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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni, til fullnaðar M.Ed.-prófi í 

kennslufræði framhaldsskóla með áherslu á grunnþætti og gildi: sjálfbærni, 

jafnrétti og lífsleikni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er 

sagt frá starfendarannsókn sem unnin var veturinn 2014 til 2015. Markmið 

rannsóknarinnar var að leita svara við því hvernig kennari sem er að stíga 

sín fyrstu spor í kennslu, getur náð sem best til nemenda, kennt líffræði á 

sem bestan og fjölbreytilegastan hátt og stuðlað að þroskandi meðnámi 

(collateral learning) nemenda.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Hafþórs Guðjónssonar, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hafþóri vil ég þakka sérstaklega fyrir 

samvinnuna, uppbyggilega gagnrýni, leiðsögn, hlýju og endalausa hvatningu 

við ritun þessarar ritgerðar. Sérfræðingur verkefnisins var Karen Rut Gísla-

dóttir, lektor. Ég færi henni bestu þakkir fyrir faglega og uppbyggilega 

leiðsögn.  

Ég vil færa nemendum mínum sérstakar þakkir fyrir samstarfið og góðar 

móttökur, án þeirra hefði þessi rannsóknarvinna ekki verið möguleg. Ég vil 

einnig þakka þeim samstarfsmönnum sem hafa stutt mig og veitt mér 

innblástur í starfi. 

Þegar staðið er í stórræðum er gott að eiga góða að. Fjölskyldu minni og 

góðum vinum vil ég þakka fyrir allan stuðninginn og hvatninguna. Sérstakar 

þakkir fá foreldrar mínir fyrir óbilandi trú á mér í gegnum lífið og 

tengdaforeldrar mínir fyrir allan stuðninginn. Írisi Ösp Ingjaldsdóttur 

æskuvinkonu minni vil ég sérstaklega þakka fyrir yfirlesturinn, hvatninguna, 

alla labbitúrana og góð ráð en ekki síst þá dýrmætu vináttu sem hún hefur 

veitt mér. Jafnfram þakka ég Sigrúnu Tómasdóttur alla hjálpina við 

fráganginn. Að síðustu fá börnin mín þrjú Halldór Hrannar, Guðný Björk og 

Sara Líf sérstakar þakkir fyrir alla þolinmæðina og eiginmaður minn Halldór 

Þorvaldur Halldórsson, fyrir að vera minn trausti klettur sem alltaf stendur 

við hlið mér.  

Þessa ritgerð vil ég tileinka fjölskyldu minni og vinum. Án þeirra væri lífið 

tómlegt.
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Ágrip 

Þessi ritgerð byggir á starfendarannsókn sem unnin var á tímabilinu frá 

byrjun september 2014 fram til maíloka 2015. Markmið rannsóknarinnar 

var að leita svara við því hvernig kennari, sem er að stíga sín fyrstu spor í 

kennslu, getur náð sem best til nemenda, kennt líffræði á sem bestan og 

fjölbreytilegastan hátt og stuðlað að þroskandi meðnámi (collateral  

learning) nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á gögnum sem 

samanstanda af dagbókarskrifum, umræðum í rýnihóp, verkefnum 

nemenda, spjalli við nemendur, ígrundunum og gagnrýninni leiðsögn frá 

leiðbeinanda.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru  að mikilvægt er að kennari leggi 

sig fram við að ná sem best til  nemenda sinna. Með því að sýna þeim 

umhyggju og tala við nemendur á jafningjagrundvelli, skynja nemendur að 

kennaranum er umhugað um velferð þeirra og  þannig myndast virðing og 

traust á milli kennara og nemenda. Mikilvægt er að hafa líffræðikennsluna 

sem fjölbreytilegasta þannig að hún höfði til sem breiðasta hóps nemenda 

og kennslan sé brotin upp með t.d. myndbandsbrotum, umræðum, 

verkefnum eða öðru slíku. Gott skipulag er grundvöllur góðrar kennslu en 

hafa þarf í huga að skipulagið má aldrei stjórna kennslunni. Skipulagið þarf 

að vera plan til viðmiðunar. Kennari þarf alltaf að vera tilbúinn til að breyta 

út af skipulaginu. Það er alfarið í höndum kennarans að lesa dagsform 

bekkjarins og spinna svo úr því efni sem hann hefur í höndunum hverju 

sinni. 

Þá benda niðurstöður til þess að mikilvægt sé að kennari vandi valið á 

kennsluaðferðum, verkefnavinnu og öðru slíku og passi að hafa það sem 

fjölbreytilegast. Með því stuðlar kennari að fjölbreytilegu og nytsamlegu 

meðnámi sem mikilvægt er þroska nemenda. Menntaskólaárin eru 

mótunarár og margir nemendur taka stökk í þroska á þessum árum. 

Meðnám er þar þýðingarmikill hlekkur og því er mikilvægt að vanda vel til 

verka. 
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Abstract 

Journey –A Story of a Young Teacher 

This thesis is based on an action research conducted from September 2014 

to the end of May 2015.  The objective of the research was to examine how 

a new teacher can best reach his students and teach biology in the most 

efficient and variable way, and drive for meaningful collateral learning.  The 

findings of the thesis are based on data that consists of journals, study 

groups, student projects and discussions, and guidance and review from the 

professor. 

The main conclusion of the thesis is that it’s important that the teacher 

makes an extra effort to reach his students.  By showing care and having 

discussions with students on equal level the students will sense that the 

teacher has their well-being at heart and mutual trust and respect can 

develop between teacher and student.  In order to reach a broad group of 

students in biology class, it is important to use variety of different methods 

like videos, discussion, projects and other methods. Good organization is 

vital to effective teaching but the plan should never control the teaching, it 

should be a guide for reference. The teacher needs to be able to divert from 

the plan based on the form of the class and adjust the teaching methods in 

accordance to how to best reach his students. 

The findings also point to the importance of selecting variety of methods 

and projects for the teaching.  In that way the teacher can achieve useful 

and diverse collateral learning for the students.  The secondary school years 

are important for the development of the students and many achieve a leap 

in personal development. Collateral learning is an important link in that 

development and vital for the teacher to work with great care.   
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur minn og rannsóknarspurningar 

Það kemur að því í lífi hverrar manneskju að standa á krossgötum, líta til 

beggja hliða, skima fram á veginn og gægjast kannski aðeins um öxl. Hvert 

skal halda? Þannig leið mér fyrir tveimur árum. Ég hafði unnið sem 

sameindalíffræðingur á sviði líftækni og rannsókna í hátæknifyrirtæki í 

ellefu ár. Ég hafði tekið virkan þátt í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins, allt 

frá upphafi hér á Íslandi og þangað til það var lagt niður. Þá stóð ég allt í 

einu á krossgötum og vó og mat aðstæður. Ég hefði getað hlaupið í eina 

áttina án umhugsunar eða gert eins og allir hinir. En sem betur fer ákvað ég 

að skoða möguleikana vel, rýna svolítið í aðstæður, spjalla aðeins við sjálfa 

mig og komst að lokum að niðurstöðu, að vel ígrunduðu máli. Ég ætlaði að 

verða líffræðikennari í framhaldsskóla. Eitthvað sem mig hafði lengi dreymt 

um en ekki leyft mér að láta verða að alvöru. Nú er þessi draumur innan 

seilingar og gott betur því ég er aðeins búin að fá að þreifa á honum sem 

kennari í afleysingum við menntaskóla, samhliða námi í vetur.  

Það hefur verið dýrmæt reynsla sem hefur gefið mér kost á að rannsaka 

mína eigin starfshætti sem kennari að stíga sín fyrstu spor í starfi. Ég hef 

gengið upp brekkur, rekið mig á og hrasað en staðið jafnharðan upp aftur. 

Ég hef líka hlaupið niður brekkur, upplifað sæta sigra og fundið gleðina í 

starfinu. Allt þetta hef ég lagt samviskusamlega inn í reynslubankann og þó 

að innistæðan sé ekki orðin stór hefur hún farið ört vaxandi. Ég velti fyrir 

mér hvort ég hefði tekið þessa ákvörðun og látið þennan draum rætast ef 

ég hefði ekki vanist því að ígrunda hlutina og rýna í smáatriðin. Eiga svolítið 

rýnital við sjálfa mig og aðra. Vega og meta rökin bæði með og á móti. 

Hvaðan kom þessi þroski? Var það ævilöng þjálfun sem hófst sem meðnámi 

(collateral learning) í skóla? Var þetta kannski hluti af öllu þessu aukalega 

sem lærðist með og nokkuð áreynslulaust, um leið og verkefnin voru unnin 

sjálfstætt eða í hóp, hlutirnir rökræddir og skoðaðir ofan í kjölinn eða annað 

sem fylgdi með á skólagöngunni? Hefði ég viljað verða 

framhaldsskólakennari ef ég hefði ekki átt jákvæðar og góðar minningar frá 

skólagöngu minni? Haft kennara sem náði til okkar og hreinlega geislaði af 

áhuga á að kenna okkur? Kennara sem gerði efnið skemmtilegt og 

áhugavert, tengdi það við lífið og tilveruna og sýndi okkur fram á að líffræði, 

náttúran og umhverfið í kringum okkur skipti okkur máli.  
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Ég hef ákveðið að skoða starfshætti mína í þessari starfendarannsókn 

með það að leiðarljósi að leita svara við þremur rannsóknarspurningum sem 

tengjast einmitt þessum þáttum sem hafa verið nefndir hér að framan og 

mér finnst svo mikilvægir. Þessar þrjár rannsóknarspurningar eru 

svohljóðandi: Hvernig næ ég sem best til nemenda minna? Hvernig kenni ég 

líffræði á sem bestan hátt? Hvernig get ég stuðlað að þroskandi meðnámi 

(collateral learning) nemenda minna samhliða líffræðikennslu? Með þessari 

starfendarannsókn er ég að skoða starfshætti mína og leitast við að bæta þá 

sem frekast ég get en einnig að miðla af reynslu minni sem ungur kennari að 

stíga sín fyrstu spor í þeirri von að aðrir kennarar geti haft gagn og gaman 

af.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í þrjá meginhluta í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar þrjár og litið er til kenninga og hugmynda sem 

tengjast þeim. Fyrst er komið inn á mikilvægi þess að kennari sé í góðu 

sambandi við nemendur sína, næst er skoðuð kennsla í líffræði og að 

síðustu er litið til meðnáms. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir starfendarannsókn, þátttakendum 

rannsóknarinnar, gagnaöflun og gagnagreiningu. Ásamt því er litið til 

réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þær birtar í máli og myndum. Honum er 

skipt þrjá meginhluta í samræmi við rannsóknarspurningarnar þrjár eins og 

fræðilegi kaflinn. Í fimmta kafli rannsóknarinnar eru umræður þar sem 

varpað er ljósi á helstu niðurstöður rannsóknarinnar og litið er til tengingar 

þeirra við hugmyndir sem settar eru fram í fræðilega kaflanum. Kaflanum er 

skipt í þrjá meginhluta í samræmi við rannsóknarspurningarnar þrjár rétt 

eins fræðilegi kaflinn og niðurstöðukaflinn. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningum. Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem fram kemur 

upplifun mín á ferli og niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2 Rannsóknin mín í ljósi fræðanna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í þrjá meginhluta í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar þrjár. Fyrst er komið inn á mikilvægi þess að 

kennari sé í góðu sambandi við nemendur sína, næst er skoðuð kennsla í 

líffræði og að síðustu er litið til meðnáms. Það er John Dewey (1859–1952) 

sem gefur tóninn enda mikill menntafrömuður og heimspekingur. 

Hugmyndir hans hafa mótað nokkuð starfskenningu mína og munu ganga 

sem rauður þráður í gegnum ritgerðina ásamt hugmyndum fleiri 

fræðimanna.  

Dewey fæddist 20. október 1859 í Burlington í Vermont. Hann fetaði 

menntaveginn, lauk háskólaprófi í heimabæ sínum en síðan lá leiðin til 

Baltimore þar sem hann lauk doktorsprófi í heimspeki árið 1884. Sama ár 

byrjaði hann að kenna við háskólann í Michigan, kenndi eitt ár við 

Minnesota-háskóla og árið 1894 tók hann við forstöðu heimspeki- og 

sálfræðideildar Chicago-háskóla og síðar einnig kennslufræðideildar sem 

stofnuð var fyrir tilstuðlan hans. Þar sinnti hann brautryðjandastarfi í 

menntamálum og heimspeki ásamt því að stofna tilraunaskóla í því skyni að 

prófa hugmyndir sínar í verki. Tíu árum síðar lá leið Deweys til New York þar 

sem hann gegndi stöðu prófessors í heimspeki við Columbia-háskóla 

jafnframt því að kenna í Teachers College allt fram til þess að hann lét af 

störfum fyrir aldurs sakir árið 1930. Hann settist þó ekki í helgan stein en 

helgaði sig ritstörfum, allt þar til hann lést í New York 1. júní 1952 (Dewey, 

1938/2000).  

Að vera kennari er mikilvægt starf og því fylgir mikil ábyrgð. Allir 

kennarar ættu að vera meðvitaðir um það. Að mínu mati getur kennari haft 

ótrúlega mikil áhrif á nemendur sína, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. 

Kennsla felur ekki eingöngu í sér að fara yfir námsefnið með nemendum 

heldur einnig að stuðla að þroska einstaklingsins og gera hann betur í stakk 

búinn til að takast á við lífið. Til þess þarf kennari að ná til nemenda sinna 

og gagnkvæmt traust þarf að ríkja milli hans og nemenda. Kennslan þarf að 

vera vel skipulögð og verkefnin fjölbreytileg. Leyfa þarf nemandanum að 

kljást við álitamál og spyrja sig „af hverju?“. Leita að eðli og orsökum 

fyrirbæra. „Mennt er máttur“ eins og enski heimspekingurinn Francis Bacon 

sagði forðum daga og það eru orð að sönnu. Menntun er breið þekking og 
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viska sem getur nýst nemendum við að meta aðstæður, beita rökhugsun, 

koma skoðunum sínum á framfæri og miðla af þekkingu sinni og visku. Til að 

þetta náist þarf að taka mið af nemendum, hugmyndum þeirra og 

hæfileikum (Hafþór Guðjónsson, 1991).  

Ég tel að mikilvægt sé að virða hugmyndir nemenda, virkja hugsun þeirra 

og gefa þeim rými til að spá og spekúlera eins og hugsmíðahyggjan leggur 

áherslu á. Hafi kennari hins vegar viðtökuviðhorfið að leiðarljósi er hætt við 

að hann gefi hugmyndum nemenda lítið rými og virði að vettugi hugmyndir 

þeirra og hugsun. Þetta er í samræmi við nýja námskrá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þar sem lögð er áhersla á að virkja nemendur 

til þátttöku í fjölbreytilegum námsathöfnum til að efla þroska þeirra og 

færni (Hafþór Guðjónsson, 2012).  

2.1 Að ná til nemenda minna 

2.1.1 Virðing og umhyggja 

Hver manneskja á rétt á að að njóta virðingar og umhyggju sem felst í því að 

aðrir virði hana sem manneskju með sínar skoðanir, óskir og þrár og láta sér 

jafnframt annt um velferð hennar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 80–

83). Sigrún bendir á að munur sé á milli þess að sýna fólki virðingu og bera 

umhyggju fyrir því. Helsti munurinn liggur í að í virðingu felst viss fjarlægð 

en í umhyggju viss nálægð. Í daglegum samskiptum við nemendur sína sýnir 

kennarinn þeim virðingu en heldur samt ákveðinni fjarlægð. Hann ýtir undir 

sjálfstæði þeirra, gefur þeim ákveðið svigrúm og laðar fram og virðir 

skoðanir og tilfinningar þeirra. Þegar kennarinn hins vegar ber umhyggju 

fyrir nemendum sínum eru það nánari samskipti eins og þegar kennari 

klappar á öxl nemanda til hvatningar eða uppörvunar, spyr hvernig honum 

gangi eða hvernig hann hafi það eða býður fram aðstoð sína ef eitthvað 

amar að. Kennarinn ber líka umhyggju fyrir velferð nemanda síns, vill stuðla 

að auknum þroska hjá honum og vellíðan. Virðing milli kennara og nemenda 

þarf að vera gagnkvæm en hins vegar er ekki þar með sagt að umhyggja 

þurfi að vera það. Þannig kjósa flestir kennarar að nemendur beri virðingu 

fyrir þeim en fæstir vænta þess að nemendur beri umhyggju fyrir þeim 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75–83). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) telur að þeir sem vinna með ungu 

fólki eða í kennslu þurfi að temja sér umhyggjusöm viðhorf og vinnubrögð 

og ekki megi gleyma því að nemendur í framhaldsskóla og háskóla þurfi líka 

á umhyggju að halda rétt eins og börn í leikskóla og grunnskóla (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson , 2007).  
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2.1.2 Tengsl og samskipti 

Dewey (1938/2000) talar um að kennarinn þurfi að skipuleggja námsefnið 

og verkefni við hæfi nemenda þannig að hver og einn nái að þroska sína 

hæfileika og njóta sín eða eins og hann sjálfur segir: „Skipulagningin verður 

að vera svo sveigjanleg að svigrúm sé fyrir sérkenni einstaklings að nóta sín 

og samt svo föst í sniðum að hún veiti leiðsögn í átt til stöðugt meiri þroska“ 

(Dewey, 1938/2000, bls. 68). Til þess að kennarinn hafi tök á að gera þetta 

verður hann að hafa myndað tengsl við nemendur sína þannig að hann 

þekki þá ágætlega (Dewey, 1938/2000). 

Morris (2013) talar um að lífið snúist um þrenns konar grundvallartengsl. 

Tengsl við okkur sjálf, tengsl okkar við aðra og tengsl okkar við umheiminn. 

Þannig séu tengsl mjög mikilvægur þáttur í lífi okkar og samskipti 

undirstaðan fyrir myndun tengsla. Hann talar einnig um mikilvægi samskipta 

í skóla eða eins og hann segir: „Skólar snúast fyrst og fremst um samskipti. 

Nám á sér stað í samskiptum, ýmist við sjálfan sig, við aðra eða umhverfið“ 

(Morris, 2013). Þá talar hann um að ef enginn kærleikur eða umhyggja séu í 

þessum samskiptum, vanti eitthvað uppá og námið verði á einhvern hátt 

ófullkomið. Þessu er ég sammála. Til að samskipti geti orðið góð þarf viss 

umhyggja að vera til staðar og þá geta ákveðin tengsl myndast. Ætla má að 

góð tengsl hafi einnig góð áhrif á heilsu okkar og velferð (Morris, 2013, bls. 

146). 

Í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007), Virðing og umhyggja. Ákall 21. 

aldar, kemur glögglega fram að ef skólastarf á að vera farsælt og 

árangursríkt þurfi samskipti kennara og nemenda að vera góð og einkennast 

af gagnkvæmri virðingu, trausti og umhyggju. Kennarinn er nemendum 

fyrirmynd og af þessum samskiptum læra nemendur fjölmargt fleira en 

einungis námsefnið. Má þar nefna til dæmis samskipti, um sjálfan sig og um 

gildi og reglur samfélagsins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Morris (2012, 

bls. 17) tekur í svipaðan streng: „Bestu kennararnir eru þeir sem kenna ekki 

einungis mikilvæga færni í fræðigreinum heldur eru þeir líka áhrifamiklar 

fyrirmyndir í þeirri færni sem felst í því að vera maður.“ Margir telja að það 

sé hlutverk kennarans og ábyrgð að stuðla að góðum samskiptum við 

nemendur sína. Þannig geti kennarinn stuðlað að betri námsárangri og betri 

líðan nemenda sinna með því að beina athygli sinni að þörfum þeirra, bæði 

félagslegum og tilfinningalegum þannig að nemendur finni umhyggju og 

væntumþykju. Með þessu sýnir kennarinn hverjum nemanda áhuga, laðar 

fram hugmyndir, hæfileika og tilfinningar hjá hverjum og einum, virðir þessa 

þætti og styrkir. Þetta skiptir einnig miklu máli fyrir líðan nemandans, hann 

upplifi öryggi og njóti sín betur í námi. Þá verði viðhorf nemandans til 
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kennarans og skólastarfsins jákvæðari (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þótt 

nemendur verði eldri og fari í framhaldsskóla virðist mikilvægi góðra tengsla 

og samskipta við kennarann ekki minnka ef marka má grein Hafdísar 

Ingvarsdóttur (2004) en þar voru 15 kennarar sem allir lögðu mikla áherslu á 

að ef kennslan ætti að skila tilsettum árangri yrðu samskipti og tengsl 

kennara við nemendur sína að vera góð og einkennast af virðingu og trausti. 

