frímínútum. Ég skipti þeim niður í hópa þar sem ég 

ákvað í upphafi hverjir myndu leika saman. Ég útbjó frekar stór spjöld með 

nafni allra nemenda og setti segul aftan á spjöldin til að hægt væri að setja 

þau á krítartöfluna í stofunni. Ég kynnti fyrirkomulagið fyrir nemendum og 

sagði að ég myndi draga fjóra til fimm saman í hóp og þeir myndu leika sér 

saman úti í frímínútum. Allir segðu svo frá því eftir frímínútur hvað þeir 

hefðu verið að gera og hvernig hefði gengið. Einungis sá hópur sem væri við 

töfluna mætti tala.  

Skoðanir barnanna voru misjafnar og varð bæði kátína og sorg vegna 

þessa. Ég hélt þó mínu striki, dró í hópa og sagði að ég hlakkaði til að hitta 

þau eftir frímínútur og sjá hvernig hefði gengið. Það var mikil spenna í 

nestistímanum er ég dró nöfn nemenda upp úr körfunni minni. Ég hafði þó 

reynt eftir bestu getu að raða saman í hóp þeim nemendum sem ég vissi að 

væru vinir. Þannig taldi ég best að byrja þessa hópavinnu. Í þriðju vikunni 
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var ég með tvo hópa og skipti þeim í stelpu- og strákahóp. Það gekk 

ágætlega, en hóparnir voru mjög stórir og börnin voru lengi að ákveða hvað 

þau ættu að gera.  

Nú var komið að markmiði mínu að raða nemendum í hópa með því að 

draga nöfn handahófskennt. Þá fóru hlutirnir að gerast. Margir nemendur 

vildu skipta um hóp því þeir vildu vera með þessum eða hinum og fóru að 

vera lengur að koma sér út í frímínútur. Eftir frímínúturnar kom svo hver 

hópur upp og sagði frá því hvað hópurinn hefði ákveðið að gera. Stundum 

kom í ljós að nemendur í einhverjum hópum hefðu ekki leikið saman og 

þegar ég spurði af hverju þeir hefðu ekki gert það var svarað: „Ég fann ekki 

þá sem voru með mér í hóp“ eða „ég mundi ekki hver var með mér í hóp.“ 

Ég hélt mínu striki því ég var sannfærð um að þetta myndi hjálpa þeim. Ég 

ræddi líka alltaf við nemendur eftir þessar frímínútur. Ég spurði hvað þeir 

hefðu getað gert í þeirri aðstöðu sem upp kom, eins og að spyrja aðra ef 

þeir fundu ekki einhvern í hópnum sínum, eða að passa að vera í leik sem 

allir vildu leika. Í fyrstu voru svör þeirra stutt og þeim fannst kjánalegt að 

ræða þetta.  

7.3.2 Fróðleg þróun 

Þegar leið að vori fannst nemendum þetta orðið sjálfsagt mál. Í 

nestistímanum var dregið í hópa og oftast léku þeir nemendur sér saman 

sem lentu í sama hópi. Þegar börnin komu svo inn úr frímínútunum bað ég 

hvern hóp um að koma upp og segja frá. Börnin stjórnuðu nú umræðunum 

sjálf. Það var mikið hlegið en líka grátið nokkrum sinnum. Einu sinni hafði 

Aron ekki verið með sínum hópi að leika og fannst hinum það skrítið. Hafliði 

úr hópnum hans spurði: „Hvar varstu? Við vorum að leita að þér.“ Aron 

svaraði: „Ég vildi ráða leiknum.“ Við ræddum að það yrðu allir að fá tækifæri 

til að koma með uppástungu að leikjum og voru börnin sammála því. Hafliði 

sagði: „Við hjálpum þér næst að leika og vera með.“ Ég fylgdi þessu eftir og 

raunin var sú að börnin hjálpuðu Aroni næst að leika og vera með. 

Það var gaman að fylgjast með þessu ferli og allir fundu á eigin skinni að 

lítið mál var að leika við hvern sem er. Börnin fóru sjálf að koma með ýmsar 

lausnir á því ef einhverja langaði að leika saman í frímínútunum en voru í 

sitt hvorum hópnum, til dæmis með því að sameina hópana sína. Einu sinni 

kvartaði Álfdís undan því að það væru hópafrímínútur en þá sagði Kolfinna: 

„Þetta eru bara þessar frímínútur, svo ráðum við í næstu, ókei?“ Síðan 

hlupu þær saman af stað. Það skemmtilega var að oft héldu börnin áfram í 

leik í seinni frímínútunum í sömu hópum. 
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Það var fróðlegt að fylgjast með þessari þróun. Ég fékk pósta og símtöl 

frá foreldrum um ágæti þessa en sumir foreldrar voru ekki sáttir við þessa 

frímínútnahópa. Inn á milli hvíldi ég þetta fyrirkomulag. En þá voru margir 

nemendur sem og foreldrar sem báðu um að þessu væri haldið áfram. Ég sá 

að þetta gerði meira gott en slæmt og hélt þessu því til streitu. Aðrir í 

skólanum, eins og þeir sem voru við gæslu í frímínútum, veittu þessu 

fyrirkomulagi athygli.  

7.4 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera 

Þegar hér var komið sögu var ég búin að vinna að nokkrum viðfangsefnum 

með nemendum og hafði meðal annars sett þá vinnureglu að ef að þá 

vantaði hjálp þá áttu þeir að byrja á að spyrja nemandann við hliðina á 

þeim. Ef sá vissi ekki svarið áttu þeir að spyrja hina á borðinu. Ef enginn gat 

hjálpað þeim máttu þeir rétta upp hönd og þá kom ég til aðstoðar.  

Í þessu verkefni ákvað ég að taka fyrir bókina Komdu og skoðaðu hvað 

dýrin gera, eftir Sólrúnu Harðardóttur og Hrefnu Sigurjónsdóttur, sem fjallar 

um dýr, sem lifa á Íslandi og erlendis. Nemendur komu sér saman um það 

hvernig þeir vildu verða sér úti um upplýsingar, til dæmis af netinu eða með 

því að fara á bókasafn.  

Markmiðið með verkefninu var að opna augu nemenda fyrir mismunandi 

hegðun dýra og gera sér grein fyrir því að mismunandi atferli í lífi dýra 

skiptir miklu máli fyrir þau. Einnig var markmiðið að hvetja nemendur til 

þess að fylgjast vel með hegðun dýra í umhverfi sínu, auka virðingu þeirra 

fyrir dýrum með aukinni þekkingu á þeim og tengslum við þau og gera 

nemendum grein fyrir því að atferli dýra þjónar ákveðnum tilgangi, svo sem 

farflug fugla. Auk þess var ætlunin að nemendur þjálfuðust í að finna 

upplýsingar til að nýta við vinnu sína, skrifuðu sögu um dýrið, tileinkuðu sér 

að vinna í hóp og öðluðust frekari færni í að koma fram og kynna verk sín. 

7.4.1 Framkvæmd 

Nemendur fengu bókina Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera en þar segir frá 

mörgum og ólíkum dýrum. Þeir völdu viðfangsefni sem höfðaði til þeirra og 

ég aðstoðaði þá við að koma sér af stað með því að ræða um hvað gæti 

einkennt dýr, lifnaðarhætti þeirra og ýmis heiti þeirra út frá kyni. Bókina 

lásu nemendur svo saman í hópum og eins las ég fyrir þá kafla og kafla. 

Þegar lesið var skrifuðu nemendur orð á miða sem þeim fundust áhugaverð, 

skrítin eða þeir skildu ekki og vildu ræða. Nokkrir nemendur útbjuggu blað 

með ramma þar sem allir settu svo miðana sína. 
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Nemendur unnu fleiri verkefni tengd byrjendalæsi eins og stafarugl, 

krossgátur og sóknarskrift. Eftir lestur um hvert dýr fann ég myndir á netinu 

af dýrunum og sýndi nemendum í gegnum skjávarpa á tjaldi í stofunni. Ég 

prófaði að vinna hluta af þessu verkefni á annan hátt en ég hafði gert og 

nemendur tóku bókina heim ásamt fyrirmælum um vinnu. Ég sagði 

nemendum frá heimavinnunni, en það gerði ég við alla heimavinnu. 

Fyrirmælin voru:  

Í bókinni Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera er að finna ýmsar 

upplýsingar um dýr. Þessa bók höfum við lesið saman í 

skólanum og rætt þau orð sem vöktu sérstaka athygli 

nemenda. Heimaverkefni vikunnar er að nemendur velja sér 

eitt dýr í bókinni og skrá niður upplýsingar um það. Þær má 

finna með fjölbreyttum hætti, eins og á netinu og í bókum. 

Þessar upplýsingar verða svo settar með mynd af dýrinu sem 

unnin verður í skólanum. Mikilvægt er að finna allar helstu 

upplýsingar um dýrið til dæmis heiti á karl- og kvendýri, 

afkvæmum, útlit, fæði þess, helstu einkenni, lifnaðarhætti, 

óvini og svo mætti lengi telja. Góða skemmtun.  

Í skólanum unnu nemendur með verkefnið á þann hátt að ég skipti þeim 

í hópa eftir því hvaða dýr þeir höfðu valið sér og voru tveir til fjórir 

nemendur í hóp. Þrír nemendur höfðu valið sér dýr sem enginn annar hafði 

valið og setti ég þá saman í hóp. Hóparnir dreifðust um stofuna og ganginn 

við vinnu sína. Nemendur áttu svo að lesa sínar upplýsingar upp fyrir hópinn 

sinn. Ef einhver var með upplýsingar sem aðrir voru ekki með máttu þeir 

bæta þeim við hjá sér. Á meðan nemendur unnu gekk ég á milli og 

aðstoðaði. Þegar þessu verkefni var lokið áttu nemendur að vinna að 

sameiginlegu verkefni sem fólst í því að skrá heiti dýranna eftir kyni. Ég 

útbjó hring sem var þrískiptur og á einn hlutann áttu nemendur að setja 

nafn kvendýrsins, á þann næsta karldýrsins og á þann þriðja nafn 

afkvæmisins. Þar með var komið upplýsingaspjald um öll dýrin.  

Nemendur teiknuðu líka mynd af dýrinu sínu og máluðu. Ég setti upp 

vinnuborð með fjórum borðum og málningu og var málningarvinnan unnin 

til hliðar við önnur verkefni dagsins. Næsta verkefni var að skrifa stutta sögu 

um dýrið sitt. Nemendur fengu blað sem þeir brutu saman þannig að úr 

varð bók og áttu þeir að nota upplýsingarnar sem þeir voru búnir að afla um 

dýrið sitt í söguna. Að síðustu útbjuggu nemendur veggspjöld með 

upplýsingum sem þeir fengu við heimavinnuna auk sögunnar um dýrið og 
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myndina af því. Veggspjöldin voru hengd upp á vegg fyrir framan 

skólastofuna og nemendur kynntu verkefnið sitt svo fyrir bekknum. 

