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Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram sem lokaverkefni til M.Ed prófs á námsleiðinni 

Lífsleikni og samskipti við menntunarfræðideild Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið. Verkefnið er metið til 30 ECTS eininga og var unnið á 

haustmisseri 2014 og vormisseri 2015. Heiti verkefnisins er Lóðsi í 

dulargervi kennara: Starfendarannsókn. 

Verkefnið hefur fylgt mér frá því ég hóf nám í kennslufræðum á 

framhaldsskólastigi, en ég hef verið hugfangin af fjölbreyttum aðferðum í 

kennslu og persónulegri nálgun. Þegar tækifæri gafst til þess að gera 

starfendarannsókn hikaði ég ekki. Þetta verkefni endurspeglar því ekki 

aðeins nám mitt heldur hvernig kennari ég vil vera og er.  

Margir eiga skilið þakklæti fyrir stuðning. Fyrst og fremst vil ég þakka 

leiðbeinendum mínum. Leiðbeinendur mínir voru þau Jakob Frímann 

Þorsteinsson, formaður námsbrautar í Tómstunda- og félagsmálafræði, 

Menntavísindasviði, Háskóla Íslands og Dr. Karen Rut Gísladóttir, lektor í 

kennslufræðum við Menntavísindasvið, Háskóla Íslands. Þeim þakka ég 

faglega leiðsögn, áhuga, hvatningu, samtöl, gagnrýni, gott kaffi og 

ómetanlegan stuðning. 

Jafnframt þakka ég maka mínum, Einari Ómarssyni, fjölskyldu og vinum 

fyrir að standa við bakið á mér. Þá þakka ég Ómari Einarssyni, Erlu 

Kristjánsdóttur, Ástrós Elísdóttur og Ingu Ósk Ásgeirsdóttur yfirlestur og 

Sólrúnu Ingu Ólafsdóttur fyrir þýðingu ágrips. Heru Sigurðardóttur fyrir að 

vera fús til þess að gefa af sér og taka virkan þátt í aðstoða mig við að móta 

orðræðu þessa verkefnis og Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur samkennara 

mínum fyrir að hvetja mig áfram og vera mér fyrirmynd. Þá vil ég þakka 

nemendum mínum fyrir að vera einlægir, fúsir og frábærir. Að lokum þakka 

ég foreldrum mínum sérstaklega fyrir að gera alltaf sitt besta og hvetja mig 

áfram.  
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Ágrip 

Meistaraprófsritgerð þessi er starfendarannsókn. Tilgangur hennar er að 

skoða hvernig ég sem kennari á framhaldsskólastigi, beiti óhefðbundnum 

aðferðum í kennslu með það að markmiði að vekja áhuga nemenda á 

viðfangsefnum lífsleikni. í henni leitast ég við að svara spurningunni: 

„Hvernig nýti ég hugmyndir og aðferðir hálfformlegs náms í kennslu 

lífsleikni á framhaldsskólastigi?“ Titill verkefnisins „Lóðsi í dulargervi 

kennara“ er vísun í hlutverk leiðbeinanda í óformlegu námi. Í því felst að 

gefa uppbyggilega gagnrýni með það að markmiði að þátttakendur skapi 

sína eigin þekkingu úr því efni sem fengist er við. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hálfformlegar aðferðir 

geri kennaranum auðvelt fyrir að nálgast nemendurna með persónulegra 

móti, vekja áhuga þeirra og virkja þá til þátttöku. Í þeim má einnig sjá 

hvernig nemendur og kennari gangast við hlutverkum sínum. Stór liður í að 

uppræta hlutverkin felst í aðferðum kennara og umhverfi kennslunnar. 

Rannsóknin gerði mér auðveldara fyrir að staðsetja mig sem kennara á 

vettvangi og í kennslufræðilegu samhengi. Rannsóknin renndi stoðum undir 

fagið lífsleikni sem gefur nemendum færi á að vinna með sjálfsskilning, 

tilfinningagreind og sjálfstraust. Lífsleikni er grundvöllur þess að vinna megi 

með nemendur sem einstaklinga, undirbúa þá fyrir fjölbreytileika lífsins og 

kenna þeim að leggja rækt við sjálfa sig.  

Það er mikilvægt að kenna á merkingarbæran hátt. Námsefni á að taka 

mið af reynslu nemenda, en ekki gera þá fjarlæga því. Reynsla nemenda er 

því drifkraftur kennarans til að virkja nemendur. Mikilvægt er að ólíkir 

einstaklingar geti unnið saman með það að markmiði að læra hver af öðrum 

í lýðræðislegri samvinnu. Ekkert verður til úr tómum orðum, skólinn er ekki 

sérstæð stofnun ótengd samfélaginu. Þannig á menntun sér stað í samvist 

sem einkennist af lýðræðislegum gildum. 
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Abstract 

Facilitator posing as a teacher: Action Research 

In this master‘s thesis, based on action research, I attempt to answer the 

question: “How do I apply ideas and strategies of semi-formal education to 

teaching life skills in education at secondary school level?“ The research 

focuses on analyzing how I, as a secondary level school teacher, use 

alternative teaching methods to arouse students‘ interests in the subject 

matter of life skills education and to obtain my goals of experience-based, 

semi-formal education. The heading of the thesis “Facilitator Posing as a 

Teacher“ is a reference to the role of facilitator in informal education. This 

involves constructive criticism with the aim of participants creating their 

own knowledge from the topics of discussion. 

The results of the research suggest that semi-formal strategies help the 

teacher to approach the students in a personal way, raise their interest and 

motivate them to participate. The results also reveal how students and the 

teacher accept their roles. A major factor in eradicating the roles relies on 

the teacher‘s strategies and the environment for teaching. The research 

made it easier for me to position myself as a teacher on location, yet with 

the pedagogic perspective. The research also reinforced life skills as a 

subject that gives students the opportunity to engage in self-reflection, 

emotional intelligence and self-esteem. Life skills is a platform for working 

with students as individuals, preparing them for the diversity of life and 

teaching them self-nurturing. 

It is important to teach in a meaningful way. The course material should 

consider students‘ experiences, and not distance them away from them. 

The students‘ experience is therefore the driving force that a teacher, well-

versed in the course material, builds on to motivate students. Moreover, it 

is important that different individuals can work together with the aim of 

learning from each other using democratic cooperation. Empty words 

create nothing; the school is not an individual institution, disconnected 

from the society. Education thus coexists with democratic values. 
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1 Inngangur 

„Gerðu alltaf þitt besta og leitastu við að vera besta útgáfan af sjálfri þér,“ 

þetta sagði pabbi minn alltaf. Hann hefur verið mér mikil fyrirmynd. Ég hef 

einlægan vilja til þess að gera mitt besta og þetta verkefni er afsprengi 

þeirra viðhorfa. Í því skoða ég hvernig ég vinn sem kennari og beini sjónum 

að því hvort ég beiti þeim aðferðum sem mér hugnast í kennslufræði við 

kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi.  

Lífsleikni er fag sem gerir kennaranum kleift að nálgast nemendur á 

persónulegum grundvelli. Þar snýr námsefnið að persónulegum þroska 

nemenda og kennara, nám sem felur í sér að læra á lífið. Þær eru áberandi 

raddirnar sem gagnrýnt hafa skólakerfið fyrir að vera formfast og 

forneskjulegt, raddir sem kalla eftir róttækum breytingum og nýbreytni í 

skólastarfi. Auðvelt er að hrífast af breytingum og nýjungum í kennslu, 

skólakerfið er rótgróið í samfélaginu og hefur haft keimlíka mynd frá 

upphafi iðnbyltingarinnar (Robinson, 2009). Sjálf finn ég þörf til þess að 

afmá mörk kennara og nemenda og brjóta niður valdasambandið þeirra á 

milli. Þetta verkefni leitar leiða til þess.  

Megintilgangur þessa verkefnis er að skoða hvernig ég beiti aðferðum 

hálfformlegs náms í kennslu til þess að ná fram markmiðum í lífsleikni. 

Þannig leitast ég við að skoða sjálfa mig, aðferðirnar sem ég beiti og fanga 

hvaða áhrif þær hafa á nemendur. Að leiðarljósi hef ég rannsóknar-

spurninguna: „Hvernig nýti ég hugmyndir og aðferðir hálfformlegs náms í 

kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi?“ Til þess að svara þessari spurningu 

gerði ég starfendarannsókn, þar sem ég rannsaka starf mitt og aðferðir með 

því að safna gögnum og greina þau.  

1.1 Af sjálfri mér 

Ég hef komið víða við á leiðangri mínum að verða framhaldsskólakennari og 

lent í ótal ævintýrum sem öll hafa haft mótandi áhrif á það hvernig ég 

nálgast ungmenni og vinnu með þeim. Áhugi minn á að vinna með 

ungmennum hófst þegar ég var sjálf ungmenni. Þá byrjaði ég að vinna í 

Jafningjafræðslu Hins hússins, forvarnaverkefni sem byggir á hugmynda-

fræðinni „ungur fræðir ungan“. Sú vinna færði mér allskonar fróðleik og 

tækifæri, meðal annars til að móta forvarnastarf í framhaldsskólanum 

mínum og vera virk fyrirmynd samnemenda minna. Í Hinu húsinu fékk ég 
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fyrst smjörþefinn af því hvernig væri að vinna með ungmennum. Óformleg 

menntun mín á þessu sviði spannar mörg ár og eftir að 5 ára starfi mínu í 

Jafningjafræðslunni lauk fór ég í Evrópusamstarfsverkefni til Frakklands þar 

sem unnið var með leikræna tjáningu (e. animation) sem aðferð við nálgun í 

tómstundastarfi. Eftir þá ferð hóf ég störf í félagsmiðstöð í Laugardalnum og 

vann bæði í Þróttheimum og Laugó. Þar tókst ég á við fjölda verkefna, var 

frístundaleiðbeinandi og verkefnastýra og stýrði ófáum sérverkefnum. Þar 

gafst mér tækifæri til þess að starfa með Rómafólki í Rúmeníu á vegum 

Evrópusambandsins og var það reynsla sem mótaði heims- og lífssýn mína.  

Verkefnin sem ég hef tekist á við myndu spanna heilt mastersverkefni en 

það sem stendur upp úr og hafði áhrif á fagmennsku mína var Reynsluskóli 

Áskorunar ehf. Þar var reynsla mín tengd fræðilegri þekkingu. Í verkefninu 

var reynslunám staðsett í samhengi reynslumiðaðs verklags. Unnið var með 

umhyggju og þar fékk ég haldbær verkfæri til að nýta í starfi með 

ungmennum. Mér varð ljóst hvernig ég gæti beitt reynslumiðuðu námi til 

þess að fá þátttakendur til þess að kafa inn á við og vinna með sjálfa sig. 

Jafnframt hafði verkefnið „Power to the people“, Evrópuverkefni í Hollandi 

þar sem unnið var með hugmyndir um vald mikil áhrif á mig. Í því verkefni 

áttaði ég mig á því að ég hafði aðeins verið að vinna í óbeinu lýðræði þar 

sem vald til þátttakenda var aðeins gefið að hluta til, fram að þessu verkefni 

hafði ég ekki traust til þátttakenda og sjálfrar míns til að vinna í beinu 

lýðræði þar sem valdið er gefið og þátttakendur læra af reynslunni með því 

að takast á við ábyrgð. 

Þessi verkefni urðu þess valdandi að ég leitaði á önnur mið til að ná fram 

frekari þroska í fagmennsku minni. Í fyrstu hóf ég að móta verkefni sem 

heitir Ungmennahúsið Íbúðin, ungmennarekið ungmennahús í Laugar-

dalnum sem vinnur með valdeflingu og að virkja gerendahæfni (e. agency) 

ungmenna. Samhliða því fór ég í nám í kennslufræðum á 

framhaldsskólastigi. Eftir eins árs nám bauðst mér tækifæri til að kenna og 

hef ég verið framhaldsskólakennari í þrjú ár. Formleg menntun mín er 

fjölbreytt og lýsandi fyrir áhugasvið mín. Ég er með stúdentspróf í myndlist 

frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, diplómu í nútímadansi frá Balettaka-

demien í Stokkhólmi og BA gráðu í mannfræði frá Háskóla Íslands. Menntun 

mín og reynsla kenndu mér að vinna með ungmennum hafi með ungmennið 

sjálft að gera. Til þess að móta reynslu og þekkingu þarf að vinna á 

forsendum reynslu ungmenna og gera þau virk í þekkingarleit. Þessir þættir 

móta viðhorf mín til ungmenna og sýn mína á óformlegt og formlegt nám.  

Í dag starfa ég sem framhaldsskólakennari, kenni samfélagsfræðigreinar 

og lífsleikni. Ég trúi því að færni mín í að vinna með ungmennum vinni með 
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mér og geri það að verkum að ég get nálgast ólík viðfangsefni innan 

kennslunnar á óhefðbundinn hátt. Nálgun mín í kennslu og hlutverk mitt 

sem kennari byggir á reynslu minni af vettvangi frístundastarfs, þar sem 

unnið er með óformlegar, reynslumiðaðar aðferðir. Dæmi um þær aðferðir 

sem ég nýtti mér í þessu verkefni eru meðal annars heimspekilegar 

samræður, ígrundunardagbækur og útinám. 

1.2 Kennslufræðileg sýn 

Ég vil sjá nemendur mína sem virka þátttakendur í sínu námi. Nemendur eru 

alltaf að læra því nám er alls ekki einskorðað við skóla (Moore, 2000). Það 

er því mikilvægt að draga hugtakið um nám út fyrir skólaumhverfið og reyna 

að gera það eðlislægt, spennandi og hluta af veruleikanum. Hafþór 

Guðjónsson (2005) vitnar í fræðimanninn Lave sem hvetur meðal annars 

kennara til að hugsa um nám í skóla sem „félagslega verðandi (e. social 

becoming)”, að það snúist fyrst og fremst um að verða persóna í samfélagi 

með öðrum. Þannig er þekking afurð þess hvernig einstaklingar skapa 

merkingu úr reynslu sinni og nýta hana út í lífið (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2008). 

Ég tel mikilvægt að líta til áhuga og reynslu nemenda í kennslu. Mér 

finnst skólar þurfa að vera með skýra menntunarheimspeki sem 

grundvallast á næmni fyrir nemendunum. Það ætti ekki að vera fyrir tilstilli 

einstakra kennara að nemendur fái það sem  John Dewey kallar „jákvæða“ 

reynslu í skóla. Þá þarf námsefni og kennsla að taka mið af reynslu 

nemenda, en ekki gera hann fjarlægan henni (Ólafur Páll Jónsson, 

2010a:21). Reynsla nemenda er sá drifkraftur sem byggja þarf á, kennarinn 

þarf því að vera vel að sér í námsefninu og virkja nemendur til að gera það 

að sínu. Mikilvægt er að ólíkir einstaklingar geti unnið saman með það að 

markmiði að læra hver af öðrum í lýðræðislegri samvinnu. Ekkert verður til 

úr tómum orðum, skólinn er ekki sérstæð stofnun ótengd samfélaginu 

heldur á menntun sér stað í samvist sem einkennist af lýðræðislegum 

gildum. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hér að framan hef ég greint frá megintilgangi verkefnisins, rætt sögu mína 

og kennslufræðilega sýn. Í framhaldi mun ég í kafla tvö greina frá þeim 

fræðum sem styðja rannsóknina. Þar verður í fyrstu skoðað fagið lífsleikni til 

að staðsetja kennsluefnið sem ég studdist við í rannsókninni. Í framhaldi 

ræði ég ólíkar birtingarmyndir náms, með það að markmiði að greina á milli 

óformlegs- og formlegs náms. Þá kynni ég til sögunnar hugtakið 
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hálfformlegt nám og hlutverkin kennari, lóðsi, nemandi. Kennsluaðferðir og 

ólíkar nálganir sem ég byggi á í kennslu eru þá settar fram hver af annarri og 

að lokum er efnið dregið saman. 

Þriðji kafli lýsir þeirri aðferðafræði sem ég beitti í rannsókninni. Greint er 

frá tilgangi og markmiði út frá rannsóknarspurningunni og sagt frá 

gagnaöflun. Þá segi ég frá þátttakendum rannsóknarinnar og siðferðislegum 

atriðum sem sneru að rannsókninni. 

Fjórði kafli inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að mikilvægt er að byggja kennslu á þekkingu 

og reynslu nemenda. Aðferðir reynslumiðaðs náms hjálpuðu mér við að 

breyta valdatengslum kennara og nemenda í kennslu, þannig eignuðust 

nemendur hlutdeild í þeim verkefnum sem þeir unnu. Mikilvægt var að 

ígrunda aðferðir við kennslu vel, nálgast nemendann af umhyggju og 

einlægni, nemendur slepptu tökum á hlutverkum sínum þegar þeir voru 

komnir út fyrir skólaumhverfið og útivera gerði þeim gott. Að lokum kemur 

fram hvernig fagvitund mín þróaðist í gegnum rannsóknina og hafði jákvæð 

áhrif á samstarf mitt við aðra kennara. Að lokum geri ég stutta samantekt á 

efninu. 

Í fimmta kafla er að finna umræður. Þar miða helstu áhersluþættir að 

umhverfi skólans, formgerð hans og aðferðum í kennslu og nálgun. 

Mikilvægt er að hlúa að samtali við nemendur, að þeim líði vel og kennari 

sleppi tökum á hlutverkinu kennari og nálgist viðfangsefni af einlægni. 

Mikilvægt er að huga að þessum þáttum í skólastarfi.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Að læra á lífið er ekki einfalt. Hverskonar nám getur verið lykill eða verkfæri 
sem nýta má til að nálgast það markmið. Nám er flókið ferli þar sem ólíkir 
þættir vinna saman. Nám er persónubundið og markast af reynslu, líðan og 
þekkingu hvers og eins. Nám á sér stað í ólíkum aðstæðum, umhverfi og 
samhengi. Til að ná til sem flestra og veita möguleika á námi er mikilvægt að 
nám sé sem fjölbreyttast. 

Í rannsókninni leitast ég við að staðsetja sjálfa mig út frá kennslufræði og 
fræðum um óformlegt nám. Skoða hvernig ég nýti hugmyndir 
reynslumiðaðs náms í lífsleiknikennslu á framhaldsskólastigi til að mæta 
þeim markmiðum sem þar eru sett fram. Ég skoða hlutverk mín í kennslu og 
reyni að staðsetja mig og skoða nálgun mína, annars vegar út frá formlegum 
aðferðum og hinsvegar óformlegum. Að lokum dreg ég fram þá 
kennslufræði sem ég vil vinna eftir og kynni hugtakið hálfformlegt nám, sem 
einhverskonar samsuðu formlegra og óformlegra aðferða.  

Það tekur tíma að fóta sig í fræðunum. Fræðimaðurinn þarf að koma 
skipulagi á hugsanir sínar, færa þær í orð og  greina. Jafnframt er þetta liður 
í því að átta sig á orsakasamhengi, að gera þekkingu auðskiljanlegri. Hugtök 
eru ekki hlutbundin heldur hugsmíði (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  
Mikilvægt er því að gera grein fyrir þeim, skoða þau og ræða. Orð eru 
verkfæri sem nota má til þess að miðla hugmyndum manna á milli. Þau geta 
verið gildishlaðin og því gott að skoða þau með það að leiðarljósi til að átta 
sig betur á inntaki þeirra. Hugtök eru til þess fallin að auðvelda okkur 
samræðu og skilning. Þau fela í sér vissa alhæfingu en ígrunduð hugsun og 
uppgötvanir geta breytt þessari stöðluðu þekkingu og glætt hana nýju lífi 
(Dewey, 2000a: 194-195). Það er mikilvægt að ræða þau, setja þau fram svo 
sameiginlegur skilningur náist, í þessum kafla mun ég leitast við að greina 
frá ólíkum hugtökum og aðferðum í þeim tilgangi. 

2.1 Lífsleikni 

Lífsleikni er námsgrein sem gerir kennaranum kleift að einbeita sér að 

vellíðan og velferð nemenda samhliða námsmarkmiðunum. Í Aðalnámskrá 

frá 1999, segir að lífsleikni eigi að byggja á því að: 

„efla alhliða þroska nemandans og stuðla að því að hann verði 

að heilsteyptum einstaklingi. Það felur m.a. í sér að nemandinn 

geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt 

heilbrigði og sálrænan styrk.“ (Aðalnámskrá, 1999:6). 
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Lífsleikni (e. life skills), felur í sér að kenna nemendum færni svo þeir séu 

hæfari til þess að takast á við kröfur, áskoranir og fjölbreytileika lífsins.  

Í þessu verkefni beini ég sjónum að áfanganum Lífsleikni 102. Þar er litið 

á lífsleikni sem grundvöll til þess að vinna með nemendur sem einstaklinga, 

undirbúa þá fyrir fjölbreytileika lífsins og hvetja þá til að leggja rækt við 

sjálfa sig. Fjölbreyttar aðferðir í kennslu henta því vel í lífsleikni. Lífsleikni 

leggur áherslu á mikilvægi þess að líða vel, að tilheyra (e. belong) og að góð 

tengsl hafi áhrif á líðan okkar og velferð. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

velferð nemenda okkar umfram allt (Morris, 2012). Í lífsleikni gefum við 

nemendum færi á að vinna með félagstengsl, en það er hluti í því að styrkja 

þá og gera þá að hæfari einstaklingum. Kennarar þurfa að spyrja sig að því 

hvort þeir vilji að nám sé einungis uppsöfnuð þekking, eða að það feli í sér 

að móta heilsteypta einstaklinga (Morris, 2012). Nauðsynlegt er hverjum 

einstaklingi að finna styrkleika sína og hvað það er sem hann hefur ástríðu 

fyrir (Korthagen, 2013). Ekki eingöngu er það nauðsynlegt fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir skólann og samfélagið (Robinson, 

2009).  

Bók Ian Morris „Að sitja fíl: Nám í skóla um hamingju og velferð“ (2012) 

er lögð til grundvallar lífsleikni í skólanum þar sem ég kenni. Morris (2012) 

byggir á hugmyndum jákvæðrar sálfræði. Hann segir hlutverk náms vera að 

kenna nemendum að þekkja sjálfa sig og umheiminn. Þá færni er einungis 

hægt að kenna í gegnum reynslunám, þar sem nemandinn þjálfast í því að 

tengja saman hugann og beitingu. Ferlið felur í sér vitund, og miðar að 

hringrás vitundar (athygli), inngrips (reynslu) og síðan mats eða ígrundunar, 

það er að bera kennsl á lærdóminn svo að nemandinn geti meðtekið námið. 

Morris (2012) hefur skýra sýn á kennslu sem svipar til lífsleiknikennslu. 

Hann telur mikilvægt að kennarar leggi til hliðar bölsýniskennslu sem 

einblíni á það versta sem gæti gerst í ákveðnum aðstæðum og miði frekar 

að því að efla það jákvæða. Þá er hlutverk kennarans að hvetja nemendur, 

stuðla að jákvæðri félagsmótun, uppbyggingu og ala á kostum nemenda í 

stað þess að sýna fram á leiðir til þess að forðast hvers konar hörmungar 

eða hamfarir sem nemandinn gæti staðið frammi fyrir (Morris, 2012). 

Kennsla í lífsleikni miðar að persónulegum þroska og færni nemenda 

sjálfra. Hlutverk kennarans er að hafa opinn huga, spyrja spurninga og koma 

af stað umræðum í nemendahópnum sem gera þá  kröfu að nemendur 

rökstyði mál sitt og fái tækifæri til að tjá sig. Kennarinn þarf einnig að vera 

tilbúinn að leyfa nemendum að prófa sig áfram og gera mistök (Morris, 

2012). Ólafur Páll Jónsson (2011) telur skóla sem vilja umræðu og gagnrýna 

hugsun að leiðarljósi krefjast bæði kennara sem sýni umhyggju og nemenda 
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sem hafi gott sjálfsmat, segi skoðanir sínar og virði skoðanir annarra. Að 

skólinn verði þannig samfélag þar sem allar raddir séu virtar og teknar 

gildar. Sir Ken Robinson (2009) telur að menntakerfið þurfi að rækta það 

besta í hverjum einstaklingi þannig að hann geti blómstrað og gefið af sér til 

samfélagsins. Skólinn er hluti af samfélaginu, félagslegu ferli, þátttöku og 

samvist. Markmið með námi í lífsleikni er að hafa áhrif á daglegt líf 

nemenda og skilning þeirra á sér sjálfum, öðrum og nánasta umhverfi. Það 

er ekki hægt án þess að virkja þá sjálfa í námsferlinu og láta það sem er 

fjallað um og „kennt“ taka mið af reynslu og viðhorfum nemenda. Þessar 

áherslur gera kröfu um reynslumiðað námsferli og að kennarinn sleppi 

formfestu, nálgist nemendur og sé fús til að gefa nemendum aðild að því að 

móta helstu viðfangsefni áfangans. Þetta getur reynst kennaranum flókið í 

formföstu skólakerfi þar sem tími er takmarkaður og hópar nemenda of 

stórir. 

Menntun þarf að hugsa út frá mörgum þáttum. Það er einföldun að setja 

upp endanleg, mælanleg markmið. Markmið kennslu eru að hluta til 

óhlutbundin. Þau krefjast þátttöku í óformlegu námi og að nemendur leggi 

sig fram umfram það sem fer fram í kennslustundinni. Að þau færi námið út 

fyrir kennslustofuna, þannig verður skólinn hluti af einstaklingnum og 

samfélaginu. Til þess að átta sig betur á lífsleiknikennslu og inntaki fagsins 

er mikilvægt að skoða hvernig má nálgast hugtakið nám, hvað telja má til 

formlegs og óformlegs náms og hvernig hægt er að skilgreina hlutverk 

kennara og nemenda á ólíkan hátt. Hér á eftir mun ég skoða þessa þætti 

betur. 

2.2 Nám 

Mér hefur lengi verið hugleikið samspil óformlegs náms (e. non-formal 

learning) við hið formlega nám (e. formal learning)1 (Council of European 

Union, 2014 e.d.). Þeir sem starfa á sviði óformlegar menntunar (e. non-

formal education) skilgreina hlutverk sitt oft í andstöðu við kennarastarfið, 

sem þeir telja fast í fjötrum prófa, heimanáms, fyrirlestra, skólastofunnar og 

námskrár, svo eitthvað sé nefnt (Malcolm, Hodkinson, Colley, 2003:1). 

Þessar hugmyndir kunna að vera nokkuð þröng sýn á formlega menntun en 

hin óformlegu svið leitast oft á tíðum við að skilgreina sig sem andsvar við 

formlegri menntun. Hið formlega og óformlega svið eiga þó margt 

sameiginlegt og eru náskyld fræðilega. Það sem aðgreinir þau einna helst er 

                                                            
1 Hér verður notast við nám þegar talað er um e. learning og menntun þegar rætt 

er um e. education 
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að formleg menntun er oftast bundin ákveðnum svæðum eða aðstæðum, 

samanber kennslustofunni og skólanum (Jeffs, Smith, 1996:22-23). 

Óformlegt nám getur átt sér stað hvar sem er. Hið óformlega er ekki 

greinabundið með sama hætti og hið formlega, en þar er unnið með málefni 

og þemu, líkt og jafnrétti, frelsi, mannréttindi og fleira. Því veitir óformlega 

námið mikið svigrúm og frelsi til nálgunar og efnistaka (Council of European 

Union, 2014 e.d.).  

Þegar á vettvang er komið, er oft óljóst að greina hvar og hvernig þessi 

tvö svið afmarkast. Löngum hefur verið tekist á um hvernig eigi að beita 

hugtökum óformlegs náms, en það má sjá samhljóm í hugtakabeitingu 

þeirra sem vinna með framhalds- og fullorðinskennslu (e. high level and 

adult learning), þar sem hugtökin óformlegt nám og menntun (e. non 

formal learning and education) hafa rutt sér til rúms. Ástæða þess er að þeir 

sem koma að kennslu þessa námsstigs sækjast eftir að valdefla 

þátttakendur, gera þekkingu þeirra og reynslu merkingarbæra og meta til 

jafns á við formlegt nám. Einnig fer námið oftar en ekki fram utan 

kennslustofunnar, til dæmis á vettvangi vinnu eða menningar. Þannig 

markast hugtakanotkun við það svið sem fengist er við (Malcolm, 

Hodkinson, Colley, 2003:2). Megintilgangur minn í þessari ritgerð er að 

skoða hvernig ég nýti mér hugmyndir óformlegs náms í formlegum 

námsaðstæðum skóla. Til að ég átti mig betur á því við hvað er að fást mun 

ég hér að neðan skilgreina þessar hugmyndir og ræða hvað þær eiga 

sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim. 

2.2.1 Óformlegt og formlegt nám 

„Unnur af hverju getur þú ekki einu sinni verið með venjulega 

kennslustund?“ (Dagbók, 14. 10. 14).  

Þessi setning lýsir að mörgu leyti því sem ég er að fást við í rannsókn minni. 

Nemendur virðast hafa skilgreindan ramma utan um það sem þeir telja til 

formlegrar kennslu og það sem fellur utan þess ramma skilgreina þeir sem 

óformlegt og oftar en ekki „erfitt“. Hugtakið óformlegt nám (e. non-formal 

learning) er lauslega skilgreint sem allt það nám sem á sér stað utan 

skólastofunnar (Council of European Union, 2014 e.d.). Það er nám sem 

hefur ákveðna formfestu, en hún felst í því að þátttakendur séu lóðsaðir í 

gegnum fjölbreytt námsmarkmið sem þeir taka þátt í að skapa og móta.  

Í óformlegu námi hefur lóðsi (e. facilitator), það hlutverk að ná fram 

námsmarkmiðum gegnum samtal, samræðu, ígrundun og meðvitund 

(Stuart, Maynard, Rouncefield, 2015:11). Óformlegt nám hvetur til þess að 
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hugsað sé út fyrir kassann, fjölbreyttum og ólíkum aðferðum sé beitt, 

nemendur geti tekið við efni og unnið úr því á sínum hraða og lagt sína eigin 

merkingu í efnið (Melber & Abraham, 1999). Allt nám sem á sér stað utan 

formlegrar menntunar getur kallast óformlegt nám og byggist á bæði 

samræðu og reynslu. Óformlegt nám er þó ekki það sem kalla má sjálfsnám 

(e. incidental learning) eða tilviljananám (e. accidental learning). Það er 

heldur ekki það sem kallað hefur verið formlaust nám (e. informal learning), 

sem á sér stað í gegnum daglegar athafnir, er á ábyrgð nemendans í tilviki 

skólans, þar sem hann í raun kennir sjálfum sér (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012: 17). Óformlegt nám byggir á sterkri hugmyndafræði og 

á sér langa sögu (Jeffs, Smith, 1996:8-9). Það styðst við ákveðin 

námsmarkmið, þar sem markvisst er leitast við að draga lærdóm af því sem 

unnið er með hvort sem það er upplifun, reynsla eða annað (Merriam, 

Caffarella, Baumgartner, 2007: 30-31). Þá er það markmið þeirra sem vinna 

með óformlegt nám að fá þátttakendur2 til þess að skilgreina námið út frá 

sér sjálfum, vinna með reynsluheim sinn og byggja á þeirri þekkingu sem er 

fyrir hendi (Jeffs, Smith, 1996: 15-16). Óformlegt nám nær því til margra 

þátta og nærri lagi að það fjalli um nám sem heildrænt ferli. 