Var sama hvort um var að ræða raungreinakennara eða tungumálakennara. 

Allir voru þeir sammála um að það að ná góðu sambandi við nemendur væri 

grundvallaratriði (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Maðurinn er félagsvera í 

eðlinu og félagsleg samskipti skipa stóran þátt í lífi hans (Morris, 2012). 

2.1.3 Jákvæð upplifun 

„Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngun til að halda 

áfram að læra“ (Dewey, 1938/2000, bls. 58). Þetta eru orð að sönnu. Ef 

nemandanum líður ekki vel í skólaumhverfinu er hætta á að hann verði 

afhuga náminu og vilji ekki halda áfram. En hvernig förum við kennarar að 

því að auka jákvæða upplifun nemenda?  

Er skólakerfið of upptekið af ytri skilyrðum? Margar umræður og 

rannsóknir á menntun einblína á ytri skilyrði frekar en á þau innri. Er það 

vegna þess að auðveldara er að meta starfshætti, námskrár, 

kennsluaðferðir eða hegðunarreglur en mannlega líðan? Korthagen, Kim og 

Greene (2013) telja að svo sé og tímabært að gefa meiri gaum að innri 

skilyrðum, efla styrkleika einstaklinga, gefa hugmyndum þeirra meiri gaum 

og styðja þannig við persónulegan þroska hvers og eins. Með þessum hætti 

megi bæta líðan nemenda til muna og viðbúið að bættur árangur fylgi í 

kjölfarið. Það gleymist oft að til þess að nemendum líði vel í skóla þarf 

kennaranum líka að líða vel í starfi. Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2013) benda á að mikilvægt sé að kennarinn búi yfir 

sjálfsvirðingu í starfi. Ef hana skorti sé hætta á að kennarinn sinni starfi sínu 

ekki sem skyldi og geti haft slæm áhrif á nemendur, líðan þeirra, 

námsárangur, samskipti og traust þeirra til kennarans. 

2.1.4 Agi  

Hver kannast ekki við að hafa heyrt sögur af kennaranum sem hélt aga? Það 

komst enginn upp með neitt múður hjá honum. Dewey (1938/2000) talar 

um að í hinu hefðbundna kennsluumhverfi hafi kennarinn verið þvingaður í 

það hlutverk að láta agann snúast um einskæra hlýðni. Þannig átti 

nemandinn að hlýða vilja kennarans í einu og öllu. Dewey telur að orsökina 

sé að finna í: 
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Skólinn var ekki hópur eða samfélag sem haldið var saman með 

þátttöku í sameiginlegu starf. Þar af leiðandi vantaði hin 

eðlilegu, viðeigandi taumhaldsskilyrði. Vegið var upp á móti 

vöntun þeirra, og það varð að verulegu leyti að gera það með 

beinum afskiptum kennarans sem, eins og sagt var, hélt aga. 

Það var kennarinn sem hélt aga vegna þess að aginn var í hans 

höndum í stað þess að búa í sameiginlegu verki sem unnið var. 

(Dewey, 1938/2000, bls. 65) 

Til samanburðar talar Dewey (1938/2000) um að í framsæknu 
skólastefnunni sé aðaluppspretta félagslegs taumhalds að finna í eðli þeirrar 
vinnu sem unnin er sem sameiginlegt verkefni. Hver leggi sitt af mörkum og 
þannig finni allir til ábyrgðar gagnvart því. Það komi því í hlut kennarans að 
velja og skipuleggja verkefni sem henti vel þannig að allir geti lagt eitthvað 
af mörkum. Taumhaldið liggi þannig í vinnunni sem allir taki þátt í eða eins 
og Dewey orðar það: „Velja störf sem henta vel til skipulags með félagslegu 
sniði“ (Dewey, 1938/2000, bls. 66). Þetta hins vegar hlýtur að vera háð því 
að kennarinn þekki vel nemendur sína, reynslu þeirra og hæfni og sé með 
gott vald á viðfangsefninu hverju sinni. Einstaklingarnir eru hins vegar jafn 
misjafnir eins og þeir eru margir og misáhugasamir. Það er því mikilvægt að 
kennarinn hafi tíma til að kynnast vel nemendum sínum. Hvað á að gera við 
þá nemendur sem ekki eru samvinnuþýðir? Á að vísa þeim út? Dewey 
(1938/2000) vill meina að í brottvísuninni felist engin lausn.  

Í grein Ingvars Sigurgeirssonar (2007), Könnun á agavandamálum í 
íslenskum framhaldsskólum, kemur fram að um fjórðungur framhaldsskóla-
kennara taldi að frekar mikið væri um agavandamál í skólum á 
framhaldsskólastigi. Hins vegar virtist vera mjög mismunandi hvað 
kennararnir upplifðu sem agavandamál og hvað þeir töldu til æskilegrar 
hegðunar. Er það til dæmis agavandamál þegar nemendur hafa kveikt á 
farsímum sínum í tímum? Eða þegar nemendur setja fætur upp á borð eða 
borða í tímum? Það voru ekki ólæti, fíflagangur eða munnsöfnuður sem 
kennarar töluðu um sem mesta vandamálið. Heldur var það hve litla 
virðingu nemendur báru fyrir námi sínu almennt. Þetta kom fram í 
óstundvísi, bresti á athygli í tímum, ónógum undirbúningi fyrir tíma eða 
vanskilum á verkefnum. Um helmingur kennaranna talaði um að 
tækjanotkun væri mikið vandamál. Þá nefndu einnig margir tíðar 
klósettferðir, slæma umgengni, skvaldur og lélega þátttöku í hópavinnu. 
Þessar niðurstöður koma ekki á óvart en ég tel nú samt að ef þessi könnun 
væri endurtekin í dag mundi tækjanotkunin vega þyngra enda er nánast 
hver einasti nemandi með snjallsíma og heyrir það til algjörrar 
undantekningar ef svo er ekki. 
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Einnig þótti mér áhugavert að lesa það sem einn kennarinn skrifaði í 

athugasemd í lok könnunarinnar:  

Ég starfa í tveimur framhaldsskólum og vinn með hópa á 

ólíkum stöðum í náminu. Ég hef einnig unnið í fjórum 

mismunandi skólum á síðastliðnum þremur árum. Mín reynsla 

er að mestu agavandamálin eru í bekkjaskólum (tveir af þeim 

skólum sem ég kenndi í voru bekkjaskólar). Núna kenni ég í 

tveimur áfangaskólum og mestu vandamálin eru í námskeiðum 

sem allir nemendur þurfa að taka í upphafi náms, óháð 

áhugasviðum. Ég kenni NÁT123 í öðrum skólanum og þar er 

ekkert tillit tekið til undirbúnings nemenda eða áhugasviðs. 

Þetta er mjög erfiður áfangi sem reynir mikið á mig sem 

kennara. Mér finnst áfanginn illa samsettur og ég þarf að kenna 

hann stórum hópi og ekki er gert ráð fyrir verklegum æfingum. 

Allur tíminn fer í að byggja upp trú nemenda á sjálfum sér því 

flest þeirra hafa enga trú á að þau geti náð tökum á 

námsefninu. Í upphafi míns kennsluferils (1984) var ég í 

svipaðri stöðu en þar höfðu nær allir nemendurnir í hópnum 

sama lélega undirbúninginn og því hentaði kennslan hópnum. 

Núna er öllum blandað saman og þeim sem standa illa líður 

stöðugt verr því þeir sjá hvað námið er miklu léttara fyrir þá 

sem standa vel. Þessir nemendur fá stöðugt þau skilaboð að 

þeir séu lélegri en aðrir [og eru þar af leiðandi líklegri til að 

valda agavandamálum]. Í hinum skólanum kenndi ég STÆ103 

fyrir áramót. Þar var svipað uppi á teningnum [...] Niðurstaða 

mín: Agavandamál eru mest í bekkjaskólum. Í áfangaskólunum 

stafa þau oftast af ónógri þjónustu við þarfir nemenda og illa 

hannaðri námsskrá. (Ingvar Sigurgeirsson, 2007) 

Þetta tel ég nokkuð umhugsunarvert. Gætu verið meiri agavandamál í 

bekkjaskólum vegna þess að nemendurnir þekkjast betur innan bekkjarins 

en í fjölbrautaskólum þar sem hópurinn er sundurleitari?  

2.1.5 Frelsi  

Eina frelsið sem hefur varanlega þýðingu er vitsmunafrelsið, 

það er að segja frelsi til að athuga eða rannsaka og leggja mat á 

hluti í þágu markmiða sem hafa gildi í sjálfum sér. (Dewey, 

1938/2000, bls. 71) 
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2.1.5.1 Frelsi nemenda 

Dewey (1938/2000) talar um að ytra frelsið og innra frelsið haldist í hendur. 
Ef ytra frelsi eins og hreyfing og fleira er takmarkað, hafi það áhrif á innra 
frelsið, það er að segja frelsið til að hugsa, vilja og setja sér markmið. Hins 
vegar sé námsvandinn ekki leystur með því einu að auka frelsi hreyfingar í 
skólastofunni. Það sem skiptir höfuðmáli er hvað er gert með þetta aukna 
frjálsræði innan skólastofunnar. Til dæmis þegar stokkað er upp í 
skólastofunni og nemendur settir í hópavinnu. Er þá ekki verið að auka 
frjálsræðið? Hann talar einnig um að með því að andrúmsloftið sé þvingað 
með þögn og föstum siðum þá sýni nemendur ekki sitt rétta upplag og því 
kynnist kennarinn ekki nemendum sínum, heldur líti allir eins út, séu 
steyptir í sama mót og uppteknir af því að reyna að þóknast kennaranum. 
Þannig getur kennarinn ekki metið hvort kennsluaðferðirnar eru að höfða til 
nemenda og þroska þá (Dewey, 1938/2000). Þá talar Dewey um að varast 
skuli vélræna einsleitni í námi:  

Vélræn einsleitni námsgreina og aðferða skapar einhvers konar 

einsleitan óhreyfanleika sem stuðlar aftur að því að viðhalda 

einsleitninni í náminu og kennslunni, en bak við þessa 

uppáþvinguðu einsleitni eru einstaklingshneigðir að verki og 

fara eftir meira eða minna bugðóttum og bönnuðum leiðum. 

(Dewey, 1938/2000, bls. 72) 

Það eru einmitt þessi bönn sem eru svo erfið. „Það er bannað að“ ... má 
víða sjá. Sumir skólar hafa undið kvæði sínu í kross og lagt til grundvallar 
starfi sínu uppeldisstefnuna jákvæður agi (Positive discipline). 
Borgarhólsskóli er einn af þeim. Stefnan byggir á svokallaðri 
sjálfstjórnunarkenningu, þar sem áhersla er lögð á orsakir hegðunar og það 
gildismat sem býr að baki þegar leitast er við að ná fram leiðréttingu, í stað 
þess að reyna að breyta hegðun með umbun og refsingu (Hafþór 
Hreiðarsson, 2015).  

2.1.5.2 Frelsi áforma og markmiða 

Dewey (1938/2000) líkir frelsinu við hæfni til að móta áform og til að 

framkvæma þau. Í því liggi ákveðið frelsi. Hann talar einnig um að margt geti 

falist í því að móta áform:  

 Athuganir á kringumstæðum. 

 Þekking á því sem hefur áður gerst sem aflað er með upprifjun, 
upplýsingum, ráðleggingum eða viðvörun.  

 Mat og samanburður á því sem er athugað og því sem er rifjað upp. 
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Eða eins og hann orðar það:  

Áform aðgreinist frá upprunalegum hneigðum og löngunum við 

það að því er umbreytt í áætlun og starfsaðferð sem byggir á 

því að sjá fyrir afleiðingar þess að haga sér á ákveðinn hátt við 

tiltekin athuguð skilyrði. (Dewey, 1938/2000, bls. 79) 

Munurinn á virkni og skynsamlegri virkni er þannig í rauninni munurinn á 

löngun og áformi. Þá segir Dewey (1938/2000) einnig:  

Þar sem frelsið liggur í þeim skynsamlegu athugunum og mati 

sem notað er til að móta áform, þá er sú leiðsögn sem 

kennarinn gefur nemendum við að nota skynsemina hjálp til 

frelsis, ekki hömlur á það. (Dewey, 1938/2000, bls. 81) 

Þarna er kennarinn sá sem leiðbeinir og kemur með ábendingar enda er 

hann ríkari af reynslu og víðsýnni en nemandinn. Hann virkar ekki hamlandi 

eða stoppar nemandann. Þannig leggur Dewey (1938/2000) til að kennarinn 

geri sér grein fyrir hæfileikum, þörfum og fyrri reynslu nemenda sinna og 

leyfi sér að koma með uppástungu sem geti fengið að þróast upp í áætlun 

og verkefni með aðstoð tillagna nemenda og öfugt. Þar með má segja að 

áætlunin sé orðin samstarfsverkefni, ekki fyrirskipun frá kennara sem 

nemendur fylgja rétt eins og mót fyrir steypujárn heldur upphafsatriði sem 

nemendur þróa saman upp í áætlun og allir leggja sitt af mörkum. 

Kennarinn er þar með bæði orðinn þiggjandi og gefandi rétt eins og 

nemandinn. „Aðalatriðið er að áformið þróist og mótist með sameiginlegu, 

skynsamlegu framlagi“ (Dewey, 1938/2000, bls. 82). Er Dewey ekki með 

þessu að taka kennarann af þeim stalli sem hann hefur lengi staðið á? Það 

er greinilegt að Dewey hefur verið langt á undan sinni samtíð því enn þann 

dag í dag má finna margt sameiginlegt með því sem hann var að kljást við og 

við erum að berjast við í dag.  

2.1.6 Þátttaka nemenda í tímum  

2.1.6.1 Að vekja áhuga og viðhalda honum 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) talar um í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að það skipti miklu máli að kennarar hafi áhuga 

á því efni sem þeir kenna og sýnt hafi verið fram á að áhugasamir kennarar 

nái betri árangri í kennslu en þeir sem lítinn sem engan áhuga hafa. 

Smitandi áhugi í kennslu er mikilvægur. En er nóg að hafa áhuga á 

kennsluefninu eða þarf eitthvað fleira að fylgja með? Ingvar Sigurgeirsson 
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(2013) nefnir nokkur önnur atriði sem séu til marks um að kennari sé 

áhugasamur. Til dæmis sé mikilvægt að hann hafi áhuga á nemendum, því 

sem þeir hafa til málanna að leggja og almennan áhuga á lífinu sjálfu og 

tilverunni því kennarar hafa mikil áhrif á þá sem þeir kenna og nemendur 

heillast af þeim. Þá er ekki síður mikilvægt að kennarinn sýni spurningum 

nemenda sinna áhuga, svari þeim af áhuga og hvetji þá til að spyrja. Þetta á 

einnig við um viðfangsefni nemenda, verkefni, hugmyndir og tillögur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Mikilvægt er, bætir Ingvar við, að vandað sé til verka 

þegar farið er af stað í kennslu. Passa þarf að gera nemendum vel grein fyrir 

tengslum efnis við önnur viðfangsefni, þess gætt að markmið séu skýr og 

vakinn sé áhugi nemenda á efninu og reynt að viðhalda honum sem ekki er 

alltaf auðvelt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kveikjur er kennslufræðilegt hugtak yfir þær aðferðir sem kennari notar 

til að ná athygli nemenda á kennsluefninu. Kveikjur geta verið margs konar 

og má þar nefna: Góðar spurningar, klípusögur, höfða til reynslu nemenda, 

hlutur eða mynd, leikir, innlifunaraðferðir, tilraunir, sláandi upplýsingar, efni 

úr fjölmiðlum, skrýtlur eða brandarar og margt fleira (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). 

2.1.6.2 Andleg nærvera – Síminn: Fjöreggið sem aldrei sefur 

Þá liggur í augum uppi að spyrja: Hvað með símann? Oft vill brenna við að 

nemendur séu uppteknir af símanum, þessu lífsglaða fjöreggi sem aldrei 

sefur og tístir við hverja færslu á tvitter, fésbókinni, instagram eða hvað það 

nú heitir allt saman. „Það er eins og segull sem sýgur til sín athygli 

nemendanna“ varð einum samkennara mínum að orði og það eru orð að 

sönnu. Er þetta töpuð barátta? Síminn er alla vega kominn til að vera. 

2.1.7 Trú á eigin getu 

Kenninguna um trú á eigin getu má rekja til Alberts Bandura þar sem hann 

vísar til trúar einstaklingsins á eigin getu til að ná fram settum markmiðum 

(Morris, 2013). Bandura gekk út frá því að trúin á eigin getu hvetti 

einstaklinginn til að ná settum árangri. Sá sem ekki hefur trú á sjálfum sér 

komi sér undan verkefninu. Þannig getur trú á eigin getu haft gríðarleg áhrif 

á frammistöðu okkar í lífinu hvort sem það er í námi, íþróttum eða 

mataræði svo nokkur dæmi séu tekin. Það er því gífurlega mikilvægt að efla 

trú nemenda á eigin getu í námi. Hvaða kennari hefur ekki heyrt nemendur 

endurtaka sífellt ég get þetta ekki. Það er allt hægt ef viljinn er fyrir hendi. 

Nemendur þurfa að fá uppörvun og hvatningu. Það þarf að koma þeim í 

skilning um að það er allt í lagi að mistakast. Þá reynir maður bara aftur. 

Leiðsögn þarf að vera skýr, nákvæm og jákvæð þannig að nemendur finni að 
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þeir séu öruggir og njóti stuðnings. Þeir verði leiðréttir ef þeir gera mistök 

og þeim hjálpað að bæta frammistöðu sína. Hins vegar má alls ekki vera 

með dómhörku og harða gagnrýni. Það dregur fram neikvæðar tilfinningar, 

setur nemandann í vörn og getur komið í veg fyrir nám (Morris, 2013). 

2.1.8 Einelti 

Berger (2007) lýsir einelti sem endurteknu áreiti sem á sér stað í hópum eða 

milli einstaklinga og veldur valdaójafnvægi. Atferli eineltis tengist 

árásargjarnri hegðun og gengur út á það að meiða eða skaða aðra 

manneskju. Alvarleiki eineltis er margþættur og getur haft skaðlegar 

afleiðingar á sál og líkama fyrir gerendur, þolendur og áhorfendur (Berger, 

2007).  

Af niðurstöðum greinar Ársæls M. Arnarssonar og Þórodds Bjarnasonar 

(2009) má ætla að einelti viðgangist í framhaldsskólum en samkvæmt þeim 

fer þolendum fækkandi í takt við hækkandi aldur frá 6. til 10. bekkjar. 

Gerendum fjölgi hins vegar. 

Rannsóknir sýna einnig að áhorfendur hafa vald til þess að letja eða 

hvetja til eineltis og almennt eru börn sammála um að uppræta þurfi einelti 

en þau gefa þá skýringu að þau séu hrædd að segja frá og vilji ekki vera 

kjaftaskjóður. Í 80 – 85% tilfella eru áhorfendur til staðar þegar einelti á sér 

stað og því er mikilvægt að efla þá til ábyrgðar (Hawkins, Pepler og Craig, 

2001). Í ljósi þess að þeir sem lent hafa í einelti eru um 30% líklegri til þess 

að fremja glæpi seinna meir yfir ævina, þá gefur auga leið hversu mikilvægt 

það er að uppræta einelti og að allir séu meðvitaðir um afleiðingar þess 

(Olweus, 2011). 