Ég valdi fimm þætti sem nemendur mátu eftir vinnuna. Spurningarnar 

skrifaði ég og setti svo broskarl, karl með beinan munn og fýlukarl þar fyrir 

aftan. Nemendur svöruðu því meðal annars hvort þeir vissu meira um dýr 

heldur en þeir gerðu áður, hvernig hefði verið að vinna verkefnið og hvort 

þeir hefðu vandað sig við vinnuna.  

7.4.2 Heimavinna og úrvinnsla 

Nemendur unnu heimavinnuna á ólíkan hátt. Sumir handskrifuðu textann 

sinn og aðrir skrifuðu hann í tölvu. Við ræddum um vinnu þeirra heima og 

höfðu sumir fengið að fara í tölvu til að finna upplýsingar og margir skoðuðu 

bækur. Aðrir fóru til ömmu og afa og fengu að kíkja í bækur eða fóru á 

bókasafn. Einn nemandi fékk að horfa á mynd um dýrið sitt sem hann hafði 

fundið á netinu. Nemendur unnu áfram með verkefnið sitt í hópum eftir 

heimavinnuna og sköpuðust mjög skemmtilegar umræður þar sem þeir 

veltu því fyrir sér hvar hinn og þessi hefði fundið sínar upplýsingar. Í 

dagbókina skráði ég samtal nemenda í tengslum við þetta: 

Þegar Hákon hafði lesið sínar upplýsingar um höfrungana sagði 

Eva strax: „Æi, ég gleymdi að skrifa hvað börnin heita. Hvar 

fannstu það?“ Hákon svaraði: „Í bókunum. Ég las þetta heima 

með pabba.“  

Nemendur hjálpuðust að við að finna upplýsingarnar og Eva skrifaði. 

Stundum sköruðust upplýsingarnar og þá urðu samtölin oft hávær og þurfti 

að hjálpa til við málamiðlanir.  

Hálfdán var öskureiður og ansi hávær og hinir í hópnum að 

reyna að stilla til friðar. Ég gekk að hópnum og spurði hvað 

gengi á. Þórey svaraði: „Hálfdán segir að beljur heiti kýr. Ég 

man þetta sko alveg, ég fann þetta í bókinni og mamma mín 

sagði það að þetta eru beljur.“ Ég svaraði: „Þið hafið bæði rétt 

fyrir ykkur.“ Hálfdán og Þórey urðu orðlaus meðan hinir tveir í 

hópnum hlógu. Þetta ræddu þau svo áfram. 

Nemendur í hópnum sem var með ólík dýr sáu líka að þeir gátu hjálpast 

að. Til dæmis hafði Sólveig ekki skrifað um hvað köngulóin borðaði en einn í 

hópnum uppgötvaði það eftir að hún las upp sínar upplýsingar. Allir 
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hjálpuðust svo að við að finna út úr þessu með því að lesa í bók og var því 

bætt við á upplýsingablaðið.  

Þegar ég hafði lokið við að leggja inn upplýsingar um málningarvinnuna 

fóru nemendur að vinna og töluðu heilmikið saman um efnið. Sumir fengu 

að kíkja í bækur til að fá að vita nákvæmlega hvernig dýrið liti út en aðrir 

fóru strax að teikna. Flestir máluðu dýrið sitt í réttum litum en tveir 

nemendur vildu reyna að nota sem flesta liti og voru að eigin sögn með 

ævintýradýr. Þennan dag kom upp atvik þar sem nemandi vildi allt í einu 

skipta um dýr. Í dagbókina skrifaði ég: 

Elísa hafði fundið upplýsingar um könguló heima en vildi nú allt 

í einu fjalla um hest. Hún sagði með tárin í augunum: „Ég 

mundi það bara allt í einu núna að ég vildi hafa dýrið mitt hest. 

Í alvöru Dagný ég bara elska hesta svo mikið.“ Við ræddum 

þetta svolitla stund og úr varð að við ákváðum að hún gæti vel 

teiknað mynd af báðum dýrum saman og jafnframt búið til 

sögu um bæði dýrin.  

Nemendur skrifuðu áhugaverðar sögur um dýrið sitt og flestir notuðu 

upplýsingarnar sínar eins og fyrirmælin sögðu til um. Þó voru nokkrir sem 

gleymdu því en skrifuðu samt sögu um dýrið. Þrír nemendur fengu hjálp við 

að skrifa og varð saga eins nemandans frekar löng. Það var þó einkar 

ánægjulegt þar sem sá nemandi vildi yfirleitt ekki tjá sig á þennan hátt. 

Hann varð svo hugfanginn af viðfangsefni sínu að hann ræddi ekki annað.  

Nemendur útbjuggu veggspjald og reyndist það mörgum flókið að raða 

upplýsingablaði, mynd og sögubók á veggspjaldið. Við vinnuna sköpuðust 

áhugaverðar samræður milli nemenda og fór svo að tvær stúlkur fóru á milli 

borða til að hjálpa hinum. Að lokum kom hver nemandi upp að töflu og 

kynnti verkefnið sitt. Sumir töluðu og sýndu veggspjaldið sitt á meðan aðrir 

vildu sýna en ekki tala.  

Stundum fannst mér allt ganga á afturfótunum og ég skildi ekki hvernig í 

ósköpunum mér datt í hug að vera að kenna. Þá voru dagbókarskrifin svona:  

Ég verð þó að segja að stundum líður mér eins og í hvirfilbyl þar 

sem ég ræð ekki við eitt eða neitt. En samt sem áður er svo 

margt sem ég veit og vil gera en einhvern veginn tekst það ekki 

eins og ég ætlaði. Þegar ég er að gera eitthvað þá hugsa ég á 

meðan svona er þetta en þetta er það sem ég ætlaði og vildi. 

En eftir því sem svo margir segja þá lagast þessi tilfinning og 

smátt og smátt kemur þetta. Stundum hugsa ég hvernig þetta 



 

60 

væri ef ég væri ekki ein með bekk heldur ef að ég væri í 

samstarfi með öðrum kennara í sama árgangi. En ég væri til í 

að prófa það. Held ég hefði gott af því að vinna á þann hátt 

sem fyrst þar sem það er líka það sem ég tel að sé góð leið við 

kennslu að hafa svo náin samstarfsmann. Þá vegur fólk hvort 

annað upp og nemendur ættu að njóta góðs af því. 

Svo birti til og næsta dag voru skrifin svona: „Þessi vika er búin að vera 

svolítið öðruvísi en hefðbundin vika. En það er einmitt eitt af því 

skemmtilega í þessari vinnu að vita aldrei hvað dagurinn mun bera í skauti 

sér. Elska þessa vinnu! Já, og börnin.“ 

7.4.3 Lærdómur sem ég dreg af þessari vinnu 

Ég studdist við aðferðir samvinnunáms og hugaði sérstaklega að svokallaðri 

Púslaðferð og Púslaðferð 2 þar sem nemendur lesa efni og sameina það svo 

í verkefnum sínum og umræðum. Þannig fól ég nemendum það að lesa 

ákveðna kafla og svo ræddu þeir það sín á milli. Eins setti ég þá nemendur 

sem unnu með sama dýrið heima í hópa í skólanum þar sem þeir ræddu 

verkefnin sín og sumir héldu áfram með þau og bættu við upplýsingum. 

Þannig hugsaði ég að þetta væri byrjunin á að vinna eftir þessari aðferð sem 

síðan væri hægt að þróa áfram.  

Vinnan sem unnin var heima var stórkostleg og einungis eitt barn kom 

ekki með upplýsingar. Það tóku nokkrir nemendur inn á sig og fengu leyfi 

hjá mér við að bjóða fram hjálp sína sem þeir svo gerðu og unnu það bæði 

með nemandanum í frjálsum tíma á bókasafninu og í tíma hjá 

frístundaheimilinu. Þetta frumkvæði gladdi kennarahjartað mitt en fram að 

þessu hafði ég hjálpað nemandanum við ýmis verkefni sem átti að vinna 

heima. Þegar börnin unnu í hópunum við að lesa upp sínar upplýsingar voru 

þau dugleg að hlusta á hvert annað. Hóparnir sem unnu frammi á gangi 

voru hvað lengst að koma sér að verki en þó vannst þeim ágætlega. 

Það var einkar áhugavert að fylgjast með þegar nemendur unnu að 

veggspjöldunum sínum og það að tvær stúlkur í hópnum tækju að sér að 

hjálpa til breytti ferlinu. Öllum nemendum fannst gott að fá samþykki þeirra 

tveggja áður en þeir límdu verkefnablöðin niður.  

Það gekk mjög vel að fá nemendur til að tileinka sér að biðja þá sem sátu 

með þeim á borði um aðstoð. Með þessu tók ég á ýmsum þáttum, eins og 

að læra að biðja um hjálp, útskýra hvað það var sem þeir skildu ekki og sá 

sem var spurður fékk tækifæri til að aðstoða samnemanda og læra á því um 

leið. Ég var heldur ekki lengur á hlaupum um alla stofu og nemendur biðu 
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ekki jafn lengi og áður eftir aðstoð. Námsmatið unnu nemendur mjög 

samviskusamlega sem var gaman að sjá. 

Verkefni þetta tókst mjög vel og var ég sérstaklega ánægð með hafa 

tengt vinnuna inn á heimilin. Ég er sannfærð um að nemendur öðluðust 

aukið sjálfstraust við að vinna þetta verkefni sem styrkti þá við aðra vinnu.  

7.5 Komdu og skoðaðu fjöllin 

Í upphafi kynnti ég nemendum markmið verkefnisins og að hver hópur 

myndi vinna veggspjald um það fjall sem hann fengi úthlutað. Meðlimir 

hópsins réðu hvernig veggspjaldið ætti að vera en þó væri skilyrði að hafa 

mynd af fjallinu og helstu upplýsingar um það. Einnig ætti að vera 

Íslandskort á veggspjaldinu þar sem nemendur myndu merkja fjallið sitt inn 

á kortið með lituðum límmiða auk þess að merkja það einnig inn á stórt kort 

sem hékk við töfluna. Hóparnir fengu síðan það viðfangsefni að taka saman 

helstu upplýsingar og búa til kynningu, sem yrði tekin upp á spjaldtölvu.  

Ég ákvað að útbúa heimakrók sem yrði í stofunni á meðan unnið var að 

þessu verkefni, en áður hafði ég einungis sett hann upp þegar ætlunin var 

að nota hann. Ég gat nú beðið alla nemendur að koma saman til að leggja 

inn fyrirmæli fyrir þá og eins gátu þeir unnið í heimakróknum. Ég taldi þetta 

betra fyrirkomulag og að skilaboð mín til nemenda yrðu skilvissari en fyrr. 