Erfitt er að afmarka formlegt nám með algildum hætti, því það er 

fjölbreytt og ólíkt, til dæmis á milli skóla. Einföld skilgreining á formlegu 

námi er nám í skóla. Nám má skilgreina sem breytingu á hugarfari eða 

hegðun en nám er ekki hægt að skilgreina sem gott eða vont heldur í raun 

er það lærdómur. Nám er því: 

„…ferli sem sameinar hugræna, tilfinningalega og 

umhverfislega áhrifavalda og upplifanir, til að öðlast, auka, eða 

kalla fram breytingar á þekkingu, getu, gildi og heimssýn 

einstaklingsins“ (Merriam, Caffarella, Baumgartner, 

2007:277)3.    

Nám hefur ekki upphaf né endi, það er ævilangt ferli sem á sér stað í 

samvist við aðra. Skólaumhverfið stýrir okkur, það stillir upp ramma sem 

inniheldur ólík námsfög og námskenningar (Smith, 2003, 2009).  

                                                            
2 Hér verður notast við þátttakendur í óformlegu nám í stað nemenda, það er gert 

til að gera frekari greinarmun á kenningum um formlegt- og óformlegt nám. 
3 „Learning is the process that brings together cognitive, emotional, and 

enviromental influences and experiences for acquiring, enhancing, or making 

changes in one´s knowledge, skills, values, and worldviews“. 
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Í gegnum tímanna rás hefur komið ýmiskonar gagnrýni fram á hið 

formlega nám, það er skólann sem menntastofnun. Sir Ken Robinson (2009) 

er einn þeirra sem hafa táð sig um þessi mál. Hann segir meðal annars að 

almenn menntun og skólakerfið hafi orðið til á tímum upplýsinga- og 

iðnbyltingar, þegar þörf var á fólki með ákveðna færni og þekkingu til að 

vinna störfin sem urðu til á þeim tíma. Hann telur að áhersla á bóknám og 

stöðluð, samræmd próf sé að drepa niður skapandi hugsun. Verið sé að 

mennta ungmennin með gömlum aðferðum fyrir framtíð sem enginn getur 

spáð fyrir um hvernig verður. Hann talar jafnframt um að skólakerfið sé 

birtingarmynd iðnbyltingarinnar, þar sem nemendur eru settir saman í hópa 

eftir því á hvaða aldri þeir eru, unnið sé innan þröngs tímaramma og 

markmiðin séu einhæf. Nel Noddings (2008) telur að stöðluð próf og 

einkunnagjöf hafi áhrif á líðan nemenda og dragi úr umhyggjuríku umhverfi 

skólastofunnar.  

En hvaða þættir eru það sem einkenna formlegt nám? Formlegt nám er 

byggt upp með ákveðnum námsmarkmiðum, kennsluáætlunum og 

námskrám. Kennsluáætlanir og námsáætlanir eru formleg verkfæri og oft á 

tíðum umdeild, þær krefja kennarann um að setja fram námsmarkmið og 

áætla hvaða nám á að fara fram hverju sinni, þær gera ekki ráð fyrir 

margbreytileika nemenda, tilfinningum eða því ófyrirsjáanlega (Atli 

Harðarson, 2012). Formlegt nám er líka bundið ákveðnum svæðum, skólum 

eða kennslustofum4. Hægt er að finna borð og stól fyrir hvern og einn 

nemanda, kennaraborð og kennarastól. Formlegt nám á sér stað í samfélagi 

nemenda og kennara og oftar en ekki er einnig starfandi í samfélaginu 

einhverskonar hagsmunahópur nemenda, til dæmis nemendaráð. Í íslensku 

skólakerfi eru áherslur náms fjölbreyttar og að almennri menntun frátaldri 

er hlutverk skólans jafnframt félagsmótandi og þroskandi (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011:15). Nám er bundið stigum og hvert stig er öðru háð. Farið er 

úr grunnskóla í framhaldsskóla þar sem nám er metið í einingum sem 

nemandinn safnar sér með því að ljúka formlegu námsmati. Nám sem á sér 

stað inni í skóla hefur verið flutt úr sínum raunverulegu aðstæðum inn í 

skólana. Hættan við þá tilfærslu er að skólinn (kennarar) missi sjónar af 

þeim aðstæðum sem viðfangsefni verða til í og fari að meta þau 

viðfangsefni sem unnið er með út frá eigin mælikvarða í stað þess að taka 

mið af nemendum (Wolfgang Edelstein, 2010). 

Nemandi minn sem spurði mig hvort að ég gæti ekki verið með 

„venjulega“ kennslustund, var að vísa til þess að hann vildi sitja, hlusta og 

                                                            
4 Hvort sem kennslustofan er innan dyra eða utan. 
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taka við upplýsingum. Hann var orðinn þreyttur á því að vera krafinn um að 

setja fram rök og ígrundaðar hugsanir og vildi hefðbundnari kennslustund 

þar sem fátt er óvíst, kennarinn miðlar, nemandinn hlustar. En markmið 

mitt var að vinna á þann hátt að formlegar aðferðir væru notaðar í bland við 

óformlegar. Brjótast úr hlutverkinu kennari og skilgreina það á mínum 

forsendum. Sem dæmi fóru fram þátttökufyrirlestrar þar sem unnið er með 

glærur sem kveikju að samtali milli nemenda og síðan verkefna (e. activities) 

þar sem nemendur fáist við þekkinguna og hugmyndirnar á sínum 

forsendum. Þannig nálgaðist ég kennslu þar sem ég samtvinnaði aðferðir 

óformlegs náms og formlegs, þessa aðferð kýs ég að kalla hálfformlega. 

Mynd 1. Skýringarmynd: Hálfformlegt nám 

Á myndinni hér að ofan, þræði ég saman þessum ólíku formgerðum 

náms. Það er er gert til þess að sýna að þær tengjast hver annarri en 

jafnframt til þess að beina sjónum að sameiginlegum kenningarfleti þeirra 

sem ég mun kalla hálfformlegt nám, það staðset ég í miðri myndinni og mun 

fjalla frekar um í verkefninu. 
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2.2.2 Hálfformlegt nám 

Í umræðunni um óformlegt og formlegt nám gætir vissrar tvíhyggju. 

Formlegt nám sem formfast og óformlegt nám sem hluti af lífrænni heild, 

þar sem þátttakendur eiga hlutdeild í því sem fengist er við. Þessar 

kenningar eru ekki einlínulaga, þær eru margþættar og kalla á marga þætti 

sem þarf að skoða. Þeim ætti ekki að tefla fram í andstöðu við hvor aðra og 

mikilvægt er að sjá að þær vinna saman (Sefton-Green, 2013:15-16).  

Hér á undan hef ég leitast við að draga upp stóru myndina af því hvernig 

þessar formgerðir menntunar afmarkast. Hvort sem er í formlegri eða 

óformlegri menntun þarf sá sem vinnur með ungmennum að hafa hvetjandi 

áhrif, vera jákvæður í garð ungmenna og stuðla að mótun jákvæðrar 

sjálfsmyndar. Aðferðirnar styðja hvor aðra og með því að taka það besta úr 

hvorri tel ég að hægt sé að vinna gott starf. 

Óformlegt nám miðast við að vera meðvitaður um að draga fram 

námsþætti í flæði við það efni sem verið er að fást við hverju sinni. Að hafa 

hæfileika til þess að beita reynslunámi og ígrundun, geta notað samtalið 

sem verkfæri og leyft þátttakendum að hafa sterka rödd og taka ábyrgð, 

jafnvel að þátttakendur ákveði hvað eigi að læra og kenna.  

Formlegt nám miðar að því að vera meðvitaður um að miðla þarf áfram 

þekkingu til nemenda. Það byggir á hefðum og venjum, hefur mótast í 

gegnum fjölda ára, byggir á námsmarkmiðum og kennslufræðilegri nálgun.  

Framsækin menntun (e. progressive education) er hugmyndafræði í 

kennslu þar sem auðvelt er að tvinna saman því óformlega og formlega. 

Framsækin menntun krefst þess að horft sé frá hefðbundnum 

matsaðferðum, líkt og stöðluðum prófum (Kohn, 2012). Ingólfur Gíslason 

(2007) segir að einkunnagjöf hamli nemendum og bæli skilning þeirra, 

áhuga og þeir leggi sig síður fram. Hann segir að einkunnir séu 

óáreiðanlegar og tilgreini ekki þekkingu nemenda, þær hamli námsvitund 

nemenda og sjálfstæðum vinnubrögðum. Þannig leggur framsækin 

menntun til að próf séu lögð niður. Einkunnir hafa þann eiginleika að dylja 

árangur, þær séu meðaltal og feli margbreytileikann. Þannig byggist matið 

ekki á hæfileikum nemenda, heldur leitast við að setja alla í sama mót. 

Niðurstaða prófa felur í sér ákveðinn úrskurð um ágæti nemandans, hjá 

nemanda sem fær ítrekað neikvæðar niðurstöður hefur þetta gríðarlega 

áhrif á sjálfsmynd viðkomandi (Rowntree, 1983: 66-67).  

Í óformlegri menntun eru ekki gefnar einkunnir, en markvisst leitað eftir 

skilningi ungmenna og ýtt undir að þau öðlist ákveðna færni. Endurgjöf er 

síðan í formi hróss og umræðna. Ég held að sambland þessara tveggja 
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aðferða, sé vænlegast til árangurs. Nemendur í lífsleikni vinna með 

ferilmöppu þar sem þeir safna ígrundunum og verkefnum sem markast af 

áhuga þeirra og skilningi á viðfangsefnum lífsleikni. Verkefnunum er svo 

gefin umsögn og að endingu fá þau einkunnina staðið/fallið. Eflaust eru 

margar aðferðir sem hægt er að beita en það er mikilvægt að nemendur eigi 

eignarhald í að móta verkefni og þau séu sett fram með sem 

fjölbreyttustum hætti. 

Hugmyndin um að setja fram hugtakið hálfformlegt nám byggir á því að 

afmá tvíhyggju formlegs og óformlegs náms í raun bræða saman ólíka þætti 

svo ég megi gera grein fyrir því hvernig ég hugsa um nám. Það er tilraun til 

þess að tvinna saman hugmyndum um „námssamfélag“ (e. learning 

communities) (Smith, 2003,2009) sem byggir á þátttöku, inntaki og áhuga 

og einnig hugmyndum Julian Sefton-Green (2013) um að „læra í ekki skóla“ 

(e. learning in not-school). Þessi hugtök eiga það sameiginlegt að setja fram 

gagnrýni sem endurspeglast í umræðu meðal annars Robinson (2009), 

Noddings (2005, 2008) og Edelstein (2010) um hvernig við byggjum upp 

nám, kennslu og námssamfélög. Lykilatriði þeirra er að nota fjölbreyttar 

aðferðir, byggja á þekkingu, reynslu og áhuga nemenda, sýna umhyggju, 

einlægni og virðingu, valdefla þátttakendur þannig þeir upplifi 

gerendahæfni sína og eignist þannig hlutdeild í námi sínu, þannig verður 

nám samfélagslegt. 

Tilraun þessi er ekki gerð til að flækja orðræðu um formgerðir náms, hún 

er sett fram sem tilraun til að tvinna saman ólíkum hugtökum og setja fram 

aðferðafræði sem frekar skýrir afstöðu mína til kennslu og nálgun. Ég tel að 

gagnlegt sé að blanda saman óformlegri aðferðafræði í bland við formlegar 

aðferðir til að ná fram markmiðum um hinn lífsleikna nemenda. Þar er vísað 

til hæfni nemenda: „…geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og 

breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og 

áskoranir daglegs lífs“ (þýðing Erla Kristjánsdóttir, Weisen, o.fl., 1994). 

Nemandinn er hluti af heiminum, námið tekur mið af þroska hans og hann 

tengir þekkinguna sínu baklandi og menningu (Moore, 2000). Þannig verða 

nemendur síður neytendur náms og verða þess í stað virkir þátttakendur. Til 

þess að ná fram þessum árangri notast ég við ólíkar aðferðir. 

2.3 Hlutverkin, kennari og nemandi 

„…Einfalt og þæginlegt að ná til kennarans því hún er á sama 

leveli og við (setur sig ekki á háan stall)“ (Nemendaverkefni, 

02.12.14).  
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Við tökumst öll á við mörg hlutverk í lífi okkar. Umhverfið gerir vissar kröfur 

um hvernig við hegðum okkur út frá þeirri stöðu sem við erum í hverju sinni. 

Ákveðnum stöðum fylgir að við leikum eða tökum okkur hlutverk. Þannig 

eru til dæmis hlutverk kennara og nemenda ólík (Björn Bergsson, o.fl., 

2008:60). Til þess að staðsetja mig gagnvart hlutverkunum er mikilvægt að 

setja í fyrstu fram þau hlutverk sem ég tekst á við. Þau eru annars vegar 

kennarinn, sem starfar í skóla sem er hluti af hinu formlega menntakerfi og 

hinsvegar lóðsi sem er hinn óformlegi leiðbeinandi. Einnig er ekki síður 

mikilvægt að ég staðsetji þátttakendur eða nemendur út frá hlutverkum 

þeirra. 

Hlutverk okkar geta annarsvegar verið áunnin eða ásköpuð, við eigum þó 

skýrt eignarhald í því að móta hvað felst í hlutverkum okkar og getum 

mótað hlutverk okkar. Hluti af því að læra felur í sér að læra að þekkja 

sjálfan sig og móta stöðu sína og hlutverk. Hugmyndin um nemanda mótast 

og tekur mið af menntagöngu einstaklingsins, í samræðu við aðra mótar 

einstaklingurinn hvað það felur í sér að vera nemandi en jafnframt hvaða 

hlutverk kennarinn hefur. Það gefur góða hugmynd um hvernig við lítum á 

skólann, menntakerfið, hvernig við sjáum hlutverk kennara og nemenda. 

Þau eru vísbending um viðhorf og sameiginlegar hugmyndir (Karen Rut 

Gísladóttir, 2011:26).  

2.3.1 Kennari 

Til þess að gera grein fyrir því hvernig ég sé hlutverk kennarans, finnst mér 

mikilvægt að skýra frá því hvernig ég hugsa um nám. Kennsla snýst í mínum 

huga fyrst og fremst um það að átta sig á þekkingu, þörfum og reynslu 

nemenda sem einstaklinga og reyna að mæta þeim. Þá er ekki nóg að hafa 

þessa þætti að leiðarljósi heldur þarf að skapa gott námsumhverfi og virkja 

nýjar hugmyndir. Það er ábyrgð kennarans, í samstarfi við nemendur, að ná 

fram hæfileikum hvers og eins og mikilvægt er að hann taki tillit til þess 

hversu ólíkir einstaklingarnir geta verið.  

Kennarar eru í ákveðinni valdastöðu gagnvart nemendum, þessi 

valdastaða er hluti af menningu skólaumhverfisins, sem kennarar stíga beint 

inn í þegar þeir taka upp störf innan skóla. Kennarinn tekur sér ekki þetta 

vald. Skólastofnunin, skólamenningin býður honum inn í það um leið og 

hann hefur störf. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þessa hættu vilji 

þeir ekki taka sér valdið, og til að eiga möguleika á að jafna þá valdastöðu 

sem skólamenningin vill ýta þeim inn í. Með valdi geta kennarar haft 

mótandi áhrif á líf einstaklinga með því að miðla til þeirra þekkingu. Valdið 

þarf ekki að hafa neikvæð áhrif og þar er meðvitund lykilatriði. Hafþór 
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Guðjónsson (2005) segir að kennari geti haft áhrif á breytingu skólakerfisins 

og stuðlað að jákvæðri félagsmótun nemenda. Starf kennarans er stöðugt 

að breytast, kröfur til kennara verða sífellt meiri. Hlutverk kennarans er 

margþætt og oft á tíðum flókið og erfitt getur verið að greina hvort 

kennarar eigi einungis að sjá um menntun eða jafnframt um uppeldi (Nanna 

Kristín Christiansen, 2007).  

Kennarastarfið er verulega flókið og fer inn á mörg svið. Berliner (1994) 

segir mikilvægt að það sé vel skilgreint að kennsla sé ekki það sama og að 

hugsa um börn. Kennarar hafa í hendi sér ákveðið vald, sem hefur ekki bara 

með þekkingargrunn að gera heldur jafnframt það hlutverk sem hann hefur 

tekið sér; að kenna, taka ábyrgð og leiða nemendur áfram í þekkingarleit 

sinni. Kennarinn hefur ábyrgðarfullu hlutverki að gegna í samfélaginu, hann 

þarf að tryggja að ákveðinni þekkingu sé miðlað en jafnframt að styðja 

nemendur í að læra að þekkja sig sjálfa (Hargreaves, Lo, 2000).  

Skólastarf og kennsla hefur oft haft þann brag að verið sé að skila 

þekkingu til nemenda, þekkingu sem hefur verið sannreynd að einhverju 

leyti. Þannig hefur nám orðið ítroðsla staðreynda og upplýsinga og 

nemendur eiga að taka við þekkingunni og yfirfæra hana á nýjar aðstæður. 

Þessi lærdómur er síðan mælanlegur með ýmiss konar prófum og 

verkefnum (Bruner, 1996:54-56). Kennarinn hefur þá það hlutverk að sinna 

þessu verkefni og koma til skila ákveðinni þekkingu. Kennari verður að vera 

meðvitaður um hlutverk sitt og afstöðu og átta sig á því að hann hefur 

ákveðna valdastöðu gagnvart nemendum. 

Kennarar viðhalda íhaldssömum kennsluháttum þegar þeir yfirfæra ekki 

framsækna kennslufræði í skólastofuna. Kennarar læra að kenna og gerð er 

sú krafa að þeir þekki til kennslufræða. Í kennaranámi er lögð áhersla á 

hugsmíðahyggju en hún felur í sér að nemendur byggi á reynslu sinni við 

mótun þekkingar, jafnframt að nám sé sett í aðstæður, hvað við lærum, 

hvernig og með hverjum (Hafþór Guðjónsson, 2012). Þannig er nám 

félagslegt fyrirbæri sem byggir á þátttöku, þar sem nemendur eiga hlutdeild 

í því að skapa þekkinguna. 

2.3.2 Lóðsi 

Í óformlegu námi er hlutverk leiðbeinanda að vera lóðsi5 (e. facilitator). 

Facilitator eða vegvísir er hugtak sem gjarnan er notast við þegar verið er að 

                                                            
5 Áður fyrr hefur hugtakið vegvísir verið notað til þess að þýða enska orðið 

facilitator. Í þessu verkefni er byggt meðal annars á hugmyndum um lóðsa eins og á 

Þjóðfundinum sem haldinn var 2010 (Þjóðfundur, 2010), umræðum við Jakob 
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skilgreina hlutverk þeirra sem vinna með óformlegt nám. Vegvísir hefur það 

hlutverk að valdefla þátttakendur með því að virkja þá til náms gegnum 

samtalið, athafnir og samvinnu. Hann getur haft mörg hlutverk, en þó er 

aðalhlutverk hans að ýta hópnum eða einstaklingnum áfram í þekkingarleit 

sinni, án þess að leiða hann áfram (Heron, 1999:1-2). Í því felst að gefa 

uppbyggilega gagnrýni og spyrja spurninga með það að markmiði að 

þátttakendur skapi sína eigin þekkingu úr því efni sem fengist er við. Þannig 

greiðir lóðsi fyrir að nám eigi sér stað og notar aðferðir reynslunáms og 

lýðræðis til þess að ná fram markmiðum sínum. Lóðsi sem notast við 

aðferðir óformlegs náms, þarf að skapa andrúmsloft sem ýtir undir 

siðferðilega ábyrgð og umhyggju. Þátttakendur eiga að upplifa sig sem hluta 

af heild, að þeirra skoðanir skipti máli, þeir séu ekki endilega metnir út frá 

námsárangri heldur út frá þeirra eigin verðleikum og reynslu.  

Óformlegt nám setur engin endanleg skilyrði, lokapróf eða mat á 

þekkingu (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012: 86). Það þýðir samt ekki að 

óformlegt nám sé ekki unnið með skipulögðum hætti. Í óformlegu námi 

geta verið skýr námsmarkmið, en ekki er gerð krafa um að standast 

formlegar kröfur. Í óformlegu námi þarf að  virða mismunandi einstaklinga 

og kenna þeim að virða hvern annan. Þannig er hvatt til samkenndar frekar 

en að stuðla að samkeppni. Í slíku umhverfi getur námsárangur aukist 

samhliða færni í samskiptum. Lóðsi lætur sig málin varða og hlustar eftir 

sjónarmiðum þátttakenda. Þannig getur myndast traust samband sem 

hjálpar einstaklingum að tengjast námsefninu á annan hátt, eykur forvitni 

og ögrar þeim til að halda áfram leit sinni (Noddings, 2008).  

Hlutverk lóðsa er að sjá þau námstækifæri sem aðstæður bjóða upp á og 

leiða þátttakendur í umhverfi sem hvetur þá til náms og þekkingarleitar. 

Mikilvægt er að námsdagskrá þeirra hafi gott flæði og lóðsi þarf að vera 

þeim kostum gæddur að hann geti eflt þekkingarleit þeirra. Þá þarf 

viðkomandi að geta tileinkað sér að vinna í ólíku umhverfi hverju sinni, þar 

sem námið er ekki afmarkað við ákveðið staðbundið rými. Óformlegt nám 

er ekki bundið ákveðnum aldurshópi heldur vinnu þvert á aldur (Jeffs, 

Smith, 1996:7-8). Lóðsi þarf samkvæmt Beard og Wilson (2002:62-63) að 

hafa góða sjálfsþekkingu, vera meðvitaður og gagnrýninn á fordóma sína, 

auðmjúkur, lausnamiðaður, meðvitaður um fjölbreytileika manneskjunnar 

og þolinmóður. Ljóst er að það eru margir þættir sem lóðsi þarf að tileinka 

sér til þess að ná fram árangri í óformlegu námi.  

                                                                                                                                            

Frímann Þorsteinsson, formann námsbrautar í tómstunda- og félagsmálafræði og 

jafnframt á hugmyndum um hlutverk lóðsa á sjó (Íslensk orðabók, 2010). 
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Ákveðin líkindi eru með lóðsa og kennara, báðir vinna þeir við að kalla 

fram lærdóm og ná ákveðnum námsmarkmiðum í samstarfi við 

þátttakendur. Það sem greinir þá þó einna helst að er aðferðafræðileg 

nálgun og viðmót. Lóðsi er ekki að drífa námsmarkmiðin áfram, hann hefur 

það hlutverk að hlusta eftir þörfum og lóðsa þátttakendur í rétta átt. 

Kennarinn aftur á móti leiðbeinir, leggur fyrir lærdómsmarkmið og metur 

síðan hvort markmið hafa náðst. 

2.3.3 Nemandi og þátttakandi 

Í framhaldsskólum verja kennarar að jafnaði minni tíma með nemendum  

heldur en í grunnskólum en þetta verður til þess að tengsl milli þeirra kunna 

að vera öðruvísi. Tengsl kennara og nemenda eiga það á hættu að vera 

fjarræn nema að báðir aðilar leggi sig fram um að tengjast. Nemandi 

stendur frammi fyrir vali, bæði um þátttöku en einnig um hvernig hann kýs 

að verja tíma sínum og námi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:69). 

Rannsóknir hafa sýnt að tilgangsleysi, tilbreytingarleysi, takmarkað frelsi, 

ósjálfstæði, vöntun á kröfum og áskorunum ýti undir námsleiða og brottfall 

nemenda úr framhaldskólum (Kristín Hildur Sætran, 2011a). Þetta 

sjónarmið endurspeglast í umræðu fyrrum ármanns Menntaskólans við 

Sund, en hann segir að sitt nám innan skólans hafi verið að mestu óformlegt 

og átt sér stað í samskiptum við jafningjahópinn og í félagsstarfi (Ásgrímur 

Hermannsson, 2011). Kennarinn þarf að mæta kröfum nemenda með því að 

hlusta, án þess að ákveða hvað sé best fyrir þá hverju sinni, heyra þeirra hlið 

og fá þannig skýrari sýn á þarfir og tilfinningar nemenda (Noddings, 2008). 

Hver einstaklingur þarf að fá að blómstra og gefa af sér til samfélagsins. 

Þar sem rannsóknir hafa sýnt neikvæða birtingarmynd formlegs náms, er 

til mikils að vinna fyrir þá sem láta reyna á nýjar aðferðir. Þessar neikvæðu 

birtingarmyndir markast af því að nemendur sjá oft ekki tengingu 

framhaldsnáms við hið „raunverulega“ líf og kalla eftir frekara frelsi í námi 

(Kristín Hildur Sætran, 2011a).  

Oftar en ekki þegar við hugsum um skóla sjáum við fyrir okkur 

uppbygginguna, borðin, stólana, ganga og skólatöskur. Þegar nemendur eru 

spurðir um skólakerfið ræða þeir oftar um líðan sína, félagsleg tengsl 

(Shultz, 2001:1). Það er því gott að átta sig á að kennarar og nemendur hafa 

ekki alltaf sama sjónarhorn og því er mikilvægt að kennarar hafi færni í að 

setja sig í spor nemenda. 

Í óformlegu námi eru ungmenni þátttakendur, strax frá upphafi er þeim 

boðið annað hlutverk en nemendur í kennslustofunni. Þátttaka þeirra 

byggist á vali og vilja til að vera með í því verkefni sem fengist er við hverju 
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sinni. Þegar nemandi segir að ég sé á þeirra „leveli“ kemur hann auga á 

hvernig ég teygi hlutverk mitt sem kennari og leitast við að nálgast hann 

sem lóðsi. Hvernig ég opna honum aðra stöðu til að ganga inn í, stöðu þar 

sem hann hefur betri möguleika á að hafa áhrif á það viðfangsefni sem hann 

er að fást við. Til þess beiti ég vissum aðferðum í kennslu sem eru sambland 

ólíkra námsaðferða og ég hef kallað hálfformlegt nám. 

2.4 Aðferðirnar við nám og kennslu 

Til að ná fram þessum ólíku markmiðum mínum, að vera kennari og lóðsi 

sem vinnur á mörkum formlegs og óformlegs náms, vel ég þá aðferðafræði 

sem ég tel vænlegasta í kennslu. Sú aðferðafræði byggir á fjölbreytileika og 

margþættum nálgunum, sem allar hafa það markmið að gera námið 

merkingarbært fyrir nemendur svo þeir megi heimfæra það á líf sitt og 

tileinka sér það. Aðferðirnar set ég fram hverja af annarri, þær eru ekki 

settar fram í ákveðinni röð sem markast af mikilvægi heldur mynda 

aðferðirnar heild, þar sem hver aðferð um sig er mikilvægur hlekkur í 

keðjunni. 

Í fyrstu ræði ég um samtalið (e. conversation) sem verkfæri í óformlegu 

námi. Það er gagnlegt í starfi með ungmennum til þess að þau átti sig á því 

hver þau eru eða vilja vera. Samtalið para ég við heimspekilega samræðu (e. 

philosophical discussion), en sú aðferð færir samtalið inn í kennslustofuna, 

þar þurfa nemendur að færa rök fyrir máli sínu, vera gagnrýnin (e. critical) 

og frjó í hugsun til þess að koma efni kennslustundarinnar í orð. 

Reynslunám (e. experiential learning) er mikilvægur liður í kennslufræðinni 

sem ég er að nota. Reynslan er hugsuð sem miðja kennslunnar og að byggja 

þurfi ofan á hana. Í framhaldi fjalla ég um ígrundun (e. reflection) sem er 

liður í reynslunámi, hún er mikilvægur hluti af reynslunámi og því dreg ég 

sérstaka athygli að ígrundun. Með valdastöður að leiðarljósi skoða ég 

lýðræðislega kennsluhætti (e. democratic learning) og hvernig efla megi 

þátttöku (e. participation) ungmenna. Í framhaldi er umhyggja (e. caring) og 

tengsl rædd sem lykilatriði í vinnu með ungmennum. Lestina reka útinám (e. 

outdoor learning) og samantektin. 

2.4.1 Samtalið 

Eitt öflugasta verkfæri í óformlegu námi er samtalið og oftar en ekki þarf 

lóðsi að geta reitt sig á að námsmarkmið náist í gegnum samtal, hvort sem 

um er að ræða innra samtal eða við aðra einstaklinga. Einstaklingurinn þarf 

að öðlast færni í þessu samtali, þannig hann geti verið virkur og tekið 

ábyrgð á rödd sinni í samtalinu. Þar sem ekki er unnið á ákveðnum svæðum 
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í óformlegu námi og ekki með ákveðna námskrá að leiðarljósi, getur 

samtalið tekið óvænta stefnu og því þarf að vera ráðrúm til þess að skoða 

ólíka fleti. Lóðsi þarf að vera undirbúinn undir hvaða umræðuefni sem 

hugarheimar þátttakenda bjóða upp á, ekki dæma eða hindra heldur 

leiðbeina þeim áfram og draga fram þann lærdóm sem kann að verða til 

hverju sinni.  

Samtalið gerir þátttakendum kleift að koma í orð því sem á þeim 

brennur. Sá sem vinnur með samtalið þarf að vera opinn, beita virkri 

hlustun og geta ef þess þarf beint samtalinu til þess að lærdómur megi fást 

af því. Það fæst með því að notast við opnar spurningar á borð við: „Hvernig 

lét það þér líða?“, „hver er þá ábyrgð þín?“, „hvert er þá hlutverk þitt?“, 

„hvað lærðir þú?“ Þetta eru dæmi um opnar spurningar sem miða að 

(sjálfs)námi þátttakenda (Jeffs, Smith, 1996: 18, 27-36, 39-40). Samtalið er 

lykilþáttur í reynslunámi þar sem reynsla og upplifanir eru kortlagðar 

markvisst með það að markmiði að læra. Í stórum hópi nemenda þarf 

kennari einnig að eiga samtalið utan skilgreindrar kennslu, þannig getur 

hann gert sig nálægan nemendum en jafnframt getur það verið liður í að 

æfa nemandann í umræðum. Samtalið er mikilvægt til að tengjast 

nemandanum og virkja hann í að tala svo hann geti verið þátttakandi í 

heimspekilegri samræðu. 

2.4.2 Heimspekileg samræða 

Heimspekileg samræða felur í sér að kennarinn hafi opinn huga, spyrji 

spurninga og komi af stað umræðum í nemendahópnum. Umræðu, þar sem 

krafa er gerð um rökstuðning og að allir fái að tjá sig. Kennarinn þarf einnig 

að vera tilbúinn að leyfa nemendum að prófa sig áfram og gera mistök 

(Morris, 2012). Mistök geta verið margskonar í heimspekilegri samræðu, 

einna helst er það rökleysa, þar sem nemendur setja skoðanir sínar fram 

sem rök. Samræðan getur verið stór liður í því að nemendur öðlist 

eignarhald á þekkingunni, þar setja þeir fram rök og hugmyndir á sínum 

eigin forsendum sem er síðan mætt með mótrökum.  