Þessar staðreyndir eru sláandi og gefa augljóslega til kynna að fyllsta 

ástæða sé til að halda áfram að reyna að uppræta einelti þótt nemendur 

séu komnir í framhaldsskóla. Í flestum skólum á framhaldsskólastigi er 

eineltisáætlun en er hún nægilega skýr og er farið eftir henni? Sjálfsagt er 

það eins misjafnt og skólarnir og stjórnendur þeirra eru margir. Kennarinn 

er einn þeirra sem ætti að vera vel í stakk búinn til að koma auga á einelti 

þannig að ferlið sé stoppað en eru kennarar almennt nógu duglegir að 

fylgjast með og hafa augun opin fyrir því í tímum?  

2.2 Að kenna líffræði 

Það er nokkuð forvitnilegt að lesa í byrjun bókarinnar Experience and 

Education um það sem Dewey segir um öfgafullar aðstæður í samfélaginu 

og hugsanir manna. Bókin kom út árið 1938 og ég held að enn þann dag í 

dag séum við að fást við þessi öfgafullu öfl (Dewey, 1938/2000). Okkur 
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hættir til að stíga annaðhvort í hægri fótinn eða þann vinstri en ekki báða. 

Þannig sveiflumst við öfganna á milli. Höfum við eitthvað breyst síðan 

snemma á 20. öld? Eins og Dewey segir: „Menn hugsa gjarnan í öfgafullum 

andstæðum. Þeim hættir til að setja skoðanir sínar fram sem annaðhvort-

eða og viðurkenna enga möguleika þar á milli“. Þá segir Dewey einnig:  

Saga kennslu-menntunarfræða einkennist af tveimur 

andstæðum hugmyndum, annars vegar þeirri að menntun sé 

þroski sem kemur innan frá og hins vegar þeirri að hún sé 

mótun sem kemur utan frá, að menntun byggist á meðfæddum 

hæfileikum eða að hún sé í því fólgin að sigrast á meðfæddum 

hneigðum og setja í þeirra stað venjur sem mótast við þrýsting. 

(Dewey, 1938/2000, bls. 27) 

Þarna er Dewey að skírskota til hinna tveggja menntastefna sem voru 

ríkjandi á 20. öldinni, það er að segja hinnar hefðbundnu kennslu og hins 

framsækna skólastarfs en djúpstæður ágreiningur var á milli þessara tveggja 

menntastefna. Þessi ágreiningur virðist enn við lýði. Ingólfur Gíslason (2005) 

talar um í grein sinni að mikilvægt sé að draga fram og vinna með skilning 

nemenda. Hætta að hugsa um nemendur sem tóm ílát sem kennarinn fyllir 

af þekkingu. Þess í stað ættu kennarar að kanna forhugmyndir nemenda, 

skapa aðstæður og búa til verkefni sem geta leitt í ljós hvernig þeir hugsa 

(Ingólfur Gíslason, 2005). Má segja að munurinn á hefðbundnu stefnunni og 

framsæknu stefnunni sé í raun að í afturhaldsstefnunni miðast allt við að 

koma menningararfinum áleiðis en í framsæknu stefnunni er fortíðin látin 

lönd og leið en eingöngu horft til nútíðar og framtíðar. Dewey lýsir hinni 

hefðbundnu kennslu þannig að áhersla sé lögð á að námsefnið sé safn 

þekkingar og færni sem safnast hafi saman í aldanna rás og aðalhlutverk 

skólans og þannig kennarans sé að miðla því áfram til nýrra kynslóða með 

hjálp skólabóka, þannig að afrek fyrri tíðar manna lifi í komandi kynslóðum. 

Nemendur skuli taka við þessum arfi fortíðar með auðsveipni, viðtöku og 

hlýðni (Dewey, 1938/2000). Þarna er ekki verið að mælast til að nemendur 

séu að leggja mikið til málanna og finnst mér þetta ríma nokkuð vel við það 

sem Ingólfur nefnir í sinni grein. Þá segir Dewey einnig:  

Í eðli hins hefðbundna skipulags felst þvingun sem kemur ofan 

frá og utan frá. Það þröngvar viðmiðum, viðfangsefnum og 

aðferðum fullorðinna upp á þá sem enn eru langt frá því að 

hafa náð fullum þroska. Bilið er svo breitt að fyrirskipað 

námsefni, námsaðferðir og hegðunarkröfur eru getu og hæfni 
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barnanna ofviða og framandi. Viðfangsefnið liggur utan 

seilingar þeirrar reynslu sem hinir ungu nemendur búa yfir. 

(Dewey, 1938/2000, bls.28–29) 

Í framhaldinu lýsir Dewey kenningu hins framsækna skólastarfs sem:  

Á móti þvingun sem kemur ofan frá er stillt tjáningu og ræktun 

einstaklingseðlis; á móti ytri aga er stillt frjálsri athöfn; á móti 

því að læra af bókum og kennurum því að læra af reynslunni; á 

móti því að tileinka sér einangraða færni og aðferðir með 

fyrirskipaðri þjálfun er stillt því að tileinka sér þetta sem leið til 

að ná markmiðum sem höfða beint til lifandi áhugamála; á 

móti undirbúningi undir meira eða minna fjarlæga framtíð er 

stillt því að nýta sem best þau tækifæri sem lífið hér og nú 

hefur að bjóða; á móti kyrrstæðum markmiðum og efniviði er 

stillt þekkingu á heimi sem breytist. (Dewey, 1938/2000, bls. 

29–30) 

Ég er sammála Dewey að það sé ekki gott að útfæra skólastarfið á 

neikvæðan hátt. Grundvallarhugmyndin er í raun að náið og nauðsynlegt 

samband sé á milli raunverulegrar reynslu og náms og menntunar. Það 

verður ekki hjá því komist að sjá að þarna er stokkið öfganna á milli í stað 

þessa að leita meðalvegarins. Reynslan er þungamiðjan í framsæknu 

kennsluháttunum en með því að hafna skipulaginu má ekki sleppa öllu 

taumhaldi.. Ég er sammála Dewey um að þarna sé mál að fara milliveginn og 

báðar fylkingar hafi nokkuð til síns máls en ýmsa hnökra megi einnig finna á 

stefnum beggja aðila. Það má segja að bókin Experience and Education sé í 

raun nokkurs konar málamiðlun hans milli þessara tveggja kennslustefna. 

Það má glögglega sjá þar sem hann segir:  

Vegna þess að hinir eldri kennsluhættir þröngvuðu þekkingu, 

aðferðum og hegðunarreglum hins fullorðna upp á barnið er 

ekki þar með sagt, nema á grundvelli hinnar öfgafullu 

annaðhvort-eða heimspeki, að þekking og færni hins fullorðna 

hafi ekkert leiðsagnargildi fyrir reynslu barnsins. (Dewey, 

1938/2000, bls. 31) 

Nýi skólinn leggur áherslu á frelsi nemandans en hvað merkir það? Og er 

það ótakmarkað? Þurfa ekki að vera einhverjar hömlur? Þarf ekki að tengja 

reynsluna sem fólgin er í afrekum fortíðarinnar við viðfangsefni nútíðarinnar 
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eða eins og Dewey orðar það: “Vandamál okkar er að komast að því hvernig 

umbreyta megi þekkingu á fortíðinni í öflugt tæki sem komi að gagni í 

glímunni við viðfangsefni framtíðar“ (Dewey, 1938/2000, bls. 33). Ég held 

að enn þann dag í dag séum við að glíma við svipuð vandamál og Dewey og 

samtíðarmenn hans stóðu frammi fyrir.  

2.2.1 Reynsla – Forhugmyndir 

Getum við aðskilið menntun og reynslu? Dewey (1938/2000) talar um að öll 

sönn menntun eigi sér stað fyrir tilstilli reynslu en hins vegar stuðli ekki öll 

reynsla að sannri og góðri menntun. Þannig verði reynsla og menntun ekki 

lagðar að jöfnu. Sum reynsla getur verið neikvæð í menntunarlegum 

skilningi, haft hamlandi áhrif eða afskræmt frekari þroska, valdið 

tilfinningaleysi og sljóleika og skert þannig möguleika á að öðlast frekari 

reynslu síðar. Þannig hlýtur það að skipta miklu máli hvaða reynslu 

nemendur öðlast og hvernig. Dewey (1938/2000) talar um að reynslan sem 

nemendur öðlist við hefðbundna kennslu sé oft lítils virði og jafnvel slæm og 

leiði jafnvel til þess að nemendur missi áhugann á náminu. Upplifun 

nemenda á náminu verði ekki nógu góð og kunnátta þeirra ekki mjög 

fjölbreytt. Þannig má segja að ekki vanti reynslu nemenda af skólastarfi, 

heldur að hún sé röng og ófullnægjandi.  

Mikilvægt er að gefa gaum að því hvers eðlis reynslan er eða eins og 

Dewey segir sjálfur: „Það er um tvær hliðar að ræða. Annars vegar er sú hlið 

sem er geðfelld eða ógeðfelld þegar í stað, hins vegar eru það áhrifin á 

seinni reynslu“ (Dewey, 1938/2000, bls. 37). Þannig finni nemendur strax 

hvort þeim líki reynslan eða ekki en hins vegar komi ekki alltaf áhrif 

reynslunnar strax fram. Kemur kennarinn ekki þar inn í myndina? Hann þarf 

að búa svo um hnútana og skipuleggja kennsluna og aðrar athafnir þannig 

að þær veki ekki andúð nemandans heldur virki hann frekar til þátttöku en 

einnig að reynslan stuðli að æskilegri reynslu síðar. Þannig lifi reynslan 

áfram í nýrri reynslu og því sé eins gott að vanda vel til verka og velja 

athafnirnar vel, áhrif reynslunnar og sjálf reynslan geti þannig lifað áfram á 

frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu eða eins og Dewey sjálfur orðar það: 

„Menntun er þroski innan marka reynslunnar, sem verður með tilstyrk 

hennar og vegna hennar“ (Dewey, 1938/2000, bls. 38). En það er ekki nóg 

að nemendur þroskist. Kennarar þurfa að stefnumarka þroskann. Þannig er 

það viss þroski að verða fær innbrotsþjófur eins og Dewey nefnir sem dæmi 

en líklega erum við flest sammála um að það sé ekki mjög æskilegur þroski 

(Dewey, 1938/2000). 
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Donovan og Bransford (2005) leggja áherslu á að kennarar verði að 

draga fram og vinna með þann skilning eða reynslu sem nemandinn býr yfir. 

Að öðrum kosti sé hætta á að reynslan eða forhugmyndirnar eins og þeir 

kalla það, taki stjórnina og hin vísindalegu hugtök og kenningar lúti í lægra 

haldi þegar skólanum líkur. Með forhugmyndum eru þeir að tala um 

hugmyndir sem mótast hafa af fyrri reynslu viðkomandi (Donovan og 

Bransford, 2005). Þetta rímar vel við hugmyndir Dewey (1938/2000) um 

reynsluna og mikilvægi hennar.  

Osborne og Freyberg (1985) komast að svipaðri niðurstöðu. Mikilvægt 

er, segja þeir, að nálgast nemendur á þeirra grundvelli og taka tillit til þess 

að enginn nemandi kemur tómhentur inn í skólastofuna. Allir beri þeir 

reynslupoka á bakinu sem er mótaður af umhverfi þeirra, samfélagi og 

uppgötvunum. Þetta séu forhugmyndir nemenda og reynsla sem hafi mikil 

áhrif á það hvernig þeir læra (Osborne og Freyberg, 1985).  

Osborne og Freyberg (1985) tala um að forhugmyndir nemenda séu 

býsna lífseigar. Niðurstöður frá rannsóknum þeirra sýni að margir eldri 

nemendur haldi fast í forhugmyndir sínar, líkt og yngri nemendur, þrátt fyrir 

að hafa fengið töluverða raungreinakennslu í viðkomandi efni. Því virtist 

raungreinakennslan ekki skila alltaf tilætluðum árangri, þannig að 

forhugmyndirnar verða ofan á, oft á kostnað lögmála vísindanna. 

2.2.2 Að virkja reynslu nemenda 

Eitt atriði kemur skýrt í ljós þegar fræðslan er hugsuð út frá 

reynslunni. Hvaðeina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort 

sem það er reikningur, saga, landafræði eða einhver grein 

náttúruvísindanna, verður að eiga rætur að rekja til efniviðar 

sem í byrjun liggur innan venjulegrar lífsreynslu. (Dewey, 

1938/2000, bls. 83) 

Þannig talar Dewey um að fyrsta skrefið til að virkja reynslu nemenda sé að 

finna námsefni innan reynslunnar. Næsta skrefið sé að þróa það og sameina 

í námsefni. Þarna er verið að vitna í forhugmyndir nemenda. Það þýðir 

ekkert að segja bara þetta er ekki rétt svona, heldur svona. Það þarf að 

tengja fyrri reynslu, forhugmyndirnar, við staðreyndirnar. Þannig þarf 

kennarinn að velja ákveðna hluti innan reynsluramma nemenda sem 

möguleiki er að þróa og víkka með viðfangsefni frá kennara sem leiðir til og 

örvar nýja skoðunarhætti og skynsamlegt mat. „Órofið samhengi í þroska 

nemenda verður stöðugt að vera kjörorð kennarans“ (Dewey, 1938/2000, 

bls. 85). Kennarinn þarf að tengja saman menntun og reynslu. Þekkingin á 
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fortíðinni má segja að sé tæki til skilnings á nútíðinni. Grundvallaratriðið er 

að velja og skipuleggja námsefnið, þar liggi vandinn. Það er á ábyrgð 

kennarans að tryggja tvennt, það er: 

 Að viðfangsefnið þróist út frá reynslu eða þeim reynsluskilyrðum sem 
til staðar eru hverju sinni og að það sé ekki ofvaxið getu nemandans.  

 Að viðfangsefnið veki löngun hjá nemandanum til að fræðast og 
koma fram með nýjar hugmyndir. Þessar nýju staðreyndir og nýju 
hugmyndir verða svo grundvöllur að frekari reynslu og athöfnum þar 
sem ný viðfangsefni eru tekin fyrir.  

Dewey kallar þetta samfelldan spíral og segir:  

Það er traust kennslufræðileg meginregla að nemendum skuli 

kynnt vísindaleg viðfangsefni og þeir fái frumfræðslu um 

staðreyndir og lögmál sem þessi efni taka til með því að 

kynnast hversdagslegu, samfélagslegu notagildi þeirra. (Dewey, 

1938/2000, bls. 89) 

Til þess að reynsla sé menntandi verður hún að tengjast viðfangsefnum sem 

stöðugt víkka, viðfangsefnum sem samanstanda af staðreyndum eða 

upplýsingum og af hugmyndum. Til þess að þetta virki verður kennarinn að 

líta á kennslu og nám sem óslitið ferli. Þá þarf kennarinn einnig að passa að 

horfa fram á veginn, fram í tímann og nota reynslu líðandi stundar til að 

hafa áhrif á hvernig framtíðarreynslan verður (Dewey, 1938/2000). 

2.2.3 Skipulagning kennslu 

Kannski liggur vandinn í skipulagningunni. En hvernig eigum við kennarar þá 

að skipuleggja kennsluna? Skipulagningin þarf að vera góð, það fer enginn í 

grafgötur með það, en hún má hins vegar ekki heldur vera svo stíf að hún sé 

þvingandi og dragi þannig úr frjálsum leik hugsunar og hindri þannig 

hugmyndir nemenda eða eins og Dewey orðar það: „Skipulagningin verður 

að vera svo sveigjanleg að svigrúm sé fyrir sérkenni einstaklings að njóta sín 

og samt svo föst í sniðum að hún veiti leiðsögn í átt til stöðugt meiri þroska“ 

(Dewey, 1938/2000, bls. 68). Ég er mjög sammála Dewey með þetta en hins 

vegar verð ég að viðurkenna að ég er svolítið hrædd um að ekki nái allir 

kennarar að undirbúa sig nægilega vel og kynnast nemendum. Við erum að 

tala um áhugasvið nemenda, hæfileika, reynslu og forhugmyndir. Þarf ekki 

að taka þarna með í dæmið umhverfi og félagslegar aðstæður þar sem það 

eru stórir áhrifaþættir í lífi hvers og eins. Þar af leiðandi þarf kennarinn að 

kynna sér vandlega hæfileika og þarfir nemenda sinna og skapa skilyrði og 
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efnivið til að fullnægja þessum þörfum þannig að æskilegar athafnir og 

reynsla leiði til þroska nemandans og að hæfileikar hans nái að dafna 

(Dewey, 1938/2000). „Sú frumregla að reynslan þroskist í samspili eða 

samskiptum merkir að menntun er í eðli sínu félagslegt ferli“ (Dewey, 

1938/2000, bls. 68). Til þess að þetta virki þurfa nemendur að mynda hóp 

og kennarann má ekki útiloka frá þeim hópi. Hann er þroskaðasti 

einstaklingurinn og ber ábyrgð á þeim samskiptum og tjáningu sem þar fer 

fram. 

Donovan og Bransford (2005) tala um þrjú grundvallaratriði er varði 

nám, sem séu mjög mikilvæg fyrir kennara að skilja og tileinka sér í kennslu 

sinni. Í fyrsta lagi komi nemendur inn í skólastofuna með ákveðnar 

forhugmyndir um lífið og tilveruna. Það samræmist hugmyndum bæði 

Dewey og Osborne og Freyberg (1985) hér að framan. Ef þessi skilningur 

nemenda sé látinn óáreittur, segja Donovan og Bransford (2005), er hætta á 

að þeir nái ekki tökum á nýjum hugtökum og upplýsingum, læri staðreyndir 

fyrir próf en forhugmyndir taki yfirhöndina þegar út fyrir skólastofuna er 

komið. Í öðru lagi tala þeir um að til að þróa með sér færni á einhverju sviði 

verði nemendur að búa yfir djúpri og skipulagðri undirstöðuþekkingu á 

staðreyndum og skilja þær í samhengi þannig að hún nýtist þeim í leik og 

starfi. Að síðustu nefna þeir að gott sé að gera nemendur meðvitaða um 

eigið nám og námshætti („metacognitive“ approach to instruction) og það 

geti hjálpað nemendum að ná stjórn á eigin námi. Þannig setji þeir sér sjálfir 

eigin markmið og fylgi þeim eftir (Donovan og Bransford, 2005). 

Marion Brady (2008) talar um að það að kenna til skilnings og örva hæfni 

nemenda til að beita „higher order thinking“ eða góðri rökhugsun skili 

margfalt meiru en mötun á staðreyndum. Mikilvægt sé að spyrja „af 

hverju?“ og „hvers vegna?“ og koma þannig nemendum til að að hugsa því 

eins og Brady orðar það, „students learn to think – by thinking“, nemendur 

læra að hugsa með því að hugsa. Þannig þjálfast nemandinn í að leita 

skilningsins með því að rýna vel í hlutina, spá og spekúlera af hverju og 

tengja við daglegt líf og umhverfi sitt. Þetta gefur nemendum mun dýpri 

skilning á efninu og eykur líkurnar á að þeir geti nýtt sér hann betur síðar í 

leik eða starfi (Brady, 2008). 

2.2.4 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Til eru fjölmargar kennsluaðferðir og eru þær eins ólíkar og þær eru margar 

og má útfæra á marga mismunandi vegu. En hvaða aðferð á kennarinn að 

velja? Eru þær allar jafn góðar? Líklega er erfitt að svara því og verður hver 
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að meta það út frá sér og sínum aðstæðum. Þegar kennari velur sér 

kennsluaðferð ætti hann að hafa eftirfarandi í huga: 

 Fellur kennsluaðferðin vel að þeim markmiðum sem kennari hefur 
sett sér? 