7.5.1 Skipting í hópa 

Ég skipti nemendum í átta hópa og voru þrír saman í hóp. Ég skoðaði 

lestrareinkunn allra nemenda og raðaði þeim í hópana eftir frammistöðu 

þannig að í hverjum hóp var einn sterkur lesari, einn miðlungs lesari og einn 

slakur lesari. Mig langaði að sjá hvort slík skipting hentaði vel til að fá þessa 

aðila til að vinna saman. 

Ég kynnti skiptingu í hópa fyrir nemendum og setti upplýsingar um hana 

á töflu. Svo kynnti ég þeim þau hlutverk sem hver og einn myndi gegna 

innan hópsins. Í hverjum hópi var það þannig að þeir sem voru fyrstir í 

röðinni á hópalistunum voru lestrar- og ritaraforingjar og þeirra hlutverk var 

að sjá um lestur verkefnisins og skrifa þær upplýsingar sem hópurinn vildi 

nota. Þessir nemendur voru allir sterkir lesarar og svolitlir foringjar í sér og 

því fannst mér þeir hæfir til að bera þessa ábyrgð. Þeir sem voru í miðjunni 

voru þagnar- og gæslumenn og var hlutverk þeirra að sjá til þess að 

hópurinn væri ekki með hávaða eða læti, að ná í öll gögn sem hópurinn 

þurfti að nota og passa þau. Þeir sem ég fól þetta hlutverk áttu það 

sameiginlegt að hafa mikla hreyfiþörf og tala hátt og mikið og því var tilvalið 

að fela þeim þessi hlutverk. Þeir sem taldir voru síðastir voru tíma- og 
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verkefnaverðir en þeir áttu að sjá til þess að allir héldu sig að verki og ekkert 

myndi gleymast. Þeir voru oftast ábyrgðarfullir en þurftu stundum aðhald 

við vinnu sína.  

7.5.2 Skipulag og markmið 

Við skipulag verkefnisins skoðaði ég upplýsingar á vef Námgagnastofnunar. 

Einnig skoðaði ég mentorsíðu byrjendalæsis þar sem ég fann kennsluáætlun 

sem ég notaði mér til stuðnings. Þagnar- og gæslumenn hvers hóps drógu 

miða með nafni þess fjalls sem hóparnir áttu að vinna með. Hver hópur 

geymdi öll gögn um verkefnið í kassa sem var merktur nafni fjallsins sem 

þeir unnu með.  

Fram að þessu hafði ég sjálf sótt bækur á bókasafnið sem tengdust 

verkefnavinnu en nú setti ég það í hendur nemenda. Við fórum á bókasafnið 

og völdum bækur um fjöll og settum þær í bókakassann okkar. Börnin áttu 

öll að finna eina bók og sýna mér hana áður en þau settu hana í kassann 

sem var svo settur við hliðina á heimakróknum til að bækurnar væru 

aðgengilegar. Þá setti bókina Komdu og skoðaðu fjöllin á hilluna á 

krítartöflunni til að hún væri sýnileg nemendum. Eins setti ég sameiginleg 

markmið með verkefninu upp á töflu, um leið og ég kynnti þau fyrir 

nemendum, þar sem allir gætu séð þau og skoðað reglulega. 

Við verkefnavinnuna hafði ég í huga að samþætta námsgreinar. Í 

náttúrufræði og samfélagsfræði er markmiðið að nemendur læri um fjöll, 

gerð þeirra og fjölbreytileika og nota kort til að finna og staðsetja fjallið sitt 

á Íslandskorti. Einnig var markmiðið að nemendur gætu lesið upplýsingar 

sem þeir fundu í kortabók um hæð fjalls og að þeir áttuðu sig á því að öll 

fjöllin væru ólík og hefðu orðið til á ólíkan hátt. Markmið lestrarnámsins var 

að nemendur fengju frekari æfingu í upplestri, sjálfstæðum lestri, 

nákvæmislestri og leitarlestri auk þess að hlusta á bekkjarfélaga sína lesa. 

Einnig að nemendur myndu auka lesskilning sinn og nota til þess gagnvirkan 

lestur, hugtakakort og munnlega samantekt. Þannig bættu þeir við 

orðaforða sinn með leit að orðum sem hafa ákveðin hljóðasambönd með 

umræðum um orð og notkun þeirra. Þá var líka markmiðið í íslensku að 

nemendur fengju frekari æfingu í réttritun og æfðu sig að skrifa hástafi í 

upphafi sérnafna og nýrra setninga og öðluðust frekari færni í að koma fram 

og kynna verk sín. 

Námsmatið ákvað ég að hafa sýnilegt og hengdi það því líka upp á töflu. 

Það kynnti ég nemendum sérstaklega og gaf þeim tækifæri á að spyrja 

spurninga. Með námsmatinu var ætlunin að athuga hvort nemendur hefðu 

tileinkað sér að skrifa nafn fjalla með stórum staf. Þá var veggspjald sem 
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þeir útbjuggu metið og kynning verkefnanna. Ég skráði hjá mér hvernig 

nemendum gekk að vinna með kortabók, finna upplýsingar um fjallið sitt og 

vinna með texta sem þeir höfðu lesið. Ég skráði einnig hvernig þeim gekk að 

koma fram fyrir framan hóp og auk þess upplýsingar um vinnu og virkni 

þeirra í hópavinnu og hlutverk og sameiginlegt mat þeirra um eigið ágæti í 

hópavinnu. 

7.5.3 Forþekking nemenda 

Nú var komið að því að hefja verkefnið um fjöllin og gekk fyrsta verkefnið út 

á að nemendur myndu teikna sameiginlega mynd af fjalli. Nemendur unnu 

að öðrum verkefnum en komu síðan nokkrir í einu og unnu að myndinni. 

Þetta fyrirkomulag var gott og voru nemendur duglegir að vinna að sínu. Úr 

varð mjög fallegt landslag með fjöllum, ám og lækjum, snjótindum, grasi, 

tjörn, trjám, skýjum, og björtum himni en hinum megin á blaðinu var dökkur 

himinn. Það varð mikil reikistefna hjá nemendum um að hafa bæði dag og 

nótt á sömu myndinni.  

Í dag voru nemendur að vinna að fjallamyndinni. Eftir því sem 

myndin þróaðist kom í ljós að öðrum megin á myndinni var 

tungl og hinum megin sól. Ekki voru allir sáttir með þetta og 

voru umræður nemenda í fyrstu mjög harðorðar þeirra á milli. 

Þarna greip ég strax inn í umræðurnar og lét orðið ganga á milli 

borða. En undir lokin voru umræður nemenda orðnar nokkuð 

málefnalegar. Það voru skiptar skoðanir á þessu máli en 

ákveðið var að það væri í lagi að hafa bæði nótt og dag, eins og 

nemendur töluðu, þar sem myndin væri svo stór.  

Þegar vinnu við myndina lauk skrifuðu nemendur orð á fimm 

appelsínugula miða og áttu orðin að lýsa því sem á henni væri. Þau orð sem 

upp komu voru nánast þau sömu og ég taldi upp hér að ofan um það sem 

börnin teiknuðu, auk nokkurra orða til viðbótar. Hóparnir skiptust á að lesa 

orðin sín og festa miðana á myndina. Undir lok fjallaverkefnisins fengu 

nemendur svo aftur samskonar verkefni en þá skrifuðu þeir fimm ný orð, nú 

á ljósgræna miða, sem þeir voru búnir að læra við vinnu að verkefninu og 

settu nú utan um sameiginlegu fjallamyndina.  

7.5.4 Verkefnavinna 

Þegar hóparnir fengu afhenta kassa með þeim upplýsingum er tengdust 

verkefninu skoðuðu þeir gögnin sín og hófust svo handa við að lesa um 
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fjallið. Flestir hóparnir unnu þannig að lesarinn las allan textann og hinir 

hlustuðu, en í þremur hópum skiptust börnin á að lesa undir stjórn lestrar- 

og ritaraforingjans.  

Hóparnir skrifuðu upplýsingar niður um sitt fjall og gerðu sumir 

hugarkort en flestir skráðu niður punkta. Einn hópurinn byrjaði að skrifa 

ítarlegan texta sem var góður en helst til nákvæmur. Nemendurnir í 

hópnum komu að máli við mig þegar ég var að ganga á milli og sögðu að 

þeir myndu vera svo lengi að þessu. Þá kom ég með þá tillögu að þeir 

myndu gera hugarkort þar sem þeir þyrftu þá ekki að vera eins nákvæmir. 

Það fannst þeim góð hugmynd og gekk þeim þá betur.  

Nemendur unnu að því að merkja fjallið sitt inn á kort og varð þá 

áhugaverð uppákoma. Allir hópar voru búnir að merkja inn á stóra kortið við 

töfluna og í framhaldinu fóru þeir að merkja eins á kortablaðið sem átti að 

fara á veggspjald hópsins. Þessi vinna gekk vel hjá flestum.  

Ég tók fljótlega eftir því að öllum hópum gekk vel að vinna 

nema einum. Þar var mikið rætt og skrafað og fór ég til þeirra 

og spurði hvort að það gengi ekki vel að finna fjallið á kortinu. 

Eldey svaraði: „Jú, það gengur vel. Við erum búin að því.“ Ég 

spurði þá hver vandinn væri. Elva sagði: „Sko, við Eldey viljum 

hafa bláa límmiðann en Hrafnkell vill hafa rauðan.“ Hrafnkell 

var þagnar- og gæslumaðurinn og náði í þann lit af 

límmiðadoppu sem honum fannst fallegastur en stúlkurnar í 

hópnum voru ekki sammála. Vandamálið var svo stórt að Elva 

var farin að gráta á meðan hin tvö voru orðin ansi hávær. Þegar 

þarna var komið við sögu voru hinir hóparnir farnir að vinna að 

öðrum verkum og farið að styttast í frímínútur. „Er engin lausn 

á þessu?“ spurði ég. Í fyrstu svaraði enginn en svo svaraði Elva: 

„Jú, við skiptum miðunum í helming og höfum tvo liti.“ Þar var 

lausnin komin og varð það úr að fjall þessa hóps var merkt með 

rauðum og bláum lit á kortinu. Allir fóru sáttir út í frímínútur. 

Í dagbókina mína skrifaði ég sérstaklega um stafsetningarverkefni sem 

ég fól nemendum að vinna í tengslum við fjöllin. Verkefnið fólst í því að ég 

skipti nemendum í fimm hópa og fékk hver hópur körfu með orðum og 

setningum er tengdust fjallaverkefninu. Nemendur skiptust á að lesa á 

meðan hinir skrifuðu í bókina. Sá sem las stafaði svo orðin og nemendur 

leiðréttu hjá sér, síðan tók næsti nemandi við. Þannig sáu þeir strax hvort 

þeir skrifuðu orðið rétt ásamt því að nemendur þjálfast í að lesa og stafa. 