Mikilvægt er að byggja á heimspekilegri samræðu sem á sér stað í frjálsri 

umræðu í skólastofunni. Í samræðunni er það kúnst kennarans að halda sig 

til hlés en leiðbeina og stýra þegar þörf er á. Mikilvægt er að nemendur 

hlusti hver á annan og kynnist mismunandi afstöðu og viðhorfum 

samnemenda sinna sem lifa í samfélagi við þá. Eftir að allir aðilar innan 

kennslustofunnar hafa vanist og lært af samræðunni þarf kennarinn litlu að 

stjórna, það er einna helst að hann þurfi að biðja um nánari skýringar á 

skoðunum, leita eftir ígrundaðri hugsun. Einnig er það hlutverk kennarans 
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að fá sem flesta til að taka þátt í samræðunni hverju sinni (Kristín Hildur 

Sætran, 2011b). Heimspekileg samræða á margt sameiginlegt með 

samtalinu í óformlegu námi. 

Kennarar þurfa ekki að vera útlærðir heimspekingar til þess að styðjast 

við heimspekilegar kennsluaðferðir. Heimspeki byrjar á því að við spyrjum; 

,,hvers vegna?“ Hlutverk kennarans er að hafa opinn huga, spyrja spurninga 

og koma af stað umræðum í nemendahópnum. Ólafur Páll Jónsson (2011) 

segir að skóli sem vill að umræða og gagnrýnin hugsun sé höfð að leiðarljósi 

krefjist kennara sem sýni umhyggju og nemenda sem hafi gott sjálfsmat, 

segi skoðanir sínar og virði skoðanir annarra. Ef nemendur upplifa að þeir 

skipti máli, séu hluti af heild og raddir þeirra séu virtar, öðlast þeir meira 

sjálfstraust í umræðunni. Að krefja nemanda um þátttöku og viðhorf krefst 

umhyggju þar sem einstaklinginn er nálgast af einlægni. Þannig verður 

skólinn hluti af samfélag þar sem allar raddir eru virtar og teknar gildar. 

Samræða er liður í því að nemendur öðlist hlutdeild í þekkingunni, taki 

þátt í að móta efnisþætti og framsetningu. Hún krefst þess að þekking sé 

færð í orð og er þar af leiðandi reynslunám. Reynslan fæst með því að búa 

til rök og rökfærslur, læra af samtalinu einu  og sér. Mikilvægt er að hafa í 

huga að kennari/lóðsi sé meðvitaður um að gefa öllum rými til að yrða 

hugmyndir sínar og taka þannig þátt. 

2.4.3 Reynslunám 

Óformlegt nám byggir á reynslunámi (e. experiential learning) í anda 

bandaríska menntunarheimspekingsins John Dewey (1998;2000a/b). Hann 

lagði áherslu á gildi reynslunnar, en með því að vinna með reynslu verður 

hugsun ígrunduð og um leið merkingarbærari (Dewey, 2000b). Reynslan er 

eitthvað sem allir eiga sameiginlegt, þó að hún sé misjöfn eftir mönnum en 

hún ætti að geta nýst til góðra verka fyrir samfélagið sem við lifum í (Dewey, 

1998).  

Mikilvægt er að hugsa um reynslunám sem margþætt hugtak, að það sé 

ekki einungis bundið athöfn heldur einnig hugsun og lýðræði. Í óformlegu 

námi er leitast við að skapa sameiginlega reynslu, en byggja jafnframt á fyrri 

reynslu. Í reynslunámi er markmiðið ólík sjónarmið reynslunnar, ekki að 

finna „eina rétta lausn“ heldur að skoða ýmsar lausnir. Nám er það að gera, 

framkvæma, ekki bara að „læra í verki“ (e. learning by doing) heldur 

jafnframt að læra með gagnrýnni hugsun, þar sem hugsunin verður athöfn. 

Þekkingarleit og nám eru því verkleg ferli. Jafnframt þarf að átta sig á 

samhengi hlutanna og setja orðin í réttan búning hverju sinni, gefa þeim 

merkingu og glæða þau þannig lífi. Reynslan mótast af því formi sem hún 
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fær og því er mikilvægt að reynslan sé jákvæð, fjölbreytt, krefjandi og sett 

fram lýðræðislega (Ólafur Páll Jónsson, 2010a:37).  

Dewey áleit mannlega þekkingu hvíla að verulegu leyti á því félagslega. 

Að þekking væri mikilvægari en sannleikur og að þekking, hugur og merking 

yrðu aðeins skilin í raunverulegu, reynslumiðuðu samhengi. Reynslunám er 

því félagslegt. Reynslan er grundvallarhugtak í heimspeki Dewey, en þar 

vísar hann til mikilvægi upplifunar, að verða fyrir áhrifum. Þar þarf bæði að 

taka mið af þeirri reynslu sem hlotnast hefur og þeirri reynslu sem mun fást 

síðar. Mikilvægt er að gjaldfella ekki reynslu með því að hugsa um hana sem 

einfalda. Virkni, jafnræði og virðing eru því höfð til grundvallar þar sem 

einstaklingurinn fær að þroska sitt „lýðræðislega einstaklingseðli“ (Ólafur 

Páll Jónsson, 2010a:33). 

Með reynslunámi er hægt að ná fram í kennslu því sem Korthagen 

(2013:25) kallar „glitrandi augu“ (e. shining eyes), þar sem nemendur ná að 

tengja saman færni sína og þekkingu. Þar eru nemendur í flæði, meðvitaðir 

og í tengslum við stund og stað. Í reynslunámi er einstaklingurinn í samtali  

bæði við sjálfan sig og umhverfið. Þannig verður reynslan mikilvægt 

verkfæri sem kennarinn þarf að taka mið af til þess að ná fram 

persónulegum þroska og færni nemenda í kennslustofunni (Beard, Wilson, 

2006:2). Til þess að ná þessu fram þarf kennarinn eða lóðsinn (e. facilitator) 

að vera meðvitaður um hvaða aðferðir geti borið árangur og hvernig má 

leiða nemendur í gegnum ferli reynslunnar eða námshringinn eins og Kolb 

(1984:21) setur fram. Námshringur Kolbs er að mörgu leyti einfölduð mynd 

þar sem þátttakendur vinna í fyrstu með reynslu, næsta stig felur í sér að 

endursegja, horfa á reynsluna hlutlaust og svo eða samhliða að ígrunda, þá 

er reynslan gerð hluti af einstaklingnum eða það sem hefur verið kallað 

alhæfing, þar er reynslan færð í orð. Að lokum er þá hægt að beita 

þekkingunni sem fékkst af reynslunni (Kolb, 1984:21). 

Kolb hefur verið gagnrýndur fyrir að draga upp einfalda mynd af 

reynslunámi og því námsferli sem á sér stað. Jarvis (2009:24) setur fram 

líkan sem tekur frekar til greina félagslega þætti og þau fjölþættu áhrif sem 

hafa áhrif á reynslunám. Nám þarf að taka mið af einstaklingunum, það er 

liður í félagslegum þroska einstaklingsins. Jarvis setur því fram líkan sem 

byggir á tólf mismunandi leiðum. Þannig verður námshringurinn ekki 

fjórþætt ferli þar sem eitt tekur við af öðru heldur fjölþætt og tekur mið af 

einstaklingnum, leiðirnar í gegnum það ferli geta verið mismunandi og 

niðurstöður allt frá því að ekkert nám eigi sér stað í að verða reynslunám. 

Reynsla er hverful og mismunandi, hvernig við skynjum, skiljum og 
meðtökum. Reynsla er ekki áreiti, þótt áreitið geti orðið kveikja að reynslu. 
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Reynslan víkkar út skilningarvitin, færir okkur hugtök til þess að byggja 
frekar á. Þannig getum við raðað saman ólíkum hugtökum og búið til 
upplifanir eða skilning. Því fleiri hugtök sem við höfum, því færari verðum 
við í að nýta reynslu okkar og þannig búum við til þekkingu (Ólafur Páll 
Jónsson, 2010b:59). Reynslunám á því að vera leiðarljós í öllu óformlegu og 
formlegu námi og er mikilvæg aðferð í allri kennslu. Það dregur fram 
þekkingu og upplifun þátttakandans, vinnur með bakland hans og reynslu 
og er verkfæri í að gera efnisþætti nálæga þátttakandanum. Hann getur 
öðlast eignarhald og tilheyrir með hlutdeild sinni og þekkingu.  

2.4.4 Ígrundun 

Reynslunám og ígrundun (e. reflection) eru beintengd og tilheyra hvort 

öðru. Í reynslunámi er ígrundun mikilvægur þáttur og þeir sem starfa 

samkvæmt óformlegri menntun leitast markvisst við að bera kennsl á 

reynslu sína, m.a. í samræðum við samstarfsfólk og þannig kortleggja þeir 

starf sitt. Þetta þarf góður kennari jafnframt að gera, geta rætt starf sitt við 

jafningja sína og rýnt til gagns (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Mikilvægt er að 

sá sem vinnur með óformlegt nám sé meðvitaður um sína eigin afstöðu, 

nálgast þarf verkefnin af heilindum, með persónulegum og auðmjúkum 

hætti (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012:86).  

Ígrundun er lykilatriði í farsælu námi, henni er gert að draga fram þá 
meginþætti sem hafa áhrif á einstaklinginn, hvort sem um er að ræða 
kennara eða nemanda. Reynsla og ígrundun fylgjast að, ef við göngum út frá 
því að allt sé reynslu háð þá er ígrundun til þess fallin að draga lærdóm af 
þeirri reynslu. Ígrundun gerir reynsluna „meiri“, jafnvel „stærri“, hún gerir 
meira úr upplifunum og dregur fram námsþætti og þekkingu (Jeffs, Smith, 
1996:58). Það þýðir ekki að ígrunda þurfi alla þætti og að námsmarkmiðum 
sé einungis náð gegnum það sem Korthagen (2013:38) kallar „djúpa 
ígrundun“ (e. deep reflection). Almenn ígrundun felur í sér að líta á það sem 
hefur gerst, velta upplifunum fyrir sér, endurupplifa og meta (Jeff, Smith, 
1996:59). Ígrundun er gott verkfæri þegar unnið er með áhrifamikla reynslu 
eða tilfinningar, hún er til þess fallin að þekkingarmarkmið nást fyrr og 
nemandinn er fljótari að tileinka sér efni og draga lærdóm af reynslunni 
(Korthagen, 2013:24-38). 

Sá sem notast við óformlegt nám og beitir reynslunámi þarf því að temja 

sér ígrundun. Ef við gefum okkur það að ekkert nám fáist nema fyrir tilstilli 

reynslu þá kallar ígrundun fram hvaða lærdóm hægt er að draga af 

reynslunni hverju sinni (Beard, Wilson, 2002:23). Ígrundun gerir 

þátttakandanum kleift að öðlast frekari sjálfsvitund og færni í að taka 

ábyrgð á hegðun sinni, hugsun og líðan (Jakob Frímann Þorsteinsson, 

2012:93).  
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Ólíkum aðferðum má beita til ígrundunar, en gott getur verið að hafa til 

hliðsjónar námshring Kolbs6 og Lewin (1948:206) og Jarvis (2009:24) en þar 

er unnið með úrvinnslu reynslunnar í viðleitni til að setja fingur á það hvar í 

ferlinu námsinntakið er og hvaða þætti þarf að tryggja til þess að nám hafi í 

raun átt sér stað.  

Í ígrundun eru þátttakendur beðnir að heimsækja upplifanir, reynslu eða 

tilfinningar með það að markmiði að skoða og vinna með þær (Jeffs, Smith, 

1996:65). Ígrundunarlíkönin og aðferðirnar7 eru fjölbreyttar8 en sameigin-

legt markmið þeirra er að fá þann sem beitir þeim til þess að skoða og meta 

sjálfa sig og læra að þekkja sjálfið. Þá er ef til vill einn mikilvægasti þáttur 

ígrundunar að átta sig á sammannlegum þáttum, tengja einstaklinginn 

samfélaginu og öðrum einstaklingum. Lóðsinn hefur það hlutverk að draga 

fram ólík sjónarhorn, draga sundur og greina ólíka þræði ígrundunar til þess 

að gera sem flesta þætti reynslunnar sýnilega eða meðvitaða. Að spyrja 

spurninga, ekki endilega koma með svör. Ígrundun er oftast beitt í kjölfar 

upplifunar eða reynslu, hún hefur marga ólíka fleti og sem kenningu má 

nálgast hana bæði yfirborðskennt og á dýptina, mörgum aðferðum er hægt 

að beita en meginmarkmiðið er þó alltaf að ná fram skilningi, þekkingu og 

ákveðnum lærdómi. 

                                                            
6 Kolb (1984) gerir mun á framköllun reynslunnar með hringlaga formi þar sem í 

fyrstu er reynsla eða upplifun, þá er gerð athugun og ígrundun, í framhaldi er 

dreginn af henni lærdómur sem oft hefur verið þýtt sem alhæfing og í lokin er 

einhverskonar beiting. Þetta er í heild einhverskonar úrvinnsla.  
7 Aðferðir geta verið margskonar. Sem dæmi má heimsækja reynsluna (e. returning 

to experience), þar er hægt að biðja nemendur/þátttakendur um að halda 

upplifanadagbók, í lokin eru síðan heimsóttar tilfinningar, líðan og upplifanir og þær 

ræddar í þaula (Jeffs, Smith, 1996:60). Einfaldari aðferðir geta verið að gefa 

athöfnum einkunn, gefa þumal (upp/niður). Í framhaldi þarf síðan að greina frá 

einkunn, nemendur/þátttakendur staðsetja sig í ferli út frá litum eða tilfinningum.  
8 Þar mætti nefna líkan Luckner og Nadler (1997:103). Þar er unnið stigskipt með 

reynsluna. Í fyrstu er tekin tilgreind reynsla eða upplifun, hvort sem um er að ræða 

nýfengna eða eldri reynslu/upplifun. Þá er vitund þar sem reynsla/upplifun hefur 

átt sér stað dregin fram og gerð meðvituð. Í framhaldi skiptir máli að taka ábyrgð á 

reynslunni/ upplifuninni. Síðan stendur þátttakandi frammi fyrir vali, annars vegar 

er það að breytast og hinsvegar að breytast ekki. Velji hann að breytast prófar hann 

nýja hegðun og stendur hann þá frammi fyrir annars konar vali sem felur í sér að 

læra af reynslunni eða breytast ekki. 
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2.4.5 Lýðræði og þátttaka 

Þátttaka nemenda í námi er mikilvæg. Þátttakendur/nemendur og 

lóðsi/kennari þurfa að taka þátt í því að setja sameiginlegar reglur og 

viðmið. Það hvetur alla til þess að taka þátt og fylgja settum reglum eða 

viðmiðum en hugmyndin er í anda hugmynda Dewey þegar hann talar um 

það að  gera þátttakandann/nemandann að ábyrgum aðila í menntun sinni 

(Edda Kjartansdóttir, 2006). Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að þegar 

nemendur eru virkjaðir til þátttöku læra þeir betur (Kohn, 2012). Þá þurfa 

að ríkja ákveðin jafnréttissjónarmið innan skólastofunnar og tryggja að allir 

séu virkir. Vald hópa og ákvarðanataka þarf að vera sameiginleg, þannig 

vinna allir saman; kennarar, nemendur og foreldrar. Allt er þetta hluti af 

lýðræðislegu vinnulagi.  

Hugtakið lýðræði er oft tengt hugtakinu vald (e. power). Oftar en ekki er 

lýðræði haft að leiðarljósi í vinnu með ungmennum, en þá er ekki verið að 

vinna í lýðræði9. Valdið er ekki gefið fullkomlega af ótta við að ákvarðanir 

sem teknar séu samræmist ekki námsmarkmiðum, að takmarka valdið 

tryggir ákveðna niðurstöðu. Til að óformlegt nám geti átt sér stað þarf að 

tryggja að þátttakendur setji fram hugðarefni sín og þeir stýri efnisþáttum 

og inntaki. Þetta er einungis hægt að gera í lýðræðislegri vinnu, þar sem 

raddir allra eru virtar (Jeffs, Smith, 1996:45). Þá verða jafngildi, sanngirni og 

virðing liður í því námi sem fram fer. Lýðræðisleg vinnubrögð fela í sér að 

þátttakandi upplifi sig frjálsan og sjálfstæðan, þá gefst honum færi á að 

þroska gagnrýna hugsun og sjálfstæða dómsgreind. Lýðræði gerir lóðsa 

kleift að vinna með samkennd og sameiginleg markmið hóps (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011:26, 29). Bein lýðræðisþátttaka hefur löngum verið höfð að 

leiðarljósi í óformlegu námi. Ef vandað er til verka, er beint lýðræði 

vænlegur kostur til þroska, bæði fyrir lóðsa í starfi og þátttakendur í verki 

(Jeffs, Smith, 1996:46). 

2.4.6 Umhyggja og tengsl 

Nemendur þurfa að upplifa að þeir tilheyri hópi, séu öruggir, geti öðlast 

sjálfstraust, að þeim finnist lærdómur vera mikilvægur og að þeir séu 

sjálfstæðir. Gott samband ungmennis við kennara og aðra nemendur er 

hvetjandi til að takast á við erfið og misáhugaverð verkefni (Benard, 2004). 

Samvinnunám og hópvinna (e. cooperative learning) er stór hluti af 

umhyggju í kennslu. Þar læra nemendur að deila og vinna saman. Mikilvægt 

                                                            
9 Hér er verið að vísa til þess að læra um, lifa og læra í og læra til lýðræðis (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007:380) sem felur í sér virkni. 
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er líka að átta sig á því að stór hluti samvinnunáms eru verkefni þar sem 

markmiðið er að leita góðrar og farsællar niðurstöðu í sameiningu (Doyle, 

Doyle, 2003). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) leggur áherslu á að til þess að 

byggja upp sterka einstaklinga, sem eru fullfærir í okkar flókna samfélagi, 

þurfi þeir að öðlast færni í að setja sig í spor annarra. Í óformlegu námi er 

notast við umhyggju (e. care). Umhyggja í menntun snýst ekki eingöngu um 

að veita einhverjum umhyggju (e. caring) heldur um það hvernig við komum 

fram við hvert annað. Við þurfum að hlusta og bregðast við því sem við 

heyrum með athöfnum og fylgjast með hvaða áhrif það hefur á viðkomandi 

(Noddings, 2008). Áhrifin eru gagnvirk, báðir aðilar eru ábyrgir fyrir 

umhyggjutengslum.  

Umhyggja tengist samræðunni. En samræða í anda heimspeki og 

umhyggju snýst um að allir fái að tjá sig og þurfi að ígrunda og rökstyðja 

skoðun sína (Kristín Hildur Sætran, 2011; Noddings, 2008). Með því að 

hlusta af áhuga og athygli á hvað er sagt skapast virðing í samskiptum. 

Virðing er hugtak sem markast af því að hugsanir, tilfinningar og athafnir 

hvers og eins séu virtar, svo fremi að þær ógni ekki öðrum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Svo beita megi umhyggju þarf lóðsi að vera 

fyrirmynd í umhyggju, sýna hana í verki og láta sér þykja vænt um 

þátttakendur (Noddings, 2005:22). 

2.4.7 Útinám   

Útinám (e. outdoor education), er ein þeirra aðferða sem notuð er í 

óformlegu námi. Útinám kemur inn á ólík viðfangsefni óformlegs náms. 

Reynslunám og ígrundun er grundvallaþáttur í útinámi en jafnframt er þar 

að finna þræði ævintýranáms. Útinám býður upp á mikinn fjölbreytileika í 

viðfangsefnum og nálgunum, útinám er nám sem á sér stað undir berum 

himni, þannig verður allt umhverfi kennslurými, hvort sem það er í borg eða 

úti í náttúrunni. Útinám krefst hreyfingar þar sem þátttakendur njóta 

útivistar. Ávinningur þess konar náms er margvíslegur. Útinám hefur verið 

skilgreint sem: 

„.. náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir 

berum himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í 

beinum upplifunum og reynslu. Markmiðið er að stuðla að 

alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli 

einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins“ (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2010:33). 
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Í útinámi er unnið með beina reynslu. Ekki er aðeins um að ræða tengsl 

við náttúruna heldur jafnframt unnið með sjálfsþroska. Þar er 

samskiptafærni virkjuð, líkamleg færni og tengsl við umhverfið (Gilbertson, 

o.fl., 2006:5-6). Því er útinám mikilvægt verkfæri lóðsa. Að vinna út fyrir 

kennslustofuna krefur kennara um að stíga út fyrir þægindasvæði kennslu 

og er því liður í því að krefja kennarann um fjölbreytta kennsluhætti.  

2.5 Samantekt 

Í fyrstu gerði ég grein fyrir inntaki og áherslum lífsleikni. Þá ræddi ég 

hugtökin formlegt og óformlegt nám, skoðaði sameiginlegar aðferðir 

þessara nálgana og komist að þeirri niðurstöðu að nota hugtakið 

hálfformlegt, sem sameinar þessar tvær nálganir. Margt er ólíkt með þeim, 

svo sem umhverfisþættir, námsinntak, uppbygging og nálgun. Samt sem 

áður eiga þessar aðferðir margt sameiginlegt og henta vel við kennslu í 

lífsleikni. Hálfformlegt nám samræmist því vel menntun minni, áhuga og 

reynsluheimi.  

Ég gerði grein fyrir óformlegu námi en þar var vísað til hugtaksins „non-

formal education“. Hugtökin nám og lærdómur voru ekki sérstaklega 

skoðuð heldur var sjónum beint að því að skoða inntak óformlegs náms. 

Fjallað var um hvernig notast er við reynslunám, samræðu og ígrundun. 

Jafnframt var komið inn á umhyggju sem rauðan þráð í nálgun. Óformlegt 

nám er þeim kostum gætt að þeir sem sækja það gera það flestir á sínum 

eigin forsendum og því verður námið að miklu leyti sjálfsprottið, engum 

þvingunum er beitt en hinsvegar er notað ígrundandi samtal og spurningar 

sem miða að því að gera þátttakanda vísari um það nám sem felst í þeim 

athöfnum, athugunum eða þeirri líðan sem upp hefur komið. Í lýðræðislegu 

samstarfi er markvisst verið að leitast við að virkja raddir þátttakenda og 

gera þá þannig ábyrga.  

Formlegt nám er oftar en ekki bundið ákveðnum svæðum, það hefur 

ákveðna menningu sem felur í sér ákveðin hlutverk; t.d. kennari og 

nemandi. Leiða má líkur að því að ef kennari er sá sem hefur valdið geti 

„beint lýðræði“ verið vandmeðfarið. Það má því velta því upp hvort að þetta 

hafi letjandi áhrif á hlutverk nemandans, þegar dregið er úr hlutdeild hans 

og áhugahvöt. Hlutdeild gæti falið í sér þátttöku í að móta hvað er kennt, 

hvernig og jafnvel af hverju. Þarna reynir jafnframt á skuldbindingu 

nemandans (e. student engagement), að gefa honum hlutdeild í því 

umhverfi sem hann vinnur í þannig að hann sjái hag sinn í að stunda nám 

sitt (Fredricks, o.fl., 2004). Í skólastofunni má líka finna allt að 30 nemendur 
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í hvert skipti, en einungis einn kennara, þetta er ólíkt óformlegu námi þar 

sem oft eru færri þátttakendur og teymi lóðsa.  

Umhyggja kennara markast af þeim sjálfum og því hvaða viðhorf þeir 

hafa. Kennarar geta átt það á hættu að hlutverkið „kennari“ verði til þess að 

þeir ná ekki eins vel til nemenda þar sem nemendur eru með rótgrónar 

hugmyndir um hlutverkið. Hver hefur til dæmis ekki setið í kennslustund og 

sagt við kennarann: „Má ég hlaupa á klósettið?“ eingöngu í þeim tilgangi að 

komast út úr stofunni í stutta stund. Þetta er dæmi um óvirðingu og 

óheiðarleika sem nemendum þykir hugsanlega í lagi.  

Ég held að staðreyndin sé sú að áskoranir framtíðarinnar krefjist þess 

ekki að við endurskipuleggjum menntun heldur þurfum við að umbylta 

henni. Lausnin sé ekki að staðla menntunina, heldur reyna að vinna með 

áhugasvið einstaklingsins og skapa umhverfi þar sem nemendur finna sína 

áhugahvöt í námi og geti þar með uppgötvað hver ástríða þeirra er 

(Robinson, 2009).  

Í tilraun minni til þess að leita lausna og vera skapandi, sá ég fyrir mér 

sameiningu tveggja ólíkra nálgana og notaðist þá við hugtakið hálfformlegt 

nám. Ég fann samhljóm milli þeirra til að gera þær aðgengilegri og 

nothæfari. Þá gerði ég grein fyrir afstöðu minni til ungmenna sem 

þátttakenda í námi sínu. Þessi umræða hefur styrkt mig faglega og gefið 

mér færi á innra samtali við sjálfa mig um hvaða þættir mér þykja 

mikilvægir í starfi mínu með ungmennum.  
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3 Starfendarannsóknir 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, tilgangi 

hennar og markmiði, rannsóknarspurningu og því sniði sem notast var við. 

Þá verður sagt frá því hvernig gagnaöflun var háttað og gögn greind. Loks 

verða siðferðileg álitamál skoðuð. 

Síðustu áratugi hafa starfendarannsóknir verið að ryðja sér til rúms á 

sviði menntavísinda (Hafþór Guðjónsson, 2011). Starfendarannsóknir fela í 

sér að rannsakandi skoðar eigið starf, nálgun og aðferðir. Viðfangsefni 

þessarar rannsóknar er að nýta starfendarannsóknir til að skoða hvernig ég 

nýti hálfformlegt nám í kennslu í lífsleikni á framhaldsskólastigi. Í 

starfendarannsókn líkt og í reynslunámi er ígrundun notuð til að draga fram 

reynslu, upplifun og tilfinningar, með það að markmiði að skilja betur það 

nám eða þann lærdóm sem í þeim felast (Jeffs, Smith, 1996:59). Markmið 

starfendarannsókna er ekki aðeins að skoða veruleikann sem blasir við 

kennurum á degi hverjum heldur að knýja fram breytingar, sýna áhrif 

aðferða sem notaðar eru, öðlast skilning á aðstæðum og þróa kennsluhætti 

með hagsmuni nemanda að leiðarljósi. Að því leyti er starfendarannsókn 

mér gagnlegt verkfæri til að tvinna saman ígrundun eins og ég hef kynnst í 

reynslu í gegnum reynslumiðað nám og framþróun í starfi. Í rannsókninni vil 

ég skoða hvernig ég nýti hálfformlegar aðferðir, sambland af formlegum 

kennsluaðferðum í bland við óformlegar aðferðir, til að gera viðfangsefni 

lífsleikni á framhaldsskólastigi merkingarbær í hugum nemenda. Lífsleikni er 

víðfemt fag sem kemur inn á marga þætti mannlegs lífs og gefur 

nemandanum félagslega færni (WHO, 1999) og því mikilvægt að ná að 

tengja huga og hjarta nemenda við það efni sem fengist er við í 

kennslustundinni. 

Starfendarannsóknir miðast við rannsakandann, að hann beini sjónum 

að sjálfum sér og sínu starfi. Ég hef starfað sem framhaldsskólakennari í 3 

ár. Ég kom inn í starfið með 15 ára reynslu úr óformlegu námi þar sem ég 

vann með ungmennum, bæði í félagsmiðstöð og ungmennahúsi. Í gegnum 

þá reynslu hafði ég mótað ákveðnar hugmyndir og verkfæri til að nálgast og 

vinna með ungmenni að hinum ýmsu viðfangsefnum. Ég bý einnig yfir 

miklum eldmóði og krafti þegar kemur að starfi mínu, sem ég nýti til að 

tengjast nemendum og glæða áhuga þeirra á námi. Hugmyndir mínar 

mótast að mestu af reynslu minni úr óformlegu námi, þar sem ég vann 

meðal annars eftir hugmyndum reynslunáms. Tilhugsunin um að gera 
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starfendarannsókn óx mér í augum. Ég miklaði fyrir mér söfnun gagna og 

dró úr gildi þess að skoða sjálfa mig, framhaldsskólakennara með þriggja ára 

starfsreynslu. Þessi ótti stafaði að mestu af því að mér finnst ég ekki hafa 

mikla kennslureynslu í framhaldskóla og finnst ég oft eiga í nógu basli með 

að halda utan um kennsluna. Nú ætlaði ég að fara að rannsaka starfið mitt. 

Ég velti fyrir mér hver hefði áhuga á því. Þrátt fyrir að upplifa að eiga 

stundum erfitt með að halda utan um kennsluna hef ég mikið sjálfstraust í 

því sem ég geri. Ég ákvað því að líta á rannsóknina sem tækifæri í að verða 

færari og meðvitaðri um tilgang þeirra verkefna sem ég var að takast á við 

sem og að skilja betur sjálfa mig í hlutverki kennara. Þá var mér umhugað 

um að átta mig betur á hvernig ég gæti nýtt reynsluheim minn til að efla 

mig frekar í kennslu lífsleikni. Starfendarannsókn varð fyrir valinu vegna 

þess að mér þótti aðferðafræðin henta vel til að skoða það sem kalla má 

hálfformlegt nám, að líta inn á við og svara erfiðustu spurningum sem snúa 

að sjálfri mér: Hvað er ég að gera í mínu starfi? Hvernig get ég eflt mig í því 

sem ég er að gera?  

Það krafðist ákveðins hugrekkis að takast á við rannsóknina. Mér fannst 

ég þurfa að vera sjálfrýnin en jafnframt opin fyrir gagnrýni annarra. 

Samkennarar mínir voru jákvæðir í garð rannsóknarinnar en þeir voru ekki 

endilega tilbúnir að vera samferða. Þá gagnrýni sem ég fékk skráði ég í 

dagbókina mína. Á fundi 5. desember, 2014 segir til að mynda einn 

samkennari minn: 

„Mér fannst Unnur fara fram úr okkur og oft var hún að vitna í 

hugtök sem ég gat ekki fylgt eftir líkt og félagsleg 

hugsmíðahyggja. Það reyndist mér því erfitt að samnýta 

kennsluáætlanir“. 

Þarna setur samkennari minn fram ákveðna gagnrýni, að hann geti ekki 

lesið úr kennsluáætlunum þar sem sem hann skilur ekki hugtökin sem ég 

nota. Í ferli rannsóknarinnar þurfti ég að takast á við flókin hugtök í kennslu 

og miðla þeim til nemenda, jafnframt þurfti ég að miðla hugtökum til 

samkennara minna. Gagnrýni á borð við þá sem ég dró fram að ofan fékk 

mig til þess að kafa dýpra í hugmyndir mínar og hugsanir. Með því að 

útskýra og færa rök fyrir því sem ég var að takast á við urðu markmið mín 

með rannsókninni skýrari og ég varð öruggari í fagmennsku minni. 