 Eru kennsluaðferðirnar nægilega fjölbreytilegar? Til að kennslan verði 
sem áhugaverðust og reyni á nemendur á sem fjölbreytilegastan hátt 
er mikilvægt að kennsluaðferðirnar séu margvíslegar. Það eykur 
einnig virkni og vekur nemendur til umhugsunar þegar fjölbreytni er 
höfð í fyrirrúmi.  

 Fellur kennsluaðferðin að vinnulagi kennara og persónuleika? 

Ef kennari hefur þetta að leiðarljósi ætti hann að vera fær í flestan sjó, eða 

hvað? (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

2.2.4.1 Veldur hver á heldur 

Hvað er kennsluaðferð? Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir 

kennsluaðferð í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna svo: „Í þessu riti er 

kennsluaðferð skilgreind sem það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu 

sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12). 

Hins vegar gagnrýnir hann þessa skilgreiningu með því að í henni felist 

enginn tímarammi og því geti hún átt við allt frá nokkrum mínútum til heils 

skólaárs. Yfirleitt er miðað við að kennsluaðferð geti tekið hluta úr 

kennslustund og upp í nokkrar kennslustundir. Því er ekki ólíklegt að kennari 

beiti nokkrum kennsluaðferðum í einni kennslustund, til dæmis tveimur eða 

þremur, til að auka fjölbreytnina og halda betur áhuga og virkni nemenda. 

Sumar kennsluaðferðir geta varað í nokkrar mínútur eins og stuttir 

fyrirlestrar, endurtekningaræfingar eða námsleikir en aðrar geta náð yfir 

nokkrar kennslustundir eins og hópavinna og önnur verkefnavinna. Miklu 

máli skiptir að uppbygging kennsluaðferðanna sé skýr og hún hafi upphaf, 

meginkafla og niðurlag (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

En hverjar eru helstu kennsluaðferðirnar og hverjar eru betri en aðrar? 

Ef hópur kennara yrði spurður að þessu yrðu svörin líklega eins mörg og 

kennararnir eru margir. Mikilvægt er að kennarar þekki helstu 

kennsluaðferðirnar og geti beitt þeim markvisst, því að veldur hver á heldur. 

Hver kennsluaðferð markast af þeim sem henni beitir, samskiptum kennara 

og nemenda og nemendahópnum sem kenna skal (Ingvar, 2013).  
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2.2.4.2 Virkni nemenda  

Mjög er mismunandi hversu vel kennurum tekst að virkja nemendum og að 

halda þeim að verki. Sumum kennurum tekst að halda virkni nemenda að 

jafnaði í 90% kennslutímans en nemendur annarra kennara láta hugann 

reika um víðan völl og gott má teljast ef virknin nær um helmingi tímans. 

Virkni nemenda til þátttöku í náminu í tíma er talin ráða hvað mestu um 

árangur kennslunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Margir áhrifaþættir hafa 

verið nefndir varðandi það hversu vel kennurum tekst að halda nemendum 

virkum og vega áhugi og agi án efa þar þungt. Þá benda rannsóknir til að 

kennarar sem eru á ferli um kennslustofuna þegar nemendur eru að vinna, 

hvort sem eru einir að verki eða fleiri í hóp, haldi nemendum betur að verki 

en þeir sem sitja við kennaraborðið. Ástæðan gæti legið í því að með því að 

vera á ferðinni er kennarinn nær nemendum sínum og því fljótari að sjá 

hvernig þeim miðar áfram en einnig haldi hann nemendum betur á tánum 

með nærveru sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

2.2.4.3 Flokkun kennsluaðferðanna 

Það væri líklega efni í heila ritgerð að skrifa um flokkun kennsluaðferða 

enda eru þær fjölmargar og útfærslumöguleikar þeirra nánast endalausir. 

Engu að síður ætla ég aðeins að minnast á flokkun Ingvars Sigurgeirssonar 

(2013) í bók hans, Litróf kennsluaðferðanna, en þótt flokka megi þær á 

marga aðra vegu leist mér einna best á þessa flokkun hans. Kannski af því 

að hún er skýr og vel fram sett. Þar lýsir hann þeim níu meginflokkum 

kennsluaðferða sem hann kýs að flokka saman á kennslufræðilegum 

forsendum eða eins og hann tekur til orða: „Felldar eru saman þær 

kennsluaðferðir sem hafa eða virðast hafa svipuð meginmarkmið og 

áherslur, eiga sér sameiginlega eða náskylda aðferðafræði og gera því 

svipaðar kröfur til kennara og nemenda“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Þessar níu kennsluaðferðir eru í stuttu máli:  

 Útlistunarkennsla: Þar er kennarinn í hlutverki fræðarans sem miðlar 
þekkingu og nemendur fylgjast með.  

 Þulunám og þjálfunaræfingar: Byggir á að kanna þekkingu nemenda, 
festa hana í minni og þjálfa. Kennslan byggist aðallega á að fara yfir 
námsefni og leysa meðfylgjandi verkefni.  

 Verklegar æfingar: Markmiðið er að þjálfa vinnubrögð og nemendur 
fylgjast með kennaranum og fá svo að framkvæma og æfa sig.  

 Umræðu- og spurnaraðferðir: Markmiðið er að vekja nemendur til 
umræðna, rökræðu og skoðanaskipta. Hlutverk nemenda er að vera 
virkir þátttakendur, sýna áhuga, ræða saman og draga eigin ályktanir.  
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 Innlifunaraðferðir og tjáning: Miðar að því að nemendur sjái fyrir sér 
eða lifi sig inn í mismunandi aðstæður, setji sig í spor einhvers, túlki 
eða tjái sig með skapandi hætti. Leikræn tjáning flokkast hér með. 

 Þrautalausnir: Beinast að því að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og 
efla innsæi.  

 Leitaraðferðir: Meginmarkmið er að virkja nemendur, kynna þeim 
vísindaleg vinnubrögð og þjálfa þá í að leita upplýsinga og vinna úr 
þeim með skipulögðum hætti.  

 Hópvinnubrögð: Hópvinna þar sem nemendur leitast við að vinna og 
leysa verkefni saman.  

 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni: Gera kröfur um að nemendur vinni 
sjálfstætt, upp á eigin spýtur, einir eða í hópum.  

2.2.5 Námsmat 

Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna frá árinu 2012 stendur: “Oft er tilgangur 

námsmats að kanna að hve miklu leyti nemendur hafa tileinkað sér 

markmið aðalnámskrár í viðkomandi grein en einnig þarf að horfa til 

lykilhæfni nemenda. Æskilegt er að í námsmati felist jafnframt 

leiðsagnarmat, það er leiðbeining til nemenda um hvernig þeir geti með 

árangursríkum hætti hagað námi sínu í framhaldinu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012).  

Þegar talað er um námsmat sjá margir fyrir sér lokapróf og sumir fá hroll 

um leið. Námsmat er ekki efst á vinsældalista margra nemenda og kennara 

en er engu að síður nauðsynlegur hluti náms og kennslu. Til eru ólíkar 

tegundir námsmats og vissulega getur námsmat náð yfir lengri tíma en eitt 

skriflegt próf. Námsmat felur í sér mun meira en einkunn. Þegar talað er um 

námsmat er átt við mat á kunnáttu og hæfni nemanda í vissri námsgrein 

(Savage, Savage og Armstrong, 2012). Erum við að meta nemendur rétt? 

Margir hafa spurt sig þessarar spurningar og líklega er ekkert einfalt svar við 

því.  

Elísabet Valtýsdóttir (2010) segir svo í grein sinni Óhefðbundið námsmat 

– fjölbreytt námsmat: „Námsmat er þannig samheiti yfir allar aðferðir sem 

notaðar eru til að safna upplýsingum um nám nemenda og síðan eru 

upplýsingarnar notaðar til að meta hvort námsmarkmiðum hefur verið náð“ 

(bls. 27). Þannig er námsmatið bæði mikilvægt til að meta kunnáttu 

nemandans en einnig fyrir kennarann til að meta hvort honum hafi tekist að 

koma efninu til skila. Til þess þarf námsmatið að vera í samræmi við 

námsmarkmið og kennsluhætti. Þá talar Elísabet um hefðbundið námsmat 

og óhefðbundið námsmat. Með hefðbundnu námsmati sé átt við öll próf 



 

32 

þar sem svar er annaðhvort rétt eða rangt. Auðvelt sé að fá heildareinkunn 

með því að telja réttu svörin. Óhefðbundið námsmat feli í sér allt námsmat 

annað en hlutlægt mat eða próf. Til óhefðbundins námsmats teljist þannig 

frammistöðumat, leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat (Elísabet 

Valtýsdóttir, 2010). Þetta samræmist því sem Eygló R. Sigurðardóttir (2007) 

talar um í grein sinni Fjölbreytt námsmat. Leiðsagnarmat, frammistöðumat, 

jafningjamat, sjálfsmat og stöðugt alhliða námsmat en hún talar um að það 

megi skipta námsmati í:  

 Námsmat sem sýnir árangur (assessment of learning): Það má líkja því 
við samantekt þar sem litið er til baka og kunnátta nemandans er 
mæld, yfirleitt í lok námstímabils. Dæmi um þetta eru til dæmis 
lokapróf.  

 Námsmat fyrir nám (assessment for learning): Þar er áherslan lögð á 
framfarir nemandans og hvað betur má fara. Matið fer fram meðan á 
námsferlinu stendur með það að leiðarljósi að horfa fram á veginn og 
að nemandinn geti bætt sig (Eygló R. Sigurðardóttir, 2007).   

2.3 Meðnám (collateral learning) 

Markmið skólastarfsins er að nemendur læri. Vitneskjan um nám og hvernig 

nemendur tileinka sér ný fræði, hlýtur þar að skipa stóran sess. Því skýrari 

sýn sem kennari hefur á það hvernig nemendur hans læra, því auðveldara 

ætti það að vera fyrir hann að skapa nemendum sínum góð skilyrði til náms 

(Ingólfur Gíslason, 2005). En vantar ekki eitthvað þarna inni í? Hvað eiga 

nemendur að læra? Eiga þeir eingöngu að læra námsefni viðkomandi 

greinar? Ég held að það sé aldrei hægt að kenna eingöngu námsefni einnar 

greinar og er sammála Dewey (1938/2000) sem gagnrýndi harðlega á sínum 

tíma að menn gleymdu að taka með í reikninginn það sem lærist óbeint. 

Hann notaði orðasambandið collateral learning eða meðnám eins og Hafþór 

Guðjónsson kallar það (Hafþór Guðjónsson, munnleg heimild, 11. febrúar 

2015). Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2012 er nám í framhaldsskóla 

skilgreint með lögum nr. 92/2008 en þar segir að skipulagning náms á 

framhaldsskólastigi miðist við að það sé framhald af námi á grunnskólastigi. 

Hlutverk framhaldsskóla er skilgreint í annarri grein svohljóðandi:  

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því 

að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Framhaldsskólar 
búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara 
námi. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í 
íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, 
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ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og 
umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og 
sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni 
hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta 
og hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar sinna 
miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir 
öðlist færni til að gegna sérhæfðum stöfum og hafi 
forsendur til að sækja sér frekari menntun. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 29) 

Ég get ekki séð annað en þarna sé verið að tala um fjölbreytt meðnám og þá 

sérstaklega ýmiss konar færni sem nemandinn öðlist samhliða því að læra 

tilteknar námsgreinar. Meðnám getur verið af mörgum toga, allt frá 

framsögn og sjálfstæðum vinnubrögðum til samvinnunáms og rýnitals. Það 

er svo undir hverjum og einum kennara komið að hafa kennsluaðferðirnar 

og verkefnin sem fjölbreytilegust þannig að meðnámið verði nytsamlegt og 

fjölbreytt (Hafþór Guðjónsson, 2014). 

„Skólastarf á fyrst og fremst að snúast um nemendur, veita þeim 

brautargengi, skapa þeim gott námsumhverfi, umhverfi sem hreyfir við 

þeim, gefur þeim rými til að hugsa og efla hugsun sína, þroska vitsmuni sína. 

“ (Hafþór Guðjónsson, 2010). Þarna er Hafþór að tala um að hlutverk 

skólans sé að efla nemendur, vitsmunalegan þroska þeirra og félagslega 

færni þannig að þeir séu betur í stakk búnir til að fóta sig í flóknu samfélagi 

nútímans.  

Eitt af því sem ég vil flokka sem meðnám er gagnrýnin hugsun. Það er 

hins vegar ekki sjálfgefið að nemendur séu með öfluga, gagnrýna hugsun og 

svo sannarlega fæðist enginn með hana fullþroskaða. Gagnrýnin hugsun er 

eitt af mikilvægari verkfærum hugans og felur í sér að skoða rök sem 

grundvalla hugmyndir og finna fullnægjandi rök fyrir þeim. Þannig leiti 

nemendur með gagnrýna hugsun að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum 

sínum og hugmyndum. Eru sífellt að vega, meta og endurskoða (Hafþór 

Guðjónsson, 2010).  

Tungumálið okkar eða talmál almennt er öflugt verkfæri sem við höfum 

til að koma hugsunum okkar í orð og miðla til annarra. Með því tjáum við 

okkur og eigum samskipti. Með tali getum við komið hugsunum okkar á 

framfæri, búið til þekkingu og miðlað og lært af öðrum. Við getum meira að 

segja hugsað saman (Mercer, 2000). Að geta tjáð sig með orðum hvort sem 

er í tali eða riti vil ég flokka sem meðnám. Með því að láta nemendur setjast 

niður og ræða ákveðinn hlut eða hugmynd, kannski leysa verkefni, ráða 
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ráðum sínum, skiptast á hugmyndum og skoðunum, eru þeir farnir að hugsa 

saman. Þar með eru þeir bæði að læra námsefnið en einnig að þjálfa 

tjáningu og málþroska. Æfa sig í að koma sínum skoðunum á framfæri, 

hlusta á aðra og fleira sem mikilvægt er að hafa góða færni í þegar út á 

vinnumarkaðinn er komið. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2012  er talað um að menntun sé 

í raun sjálfssköpun þar sem nemandinn vinnur með áreiti, tengir það fyrri 

þekkingu og við það skapi hann nýja þekkingu. Þannig verði kunnátta hans 

og þekking meiri í dag en í gær. Þar segir einnig: „Sköpun er að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2012). Í sköpun felst að stíga út fyrir kassann 

með því að búa til eða gera eitthvað nýtt eða öðru vísi en vanalegt er, móta 

viðfangsefni og miðla þeim. Sköpun er þriðja dæmið sem ég nefni sem 

meðnám. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Sköpun brýtur 

upp hefðbundið mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á hugmyndir og 

fyrirbæri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

Sköpun er einn af grunnþáttunum og á að stuðla að ígrundun, 

persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi. Sköpun byggir á gagnrýninni 

hugsun og aðferðum sem fela í sér nýja möguleika (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012). „Sagt er að sérhvert barn sé listamaður. 

Vandinn er hins vegar að viðhalda listamanninum í barninu þegar það vex úr 

grasi“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). Í bókinni 

Leiklist í kennslu. Handbók fyrir kennara (2004) tala Anna og Ása um að 

gengið sé út frá því að allir búi yfir einhverri hæfni til að skapa og túlka. Það 

fari síðan eftir aðstæðum og umhverfi hvernig þessir hæfileikar þroskist 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 
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3 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru hagnýt leið í hvaða starfsgrein sem er, til að líta inn 

á við, skoða eigin starfshætti, öðlast betri skilning á þeim og þróa til betri 

vegar. Í starfendarannsókn beinist athyglin að sjálfum rannsakandanum og 

því má segja að rannsakandinn rannsaki sjálfan sig. Spyrji sig hvað hann sé 

að gera og hvers vegna? Hvað megi betur fara og hvernig? Þetta kann að 

hljóma undarlega í eyrum þeirra sem ekki þekkja til starfendarannsókna 

enda nokkuð ólíkt hinum hefðbundnu rannsóknum þar sem rannsakandinn 

rýnir í gjörðir annarra og gerir rannsóknir á þeim (McNiff, 2010).  

Það má segja að um leið og ég steig mitt fyrsta skref inn í gamla Kennó 

þar sem Menntavísindasvið Háskóla Íslands hefur aðsetur, hafi starfenda-

rannsókn mín hafist eða grunnurinn verið lagður að henni. Fyrsti tíminn var í 

Kennslu náttúrufræðigreina hjá Hafþóri Guðjónssyni. Ég hljóp við fót eftir 

ganginum, örlítið sein og reyndi að smeygja mér svo lítið bæri á í sæti. 

Verðandi kennarar sátu í hring, um tíu og allir horfðu á Hafþór. Eftir stutta 

kynningu settist hann niður í miðjuna á hringnum og tók að spjalla við 

okkur. Andrúmsloftið var létt og skemmtilegt. Ég fann að ég mátti hafa 

skoðun sem manneskja og segja hana. Í þessum tíma rann það upp fyrir mér 

að ég væri komin á réttan stað í lífinu. „Mér leið eins og ég væri komin 

heim“, sagði ég við manninn minn um kvöldið þegar ég var að lýsa fyrir 

honum fyrstu kynnum mínum af kennaranáminu.  

Í upphafi starfendarannsóknar er gott að rannsakandinn spyrji sig 

spurningarinnar: Hvað er það sem veldur mér áhyggjum og hvers vegna? 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þetta gerði ég síðasta haust og komst að því 

eftir töluverðar vangaveltur og hártoganir að ég var í raun dauðhrædd um 

að ég dytti ofan í þann pytt að fara að moka námsefninu af mikilli 

samviskusemi í nemendur, í þrotlausu kapphlaupi við yfirferðardrauginn. Í 

stað þess að flétta saman skemmtilegar og þroskandi kennsluaðferðir við 

kennslu námsefnisins, yrði ég innan fárra ára farin að hjakka í sama farinu 

eins og sporvagn, hring eftir hring og brynni hægt út sem kennari þangað til 

síðasti neistinn væri slokknaður. Það ætlaði ég ekki að láta gerast. Í byrjun 

setti ég fram rannsóknarspurninguna: Hvernig get ég þróað starfshætti 

mína þannig að nemendur verði áhugasamir, eflist í gagnrýninni hugsun og 

öðlist góðan skilning á líffræði? Ég byrjaði að skrifa samviskusamlega í 

dagbókina mína, hitti rýnivin minn, starfendarannsóknarhópinn og fór á 
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fundi með leiðbeinandanum mínum. Ég saug í mig allar mögulegar 

hugmyndir af skemmtilegum kennsluaðferðum sem samkennarar mínir áttu 

í fórum sér og reyndi að að prófa sem flest. Eftir því sem leið á rannsóknina 

fann ég að áherslurnar mínar voru að breytast. Ég skynjaði betur og betur 

mikilvægi þess að kennari næði til nemenda sinna og mér fannst gagnrýnin 

hugsun ekki nóg. Þegar Hafþór Guðjónsson, leiðbeinandinn minn, fór að tala 

við mig um meðnám var eins og eitthvað smylli saman. Ég hafði alltaf verið 

að hugsa um meðnám og gagnrýnin hugsun tilheyrði því. Skyndilega voru 

rannsóknarspurningarnar orðnar þrjár: Hvernig næ ég sem best til nemenda 

minna? Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? Hvernig get ég stuðlað 

að þroskandi meðnámi (collateral learning) nemenda minna samhliða 

líffræðikennslu? Ég fann að ég var búin að finna mína leið. 