„Loksins gekk mér að fá nemendur til að vinna í hóp án þess að þurfa að 
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hafa fyrir því. Það er svo gaman.“ Þennan dag var ég afar stoltur kennari því 

mér fannst ég vera að uppskera eftir mikla vinnu. Nemendur voru orðnir 

sjálfstæðari. 

Þegar kom að því að hóparnir áttu að teikna mynd af fjallinu sínu var 

gaman að fylgjast með. Þeir fengu venjuleg A4 blöð sem virkaði vel fyrir alla 

hópa nema einn. Hópurinn sem vann með Esjuna sendi þagnar- og 

gæslumanninn til mín sem bað mig um að koma til að tala við hópinn. Ég var 

viss um að eitthvað alvarlegt hefði komið upp á því börnin voru öll svo 

alvarleg.  

Ég spurði hvort þau væru í vandræðum með myndina og hvort 

ég gæti eitthvað aðstoðað þau? Jú, þau voru í vandræðum. 

Fjallið þeirra var svo stórt að það væri ekki möguleiki að koma 

því fyrir á einu blaði, þau hefðu frekar verið að hugsa um að 

nota fjögur blöð. Þetta fannst mér svo yndislegt og að 

sjálfsögðu fengu þau blöðin fjögur sem þau svo límdu saman og 

teiknuðu á. Allir í hópnum urðu ánægðir og myndin af fjallinu 

leit dagsins ljós.  

Þegar nemendur fóru að vinna að kynningunum sínum kom í ljós að 

verkefnið var nemendum erfitt. Ég tók því veggspjöld hópanna og útbjó 

kynningu fyrir þá. Kynningin var byggð þannig upp að allir í hópnum gátu 

lesið hluta textans. Hver hópur stóð upp við töflu og kynnti verkefnið sitt og 

var Íslandskortið í bakgrunni ásamt veggspjaldinu. Hver hópur fékk að flytja 

kynninguna sína tvisvar sinnum. Ég tók kynningarnar upp á spjaldtölvu og 

hópurinn fékk að horfa á sínar kynningar og velja hvor yrði notuð í 

myndbandið. Ég tók einnig myndir af hverjum hóp ásamt myndum af 

verkefnunum sem nemendur unnu yfir þennan tíma. Myndböndin og 

myndirnar setti ég svo saman í forritinu IMovie og úr varð tíu mínútna 

kynningarmyndband sem ég setti líka á heimasíðu skólans. Ákveðið var að 

bjóða foreldrunum á kynningu og sagði ég þeim frá verkefninu í stuttu máli 

og síðan horfðum við öll saman á fjallamyndbandið. Eftir það fengu allir að 

ganga um og skoða veggspjöldin sem héngu fyrir utan skólastofuna ásamt 

öðrum verkefnum sem voru í stofunni.  

Í lokin fengu hóparnir það verkefni að meta frammistöðu sína. Þar 

svöruðu þeir nokkrum fullyrðingum um fjöllin, en einnig svöruðu þeir 

nokkrum spurningum. 
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7.5.5 Lærdómur minn af þessari vinnu 

Þegar um tvær vikur voru liðnar af verkefninu skrifaði ég í dagbókina: „Nú er 

mér farið að ganga vel með að fá nemendur til að koma sér að vinnu, hafa 

hljóð þegar ég vil koma til þeirra upplýsingum og fleira sem ég átti í 

erfiðleikum með í upphafi vetrar. Mjög góð tilfinning.“ Á þessum tíma 

þakkaði ég þetta heimakróknum en mér fundust fyrirmæli mín komast 

betur til skila eftir að ég fór að nota hann markvisst. 

Þegar nemendur teiknuðu myndina og skrifuðu orð tengd fjöllum á 

miðana var ég að kanna forþekkingu þeirra á fjöllum. Þegar ég vann svo 

aftur á þennan hátt síðar í verkefninu var ég að skoða hvað þeir hefðu lært í 

ferlinu. Orðin sem þeir skrifuðu þá voru lýsandi fyrir það sem þeir höfðu 

lesið og unnið með. Það var áhugavert að sjá að þeir skoðuðu líka miðana 

og ræddu sín á milli.  

Þegar við fórum á bókasafn skólans til að finna bækur kom mér á óvart 

hvað nemendur lögðu mikið kapp á að velja ekki sömu bækurnar. 

Leiðbeinandinn minn hafði bent mér á að fela nemendum þetta hlutverk en 

það er þáttur í aðferðum byrjendalæsis.  

Nemendur voru duglegir að minna hver annan á hlutverkin innan 

hópsins. Tóku flestir hlutverk sín alvarlega á meðan nokkrir sáu tækifæri til 

að skipa öðrum fyrir. Það stoppaði ég strax með því að útskýra að þetta 

væri samvinna og það mættu allir gera allt en sá sem væri yfir hlutverkinu 

myndi verða að samþykkja það að aðrir myndu aðstoða hann. Í heildina 

stóðu nemendur sig með prýði er kom að þessum hlutverkum og hjálpaði 

það þeim að staðsetja sig í hópnum. 

Öllum hópum fannst erfitt að byrja að skrá upplýsingarnar um fjöllin. 

Upplýsingaöflunin tók langan tíma og þeir unnu þetta nánast óstuddir. 

Nemendur voru flestir duglegir að hjálpast að við upplýsingaöflun þó að 

nokkrum hafi fundist hún erfið. Þá voru það einstaklingar sem þótti vinna 

sem þessi óyfirstíganleg vegna læsisvanda. Einhverjir hópar fólu þeim 

einstaklingum önnur verkefni en ég hjálpaði öðrum. 

Þegar kom að því að taka upp kynningarnar á spjaldtölvu voru nemendur 

duglegir að æfa sig á textanum og áheyrendur höfðu gott hljóð. Þar sem ég 

tók saman upplýsingar þeirra um fjöllin og setti textann saman voru margir 

hissa á að upplýsingarnar væru frá þeim komnar. Þessi upplestur gekk 

nokkuð vel. Í tveimur hópum voru nemendur sem ekki lásu og kom það 

þannig til að annar nemandinn las á æfingunum en gerði ekki neitt þegar 

kom að því að lesa þegar upptakan var og sagðist bara vilja vera með. Hinn 

nemandinn vildi ekki lesa neitt en vildi vera með. Eftir á að hyggja hefði ég 
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líka átt að fela nemendum það verkefni að taka upp. Foreldrar voru 

sammála um að verkefnið væri vel unnið hjá nemendum og kynningin 

skemmtileg.  

7.6 Krumminn á ljósastaurnum 

Þetta verkefni spannst út frá umræðum mínum og nemenda eftir áramótin 

og varð sameiginlegt hópverkefni sem nemendur unnu af eigin hvata og 

áhuga. Nemendur unnu að því þegar þeir vildu og á þann hátt er þeir kusu. 

7.6.1 Kveikjan 

Fyrir utan gluggann á skólastofunni voru oft tveir hrafnar. Annar sat oftast á 

ljósastaur en hinn flaug á milli girðingar og grasflatar. Í fyrstu vakti ég athygli 

nemenda á þeim en síðar fóru þeir sjálfir að taka eftir hröfnunum. Þetta 

vakti spurningar hjá nemendum og ég sá tækifæri til að nýta þennan áhuga. 

Við ákváðum að taka mynd af báðum hröfnunum og prenta út. Í framhaldi 

af því hvatti ég nemendur til að skrifa niður spurningar sem kviknuðu um 

hrafnana, skrifa upplýsingar sem þeir fundu eftir eigin leiðum, teikna myndir 

og annað sem þeim dytti í hug. 

Nemendur fundu margs konar fróðleik í bókum og skrifuðu 

samviskusamlega upp og hengdu við myndirnar. Þeir fengu leyfi til að 

ljósrita mynd af eggjunum til að hengja upp en sumir vildu líka fá að teikna 

þau. Stundum fengu þeir að vinna í tölvunni minni og prentuðum við út það 

sem þeir fundu og þeir skrifuðu upp eftir því. Sumar upplýsingar komu oft 

fram en aðrar bara einu sinni. Nemendur ræddu oft hvort það væri í lagi að 

margir skrifuðu það sama við myndirnar og komust að lokum að þeirri 

niðurstöðu að það væri í lagi ef viðkomandi hefði vandað sig. Þeir sömdu 

sögur og ljóð og hengdu á hurðina og einnig ljóð og sögur sem þeir fundu og 

endurskrifuðu.  

Eitt af því sem við gáfum okkur tíma í saman, eftir hugmynd frá 

nemendum, var að gefa hröfnunum tveimur nöfn. Börnin ákváðu í 

sameiningu að stelpurnar myndu finna nafn á kvenkyns hrafninn og 

strákarnir á þann karlkyns en þau voru viss um að þetta væru hjón. 

Nafnavalið reyndist börnunum mjög erfitt og gekk mikið á við 

ákvarðanatökuna.  

Stelpurnar komu sér ómögulega saman um nafn á krumma í 

dag en voru með þrjú sem þeim fundust flott og þær voru 

sammála um. Þær töluðu hver í kapp við aðra og skiptust á að 

fara í fýlu, gráta og tala hátt. Á endanum komu tvær þeirra til 
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mín þar sem ég fylgdist með og báðu um aðstoð, þeim gengi 

ekki neitt. Strákunum gekk nokkuð betur að ræða saman og 

skiptust á að tala. Þeir voru með tvö nöfn en gátu heldur ekki 

ákveðið hvort þeirra þeir ættu að velja. Þegar þarna var komið 

við sögu stakk ég upp á því við þau að strákarnir skrifuðu 

nöfnin sem þeir væru með á töfluna og svo myndu stelpurnar 

kjósa eitt af þeim til að nefna krumma. Það sama átti við 

stelpurnar [...] Nú hófst kosningin sem gekk vel og fengu 

krummarnir „okkar“ nöfnin Perla og Njósnaragoggur.  

Þetta var mjög sérstakt verkefni fyrir nemendurna þar sem þeir unnu 

það af eigin hvata þegar þeim datt í hug og stundum stakk ég upp á að þeir 

ynnu að þessu verkefni ef þeir voru leiðir eða fannst eitthvað ómögulegt við 

það sem þeir áttu að vinna þá stundina. Þeim fannst verkefnið þess eðlis að 

þetta væri leikur en ekki að þeir væru að læra, líklega þar sem þeir fundu 

upp á því sjálfir.  