Í kennslu finnst mér mikilvægt að tileinka mér fjölbreytni, og vera opin 

fyrir að kynna mér ólíkar hugmyndir og aðferðir um kennslu og nám. Í 

gegnum rannsóknina átti ég í gagnrýnu samtali við sjálfa mig, sem og við 

samkennara og nemendur. Í því ferli fannst mér ég öðlast styrkari þekkingu 
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á því sem ég var að fást við. Starfendarannsóknir eru liður í að ná frekari 

tökum á þekkingu sinni og eru því í eðli sínu til þess fallnar að stuðla að 

umbótum og framþróun í starfi (Edda Kjartansdóttir, 2010).  

3.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Ég vil setja mér áskoranir sem kennari, þróa frekari kennsluaðferðir og 

námsefni í faginu lífsleikni út frá kennslubók áfangans „Að læra að sitja fíl“ 

(Morris, 2012). Til að glæða efnið lífi nota ég ímyndunarafl mitt og 

hugmyndaauðgi. Tilgangurinn var að skoða hvernig ég nýti mér 

hugmyndafræði óformlegs náms og blanda saman ólíkum aðferðum í 

kennslu til að ná fram flóknum markmiðum lífsleikni. Ég vil skoða hvernig ég 

get nýtt mér hugmyndafræði reynslumiðaðs náms, lýðræði og umhyggju í 

framhaldsskólakennslu með það að markmiði að efla fagvitund mína, svo 

lífsleikni byggi á áhuga og reynslu nemenda. Að leiðarljósi hafði ég 

eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

„Hvernig nýti ég hugmyndir og aðferðir hálfformlegs náms í 

kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi?“ 

3.2 Gagnaöflun 

Tímabil rannsóknarinnar var haustmisserið 2014. Á þessu tímabili safnaði ég 
ólíkum gögnum til að fá sem besta innsýn inn í starf mitt. Gagnaöflun í 
starfendarannsóknum hefur það hlutverk að sýna fram á breytingu og 
þróun í starfi. Lykilatriði í starfendarannsóknum er að safna gögnum sem 
gefa vísbendingar um það sem fram fer og hvernig er hægt að gera betur 
(Hafþór Guðjónsson, 2011). Þær eru í raun heimildir um þær breytingar sem 
verða á starfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gagnaöflun felur í sér að vera 
vakandi fyrir smáatriðum, og nota ýmsar leiðir til að draga saman ólíka 
þætti starfsins og gefa sem heildrænasta mynd af kennslu, aðferðum og 
nálgun (Hubbard, Power, 1999:82). Mikilvægt er að gögnin séu fjölbreytt og 
gefi ólíka sýn á þá margvíslegu þætti sem hafa áhrif á starfið. 
Rannsakandinn safnar gögnum jafnóðum og á rannsókninni stendur, og 
vinnur að því að greina þau jafnt og þétt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 
Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Ég safnaði margvíslegum gögnum fyrir þessa rannsókn. Þá þótti mér gott 
að blanda saman ólíkum aðferðum við öflun gagna til þess að koma auga á 
sem flesta þætti. Þá safnaði ég kennsluáætlunum, ígrundun nemenda, 
punktum af fundum með kennurum, námsmati og mati nemenda og 
samstarfsmanna á námskeiðinu lífsleikni. Hér síðar fjalla ég nánar um þessar 
leiðir gagnaöflunar.   
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3.2.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er aðferð til þess að halda utan um það sem fer fram á 

rannsóknartímanum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Mér er tamt að halda 

dagbók og skrásetja reynslu mína. Það hef ég tamið mér í starfi mínu á 

vettvangi óformlegs náms þar sem dagbókarskrif eru nýtt til að ígrunda 

starfið markvisst með reynslunám að leiðarljósi. Þar skráir lóðsi samskipti 

sín, bæði við samstarfsfélaga og þau ungmenni sem hann vinnur með til 

þess að öðlast betri skilning á því sem hann fæst við hverju sinni. Það 

reyndist mér því tiltölulega auðvelt að halda áfram að halda dagbók í 

formlegri kennslu. Hún hefur meðal annars þann tilgang að rannsakandi nái 

að setja niður hugmyndir og vangaveltur sem hægt er að nýta til frekari 

ígrundunar (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Að neðan er dæmi um slíkar 

vangaveltur úr eigin rannsóknardagbók: 

„Skólakerfið er hið eina sem breytist ekki þótt það komi ný 

rannsóknarstudd þekking inn“ (Margrét Pála í útvarpsviðtali á 

Rás 2). Þetta passar við þær hugmyndir sem ég hef verið að 

fást við um þróun skólakerfisins, gamlar hugmyndir Dewey, 

nýjar hugmyndir Robinsons. Hvað stendur í vegi fyrir 

framþróun? (25. 08. 14) 

Eins og sjá má á þessari færslu var mér umhugað um hvaða þættir stæðu 

í vegi fyrir framþróun í skólakerfinu. Mér var hugleikið að vita hvort þær 

aðferðir sem ég hefði hug á að nota, líkt og reynslunám sem byggir á 

samtali, gætu verið liður í breytingum og stuðlað að framþróun 

skólakerfisins.  

Í gegnum rannsóknarferlið safnaði ég færslum í dagbókina jafnóðum. Ég 

var meðvituð um að safna ákveðnum punktum samhliða 

kennsluáætlunargerð. Þannig skráði ég hjá mér aðferðir sem mér þóttu 

gagnlegar til þess að ná fram þeirri nálgun sem ég vildi beita í kennslu. Eins 

skráði ég atriði í fasi nemenda eða hegðun sem ég velti fyrir mér. 

Ég merkti allar færslur dagsetningu, tíma og stað. Einnig reyndi ég að 

skrifa meira en minna, því ég var meðvituð um kost þess að geta glöggvað 

sig á aðstæðum og fleiru þegar meira væri skrifað. Í gegnum 

rannsóknardagbókina gafst jafnframt tækifæri á sjálfrýni sem er 

meginmarkmið rannsóknarinnar (Ívar Rafn Jónsson, 2008).  
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3.2.2 Vettvangsathugun 

Að skrifa nótur á vettvangi er verkfæri til að setja í samhengi það sem 

rannsakandi sér og upplifir á vettvangi (Hubbard, Power, 1999:83). Ég 

skrifaði oftast um kennslustundina að henni lokinni. Ég skrifaði þó alltaf 

punkta á meðan á kennslustund stóð, aðallega ef eitthvað fór öðruvísi en 

ætlað var eða gekk illa. Að skrifa um það sem var að gerast hjálpaði mér oft 

að hugsa um aðstæðurnar og finna lausn á þeim vanda sem ég stóð frammi 

fyrir. Dæmi um þetta er hugleiðslutími í núvitund sem ég fór í með 

nemendum. Mikill kliður var í stofunni og erfiðlega gekk að fá nemendur til 

að taka verkefnið alvarlega. 

„Hvernig ætla ég að bregðast við skorti þeirra á einlægni, 

hversu erfitt þau eiga með að skilja við grímuna sína og taka 

þátt. Kannski að þetta sé spurning um að gefast ekki upp“ 

(Dagbók, 09.09.14). 

Mér fannst nemendur skorta einlægni, að þeir slepptu grímunni10 og 
tækju þátt af einlægni. Með því að skrifa um og velta fyrir mér því sem var 
að gerast tókst mér að finna lausn á aðstæðum mínum. Ég fékk nemendur 
til þess að ræða þennan skort á einlægni, hvað gerði það að verkum að þau 
gætu ekki tekist á við verkefnið. Eftir þá umræðu tókum við aðra hugleiðslu, 
hún gekk betur og ég var þakklát dagbókinni minni og sjálfri mér fyrir að 
gefast ekki upp. Þannig urðu vettvangsnótur mínar og hugleiðingar ekki 
einungis kortlagning á aðstæðum og tilfinningum heldur jafnframt hluti af 
lausninni. Að þessu sinni fólst hún í endurtekningu svo nemendur gætu 
tekist á við sjálfa sig. 

Rannsóknardagbók var yfirleitt í fórum mínum meðan á 

rannsóknartímabilinu stóð. Ég fór jafnvel með hana á kaffihús með vinkonu 

minni og hripaði þá niður áhugaverða punkta og átti í innra samtali á sama 

tíma og ég ræddi við vinkonu mína. Þá talaði ég stundum við sjálfa mig í 

dagbókina í þriðju persónu og skildi eftir skilaboð til sjálfrar mín. 

„Unnur hér eru orð sem eru til þess fallin að hvetja þig áfram, 
það er mikilvægt að þú gefist ekki upp á þessari hugsjón, þú 
trúir á þetta! Hvatningarorðin eru lánuð frá Ólafi Páli 
(heimspekingi): „Að skóli gefi reynslu en að hún sé ekki 
endilega jákvæð og ef hún er ekki jákvæð er hún ekki jafn 
verðug“ (Ólafur Páll Jónsson, 2010a:21-22, Rannsóknardagbók, 
23. 08. 14). 

                                                            
10 Með grímunni á ég við félagslegt andlit nemenda. 
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Þarna nýti ég bókina bæði til hvatningar og til að setja í samhengi hverju 

ég vil ná fram, hver séu markmið mín í kennslu, hverju ég stefni að. Mér var 

umhugað að staðsetja hálfformlegt nám í kennslufræðilegt samhengi til að 

gera reynslu nemenda jákvæðari. Þessi orð voru til þess að minna mig á að 

ekki er nóg að huga að inntaki eða formgerðum náms heldur þarf að huga 

að nemandanum, upplifun hans og líðan.  

3.2.3 Kennslu- og námsáætlanir 

Í minni kennslu vinn ég kennsluáætlanir fyrir hvern tíma, 

kennsluáætlanirnar eru ítarlegar og ég nýti þær til að ramma inn 

kennslustundina. Kennsluáætlanirnar nýtti ég á þrjá vegu sem gögn í 

rannsókninni. Í fyrsta lagi nýtti ég þær til að gefa hugmyndir um hvað ég 

ætlaði mér að gera í hverri kennslustund. Í öðru lagi nýtti ég 

kennsluáætlunarformið til að gefa yfirsýn yfir hvað nemendur voru að gera 

og þá þætti sem ég var að vinna með hverju sinni. Í þriðja lagi skráði ég 

mögulegar hindranir og lausnir. Ég hafði í huga að kennsluáætlanirnar væru 

sem staðlað mælitæki hluti af formlegum aðferðum, ég reyndi að útskýra í 

þeim hvernig unnið væri með óformlega þætti líkt og tilfinningar til að 

draga úr formfestu þeirra. 

Kennsluáætlanir römmuðu inn inntak kennslunnar og gáfu sýn á 

markmið mín í kennslu. Ég notaði þær einnig til að draga fram þær leiðir 

sem mér hugnaðist að fara í kennslunni. Þær voru liður í að kortleggja 

hindranir á lausnum. Hver kennsluáætlun var dagsett og tilgreint hversu 

margir nemendur tækju þátt. Þá voru lögð fram hnitmiðuð markmið og 

kennsluefni og heimildir sem unnið var með. Staða nemenda var skoðuð 

með tilliti til hvað hefði farið fram í síðasta tíma og hvar hópurinn væri 

staddur hverju sinni, einnig ígrundaði ég hvort ég væri að vinna með 

tilfinningar og þá að hvaða leyti. Nálgun var tilgreind og sérstaklega var 

skoðað hvaða aðferðir féllu undir formlega kennslu og hvað væri óformlegt. 

Skráð var sérstaklega, hvað ég tæki fyrir sem kennari hverju sinni og hvað 

nemendur gerðu. Í lok kennsluáætlunarinnar, spyr ég ígrundaðra spurninga 

sem ég svara að kennslustund lokinni. Þetta eru spurningar eins og: „Hvað 

gekk vel? Hvað kom mér á óvart? Náði ég settum markmiðum? Ef ég ætti 

að kenna sama efni aftur, hverju mundi ég breyta?“ Með þessar spurningar 

að leiðarljósi safnaði ég upplýsingum um hvernig til tókst við hvert verkefni 

og hverja kennslustund. Kennsluáætlanirnar reyndust mér og öðrum 

verulega gagnlegar. Þær urðu efniviður í fagspjalli milli mín og samkennara 

minna þar sem ég deildi þeim með samkennurum í lífsleikni á sameiginlegu 

vinnusvæði á netinu. Kennsluáætlanir gefa góða sýn á hvað ég var að gera, 
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hvernig til tókst og voru vangaveltur um hvað mætti gera betur. Þannig má 

nýta þær til að draga fram hugsun mína, verkefni og þróun kennslu minnar. 

Námsáætlun (Viðauki B) byggir á áherslum úr Aðalnámskrá (1999; 2011). 

Hana nýtti ég til þess að sjá áfangann heildrænt og leggja mat á hvort 

markmið í kennslu næðust. 

3.2.4 Verkefni nemenda 

Áþreifanleg gögn, svo sem verkefni nemenda og matsblöð, ferilmöppur og 

ígrundanir, notaði ég til þess að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. Ég 

nýtti verkefnavinnu nemenda til að varpa frekara ljósi á hvernig nemendur 

skilja námsþætti og hvað þau tækju til sín. Þannig voru nemendaverkefni rík 

uppspretta til að skoða fjölbreytileika (Hubbard, Power, 1999:102). 

Verkefnin buðu mörg hver upp á að nemendur legðu mat og skilning í 

efnisþætti en jafnframt að kallað væri eftir viðhorfum og sýn þeirra á 

formlega menntun. Eins og sjá má í verkefni þar sem unnið var með 

hugtakið seiglu (Morris, 2012:104-123) í tengslum við bíómyndina „Whale 

Rider“: 

„Að lokum vil ég að þið svarið þessari spurningu: Gat ég notið 

þess að horfa á þessa mynd í tíma, var hljóð í tímanum eða 

eitthvað sem truflaði, hefði ég haft meira gaman af myndinni 

hefði ég horft á hana heima?“  

Með þessari spurningu var ég að leitast við að átta mig á hvernig 

nemendur upplifa hlutverk sitt og stöðu út frá því umhverfi sem þeir eru í. 

Þá var leitast við að rýna í verkefni og matsblöð nemenda með það að 

leiðarljósi að skoða, hvernig nemendur nálguðust verkefni og viðfangsefnin.  

3.2.4.1 Matsblöð 

Nemendur lögðu einnig mat á áfangann, inntak hans og markmið. Matið var 

formlegt og þar gátu nemendur tilgreint efnisþætti sem höfðu áhrif á þá 

eins og hvort áfanginn hefði haft áhrif á viðhorf þeirra og skoðanir. Ég nýtti 

matið til að skoða þeirra afstöðu og hugmyndir til þess efnis sem við vorum 

að fást við. Jafnframt nýtti ég matið til þess að skoða sjálfa mig, hvað 

nemendur höfðu að segja um mig sem kennara. Matsblaðið var þannig 

verkfæri til að greina hvort þær aðferðir sem ég beitti næðu til þeirra og 

hvernig ég gæti þróað kennslu mína frekar.  
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3.2.4.2 Ferilmöppur 

Nemendur unnu ferilmöppu með öllum þeim verkefnum sem þeir unnu á 

önninni. Verkefni nemenda voru fjölbreytt. Þeir unnu skrifleg verkefni og 

ígrundanir út frá hugtökum sem unnið var með líkt og hamingju og seiglu. 

Þá útbjuggu þeir nemendakynningar þar sem þeir áttu að draga fram þætti í 

sínu lífi sem þeim þótti áhugavert að skoða. Þar tilgreindu nemendur meðal 

annars hverjar fyrirmyndir þeirra voru.  

Með verkefnunum gafst mér færi á að kortleggja skilning þeirra og 

greina frekar hugsun þeirra og áhrif kennslunnar á nemendur. Þau gáfu 

innsýn inn í hugarheim nemenda og varð ferilmappan verkfæri til að 

ígrunda og fá nemendur til að setja fram sinn skilning og áhuga. Í 

rannsóknardagbók mína skrifaði ég iðulega hvað ég var að læra um 

nemendur með því að fara yfir verkefni þeirra. 

„Frábært að sjá hvernig þau ná að skilja fjær- og 

nærfyrirmyndir og fallegt hvernig allir setja foreldra sína eða 

systkin í nær-fyrirmynd. Það er greinilegt að þau eru fús til að 

deila í hópnum okkar en jafnframt að þau hafa þroska til að 

átta sig á verðleika nærtengsla“ (Dagbók, 11. 11. 14). 

Ég punktaði hjá mér athuganir og vangaveltur tengdar verkefnum sem 

unnin voru í tíma (sem fóru þá ekki í ferilmöppuna) og eftir hvern tíma fór 

fram umræða og ígrundun um þau sem ég nýtti til að varpa frekara ljósi á 

skilning þeirra og þátttöku (Maclean, Mohr, 1999:38). 

3.2.4.3 Ígrundun 

Í tímum og verkefnum var unnið mikið með reynslunám. Þar var áhersla 
lögð á að nemendur ígrunduðu markvisst. Mér þótti mikilvægt að 
ígrundunarferlið væri alltaf eins til að nemendur temdu sér ómeðvitað að 
beita því. Ferlið felur í sér að hefja alla umræðu á að ræða tilfinningar: 
„Hvernig leið ykkur?“ Í kjölfarið er umræðan leidd að tilgangi verkefnisins, 
hvaða áhrif það hefur á hópaþróun og tilfinningar tengdar henni og hvaða 
lærdóm megi draga af verkefninu. Ég nýtti þær upplýsingar sem fram komu 
til að átta mig á hvernig mér gengi að tengja nemendur við viðfangsefnin. 
Þótt nemendur væru fljótir að ná tökum á ígrunduninni þá var ég stöðugt að 
leita leiða til að dýpka það ferli sem þeir fóru í gegnum þegar þeir ígrunduðu 
reynsluna eins og eftirfarandi dagbókarfærsla ber vitni um.  

„Þeim er ágætlega tamt að vera í ígrundun og því gengur hún 

stundum fullhratt fyrir sig, þarf að vera duglegri að koma inn 

með nýjar spurningar eða aðferðir við að ígrunda með þeim 

svo þau fái frekari skilning“ (Kennsluáætlun, 04. 11. 14). 
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Ígrundanir nýtti ég til þess að sjá hvort að hálfformlegar aðferðir nýttust 

mér til þess að ná fram þessum „aukna skilningi“. Voru nemendur að tengja 

við efnið og gátu þeir gert grein fyrir því? 

3.2.5 Einstaklingssamtöl 

Í starfendarannsóknum geta viðtöl varpað frekara ljósi á ákveðna þætti 

rannsóknarinnar. Þá geta nemendur talað frjálslega og kennari beint 

umræðunni að þáttum sem viðkoma rannsókninni til þess að fá skýrari 

mynd (Maclean, Mohr, 1999:45). Í þessari rannsókn tók ég  

einstaklingsviðtöl við nemendur. Viðtölin voru óstöðluð að því leyti að þar 

var leitast við að skilja reynslu og viðhorf þátttakenda til lífsleikni en 

jafnframt til mín sem kennara í stað þess að vera með fyrirfram mótaðan 

spurningalista (Kvale, 1996). Í raun var ég að reyna að setja upp samtal þótt 

yfirskriftin væri viðtal. Vikulega voru skipulögð einstaklingsviðtöl við 

nemendur þar sem mér gafst færi á að ræða við þá um þeirra hugðarefni og 

áhuga. Þessi viðtöl voru oft nýtt til þess að hrósa þeim og hvetja. Lagt var 

upp með að vinna með samtalið og byggt á lykilspurningum: „Hvernig líður 

þér?“, „hver er þá ábyrgð þín?“, „hvert er þá hlutverk þitt?“, „hvað lærðir 

þú?“ Nemendur mátu þá efnið út frá þeirra eigin sjónarhóli. Þannig var efni 

umræðanna fyrirfram ákveðið en inntak og innihald samræðanna óljóst 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtölin voru mikilvægur liður í því óformlega 

spjalli sem færði mig nær nemendum (Hubbard, Power, 1999:89). Þau voru 

ekki tekin upp, heldur skrifaði ég meginefnisþætti niður að þeim lokum. Í 

gegnum samtölin leitaðist ég við að greina líðan nemenda bæði í skólanum 

og áfanganum, og áhuga þeirra eins og sést í eftirfarandi dagbókarfærslu.   

„Ég hafði grun um að …. liði ekki nógu vel í skólanum, var að 

mæta illa og foreldri hafði áhyggjur. Ég hef áður sest niður með 

… og rætt þá þætti sem hann þarf að laga. Eftir spjallið okkar, 

þá er ég nokkuð viss um að honum líði vel, hann er félagslega 

sterkur og á gott með samtalið, var fljótur að ræða tilfinningar 

og vísa til þess hvernig honum liði. Honum líður vel í lífsleikni og 

skólanum almennt. En er aftur á móti að takast á við sjálfan 

sig, verðleika sína og leti. Ætla að kippa aftur í hann í byrjun 

næstu annar“ (11. 11. 14). 

Í gegnum samtalið við nemendur náðum við að ræða um ýmis 

persónuleg hugðarefni og vandamál sem hvorki var hægt að greina né leysa 

í kennslustund. Samtölin gáfu mér mikilvægar upplýsingar um nemendur 

sem hafði áhrif á hvernig ég vann áfram með þeim. 
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3.2.6 Mat samstarfskennara, rannsóknar- og rýnivinir 

Rýnivinur er rannsakandanum til stuðnings, gefur honum ráð og hugmyndir 

svo hann megi dýpka þekkingu sína og aðlaga nálgun. Í gegnum rannsóknina 

átti ég í faglegu samtali við samstarfskonu mína af óformlega vettvanginum 

og þróaðist hlutverk hennar í að hún varð að gagnrýnum vini (e. critical 

friend). Segja má að ég hafi nýtt mér rýnivininn sem spegil. Hún hjálpaði 

mér að beina sjónum mínum að þeim óformlegu aðferðum sem ég sóttist 

eftir að nota og var jafnframt ötul í að hvetja mig til að nota aðferðirnar, 

draga nemandann út fyrir skólaumhverfið og setja viðfangsefni okkar 

þannig í samfélagslegt samhengi. Hún minnti mig stöðugt á að hugsa um 

nemandann sem ungmenni, persónu sem er hluti af samfélaginu, og 

nauðsyn þess að fara út fyrir umhverfi skólans og náms. Þau samtöl sem við 

áttum voru tekin upp á símann minn. Það reyndist mér verulega gagnlegt 

því þá gafst mér tækifæri á að hlusta á samtölin aftur, ígrunda það sem var 

rætt og sjá hvernig ég gat nýtt þær hugmyndir sem komu fram í 

rannsóknina. 

Oftar en ekki áttu þessi samtöl sér stað í óformlegu umhverfi, á 

kaffihúsum, heima í stofu, á hótelherbergi og á gangi. Samtölin byrjuðu 

alltaf óformlega, en markvisst dró ég fram efnisþætti sem mér fannst 

áhugavert að skoða og vildi fá annað sjónarhorn á. Þessi samtöl voru nýtt til 

þess að fá frekari innsýn í starfið mitt. Í samtalinu spegluðust þættir sem ég 

hafði verið að velta vöngum yfir eins og hvernig má nálgast nemendur í 

formlega skólakerfinu með óformlegum hætti. Þar sem rýnivinurinn er úr 

óformlegu námi, gat hann sett þá aðferðafræði í forgrunn og sett fram 

áleitnar spurningar um ungmenni sem færðu mig nær því sem ég var að fást 

við. Að vera í samtali, þurfa að rökstyðja mál mitt og greina frá því sem ég 

var að gera fékk mig til að einblína betur á markmið mín. Niðurstaða 

samtalanna var oftar en ekki hvatning og staðfesting á gildi þeirra aðferða 

sem ég var að beita.  

Rýnivinur: „Þú veist ég þarf ekki að vera eitthvað já, eitthvað 

„superior“, að vita hvað gerist næst, ég má líka vera að 

uppgötva einhvern lærdóm á sama tíma og þau…“ 

Ég: „ Mér finnst samt líka í þessu óformlega eins og í 

félagsmiðstöð og svona, það var svo létt að vera bara vinur, 

maður gat talað um hvað sem er en það var líka kannski af því 

að maður var með þrjá…“ 
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Rýnivinur: „já, já, já einmitt“ 

Ég: „Ég næ ekki, mér finnst vera mesta „challengið“ mitt að 

bara, hvernig á ég með 24 manna lífsleiknibekk, hvernig á ég 

að gera þetta? Markmið í lífsleiknikennslu er að ég nái þessu 

(að eiga innihaldsríkt uppbyggjandi samtal við nemendur) og 

ég skil ekki hvernig það er gert stundum… „ 

Í þessu samtali er ég að fást við hlutverk mitt sem kennara. Þarna var 

hindrunin að ná vel til 24 manna bekks, þegar ég er bara ein. Ég velti fyrir 

mér hvort það væri í raun gerlegt að setja umgjörð um hvern nemanda. Í 

gegnum samtalið hjálpar rýnivinurinn mér að afbyggja hugmyndina um 

kennarann, að hann þurfi ekki að vera sá sem veit, heldur megi hann líka 

vera þátttakandi, vera í ferðalagi uppgötvunar með nemendum. Þannig 

hjálpaði rýnivinurinn mér að sjá hvernig kennari ég vil vera, hvers konar 

samband ég vil mynda við nemendur og ég vissi hvernig ég átti að halda 

áfram minni vinnu innan skólans. Þó að rýnivinurinn hafi ekki komið inn í 

kennslustund nýtti ég hann sem óformlegan spegil til að hjálpa mér að 

halda mig á þessari fínu línu hálfformlegs náms í vinnu minni sem 

lífsleiknikennari á framhaldsskólastigi. Vera milli tveggja heima, það er hins 

formlega og óformlega náms sem eins og fram kemur í fræðakaflanum er 

oft litið á sem andstæður. 

3.3 Þátttakendur 

Í Borgarholtsskóla eru tólfhundruð nemendur. Skólinn miðar að því að 

bjóða upp á fjölbreytt nám og þjónusta breiðan hóp nemenda 

(Borgarholtsskóli, 2015). Í lífsleiknihópnum sem ég vann með á haustönn 

2014 voru 24 nemendur, þar af 14 strákar og 10 stúlkur. Þau voru öll á 

aldrinum 16-17 ára. Allir nemendurnir voru á fyrsta ári í skólanum. 

Nemendur tóku góðfúslega þátt í ferðalagi rannsóknarinnar, ýmist meðvitað 

eða ómeðvitað. Nemendur voru annars vegar meðvitaðir um að þeir væru 

að vinna með mér að rannsókninni eins og þegar ég var að fá þau til þess að 

meta kennslu, áfangann o.fl. og síðan ómeðvituð þegar þau unnu að 

verkefnum og í samræðunni. Í rannsókninni eru nöfn nemenda ekki notuð 

heldur vísað til þeirra sem ungmenna eða nemenda. Lífsleikni er kennd 

þvert á greinar í skólanum og því koma ólíkir kennarar að kennslunni. 

Samkennarar mínir voru sex talsins, tveir karlmenn og fjórar konur að mér 

undanskilinni. Þeirra vísa ég til sem kennara. Sjálf er ég þátttakandi í 

rannsókninni, ungur kennari með þriggja ára starfsreynslu sem 

framhaldskólakennari, uppfull af hugmyndum og eldmóð. Ég er einnig með 
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15 ára reynslu af frístundastarfi þar sem ég hef fengist við ógrynni 

fjölbreyttra verkefna sem móta þá sýn sem ég hef á starfi með unglingum 

og ungmennum. 

3.4 Gagnagreining 

Gagnagreining getur verið flókin, en með því að lesa gögnin yfir mörgum 

sinnum og treysta á ferlið þá birtast þeir þræðir sem leitast er eftir sem 

nýttir verða til úrvinnslu niðurstaðna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Maclean, 

Mohr, 1999). Rannsóknargögn voru greind og skoðuð með tilliti til 

rannsóknarspurningarinnar: „Hvernig nýti ég hugmyndir og aðferðir 

hálfformlegs náms í kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi?“ 

Gagnagreining í starfendarannsóknum er tvíþætt. Í fyrsta lagi á hún sér 

stað samhliða kennslunni, þ.e. kennari safnar og greinir gögn jafnóðum til 

þess að geta nýtt reynslu sína til að vinna með nemendum sínum. Í öðru lagi 

fer rannsakandi í formlegri stellingar gagnvart gögnum sínum og reynir að 

draga fram það ferli sem hann hefur gengið í gegnum á lengri tíma.  

Fyrstu skrefin til að nálgast gögnin mín fólust í því að ég skrifaði upp allar 

dagbókarfærslur frá rannsóknartímabilinu í tölvu, setti kennsluáætlanirnar í 

sameiginlegt skjal til að sjá heildarmynd, tók saman verkefni nemenda, las 

þau yfir ásamt matsblöðum. Þá hlustaði ég á upptökur við rýnivin sem og 

við leiðbeinendur mína í verkefninu sem oft komu inn á þætti sem nýttust 

mér í rannsókninni. Í upphafi fannst mér gögnin jákvæð og upplifun mín af 

því sem ég tók fyrir vera yfir það heila jákvæð. Ég var ánægð með það sem 

kom fram hjá nemendum, fékk mikið hrós frá samkennurum sem studdust 

við mína vinnu og almennt gekk kennsla, nálgun og samstarf vel fyrir sig. Ég 

varð síðan gagnrýnin á jákvæðnina og fór að efast um gögnin mín. Gat það 

virkilega verið að þetta væri allt svona gott? Áherslurnar sem komu fram í 

gögnunum endurspegluðu þau fræði sem ég hafði lagt upp með, þetta 

fannst mér verulega jákvætt og ég róaðist.  

  Gögnin voru greind með því að raða þeim fyrst upp í tímaröð, þá 

skoðaði ég hvort að hægt væri að tengja saman ólík gögn og færslur, hvort 

sem um var að ræða upptökur, kennsluáætlanir eða dagbókarfærslur. Þá 

voru gögnin lesin margoft yfir til að draga fram meginþemu og áhersluatriði. 

Þemun endurspegluðu hugmyndir mínar í garð kennslu og nemenda, í fyrstu 

dró ég fram hvernig ég vinn viðfangsefni út frá þekkingu og reynslu 

nemenda. Í framhaldi beindi ég sjónum að sjálfri mér, hvernig ég tókst á við 

ólík hlutverk kennarans og hvernig ég nýtti mér ólíkar aðferðir. Að skoða 

sjálfa mig leiddi mig að nemandanum, þá þótti mér áhugavert að sjá hvernig 

hlutverk nemandans kom fram og hvert viðhorf mitt er til nemenda. Að 
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lokum var umhverfið og samstarf skoðað, með tilliti til fagvitundar og 

aðferða. Þemun birtust mér í gögnunum eitt af öðru og ég leyfði gögnunum 

að leiða mig áfram í greiningu. Þau þemu sem birtust við gagnagreiningu 

hjálpuðu mér að svara rannsóknarspurningunni.   