3.1 Framkvæmd og gagnaöflun 

Starfendarannsóknir snúast um breytingar og þróun á eigin 

starfi og þess vegna er mikilvægt að sýna stöðuna eins og hún 

er í upphafi rannsóknar og hvernig hún þróast, þá bæði ferli og 

niðurstöður. (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4) 

Rannsakandinn þarf strax að hefjast handa við að safna gögnum sem 

tengjast starfi hans og þátttakendum. Fyrstu gögnin sýna stöðuna í upphafi 

rannsóknar en er fram líða stundir ættu gögnin að taka breytingum í takt við 

þróun í hugsun og vinnubrögðum rannsakanda. Það er síðan rannsakandans 

að finna út og skilja hvers vegna þessi breyting hefur orðið (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4). 

Þessi gögn geta verið af mörgum toga. Má þar nefna rannsóknardagbók, 

verkefni, próf, myndir, vettvangsathuganir, samræður, bæði við rýnivin, 

rýnihóp eða leiðbeinanda, og spurningakannanir svo nokkur dæmi séu tekin 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4). 

3.1.1 Rannsóknardagbókin 

Rannsóknardagbók má segja að sé einkennandi fyrir þann hóp rannsakenda 

sem leggur stund á starfendarannsóknir. Í þessa bók leitast rannsakandi við 

að skrá hugsanir sínar, upplifanir, hugmyndir, ígrundanir og vangaveltur. 

Sumir teikna jafnvel í bókina og margir búa til hugarkort. 

Rannsóknardagbókin er tæki rannsakandans til að henda reiður á því sem 

gerist í starfi hans. Hún byggir á ígrundun hans, tilfinningum og túlkunum.  
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Í haust byrjaði ég að skrifa dagbók af mikilli samviskusemi og má finna í 

henni umsögn um hvern einasta kennslutíma hjá mér fram að áramótum. 

Þar lýsi ég kennslustundunum, tilfinningum mínum og vangaveltum. Eftir 

áramótin jókst kennslan hjá mér um helming og því ákvað ég að skrifa 

frekar um þá kennslutíma sem mér fundust áhugaverðari en aðrir. Þar má 

sjá kennsluáætlanir, sögur úr kennslunni, hugmyndum kastað fram, 

ígrundanir og vangaveltur af ýmsum toga. Dagbókin endurspeglar 

tilfinningar mínar á hverjum tímapunkti fyrir sig og túlkun á því sem fram fór 

í tímum. Einnig er þar að finna minnispunkta frá fundum við rýnivin minn, 

starfendarannsóknarhópinn og leiðbeinandann minn þar sem ýmsar nýjar 

hugmyndir skutu upp kollinum. Í upphafi fannst mér skrýtið að skrifa í 

dagbókina og í huga mér taldi ég ekki mikið á því að græða sem komst þar á 

blað. En eftir að dagbókarfærslunum fjölgaði og ígrundanirnar urðu dýpri 

gerði ég mér grein fyrir að ég var að skapa eitthvað merkilegt. Ég var að 

fanga reynslu mína fyrsta ár mitt í kennslu sem framhaldsskólakennari. 

Dagbókin fór að verða mér dýrmætari og á endanum var ég farin að gæta 

hennar eins og augasteins míns. Ég var orðin ástfangin af gögnunum mínum 

eins og Karen Rut Gísladóttir komst svo skemmtilega að orði í einum tíma í 

starfendarannsóknum og ég hló mikið að. Þegar ritgerðarskrifin hófust 

byrjaði ég að velta vöngum yfir hvernig í ósköpunum ég ætti að skrifa um 

þessa rannsókn. Oft stoppaði ég á miðri leið eins og ég væri að missa 

jafnvægið og fannst ég ekki geta fótað mig. Fannst ég ekkert komast áfram 

og þá var það dagbókin sem var hækjan mín og haldreipi, sem hjálpaði mér 

af stað aftur. Ég fór að skynja ákveðna þætti og mynstur gagna sem mér 

fannst hjálpa mér að skilja hvað var að gerast í starfendarannsókn minni. 

Sögurnar urðu fleiri, verkefnum nemenda fjölgaði og ég fór að fá betri 

tilfinningu fyrir hvað var að gerast. Starfshættir mínir voru að þróast. 

3.1.2 Vettvangsathuganir 

„Algengt er að safna gögnum með vettvangsathugunum og þá er lögð 

áhersla á að horfa, hlusta og nota skilningarvitin til að safna upplýsingum,” 

skrifar Hafdís Guðjónsdóttir (2011, bls. 5). Þetta gerði ég með því að skrifa 

niður eftir hvern einasta tíma upplifanir mínar, tilfinningar, hvernig 

kennslan fór fram og ígrundaði hvað hefði verið gott og hvað hefði mátt 

betur fara. Stundum spruttu fram hugmyndir við þessar vangaveltur og þá 

voru þær einnig skráðar niður í dagbókina. Ég prófaði mig áfram með nýjar 

kennsluaðferðir, hugmyndir, verkefni, framkvæmdir, viðbrögð og umræður. 

Allt var þetta skráð niður í dagbókina með nákvæmum lýsingum þannig að 

lesandinn ætti auðveldara með að setja sig í spor rannsakanda og upplifa 

aðstæður og tilfinningar hans hverju sinni. Þessum gögnum var safnað með 
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óformlegum athugunum en þær miðast við að skrá upplifun af því sem 

gerist í skólastofunni og lögð er áhersla á að fanga augnablikið, 

andrúmsloftið og það sem gerist á venjulegum skóladegi. Ég greindi síðan 

og mat upplýsingarnar.  

3.1.3 Samræður við rýnivin, starfendarannsóknarhóp og 
leiðbeinanda 

Í samræðum við samstarfsmenn koma oft fram fjölbreytt 

sjónarhorn á skólamál. Skipst er á skoðunum, hugmyndir 

kynntar, reynslusögur sagðar og góð ráð gefin. (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9) 

Ég var svo heppin að eiga góðan rýnivin sem stóð í svipuðum sporum og ég. 

Við vorum báðar að gera starfendarannsókn, vorum saman í náminu og 

með sama leiðbeinanda. Við hittumst oft og bárum saman bækur okkar. 

Viðruðum hugmyndir okkar, sigra og ósigra. Þetta var mikill stuðningur og 

gerði það að verkum að mér fannst ég ekki vera eins ein í rannsóknarvinnu 

minni og gat leitað ráða. Eftir fundi okkar sem flestir voru óformlegir í 

matsalnum í Kennó, heima hjá mér eða henni, á fésbókinni eða sem símtal 

náðum við að styðja hvor aðra. Hún kom með annað sjónarhorn á minn 

veruleika og öfugt. Eftir fundi okkar skrifaði ég niður áhugaverða punkta 

sem sprottnir voru upp af hugmyndum okkar og samræðum. Þessi gögn 

sem urðu til í gegnum samtal okkar nýtti ég síðan til að sjá aðstæður mínar 

og kennslu frá öðru sjónarhorni.  

Ég skráði mig í starfendarannsóknarhóp framhaldsskólans sem ég var að 

kenna í og komst fljótt að því að þar fór fram ótrúlega gott starf þar sem 

mikil þekking og reynsla bæði á sviði kennslu og starfendarannsókna kom 

saman. Ég nýtti mér þetta í hvívetna og saug í mig margvíslegan fróðleik og 

hugmyndir eins og svampur. Ég punktaði niður hjá mér jafnóðum með það 

að leiðarljósi að nýta mér síðar meir. Þessi gögn komu mér síðar að góðum 

notum þegar ég fór að prófa nýjar kennsluaðferðir. Má þar nefna 

krossgáturnar sem dæmi sem samkennari minn sagðist nota mikið. Þetta 

hafði mér ekki dottið í hug.  

3.1.4 Samræður og spurningakannanir 

Ég átti margar samræðurnar við nemendur mína þar sem ég spurði þá hvað 

þeim fyndist um kennsluaðferðirnar, verkefnin, prófin og fleira sem bar á 

góma. Síðan punktaði ég hjá mér helstu atriðin þegar tíminn var búinn. 

Margir kunna að spyrja af hverju ég hafi ekki lagt fyrir þau spurningalista. Ég 
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taldi mig ekki græða neitt á spurningalista þar sem hann mundi ekki segja 

mér neitt meira en þessar samræður. Bekkurinn með yngri nemendunum 

sveiflaðist mjög eftir dagsforminu og ef ég hefði átt að leggja fyrir þau 

spurningalista hefði ég þurft að gera það nokkrum sinnum til að mark væri 

takandi á svörunum. Eldri bekkurinn var svo fámennur að ég þekkti skrift 

þeirra allra og þar með hefði engu skipt hvort þau spjölluðu um þetta í hóp 

eða skrifuðu á blað. Allir þessir átta nemendur þekktust líka mjög vel. Þar af 

leiðandi taldi ég mig ekki vera að auka áreiðanleika svaranna með 

skriflegum spurningalista og með því hefði ég frekar átt á hættu að setja 

nemendur í öðruvísi aðstæður þar sem þeir færu úr því að vera afslappaðir í 

umhverfi sínu í að svara formlegum spurningum.  

3.1.5 Verkefni, próf, myndir og minnismiðar 

Verkefni nemenda, próf og myndir eru allt mikilvæg gögn sem geta varpað 

ljósi á það starf sem fram fer í skólastofunni. Jafnvel litlir minnismiðar geta 

gefið góðar upplýsingar. Með því að safna þessu kerfisbundið verða til gögn 

sem síðar meir koma að góðum notum til að bera saman og sjá hvaða þróun 

hefur orðið í starfi, kennslu og námi.   

Það voru mörg og fjölbreytt verkefni sem ég lagði fyrir nemendur mína 

og þau nýtti ég mér síðar í starfendarannsókn minni. Þetta voru gögn í formi 

skilaverkefna, minnismiða, prófa og fleira. Einnig tók ég margar myndir til 

að reyna að fanga augnablikið og stemmninguna í kennslunni, bæði innan 

veggja stofunnar eða í vettvangsferðum. Síðar meir gat ég leitað í gögnin og 

með samanburði á þeim leitast við að svara rannsóknarspurningum mínum. 

Höfðu tengsl mín við nemendur breyst og orðið betri? Hafði kennsla mín í 

líffræði tekið breytingum og þá hvernig? Hafði gagnrýnin hugsun eflst hjá 

nemendum sem meðnám? Þessum spurningum og fleiri reyndi ég að svara 

með því að rýna í gögnin.  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókn minni voru auk mín þeir tveir bekkir sem ég kenndi 

meðan á rannsóknartímanum stóð, annar samanstóð af 24 nemendum á 

fyrsta ári í framhaldsskóla en í hinum bekknum voru nemendur á þriðja ári 

og taldi hópurinn átta einstaklinga. Hóparnir voru ólíkir og komu frá hvor frá 

sínu valsviðinu, það er annar af náttúrufræðisviði en hinn af félagsfræðisviði 

og tel ég það kost. Einnig voru bekkirnir ólíkir og nemendur á ólíkum aldri. 

Ég kalla bekkina mína tvo bekk A og bekk B. Í bekk A eru eldri nemendur en í 

bekk B eru yngri nemendur.  
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3.3 Greining gagna og túlkun 

Gögnin voru flokkuð í tvö gagnasöfn. Gagnasafn eitt samanstóð af 

upplýsingum um upplifanir rannsakanda frá kennslunni, einkum í formi 

dagbókafærslna, ígrundana og hugarkorta. Gagnasafn tvö innihélt verkefni, 

minnismiða nemenda og sýnishorn úr prófum. Þess var vandlega gætt að 

engin nöfn eða aðrar vísbendingar kæmu fram sem rekja mætti til þeirra 

nemenda sem gögnin voru komin frá.  

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru umdeilanleg hugtök í eigindlegum 

rannsóknum þar sem sjónarhornið er mannlegur veruleiki. Reynt er að túlka 

hann á sem bestan hátt með áherslu á trúverðugleika, yfirfærslugildi, 

traustleika og staðfestanleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). „Innifalið í markmiðinu um áreiðanleika er falið gildið 

sem felst í að geta endurtekið rannsóknina“ (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 219). Í stað þess að sóst sé eftir 

endurtekningum í eigindlegum rannsóknum, er aukin áhersla lögð á lýsingu 

á blæbrigðum. Þá er traustleiki notaður sem viðmið á mati stöðugleika 

eigindlegra rannsóknaniðurstaðna. Þannig séu rannsóknarniðurstöður 

traustar ef annar rannsakandi geti fylgt ferli ákvarðanatöku rannsakandans 

eða komist að sambærilegum niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla horfi ég yfir farinn veg. Ég lagði upp í leiðangur í haust með 

nokkuð léttan poka á bakinu. Reynslan var ekki mikil en markmiðin voru 

göfug og ég var þess fullviss að þó að ég hrasaði þá stigi ég jafnharðan upp 

aftur, reynslunni ríkari og héldi göngu minni áfram. Nú er komið að 

leiðarlokum þessa áfanga. Fyrsti veturinn minn í kennslu er á enda og ekki 

annað eftir en að reifa helstu niðurstöður. Sögurnar eru margar, 

misskemmtilegar en þó allar lærdómsríkar. Þær varpa ljósi á það sem ég hef 

verið að læra þennan fyrsta vetur í starfi. Ég kalla bekkina mína tvo bekk A 

og bekk B. Í bekk A eru eldri nemendur en í bekk B eru yngri nemendur. 

Kaflinn er þrískiptur í takt við rannsóknarspurningarnar þrjár og skiptist í: 

Hvernig næ ég sem best til nemenda minna? Hvernig kenni ég líffræði á sem 

bestan hátt? Hvernig get ég stuðlað að þroskandi meðnámi (collateral 

learning) nemenda minna samhliða líffræðikennslu? 

4.1 Hvernig næ ég sem best til nemenda minna?  

Nám á að vera jákvæð upplifun. Kennarinn má hins vegar ekki líta á sig sem 

einhvern skemmtikraft og svo sannarlega virkar lítið að vera í einhverri 

vinsældakeppni við samkennara sína. Mín reynsla eftir veturinn er sú að 

best sé að vera maður sjálfur, sannur, heiðarlegur og trúr sínu sjálfi. Ég legg 

mikið upp úr því að sýna nemendum mínum umhyggju, þannig að þau finni 

að mér sé umhugað um þau öll, hvert og eitt þeirra skipti máli. Þau eru öll 

eitt púsl í stóru púsluspili. Ef eitt púslið vantar er púslið ekki fullklárað.  

4.1.1 Fyrstu kynni nemenda og kennara 

Í upphafi hafði ég sett mér það markmið að reyna að kynnast nemendum 

mínum. Þegar ég hitti nemendur mína í bekk A í fyrsta skiptið byrjaði ég á 

því að kynna mig og segja stuttlega frá mér. Kom með eina sturlaða 

staðreynd um mig og svo gekk orðið milli nemenda þangað til allir höfðu 

kynnt sig, sagt frá áhugamálum sínum og einni sturlaðri staðreynd. Með 

sturlaðri staðreynd á ég við eitthvað skrýtið, oft skemmtilegt sem ekki getur 

talist venjulegt og er því gott að muna og tengja við þann einstakling sem 

um ræðir. Eins og stendur í dagbókinni minni:  
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Eftir að ég hafði sagt mínum nemendum frá afa mínum sem var 

hundrað árum eldri en ég og að ég hefði átt svín sem gæludýr 

heilt sumar, fékk ég að vita allt um tannbursta þeirra og 

skóstærð, áhugavert og gott að tengja við andlitin. (Dagbók, 

25. ágúst 2014) 

Nemendurnir voru auðvitað misframfærnir og sumum reyndist auðveldara 

að segja frá sjálfum sér en öðrum. Þessi stutta kynning hjálpaði mér að 

tengja nöfnin þeirra við andlitin og þótt nemendur segðu kannski ekki margt 

um sig, þá sagði þessi stutta kynning mér margt um þá. Þannig gat ég strax 

byrjað að kortleggja bekkinn því í hverjum bekk eru ákveðnir leiðtogar, 

trúðar, vinnusamir nemendur, þeir kærulausu, töffararnir og fleira. 

Auðvitað er munur á hvort bekkurinn er búinn að vera lengi saman og því 

orðinn mjög mótaður eða hvort krakkarnir eru rétt að kynnast og máta sig 

inn í hlutverkin. Ég gat nú samt ekki annað en glott út í annað þegar mér 

varð hugsað til þess að ef nemendur tengdu sturluðu staðreyndirnar mínar 

við mig rétt eins og ég var að gera, væri ég án efa skrýtnasti kennarinn í 

skólanum. Kennarinn sem átti afa sem var hundrað árum eldri en hann og 

gekk með svín í eftirdragi sem gæludýr!  

Ég gaf þeim líka strax sterkt til kynna að ef eitthvað kæmi upp á sem 

hefði áhrif á námið og þau gætu til dæmis ekki skilað einhverju eða annað 

slíkt, þá skyldu þau koma til mín og ræða málin. Það borgar sig alltaf að 

ræða málin og skoða hvaða möguleikar eru í boði og það vildi ég að kæmi 

skýrt fram. Einnig lagði ég áherslu á að nemendur gætu alltaf haft samband 

við mig gegnum netpóstinn og margir nýttu sér það. Hins vegar passaði ég 

mig á því að vera með mína persónulegu fésbókarsíðu læsta. Hún er ekki 

samskiptatæki milli mín og nemenda.  

4.1.2 Maður veit aldrei hvernig dagurinn endar 

Fyrir hverja kennslustund er ákveðið efni á dagskrá og kennsluáætlunin 

nokkuð skýr. Kennsluáætlunin er ekki vinnuplan. Hún er áætlun sem skal 

hafa til hliðsjónar en ekki sem óskeikult plan. Þegar komið er inn í 

skólastofuna er nauðsynlegt að líta yfir bekkinn og lesa hann. Dagsformið er 

jafn misjafnt og við erum mörg og því þarf stundum að bregða út af áætlun 

og haga seglum eftir vindi. Kennsla er að meta aðstæður hverju sinni og 

spinna svo úr því efni sem er tiltækt. Maður veit hins vegar aldrei hvernig 

dagurinn verður í skólastofunni, að því komst ég fljótt.  

Það var raunin einn miðvikudagsmorgun kl. 8 í október. Þetta var fyrsti 

tíminn hjá A-bekknum eftir vetrarfrí og ég mætti með bros á vör þótt það 
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örlaði á dálítilli þreytu og hefði sjálf alveg verið til í að kúra svolítið lengur 

uppi í rúmi. Efni dagsins var erfðafræði sem er reyndar mitt uppáhaldsefni. 

Þennan dag ætlaði ég að flækja hlutina örlítið og færa mig meira út í 

sameindaerfðafræðina. Kennsluáætlun dagsins hljóðaði upp á að byrja á 20 

mínútna innlögn með léttum umræðum inn á milli og svo verkefni á eftir. Ég 

sá það hins vegar um leið og þau byrjuðu að tínast inn í stofuna, að þau 

voru ekki í sínu besta formi, þreytuleg, föl og með bauga. Þau höfðu 

greinilega verið að gera eitthvað annað en hvíla sig í vetrarfríinu, hugsa ég 

með mér kímin. Ég byrjaði kennsluna en varð þess fljótt áskynja að athyglin 

var lítil sem engin hjá hópnum og nokkrir voru sofnaðir fram á borðið. 

„Hvað voruð þið eiginlega að gera í vetrarfríinu?“ spurði ég þau glottandi og 

fékk þá að vita að þau hefðu verið að vinna að íslenskuverkefni, allt 

vetrarfríið. Að búa til stuttmynd um Njálu sem skila átti í næsta tíma á eftir 

þessum. Þau voru búin að vera að vinna næstum alla nóttina og einn kom 

beint í tímann.  