7.7 Áhrif á annað nám og störf 

Í gegnum öll verkefnin sem ég vann með nemendum kom mér sérstaklega á 

óvart hvað aðrir í skólanum gátu kvartað yfir hávaða og látum hjá 

nemendum mínum. Vissulega voru þeir stundum háværir og með læti. En 

mér finnst munur á að vera með óþekktarlæti og hávaða eða vera með 

vinnulæti og hávaða. Því varð ég stundum leið þegar einhver kom og var að 

kvarta þegar nemendur voru niðursokknir í að vinna. Börn þurfa að mínu 

mati að fá að vinna lifandi verkefni og finnast þau vera að leika sér. 

Inn á milli verkefna eða þegar þolinmæði einhverra nemenda var þrotin, 

var ég með ýmis uppbrotsverkefni sem ég útbjó, til að mynda perlur, vefi, 

spil, leir, bíla, sand og rafmagnstæki sem nemendur fengu að skrúfa í 

sundur. Það reyndist mér vel að hafa svona í pokahorninu. Við þessi 

verkefni sköpuðust líka umræður sem gaman var að fylgjast með og sjá 

þróast. 

Það var nóg um að vera hjá mér þennan vetur og eitt af því sem ég 

skrifaði um í dagbókina mína var um byrjendalæsisnámskeiðið sem ég var á:  

Í vikunni fór ég á áframhaldandi námskeið í byrjendalæsi. Ég 

verð að segja að þetta finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. 

Það að svona margir komi saman sem hafa bæði áhuga á 

þessum hlutum og eru að vinna að sama markmiði gefur mér 

alveg rosalega mikið. Maður fær alveg helling af hugmyndum 
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til að vinna úr og langar að gera allt í einu. Þegar margir 

kennarar koma svona saman og maður heyrir ýmislegt þá fer 

maður einfaldlega að hugsa út frá sjálfum sér og því sem 

maður upplifir og gerir. Ég geri mér nú grein fyrir því að 

leiðbeinandinn minn er alveg frábær, ekki að ég hafi ekki 

fundið það , en sé það en betur nú. Hann sinnir mér náttúrlega 

á svo margan hátt því hann er tengiliður minn vegna Háskólans, 

leiðbeinandi minn vegna byrjendalæsis og þar sem ég er í 

kennslu á fyrsta ári. Hann er svo boðinn og búinn til að aðstoða 

mig. Aðstoðar mig að finna gögn og hvernig ég á að takast á við 

ýmis mál bæði við kennslu og eins ef önnur mál koma upp. 

Hann er bara frábær og sé að ég er í góðum höndum. 

Það er margt sem maður þarf að huga að í kennarastarfinu og það sem 

ég kveið einna helst var að vera með foreldraviðtöl. Í dagbókina fyrir fyrsta 

viðtalið skrifaði ég um minnispunkta sem ég hafði sett niður á blað við 

undirbúning viðtalanna. Ég útbjó líka annað blað fyrir mig þar sem ég setti 

inn allar upplýsingar þannig að ég var með eitt blað fyrir hvern nemenda í 

viðtalinu þar sem ég skráði ýmsar upplýsingar til að mynda um líðan, 

heimalestur, heimanám og fleira er viðkom nemandanum. Eftir viðtölin 

skrifaði ég: 

Ég verð að segja að ég tel að öll viðtölin hafi gengið vel. [...] 

Síðan fór ég yfir listann sem nemendur fylltu út um líðan og 

komu með. Þegar allir höfðu rætt sitt og við borið saman það 

sem nemendum fannst og það sem mér fannst spurði ég 

foreldra hvort það væri eitthvað sem hefði komið þeim óvart af 

því fram kom. Eftir á að hyggja held ég að það að spyrja svona 

hafi verið eitt það besta sem mér hefur dottið í hug. Allavega 

var ég mjög ánægð með viðtölin og verð að segja að það kom 

mér á óvart hvað ég gat í raun sagt það sem brann á mér við 

hvern og einn.  

Ég velti fyrir mér hvernig ég gæti látið viðtölin enda á jákvæðum nótum 

og ákvað að hver nemandi fengi að draga málshátt í lok viðtals sem við 

læsum saman og útskýrði ég merkingu hans og reyndi að tengja við 

nemandann sjálfan. Þetta var skemmtilegt og sé ég fyrir mér að gera 

svipaða hluti aftur.  
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7.8 Samantekt á niðurstöðum 

Ég þekkti ekki mikið til samvinnunáms, áður en ég fór að skoða það í þessu 

samhengi, annað en það sem ég hafði lært á einu námskeiði í Háskóla 

Íslands. Á því námskeiði var margt til umfjöllunar og samvinnunám var 

einungis lítill hluti námskeiðsins. Ég hafði kynnst byrjendalæsi í 

vettvangsnámi mínu í náminu en lærði mikið á námskeiðinu sem ég sótti 

þennan vetur. Einnig lærði ég um læsi og lestrarnám í kennaranámi mínu. 

Vinnan sem getur farið fram í tengslum við byrjendalæsi er fjölbreytt og 

hægt er að samþætta lestrarnámið við annað nám.  

Ég var ákveðin í að fá nemendur til að vinna saman og stuðla að bættri 

líðan þeirra og samhug. Ég lagði mig alla fram við að finna leiðir þar sem ég 

gæti hjálpað þeim að stilla sig saman, eins og í frímínútnaverkefninu. Ég sá 

líka fljótt hvað ég sjálf, og það sem ég sagði og gerði, hafði mikil áhrif. Í 

fyrstu fannst mér mikil ringulreið í bekknum. Mér fannst bekkurinn 

fjölmennur og erfitt að hafa góð tök á bekkjarstjórnun. Börnin fundu líklega 

að ég var óörugg í þessu nýja hlutverki mínu sem kennari. Þau verkefni sem 

ég tók hér fyrir fannst mér sýna vel þá þróun er varð hjá mér sem kennara 

og eins sýna þá breytingu sem varð hjá nemendum mínum. Í næsta kafla 

ræði ég um niðurstöður mínar og greini þær með því að nýta mér þau fræði 

sem ég hef byggt á við rannsóknina.  
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8 Umræða um niðurstöður 

Hér mun ég fjalla um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, leitast við að 

setja þær í fræðilegt samhengi og svara rannsóknarspurningum mínum:  

 Hvernig hefur skipulag kennara og samskipti hans við nemendur 

áhrif á samvinnu nemenda?  

 Hvernig gengur nýliða í kennslu að kenna nemendum að vinna 

saman? 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða hvernig ég brást við og 

leysti úr þeim hindrunum sem urðu á leið minni með það að markmiði að 

læra að greina starfshætti mína með markvissri ígrundun til að bæta 

kennslu mína. Unnin voru ákveðin verkefni með nemendum þar sem 

samþættar voru námsgreinarnar samfélagsfræði, náttúrufræði og íslenska. 

Notaðar voru kennsluaðferðirnar samvinnunám og byrjendalæsi og þannig 

stuðlað að því að nemendur tileinkuðu sér samvinnu og samhug í námi sínu. 

Þegar ég fór að greina gögn mín ákvað ég að skipta þeim í þrjá hluta, 

námsumhverfi, skipulag og vinnu nemenda og ígrundun kennara. Þessir 

þættir skarast þó að einhverju leyti. Námsumhverfi nemenda skipti mig máli 

og hafði áhrif á skipulag mitt og störf með nemendum. Ég greindi þá þróun 

sem ég sá verða í verkefnavinnu, framkomu nemenda og samskiptum og 

einnig hvernig ég þróaðist sem kennari.  

8.1 Námsumhverfi  

Strax frá upphafi var ég staðráðin í að gera skólastofuna hlýlega þar sem 

mér og nemendum myndi líða vel og að umhverfið yrði námshvetjandi. Ég 

fann þó strax að stofan yrði þröng þar sem hún var lítil og margir nemendur 

í bekknum, og mér fannst hamlandi að hafa fatnað barnanna inni í 

skólastofunni. Yfir veturinn breytti ég skipulagi borða og færði nemendur 

reglulega um sæti. Ég rak mig á það sem Vaughn o.fl. (2011) og Tomlinson 

(2003) hafa bent á, að kennarar hafi lítið að segja um stærð skólastofu og 

hönnun en þurfi þó að huga að því að námsumhverfið mótist af hverjum 

skóla, nemendum og starfsfólki hans. Ég tók mið af ábendingum þeirra og 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2007) um að kennarinn þurfi að huga að 

umhverfi nemenda til þess að þeim líði vel því ólíkir nemendur læra á 

mismunandi hátt. Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir 
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(2012) telja að kennarar þurfi að móta umhverfi skólastofunnar í samræmi 

við kennsluhætti. Ef skipulag skólastofu og umhverfis hennar er gott getur 

það haft jákvæð áhrif á þroska og námsárangur nemenda.  

Ég lagði strax áherslu á að gögn nemenda, heimanámsmöppur og 

lestrarmöppur, væru aðgengileg nemendum. Þetta reyndist vel og voru 

nemendur fljótir að komast upp á lag með að tileinka sér þau vinnubrögð. 

Ráðleggingar Hafdísar Guðjónsdóttur o.fl. (2005) og Rósu Eggertsdóttur 

(2007) nýttust mér vel en þær benda á mikilvægi undirbúnings kennara við 

að skapa nemendum hvetjandi námsumhverfi og að nemendur læri að bera 

ábyrgð á gögnum sínum. Á þetta er líka lögð áhersla í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Það hafði ekki tíðkast í skólanum að nemendur ynnu verkefni annars 

staðar en í skólastofunni. Þetta var á skjön við hugmyndir mínar um 

kennsluhætti og þegar líða tók á skólaárið ákvað ég að brjóta þessa hefð og 

varð ég duglegri við að nýta aðra staði fyrir nemendur er þeir unnu að 

verkefnum, eins og á borðum á gangi, í öðrum skólastofum og á bókasafni. 

Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005) benda á mikilvægi þess að kennarar láti 

plássleysi ekki hindra sig við fjölbreytta kennslu og finni aðrar leiðir til að 

nýta námsumhverfið. Ég fann að það létti mikið á skólastofunni að 

nemendur gátu unnið annars staðar, auk þess sem vinna nemenda varð 

markvissari þar sem þeim líkaði þetta fyrirkomulag vel. María 

Steingrímsdóttir (2007) komst að því að nýliðar í kennslu álíti að smám 

saman hafi þeir fallið að þeirri menningu er tíðkaðist í þeim skóla er þeir 

störfuðu við en ég var ákveðin í að láta það ekki henda mig. 

Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005) fjalla um mikilvægi heimakróks og telja 

gott að hefja skóladaginn með nemendum þar og að nemendur finni frekar 

fyrir samkennd og að þeir tilheyri hóp ef kennari temur sér að nota hann og 

Diller (2008) telur að það geti leitt til markvissrar kennslu að 

endurskipuleggja skólastofuna. Þetta sýndi sig vel þegar unnið var að 

verkefninu um fjöllin en þá ákvað ég að setja upp heimakrók og byrja alla 

daga þar með nemendum. Það gerði það að verkum að ég náði athygli 

nemenda sem endurspeglaðist í því að fyrirmæli skiluðu sér mun betur en 

áður.  

Ég fann fljótt hve nemendum líkaði vel þegar ég hengdi vinnu þeirra upp 

á vegg. Ég reyndi að vera dugleg að hafa efni úr hverju viðfangsefni sem 

unnið var með. Þegar á leið færði ég vinnu nemenda líka fram á ganginn 

fyrir framan stofuna til að fleiri fengju að njóta hennar. Ingvar Sigurgeirsson 

(1999a) og Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005) telja mikilvægt að nemendur fái 
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að taka þátt í að gera skólastofuna að sameiginlegu rými á þennan hátt og 

með því séu send skilaboð um það sem vel er gert. 

8.2 Skipulag og vinna nemenda 

Það kom mér algerlega í opna skjöldu að sjá hvað hópurinn var 

ósamrýmdur. Þegar ég kynntist nemendum sá ég að hver einstaklingur var 

yndislegur og hafði sinn þokka, en samstaða nemenda, samhugur og 

hjálpsemi í garð hvers annars var lítill. Ég áttaði mig á því að ég þyrfti að 

kenna nemendum félagslega færni og þjálfa hæfileikann að vinna saman, 

líkt og Johnson o.fl. (1994) hafa bent á og það var ekki sjálfgefið að þeir 

ynnu saman á árangursríkan hátt í hópum. Því varð ég strax í upphafi að 

endurhugsa það skipulag sem ég lagði upp með. Það varð mikill lærdómur 

sem mig óraði ekki fyrir að ætti eftir að hafa áhrif á allt starf og skipulag yfir 

veturinn og ég gerði mér grein fyrir því hvers vegna Tomlinson (1999) leggur 

áherslu á að viðhorf kennara til náms verði að falla að þörfum nemanda. 

Viðbrögð mín falla að því sem Guðrún Pétursdóttir (2003) og Johnson og 

Johnson (1994) hafa bent á, að þjálfa þurfi jákvæðan bekkjarbrag og að 

skólastofan sé staður þar sem nemendum verði að líði vel.  

Ég fór af stað með þær hugmyndir mínar um kennslu að nemendur 

myndu vinna í hópum að verkefnum með hliðsjón af ábendingum Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999b) um að nemendur sem fái að vinna með öðrum efli 

samskipti sín á milli, auki jákvæð samskipti og félagslega stöðu sína. Ég 

skipulagði vinnu þeirra í fyrsta viðfangsefninu út frá hugmyndum 

byrjendalæsis eins nákvæmlega og mér var unnt en gekk strax á vegg því 

þeir kunnu ekki að vinna saman að verkefnum líkt og skipulag við vinnu 

nemenda í byrjendalæsi leggur áherslu á. Til að byrja með vann ég því 

tiltölulega einföld verkefni þar sem ég var að kenna nemendum og um leið 

tileinka mér aðferðina. Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2010) benda á að kennarar 

sem noti aðferðir byrjendalæsis geti undirbúið margbreytileg verkefni sem 

henti vel í fjölbreyttum nemendahópi og þannig læri þeir fjölbreytt 

vinnubrögð. Það sást skýrt þegar nemendur unnu að viðfangsefni sögunnar 

Gusugangur í grasinu, en áður hafði ég gefið nemendum óbeint til kynna að 

í lagi væri að koma með dýr í skólann með því að koma með og sýna þeim 

mús. Stuttu eftir að verkefnavinnunni lauk kom Elísa með dauða mús sem 

hún hafði fundið. Hún kom sér oft undan því að vinna í verkefnabók en 

sýndi námsefninu áhuga er það var unnið á þennan hátt. Johnson og 

Johnson (1994) hafa bent á að til að ná árangri í námi þurfi nemendur að 

hafa áhuga á því sem fengist er við í skólanum.  
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Að vinna út frá aðferðum byrjendalæsis finnst mér góð leið til að nálgast 

viðfangsefni á fjölbreyttan hátt í námi nemenda. Einnig finnst mér góður 

kostur að geta samþætt námsgreinar sem gefur kennara mikið frjálsræði en 

jafnframt felst mikil ábyrgð í því að flétta markmiðum með náminu inn í 

viðfangsefni og vinnu nemenda líkt og Rósa Eggertsdóttir (2005; 2006) hefur 

fjallað um. Þegar unnið var að verkefninu um dýr og fjöll skipulagði ég 

markmið viðfangsefnisins og verkefnin sjálf í samræmi við það meðal annars 

á þann hátt að nemendur unnu hugarkort og skrifuðu sögur þar sem þeir 

studdust við þær upplýsingar sem þeir voru búnir að finna um viðfangsefni 

sitt.  

Ég vann einnig eftir kennsluaðferðum samvinnunáms er líða tók á 

veturinn til að stuðla að samvinnu nemenda og efla samhug þeirra. En allir 

nemendur verða að leggja fram vinnu til að ná námsmarkmiðum líkt og 

Johnson og Johnson (1994) hafa bent á og sjá mátti við vinnu og úrvinnslu 

nemenda í skólanum með upplýsingarnar er þeir höfðu aflað um dýrið sitt í 

heimavinnu. Nemendur ræddu saman um dýrin sem þeir höfðu valið sér og 

hjálpuðust að við vinnu að verkefnunum í skólanum. Aðferðin er að mínu 

mati ákaflega jákvæð og hefur þau áhrif á nemendur að þeim finnist þeir 

skipta máli og samsvara sér í hóp. Það sýndi sig líka þegar einn af 

nemendunum í hópnum hafði ekki fundið upplýsingar um dýr heima en þá 

buðust aðrir nemendur til að aðstoða hann við það, sem þeir og gerðu. 

Johnson og Johnson (1994) segja að jákvæð samvirkni sé aðalsmerki 

samvinnunáms en það feli í sér að nemendur séu háðir hver öðrum á 

jákvæðan hátt í hópum en það kom vel í ljós er nemendur unnu að 

fjallaverkefninu þar sem það var þeim kappsmál að verkefnið væri vel unnið 

þannig að sem réttastar upplýsingar væru skráðar. Einnig leituðu þeir uppi 

myndir af fjallinu til að teikning þeirra yrði sem líkust fyrirmyndinni. Smá 

saman fór sjálfstæði nemenda, samkennd og metnaður í hópavinnu að 

yfirfærast í önnur verkefni, líkt og verkefnið í stafsetningu þar sem 

nemendur unnu sjálfstæða vinnu eftir að ég lagði inn fyrirmæli. 

Stundum fannst mér skipulag hópavinnu riðlast þegar nokkrir nemendur 

mínir fóru að vinna önnur verkefni hjá sérkennara en Rósa Eggertsdóttir 

(2007) talar um að ef stuðst sé við aðferðir byrjendalæsis sé gert ráð fyrir að 

nemendur með ólíka færni sitji saman og hjálpi hver öðrum. Það sama má 

greina í skrifum Johnson o.fl. (1993) sem segja að hægt sé að skipuleggja 

samvinnunám með hvaða fólki sem er og á hvaða aldri sem er, sama hvert 

viðfangsefnið er. Eftir á að hyggja hefði ég frekar kosið að sérkennarinn 

hefði líka unnið inn í stofunni með nemendum en Rósa (2007) fjallar líka um 

að eftir því sem nemendur eldist og færni þeirra aukist sé stutt í að þeir 

öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum.  
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Þegar nemendum var raðað í hópa í verkefninu um fjöll hafði ég í huga 

að hver og einn fengi hlutverk sem myndi vekja áhuga hans og reyndi því að 

koma til móts við þá líkt og Guðrún Pétursdóttir (2003) talar um. Hún bendir 

líka á að þegar nemendur hafi ákveðið hlutverk viti þeir betur til hvers sé 

ætlast af þeim í hópnum og það auðveldi vinnu þeirra. Nemendur verði 

einnig að ræða saman og vera sammála um niðurstöður til að komast áfram 

í vinnu sinni. En vinna nemenda stöðvaðist einmitt er þeir deildu um lit 

límmiðans er nota átti til að merkja fjall inn á kort. Þarna lærði ég að betra 

hefði verið að setja einn lit af límmiðum og með því koma í veg fyrir 

vandann. Með því að gefa nemendum hlutverk er verið að styðja þá í að 

bæta færni sína á ýmsum sviðum en Johnson og Johnson (1994) segja að 

hlutverk kennarans sé að skipuleggja verkefnin á þann hátt að nemandinn 

beri ábyrgð og komi ekki vinnu sinni yfir á aðra í hópnum. Með þessum 

aðferðum læri þeir að vinna saman og þjálfist í að taka tillit til náungans og 

hlusta á skoðanir annarra í hópnum sem og að það sé tekið tillit til þeirra líkt 

og Guðrún Pétursdóttir (2003) fjallar um. Það fannst mér ég einmitt gera 

þegar ég ákvað að taka þær upplýsingar sem nemendur höfðu unnið að í 

fjallaverkefninu og útbúa kynninguna fyrir þá, þar sem sú vinna var þeim of 

erfið.  

Þegar ég skipulagði námsmat nemenda skráði ég hjá mér fyrirfram 

ákveðna þætti og nemendur svöruðu stuttum spurningalistum. Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl. (2005) segja að þegar lagt sé fram mat í samvinnunámi 

skuli huga að því að nemendur sýni bæði árangur í námi og í félagslegum 

samskiptum. Afrakstur nemenda í fjallaverkefninu var þeim einkar 

hugleikinn þar sem þeir buðu fólkinu sínu að koma og horfa á myndbandið 

með sér í skólanum. 

Ég þekkti lítið til samvinnunáms er ég hóf að vinna út frá aðferðum þess 

en það var mér ómetanlegur þáttur að geta stuðst við aðferðina í því ferli 

sem ég fór í gegnum með nemendum. Til að samvinnunám eigi sér stað í 

nemendahópnum benda Johnson og Johnson (1994) á fimm þætti sem þeir 

telja nauðsynlega. Þessa þætti tel ég hafa hjálpað mér en þá nýtti ég mér 

við að skipuleggja kennslu mína og nám nemenda en með tímanum lærðu 

þeir hjálpsemi, að standa saman og fóru að bera virðingu hver fyrir öðrum. 