3.5 Leyfisöflun og siðferðisleg atriði 

Gætt var fyllsta trúnaðar við þá einstaklinga sem komu við sögu í 

rannsókninni. Þá fékk ég leyfi frá samkennurum mínum til þess að vinna 

með þeirra frásagnir og mat. Samþykki forráðamanna fékkst í tölvupósti þar 

sem ég greindi frá rannsókn á mínu starfi í lífsleiknikennslu (Viðauki C). Þó 

ekki væri um að ræða mat á stofnun leitaði ég samt eftir samþykki 

aðstoðarskólameistara á verkefninu, sem ég fékk góðfúslega. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég nýti hálfformlegt nám í 

kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi til að gera kennsluna merkingarbæra 

í hugum nemenda. Niðurstöðum verður skipt eftir þeim þemum sem birtust 

þegar gögnin voru skoðuð. Þeim skipti ég í fjóra flokka. Í fyrstu ræði ég 

lífsleiknikennslu mína, áherslur, þekkingu og markmið. Síðan skoða ég 

hvernig ég tekst á við hlutverkin kennari og lóðsi í formlegri kennslu. Að því 

loknu ræði ég hlutverk nemandans og upplifun hans, hvernig nemendur 

höfðu ófyrirsjáanleg áhrif á rannsóknina og skerptu á því hvaða aðferðir 

væru gagnlegar. Að endingu skoða ég aðferðir, samstarf og þróun 

fagvitundar minnar. 

4.1 Þekking og reynsla 

Eitt af því sem kennarar þurfa að spyrja sig að er hvort þeir vilji að nám sé 

einungis uppsöfnuð þekking, eða hvort þeir vilji að nám feli í sér að móta 

heilsteypta einstaklinga (Morris, 2012). Nauðsynlegt er hverjum einstaklingi 

að finna út hverjir styrkleikar hans eru og hvað það er sem hann hefur 

ástríðu fyrir. Ekki eingöngu sé það nauðsynlegt fyrir einstaklinginn sjálfan 

heldur einnig fyrir skólann og samfélagið (Robinson, 2009; Korthagen, 

2013). Kennsla í lífsleikni hefur með nemandann sjálfan að gera og miðar að 

persónulegum þroska hans og færni. Hlutverk kennarans er að hafa opinn 

huga, spyrja spurninga og koma af stað umræðum í nemendahópnum. 

Lífsleikni er fag sem tekist hefur verið á um, gildi þess dregið í efa og oftar 

en ekki sett spurningamerki við inntak þess. Fagið er þverfaglegt og snýr 

gagnrýni einna helst að því að þar sé unnið með þætti sem eru óræðir. 

Fagið er ekki einlínulaga heldur tekur til fjölda efnisþátta þvert á kennslufög. 

Þar sem ég hef sérstakt dálæti á lífsleikni og hef síðan ég hóf störf kennt 

áfangann, lá beint við að ég beindi sjónum að lífsleikni. Þá bæði til þess að 

átta mig frekar á markmiðum í kennslunni, en jafnframt til að sjá hvaða 

leiðir ég nýti til að ná markmiðunum. 

Í námsáætlun Lífsleikni 102 má finna háleit markmið um hverju skal ná 

fram í kennslu. Þar stendur:  
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„Lífsleikni hefur það meginhlutverk að gefa nemandanum 

verkfæri svo hann megi aðlaga sig að mismunandi aðstæðum 

og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir nemandanum kleift 

að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Leitast verður 

við að temja með þeim hæfni svo þau megi öðlast frekari 

sjálfsskilning, tilfinningargreind og sjálfstraust. Þá verður unnið 

að því að efla samkennd nemenda þannig að þeir eigi með sér 

gefandi samskipti. Nemendur hvattir til þátttöku í að móta 

helstu viðfangsefni áfangans sem og helstu viðmið hópsins“ 

(Námsáætlun, Viðauki B). 

Þegar ég las yfir markmið áfangans runnu strax á mig tvær grímur. 

Hvernig á einn kennari að geta náð fram þessum yfirgripsmiklu markmiðum 

og er raunhæft að áætla að þau náist hjá hverjum nemanda? Ég fór þá strax 

að vinda ofan af þeim áhyggjum með því að einsetja mér að taka fyrir einn 

þátt í einu, skoða hvernig ég gæti byggt á þeirri kennslufræði sem ég hef 

tamið mér og nýta rannsóknina til þess að færa mig nær nemendunum. Þá 

skipulagði ég önnina með hliðsjón af bók Ian Morris (2012), setti inn 

námsþætti í námsáætlunina sem væru til þess fallnir að nálgast 

viðfangsefnið af yfirvegun. Þá má sjá hvernig uppbygging áfangans tekur 

mið af innihaldi bókarinnar sem þjónar vel meginmarkmiðunum. 

Að para saman þekkingu og reynslu getur reynst flókið og það var 

sannarlega þannig þegar ég vann rannsóknina. Sjálfsefi um hvort að 

verkfærin sem ég beitti dygðu til og metnaður til að allir nemendur 

öðluðust keimlíkan skilning á því sem fengist var við, varð til þess að ég 

skoðaði og greindi í smáum skrefum inntak kennslunnar og endurmat 

væntingar mínar. Markmið um „sjálfsskilning, tilfinningagreind og 

sjálfstraust“ (Námsáætlun, Viðauki B) er ekki eitthvað sem hægt er kenna 

með einföldum aðferðum. Kannski snýst kennslan frekar um að sá fræjum, 

kveikja hugsun, að nemendur öðlist meðvitund um hver þau eru, hvað þeim 

finnist og hvernig þau skilja hlutina. Fjölbreytni aðferða reyndist lykilatriði, 

jafnframt að ætlast ekki til einnar útkomu heldur fjölbreytni. Hér á eftir mun 

ég taka tvö dæmi um hvernig þessi vinna gekk. Í þeim dæmum eru 

nemendur annarsvegar að vinna með hugtakið hamingja og hinsvegar að 

vinna með hugtakið flæði. 

4.1.1 Hamingja 

Í fyrstu fannst mér mikilvægt að vinna með hópefli til þess að fá 

einstaklingana til að tengjast hver öðrum og stuðla að frekari hópaþróun. Í 
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framhaldi voru efnisþættir bókarinnar „Að læra að sitja fíl“ (Morris, 2012) 

settir upp með tilliti til markmiða áfangans. Í fyrstu voru nemendur beðnir 

um að tengjast sjálfum sér með æfingu í núvitund og í framhaldi var 

hamingjan rædd. Allir námsþættir miðuðu að því að efla sjálfsþroska þeirra, 

unnið var með líkams- og kynvitund. Nemendur voru virkjaðir til máls og 

áhrifa í efnisliðnum heimspeki, velferð og lýðræði. Í framhaldi voru flóknari 

hugtök reifuð líkt og seigla og flæði. Í gegnum þessa vinnu urðu markmið 

mín nokkuð skýr. Ég hafði þó enn ekki gert ráð fyrir nemendum, hvernig 

raddir þeirra og hugmyndir myndu falla að þeim námsmarkmiðum sem ég 

setti fram. Það var ekki fyrr en ég fór að undirbúa kennslu mína að ég fór að 

velta fyrir mér hvernig ég gæti lagt þessar áherslur fram þannig að 

nemendur yrðu móttækilegir til að ræða þær. Í dagbókarfærslum mínum er 

að finna slík dæmi. Í færslunni að neðan er ég að undirbúa tíma um 

hamingju. Þá skrifa ég eftirfarandi hugleiðingar: 

 „… Menntun á að snúast um hvernig á að lifa (Morris, 2012:7). 

Gott að hafa í huga þegar ég er að kenna um hamingju, að 

nemendur eru afurð þess samfélags sem þeir tilheyra, 

tilfinningar eru veður, en hamingjan þarf að vera undirstaðan 

eða jörðin þeirra. Það sem þau byggja ofan á. Hvernig ætli sé 

best að ég komi þessu til skila?“ (Dagbók, 15.09.14). 

Í dagbókinni legg ég áherslu á mikilvægi nemenda og vangaveltur um 

hvernig ég ætli að miðla efninu til þeirra. Megináherslan var að miða við 

reynslu nemenda, tengja þá við umheiminn og sig sjálfa svo þeir gætu betur 

áttað sig á þeim efnisþáttum sem ég byði þeim upp á. Með þessum skrifum 

var ég að draga fram togstreitu sem ég stend oft frammi fyrir. Hvernig ætla 

ég að ná þessum markmiðum fram þannig að vel takist til? Tvinna saman 

þessa ólíku þræði til þess að móta heilsteypta sýn? Á þessum tímapunkti var 

ég að leita aðferða til að koma efninu til skila. Fyrir valinu varð  

þátttökufyrirlestur sem ég byggði upp myndrænt, á efni sem viðkemur 

einföldum hugmyndum um hamingju. Í mínum huga er þessi aðferð formleg 

og miðast einna helst við mína framsögu, kennari talar, nemendur hlusta, 

þó að vissulega sé það markmiðið að virkja þá til máls. Almennt er ég ekki 

hrifin af fyrirlestrum í lífsleiknikennslu, þeir geta verið ágætis upphaf á 

umræðum og í þessu tilviki setti ég fyrirlesturinn upp sem kveikju, mér 

fannst mikilvægt að búa til sameiginlegan umræðuflöt og því varð þessi 

aðferð niðurstaðan. 

 Kennsluáætlunin sýnir að með þessu hef ég sett verkefni sem byggja á 

persónulegri ígrundun nemenda. Ígrundunin byggir á því að nemendur skrifi 
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sjálfum sér póstkort þar sem þeir svara spurningum á borð við: „Hvernig skil 

ég hugtakið hamingju? Vil ég öðlast hamingju? Hvernig ætla ég að fara að 

því?“ (Kennsluáætlun, 16. 09. 14). Ég hef einnig kortlagt hugsanleg 

vandamál í kennsluáætlunina: „Að nemendur nái ekki að skilja við hvað er 

átt þegar talað er um hamingju, geti ekki gert greinarmun á ánægju og 

hamingju“. Ef sú staða kæmi upp sá ég fyrir mér að bregðast við á 

eftirfarandi hátt: „gefast ekki upp, halda áfram með verkefnin, skýra betur 

frá, nota fleiri dæmi, ekki gefa afslátt“ (Kennsluáætlun, 16. 09. 14). Raunin 

varð sú að nokkrir nemendur gátu hreinlega ekki gert þennan greinarmun 

og í þátttökufyrirlestrinum gerðist það að nemendur skiptu sér í tvær 

fylkingar. Þar voru þeir sem tóku til greina það sem ég var að halda fram, að 

hamingja væri ekki skilyrt og svo þeir sem voru ósammála og sögðu 

hamingjuna háða veraldlegum auðæfum. Ég var ánægð með þessa útkomu, 

að nemendur tækju skýra afstöðu og lituðust ekki einungis af því sem ég 

segði þeim. Þarna voru þau komin með efnivið í skoðanamyndun sem 

byggði á þeirra sjónarhorni og þekkingu.  

Aðstæðurnar buðu upp á gagnrýnið samtal, sem byggði á hugmyndum 

nemenda í bland við það efni sem ég hélt að þeim. Ég var passasöm að leyfa 

umræðunni að lifa, stýra þeim í átt að hugmyndinni um hamingjuna sem 

afstæða en varast að skoðanakúga þau. Í lok tímans, undir liðnum „Hvað 

kom mér á óvart?“ í kennsluáætluninni skrifa ég eftirfarandi ígrundun:  

„Annað var að þau virtust ekki geta skilið að peningar skilyrða 

ekki hamingjuna. Þau gátu þá nokkur alls ekki séð að það væru 

aðrir fletir á hamingjunni og að hún væri ekki skilyrt. Þessir 

nemendur tóku yfir umræðuna og þeir sem voru á móti þeim 

áttu erfitt með standa á sínu, sem leiddi til þess að ég tók 

málstaðinn sem er ekki jafn „effektívt“ og þegar að þau svara 

hvert öðru“ (Kennsluáætlun, 16.09.14). 

Það kann að vera að nemendur hafi ekki haft orðfæri til að standa á sínu 

og átt því erfitt með að rökstyðja sitt sjónarhorn. En mögulega hafði afstaða 

mín jákvæð áhrif á afstöðu þeirra. Í rökræðunni var einn nemandi háværari 

en aðrir. Það var ekki sú rödd sem ég hefði kosið með tilliti til 

námsmarkmiða. Nemandinn hélt því fram að eina leiðin til hamingju væri að 

vera „ríkur“, mótrök um nægjusemi fannst honum firra. Þessi eini nemandi 

var mjög skoðanaglaður og heyra mátti hann rökræða hamingju frammi á 

göngum skólans löngu eftir að tímanum var lokið. Þessi sami nemandi 

skilaði í ferilmöppuna sína verkefni sem tengist hamingjunni. Spurningar 

verkefnisins miðuðu að því að nemendur greindu frá sínu sjónarmiði. Þetta 
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var ein spurninganna í verkefninu: „Hvernig skiljið þið hamingjuna?“ 

Nemandinn svaraði verkefninu ítarlega og dró þar sterklega í efa að 

hamingjan væri ótengd fjárhagslegri stöðu með rökum eins og: „Það er 

betra að gráta í porsche en strætó“. Rök nemandans voru að mestu 

málefnaleg. 

Nemandinn fór fram úr væntingum mínum og lagði mikinn metnað í að 

vinna verkefni sitt og setja fram ígrundaða skoðun sem byggði á hans 

innsæi. Eftir að hafa skoðað þátt þessa nemenda í umræðunni sem 

skapaðist út frá þátttökufyrirlestrinum og verkefninu sem hann skilaði í 

kjölfarið sé ég að í tilviki þessa nemenda og hugsanlega fleiri tókst mér að 

ná fram markmiðum mínum. Nemendur eru ekki endilega allir útlærðir í 

hamingjufræðum en þeim tókst að ræða viðfangsefnið í gegnum gagnrýnið 

samtal. Nemendur unnu með reynslu og þekkingu á sínum forsendum, 

viðruðu skoðanir sínar og þurftu að færa rök fyrir máli sínu, greina frá bæði 

munnlega en jafnframt skriflega. Málefnið varð þeim hugleikið, svo 

hugleikið að þeir ræða það utan við formlegt umhverfi skólastofunnar og 

þessi nemandi lagði sig fram um að leggja til sína skoðun og viðhorf til 

efnistaka. 

Yfirfærsla þessarar sögu gæti því tengst markmiði áfangans um: „… að 

temja með þeim hæfni svo þau megi öðlast frekari sjálfsskilning, 

tilfinningagreind og sjálfstraust“. Draga má þá ályktun að markmiðið hafi að 

einhverju leyti náðst. Markmiðið var að nýta reynslu nemenda og fyrri 

þekkingu og það má greina með skýrum hætti að nemendur drógu hana inn 

í umræðuna og komust að sjálfstæðri niðurstöðu sem byggði á afstöðu 

þeirra til efnisins. Í umræðum um hamingju leyfði ég nemendum að stjórna 

inntakinu, krafði þá markvisst um málefnaleg rök, en hélt mig utan við 

endanlega niðurstöðu. Í umræðunni var krafa gerð um rökstuðning og allir 

voru hvattir til þess að tjá sig. Þetta gerði ég með því að beina spurningum 

að nemendum sem höfðu ekki tekið til máls. Eftir kennslustundina hef ég 

skrifað: 

„Þetta var skemmtileg reynsla, að vinna með samtalið og fá 

þau til að taka til máls. Sjálfsprottnar rökræður svona snemma 

í hópaþróunarferlinu. Ég er ánægð með hvernig ég leyfði 

umræðunni að lifa, var ekki að grípa fram í, en samt viðhélt ég 

þeim sjónarmiðum um hamingju sem mér þótti mikilvægt að 

þau tileinkuðu sér“ (Dagbók, 16. 09. 14). 

Menntun þarf að hugsa út frá mörgum þáttum. Þannig er hugsanlega 

óraunhæft að setja bara upp endanleg markmið, námsferlið, reynsla og 
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upplifun nemenda er mikilvægur liður í því að ná fram markmiðunum. 

Lífsleikni hefur þann kost að nemandi geti unnið með sjálfan sig og sinn 

skilning á málefnum og umhverfi. Í áfanganum var unnið með málefni sem 

sneru að einstaklingunum, tilfinningum, persónulegum þroska og tími 

gefinn til þess að nemendur skoðuðu sjálfa sig út frá flóknum hugtökum. 

4.1.2 Flæði 

Eitt markmiða minna í lífsleikni var að vinna með hugtakið flæði. Flæði (e. 

flow) vísar til þess þegar þú gefur þig allan í eitthvað verk. Þú ert 

fullkomlega í núinu, einbeittur að því verki sem er fyrir hendi. Þarna vinnur 

saman meðvitund og athöfn (e. action), hæfni okkar og einbeiting og við 

gefum okkur öll í það verk sem unnið er að (Nakamura, Csikszentmihalyi, 

2002:90). Hugtakið er flókið að því leyti að það krefst þess að nemendur nái 

að sameina upplifun sína og reynslu við þekkingu á hugtakinu. Kannski 

einna helst að þau átti sig á kostum þess að vera í flæði og þekki hvenær 

þau eru í því ástandi. Aftur stend ég frammi fyrir því að vera með hugtak 

sem krefst þess að ég tvinni saman formlegri nálgun, hugtakaskýringu og 

óformlegu námi, að þau geti greint hugtakið í eigin lífi út frá reynslu sinni. 

Að þau finni samsömun í eigin reynslu, eignist hugtakið og öðlist tilfinningu 

fyrir því. Ég velti því fyrir mér hvernig ég á að fást við flókin hugtök sem 

snúa að nemandanum sem persónu, með það að markmiði að efla 

sjálfsskilning hans. Við undirbúning tímans tókst ég á við sjálfa mig um 

hvernig best væri að miðla til þeirra hugmyndum Csikszentmihalyi (Morris, 

2012:224) um flæði svo þau mættu heimfæra hugtakið á sitt eigið líf. Ég 

stóð oft í þeim sporum að reyna að setja mig í þær formlegu stellingar að 

miðla efni. Eins og kemur fram í bók Ian Morris (2009:128) styrkir hrós 

jákvæða hegðun, festuhugarfar og seiglu, að þau átti sig á mikilvægi þess að 

sigrast á hindrunum og hef ég haft það að leiðarljósi í kennslu minni. Þannig 

er mikilvægt að hrósa og efla einstaklingana til þess að þeir öðlist trú á 

sjálfum sér og takist á við hindranir frekar en að láta þær standa í vegi fyrir 

sér. Með þessa þætti að leiðarljósi ætlaði ég að varpa fram hugtakinu flæði 

og fylgja því eftir við verklega æfingu sem felur í sér að sigrast á hindrun. 

Mér fannst mikilvægt að nemendur ynnu sameiginlega verklega æfingu 

innan þröngs tímaramma svo þeir gætu mögulega upplifað vísi að því sem 

kalla má flæði. Nemendur fengu verkefnið að byggja brunn og unnu 

verkefnið úti. Veðrið var kalt, snjókoma og örlítil gola. Í dagbókina mína hef 

ég skrifað lýsingu á látbragði nemanda og spurningu sem mér þótti jákvæð 

og hvetjandi. „…horfir á mig með uppgjafarsvip þegar ég segi þeim að við 

séum að fara út að vinna nokkur verkefni, og segir: Unnur, ertu vísvitandi að 
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gera okkur verkefnin erfiðari?“ Þessi setning fannst mér vera staðfesting 

þess að ég var að setja þeim raunverulegar áskoranir. Það að fara út fyrir 

kennslustofuna fannst nemandanum „erfitt“. Verkefnið felur í sér að 

nemendur þurfa að byggja brunn sem getur tekið við einum lítra af vatni. Til 

þess fá þeir eitt dagblað, límbandsrúllu, þrjár bréfaklemmur, kennaraklístur 

og pappírsþurrkur. Nemendurnir fá að tala saman í eina mínútu í upphafi en 

síðan er verkefnið unnið í hljóði á þremur mínútum. Verkefni af þessu tagi 

byggir á að nemendur fái reynslu og geri frekar en að vera, þeir vinna saman 

í samvinnu og þurfa ekki að dvelja við hugsunina. Markvisst var notast við 

ígrundun þar sem sest var niður eftir hvert verkefni, þar voru tilfinningar og 

tilgangur rædd í þaula. Í ígrundun eftir þetta verkefni kom ég hugtakinu 

flæði fyrir og ræddi í samtali við hópinn. Í þessu verkefni hafði ég leiðir 

reynslunáms að leiðarljósi við uppbyggingu þess. Í lok tímans spurði ég 

sjálfa mig hvort ég hefði náð settum markmiðum. Svar mitt við þeirri 

spurningu var eftirfarandi: 

„Markmiðið var flæði, að fá þau til þess að vinna með 

kenningar Csikszentmihalyi. Þau náðu ákveðnu flæði í 

verkefnunum að gera, framkvæma og þurfa ekki að dvelja í 

hugsuninni. Það gekk vel, þau hugsuðu þetta líka út frá sinni 

persónu til þess að átta sig á þessu í sínu persónulega lífi, sum 

þeirra virtust átta sig á þessu“ (Kennsluáætlun, 04. 11. 14). 

Þótt árangurinn hafi ekki verið alger, og ég hafi ekki verið fullviss um að 

allir nemendur hafi myndað tengsl milli verkefnisins og hugtaksins, bar ég 

kennsl á að aðferðin virkaði. Það að setja þá í framandi umhverfi, „út“, og 

láta þá vinna með haldbær verkefni varð til þess að búa til sameiginlega 

reynslu. Næsta skref, að láta þá draga fram lærdóminn með ígrundun og 

para við formlegt markmið mitt um kennslu hugtaksins flæði. Árangur 

nemenda var því misjafn og sama má segja um verkefnið sjálft, sum þeirra 

gátu byggt brunn sem tók við vatni, öðrum tókst ekki að byggja brunninn, 

hjá öllum tókst samvinna og samskipti vel. Í kennslubók áfangans kemur 

fram að kennarinn þarf að vera tilbúinn að leyfa nemendum að prófa sig 

áfram og gera mistök (Morris, 2012). Hópunum tókst misvel að byggja 

brunna og einstaklingunum tókst misvel að tengja hugtakið flæði við 

upplifun sína og reynslu, þetta mátti greina í samtali og ígrundun. 

4.2 Að takast á við hlutverkin: Kennari/lóðsi, nemandi 

Í fimmtán ár hef ég unnið á vettvangi óformlegs náms þar sem ég hef mótað 

aðferðir mínar og fundið mér verkfæri, en jafnframt þroskast og vaxið sem 
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einstaklingur. Nálgun mín og hlutverk mitt sem kennari byggir á reynslu 

minni af vettvangi frístundastarfs þar sem áhersla er lögð á nálgun byggða á 

einlægni og umhyggju. Gildi mín í starfi leggja áherslu á virðingu. Að nálgast 

ungmenni af einlægum áhuga, en jafnframt með því að nýta með 

ígrundunarsamtal og fagspjall. Hlutverk kennarans er tiltölulega nýtt fyrir 

mér. Í rannsókninni vafðist hlutverkið kennari talsvert fyrir mér. Ég átti erfitt 

með að taka stöðu kennarans, neikvæð viðhorf mín snúast að einhverju 

leyti um þær forhugmyndir sem ég hef og hafa með valdið sem fylgir 

stöðunni að gera, valdið yfir kennslustundum, viðfangsefnum og 

nemendum. Mér þótti mikilvægt að breyta þessum valdahlutverkum, fannst 

kennarahlutverkið takmarka möguleika mína á að kynnast nemendum eins 

og kemur fram í eftirfarandi dagbókarfærslu: 

„Tíminn gekk vel fyrir sig. Fannst ég samt vera sjálf mikið á 

yfirborðinu. Ég finn hvað takmarkaður tími með þeim geri mig 

fjarlæga þeim. Finnst ég tengjast betur þeim hópum sem ég 

hitti þrisvar í viku. Vil vera nær þeim og verja með þeim meiri 

tíma. Kannski þarf ég bara að vera raunhæfari í þessu. Þau eru 

mörg og tíminn er ekki lengri en þetta. Þarf að setja mér 

raunhæfari markmið, get ekki stefnt á að vera allra. 

Einkennilegt hvernig þetta kennarahlutverk festir mig í rými og 

tíma. Finnst líka eins og nemendur nálgist mig af varfærni, þau 

bíða eftir að ég meti þau og ég finn hvernig þau beygja sig 

undir það fyrirfram gefna vald sem hlutverkið hefur“ (Dagbók, 

30. 09. 14). 

Í þessari dagbókarfærslu ræði ég í fyrstu yfirborðskennda nálgun þar 

sem ég er að takast á við tímaleysi. Þetta upplifi ég sem hindrun sem geri 

mig fjarlæga nemendum. Í þessum tiltekna tíma var verkefnið líkamsvitund. 

Verkefnið hófst með stuttri innlögn um líkamann sem vél, sem hluta af 

okkur, ekki ótengdan eða fjarlægan. Nemendur gerðu verkefni sem kallast 

pappírspési þar sem þau gerðu eftirmynd af líkama og áttu að staðsetja 

líffæri og helstu hlutverk líkamans. Nemendur unnu í hópum og áttu í 

erfiðleikum með að tileinka sér verkefnið. Þau voru öll á iði, spurðu mikið og 

áttu í erfiðleikum með að sjá tilgang verkefnisins. Ég byrjaði á stuttri 

innlögn, það var áberandi að það upphófst engin umræða. Á meðan á 

verkefninu stóð gekk ég á milli, ræddi við þau og hvatti þau til þess að leggja 

sig fram. Einnig var ég að hrekja ranghugmyndir, líkt og að tilfinningar væru 

staðsettar í hjartanu. Þetta þótti þeim mikil uppgötvun og ræddu í kjölfarið 

að þau hefðu aldrei hugsað hvar tilfinningar væru staðsettar í líkamanum.  
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Upplifun mín af vinnu minni í ungmennahúsi, þar sem tími til umræðu er 

mikill og viðfangsefnin eru rædd í þaula í jafningjaspjalli er oftar en ekki 

viðmið mitt. Í þessum stóra hópi nemenda, 24 talsins, og á þessum stutta 

tíma sem ég hef til yfirráða, 80 mínútum, átti ég í erfiðleikum með að 

tengjast þeim persónulega. Í framhaldi af þessari færslu skamma ég sjálfa 

mig fyrir að hafa gleymt nafni eins nemenda, sem hefur ekki haft sig mikið í 

frammi. Ég sé þessa yfirborðstilfinningu og það að gleyma nafni nemenda 

vera afleiðingu sömu orsakar. Það truflaði mig að hafa ekki meiri aðgang að 

þeim og það lá þungt á mér að ég væri umsjónarkennari þeirra og gæti ekki 

náð til þeirra. 

Aðstæðurnar gáfu oft ekki færi á að starfa í samræmi við mín gildi um að 

kynnast nemendum og hlusta eftir hugmyndum þeirra. Ég hef miklar 

væntingar til sjálfrar mín og á það til að brjóta mig niður þegar mér finnst ég 

ekki standa undir þeim væntingum. Að vera fjarlæg nemendum gerir mér 

erfitt fyrir að afmá hlutverk nemenda og kennara, þá viðhafast 

valdatengslin. Ég næ ekki að kynnast þeim og þá á ég í erfiðleikum með að 

færa valdið yfir til þeirra, virkja þau og gefa þeim hlutdeild í því sem ég er að 

gera. Mögulega þarf ég að staldra við, skoða hvað fleira gæti haft áhrif á 

framgang kennslu eins og einn samkennari minn í lífsleikni benti mér á 

þegar ég var að deila reynslunni af tímanum: „Unnur, sumir tímar eru bara 

ekki góðir, við getum ekki alltaf verið 100% og stundum hefur þetta ekkert 

með okkur að gera. Það eru líka oft þeir tímar sem ganga illa þar sem við 

sem kennarar lærum mest“ (Rannsóknardagbók, 30.09.14). Þessi 

athugasemd var góð til að minna mig á að ég er hluti af því lærdómsferli 

sem á sér stað, ég stend ekki fyrir utan það og stjórna, og því er mikilvægt 

að greina þá þætti sem hafa áhrif á aðstæður til að geta lært af þeim. 

Oft var ég að takast á við hlutverkin, hvernig er að vera kennari, hvaða 

kosti hefur það í för með sér og hvernig er það ólíkt hlutverki lóðsa. 

Munurinn á hugtökunum kennari/lóðsi er að miklu leyti fólginn í 

valdatengslum milli „kennarans/lóðsans“ og nemenda. Þegar ég skoða 

ígrundun sé ég að mér er hugleikið að ég skuli ekki hafa félaga (e. partner) á 

vettvangi11, eins og ég hef vanist í óformlegu námi. Einhvern sem getur 

tekið þátt í umræðu um þá efnisþætti sem bera á góma, rætt 

einstaklingsmál, tekið sameiginlega ábyrgð og aðstoðað mig við að leita 

lausna við þeim viðfangsefnum og aðstæðum sem upp koma í vinnu með 

ungmennum. Þetta endurspeglast í ígrundun eftir kennslustund. Þar segi ég: 

                                                            
11 Vettvangurinn í þessu tilviki er skólastofan eða aðstæður þar sem ég vinn með 

hópnum/bekknum. 



 

62 

„Hvað brunnaverkefnið varðar leystu þau það vel og hlógu 

mikið, höfðu gaman að þessu. Ígrundunin við það gekk vel en 

þar fann ég hvað það er vont að hafa ekki „partner“, annan 

kennara/félaga með mér, því að það er ógerlegt að vera með 

virkt samtal í svona stórum hóp“ (Kennsluáætlun, 04.11.14). 

Að ná til hvers og eins einstaklings og tengjast þeim sem kennari held ég 

að sé flókið og kannski að einhverju leyti óraunhæft markmið. Ég lagði mig 

þó alla fram um það með því að vera virk, sýna nemendum einlægan áhuga, 

virðingu og umhyggju12. Þannig vildi ég virkja þau með mér, gera þau að 

ábyrgum þátttakendum í þeirra námi/lífi. Ég trúi líka að það skipti máli að 

vera til staðar fyrir hvern og einn. Það sé lykilatriði í því að jafna út 

valdastöðu kennara og nemenda og skapa andrúmsloft umhyggju og 

virðingar þar sem nemendum líður vel og geta tjáð sig, átt í samskiptum og 

unnið óáreitt og frjálst. Í því felst líka að sýna annarri manneskju virðingu, 

með því að hlusta á hana af áhuga og hvað hún hefur að segja segir til um 

hvernig virðing birtist í samræðunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Þetta voru leiðarljós mín og ég hef oft þurft að á minna mig á þau, ég átti 

líka eftir að reka mig á. Ég fann hvernig ég þráði fagsamtal til þess að átta 

mig betur á einstaklingum innan hópsins og hvernig ég gæti betur gefið 

þeim eignarhald yfir þeim verkefnum sem við vorum að vinna, önnur augu 

sem myndu gagnast mér í að koma auga á hvar hópurinn væri staddur með 

tilliti til líðanar einstaklinga og hópaþróunar. Ég fann sérstaklega fyrir 

þessari einsemd þegar ég tókst á við einstaklingsmál. Gildi mín og nálgun 

voru ekki nóg og það kom fyrir að ég náði ekki þeim tengslum sem ég sóttist 

eftir.  