Ég var ekki hissa á að þau væru þreytt og sá fyrir mér að það hefði lítið 

upp á sig að reyna að vera með innlögn á þessum tímapunkti eða eins og sjá 

má skrifað í dagbókina mína:  

Þá var ekki annað að gera en stokka upp plan dagsins, hrista 

upp í fólkinu og vekja liðið. (Dagbók, 22. október 2014) 

Ég ákvað í flýti að para þau tvö og tvö saman. Skrifaði niður blóðflokkana A, 

B, AB eða O á lítil spjöld sem ég er alltaf með í töskunni. Ég skrifaði líka 

„Rhesus +“ og „Rhesus -" á hvert spjald og lét þau draga. Hver fékk sinn 

blóðflokk. Nú áttu þau að vera pör og eignast fjögur börn. Spurningin var í 

hvaða blóðflokki yrðu börnin þeirra og yrðu þau „Rhesus +“ eða „Rhesus - ". 

Þau áttu líka að teikna upp ættartré fjölskyldunnar. Til að byrja með þurftu 

þau að spyrja sig hvaða mögulegu arfgerðir gætu legið að baki svipgerð 

þeirra.  

Mynd 1. Ættartafla 
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Úr þessu varð hinn ágætasti tími. Krökkunum fannst gaman að spá í 

blóðflokka hugsanlegra barna sinna og sumir voru einnig farnir að skoða 

augnlit og háralit þeirra. Umræður fóru af stað um hin ýmsu útlitseinkenni 

og hvernig þau erfðust. 

Ég komst kannski ekki yfir allt efni sameindaerfðafræðinnar sem ég 

ætlaði að fara yfir en þegar upp var staðið var þetta skemmtilegur og 

lærdómsríkur tími sem kom þeim til að hugsa og vinna vel. Það svaf enginn. 

Mér fannst ég hafa náð að tengja efnið við líf og tilveru þeirra og vinna út 

frá félagslegri hugsmíðahyggju sem talar um að skoða námið sem félagslegt 

fyrirbæri. Nemendur virtust fá áhuga á efninu, hugsuðu saman og skemmtu 

sér vel við þetta og þar með var námið orðið jákvæð upplifun. Síðar meir 

barst þessi tími í tal og þá töluðu þau um hvað þetta hefði verið 

skemmtilegt. 

4.1.3 Ætlum við ekkert að læra í þessum tíma? 

Annað dæmi um óvænta uppákomu var einn fimmtudaginn í apríl. Ég hafði 

hugsað mér að hafa auka CLIM-tíma til að vinna upp þann tíma sem tapast 

hafði í páskafríinu. Hins vegar var mætingin einstaklega slök þennan dag, 

bæði voru sumir nemendur ennþá erlendis í páskareisu eða höfðu náð sér í 

vorpestina sem var óvenjuskæð þetta árið. Því var ekki nema rúmur 

helmingur B bekkjarins mættur og þar af leiðandi ekki hægt að kenna CLIM 

þar sem marga vantaði í flesta hópa. Eins og segir í dagbókinni:  

Nú voru góð ráð dýr. Ég ákvað að hafa þá bara venjulegan 

kennslutíma og taka fyrir næsta efni á kennsluáætluninni, 

Þróun. (Dagbók, 9. apríl 2015) 

Því miður voru verkefnin sem ég var nýbúin að ljósrita heima og þar af 

leiðandi ekki hægt að nota þau. Ég settist því fyrir framan krakkana á borð 

og hóf að spjalla við þau um þróun og spyrja þau hvað væri þróun og hvort 

þróun væri mikilvæg. Mörg voru mjög virk í umræðunni og vissu heilmikið 

um þróun, önnur sögðu lítið. Einn nemandinn talaði um að við hefðum 

þróast af öpum og annar nefndi að við værum ennþá að þróast og verða 

hæfari. Ég sagði þeim sögu um piparfetari fiðrildin og trjástofna í Englandi 

sem urðu fyrir áhrifum mengunar frá iðnbyltingunni og hvernig breytingin á 

lit trjástofnanna hafði áhrif á lit fiðrildanna. Samræðurnar héldu áfram um 

þróun, áhrif veðurfars og annars á lífríki jarðar, hvaða áhrif 

gróðurhúsaáhrifin gætu haft og aðrar loftslagsbreytingar. Þegar við vorum 

að spjalla um þetta allt saman heyrist allt í einu í einni stelpunni: “Ætlum við 
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ekkert að læra í þessum tíma?“ Þetta fannst mér nokkuð skondið eins og 

stendur í dagbókinni minni:  

Þarna sátum við og vorum komin í miklar samræður um 

hvernig mannkynið og dýrin mundu þróast ef kæmi ísöld eða 

hitnaði á jörðinni en henni fannst við ekkert vera að læra. 

(Dagbók, 9. apríl 2015) 

Þetta vakti mig til umhugsunar um hvað nemendur kalla kennslu og hvernig 

þeir telja sig læra. Er það bara kennsla í þeirra augum þegar kennarinn 

stendur uppi við töflu og er annað hvort með töflukennslu eða 

glærusýningu? Eða þegar nemendur fá í hendur verkefni einir eða í hóp? Er 

það ekki lærdómur í þeirra augum að spjalla saman um hlutina og rökstyðja 

skoðanir sína? Erum við kennarar kannski allt of einhæfir í kennsluháttum 

og gefum okkur ekki tíma til að setjast niður með bekknum og spjalla um 

kennsluefnið? Ræða hlutina og láta nemendur segja sína skoðun og 

rökstyðja. Erum við kennarar of uppteknir við að halda yfirferðardraugnum 

góðum? Að mínu mati fór þarna fram gott nám og þá ekki síður meðnám. 

Síðar meir gafst mér kostur á að kanna hvort þau hefðu eitthvað lært af 

þessu spjalli okkar þar sem ég spurði um piparfiðrildin á prófi og kom þá í 

ljós að flest kunnu þetta mjög vel. Þetta segir manni kannski að stundum er 

gott að staldra við, gefa yfirferðardraugnum puttann og spjalla svolítið um 

námsefnið við nemendur. Passa þarf auðvitað að sem flestir taki þátt og að 

þau rökstyðji skoðanir sínar.  

Eftir þessar skemmtilegu umræður sem stóðu yfir í um 15–20 mínútur, 

ákvað ég að telja þau í hópa. Hver hópur fékk það verkefni að ræða og 

álykta um það hvernig þær lífverur sem hann fékk úthlutað myndu þróast 

við þær aðstæður sem upp voru gefnar. Ég ákvað að hafa aðstæðurnar 

nokkuð ýktar með það að leiðarljósi að þetta yrði þeim mun augljósara. 

Hópur eitt fékk það verkefni að skoða þróun gíraffa sem voru settir á 

eyðieyju þar sem voru engin tré. Fæða var í formi grass, lyngs og annars 

lággróðurs og veðráttan köld, mun kaldari en þeir áttu að venjast. Hvernig 

myndu dýrin þróast? Hópur tvö skoðaði fugla sem einnig voru settir á 

eyðieyju með engum trjám, langt úti í hafi. Á eyjunni var nokkuð auðugt 

dýralíf en þó mest af smáum nagdýrum og svo skordýrum. Hitastig fór 

hækkandi á eyjunni. Hópur þrjú fékk ferskvatnsfiska sem voru í vatni og var 

ísöld að skella á. Veður fór hratt kólnandi. Hópur fjögur skoðaði geimverur 

sem brotlentu á jörðinni og þurftu að aðlagast breyttum aðstæðum. Þær 

voru fjólubláar að lit með tvo langa hala. Hárlausar en voru vanar að nýta 

útfjólubláu geislana til orkumyndunar líkt og plönturnar okkar nýta sér 
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ljóstillífun en þó annað litróf ljóssins og því spurning hvað þær gerðu hér á 

jörðinni. Hvernig mundu þær þróast ef þær mundu yfir höfuð lifa þetta af? 

Svörin létu ekki á sér standa og voru jafn skemmtileg og skrautleg og 

spurningarnar. Sumir hóparnir lögðust djúpt yfir þetta og komu með mjög 

flottar hugmyndir og vel rökstuddar, á meðan aðrir fóru út í fullmiklar 

fantasíur og fíflagang. Hópur eitt komst að þeirri niðurstöðu að gíraffarnir 

myndu líklegast gerast kjötætur og byggðu það á þeim rökum að þarna væri 

líklega snjór mestan hluta ársins og því erfitt að borða gras nema rétt yfir 

stuttan sumartímann. Þá töldu þau einnig að gíraffarnir mundu minnka og 

hálsinn styttast þar sem engin þörf væri á að teygja hálsinn upp í há tré og 

einnig yrðu þeir loðnir til að halda betur á sér hita. Þeir myndu þróast í átt 

að hreindýrum í útliti og jafnvel fá klaufir til að geta fótað sig betur í 

blautum jarðveginum á vorin. Hópur tvö taldi að fuglarnir myndu þróa með 

sér skarpa sjón og mikla snerpu til að vera snarir í snúningum við að fanga 

sína bráð, hraðskreið nagdýrin. Fjaðurdúnninn mundi minnka á þeim vegna 

hitans og þeir yrðu léttbyggðari. Hópur þrjú komst að þeirri niðurstöðu að 

fiskarnir gætu mögulega þróast í tvær áttir í kjölfar kólnandi veðurfars. 

Annars vegar væri það að þeir myndu leita upp á yfirborðið, þróa með sér 

lungu og fætur út frá tálknum og uggum eða leita niður á meira dýpi, þegar 

vatnið tæki að frjósa. Vatnið byrjar jú að frjósa á yfirborðinu og því yrði 

fiskurinn annað hvort að hörfa upp á land eða fara niður á meira dýpi í leit 

að æti. Þá yrðu fiskarnir að aðlagast auknum þrýstingi á meira dýpi og 

líklega myndu þeir tapa sjón, jafnvel verða á endanum blindir þar sem 

hennar væri ekki þörf lengur því eftir því sem dýpið er meira verður minni 

birta. Þess í stað myndi lyktarskyn og heyrn eflast. Hópur fjögur átti erfiðara 

með að komast að niðurstöðu. Kannski vegna þess að í honum voru tveir 

fjörkálfar sem áttu erfitt með að einbeita sér þennan dag og létu 

ímyndunaraflið ráða ferðinni. Þó reyndi hinn hlutinn að hunsa fíflaganginn 

og komst að þeirri niðurstöðu að líklega myndu geimverurnar sem vanar 

voru kulda aðlagast heitu loftslagi Afríku. Þær myndu breyta um lit þar sem 

ósonlagið, sem verndar lífverur jarðar fyrir skaðlegum útfjólubláum geislum 

sólar, gerði það að verkum að þær myndu ekki geta nýtt þá geisla sólar til 

orkunýtingar. Þær myndu því verða grænar og líklega taka upp ljóstillífun 

eins og plöntur gera. Jafnvel verða grænbrúnar þar sem þær þyrftu líka að 

verjast sólinni til að brenna ekki, rétt eins og við verðum brún. Nú þær 

myndu jafnvel líka taka til að borða kjöt ef hin orkan væri ekki næg en fyrst 

þyrftu þær að hafa tennur til að geta étið bráð sína. Þau veltu einnig fyrir 

sér af hverju þær hefðu tvo hala og komust að þeirra niðurstöðu að líklega 

væru þeir notaðir til kynæxlunar og til að ganga í augun á hinu kyninu við 

makaval. 
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Á þessu má sjá að mikil hugsun fór í gang hjá nemendum. Þeir settu fram 

tilgátur um hugsanlega þróun dýranna, notuðu hugmyndaflug og 

sköpunargáfu og drógu einnig ályktanir. Ég tel að þetta dæmi að ofan sýni 

að stundum eigum við kennarar til með að hafa verkefnin of afmörkuð og 

innrömmuð en gleymum að gefa nemendum smá frelsi til að leyfa huganum 

og sköpuninni að blómstra. Okkur hættir til að búa til verkefni sem 

nemendur eiga að finna ákveðið svar við í bókinni í stað þess að leyfa þeim 

að vinna úr aðstæðum þar sem ekkert eitt svar er endilega rétt. Í stað þess 

að gefa nemendum einhverja þekkingarmola, fengu þeir í hendur verkfæri 

til þekkingarsköpunar. Þeir nýttu sér tækifærið og notuðu verkfærið vel. 

4.1.4 Stundum er mikilvægt að gefa sér tíma til að setjast niður 
með bekknum og spjalla 

Menntaskólaárin eru mótunarár margra nemenda. Þeir eru að máta sig í 

hlutverk, finna sjálfa sig og þroskast sem manneskjur. Margt er að brjótast 

um í huga þeirra. Það getur því stundum verið gott að gefa sér tíma til að 

setjast niður með bekknum og spjalla við þau. 

Ég sá mér leik á borði einn kaldan janúarmorgun. Bekkur B hafði farið á 

jafnréttisfyrirlestur í fyrri hluta kennslutímans og það tók því varla að fara 

að byrja á mikilli kennslu það sem eftir var tímans. Ég settist á borðið fyrir 

framan þau og tók að spjalla við þau um efni fyrirlestursins og komst fljótt 

að því að strákunum fannst heldur betur hallað á sig í fyrirlestrinum en 

stelpurnar voru nokkuð sáttar. Af þessu spunnust skemmtilegar umræður 

um jafnrétti, þar sem hver mátti hafa sína skoðun en varð auðvitað að færa 

rök fyrir henni. Einn strákanna hafði orð á því að honum fyndist það 

ósanngjarnt og ekki jafnrétti að strákar þyrftu alltaf að borga brúsann ef 

þeir byðu stelpu út og hinir samsinntu því. Það kom þeim hins vegar á óvart 

að stelpunum fannst þetta engu síður ósanngjarnt og sögðust alveg tilbúnar 

til að borga fyrir sig og ekkert jafnrétti fælist í því að þeir borguðu fyrir 

bæði. Ég skrifaði í dagbókina: 

Ég er búin að sjá að þau þurfa svo á því að halda að maður 

setjist með þeim og spjalli um lífið og tilveruna, daginn og 

veginn. (Dagbók, 28. janúar 2015) 

Með því að setjast niður með nemendum og spjalla við þá á 

jafningjagrundvelli, nálgast maður þá og eflir tengslin. Það er margt sem 

þeim liggur á hjarta og þeim finnst gott að ræða um. Þó ekki sé nema það 

að nemendur finni að það sé litið á þá sem manneskjur sem hafa tilfinningar 

og skoðanir. Að skólastofan sé ekki aðeins námsumhverfi sem nám fer fram 
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í, heldur líka umhverfi þar sem þeim eigi að líða vel. Það er hins vegar ekki 

oft sem kennarar gefa sér tíma til þess að ræða við nemendur enda er 

kennsluáætlunin þétt og er mín reynsla sú af samtali við samkennara mína 

að þeir kvarta undan tímaskorti. „Yfirferðardraugurinn“ , sem Hafþór 

Guðjónsson (1991) talar um, er yfirleitt ekki langt undan.  

4.1.5 Spurningakeppni 

Það var einn fimmtudagsmorgun um miðjan febrúar að ég ákvað að setja 

upp spurningakeppni og athuga hvernig bekkur B tæki í það. Þau voru búin 

að vera frekar áhugalaus fannst mér og erfitt að fanga athygli þeirra. Mér 

hafði borist til eyrna að sumir kennarar væru í verulegum vanda með að 

halda aga í bekknum og sjálf þurfti ég að hafa mig alla við til að halda athygli 

þeirra og stundum var það ekki einu sinni nóg. Ég ákvað því að prófa 

eitthvað nýtt og skemmtilegt. Spurningakeppni varð fyrir valinu. 

Ég byrjaði á að segja nemendum mínum frá spurningakeppninni og að 

tíminn myndi byrja á því að ég færi í efnið um frumuna, virkni hennar og 

helstu líffæri. Þau skyldu endilega taka vel eftir því það yrði síðan spurt úr 

því efni. Síðan myndi ég skipta þeim í lið.  

Ég byrjaði á því að fara hratt yfir efnið með stuttum glærufyrirlestri. 

Skipti þeim svo í tvö stelpulið og tvö strákalið. Það var með ráðum gert að 

hafa liðin kynjaskipt þar sem ég var að reyna að höfða til samkeppni milli 

kynjanna og fá þau þannig til að vera áhugasamari og metnaðarfyllri. Eitt 

borð var sett í miðjuna og á því trékefli sem þurfti að ná til að geta svarað 

spurningu. Hvert lið fékk sitt heimahorn í stofunni og einn liðsmaður hafði 

það hlutverk að hlaupa og reyna að ná keflinu til að öðlast svarréttinn. Ég 

komst fljótt að því að það var mjög misjafnt hverjir höfðu verið með 

athyglina á námsefninu þegar ég fór yfir efnið í byrjun tímans. Það kom mér 

svo sem ekkert að óvart en þó hafði ég leyft mér að vona að fleiri legðu sig 

fram við að taka eftir, með það að markmiði að standa sig vel í keppninni. 

Þau voru hins vegar tilbúin til að hlaupa og fórna lífi og limum fyrir 

svarréttinn með tilheyrandi látum. Ég sá að ef ég ætlaði ekki að enda með 

eitthvert þeirra uppi á slysó yrði ég að breyta fyrirkomulaginu og stöðva 

þessi lífshættulegu hlaup. Ég lét því einn nemenda frá hverju liði standa við 

borðið sem trékeflið stóð á, snúa baki í það og krossleggja hendur á brjóst. 

Þegar ég hafði lokið við að lesa spurninguna og sagði „nú!“, máttu þau snúa 

sér eldsnöggt við og reyna að ná keflinu. Þetta var mun öruggari leið en 

kapphlaupið. Keppnisskapið virtist vera nóg en þau höfðu engu að síður ekki 

tekið nógu vel eftir í byrjun tímans þegar við fórum yfir efnið. Í lok þessa 

dags má sjá skrifað í dagbókina mína: 
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Ég var í raun fegnust því að allir voru heilir eftir keppnina. 

(Dagbók, 12. febrúar 2015) 

Ég varð fyrir nokkrum vonbrigðum með hvað mér fannst þau lítið hafa tekið 

eftir í upphafi tímans þegar ég fór yfir efnið. Alla vega voru það meira og 

minna sömu aðilarnir sem vissu svörin við spurningunum en aðrir virtust 

hafa ákveðið að fljóta bara með og treysta á hina. Var metnaðurinn ekki 

meiri? Ég spyr mig þeirrar spurningar og verð að játa að það vantar nokkuð 

upp á hann hjá sumum nemendum. Af hverju kynjaskipt? Jú, kannski gerði 

ég mér vonir um að með því að kynjaskipta næði ég upp meira keppnisskapi 

þar sem hvort kynið vildi standa sig betur en hitt. Það kom reyndar á daginn 

að strákarnir ætluðu svo sannarlega að vinna stelpurnar sem þeir reyndar 

gerðu. Voru þau feimin við að segja eitthvað vitlaust? Það gæti verið að 

sumir aðilar hafi verið feimnir við að svara vitlaust og segja eitthvað sem 

öðrum fyndist miður gáfulegt. Alla vega fannst þeim tíminn mjög 

skemmtilegur og hef ég nokkrum sinnum verið spurð hvort þau megi ekki 

aftur hafa spurningakeppni einhvern tímann. Stundum gleymist gleðin í 

náminu. Það þarf líka að vera gaman öðru hverju. Þarna skemmtu 

nemendur og kennari sér mjög vel.  