Þeir sáu að allir eru mikilvægir og lærðu að bera virðingu fyrir sínum 

skoðunum og annarra. Nemendur fóru að vinna saman, sáu hæfileika hvers 

annars við vinnu að verkefnum og síðast en ekki síst jókst sjálfstæði þeirra. Í 

frímínútnaverkefninu mátti greinilega sjá þessa þróun en þar fóru 

nemendur frá því að vilja eingöngu leika við ákveðna einstaklinga í að geta 

leikið við nánast hvern sem er í frímínútum.  
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Ég reyndi eftir bestu getu að skapa nemendum hvetjandi námsumhverfi 

og stuðla að alhliða þroska allra nemenda líkt og fram kemur í Lögum um 

grunnskóla, nr. 91/2008, en ég tel að aðferðir samvinnunáms og 

byrjendalæsis hvetji kennara til þess að skipuleggja vinnu nemenda á þann 

hátt. Ég fann að nemendur voru orðnir hjálpsamari nú en áður og betri hver 

við annan. Það skilaði sér svo áfram í aukinni færni hjá þeim sem hjálpuðu 

öðrum og eins þeim sem var hjálpað því nemendur læra mikið af því að 

útskýra hver fyrir öðrum eins og Guðrún Pétursdóttir (2003) hefur bent á.  

8.3 Ég, kennarinn 

Í upphafi haustsins var ég spennt fyrir því sem var framundan en fann 

jafnframt að ég var líka svolítið óörugg. Ég var að takast á við nýja og 

óþekkta hluti og fannst ég bera mikla ábyrgð gagnvart nemendum og 

aðstandendum þeirra sem ég var allt í einu ekki viss um að ég gæti borið. 

María Steingrímsdóttir (2007) fjallar um að nýliðar í kennslu telji þessa 

sömu þætti vera stærstu áskorun sína er þeir hefji störf. Þótt ég væri 

næstum fullnema leið mér þannig að því meira sem ég hafði lært því minna 

vissi ég en óöryggið rjátlaðist fljótt af mér. Nýir kennarar telja að gott væri 

að hafa síðasta árið í náminu sem kandídatsár (Lilja M. Jónsdóttir, 2012) og 

segja að fyrsta árið þeirra í kennslu megi líkja við æfingakennslu í 

raunveruleikanum (María Steingrímsdóttir, 2007). 

Snemma í námi mínu í Háskólanum átti ég einhverju sinni að skrifa niður 

framtíðarsýn mína þegar horft væri inn í skólastofu hjá mér. Ég skrifaði:  

Þegar horft er inn í skólastofu þar sem ég er að kenna 

nemendum má sjá afrakstur vinnu þeirra. Að nemendur séu að 

skoða það sem vekur áhuga þeirra sem og það sem ég kynni þá 

fyrir. Ég styð þá og er leiðbeinandi þeirra á leiðinni í gegnum 

námið og geri mitt besta við að skapa þeim gott og hvetjandi 

námsumhverfi. Nemendur eru að læra og fá að gera tilraunir 

og prófa sjálfir. Mig langar að gera öllum til hæfis og sjá að 

öllum líði vel að koma í skólann og muni hafa jákvæða upplifun 

af honum í framtíðinni. 

Nú finnst mér áhugavert að lesa þessa lýsingu því þegar ég skoða 

starfskenningu mína sem ég vann eftir amboðum faglegrar starfskenningar 

þeirra Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) og Mary Dalmau má sjá að hún 

endurspeglast í fyrri skrifum en starfskenning mín byggist upp á lífsgildum, 

siðferði, fræðum og framkvæmd. Hafdís segir starfskenningu vera ferli sem 

taki sífeldum breytingum og þáttur sem kennarar ættu að skoða oft ásamt 
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því að vera meðvitaður um það að maður mótist ósjálfrátt af bakgrunni 

sínum, því sem maður upplifi og umhverfinu sem maður lifi og hrærist í.  

Það er mér mikilvægt að nemendum líði vel og þeir öðlist jákvæða mynd 

af skólagöngu sinni. Það tel ég, eftir að hafa unnið að því að móta 

starfskenningu mína, að rekja megi til minnar eigin upplifunar í grunnskóla. 

Þegar ég skoða dagbókarskrif mín má sjá hversu upptekin ég var af því að 

huga að og skoða líðan nemenda til að þeir gætu lært, en María 

Steingrímsdóttir (2010) bentir á að nýjum kennurum líði á sama hátt auk 

þess sem þeir telja að kennsla sé orðin minni hluti starfsins. Það var mér 

mikilvægt að búa nemendum það námsumhverfi sem stuðlar að því, en í 

Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að meginhlutverk 

grunnskólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og nám skuli 

vera á forsendum hvers og eins. Það að kynnast nemendum og þekkja 

bakgrunn þeirra er gífurleg vinna en líkt og Tomlinson (1999) leggur áherslu 

á þurfa kennarar stöðugt að vera viðbúnir því að fást við margbreytileika 

manneskjunnar. Þegar ég tók nemendur í einstaklingsviðtöl fannst mér ég 

læra mikið og um leið kynnast þeim betur sem skilaði sér svo í 

áframhaldandi vinnu með þeim. Eftir viðtölin fannst mér auðveldara að 

nálgast börnin á eigin forsendum líkt og María Steingrímsdóttir (2010) 

greindi hjá nýjum kennurum en þeir töldu að yfirsýn þeirra á 

nemendahópinn hefði aukist með tímanum ásamt því að sjálfstæði þeirra 

hefði aukist. 

Í fyrstu vann ég eftir kennsluaðferðinni byrjendalæsi þar sem verkefni 

nemenda má miða við bæði hópa og einstaklinga en Rósa Eggertsdóttir 

(2007; 2013) segir að kennarar þurfi að nálgast kennsluna og allt skipulag 

hennar á annan hátt þar sem undirbúa þurfi þætti er varði kennsluna, 

skólastofuna og námsumhverfið allt. Að hafa verið á námskeiði um 

aðferðina þennan vetur veitti mér mikinn stuðning við vinnu og skipulag til 

viðbótar við þann stuðning sem ég fékk frá leiðsögukennara mínum. Hann 

benti mér til dæmis á að láta nemendur sjálfa finna bækur á bókasafninu og 

að hengja markmið með hverju verkefni upp á töflu. Einnig hjálpaði hann 

mér að aðlaga og finna verkefni fyrir einstaka nemendur ef ég var í 

vandræðum með að mæta þörfum einhverra en María Steingrímsdóttir 

(2010) bendir á að stuðningur við nýja kennara sé nauðsynlegur og 

endurgjöf mikilvæg á fyrsta ári kennslunnar. 

Þegar líða tók á veturinn vildi ég finna leið við skipulagningu kennslu til 

að stuðla að samvinnu nemenda og kenna þeim samhug. Þá fór ég að skoða 

samvinnunám en Johnson og Johnson (1994) segja að aðalsmerki þess sé 

jákvæð samvirkni sem felur í sér að nemendur séu háðir hver öðrum á 
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jákvæðan hátt í hópum og allir verði að leggja fram vinnu til að ná 

námsmarkmiðum. Þessar hugmyndir samsvöruðu því sem ég taldi 

nemendahópinn vanta og ákvað því að vinna út frá þessari kennsluaðferð. Í 

fyrstu fannst mér ég þó þurfa að sýna nemendum fram á að þeir gætu verið 

allir saman á annan hátt en eingöngu í námi þeirra. Því bjó ég til 

frímínútnahópa þar sem markmiðið var að nemendur tileinkuðu sér 

samvinnu og samhug, en þessi vinna var grunnur að áframhaldandi 

hópavinnu í námi nemenda. Samkvæmt Johnson og Johnson (1994) fær 

samvinnunám í kennslu nemendur til að tala saman, þeir læra hver af 

öðrum og sýna samhug í verki auk þess sem aðferðin hefur ákaflega jákvæð 

áhrif á nemendur og fær þá til að finnast þeir skipta máli og samsvara sér í 

hópi. Johnson og Johnson (1994) telja einnig að áhugi nemenda á árangri 

annarra í hópnum verði til þess að þeir hjálpi hver öðrum að læra, veiti 

sameiginlegan stuðning og gleðjist saman yfir góðum árangri en það mátti 

einmitt sjá hjá nemendum mínum þegar þeir fóru að bjóða öðrum 

nemendum hjálp sína og sýna samstöðu í að vinna að verkefnum og klára 

þau í hópavinnu. 

Þessar tvær aðferðir samræmast hugmyndum mínum um kennslu eins 

og fram kemur í starfskenningunni minni. Þennan vetur gekk vinnan oftast 

vel og ég var áköf í að gera mitt allra besta. María Steingrímsdóttir (2010) 

fjallar um að nýliðar í kennslu finnist vinnan oft yfirþyrmandi í upphafi en ég 

hafði fólk í kringum mig þennan vetur sem var allt tilbúið til að aðstoða mig 

þegar á móti blés. Samt fannst mér ég oft og tíðum vera ein og er það ósk 

mín að í framtíðinni fái ég tækifæri til að vinna með teymi kennara svo ég 

fái að ræða um það ferli sem í gangi er hverju sinni. En líkt og Hafdís 

Guðjónsdóttir (2004) fjallar um er mikilvægt að hafa einhvern sér við hlið til 

að skilja gleði og sigra í starfi, sem og vonbrigðin þegar áætlun eða verkefni 

ganga ekki sem skyldi.  

Þegar líða fór á veturinn sá ég að þeir fundir sem ég átti með 

leiðsagnarkennara mínum samsvöruðu fundum sem teymi í 

starfendarannsóknum hittast á til að ræða málin. Hafþór Guðjónsson (2008) 

fjallar um að algengt sé að kennarar starfi saman að starfendarannsóknum 

þar sem þeir skoða saman þau gögn sem þeir hafa aflað ásamt því að þróa 

hugmyndir sínar og hugsun sem kennarar og rannsakendur. Ég og 

leiðsagnarkennarinn ræddum um þætti er vörðuðu kennslu, skipulag, líðan 

nemenda, líðan mína, samstarf við heimilin og annað er brann á mér hverju 

sinni. Án þessara funda hefði ég ekki rætt við annan fagaðila og því ekki 

fengið gagnrýni, en að ræða hugsanir sínar og það sem maður er að vinna 

að er stuðningur sem maður verður að hafa tækifæri til að þróa áfram. 

Jóhanna Einarsdóttir (2009) fjallar um að í starfendarannsóknum er lögð 
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áhersla á ígrundun og nám þátttakenda en þeir ígrunda eigið starf til að 

öðlast skilning á sínum eigin athöfnum og þeim starfsaðferðum sem þeir 

nota. Með því að hafa lært um ferli starfendarannsókna hef ég öðlast 

þekkingu sem ég mun nýta mér í framtíðinni við vinnu mína. Það ferðalag 

sem maður leggur upp í og getur þróað út í hið óendanlega, líkt og spírall, 

þroskar mann og styður í því ferli sem vonandi fylgir manni og þróast alla 

starfsævina. Ég hef nú, með þessum vinnubrögðum, tileinkað mér vinnulag 

þar sem ég hef tök á að eflast í starfi en með því að vinna að 

starfendarannsókn fær maður tækifæri til að rannsaka og meta sitt eigið 

starf (Kemmis og McTaggart, 2005; McNiff og Whitehead, 2006). 