Nemandi var ítrekað með tóbak í vörinni sem er ekki leyfilegt í 

kennslustund. Þegar ég bar það upp við hann laug hann til um að hann væri 

annaðhvort ekki með neitt eða um tyggjó væri að ræða. Ég gerði 

nemandanum og samnemendum hans það skýrt að með því að ljúga svona 

að mér missti hann traust mitt. Það virtist ekki ná til hans, í framhaldi af því 

ræddi ég við hann um gagnkvæma virðingu. Í þessari dagbókarfærslu ber ég 

kennsl á að þetta hefur ekkert í raun með mig að gera heldur einstaklinginn 

sem á í hlut og viðhorf hans til kennara. Ég held áfram og skrifa: 

                                                            
12 Virðing er hluti af umhyggju. En virðing felst í ákveðinni fjarlægð, meðan að 

umhyggjan krefst nálægðar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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„Tómt augnaráð hans og uppgjöf fyrir sjálfum sér var áberandi 

í röddinni hans. Virkilega leiðinlegt. Ég veit ekki með samband 

okkar“ (Dagbók, 24. 09. 14). 

Ég óttaðist það að þetta atvik yrði til þess að ég missti tengsl við þennan 

einstakling. Ég setti tilfinningar á það sem ég var að fást við (að finnast þetta 

leiðinlegt) og þar fann ég aftur tenginguna við lóðsann, sem lætur sér þykja 

vænt um viðföng sín, þau eru ekki einungis nemendur heldur persónur, 

ungmenni sem eru að takast á við sjálf sig og umhverfið sitt. 

 „Í fyrsta skipti upplifi ég að nemandi hafi ekki þörf fyrir 

virðingu (er hann með svona lágt sjálfsmat?). Þetta hafði með 

einn nemanda að gera, hann laug að mér vísvitandi, vitandi að 

hann myndi missa virðingu mína í kjölfarið (Dagbók, 24. 09. 

14)“.  

 Þrátt fyrir vonbrigði mín í tilviki þessa nemanda ákvað ég að gefast ekki 

upp á honum. Hann sýndi mér óvirðingu með því að ljúga svona að mér, en 

mér fannst mikilvægt að halda áfram að minna hann á að ég væri til staðar. 

Ég bað hann nokkrum sinnum að staldra við eftir tíma til þess að ræða við 

hann í persónulegra samtali. Í fyrstu ræddum við eingöngu um kennsluna, 

árangur hans í skólanum. Hann hafði forðast að ræða um tilfinningar og var 

oft fjarlægur í samtalinu. Samband okkar breyttist lítið en ég fann að hann 

lagði sig frekar fram um að standa sig vel í áfanganum. Þetta fannst mér að 

einhverju marki koma í stað þess að hafa ekki félaga með mér í stofunni, að 

taka nemandann út fyrir kennslustundina. 

Eftir að rannsóknartímabilinu lauk hélt ég áfram að kenna þessum sama 

nemanda. Hann er ennþá fjarlægur mér, en það hefur þó eitthvað breyst. 

Honum virðist mikið í mun að sanna að hann valdi náminu sem hann 

stundar hjá mér og leggur sig frekar fram í tímum hjá mér, sem er 

ánægjuleg þróun. Ég dreg þann lærdóm af okkar samskiptum að það er gott 

að minna sig á að öll samskipti eru ekki farsæl og ekki eftir mínu höfði og 

það að þessi nemandi hafi valið að vera fjarlægur mér þýðir ekki að ég hafi 

ekki staðið mig eða misst sjónar á því hvernig kennari ég vil vera og að 

mikilvægt er að vera til staðar, sama hverjar aðstæðurnar eru. 

Á rannsóknartímabilinu lét ég nemendur tvisvar sinnum setja fram 

skoðun sína á áfanganum lífsleikni, gefa sjálfum sér einkunn og kennaranum 



 

64 

og koma með hugmyndir að úrbótum, hvernig okkur13 mætti takast betur 

til. Þetta mat varð vísbending um hvort ég væri að ná að skapa andrúmsloft 

umhyggju, þar sem jafnað væri á valdastöðum milli mín sem kennara og 

þeirra sem nemenda. Upplifun mín er að nemendur eru jákvæðir þegar það 

kemur að því að meta mig sem kennara, en frá því ég var kennaranemi hef 

ég stuðst við nemendamat og hefur það verið mikil hvatning í starfi. Skrif 

nemenda gáfu mér einnig vísbendingu um hvernig þeir upplifðu nálgun 

mína og framsetningu námsefnis. Ég tók handahófskennt myndir af 

ummælum til að tryggja að ég veldi ekki það sem kæmi sér best fyrir mig, 

hér eru dæmi um þrjár umsagnir (15. 10. 14): 

„…ég gef kennaranum 10 í einkunn af því að hún gerir tímanna 

skemmtilega og áhugaverða, svo krakkarnir nenna að læra og 

mæta í tíma“. 

 „…ég gef kennaranum tíu í einkunn, því hún er alltaf glöð og í 

góðu skapi og kemur með fjölbreytt og skemmtilegt efni í 

tímana“. 

„Kennarinn fær 10, mér finnst gott að koma inn í tíma og það 

er alltaf gott andrúmsloft inn í tíma. Mér finnst kennarinn 

hlusta á það sem maður er að segja og er mjög hress“. 

Það sem mér fannst einstaklega áhugavert að sjá var að nemendur 

tilgreindu mörg fas mitt. Það að ég væri glaðlynd, í góðu skapi og hress, 

þetta þótti þeim skipta máli og hafa áhrif á hvort að kennslustundin væri 

skemmtileg. Jafnframt að það gæti haft áhrif á áhuga nemenda til náms. Að 

nemendur „nenni“ að mæta í tíma og læra, gefur til kynna að nemendur 

upplifi visst eignarhald í námi sínu. Þau leggja sig fram um að mæta af því að 

tímarnir eru áhugaverðir. Ég tók þessu sem skilaboðum um að halda áfram 

að vera ég sjálf í kennslunni, finna leiðir til að sýna umhyggju, hlýju og 

áhuga. „Kennarinn hlustar“ bendir til að nemandinn upplifi að ég virði 

hugmyndir/skoðanir hans, það er mikilvægt þegar unnið er með þátttöku og 

                                                            
13 Í kennslu forðast ég gagngert að stilla kennslunni upp sem ég (kennarinn) og þið 

(nemendur). Þá notast ég við okkur. Þetta geri ég til þess að stuðla að samábyrgð 

en jafnframt til þess að draga úr aðgreiningu kennara og nemanda. Aðgreining 

mótar ekki bara sjálfsmynd hvers og eins heldur hópsins eða samfélagsins sem 

viðkomandi tilheyrir. Með því að skilgreina aðra er auðveldara að skilja og flokka 

það sem áður var óþekkt (Kristín Loftsdóttir 1997:92). 
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valdeflingu. Að fá umsögn á starf mitt frá nemendum var gefandi og hvatti 

mig til þess að halda áfram og gefast ekki upp á því sem ég væri að gera 

þrátt fyrir að efasemdir í tengslum við vinnu mína létu stundum á sér bæra.  

Í lok áfangans komu enn fleiri jákvæð og hjartahlý skilaboð frá 

nemendum. Þau gefa frekar til kynna hvernig ég vann með hlutverk og 

valdatengsl. Hér eru fimm dæmi valin handahófskennt úr 

nemendaverkefnum í lífsleikni (02.12.14): 

„Mjög fjölbreytt kennsla og mjög einfalt og þæginlegt að ná til 

kennarans því hún er á sama leveli og við (setur sig ekki á háan 

stól stall)“. 

„Unnur er yndislegasti kennari sem hefur kennt mér frá því ég 

bara byrjaði í grunnskóla og skóla yfir höfuð“. 

„Kennslan var oftast skemmtileg, því hún var svo fjölbreytt og 

öðruvísi og kennarinn alltaf hress“. 

„Frábær kennari, ber mikla virðingu til allra, sér okkur sem 

jafningja, er með fjölbreyttar og skemmtilegar 

kennsluaðferðir“. 

„Kennslurnar voru æðislegar. Þú sem kennari, varst frábær. 

Tímarnir gerðust miklu skemmtilegri með þér. Ég lærði mikið 

og á eftir að sakna þessa tíma“. 

Að eiga auðvelt með að ná til kennara, finna til umhyggju í garð hans og 

upplifa virðingu gefur til kynna að nemandanum líði vel, hann sé hluti af 

ferlinu þar sem hann er virkjaður og upplifir að hann njóti virðingar. Þessi 

mikla jákvæðni og þakklæti nemenda, fékk mig til þess að hugsa um stöðu 

nemandans sem metur kennara og hvort mér hafi í raun tekist að brjóta 

niður valdastöðu kennarans. Nemendur tala um að ég nálgist þau sem 

jafningja og það er til marks um að gildi mín hafi mótað nálgun mína, ég hafi 

afbyggt mínar hugmyndir um kennarann sem er fjarlægur. Ég vissi þó að 

auðvitað hefði ég tekið feilspor og missést varðandi einhverja nemendur. Ég 

varð glöð að finna orð eins og „oftast“ því ég neita að trúa að hlutirnir hafi 

ekki verið misgóðir. Kannski er fólginn ákveðinn vandi í að nemendur meti 

ákveðið tímabil í heild sinni. Matsblöðin urðu verkfæri, hvatning fyrir mig 

sem kennara og voru mér mikið hrós, áskorun um að halda áfram þeirri 

kennslufræði sem ég hef þróað með mér. Nemendur virtust sáttir við 

tilraunir mínar til þess að viðhalda gildum mínum úr óformlegu námi í 

kennslu.  
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4.3 Nemandi eða ungmenni, persónan eða hlutverkið 

„Er búin að undirbúa þennan fína tíma, en finnst ég vera 

óundirbúin og illa stemmd. Langar að kippa því í lag, það virðist 

samt vera að ég nærist á orkunni þeirra. Þegar 

kennsluáætlunin stendur ein er hún óspennandi og oft á tíðum 

óyfirstíganleg. Um leið og þau koma inn í spilið þá virðist þetta 

oftar en ekki verða lifandi, spennandi“ (Dagbók, 08.09.14). 

Þessar hugleiðingar skrifaði ég hjá mér við upphaf rannsóknarinnar. Ég 

hafði ekki gert ráð fyrir margbreytileika nemenda við skipulag 

rannsóknarinnar en það er bersýnilegt að ég hef trú á faginu, námsefninu og 

hvernig ég mun „tækla“ það. 

Nemendur koma á orku inn í kennslustundina sem gefur henni gildi, ég 

treysti að nemendur hafi áhrif á efnisþætti og umbreyta kennsluáætluninni, 

sem er til marks um hvaða aðferðum ég beiti í kennslu. Í dagbókina mína 

hef ég skrifað þessu tengt: „…það eru nemendurnir sem koma til með að 

vera veðrið í þessu landslagi sem ég hef sett upp og ég mun ekki geta haft 

stjórn á þeim (sem betur fer)“ (Dagbók, 27. 08. 14). Það sem ég set fram 

hverju sinni breytist með tilkomu nemenda og geri ráð fyrir að þeir móti 

hana í samstarfi við mig. Það er í samskiptum og samtali við nemendur þar 

sem „töfrarnir“ gerast þar sem efnisþættir verða skýrir og áherslur 

kennslustundanna koma fram. Þannig glæða nemendur efnið lífi. 

Ég sé áskoranir felast í því að „tækla“ einstaklinga og virkja þá með 

jákvæðni að leiðarljósi. Nemendur eru ófyrirsjáanlegir, gera óútreiknalega 

hluti og þannig á ég oft í samtali við sjálfa mig um þá. Ég er spennt að takast 

á við ólíka einstaklinga og sjá hvernig mér tekst að tengjast þeim. Eftir fyrstu 

kennslustund hef ég strax komið auga á áskoranir í nemendahópnum, þrjá 

drengi með fíflalæti þar sem hópurinn sýnir félagslegt taumhald með að 

setja upp ýmis svipbrigði. Ég fagna áskorunum og mér finnst skemmtilegt að 

takast á við þær. Nemendur eru áskorunin, það ófyrirsjáanlega. Það sem ég 

sé há þessum drengjum er að þeir geta ekki sleppt tökum á fíflalátunum, 

leyft sér að vera þeir sjálfir. Í mínum huga var greinilegt að þeir voru 

óöruggir. Ég  velti fyrir mér hvernig ég gæti aðstoðað þá við að fella grímuna 

og taka þátt af einlægni. Þetta hef ég skrifað um þessa þrjá drengi: 

„En þessir strákar verða kannski „challenge“… Nemendurnir eru 

veður þess kennslufræðilega umhverfis sem ég var búin að sjá 

fyrir mér“ (Dagbók, 26. 08. 14).  
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Í kennsluáætlun frá þessum tíma kemur fram í endurlitinu að ég sé 

ákveðnir nemendur eiga erfitt með að vera einlægir, sérstaklega í „leikjum“ 

sem eru til þess fallnir að þeir þurfi að stíga út fyrir þægindasvæðið sitt. Ég 

skynja að ég hef ákveðnar væntingar um hvernig muni ganga og fókusinn er 

enn að verulegu leyti á hina ytri þætti, viðfangsefnið, kennsluáætlunina, 

ekki á innra rýmið, einstaklingana og þessi persónulegu tengsl. 

Kennsluaðferðir og undirbúningur minn hjálpa mér að nálgast viðfangsefnin 

og nemendur, hversu ögrandi sem þau kunna að vera. Ég hugsa aðferðir 

mínar og persónuleg markmið til að takast á við fjölbreytileika 

nemendahópsins eins og eftirfarandi dagbókarfærsla gefur vísbendingar 

um: 

„Að gefa ekki afslátt, takast á við áskoranir einstaklinganna af 

nærfærni og umhyggju. Gefa mér tíma í verkefnin frekar en að 

sleppa verkefnum“ (Kennsluáætlun, 28.08.14). 

Nemendur eru ólíkir og læra á mismundi hátt. Það er auðvelt að geta sér 

til um að þessir þrír drengir hafi lært fullt á því að takast á við sjálfa sig í 

tímunum. Þó þeir hafi í tilsvörum svarað kjánalega, jafnvel „bullað“ þegar 

krafist var þess að þeir segðu frá sjálfum sér. Kannski voru þeir hreinlega 

ekki færir um meira. Þetta kemur einstaklega vel við gagnrýni á hið 

formlega skólakerfi, sem krefst meðalmennskunnar, þátttöku og samstíga 

hegðunar nemenda. Nemendur eru ólíkir innbyrðis og bregðast ólíkt við 

kennslu-aðferðum og nálgunum. Það tók þessa drengi nokkra mánuði að 

verða samstíga hópnum og þeir áttu verulega erfitt með það.  

Ungmenni líta á hlutverkið nemandi mismunandi augum. Þegar ég hóf 

rannsóknina þótti mér áhugavert að vita hvernig nemendur skilgreina 

nemanda og hvernig þeir upplifa sig sem nemendur. Ég notaði annars vegar 

samtalið og dagbókina mína til þess að kortleggja umræður um þetta 

málefni við nemendur en einnig lét ég þá skoða sjálfan sig, styrkleika sína og 

veikleika þegar kemur að hlutverkinu nemandi. Í umræðum í einum tíma 

kemur fram  að nemendur hafa mjög skýra afstöðu til þess hvað felur í sér 

að vera nemandi. Ég hripaði á töfluna það sem nemendur sögðu hlutverk 

nemenda: 

- Þeir hlusta („þegja“ sagði einn nemandi) 

- Þeir fylgja fyrirmælum kennara 

- Stundvísir 

- Taka þátt 

- Læra heima 



 

68 

Þetta voru megináherslur nemenda, áherslur sem snúa að formlegu 

hlutverki þeirra um hvernig nemendur eiga að haga sér. Þetta þótti mér 

áhugavert með tilliti til þess hvernig ég lít á nemendur. Ég vil sjá nemendur 

sem virka þátttakendur í að skapa það nám sem fer fram. Einstaklinga með 

ólíkt bakland sem hafa ólíka rödd og ólíkar þarfir. Í kjölfar þessa varpaði ég 

fram spurningunni: „Eiga nemendur ekki að tala, hafa skoðanir á því sem 

tekist er á við, vera þátttakendur?“ Einn nemandi sem kemur úr grunnskóla 

þar sem lýðræðislegum kennsluaðferðum er beitt sagði strax: „Jú en þannig 

vinna bara ekki allir kennarar“ (Dagbók, 02. 09. 14). Þetta fékk mig til þess 

að ígrunda valdataflið milli kennara og nemenda. Það er spurning hvort búið 

sé að skilgreina formlegt hlutverk nemenda, þar sem þeir eru gerðir 

valdaminni og hvort nemendur hafi samþykkt þetta hlutverk gagnrýnislaust. 

Þetta ræddum við og ég benti á fáránleika þessa ólíku hlutverka, til dæmis 

það rými sem kennarinn tekur í stofunni, fremst við stórt kennaraborð með 

áberandi betri stól en nemendur. Við þetta upphófst samtal og nemendur 

ræddu hugmyndir sínar. Þá var mér umhugað um hvernig ungmenni 

skilgreina hlutverk lóðsa. Lóðsi gefur mikið frelsi til þess að ungmenni vinni 

að sínum eigin hugðarefnum, frjáls frá kennsluáæltununum, 

námsáætlunum og Aðalnámskrá (Doyle, Doyle, 2003).  

Óformlega námið styðst við heimspekilegar aðferðir þar sem umræða er 

höfð að leiðarljósi, ungmennin eru þar á jafningjagrundvelli og aðferðin nýtt 

til þess að jafna valdastöðuna. Í félagsstarfinu móta ungmennin 

sameiginlega reynslu og með ígrundun verður til upplifun sem situr eftir í 

hugum þeirra (Dewey, 2000b). Þau hafa algert val og eru ábyrg fyrir því sem 

þau taka sér fyrir hendur. Það er lítil endurtekning og mikill lærdómur. 

Þessu velti ég fyrir mér í samhegni við hugmyndir nemenda og spyr sjálfa 

mig í kjölfarið í dagbókinni minni eftir tíma (02.09.14): „Hvernig fæ ég 

nemendur til þess að afmá þá mynd sem þeir hafa af nemandanum og 

hugsa hana upp á nýtt, nemandi sem er hluti af samfélagi skólans, virkur 

þátttakandi þar sem rödd hans skiptir meginmáli og hann er ekki bara 

ábyrgur skyldum sem kennarinn setur á hann heldur gerir hann kröfur til 

sjálfs síns?“ Þessari spurningu er ekki auðsvarað og í gegnum 

rannsóknarferlið tók ég hana ítrekað til umræðu við rýnivin til þess að fá 

frekari skilning og umræðu um nemandann, eins og sést í eftirfarandi 

samtalsbroti sem átti sér stað á kaffihúsinu Stofunni, (24. 11. 14): 

Unnur: … Ég hef bara hlutverk að vera kennari og þau hafa 

bara félagsmótaða hugmynd um hvað kennari er… 
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Rýnivinur: …já, og þau bara sýna enga ábyrgð á meðan 

kennarinn er í rýminu, þá er bara, þá eru þau bara 

Unnur: .. Bara ha, ég? 

Rýnivinur: …Það er alveg þannig á námskeiðum þau bara gera 

ekki neitt nema með leiðbeiningum… 

Í framhaldi segir rýnivinur frá því hvernig hann upplifi að þátttakendur í 

námskeiðum sem kennd eru með aðferðum óformlegs náms tengi námið 

alltaf reynslu sinni. Það er, þau skilgreina sig ekki einungis sem 

þátttakandann heldur taka til greina það sem gerist á kaffistofunni og í 

óformlegu spjalli. Þannig tengjast námskeiðin samfélaginu og þátttaka 

þeirra verður merkingarbær. Þessi umræða vakti mig til umhugsunar um að 

þarna liggur kannski einhver grundvallarmunur, það er nemendur eru 

aðeins í hlutverki sínu þegar þau eru innan kennslustofunnar. Þegar þau eru 

utan hennar eru þau eitthvað annað og þau sjá mögulega ekki tengslin þar á 

milli.  

Rýnivinur bendir á aðra hlið nemendans það er nemandinn sem neytandi 

náms, neytandi en ekki þátttakandi sem tekur ekkert endilega ábyrgð 

heldur gerir einungis það sem ætlast er til af honum. Ef ég tek enga ábyrgð 

get ég verið óheiðarlegur þegar það hentar, í aðstæðum sem ég mundi 

almennt ekki ljúga. Í kjölfar þessara vangnaveltna spurði ég nemendur 

hreint út hvað þetta varðar, spurningin var eitthvað á þessa leið: „Hver er 

neikvæð birtingarmynd nemandans?“ Nemendur svöruðu (Dagbók, 02. 09. 

14): 

„Nemendur segjast vera að fara á klósettið þegar þeir eru í 

raun að fara að hitta vin frammi á gangi.“ 

„Nemendur fela símanna sína undir borði eða bakvið töskuna 

sína svo þeir geti verið í símanum í tíma.“ 

„Nemendur segja, nei ég er ekki með bagg þetta er bara tyggjó 

en eru í raun með í vörinni.“ 

„Nemendur segjast vera að fara að ná sér í vatn þegar þau vilja 

fara aðeins og tjekka á stemmningunni í matsalnum.“ 
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Þessum svörum fylgdi samræða um hvað lægi þarna að baki. Ég spurði 

nemendur einfaldlega af hverju nemendur bæðu ekki bara um leyfi til að 

fara afsíðis, ef þau þyrftu andrými? Nemendur voru fljótir að svara því 

„kennarinn myndi aldrei leyfa það“ (Rannsóknardagbók, 02.09.14). Í þessum 

samskiptum fannst mér birtast skýrt að nemendur upplifa sig valdalausa 

gagnvart kennaranum. Ég ákvað að vinna með hópnum að því að setja 

okkur sameiginleg viðmið, hvað okkur þætti eðlilegt í samskiptum okkar á 

milli. Ég benti nemendum til dæmis á að mér þætti einkennilegt að þeir 

bæðu mig um leyfi til þess að fara á klósettið. Ég á ekki að hafa vald yfir því 

hvort nemendur geti farið á klósettið. En aftur á móti sagði ég þeim að 

okkar á milli þyrfti að ríkja traust. Ef þau fara afsíðis til þess að fara á 

klósettið þá verð ég að geta treyst því að þau séu ekki að fara til þess að 

gera eitthvað sem er ekki leyfilegt. Þau viðmið sem hópurinn ákvað voru 

þessi: 

- Engir símar (gefa áminningu ef hann er uppi við og  

taka hann síðan) 

- Taka virkan þátt – Mæta með meðvitund 

- Láta vita ef maður ætlar afsíðis 

- Nota nöfn – Sýna hvort öðru virðingu 

Þetta var liður í því að reyna að afbyggja hlutverkin kennari/nemandi, en 

ég átti eftir að þurfa að beita öllum verkfærum mínum til þess að fá þau 

með mér, vera virk, taka ábyrgð en jafnframt til þess að ná til þeirra á 

persónulegum grundvelli. Eftir að viðmiðin urðu til greindi ég að nemendum 

leið vel, þeir voru fúsir til þess að fylgja eigin viðmiðum. Ef markmið mitt 

með nemendum er samstarf þá er mikilvægt að þátttakendur/nemendur og 

lóðsi/kennari taki þátt í því að móta sameiginlegar reglur og viðmið. Það 

hvetur alla til þess að taka þátt og fylgja settum reglum eða viðmiðum en 

hugmyndin er  í anda hugmynda Dewey þegar hann talar um það að  gera 

nemandann að ábyrgum þátttakenda í menntun sinni (Edda Kjartansdóttir, 

2006). 

4.4 Umhverfið og aðferðir 

Borgarholtsskóli er snyrtilegur og stofnanalegur framhaldsskóli, bóknámið 

er í meginbyggingu skólans sem er stórt gímald á þremur hæðum með 

löngum flúorlýstum göngum. Mikill metnaður er lagður í að halda skólanum 

hreinum, því er meðal annars fylgt eftir með því að nemendur og kennarar 

ganga ekki inni á útiskóm. Veggir skólans eru hvítir. Í hverri stofu eru 

hefðbundin borð og stólar með kóngabláu áklæði. Ekkert útisvæði tilheyrir 
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skólanum nema gríðarstórt bílaplan. Skólinn er staðsettur í Víkurhverfi í 

Grafarvoginum.  

Í dagbókinni minni vísa ég oft til kennslustofunnar sem „tilraunaglass“. 

Ég nota það líka í samræðu við rýnivin og segi þar: „…þetta tilraunaglas, 

þessi kennslustofa gefur mér ekki færi á gera mig nálæga þeim…“ 

(07.09.14). Ég þrái það að skilja við hlutverkin (kennari/nemandi) en 

jafnframt greini ég að ég eigi erfitt með rýmið, skólastofuna, skólann. Ég 

leitast við að skilja við umhverfið, umbreyta skólastofunni og staðsetja mig í 

rými ólíkt því sem hefðbundið er kennara. Í dagbók minni hef ég skrifað: „Í 

dag ætla ég meðvitað að staðsetja mig aftast í stofunni, ekki vera við 

kennaraborðið, ætli það hafi áhrif?“ (09.09.14). Í tímanum vorum við í 

fyrstu að vinna með jógakennara, þar sem nemendur og kennarar tóku 

saman þátt í jóga. Eftir það var ígrundun um upplifun okkar og síðan tókum 

við hugleiðslu. Staðsetning mín kom engum á óvart og þau voru fljót að 

bregðast við staðsetningu minni með því að setjast í hring, form sem ég 

nota oftast þegar ég vinn inni í kennslustofunni. Í kennsluáætlun (09.09.14) 

undir nálgun (formleg) hef ég skrifað: „að kenna tilfinninganánd í 

skólastofu, það getur orðið ópersónulegt…“. 

Í tímanum 9. september, 2014 í framhaldi af tilburðum mínum til þess að 

brjóta upp rými stofunnar, fór ég með nemendur út. Nemendur voru 

meðvitaðir um að þeir mættu eiga að von á því að fara út hvenær sem er, 

einn nemandi sagði við upphaf hverrar kennslustundar (og gerir enn): 

„Hvað ætlum við að gera í dag? Erum við að fara út?“ Ég var verulega 

ánægð með að þau gerðu ráð fyrir útiveru og fannst það vera til marks um 

að ég hafi sett ákveðinn tón sem nemendur skynjuðu. Í þessum tíma var 

verkefnið eftirfarandi: 

„Skynjunaræfing, kennari fer með nemendur í stutta göngu. 

Hér mun ég ganga að kirkjugarðinum. Þar sem markvisst er 

reynt að fá þau til þess að vera í núinu. Nemendur taka með sér 

blað og penna og eiga að skrifa eina ígrundun á leiðinni. Þau 

eiga að ganga í blindni (einn leiðir, hinn gengur). Hér er 

mikilvægt að brýna öryggisatriði. Að stoppa og taka eftir 

hljóðum og að þau smakki á einhverju; grasi, hundasúru, 

hvaðeina. Að þau labbi ein eitthvað stutt og skrifi ígrundun, 

hvernig líður þér núna? Hvað upplifðirðu í þessum 

skynjunaræfingum? Þá er deginum lokað með ígrundun og 

samspjalli“ (Kennsluáætlun, 09.09.14). 
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Veðrið var gott þennan dag og þegar við gengum gafst mér færi á að tala 

við einstaklinga, þarna gafst mér færi á að ræða við þau óformlega. Ég beitti 

opnum spurningum til að reyna að kynnast þeim betur. Það gafst vel. Ég gaf 

mér tíma til þess að ganga með ólíkum einstaklingum, fékk að heyra frá 

áhugamálum þeirra, foreldrum og vinum. Þarna hafði ég tekið hópinn út úr 

skólanum og útivistin gaf þeim það rými sem þurfti til að slaka á, vera þau 

sjálf. Ég var að vinna með að vera í núinu og hópurinn var virkur. Í ígrundun 

eftir kennslustund hef ég skrifað hvað gekk vel: 

„Útiupplifunin gekk framar vonum, það að fara í kirkjugarðinn 

til einveru var verulegt gæfuspor fyrir hópinn því það tengdi 

þau beint við hjartað. Þau töluðu öll um nálægð við dauðann 

og lífið í ígrundun sinni, sem var verulega ánægjulegt. Það var 

virkilega gott fyrir hópinn sem opnaði sig og samtalið varð 

einlægra“ (Kennsluáætlun, 09.09.14). 

Ég greindi þessa einlægni í sameiginlegri ígrundun hópsins. Þar töluðu 

nemendur um hvernig þeir tækjust á við ótta við dauðann og ástvinamissi. 

Aðrir nemendur deildu með hópnum hvernig það er að missa einhvern og 

hvaða tilfinningar koma í kjölfar þess að fara í kirkjugarð. Í dagbókina mína 

hripaði ég niður þetta: „þakklæti, sorg, hlýju og ást, allt tilfinningar sem 

nemendur tilgreindu eftir að hafa gengið í gegnum kirkjugarðinn ein, það er 

mikið innihald í þessum upplifunum“ (Dagbók, 09.09.14). Með þessu 

verkefni fannst mér ég sjá skýr tengsl milli útiveru og þess sem ég hef 

tilgreint sem óformlegt og hvernig tengja má þessa tvo þætti til þess að 

nálgast þá þætti sem markmið mitt var að vinna með sem var einlægni og 

tilfinninganánd. Fleiri upplifanir á að brjótast út úr umhverfi skólans og fara 

með nemendur út segja sömu sögu, sjá eftirfarandi ígrundun í 

kennsluáætlun: 

„Þá var tekin „skyndiákvörðun“ um að fara út, sem hluta af 

duldum markmiðum mínum um útinám. Þá fór ég með þau út í 

grenjandi rigningu, lét þau vinna verkefni á stæðinu fyrir utan 

skólann. Það tók á, bæði var ótti við að eldri nemendur myndu 

sjá til og þau gerðu sig að fíflum en jafnframt að þeim yrði kalt 

eða þau yrðu blaut. Þetta var því mjög góð æfing og það vann 

með að það var grenjandi rigning. Sameiginleg upplifun og 

reynsla sem hægt var að vitna til“ (Kennsluáætlun, 02. 09. 14). 
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Í þeim tilvikum sem við fórum út þurftu nemendur að takast á við sig 

sjálfa með því að stíga út fyrir þægindarammann. Ekki einungis hvað varðar 

staðsetningu. Þennan dag var úrhellisrigning, nemendur hlógu og kvörtuðu 

til skiptis. Mig langaði mikið að ögra þeim og koma þeim af stað í frekari 

hópþróun. Þetta verkefni var ágætis skref í þá átt. Þetta var líka góð æfing 

fyrir mig að vera „leiðinleg“ því það getur verið óvinsælt að senda 

framhaldsskólanemendur út. Eftir á að hyggja yfirgnæfði hláturinn 

neikvæðnisraddirnar. Ég skynjaði að þessar útiupplifanir fengu nemendur til 

þess að skilja við formlega hlutverkið sitt, sleppa tökum á grímunni og verða 

auðmýkri. Úti voru þeir áberandi meira tengdir tilfinningum sínum, eða þeir 

sýndu þær frekar, voru virkir og fúsir til þátttöku.  