4.1.6 Gunna í vanda 

Samhliða því að vera að rannsaka starfshætti mína með starfendarannsókn í 

vetur, var ég í nokkrum námskeiðum uppi í háskóla. Þar á meðal var 

eineltisnámskeið sem Vanda Sigurgeirsdóttir kenndi. Eitt verkefnið fólst í 

vettvangskennslu þar sem tekið væri fyrir einelti. Ég og samnemandi minn 

ákváðum að setja saman forvarnanámskeið í framhaldsskóla þar sem 

ætlunin var bæði að kanna hversu vel nemendur vissu hvað einelti væri, 

hvernig þeir brygðust við að vera settir í aðstæður þar sem einelti kom við 

sögu og hvaða ályktanir þeir drægju út frá því. Ástæða þess að mér finnst 

þessi saga eiga heima hér í þessari starfendarannsókn er meðal annars sú 

að hún sýnir hversu skemmtilegt það er að nýta leiklist og hlutverkaleiki í 

kennslu. Þannig auðveldar það oft nemendum að setja sig í spor annarra, að 

setja upp hlutverkaleiki og gefa þeim þannig kost á að skilja betur aðstæður 

og tilfinningar viðkomandi. Önnur ástæðan fyrir veru þessarar sögu hér er 

að oft gleymist að einelti þrífst á öllum stigum samfélagsins, allt frá 

leikskólum til elliheimila. Flestir skólar hafa komið sér upp eineltisáætlun en 

samt sem áður þrífst eineltið. Það gleymist oft að einelti er til staðar í 

framhaldsskólum og það er meðal annars hlutverk kennarans að vera með 

augu og eyru opin og skerast í leikinn ef hann verður vitni að einelti. Með 

því að kennarinn er í góðu sambandi við nemendur sína og þekkir þá vel er 
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hann í mun betri aðstöðu til að koma auga á slíka hegðun og stoppa sem 

fyrst.  

“Hvað er einelti?” var upphafspunkturinn, skrifað stórum stöfum á 

töfluna. Nemendur þóttust heldur betur vita hvað einelti væri og mátti sjá á 

svip þeirra að nú væri enn einn eineltisfyrirlesturinn að hefjast. Svörin voru 

á þá leið að einelti væri stríðni, vera vondur við einhvern eða lemja, særa 

einhvern eða segja eitthvað ljótt og einhver vildi meina að einelti væri bara 

ógeðslegt. 

Því næst voru nemendur taldir í hópa, auðvitað vildu þeir helst skipta sér 

sjálf niður en það var ekki í boði. Þegar fimm hópar höfðu komið sér fyrir 

var myndin af Gunnu lögð fyrir þá og þeir spurðir hvað þeir héldu að hún 

væri gömul og hvað þau gætu lesið út úr myndinni um persónuleika, 

fjölskylduhagi og framtíðardrauma Gunnu. Nemendur fengu 10 mínútur til 

umræðna og einn ritari var valinn fyrir hvern hóp. 

Mynd 2. Myndin af Gunnu 

Hópur 1 skrifaði stórum stöfum að þau dæmdu ekki út frá útliti. Hún væri 

indælisstelpa, dökkhærð, stutthærð með liðað hár og eyrnalokka. Klæddist 

öðruvísi fötum. Hún væri hálf-íslensk, kannski innflytjandi frá Suður-

Ameríku vegna útlitsins. Svipbrigði dulin og hugsi. Kannski væri hún að flýta 

sér, kannski með áhyggjur. 20–50 ára, spilaði tennis. Annars væri hún eitt, 

stórt spurningarmerki. 

Hópur 2 skilaði ekki skriflegu svari. 

Hópur 3 vildi meina að hún væri saxófónleikari vegna útlits og 

klæðaburðar. Mexíkani í útliti. Hún væri alvarleg á svipinn, köld týpa. 
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Strákastelpa vegna klæðnaðar og með stutt hár. Hún væri líklega 18–20 ára 

og góð í námi. 

Hópur 4 taldi að Gunna gæti verið hálf-íslensk og hálf-ítölsk. Hún væri 

samkynhneigð af því að hún klæddist jakkafötum, með skrýtna eyrnalokka 

og brosti ekki. Hún hefði líklega gengið í gegnum einelti allt sitt líf út af 

hreimnum sínum. Hún væri tvítug. 

Hópur 5 sagði hana sorgmædda, fallega og dularfulla. Hún væri alvarleg 

og um 17 ára. Hún væri líklega frönsk og frekar fátæk. Þau upplifðu mikla 

sorg og hræðslu í svip hennar. 

Skemmtilegar umræður urðu þegar hóparnir kynntu niðurstöður sínar. 

Síðan var sagan á bak við myndina lesin upp: 

4.1.6.1 Sönn saga 

Guðrún Jónsdóttir, kölluð Gunna er 15 ára. Hún býr í 

Grafarvoginum. Hún er á föstu með Jóa Sveins sem er 18 ára. 

Eitt kvöldið hringir Jói til Gunnu og segir: "Heyrðu, við börðum 

einn Asíustrák niður í miðbæ í gærkvöldi, hann lærir nú 

vonandi að þetta land er fyrir Íslendinga". Í fréttum klukkan tíu 

heyrir Gunna að níu unglingar hafi ráðist á dreng frá Asíu sem 

býr hér á landi og barið hann svo illa að hann liggi 

meðvitundarlaus eftir. Pilturinn sem heitir Alexis liggi á 

gjörgæsludeild. Jói heldur áfram að segja Gunnu frá atvikinu og 

grobbar sig af því hve þetta hafi tekist vel og hve hann sé 

stoltur af því að hafa þorað að ráðast á Alexis. Í lok samtalsins 

biður hann hana að þegja yfir því sem gerst hefur. Gunna fyllist 

reiði og viðbjóði á atburðinum og ráðgerir að fara til 

lögreglunnar. Mamma hennar ráðleggur henni að gera það. 

Einnig kennarinn hennar, sem segir í leiðinni að það geti orðið 

vandræði fyrir hana í skólanum og hún verði að vera viðbúin 

því. Krakkarnir í nágrenninu vara hana við að kjafta frá og 

ráðleggja henni að þegja. (Ása Helga Ragnarsdóttir, munnleg 

heimild, 6. nóvember 2014) 

Þegar búið var að lesa söguna sló þögn á hópinn og augljóst var að saga 

Gunnu kom þeim á óvart. Ég benti þeim á að þetta sýndi okkur hvað okkur 

hætti til að dæma fólk út frá útliti og að þetta minnti okkur á að hafa í huga 

að það er margt sem getur legið á bak við sál og líkama. Þarna voru 

nemendur farnir að ræða saman í hópum, segja sýnar skoðanir og heyra 

annarra. Þeir ætluðu ekki í upphafi að dæma Gunna á myndinni út frá útliti 
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en flestir gerðu það samt. Þeir voru einnig mjög uppteknir af því að þetta 

væri sönn saga sem gerðist á Íslandi. Þar með voru nemendur búnir að 

tengja þetta við umhverfi sitt og líf.  

4.1.6.2 Innri raddir 

Tíminn hélt áfram. Hlutverkaleikur var næstur á dagskrá og voru hóparnir 

látnir halda sér. Tveir úr hverjum hóp settust í stól, á móti hvor öðrum og 

áttu að leika Gunnu og Stínu vinkonu hennar þar sem þær ræddu hvað 

Gunna skyldi gera. Ætti hún að fara til lögreglunnar eða ekki? Þeim voru 

gefin dæmi um hugsanir Gunnu og Stínu. Síðan var einum nemenda stillt 

upp fyrir aftan bakið á hvorum stólnum. Þeir áttu að túlka innri raddir 

Gunnu og Stínu, hugsanir þeirra, tilfinningar og jafnvel það sem þær sjálfar 

þorðu ekki að tjá sig um. (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004) 

Dæmi um hugsanir Gunnu:  

Mundi ég vilja að enginn segði frá ef þetta kæmi fyrir mig? Ég 

er alveg bálskotin í Jóa, á ég ekki bara að þegja? Hvernig er 

þetta með Stínu, veit ég nokkuð hvað hún er að hugsa? Ef til vill 

finnst henni þetta bara allt í lagi? Kannski er hún rasisti sjálf? 

(Ása Helga Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 6. nóvember 2014) 

Dæmi um hugsanir Stínu:  

Hún verður örugglega barin í klessu á morgun þegar hún mætir 

í skólann. Af hverju segi ég það ekki við hana? Ég vildi að hún 

hefði aldrei sagt mér þetta. (Ása Helga Ragnarsdóttir, munnleg 

heimild, 6. nóvember 2014) 

Leikurinn var útskýrður vel áður en nemendur byrjuðu og síðan gekk ég á 

milli og aðstoðaði þá. Nemendur fengu 10 mínútur í þessar umræður. 

Hóparnir voru misvirkir, sérstaklega voru þrír hópar mjög duglegir. Einn 

hópurinn átti erfitt með þetta. Þegar þeir komust í gang voru líflegar 

umræður á milli Gunnu og Stínu en innri raddirnar voru misöflugar að grípa 

inn í. Sumar voru nokkuð þöglar en aðrar fullyfirgnæfandi. Allir virtust þó 

hóparnir vilja komast að niðurstöðu. Skemmtilegar umræður sköpuðust. 

Fjórir hópanna komust að þeirri niðurstöðu að Gunna ætti að fara til 

lögreglunnar þó að hún mundi hugsanlega fórna sambandi sínu við Jóa. Einn 

hópurinn vildi ekki að hún gerði það. Ástæðan var sú að þeir nemendur voru 

hræddir við að klíkan hans Jóa mundi ráðast á Gunnu og fannst það ekki 

áhættunnar virði að hún legði sig og sína fjölskyldu í hættu vegna þess.   
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4.1.6.3 Samviskugöng 

Eftir þessar niðurstöður voru nemendur þvingaðir til að taka afstöðu með 

eða á móti því að Gunna færi til lögreglunnar og segði frá. Þeir voru 

tilviljunarkennt settir í hlutverk með eða móti. Því næst voru þeir látnir 

mynda tvær tíu manna raðir og kennarinn fór í gervi Gunnu. Önnur röðin 

hvatti Gunnu til að fara til lögreglunnar en hin var á móti því. Gunna gekk 

svo á milli raðanna og hver og einn í röðinni gaf henni ástæðu fyrir því af 

hverju hún ætti að fara til lögreglunnar eða ekki, allt eftir því í hvorri röðinni 

hver einstaklingur var (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

Nemendur voru misákafir við að hvetja Gunnu. Raddir heyrðust á borð 

við: „Jói mun ráðast á þig“. „Geturðu lifað með því að segja ekki frá?“ „Hann 

mun berja fjölskyldu þína“. „Hvað ef strákurinn deyr á spítalanum?“ „Hann 

mun ráðast á vinkonu þína eða vini“. „Viltu vera samsek um glæp?“ „Jói 

mun hætta með þér“. „Kannski segir Jói frá því að hann hafi sagt þér þetta“. 

Og fleira í þessum dúr. 

Sumir þeirra sem fengu það hlutverk að vera á móti sinni samvisku, áttu í 

erfiðleikum. Aðrir virtust alveg geta svissað yfir. Gunna komst að þeirri 

niðurstöðu að fara til lögreglunnar þar sem rökin með voru sterkari en á 

móti. 

4.1.6.4 Spurningar 

Að lokum fengu nemendur nokkrar spurningar til að svara. Spurt var um 

hvað þeim fyndist um tímann eða kennslustundina. Hafði hann vakið þá til 

umhugsunar um einelti? Einnig spurði ég hvort þeir hefðu sömu skoðun á 

viðbrögðum við einelti fyrir og eftir tímann. Að síðustu voru nemendur 

spurðir hvort þeir teldu sig hafa skýrari hugmynd um hvað einelti væri. 

Nemendur voru almennt sammála um að einelti væri líkamlegt eða 

sálarlegt áreiti af hóp eða einn á einn. Það væri ljótt og ógeðslegt eins og 

þeir orðuðu það og mjög særandi. Þeir voru líka flestir mjög ánægðir með 

tímann en fannst hann heldur stuttur og sögðu að þetta væri skemmtileg 

tilbreyting frá hversdagsleikanum. Þeim fannst þetta forvarnanámskeið í 

raun ekki hafa breytt þeirra viðhorfum til eineltis og olli það mér að vissu 

leyti vonbrigðum. Ég hefði viljað sjá nemendur gera sér grein fyrir að þó svo 

að þeir væru ekki að hlusta á hefðbundinn fyrirlestur, í hópavinnu, að leysa 

verkefni eða annað slíkt, hafði farið fram heilmikið nám. Eftir tímann varð 

ég vör við það að miklar og nokkuð ákafar umræður höfðu orðið á milli 

nemenda um þetta álitamál og voru þau enn að ræða þetta á göngunum 

þegar ég yfirgaf skólann. 
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4.2 Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? 

Á að byrja kennslu með ákveðið markmið í huga eða ákveðið efni í huga? 

Hafþór Guðjónsson spurði mig einu sinni að þessu, á einum af okkar 

rýnifundum. Ég hef lengi vel velt þessari spurningu fyrir mér en get eiginlega 

ekki svarað henni almennilega ennþá. Ég hallast þó að því að gott sé að hafa 

sitt lítið af hvoru. Auðvitað er ákveðið efni eyrnamerkt hverri viku í 

kennsluáætluninni en einnig held ég að það sé nauðsynlegt að hafa ákveðin 

markmið í huga og stundum fleiri en eitt. Svo er aldrei að vita hvort farið er 

eftir þeim eða ekki.  

Það eru til margvíslegar kennsluaðferðir. Er ein betri en önnur? Já, sumar 

eru betri en aðrar en engin er best. Í vetur reyndi ég að prófa sem flestar 

kennsluaðferðir en þess á milli náði yfirferðardraugurinn taki á mér og ég 

féll í þá gryfju að komast yfir efnið gagntekin af hlutaprófinu í næstu viku. Ég 

held að allir kennarar heyi þessa baráttu og sennilega losnar maður aldrei 

undan henni. 

Ég prófaði margvíslegar kennsluaðferðir og má þar nefna helst 

samvinnunám, leiklist, spurningakeppni, krossgátur, farsímamynda-

samkeppni tekin í gegnum smásjá, hópavinnu, ratleik og spil í anda Fíaskó. 

Sumar þessara aðferða gáfust betur en aðrar en eftir á að hyggja held ég að 

mín niðurstaða sé sú að vega þurfi og meta aðstæður og umhverfi hverju 

sinni áður en kennsluaðferð er valin. Lesa nemendahópinn og miða út frá 

honum hvaða aðferð hentar hverju sinni. Kennsluaðferð sem hentaði í gær 

getur verið ómöguleg í dag. Í einum tuttugu og fimm manna bekk má finna 

tuttugu og fimm mismunandi einstaklinga og því má segja að ekki sé nokkur 

leið að finna eina kennsluaðferð sem hentar öllum. Mín skoðun er sú að 

best sé að nota sem fjölbreytilegastar kennsluaðferðir og með því sé hægt 

að ná til sem flestra.  

4.2.1 Hugtakasúpan stokkuð upp í spil 

Líffræðin er hugtakasúpa og staðreyndagrautur. Það fer enginn varhluta af 

því sem kennir líffræði. Ég velti lengi fyrir mér hvernig ég gæti kennt 

námsefnið vefir, líffæri og líffærakerfi í bók Ólafs Halldórssonar (2014), 

Almenn líffræði. Ekta hugtakasúpa af verstu gerð! Hvað var hægt að gera 

skemmtilegt úr því? Ég ákvað að gera efnið áhugaverðara með að því setja 

það í spilaform. Ég hafði nýverið kynnst spilinu Fíaskó þar sem 42 orð eru 

notuð aftur og aftur og sá mér strax leik á borði að nota það sem forskrift 

að líffræðispili. Enn og aftur voru það litlu spjöldin sem voru dregin upp. Ég 

valdi 42 orð úr námsefninu eins og rót, blóðrás, varafrumur og fleira og 

skrifaði eitt á hvert spjald. Ég gaf þeim upp orðin í upphafi tímans og þau 
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fengu tuttugu mínútur til að lesa sér til um þau. Síðan var bókunum lokað 

og skipt í lið, fjórir saman. Spilunum var dreift milli nemenda þannig að hver 

og einn fékk sex spil til umráða. Fyrsta umferð fól í sér að hver og einn 

nemandi reyndi að útskýra fyrir liðsfélögum sínum orðin sem stóðu á 

miðunum án þess að nefna orðið sjálft, þannig að liðsfélagarnir næðu að 

geta upp á réttu orði. Miðunum var aftur dreift og ný orð fengin. Nú mátti 

bara lýsa orðinu með einu orði. Í þriðju umferðinni var komið að 

leiklistarhæfileikum nemenda en þá áttu þeir að leika orðið.  

Tíminn varð ógleymanlegur. Mikið fjör samhliða því að nemendur lærðu 

heilmikið um þessi hugtök sem á miðunum voru. Þegar keppni er annars 

vegar má ýmislegt leggja á sig til að ná sætum sigri. Nemendur hafa oft 

minnst á þennan tíma og talað um að fá að endurtaka hann. Ég tel að 

nauðsynlegt sé að breyta til og nota mismunandi kennsluaðferðir. Hætta er 

á að nemendum leiðist ef alltaf er verið að gera það sama.  

4.2.2 Krossgátur  

Einn af reyndari kennurum skólans sagði mér frá því að hann ætti lifandis 

býsn af krossgátum sem hann gripi stundum í ef smá tími gæfist og léti 

nemendur leysa. Þessar krossgátur væru úr ákveðnu kennsluefni og 

skemmtileg tilbreyting fyrir nemendur. Ég ákvað að þetta gæti verið 

skemmtilegt að prófa en einhverra hluta vegna hafði mér ekki gefist tími til 

að semja neina krossgátu einn dag í febrúar þegar mér fannst einmitt kjörið 

tækifæri til þessa. Ég bölvaði mér fyrir fyrirhyggjuleysið, að hafa ekki verið 

búin að þessu, en ákvað í staðinn að láta nemendurna sjálfa búa til 

krossgátur úr efni dagsins sem var starfsemi lifrar og nýra. Þau áttu að búa 

til að minnsta kosti tíu orða krossgátu. Þetta leystu þau í hóp og ég gat ekki 

betur séð en þeim fyndist þetta gaman. Þau þurftu að kynna sér efnið 

nokkuð vel til að geta spurt úr því og púslað saman krossgátunni þannig að 

allt félli þetta saman. Þetta var skemmtileg tilbreyting fyrir nemendur og ég 

sem kennarinn græddi nokkrar krossgátur í safnið. 
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Mynd 3. Krossgátur 

4.2.3 Hlutapróf 

Próf og aftur próf. Það er próf í næstu viku. Hættir okkur kennurunum ekki 

til að einblína um of á yfirferð námsefnisins og í kappi við tímann gleymum 

við að það þarf að gæða efnið lífi og hafa kennsluaðferðirnar og verkefnin 

fjölbreytileg? Það er að koma að hlutaprófi og við þurfum að klára efnið 

fyrir prófið. Margir þekkja eflaust vel þessa hugsun. 

Ég stóð mig að því í vetur að þegar nálgast tók hlutapróf fór ég að finna 

fyrir andardrætti yfirferðardraugsins aftan á hálsinum á mér og mér fannst 

krumla hans vera að læsast í öxlina á mér. Þessi próf sem ég ætlaði ekki að 

láta stjórna kennslu minni en höfðu samt sem áður talsverð áhrif og vega 

nokkuð í námsmati hvers nemanda þegar upp er staðið. Hvort sem okkur 

kennurum líkar það betur eða verr að þurfa að kenna til prófs þá er það nú 

svo að nemendur hugsa eins. Hvaða kennari hefur ekki fengið spurninguna 

„Er þetta til prófs?“ frá nemendum sínum eða „Hvað gildir þetta verkefni?“ 

Við miðum ansi mikið við þessi próf og verkefni. Þó svo að ég væri staðráðin 

í að láta hvorki yfirferðardrauginn eða prófin stjórna minni kennslu, þegar 

ég mætti til leiks í haust, var það nú svo að þau höfðu heilmikið um mína 

kennslu að segja. Ég komst fljótt að raun um það að ég var farin að glíma við 

yfirferðardrauginn og féll trekk í trekk í þá gildru að vera að kenna til prófs. Í 

stað þess að velta mér upp úr því ákvað ég að sjá hvort ég gæti ekki nýtt 

mér betur þessi próf og kennt nemendum mínum meira með þeim í stað 
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þess að vera stanslaust að streitast á móti þeim. Sat eitthvað eftir hjá 

nemendum mínum eftir að þeir voru búnir að taka hlutapróf eða var þessu 

öllu sópað út jafnharðan og prófið var búið? Ég gat ekki annað en spurt 

sjálfa mig þessarar spurningar. Þá var ekki annað í stöðunni en prófa sig 

áfram. 