Það að halda dagbók skipti mig miklu máli því á þann hátt gat ég bæði 

létt á hjarta mínu og eins gat ég séð hvaða breytingar áttu sér stað hjá mér 

og nemendum. En það að skrá niður það sem ég upplifði, líðan, hugsanir og 

athafnir, er mér ómetanleg reynsla og lærdómur en Jóhanna Einarsdóttir 

(2009) fjallar um að á öllum stigum rannsóknarinnar, áður en rannsókn 

hefst og þegar henni er lokið, skuli rannsakendur í starfendarannsóknum 

safna þeim gögnum sem þeir vinna með. Það sem ég hef meðal annars lært 

er að með því að skrá niður hugsanir sínar, skipulag, vinnu nemenda og 

athafnir auðveldar manni að sjá það ferli sem á sér stað. Í dagbók minni 

mátti sjá þá þróun sem varð, bæði hjá nemendum og hjá mér sem kennara, 

yfir veturinn. Allt varð áþreifanlegt og til urðu gögn sem nýtast til að maður 

þróist og þroskist áfram í ferli sem maður ígrundar og leggur mat á gjörðir 

sínar og athafnir. Þegar hverju viðfangsefni lauk skoðaði ég ferlið sem átt 

hafði sér stað með því að fara yfir dagbókina mína og þau gögn sem ég hafði 

aflað í verkefninu á undan og skoða hvað hafði gengið vel og hvað þyrfti að 

laga í skipulagi fyrir næsta viðfangsefni, líkt og Jóhanna Einarsdóttir (2009; 

2010) greinir frá. 

Það var mér mikilvægt að halda trúnað við nemendur og aðstandendur 

þeirra. Það truflaði mig að margir voru ekki á sama máli og ræddu málefni 

nemenda hvar og hvenær sem er. Ég, ásamt fleirum, sat teymisfundi er 

vörðuðu mál nemenda yfir veturinn ásamt því að foreldrar höfðu samband 

ef eitthvað kom upp er varðaði barnið þeirra. Þá fannst mér oft mikilvægt 

að geta leitað til stjórnenda skólans líkt og María Steingrímsdóttir (2010) 

segir geta skipt sköpum fyrir nýja kennara. Það kom mér á óvart hversu 

auðvelt það var að ræða það sem mér bjó í brjósti er varðaði nemendur við 

foreldra en hjá Maríu Steingrímsdóttur (2007) kemur fram að nýir kennarar 

hefðu oft áhyggjur af því í fyrstu hvernig best væri að haga samstarfi við 

foreldra. Einnig hafði ég stundum áhyggjur af aga og bekkjarstjórnun en 

kenndi sjálfri mér um þann vanda þar sem ég var viss um að það væri 

eitthvað í mínu fari sem hefði þau áhrif, líkt og þeir nýliðar sem María 
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Steingrímsdóttir (2007) fjallar um en þeir töldu sig ekki hafa sett nemendum 

sínum skýr mörk í upphafi, ekki verið nógu ákveðnir eða hefðu hleypt 

nemendum of langt. 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að kennarar ættu að vera metnaðarfullir í 

starfi sínu og stuðla að jákvæðum skólabrag sem einkennist af 

lýðræðislegum vinnubrögðum, samstarfi og samvinnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Við störf mín sem kennari reyndi ég að 

tileinka mér það að svara spurningum nemenda með spurningu til baka. 

Þannig vildi ég gefa þeim tækifæri á að mynda sér sjálfir skoðanir á svarinu 

áður en ég gæfi þeim vísbendingu. Eins lagði ég áherslu á að nemendur 

útskýrðu svör sín ef þau voru þess eðlis ásamt því að ég reyndi eftir bestu 

getu að spyrja þá af hverju þeir ynnu á þann hátt er þeir völdu sér. Þannig 

reyndi ég að læra og skilja hvað bjó að baki hugsun nemandans. Ég reyndi 

líka að bregðast við aðstæðum á eins jákvæðan hátt og ég mögulega gat 

hverju sinni og er nærtækast að fjalla um þegar Elísa kom með dauðu 

músina í skólann. Sú uppákoma hefði getað farið á allt annan veg ef ég hefði 

ekki brugðist við á jákvæðan hátt. 

Þessi vetur var ferðalag sem var ákaflega skemmtilegt, gagnlegt og 

lærdómsríkt en líkt og fram kemur hjá Maríu Steingrímsdóttur (2007) líkja 

nýir kennarar starfinu í fyrstu sem ferð í ólgusjó en um leið telja þeir sig 

hafa þroskast bæði persónulega og faglega. Á rannsóknartímanum fannst 

mér ég stundum ekki alveg vita hvort ég væri að gera rétt og eftir veturinn 

var ég hræddust um að ég væri ekki með neitt í höndunum sem skipti 

einhverju máli fyrir rannsóknina. Þegar ég svo settist niður til að greina og 

skoða ferlið komst ég að því hversu gagnleg þessi reynsla hefur verið fyrir 

mig sem nýliða í kennslu. Skrefin fólust í því að íhuga, fylgjast með, 

framkvæma, meta og lagfæra vinnu sína en hugmyndir Lewin byggja á því 

að rannsakendur skipuleggja starf sitt samkvæmt fyrirfram ákveðnum 

rannsóknarskrefum til að mynda spíral (McNiff og Whitehead, 2006), ferli 

sem er ekki samfellt, röklegt eða endanlegt heldur getur leitt rannsakanda á 

ófyrirsjáanlegar leiðir (McNiff, 2010). Ég sé nú að breytingar geta tekið tíma 

en með því að vinna að eigin sannfæringu og trúa því að hlutir gangi upp ef 

maður finnur réttar leiðir til þess fleytir manni langt. Það að sjá það besta í 

hverjum og einum og horfa á hvern einstakling og koma honum í trú um að 

hann geti það sem hann ætli sér og sjá svo árangur erfiði síns, er yndisleg 

tilfinning.  
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8.4 Samantekt 

Helstu niðurstöður voru þær að á rannsóknartímanum lærði ég að ígrunda 

reynslu mína og tengja betur við nám og störf nemenda. Með tímanum 

greindi ég að hjálpsemi og sjálfstæði nemenda jókst við vinnu og þeir 

öðluðust margir hverjir aukið sjálfstraust og hlutverk mitt breyttist þannig 

að ég leiðbeindi fremur en segja fyrir verkum. Að vinna samkvæmt þessum 

starfsháttum tel ég árangursríka leið fyrir kennara að þróast í starfi og auka 

með því samhug á milli nemenda en líkt og Hafþór Guðjónsson (2011) 

bendir á er tilgangur starfendarannsókna að fá fram einstaklingsbundna 

þekkingu kennara þannig að hún geti gagnast fleirum og nýtist í þágu 

nemenda. 

Það að ég hafi strax í upphafi starfsins tileinkað mér að vinna á 

rannsakandi hátt, til dæmis með því að skrifa dagbók og skoða vinnu mína 

og nemenda á þennan hátt, er atriði sem ég mun búa að út lífið. Það var 

mér erfitt í upphafi að gefa mér tíma til að setjast niður og skrifa í 

dagbókina þar sem mikill tími fór í að vinna að skipulagningu og læra inn á 

nýtt starf, starfsumhverfi og kynnast nemendum mínum. Nú þegar ég sé 

hverju ég hef áorkað með þessari vinnu fyrir mig sem kennara og nemendur 

mína get ég ekki annað en glaðst. Það sem ég lærði á þessu ári er 

ómetanleg reynsla og munu nemendur mínir þennan vetur seint hverfa mér 

úr minni. Ég hefði svo gjarnan viljað vinna áfram með þeim þar sem það 

hefði verið lærdómsríkt að fylgja börnunum áfram og sjá áframhaldandi 

þróun sem hefði getað átt sér stað.  
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9 Að lokum 

Strax í upphafi náms míns hafði ég sterkar skoðanir á því hvernig kennari ég 

vildi verða en þennan vetur lærði ég að það að vilja og gera er ekki það 

sama. Kennari sinnir mörgum og ólíkum hlutverkum í starfi sínu. Hann er 

fyrst og fremst leiðbeinandi nemenda sem með þekkingu sinni hjálpar þeim 

að yfirfæra þekkingu sína og takast á við verkefni sín. Kennari verður að 

geta brugðist við óvæntum aðstæðum í kennslu þar sem margt getur gerst í 

fjölmennum hóp, sem ekki er hægt að sjá fyrir. Mikilvægt er að vekja áhuga 

einstaklinga og miða verkefni við aldur þeirra og þroska. Það er auðvelt fyrir 

kennara að segjast vinna á ákveðinn hátt en er í raun erfiðara í framkvæmd 

þegar á reynir. Það hjálpar kennurum að geta leitað í og stuðst við lög, 

aðalnámskrá grunnskóla, skólanámskrár, áætlanir, áfangalýsingar og fleira 

til að geta gefið fræðileg rök fyrir því hvaða kennsluhætti þeir styðjast við og 

hvaða námsefni þeir velja fyrir nemendur sína. Framkoma kennarans sem 

og kennsluhættir hafa áhrif á andrúmsloftið og bekkjarandann. 

Oft hafði ég áhyggjur af því að gleyma einhverjum þáttum sem snertu 

nám nemenda og markmið vetrarins. Ég var hrædd um að það yrði sett út á 

það hjá mér að ég legði svo mikla áherslu á að kenna nemendum samvinnu 

og samhug. En nú þegar ég skoða þá þróun sem átti sér stað og ég les úr 

gögnum mínum er ég stolt og vona að þessi vetur hafi verið okkur öllum 

jafn lærdómsríkur. 

Þann lærdóm sem aðrir geta lært af vinnu minni og ferli er að hafa trú á 

það markmið sem maður stefnir að. Mikilvægt er að trúa því að hver 

nemandi sem manni er treyst fyrir búi yfir því besta og séu allir vegir færir. 

Einnig að muna eftir því að þótt maður hrasi á leið sinni þá er það líka 

lærdómur. Það að vinna starfendarannsókn gerir kennara öruggari í starfi og 

gerir þeim kleift að skoða og endurmeta starfskenningu sína ásamt því að 

þróa starfshætti sína með það að markmiði að bæta og efla skólastarf. Ég 

mun halda áfram að vera eins og ég er, svona lifandi.  
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