Ég greini það úr gögnunum að ég kann vel við óformlega þætti. Þegar ég 

beiti aðferðum óformlegs náms færir það mig nær nemendum. Að fara með 

nemendur út úr kennslustofunni, að vinna með tilfinningar og samtalið varð 

til þess að ég náði fram mörgum þeim meginmarkmiðum sem ég stefndi á 

að nota í upphafi. Úr dagbókinni minni frá 14. október, 2014 kemur þetta 

meðal annars fram: 

„Óformlegt spjall eftir tíma, þægilegt og skemmtilegt. Allt sem 

er utan þess formlega virðist vinna með mér og þeim, þau eru 

afslappaðri og eiga auðveldari með að koma frá sér. Þá eru 

þau líka yfirleitt í minni hópum og geta nálgast viðfangsefnin á 

sínum forsendum, eru skoðanaglaðari og ákveðnari. Þar eru 

þau líka algerlega frjáls frá því að vera í iphone eða utan við 

sig, þau eru virk í mómentinu!“ 

Í óformlegu námi eiga þátttakendur að upplifa sig sem hluta af heild, að 
þeirra skoðanir skipti máli, ekki endilega að þeir séu metnir út frá 
námsárangri heldur út frá þeirra eigin verðleikum og reynslu. Í aðstæðum 
þar sem ég næ þessum áherslum fram líður mér best og finnst ég oftar en 
ekki geta tryggt að nemendur tileinki sér og taki þátt í að móta það nám 
sem fer fram. Ein leið til þess að ná fram persónulegu samtali við nemendur 
var að taka við þá einstaklingsviðtöl, þar sem ég leitaðist við að ræða um 
líðan og tilfinningar. Nemendur máttu vera persónulegir, en þeim var líka 
frjálst að tala um þætti sem sneru að skólanum og kennslu. Í þessu samtali, 
reyndi ég að ná fram óformlegu spjalli og vinna með einstaklingana með 
persónulegri aðferðum. Úr einstaklingsviðtölum þar sem ég reyni að búa til 
þetta óformlega spjall og nánd má sjá setningar eins og: „…Hann var 
meðvitaður um hvernig hann kemur fyrir, greinilegt að það hefur verið talað 
við hann áður. Hann tók vel í spjallið og það færði mig nær honum að ræða 
saman“ (Dagbók, 30.04.14). Þarna hef ég tekið á tal einstakling sem ég átti í 
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erfiðleikum með inni í kennslustund. Hann var fjarlægur, duglegur að vera í 
símanum og gaf lítið færi á sér í samtali við samnemendur og mig. Þegar ég 
tek þennan nemenda á tal finn ég hvernig hann bregst ólíkt við mér, í 
kennslustundinni á hann erfitt með að vera þátttakandi en í samtalinu gat 
hann gert vel grein fyrir afstöðu sinni og ástæðum þess að hann horfir 
frekar niður í símann heldur en upp í hópinn. Honum fannst erfitt að halda 
einbeitingu í stórum hópi og erfitt að taka þátt í umræðum þar sem margir 
tala, það hentaði honum betur að vera í persónulegu samtali, þar var hann 
ófeiminn við að vera einlægur. 

Samtölin reyndust mér gott verkfæri til að nálgast nemendur. Þar gafst 
mér færi á að skapa aðstæður til að deila, tengjast þeim og vera persónuleg. 
Í tilviki eins nemanda hafði ég tekið eftir streitu- og kvíðaeinkennum í fari 
hans. Þegar ég býð honum í viðtal, sest niður með honum í stofunni segir 
hann mér lítillega af reynslu sinni. Ég bregst þá við með að segja af sjálfri 
mér í von um að samkennd geri okkur nánari. Ég segi nemandanum frá 
upplifun minni af missi, erfiðri reynslu sem hefur mótað mig. Ég geri það til 
að opna á hjartans mál, þarna tek ég ákveðna áhættu, sýni auðmýkt og 
traust. Að deila af sjálfri mér gerði það að verkum að nemandinn gat opnað 
á það sem lá að baki hegðunar hans og upphófst einlægt spjall um lífið og 
dauðann. Í dagbókina mína hef ég í kjölfarið skrifað „..Ég ákvað að deila 
persónulega af mér, við það opnaði nemandi sig og verulega gott samtal 
hófst, þar sem ég fékk að skilja frekari ástæður ýmissa þátta sem hafa legið 
óljósir og ég hef verið að spá í… (Dagbók, 21.10.14).“ Þarna varð einlægni og 
umhyggja lykill að samtali sem færði mig og nemandann nánar hvort öðru. 
Öll tækifæri til samtals voru meðvitað nýtt til þess að tengjast þessum 24 
nemendum. 

4.5 Samstarf og fagvitund 

Í rannsókninni fann ég hvernig ég réð betur við þau hugtök sem við unnum 

með og kenndi í samræmi við þá kennslufræði sem ég beitti. Ég varð 

öruggari á fundum og var oftar en ekki sú sem leiddi umræður kennara. 

Þetta kom fram í umræðum samstarfsfólks míns um hvernig það nýtti sér 

kennsluáætlanir mínar, sjá samtalsbrot að neðan (Dagbók, 05.12.14): 

Kennari 1: „ …Faglegt að fá kennsluáætlanir, dýpkaði 

þekkinguna… Gott að geta unnið saman það nærir og hvetur, 

visst öryggi í að geta spurt og rætt saman. Verkefni Unnar setur 

ákveðið yfirbragð á önnina“. 

Kennari 2: „ …Gott að geta tekið úr kennsluáætlunum þínum 

það sem hentaði hverju sinni“. 
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Samstarfskennarar nýttu sér rannsóknarvinnu mína og sérstaklega 

haldbær verkefni í tímum. Allar kennsluáætlanir setti ég inn á sameiginlegt 

svæði og oft var það þannig að kennarar sóttu í samtal um hvað ég sæi fyrir 

mér hverju sinni í kennslu. Það varð ekki mikil fagumræða um inntak og 

kom það jafnframt fram að einstaka kennurum þótti bók Ian Morris (2012) 

vera erfið og þar væru flókin hugtök. Kennarar höfðu áður stuðst við 

kennslubók sem er byggð upp á skriflegum verkefnum, bókin er einföld í 

framsetningu og gefur skýrar kennsluleiðbeiningar ólíkt bókinni „Að læra að 

sitja fíl“. Kennarar tóku fram að: 

Kennari 2: „… Hugsanlega hefði verið gott að vera með 

verkefnabók samhliða fyrir nemendur.“ 

Kennari 3: „…. Fílabókin (Að læra að sitja fíl) erfið bók, flókin 

hugtök. Fannst ég oft í lausu lofti.“ 

Kennari 4: „… Fílabókin er alger snilld, sum hugtökin erfið, ljúf 

og sæt“. 

Þarna endurspegla kennarar það sem ég hafði áhyggjur af í nálgun við 
nemendur, flókin hugtök sem erfitt er að kenna í kennslustofu. Áður fyrr 
hafa kennarar notast við verkefnabókina „Leikur að lifa“, bókin byggir á 
Aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 1999 en tekur jafnframt mið af nýrri 
Aðalnámskrá 2011. Bókin er einnota þar sem nemandinn skrifar inn í 
bókina, hún er 212 blaðsíður. Meginmarkmið bókarinnar (Guðrún 
Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2011) er að nemandinn kynnist 
sjálfum sér og tilveru sinni betur, að hann styrki tengsl við aðra og á hún að 
stuðla að borgaravitund. Það var ákveðið að hætta að nota þessa bók því of 
mikið var um skriftir og kennarar sáu lífsleikni ekki sem skriftarfag. 
Meginástæða þess að verkefnabók þótti ekki henta var sú að nemendur 
takast þá á við verkefni á einhæfan hátt þar sem niðurstaðan er 
fyrirsjáanleg. Ef bókin Nám í skóla um hamingju og velferð (Morris, 2012) er 
borin saman við kennslubókina Leikur að lifa (Guðrún Ragnarsdóttir og 
Margrét Guðmundsdóttir, 2011) má sjá að meginmunurinn liggur í 
hugmyndafræði bókanna. Fyrri bókin hefur mjög skýr markmið og leitar 
leiða til að mæta þeim markmiðum með fjölbreyttum aðferðum, hún hefur 
skýra kennslufræði og leggur megináherslu á velferð. Bókin nálgast 
viðfangefni sín með jákvæðni og hvetur kennarann til að nálgast nemendur 
persónulega, hún byggir á frásögnum, þroskasögum sem færa lesendann 
nær hugtökunum sem verið er að fást við. Seinni bókin hefur viðamikil 
markmið en enga eina skýra kennslufræði, hún býður upp á mörg góð 
verkefni sem kennarinn getur nýtt sér.  
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Bók Ian Morris (2012) hefur skýra og jákvæða nálgun, en það var fyrir 

tilstilli mitt að bókin var tekin til kennslu og bókin „Leikur að lifa“ (2011) var 

lögð til hliðar, kennarar gátu þó nýtt sér skrifleg verkefni úr bókinni, en sjálf 

gerði ég það ekki. Bókin er kennarabók og krefst þess að kennarar vinni úr 

henni verkefni og innlegg. Bækurnar eru ólíkar. Fílabókin byggir á 

hugmyndafræðilegri nálgun og setur lífsleiknikennslu í samfélagslegt 

samhengi. Hin bókin styðst við skrifleg verkefni sem miða öll að því að 

nemendur tengi reynslu sína og tilfinningar við efnisþætti. Kennarar 

studdust við leiðbeiningar mínar, en viðhorf mín til bókarinnar voru talsvert 

ólík þeirra, eins og kemur fram í dagbókinni minni (04.09.14): 

„Varðandi lífsleiknina… Hugsunin er að þetta sé of auðvelt og 

námsefnið of „gott“, fílabókin vinni að markmiðunum. En það 

sem vinnur á móti er hópurinn, erfiðir og ólíkir einstaklingar. 

Efnið liggur svo auðveldlega við námsþættina og annað“.  

Mér þykir bókin einstaklega hentug til kennslu og koma inn á þá 

meginþætti sem mér hugnast í kennslu lífsleikni. Þá tónar bókin vel við 

kennslufræði mína og markmið í kennslu. Ég sá tækifæri til frekara fagspjalls 

með því að innleiða hana í kennslu, þar sem bókin er kennarabók. Bókin 

hefði getað verið liður og hvatning í fagþróun fyrir okkur sem kennarahóp 

en jafnframt eflt samvinnu okkar á milli við að takast á við hugtökin og 

efnisþætti. Takmarkað fagspjall við kennara kom því kannski til af ólíku 

viðhorfi til þess efnis sem unnið var með.  

„Aðrir kennarar eru farnir að treysta á kennsluáætlanir og 

verkefni frá mér, eru að stóla á fagþekkingu mína … ….Það 

kannski kallast á við þá staðreynd að lífsleikni er órætt fag í 

skólanum og kannski ekki með öllu ljóst hvaða tilgang það á að 

hafa“ (Dagbók, 16.09.14). 

Þarna velti ég fyrir mér hvort samkennarar mínir, sem koma úr ólíkum 

kjarnagreinum og hafa ekki setið yfir lífsleiknifræðum eða kennslubókum í 

lífsleikni, finni fyrir ákveðinni vöntun á undirstöðuatriðum í kennslu þessa 

fags. Fundurinn í lok annar greindi frá að kennurum þykja sumum hugtökin 

flókin og erfitt að hafa ekki haldbær verkefni samhliða kennarabókinni. 

Liður í því að safna gögnum og tryggja framþróun og formlega ígrundun 

var að skipuleggja hvern tíma í kennsluáætlunarformi, þar sem ég kortlagði 

ólíka þætti eins og kennslufræðilega nálgun. Í fyrstu má sjá stuttar setningar 

eins og „passleg formlegheit með dassi af því óformlega“ (Kennsluáætlun, 
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26.08.14). Þarna er ég rétt að hefja rannsóknarferlið, ég var ekki búin að sjá 

fyrir af hverju nálgun mín markaðist. Á þessari setningu sést að ég er ekki að 

taka verkefnið of alvarlega heldur nálgast það af léttúð. Ég er óskýr í því 

sem ég ætla mér og það kemur ógreinilega fram hvernig ég móta nálgun 

mína. Ég var engu að síður örugg með það sem ég ætlaði að fást við, vissi 

hvaða verkefni ég ætlaði að leggja upp með, en átti erfitt með að færa 

aðferðirnar í orð.  

Þegar tók að líða á önnina má greina að ég er farin að spá frekar í hvaða 

aðferðafræði ég beiti, dæmi um þetta er að finna (09.09.14): „Reynslunám 

fyrst og fremst, með einhverskonar aðleiðslu. Þá er alltaf undirliggjandi 

félagsleg hugsmíðahyggja og útinám.“ Þarna næ ég að fanga betur í orð 

hvað ég er að fást við og get sett fram hverju ég vil ná fram í beitingu. Ég tek 

fram formlegar kennsluaðferðir eins og félagslega hugsmíðahyggju en 

jafnframt aðleiðslu. Þá splæsi ég því saman við reynslu og útinám. Þarna 

gefur framsetning til kynna hvernig ég hyggst vinna með hópinn. 

Framþróunin heldur áfram og ég verð skýrari í að yrða nálgun og áætlan í 

kennslu: „Nálgun byggir fyrst og fremst á einlægni og virðingu. Beitt verður 

afleiðslu þar sem byrjað verður á því að fá nemendur til að hugsa út frá 

sjálfum sér. Reynt verður að byggja á reynsluheimi þeirra og þekkingu í 

þessum efnum, en það er í anda Dewey. Þá verða þau hvött til þess að 

mynda sér skoðun á efninu (Kennsluáætlun 07.10.14).“ Í gegnum öll þessi 

dæmi má sjá að því lengra sem ég fer inn í ferli rannsóknarinnar, því skýrari 

og afmarkaðri verð ég í því að yrða það sem ég vil ná fram hverju sinni. 

Rannsóknin verður því liður í lausnamiðaðri hugsun tengdri viðfangsefninu, 

hvernig kenni ég lífsleikni svo hún hafi áhrif á nemandann. 

4.6 Samantekt 

Rannsóknarferlið leiddi ýmsa þætti í ljós sem ég hafði ekki komið auga á 

áður. Sem kennari, með litla starfsreynslu, fann ég fyrir ákveðnum 

vanmætti við að fara í verkefni af þessum toga. Mér fannst ég enn vera að 

fóta mig í kennslu, að móta hvernig kennari ég vil vera og hvaða þætti ég vil 

leggja áherslu á. Rannsóknin varð stór liður í að ég ætti auðveldara með að 

staðsetja mig bæði sem kennara á vettvangi en jafnframt kennslufræðilega. 

Ég öðlaðist frekari trú á aðferðunum sem ég beitti og ég náði betur utan um 

nálgun mína og gildi mín urðu afmarkaðri og nákvæmari. Ég áttaði mig 

jafnframt á gildi fagsins lífsleikni sem er þeim kostum gætt að kennari getur 

nálgast nemandann og afmáð hlutverkin kennari/nemandi til að tengjast 

persónulega sem er lykilatriði í kennslu þessarar greinar og í starfi með 

ungmennum. Ég náði að vinna með valdatengslin, átti auðvelt með að 
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tengjast nemendum persónulega. Þessi áhersla á að jafna valdastöðu 

einstaklinga á ekki einungis við í tengslum við kennslu lífsleikni heldur hefur 

meira með sýn mína á kennarann almennt og kennsluaðferðir að gera. Ég sá 

að ég þurfti oft að sleppa tökum á aðstæðum og setja til hliðar 

námsmarkmið svo að þekking gæti sprottið af reynslu nemenda, líkt og í 

tilvikinu þegar hamingjan var til umræðu. Þá öðlaðist ég trú á verkfærunum 

mínum og þeim aðferðum sem ég beitti með því að vera í virku samtali við 

sjálfa mig. Ég sá tækifæri til að nýta verkfærin mín og sá hvernig aðferðir 

höfðu áhrif á samskipti mín við nemendur. Ég þurfti að takast á við mínar 

eigin hugmyndir um kennara og gangast við hlutverki mínu. Ég komst 

jafnframt að því að ég gat verið lóðsi í dulargervi kennara og sú hugsun 

gerði mér auðveldara að sættast við kennarahlutverkið. Þá fannst mér 

mikilvægt að ræða um nemandann og hvernig hlutverk hans birtist mér en 

jafnframt hugmyndir nemenda, hvernig umhverfið hefur áhrif á nemandann 

og tengsl milli nemenda og kennara. Ég komst að því að hægt er að nýta 

hugmyndir reynslumiðaðs náms til að tengja betur viðfangsefni innan 

formlegs náms við reynslu og þekkingu nemenda. Að lokum var það 

persónulegur þroski og sterkari fagvitund sem ég sá birtast mér í gögnunum 

og varð staðfesting þess að kennari með litla reynslu og lóðsi með mikla 

reynslu, getur nýtt sér starfendarannsókn til fagþróunar. 
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5 Umræður 

Í rannsókninni var mér umhugað um að nýta aðferðir hálfformlegs náms í 

kennslufræðilegu samhengi. Markmið mitt var að nýta þessar aðferðir til að 

virkja nemendur til þátttöku í kennslunni, kynnast nemendum betur og 

kveikja áhuga þeirra á hinum ýmsu viðfangsefnum. Þegar líða tók á ferlið 

áttaði ég mig á því að ég var að staðsetja sjálfa mig, hugmyndir mínar um 

hvað það felur í sér að vera kennari og lóðsi. Í þessum kafla dreg ég fram 

helstu lærdóma og skoða þá í samhengi við fræðilegt bakland verkefnisins. 

Í umræðunum dreg ég fram þætti sem mér þóttu áhugaverðir og 

mikilvægir. Í fyrstu er það að vinna innan rammans, með rammanum á ég 

við formfast skólakerfið, hvernig vinna megi innan þess, ná fram tengslum 

og þátttöku nemenda. Í framhaldi dreg ég fram mikilvægi þess að vinna 

með lýðræðissjónarmið og valdeflingu að leiðarljósi. Samtalið, að tala 

saman og að líða vel, vinna í umhyggju með velferð nemenda að leiðarljósi. Í 

framhaldi af því ræði ég umhverfisþætti. Að lokum dreg ég saman 

umræðurnar. 

5.1 Að vinna innan rammans 

Í skólaumhverfinu er kennurum gefinn takmarkaður tími til að vinna með 

nemendum. Kennarar eru ekki á eitt sammála um hvernig sé réttast að nýta 

þennan tíma til að móta og mæta nemendum. Það er mikilvægt að nýta 

tíma til að skapa tengsl við nemendur, nánd og traust meðal þeirra, það 

leyfir kennaranum að vinna dýpra með efnisþætti eins og tilfinningar og 

líðan.  

Að skapa þekkingu er fjölþætt og nær til margra þátta. Velta má því fyrir 

sér hvort að nám eigi ekki að gera nemendur að heilsteyptum einstaklingum 

eða hvort að nám sé í raun aðeins uppsöfnuð þekking. Nám felur í sér 

tækifæri til að þroskast og vaxa sem einstaklingur, móta sjálfsmynd sína, 

skoðanir og safna í reynslu- og upplifanabankann. Nám á því ekki að vera 

uppsöfnuð þekking heldur hluti af því að gera þig að hæfari einstaklingi í 

samfélaginu (Morris, 2012; Robinson, 2009; Noddings, 2008, Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2008). Til að skapa þekkingu þarf natni, tíma og rými. 

Nemendur þurfa að fást við reynslu sína og vera þátttakendur í ferli 

uppgötvunar. Það þarf tíma til þess að ná að taka þátt í að móta 

heilsteyptan eintakling. 
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Í gegnum rannsóknina rak ég mig á að tíminn reyndist mér hindrun, bæði 

gerði skortur á tíma mig fjarlæga nemendum en jafnframt varð tíminn 

hindrun í að skapa nánd milli mín og nemenda. Tímaskortur hafði einnig 

með tengsl þeirra sín á milli og við námsefnið að gera. Birtingarmynd 

tímaleysis var einna helst í tengslum mínum við nemendur. Mér var annt 

um að tengjast nemendum mínum og að gefa þeim rými til að mynda sín 

eigin tengsl. Lausn mín birtist í þeim kennsluaðferðum sem ég beitti en 

einnig í því að búa til aukalegan tíma utan kennslutímans sem ég hafði til 

umráða, til þess að mynda tengsl milli mín og nemandans. Þar brást ég við 

með umhyggju fyrir nemandanum að leiðarljósi og lét mig mál hans varða. 

Í námskeiðum og verkefnum sem byggja á óformlegum aðferðum, og 

taka nokkra daga, gefst rúmur tími til að skapa tengsl, fara á dýptina með 

viðfangsefni og styrkja persónulegan þroska. Í formlega skólakerfinu er í 

raun talsvert meiri tími en hann er takmarkaður í einingar, kennslustundir 

og viðfangsefni skapa þetta tímaleysi. Í óformlega náminu eru þau í öðrum 

hlutverkum og því reynist auðveldara að vinna með þeim í þeim tímaramma 

sem gefst, ólíkt formlegu námi. 

Ég reyndi markvisst að búa til aðstæður sem gáfu nemendum tækifæri á 

að tengjast mismunandi viðfangsefnum. Þannig urðu nemendur 

þátttakendur í náminu sem fór fram og fengu eignarhald í efnisþáttunum. 

Mér var umhugað um að gera þá nálæga efninu sem unnið var með og að 

virkja þá í ferli uppgötvunar. Þeir voru þátttakendur í hverju skrefi áfangans, 

allt frá því að móta hegðunarviðmið innan hópsins í það að útfæra 

efnisþætti áfangans. Sett var fram krafa um að þeir gæfu af sér í samtalinu, 

en jafnframt að þeir legðu sig fram um að kynna sjálfa sig og kynnast hver 

öðrum. Til þess beitti ég fjölbreyttum aðferðum, þeir gerðu kynningar á 

sjálfum sér og þegar unnið var í verkefnum var þeim raðað niður þvert á 

vinskap. Ég hvatti þá til þess að tengjast hver öðrum og vann gagngert með 

hópaþróun til þess að nemendur upplifðu að þeir tilheyrðu hópnum. Þessar 

aðferðir gerðu mér auðveldara fyrir að vinna innan ramma skólakerfisins, ég 

átti í einlægu samtali við nemendur og nemendur voru virkir í 

kennslustundum og lögðu sig fram um að gera sitt besta. 

Það er spurning hvort skólar þurfi að sleppa tökum á formfestu sinni eða 

þörf fyrir öryggi. Ragnar Þór Pétursson (2014) segir þörfina fyrir öryggi lama 

stofnanir og að hið ófyrirsjáanlega blómstri ekki nema í skapandi 

námsumhverfi. Það er því mikilvægt að búa til aðstæður þar sem skapandi 

nám fer fram. Í því samhengi notaðist ég við lýðræðislegar kennsluaðferðir 

þar sem nemendur voru gerðir ábyrgir, líkt og þegar unnið var með 

útiupplifanir, þar voru það nemendur sem mótuðu helstu námsþættina og 
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það var mitt sem kennara að bregðast við þörfum þeirra og umræðu. Í 

útiupplifun hópsins í kirkjugarði við skólann voru það umræður um 

dauðann, söknuð og ástvinamissi, mín markmið voru að vinna með tengsl. 

Allt átti þetta sinn þátt í að skapa nánd við þau og gera efnið þeirra. 

Skapandi kennsla felst í því að takmarka sig ekki við skólastofuna eða 

hlutverkið kennari/nemandi, heldur að fara út og vera virkur. Kennarinn 

vinnur innan skólakerfisins, hann er því hluti af því og getur haft afgerandi 

áhrif á breytingar innan frá. Ég sem kennari þarf því að hafa það hugfast að 

láta ekki kerfið stjórna mér á kostnað þess að missa sjónar á nemendum 

mínum sem einstaklingum. 

 Lífsleikni hefur að einhverju leyti með hið ófyrirsjáanlega að gera. Þar 

móta nemendur námið. Kennarinn verður að vera með sterka fagvitund til 

að mæta markmiðum kennslugreina í gegnum hugmyndir sem koma fram 

frá nemendum. Í minni kennslu kom þessi staða iðulega upp. Eitt skýrasta 

dæmið var þegar nemendur tókust á við hamingjuhugtakið. Þar komast 

nemendur ekki að þeirri niðurstöðu sem mér þótti „réttust“ en þeirra 

sjónarmið fengu að koma fram og í samtalinu gafst þeim færi á að staðsetja 

hugmyndir sínar. Markmiðið snerist því ekki um „réttar“ eða „rangar“ 

hugmyndir heldur það að geta rökstutt skoðanir sínar. Þannig öðluðust þau 

eignarhald á þekkingunni sinni og gegnum þessa samræðu var það mér 

hugfast að beita heimspekilegum aðferðum, spyrja opinna spurninga og 

krefja þau um ígrundaðan rökstuðning og afstöðu (Morris, 2012). Mér gekk 

erfiðlega að sætta mig við sjónarmið þeirra, en áttaði mig á að lærdómur 

þeirra sneri ekki í megindráttum að hamingjunni heldur að rökræðunni og 

samtalinu. Þarna var það óformleg nálgun mín og sveigjanleiki sem varð til 

þess að ég varð sátt við þá niðurstöðu sem fékkst. Kennslufræðileg markmið 

birtast annars vegar í námskrá (Viðauki B) en jafnframt í Aðalnámskrá 

(1999) þar sem tilgreint er hvað skal læra og að hluta til hvernig. Í 

umræðunni þurfti að sýna þolinmæði en jafnframt að hlusta eftir 

sjónarmiðum þeirra, sýna þeim virðingu og áhuga (Beard, Wilson, 2002:62-

63; Noddings, 2008). Eftir á að hyggja hefði meiri tími gefið mér meira 

ráðrúm til þess að eiga í dýpra samtali við nemendur um hugtakið. 

Tíminn og formfesta er því raunveruleg hindrun sem ég stóð frammi fyrir 

í kennslu. Sérstaklega í ljósi þess að ég vildi afmá hlutverk mitt sem kennari 

og nálgast nemendur með aðferðum sem kröfðust þess að nemendur æfðu 

sig og kæmust að niðurstöðu byggða á þeirra innsæi og reynslu. Það er 

óraunhæft að gera kröfu um að þau öðlist sjálfskilning á þrisvar sinnum 

fjörutíu mínútum. Þess háttar vinna krefst tíma og að kennarar leggi sig 

fram um að skapa námsaðstæður sem gefa tækifæri til þessarar vinnu. 

Aðferðirnar geta stuðlað að frekari árangri og hjálpað til að hægja á 
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tímanum og eigin orku, beint athygli að aðstæðum og tekið mið af þeim 

hverju sinni, verið til staðar hér og nú. Reynslunám, ígrundun og meðvitund 

um hópaþróun eru verkfæri sem krefjast þess að kennari/lóðsi tengist 

nemendum, gefi þeim tíma og rými til þess að upplifa, öðlast reynslu en 

jafnframt læra af henni. Kennslurými, tími og hlutverk eru viss hindrun í að 

ná fram persónulegum lærdómi nemenda, en með því að vinna með 

fjölbreyttum aðferðum og hafa markmiðin skýr, er mögulega hægt að 

sigrast á hindrununum og nálgast nemendur þar sem þeir eru staddir. 

Hvað áhrif á nemendur varðar, má meðal annars sjá að það skipti 

nemendur máli að kennarinn gerði sig nálægan þeim, þetta tóku þeir sjálfir 

fram í mati á áfanganum Lífsleikni. Fas kennara og viðmót, tími til umræðu 

er mikilvægt, en jafnframt skipti nemendur máli að ég væri jákvæð og 

skapandi í kennslu. Skapandi kennsla með lýðræðislegum áhrifum þar sem 

kennari einbeitir sér að því að gera sig nálægan nemendum með því að 

beita umhyggju, reynslumiðuðum og fjölbreyttum aðferðum, skiptir 

höfuðmáli. Kennari þarf að hafa ráðrúm til þess að tala við nemendur og 

vinna utan þess formfasta ramma sem skólakerfið setur. Vera faglegur og 

öðlast vald yfir því efni sem hann kennir svo hann megi nálgast efnisþætti af 

fjölbreytni. Hann þarf að hafa sterka fagþekkingu, vera með ígrundaða 

kennslufræði og fá svigrúm til þess að prófa sig áfram. 

5.2 Að vinna í lýðræði 

Bourdieu (1992) segir að menntakerfið sé afmarkaður vettvangur þar sem 

keppst er um virðingarsess. Þá eru skýr valdaskil milli einstaklinga á 

vettvangi skólastarfs svo sem á milli kennara og nemenda. Kennarinn er þá 

sá sem kann og nemandinn sá sem nemur. Til að stuðla að lýðræðislegum 

vinnubrögðum verða kennarar að tileinka sér fjölbreyttar aðferðir sem miða 

að vinnu nemenda, að þeir séu í ferli uppgötvunar, ekki einungis með 

námsmarkmið að leiðarljósi heldur jafnframt með persónulegan þroska 

þeirra.  

Í gegnum niðurstöðurnar finnst mér gott að hugsa um nemendur sem 

veður í því kennslufræðilega umhverfi sem ég skapa. Með veðri á ég við að 

þau eru óútreiknanleg, spennandi og hafa áhrif á umhverfi kennslunnar. Þau 

þurfa að fá að vera sjálfstæð og frjáls innan þess ramma sem ég skapa þeim 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011:26). Ég legg mig fram um að láta nemendur vera 

virka þátttakendur í tímunum. Göngutúr um kirkjugarðinn er dæmi um það. 

Þar voru það tilfinningar nemenda og hugmyndir sem mótuðu reynsluna og 

umfjöllunina sem fylgdi í kjölfarið. Einlægni þeirra og vilji til að deila 

markaði nálgunina og val þeirra á efnistökum var algert. Hægt er að nota 
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lýðræðislega vinnuhætti innan skólakerfisins. Kennarar þurfa bara að hugsa 

hvernig þeir geta nýtt aðferðir og nærumhverfi til framkvæmdar. Auðvitað 

geta stofnanalegir þættir verið hindrun, en þeim má breyta ef menn eru 

meðvitaðir um að kerfið stýri þeim ekki.  

Kennslu í lífsleikni má auðveldlega nálgast þannig að opnað er á raddir 

og þátttöku nemenda. Þar er hægt að hafa lýðræðislega vinnu að leiðarljósi, 

þar sem reynsla þátttakenda er gerð mikilvæg (Ólafur Páll Jónsson, 

2010a:37). Þær áherslur fela í sér að kennari kynni í fyrstu áherslur lífsleikni, 

að hún snúist um persónulegan þroska og að vinna með „sjálfskilning, 

tilfinningagreind og sjálfstraust“ (Námsáætlun, Viðauki B). Mikilvægt er að 

opna innihald lífsleikninnar. Nemendur þurfa að fá að koma að því að móta 

innihald áfangans svo þeim sé annt um það efni sem fengist er við og öðlist 

eignarhald. Í ferlinu leið mér stundum eins og nemendur væru ekki 

nægilega mikið inni í þeim hugmyndum sem þeir væru að fást við til að þeir 

gætu gert þær að sínum. Sérstaklega þegar við vorum að vinna með þætti 

sem voru þeim fjarlægir eins og flæði. Hægt væri að gefa nemendum rúman 

tíma til þess að máta þessi hugtök við sjálfa sig, skoðað væri fjölbreytt efni 

og að lokum væru nemendum gefnar frjálsar hendur um að móta inntak og 

efnisþætti áfangans. Gerð yrði krafa um að þeir skoðuðu viss hugtök eða 

hugmyndir, en engin krafa væri gerð um niðurstöðu, heldur yrði hún okkur 

sýnileg í lokin. Með þessari aðferð væri unnið í algeru lýðræði, engar 

hugmyndir væru lélegar heldur væru þær allar teknar til umræðu. Hér þarf 

kennari að fara í líki lóðsa, fús til þess að sleppa tökum á valdastöðu sinni, 

hlutverki og að sleppa tökum á hugmyndum um nám sem yfirfærslu 

þekkingar (Hargreaves, Lo, 2000). Hugsa þess í stað um nám sem félagslega 

verðandi, þar sem nemendur öðlast eignarhald á þekkingunni með því að 

eiga hlutdeild í henni (Þuríður Jóhannsdóttir, 2008).  

Hlutverk kennara breytist í lýðræðislegri vinnu með nemendum. Í stað 

þess að „troða“ þekkingu ofan í nemendur þá nýtir hann þekkingu sína til að 

leiða nemendur áfram, í gegnum spurningar og með því að leiða þá að efni 

og inn í aðstæður sem geta aukið þekkingu nemenda á þeim 

viðfangsefnum. Nemendur hafa hugsanlega ekki forsendur til þess að leita 

út fyrir þekkingarramma sinn og myndu stranda á sínum félagsmótuðu 

hugmyndum. Það er hindrun sem mætti takast á við með því að krefja þau 

um að skoða ólíka fleti, í raun lóðsa nemendur í gegnum það efni sem væri 

þeim framandi. Ég vil vinna í samstarfi við nemendur. En ég tel mikilvægt að 

nemendur og kennarar taki þátt í því að móta sameiginlegar reglur og 

viðmið um hvernig þeir vilja vinna. Með þessu móti tel ég meiri líkur á að 

allir nemendur taki þátt í þeim viðfangsefnum sem tekin eru fyrir og fylgi 

settum reglum eða viðmiðum. Þannig skapast tækifæri til að gera 
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nemandann að ábyrgum þátttakanda í menntun sinni (Dewey, 

1998;2000a/b, Edda Kjartansdóttir, 2006).  

Dæmi um þessa nálgun mína má sjá í því hvernig nemendur unnu 

sameiginleg viðmið hópsins. Þar drógu þeir fram lykilatriði sem þeim þóttu 

skipta máli, líkt og virkni í tímum, virðingu og þátttöku. Þarna settu 

nemendur fram hugmyndir um hvernig þeir vildu vinna sem hópur í 

samstarfi við mig sem kennara. Hvaða reglur væru þeim mikilvægar í 

samskiptum og hvernig þeir sæju fyrir sér að takast á við ólík viðhorf og 

gagnrýni í kennslustundum. Þarna skipulögðu nemendur viðmið sem giltu 

önnina á enda um hvernig þeir ætluðu að vinna sem hópur. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þegar nemendur eru virkjaðir til þátttöku læra þeir betur 

(Kohn, 2012). Til að virkja nemendur til þátttöku þurfa að ríkja ákveðin 

jafnréttissjónarmið innan skólastofunnar. Mikilvægt er að hafa í huga að 

vald hópa og ákvarðanataka þarf að vera sameiginleg, þannig vinna allir 

saman, kennarar, nemendur og foreldrar. 

Mér fannst ég greina árangur lýðræðislegrar vinnu í eignarhaldi 

nemenda á því sem fengist var við. Þeir tóku viðmiðin sem þeir settu 

alvarlega og minntu hver annan á um að þetta hefðu þeir sammælst. Þeir 

nýttu sér þekkinguna sem fékkst milli tíma, var tíðrætt um gildi 

hamingjunnar jafnvel þegar við vorum að ræða mannréttindi, hugtök sátu í 

þeim og nemendur voru ófeimnir við að ræða þau. Þetta hefði mátt útfæra 

frekar, hafa nemendur virka í ferlinu að móta áfangann og viðfangsefni 

hans. En Ragnar Þór (2014) segir lykilinn að róttækum breytingum vera að 

deila valdi og ábyrgð, setja nemendum raunverulegar áskoranir og byggja á 

áhugahvöt þeirra.  

5.3 Að tala saman 

Lærdómur minn endurspeglast í mikilvægi samtalsins til að skapa nánd og 

traust innan hópsins og gefa nemendum tækifæri til að verða 

þekkingarsmiðir í eigin námi. Samtalið er eitt helsta verkfæri lóðsa til að ná 

settum námsmarkmiðum. Samtalið færir hugsanir í orð og gefur 

þátttakendum rödd (Jeffs, Smith, 1996). Í niðurstöðunum mínum kem ég 

nokkrum sinnum inn á hvernig námsmarkmiðin breyttust í gegnum 

samræðu við nemendur. Þegar ég vann til að mynda með hugtakið flæði fór 

ég inn í þá vinnu með háleit markmið. Þetta er flókið hugtak sem ég ætlaði 

að miðla til nemenda. Ég vildi miðla hugtakinu þannig að nemendur gætu 

skilið það og borðið kennsl á það í lífi sínu. En þegar ferlið fór af stað breytti 

ég stefnunni og ákvað fremur en að miðla, að fá nemendur inn í samtalið. 

Að endingu fór það svo að ég stóð uppi með samtalið, fremur en 
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hugtakaskilgreiningu. Greining og skilningur á hugtakinu var aukaatriði og 

samtalið var þá orðið markmiðið, afurðin og afrakstur vinnunnar. 

Nemendur lögðu fram efni, hvort sem það var þeirra á milli eða við mig og 

þurftu að standa með sjálfum sér. Tóku virkan þátt og lærðu í samvinnu við 

hver annan. Samtalið var leið sem nýttist mér vel til þess að virkja 

nemendur. Þess vegna tel ég mikilvægt að hlúð sé að samtalinu innan 

kennslustofunnar og kennarar hlusti eftir því hvers konar samtal eigi sér 

stað hverju sinni. Hver á spurningarnar sem spurt er? Hverjir fá tækifæri til 

að velta spurningunum fyrir sér? Hvaða sjónarhorn koma fram á 

viðfangsefni? Þetta eru allt mikilvæg atriði fyrir kennarann að hafa í huga 

þegar hann vinnur eða leiðbeinir gegnum samtalið. 

Í samtalinu þarf að varast að setja fram rökleysu og byggja upp 

gagnrýnið samtal. Þetta voru nemendur meðvitaðir um, þegar líða tók á 

misserið. Ég hafði það til dæmis fyrir reglu að þeir fengu gult spjald settu 

þeir fram rökleysu. Þá þurftu þeir að beita rökum sem studdust við 

einhverjar niðurstöður (Morris, 2012: 68). Þannig gerði ég nemendur 

meðvitaða um að samtalið væri mikilvægara en hugtökin sjálf, líkt og þegar 

við ræddum um hamingju og flæði. Nemendur urðu ekki útlærðir í gagnrýnu 

samtali en með því að spyrja alltaf „hvers vegna?“ eða „af hverju?“ til þess 

að knýja fram skoðanir þeirra þá æfðu þeir sig í að beita rökum og standa 

fyrir því sem þeir töluðu um. Í gagnrýnu samtali eru raddir allra mikilvægar 

og nemendur læra að vinna með rök og hugsanir sínar. Að sjá ólíka fleti og 

ólík sjónarhorn í kennslu skiptir máli, en einna helst er það mikilvægt í lífinu.  

Samtalið var ekki bara eintal milli kennara og nemenda (sem ein rödd), 

heldur var það líka í þeirra hópi. Ég lagði mig fram um að skapa aðstæður 

sem gerðu þá kröfu að nemendur þyrftu að svara hver öðrum og takast á 

við gagnrýni á þeirra sjónarmið. Þetta tókst misvel. Oft á tíðum talaði ég, 

kennarinn, of mikið og missti þá sjónar á markmiðum mínum. Stundum 

gekk vel, en það er eðlilegur hluti af samtali og því mikilvægt fyrir kennara 

að leyfa sér að upplifa með nemendum, bæði þegar illa gengur og þegar vel 

gengur. 

Ein leið til að skapa nánd er að tala við nemendur. Að láta sig nemendur 

varða, spyrja þá um almenna líðan og kynnast því sem þeir hafa áhuga á. 

Það getur verið gott veganesti inn í kennslu. Niðurstöðurnar drógu fram 

mikilvægi þessarar nálgunar, að gera mig nálæga nemendum en jafnframt 

að gefa rúm til að eiga í óformlegu samtali. Í samtalinu ræddum við allt milli 

himins og jarðar, sumir nemendur áttu auðvelt með „óformlegt spjall“ 

meðan öðrum þótti það erfitt. Ég talaði sem dæmi við nemanda sem hafði 

slaka mætingu til þess að átta mig betur á umhverfi hans. Í ljós kom að hann 
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var meðvitaður um aðstæður sínar og leið vel. Þarna dró samtalið fram 

aðstæður hans og líðan. Samtalið spilaði því lykilhlutverk bæði í því að sýna 

umhyggju en einnig í að skapa nánd milli mín og nemandans. Í öllum 

samtölunum lærði ég eitthvað nýtt um nemendur og oft lærði ég eitthvað 

nýtt um sjálfa mig. Þetta er aðferð sem ég vil, eftir á að hyggja, viðhafa í 

hverjum þeim áfanga sem ég kenni. 

5.4 Að líða vel 

Í vinnu með ungmennum er mikilvægt að nálgast þau af umhyggju og 

virðingu (Noddings, 2005;2008, Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með 

umhyggju fyrir einstaklingnum og vilja til þess að gefa honum rými til að 

blómstra, tilheyra og taka þátt (Noddings, 2008). Mér er einstaklega 

umhugað um að leggja alúð og umhyggju í vinnu mína með ungmennum. Ég 

vann með umhyggju á nokkrum sviðum, í gegnum samtal en líka í gegnum 

þær aðferðir sem ég beitti í kennslustofunni. Til dæmis vann ég með hópefli 

og hópaþróun (Jakob Frímann Þorsteinssson, 2011:112-113). Þar er 

markmiðið að koma hópnum af mótunarstigi (e. forming) í það að takast á 

(e. storming). Hópþróunarferli tekur mikinn tíma og staðfestu og er 

langtímaferli. Ég vann því með það alla önnina og voru leikir nýttir til þess 

að vinna með traust og samvinnu. Hópefli er mikilvægt verkfæri í kennslu, 

þar er markvisst unnið að því að krefja nemendur um að stíga út fyrir 

þægindaramma sinn. Í hópefli er gerð krafa um að nemendur vinni saman 

og það er forsenda þess að vinna megi með nemendur sem hóp. 

Ný Aðalnámskrá (2011) miðar að því að horft sé frekar til nemenda, 

skilið sé við námsgreinar og frekar sé einblínt á efnisþætti (e. topic). Í því 

felst umhyggja fyrir nemandanum og starfi hans innan skólans. Með henni 

er verið að knýja starfsmenn skóla til hugarfarsbreytingar, að hugsa öðruvísi 

um kennslu og námsmat. Hugmyndir nýrrar Aðalnámskrár (2011) fela í sér 

að hugsa þvert á greinar og reyna markvisst að efla færni nemenda sem 

einstaklinga í gegnum menntun. Ný Aðalnámskrá (2011) leggur til hliðar 

ofuráherslu á þekkingu og beinir frekar sjónum að mótun þekkingar. 

Gagnrýni á formfestu skólakerfisins og ofuráherslu á þekkingu í stað 

persónunnar hefur ríkt allt frá dögum John Dewey (1998;2000a/b), 

fræðimenn hafa þá gagnrýnt skólakerfið fyrir að vera fast í fjötrum prófa og 

verkefna og að skólakerfið sé birtingarmynd iðnbyltingarinnar og eftirmynd 

samfélags sem er löngu liðið. Þannig vinnum við í kerfi sem hamlar skapandi 

hugsun og það þurfi í raun að breyta kerfinu meira til samræmis við það í 

hvernig samfélagi við búum í dag (Kohn, 2012, Robinson, 2009). Frá þessu 
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þarf að hverfa og nálgast nemandann sem einstakling sem býr yfir þekkingu 

og sögu sem virkja má til þekkingarleitar. 

Umhyggja er lykilatriði svo að farsæl mótun geti átt sér stað (Noddings, 

2008). Ég vil að nemendur læri að þekkja sig sjálfa en það er grundvöllur 

þess að geta lært. Því hafi þeir ekki skilning á sjálfum sér, eiga þeir erfitt 

með að tileinka sér námsefni frá gagnrýnu sjónarhorni. Hlutverk kennarans 

er þá að virkja nemendur, hvetja þá áfram og nálgast efni út frá hæfileikum 

hvers og eins og virkja þannig áhuga þeirra, með það í huga að hver og einn 

skilur, skynjar og lærir með ólíkum hætti (Þuríður Jóhannsdóttir, 2008). 

Þannig læra nemendur og þannig má sýna umhyggju í kennslu. Svo að 

þessar hugmyndir nýrrar Aðalnámsskrár (2011) verði að veruleika, þarf að 

setja fram skýr markmið um mikilvægi umhyggju, tengsla og nándar. 

Mikilvægi þess að sjá nemendur sem einstaklinga, hvern með sitt bakland 

og sögu. Þannig getur ný Aðalnámskrá (2011) verið verkfæri í að færa 

umhyggju í kennslustofuna.  

5.5 Að fara út eða úr 

Í verkefninu tókst ég á við hlutverkin, bæði hlutverk mitt sem kennara en 

jafnframt hlutverk nemenda. Ég velti fyrir mér og reyndi ýmsar leiðir til að 

afmá mitt skilgreinda hlutverk til að geta tekið mér nýja stöðu innan 

hópsins. Ég gerði allskonar tilraunir með þetta, staðsetti mig annarsstaðar í 

stofunni, benti á valdastöðu mína til að nemendur áttuðu sig á henni. Liður í 

þessu var að fara með nemendur út fyrir hið hefðbundna kennslurými, 

skólastofuna. Afraksturinn var misjafn og eitt gafst betur en annað. 

Útinám eða nám utan kennslustofunnar (e. learning outside the 

classroom) er eitt þeirra verkfæra sem notast er við í óformlegu námi. Þegar 

nemendur voru í útiveru fannst mér þeir skilja hin „formlegu“ hlutverk 

nemenda eftir inni í skólastofunni. Þetta greindi ég helst í virkni innan 

hópsins og því að tengsl þeirra við mig urðu annarskonar. Útivera í skólum 

er jákvæð bæði fyrir nemendur og kennara. Útiveran er til þess fallin að fá 

nemendur til að hugsa um skólann sem hluta af lífrænni heild samfélagsins í 

stað þess að líta á hann sem tilraunaglas. Þetta má sjá þegar nemendur fara 

út fyrir skólastofuna í grenjandi rigningu, þeir óttast álit annarra en þegar 

fengist er við verkefnin sleppa þeir tökum á hlutverkum sínum og taka þátt 

(Kennsluáætlun, 02.09.14). Þar setja nemendur í samhengi hlutverk sitt sem 

nemenda og sjálfa sig. Þeir stíga út fyrir kennslustofuna og sjá fleiri fleti 

kennslunnar, með því að takast á við líðan sína í bland við formleg verkefni. 

Í raun var ég ekki með nemendur í útinámi, heldur mætti færa sterk rök fyrir 
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því að ég hafi í verið með nemendur í útikennslu, þar sem kennslan er færð 

utan skólastofunnar (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011:23).  

Unnið var með sjálfsþroska í útiverunni, en ekki var beint unnið með 

umhverfið eða tengsl við það. Ekkert útisvæði er skilgreint Borgarholtsskóla 

og oft hef ég miklað fyrir mér að fara út sökum þess að skólinn er staðsettur 

í miðju íbúðahverfi. Ekkert af því virtist skipta máli þegar nemendur voru 

komnir út. Þá voru þeir nær hverjum öðrum og engin hindrun stóð af 

borðum, skólatöskum eða flúorlýsingu. Mér fannst þeir vera á staðnum, 

virkir í því sem fengist var við. Útiveran skapaði líka sameiginlega reynslu 

hópsins utan skóla, sem var liður í því að tengja þau hvert öðru. Þarna fóru 

nemendurnir ekki bara út heldur jafnframt út úr hlutverkum sínum að 

einhverju leyti. Í þessum aðstæðum fannst mér þeir „eðlilegri“ í samskiptum 

og á gangi gafst mér færi á að kynnast þeim betur. Útivera gafst því vel og 

sérstaklega að sjá nemendur í nýju ljósi, hún gerði það að verkum að ég 

komst nær þeim, þau skildu við formföst hlutverk sín og námið varð 

lífrænna. 

Þegar kom að mínu hlutverki, var ég einbeitt í að hugsa um mig sem 

lóðsa, einhvern sem greiðir fyrir námi en er ekki forsenda þess. Nemendur 

eru ekki háðir mér, þeir geta lært án mín en aðkoma mín felur í sér að lóðsa 

þá áfram í þekkingarleit sinni. Ég var ekki aðalatriði kennslustundarinnar 

heldur voru það nemendur. Lóðsi eins og hugtakið gefur til kynna hefur það 

markmið að færa nemendur nær markmiðum sínum og þekkingu sinni, með 

því að aðstoða hann við að ígrunda reynslu sína og forsendur. Þetta reyndi 

ég markvisst að gera, fara á milli þessara ólíku hlutverka, og tileinka mér 

það besta úr báðum hlutverkum. 

5.6 Samantekt 

Hálfformlegt nám og lóðsi eru hugtök sem eru þeim kostum gædd að þau 

gefa mér sem kennara færi á að staðsetja mig þvert á það sem kalla má 

formlegt og óformlegt nám. Þannig get ég valið úr það sem ég tel vænlegast 

úr kennslufræðinni. Í þessari rannsókn var ég markvisst að setja sjálfri mér 

áskoranir. Í því ferli sá ég helstu hindranir þeirra aðferða sem ég beitti vera 

takmarkaðan tíma og fjölda nemenda og að hafa ekki félaga í 

kennslustofunni, líkt og þekkist í óformlegu námi. En jafnframt sá ég kosti 

þess að vinna með svona stórum hóp í styttri tíma. Aðferðirnar gerðu það 

að verkum að ég náði markmiðum mínum um hálfformlegt nám. Viljinn til 

þess að afmá hlutverkin og atlagan við að krefja nemendur um að vinna 

með sjálfa sig í gegnum samtalið og reynsluna, urðu til þess að vel tókst til. 

Með aðferðum reynslunáms varð til þekking, þar sem ég gerði nemendur að 
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áhrifavöldum og þátttakendum. Að tala saman varð lykill í því að tengjast 

nemendum, nálgast þá meira en hlutverkið kennari leyfir og gera 

samræðuna að lykilkennsluaðferð. Að líða vel varð meginatriði þar sem ég 

sýndi umhyggju til þess að nemendur fengju rúm til þess að vera þeir sjálfir, 

vaxa og dafna á sínum forsendum. Þannig lagði ég natni við að tengjast 

þeim persónulega í gegnum samtöl og samræðu. Að setja mér raunhæf 

markmið, ekki endilega mælanleg eða endaleg heldur markmið sem gæfu 

nemendum persónulegan árangur. Til þess og í staðinn þurfti ég að 

fjarlægjast sumt námsefnið, eins og hugmyndina um flæði, þess í stað gafst 

mér betur að vinna með samvinnu og samtal. Að gefast ekki upp, hafa trú á 

aðferðunum og skýra sýn á hvert stefna skal. 





 

91 

6 Lokaorð 

Ég hóf þessa rannsókn með það að markmiði að verða besta útgáfan af 

sjálfri mér, hún miðaði að því að ég skoðaði hvernig ég beitti aðferðum úr 

hálfformlegu námi til þess að ná fram markmiðum mínum í kennslu. Ég varð 

margs vís á leið minni og komst nær því að verða sá kennari sem ég hef 

einsett mér að vera, sættist við lóðsann í kennslustofunni og sá að með því 

að fá nemendur til þess að stíga út úr hlutverkum sínum næst meiri árangur 

í kennslu lífsleikni. 

Ófáar hindranir stóðu í vegi mínum í gegnum rannsóknarferlið. Ég átti 

auðvelt með að staðsetja sjálfa mig og hvaða aðferðum ég vildi beita, en oft 

á tíðum reyndust nemendur ófyrirsjáanleg breyta í því sem ég var að takast 

á við. Ég vísa oft til nemenda minna sem „veðurs“. Ég hef staðsett mig, fest 

rætur og lagt af stað með þá kennslufræði sem ég tel vænlegasta. 

Hálfformlegt nám er það kennslufræðilega umhverfi sem ég vildi skapa. Þar 

nota ég aðferðirnar; reynslunám, lýðræðislegar nálganir, umhyggju, 

samtalið (heimspekilega samræðu), samvinnunám og valdeflingu. En allar 

þessar kenningar, nálganir og aðferðir taka ekki mið af einstaklingunum sem 

ég mætti í minni kennslustofu. Þessum 24 nemendum með ólíkar þarfir, 

reynslu og væntingar. Það eru þeir sem gefa tóninn. Ég tel að kennarinn eigi 

fremur að einbeita sér að veðrinu heldur en umhverfinu, hann þarf að 

þekkja umhverfið en það er mikilvægt að hann sé alltaf með augun opin 

fyrir ólíku veðri, hæðum og lægðum. Kennarar eru í raun verkfæri nemenda 

sem eru á vegferð náms, í leit að þekkingu. Við eigum að vera til staðar fyrir 

þá og nemendur eiga að móta menntun sína og inntak. Það besta sem gerist 

í skólanum er þegar nemendur mæta og taka þátt, hefja upp raust sína. 

Töfrarnir gerast með nemendunum, ungmennum.  

Niðurstöður leiddu í ljós að þau verkfæri sem ég beitti voru vel til þess 

fallin að kalla fram jákvæða reynslu nemenda af lífsleikni. Þessi rannsókn 

snerist um spurninguna: „Hvernig nýti ég hugmyndir og aðferðir 

hálfformlegs náms í kennslu lífsleikni á framhaldsskólastigi?“ Spurningunni 

beindi ég að sjálfri mér, en verkefnið var starfendarannsókn og því 

mikilvægt að ég tækist á við sjálfa mig, hugmyndir mínar og aðferðir. 

Spurningin krafði mig um að staðsetja mig kennslufræðilega og þannig varð 

hún liður í því að ég efldi fagþekkingu og fagmennsku mína. Mér fannst ég 

öðlast frekara vald á aðferðunum sem ég beiti í kennslu og varð öruggari 

með sjálfa mig sem lóðsa í dulargervi kennara. 
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Viðauki A – Kennsluáætlun 

Nafn:  

Hópur:  strákar:                     stelpur: 

Dagsetning:  Lengd kennslustundar:  

Markmið kennslustundar: 

 

Kennslugögn: 

 

Staða nemenda   

(hvað kunna nemendur í námsefni dagsins / hvað var gert í síðasta tíma?) 

 

 

Efni kennslustundar (og rök) – Er unnið með tilfinningar, hvernig? 

 

 

Nálgun (og rök) 

Formlegt? 

Óformlegt? 

Hvað geri ég? 

 

 

 

 

Hvað gera nemendur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugsanleg vandamál 

Lausnir mínar 
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Til ígrundunar eftir tíma 

 

Hvað gekk vel? 

 

Hvað kom mér á óvart? 

 

Náði ég settum markmiðum?  

 

Ef ég ætti að kenna sama efni aftur, hverju mundi ég breyta? 
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Viðauki B – Námsáætlun  

GÁT – 015 

BORGARHOLTSSKÓLI 
bókmennt – handmennt - siðmennt 

 

Útgáfa: 05 

Dags.: 
14.08.2014 

Höfundur: 
Unnur Lkn 102 - Lífsleikni 

Námsáætlun, haustönn 
2014 

Samþykkt: 

Síða 99 af 
105 

 

 

Kennari/kennarar: Netfang/netföng: 

  

Lýsing: 
Lífsleikni hefur það megin hlutverk að gefa nemandanum verkfæri svo 
hann megi aðlaga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan 
hátt. Sú geta gerir nemandanum kleift að takast á við kröfur og áskoranir 
daglegs lífs. Leitast verður við að temja með þeim hæfni svo þau megi 
öðlast frekari sjálfsskilning, tilfinningargreind og sjálfstraust. Þá verður 
unnið að því að efla samkennd nemenda þannig að þeir eigi með sér 
gefandi samskipti. Nemendur hvattir til þátttöku í að móta helstu 
viðfangsefni áfangans sem og helstu viðmið hópsins. 
 
Þá má sjá skýrt í tilgreindum námsþáttum hverjar helstu áherslur verða. 
 

Markmið (þekking, leikni, hæfni): 

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 árangursríkum aðferðum við nám í framhaldsskóla. 
 félagsstarfi skólans. 
 þeirri sérfræðiþjónustu sem skólinn hefur upp á að bjóða og hvar hennar 

er að leita, t.d. hjá umsjónarkennara, námsráðgjafa og á skólasafni. 
 mikilvægi jákvæðrar sjálfsmyndar. 
 lýðræði og framkvæmd þess. 
 hugtakinu kynjagleraugu 
 ólíkri menningu og geti skoðað hana  frá ýmsum sjónarhornum mikilvægi 

frumkvæðis og skapandi hugsunar. 
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Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann 

hefur aflað sér til að: 

 skoða mismunandi námsleiðir 
 átta sig á samhengi ímyndar, lífsstíls, gildismats og lífsskoðunar og 

fyrirætlana sem er metið með einstaklings- og hópverkefnum og 
kynningum. 

 taka ábyrgð á eigin lífi sem m.a. felur í sér að tileinka sér heilbrigða 
lifnaðarhætti og taka ábyrga afstöðu til áfengis, fíkniefna og lyfja sem 
notuð eru til lækninga. Það er metið með verkefnum og sjálfsmati. 

 fjalla um ýmis dægurmál sem upp koma hverju sinni, í tengslum við nám 
sitt, næsta umhverfi eða á opinberum vettvangi. Metið með 
hópverkefnum, umræðum og kynningum. 

 meta stöðu sína sem einstaklings í samhengi við umhverfi sitt 
m.t.t.lýðræðislegrar þátttöku. 

 geti séð hvernig komið er fram við einstaklinga á ólíkan hátt eftir kyni. 
 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 nýta sér námsframboð og námsleiðir skólans á sem árangursríkastan 
hátt 

 nýta sér ýmsa félagsstarfsemi og aðra nemendaþjónustu sem er í boði 
innan skólans 

 átti sig á mikilvægi góðra tengsla við fjölskyldu og vini, ásamt því að taka 
þátt í félagslífi 

 taka ábyrga afstöðu sem neytandi í flóknu og margbreytilegu samfélagi 
 hugleiði hlutverk sitt í samfélaginu. 
 gera sér grein fyrir réttindum og skyldum á vinnumarkaði. 
 kynna hugðarefni sín frammi fyrir öðrum á formlegan og óformlegan hátt. 
 eiga gefandi samskipti við einstaklinga óháð kyni, kynferði, þjóðerni, trú 

og líkamlegu og andlegu atgervi hugsa með skapandi hætti um umhverfi 
sitt og sýna frumkvæði við framkvæmd hugmynda sinna. Koma 
hugmyndum sínum og skoðunum á framfæri við aðra sem er metið með 
hópvinnu og kynningum. 

 finna frumlegar og skapandi leiðir til að nálgast áskoranir daglegs lífs. 
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Námsmat: 

Ferilmappa – Gildir 50% 
Hópaverkefni 
Einstaklingsverkefni 
Dagbók og ígrundun 

 
Þátttaka í kennslustundum og mæting 50% 
 

Aðrar mikilvægar upplýsingar: 

Kennsluáætlunin kann að taka breytingum á önninni en þá að höfðu 
samráði við nemendur. Verkefni taka bæði til lesefnis og þess sem fram 
kemur í fyrirlestrum og verkefnavinnu. Ástundun er mikilvægur þáttur í 
náminu. Sé nemandi ekki mættur í kennslustund innan 10 mínútna frá því 
að hún hefst telst hann fjarverandi í tímanum. Heildarfjarvistir mega ekki 
fara yfir 10% ef ljúka á áfanganum á fullnægjandi hátt. 
 

Námsgögn: 

Nemendur þurfa að kaupa ferilmöppu, mappa með plastvösum. 
Ýmsar greinar og verkefni sem kennarar setja á heimasvæði áfangans á 
Moodle. 
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Vika Dags. Námsþættir 

Námsmats-

þættir 

35 
26.-29. 

ágúst 
Hópefli – Skólinn minn  

36 
1.-5. 

sept. 
Hópefli – Hver ert þú?  

37 
8.-12. 

sept. 

Núvitund – Hugleiðsla – 

Jóga (Headspace) 
 

38 
15.-19. 

sept. 
Hamingja  

39 
22.-26. 

sept. 
Hamingja II  

40 
29.sept-

3. okt. 

Að láta sér þykja vænt um 

líkamann sinn 
 

41 
6.-10. 

okt. 
Líkamsvitund – Kynvitund  

42 
13.-16. 

okt. 

Heimspeki og velferð - 

Lýðræði 
Hausthlé 

43 
21.-24. 

okt. 
Tilfinningar Hausthlé 

44 
27.-

31.okt. 
Seigla - Tjáning  

45 
3.-7. 

nóv. 
Styrkleiki og flæði i 

46 
10.-14. 

nóv. 
Tengsl – Sambönd  

47 
17.-21. 

nóv. 
Nútímalíf er rugl…  

48 
24.-28. 

nóv. 
Að gefa af sér  

49 
1.-4. 

des. 
Lokagott  

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar. 
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Viðauki C – Bréf til foreldra 

Kæru foreldrar/forráðamenn, 

  

Þessa önnina er ég að vinna rannsókn á eigin lífsleiknikennslu. Ég er að skoða 

hvernig ég sem kennari á framhaldsskólastigi get farið að því að byggja 

kennslu mína á reynslu, áhugasviði og þekkingu nemenda. 

Markvisst er ég að leitast við að svara spurningunni: „Hvernig getur 

reynslumiðað, hálfformlegt nám nýst mér í kennslu lífsleikni á 

framhaldsskólastigi?“ Til að varpa ljósi á kennsluhætti mína mun ég nýta mér 

nemendaverkefni, kennsluáætlanir og annað efni. Með þessum tölvupósti fer 

ég þess á leit við ykkur að mega nota orð og verkefni ungmenna ykkar til að 

varpa ljósi á eigin kennsluhætti. Gætt verður fyllsta trúnaðar þegar unnið 

verður með gögn. Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða spurningar um 

rannsóknina bið ég ykkur um að vera í sambandi við mig. Einnig bið ég ykkur 

um að láta mig vita í tölvupósti ef þið viljið ekki að ungmennið ykkar taki þátt 

í þessari rannsókn. 

 

Bestu kveðjur, Unnur 

 