4.2.3.1 Ef við mannfólkið hefðum grænukorn og frumuvegg? 

Þegar ég var að semja fyrsta hlutaprófið ákvað ég hafa eina aukaspurningu. 
Hugsunin var sú að með henni gætu þau hækkað sig um hálfan ef þau 
svöruðu henni vel en hún lækkaði þau ekki. Spurninguna hafði ég aftast og 
tók það skýrt fram að henni skyldu þau ekki svara fyrr en þau væru búin að 
svara hinum spurningunum og hún væri eingöngu til hækkunar. Spurningin 
hljóðaði svona: „Hvað hefði það í för með sér ef við mannfólkið hefðum 
grænukorn og frumuvegg? Nefnið kosti og galla?“ Reyndar á sonur minn 
heiðurinn af því að hafa kveikt spurninguna en eitt sinn sem oftar þegar ég 
sótti hann í skólann í lok dags sagði hann við mig: „Mamma, ég vildi að ég 
gæti ljóstillífað, ég er alltaf svangur.“ Ég horfði á hann glottandi og spurði 
hann hvort hann gerði sér grein fyrir því að ef hann gæti ljóstillífað væri 
hann líklega grænn á litinn. Nei, hann gerði það ekki og svo hlógum við að 
þessu. Það var líklega of mikill fórnarkostnaður fyrir unglinginn að vera 
grænn á litinn í skiptum fyrir að geta ljóstillífað!  

Með þessari aukaspurningu á prófinu var ég að fiska bæði eftir því að 
nemendur hefðu þann skilning á efninu að þeir gerðu sér grein fyrir að ef 
við hefðum grænukorn og ljóstillífuðum þar af leiðandi, fylgdi því að við 
yrðum græn á litinn. Hvort það væri kostur eða galli er álitamál. Nú ef við 
hefðum frumuvegg værum við lítt hreyfanleg rétt eins og plöntur og líklega 
væri líf okkar ansi ólíkt því sem nú er. Það hefði líklega í för með sér fleiri 
annmarka en kosti. Þarna gafst mér kostur á að spyrja þau til skilnings en 
einnig vildi ég sjá hvernig seiglan væri. Ég taldi að þau sem vildu ná betri 
einkunn reyndu auðvitað að svara spurningunni og sú var raunin. Í sjálfu sér 
var mér nokkuð sama hvaða svör ég fengi, bara að ég sæi að þau væru að 
reyna og rökstyddu svar sitt. Öll svöruðu spurningunni nema einn og 
hækkuðu einkunnina um hálfan fyrir vikið. Þegar ég innti hann svars við því 
af hverju hann hefði ekki skrifað neitt, yppti hann öxlum en gaf ekkert nánar 
út á það. Flestir nemendurnir áttuðu sig á því að með því að ljóstillífa fylgdi 
græni liturinn með í pakkanum. Sumir gerðu sér einnig grein fyrir því að ef 
þeir væru með frumuvegg eins og plöntufrumur hafa, væru þeir lítið 
hreyfanlegir og heldur stirðir og stífir. Alla vega hef ég aldrei séð blóm eða 
tré hlaupandi um, kannski sem betur fer. Með þessu taldi ég mig líka sjá 
hverjir hefðu metnað til að gera vel. Þeir reyndu að svara spurningunni eftir 
bestu getu.  
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4.2.3.2 Minnismiði, ekki svindlmiði í prófi 

Þegar leið að næsta hlutaprófi ákvað ég að leyfa þeim að gera minnismiða 

sem þau máttu hafa með sér í prófið. Það var þó nokkrum skilyrðum háð. Ég 

lét þau hafa einn fjórða úr A4 blaði og á þennan blaðsnepil máttu þau skrifa 

eins mikið og þau vildu, beggja vegna en það varð að vera handskrifað af 

þeim sjálfum. Myndir og texti máttu vera. Þau áttu svo að skila miðanum 

með prófinu. Með þessu vildi ég kenna þeim að punkta hjá sér aðalatriðin 

fyrir próf, kortleggja efnið og vonandi hjálpa þeim að læra og skipuleggja sig 

fyrir próf. Eftir að ég var búin að tala um þetta við þau læddist að mér sú 

hugsun að kannski væri miðinn allt of stór en ég ákvað að vera ekkert að 

fjasa yfir því enda kom á daginn að svo var ekki. Þessar hugleiðingar sjást vel 

í dagbókinni minni en þar má sjá skrifað:  

Eftir á að hyggja spáði ég í hvort miðinn hefði verið of stór. Ég 

sé það þegar ég fer yfir. (Dagbók, 27. október 2014) 

Miðarnir sem komu með prófunum voru mjög mismunandi. Sumir voru 

mjög vel gerðir eins og sjá má á sýnishornum hér að neðan en aðrir voru 

rýrari. Það var þó augljóst samhengi með því hversu vel miðinn var gerður 

og hver útkoman á prófinu var. Þegar ég síðan skilaði prófinu til þeirra 

spurði ég þau hversu mikið þau hefðu notað miðann og þá kom á daginn að 

þau sögðust öll varla hafa litið á hann. Ég spurði þau þá af hverju þau teldu 

að ég hefði látið þau gera miðann og hvort hann hefði gert eitthvert gagn 

fyrst þau litu ekkert á hann. Þau voru fljót að svara því að með því að gera 

miðann hefðu þau kunnað allt sem á honum var og með því væri ég að 

kenna þeim að gott væri að skrifa niður aðalatriðin fyrir próf. Þar með 

fannst mér takmarkinu náð. Vonandi hafði mér tekist að leiða þeim fyrir 

sjónir að gott er að setja hlutina á blað. Með því nær maður oft að 

kortleggja hlutina og fá betri yfirsýn yfir námsefnið. Það eina sem læddist að 

mér var sú hugsun að vonandi hefði ég ekki kennt þeim í leiðinni að svindla, 

þannig að þau færu að búa til svindlmiða fyrir próf eins og þau vildu reyndar 

kalla minnismiðann. Ég lagði því mikla áherslu á að þau þyrftu ekki miðann í 

hlutaprófinu eins og þau sjálf hefðu haft á orði. Þau hefðu kunnað það sem 

þau skrifuðu niður.  

4.2.3.3 Minnismiðanum skilað á símaborðið áður en prófið hefst 

Fyrir þriðja hlutapróf annarinnar ákvað ég að nú ættu þau að útbúa aftur 

svona minnismiða en í stað þess að hafa hann í prófinu fengju þau fimm 

mínútur áður en ég afhenti þeim prófið til að fara yfir hann og síðan áttu 

þau að skila honum til mín merktum og þá fengju þau prófið í hendur. Að 
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sjálfsögðu þurfti einhver gulrót að vera og fengu þau hálfan fyrir að skila 

þessum miða inn. Nú skiluðu þau öll inn minnismiða og aftur voru þeir 

misvel unnir en þó sýndu þeir allir að vinna lá á bak við þá þótt hún væri 

mismikil. Þegar ég svo spurði þau í tímanum á eftir hvort minnismiðinn 

hefði gert eitthvert gagn voru þau öll sammála um að það hefði ekki skipt 

neinu máli að þau hefðu hann ekki í prófinu. Þau kunnu allt efnið sem þau 

skrifuðu á hann og teikningarnar líka. Ég spurði þau þá aftur hvort hann 

hefði ekki gert gagn og þau voru sammála að hann hefði gert mikið gagn 

þótt hann hefði legið á símaborðinu. Þau kunnu það sem stóð á honum. 

Með þessu vildi ég sýna þeim fram á að þau þyrftu ekki á miðanum að halda 

í prófinu og þannig reyna að koma í veg fyrir að þau reyndu að svindla í 

prófum.  

Þegar upp var staðið var ég mjög ánægð með þessa próftilraun mína og 

vona að með þessu hafi ég lagt grunn að bættum námsháttum fyrir próf. 

Hins vegar gat ég ekki annað en glott með sjálfri mér. Ég var heldur betur 

farin að kenna til prófs. Var ég dottin ofan í þá holu að einblína á 

hlutaprófin? Vonandi ekki of mikið. Alla vega fannst mér ég hafa komið 

jákvæðu til leiðar með þeim.  

4.2.3.4 Meiri fjölbreytni í námsmati – Próf, parapróf, heimapróf og 
vinnubókarpróf 

Eftir áramót hélt ég áfram með próftilraunina mína. Ég spurði A bekkinn 

hvernig þeim hefði fundist prófafyrirkomulagið fyrir jól og hvort þau vildu 

fjölga prófunum úr þremur í fjögur. Þau sögðust vera mjög sátt við prófin 

fyrir áramót en við ákváðum að fjölga prófunum í fjögur þar sem nú var 

mun meira efni á kennsluáætluninni. Einnig komu þau með þá uppástungu 

að fá að taka parapróf sem mér leist vel á. Ég spurði þau þá hvernig þeim 

litist á heimapróf og vinnubókarpróf og það varð úr að fyrsta hlutaprófið var 

bara ósköp venjulegt próf.  

 

Annað prófið var parapróf þar sem ég paraði þau eftir getu úr fyrri 

prófum þannig að ekki væru að lenda saman einstaklingar sem væri mjög 

langt á milli í styrkleika og því myndi sá síðri græða á samstarfinu en þess 

meiri vinna lenda á samstarfsfélaganum. Þau fengu samt ekki að vita fyrr en 

í prófinu með hverjum þau lentu því þá var viðbúið að þau skiptu efninu 

með sér til að vinna sér í haginn en til þess var leikurinn ekki gerður, heldur 

frekar að nemendur ynnu saman, gætu rætt spurningarnar og þannig eflt 

hæfni sína í samvinnu.  
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Nú þriðja prófið var heimapróf. Ég bjó til próf með það að leiðarljósi að 

reyna á skilning nemenda. Þannig var ég ekki að reyna á hvað þeir væru 

flinkir í að fletta upp svörum í bókum og námsglærum, heldur yrðu þeir að 

vera búnir að kynna sér efnið nokkuð vel og hafa öðlast þokkalega góða 

yfirsýn og heildstæðan skilning á efninu til að svara spurningunum sem voru 

í ritgerðarformi.  

Mynd 4. Skýringarmyndir úr heimaprófum 

Fjórða prófið var síðan vinnubókarpróf. Þar máttu þau koma með allt 

námsefni annarinnar, það er að segja verkefni og próf sem þau höfðu unnið, 

glósur og annað. Eina skilyrðið var að þau yrðu að hafa unnið það sjálf. Ekki 

var leyfilegt að fá ljósritað frá næsta manni. Þetta próf krafðist einnig 

heilsteyptari skilnings á efninu en með því vildi ég virkja þau í að vera búin 

að kortleggja efnið vel og vera vel undirbúin undir lokaprófið sem var innan 

seilingar.  

Þetta fyrirkomulag á prófunum reyndist mjög vel. Þetta var fjölbreytt og 

mér fannst það gefa nemendum kost á að fá góða einkunn ef þeir legðu sig 

fram og væru duglegir. Auðvitað er alltaf mismunandi hvað nemendur eru 

duglegir að muna smáatriði og persónulega finnst mér oft vera allt of mikil 

áhersla á smáatriði frekar en að spurt sé um skilning í prófum. Ég tel að mun 

mikilvægara sé að nemendur hafi skilning á efninu en kunni einhver 

smáatriði upp á tíu og geti þulið þau upp. Síðar meir þegar út á 

vinnumarkaðinn kemur þarf skilningurinn að vera fyrir hendi en það er alltaf 

hægt að fletta upp smáatriðum á netinu. Vinnuumhverfi okkar hefur 

hreinlega breyst og við verðum að þróa okkar kennslu, kennsluefni og próf í 

takt við það.  
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4.2.4 Síminn – ekki bara fjöreggið sem aldrei sefur 

Er síminn bara fjöregg sem veldur okkur kennurum hártogunum og 

hrukkum? Er baráttan um athyglina við símann töpuð? Ég spurði mig 

nokkrum sinni að því í vetur. Hver einasti nemandi var með síma og það 

klingdi í honum sýknt og heilagt, ýmist í vösum eða töskum nemenda og 

fangaði þannig athygli þeirra. Ég ákvað að hætta að ergja mig á þessu 

fjöreggi svo framarlega sem nemendur sátu ekki bara og voru í símanum. Ég 

spurði sjálfa mig að því hvort ekki mætti nýta þetta tækniundur í kennslu? 

Það var verklegur tími í lífeðlisfræði hjá A bekknum seinni part 

janúarmánaðar og efni dagsins var að skoða vefjasýni í smásjá. Mjög 

áhugavert að mér fannst en því miður var ekki hægt að segja að allir 

nemendur væru jafn spenntir og ég. Þetta voru gömul vefjasýni á 

smásjárglerjum af hinum ýmsu vefjum og þau áttu að teikna upp mynd af 

því sem þau sáu og útskýra. Það þurfti ekki mikið til að draga athyglina frá 

smásjánni að símanum. Ég ákvað að efna til myndakeppni. Nemendur máttu 

taka mynd í gegnum smásjána með farsímanum og senda mér á 

kennaranetfangið mitt. Eins og sjá má í dagbókinni minni skrifað:  

Með þessu er ég að reyna að nýta þessa farsíma til góðs, í stað 

þess að þeir séu bara vesen, því þeir eru komnir til að vera. 

(Dagbók, 26. janúar 2015) 

Þetta fannst þeim spennandi og það kom mér ótrúlega á óvart hvað þau 

gátu tekið ótrúlega góðar myndir á símana sína. Hér fyrir neðan má sjá 

nokkur sýnishorn.  

Mynd 5. Vélinda, mæna og bifhærður þekjuvefur í eggjaleiðurum 
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Síðan var flottasta myndin valin og að sjálfsögðu var sleikjó í verðlaun. Þessi 

litla myndasamkeppni gerði ótrúlega lukku og fyrir vikið urðu nemendur 

ánægðari og spenntari fyrir sýnunum.  

4.2.5 Ratleikur í Grasagarðinum 

Haustin gefa oft góða möguleika á útikennslu enda náttúran enn í blóma. 

Þótt farið sé að halla sumri er litadýrðin oft mikil á haustin og því upplagt að 

fara með nemendur út í náttúruna og upplifa og njóta hennar. Einn dag um 

miðjan september ákvað ég að hafa ratleik í Grasagarðinum. Nemendum 

var skipt niður í fjögurra manna hópa og fengu í hendur fyrstu vísbendingu 

af sex. Fyrr um morguninn hafði ég þeyst um Grasagarðinn til að festa 

vísbendingar hér og þar um garðinn. Síðan héldu nemendur af stað í sínum 

hópum leitandi að næstu vísbendingu og leysa verkefni stöðvarinnar. Þegar 

nemendur höfðu leyst öll verkefnin áttu þeir að hitta kennara við 

steinafossinn í Grasagarðinum. Úr þessu varð hið skemmtilegasta 

kapphlaup. Nemendur byrjuðu á mismunandi stöðvum þannig að ekki væru 

allir í einum haug. Þau fengu vísbendingar sem fólu til dæmis í sér að finna 

ákveðin tré sem voru á meðfylgjandi mynd, finna blautt svæði þar sem 

fuglalíf væri blómlegt, fara í reitinn Flóra Íslands, leita uppi stórburkna og 

fleira. Á hverri stöð var ákveðið verkefnablað með spurningum sem þurfti 

að leysa. Nemendur áttu meðal annars að skoða fuglana á tjörninni, nefna 

nokkrar tegundir, fylgjast með hegðun þeirra og fleira eða skoða laufblöð 

burkna, leita að dökkum gróblettum á neðra yfirborði blaðanna, teikna þau 

upp og fleira. Þessi tími var einstaklega skemmtilegur og fjörugur þar sem 

keppnisskap nemenda kom glögglega í ljós og nemendur fengu að kynnast 

umhverfi sínu. Vonandi hefur þessi reynsla hreyft við þeim þannig að þau 

spái betur í umhverfi sitt og séu betur meðvituð um náttúruna í þeirra 

daglega lífi eins og þegar þegar þau eru að labba í strætóskýlið eða úti með 

hundinn svo dæmi séu tekin. Eins og stendur í dagbókinni minni: 

Þegar á heildina er litið var þetta skemmtilegur tími úti í fallegu 

umhverfi og ég held að þeim hafi fundist þetta ágætis 

tilbreyting. (Dagbók, 15. september 2014)  

Þó þarf kennari að passa að allir séu virkir og vinnan lendi ekki að mestu á 

einum eða fleirum og hinir fylgi bara á eftir. Þannig krefst þetta að kennari 

sé mikið á ferðinni milli hópa til að fylgjast með og hvetja alla til að leggja 

sitt af mörkum. Góð líkamsrækt fyrir kennarann.  
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4.2.6 Námsferð framhaldsskólakennara til Danmerkur 

Í lok febrúar síðastliðinn fór ég með samkennurum mínum í námsferð til 

Kaupmannahafnar í Danmörku. Markmið ferðarinnar var að kynna okkur 

danska framhaldsskóla, kynnast uppbyggingu danska skólakerfisins, sjá 

aðstöðuna, umhverfið og hvaða kennsluaðferðum kennararnir beittu. 

Ferðin var einstaklega vel skipulögð enda höfðu tveir úrvalskennarar setið 

sveittir yfir skipulagningunni síðan vorið áður. Meira að segja hafði annar 

þeirra gerst svo fórnfús að prófa matinn á öllum matsölustöðum sem 

hópurinn átti pantað borð á og sofið á hótelinu sem gist var á.  

Hverjum og einum kennara stóð til boða að velja tvo af fjórum 

framhaldsskólum sem í boði var að heimsækja og eyða einum degi í 

hverjum þeirra. Ég valdi skólana Herlev Gymnasium og HF og Aurehøj 

Gymnasium en þeir eru ólíkir skólar með mismunandi áherslur.  

4.2.6.1 Herlev Gymnasium og HF 

Fyrri daginn var haldið í Herlev Gymnasium og HF en þessi skóli var byggður 

árið 1976. Í skólanum eru 736 nemendur í 32 bekkjum og starfandi 90 

háskólamenntaðir kennarar. Skólinn leggur mikla áherslu á samvinnunám 

enda byggður með það að leiðarljósi að mikið sé af opnum rýmum sem 

hægt er að nýta til hópvinnu og krakkarnir geta komið saman í. Boðið er upp 

á þriggja ára nám en einnig er hægt að taka skólann á tveimur árum, bæði 

fyrir mjög duglega nemendur og einnig er leið fyrir nemendur sem þurfa 

sérstakan stuðning en þeir útskrifast ekki með stúdentspróf, heldur er það 

sambærilegt framhaldsskólaprófi á Íslandi. Flestir taka námið á þremur 

árum og eru fyrstu tvö árin að mestu sameiginleg hjá öllum en á þriðja ári 

eykst valið. Allt er aðgengilegt á netinu, hvort sem það eru fyrirlestrar, 

verkefni, stundatöflur, skipulag eða annað. Netið er fljótandi má segja, til 

dæmis geta kennarar fært til fyrirlestra hjá sér með skömmum fyrirvara ef 

veikindi eða annað koma upp. Þannig geta nemendur fylgst mjög náið með 

öllu. Eins er skólinn með sameiginlegan vef þar sem kennarar setja inn próf 

þannig að hægt sé að dreifa prófálagi sem best á bekki. Nemendum er 

boðið upp á heimavinnuaðstoð alla daga frá 14 til 16.30 og frían 

morgunmat þrisvar í viku.  

Við kennarahópurinn vorum komin um níuleytið um morguninn og 

dagskráin var þétt. Ég tók strax eftir því um leið og ég kom inn í skólann að 

skólabragurinn og andinn innan skólans virtist vera mjög afslappaður og 

mér leið strax vel. Okkur var boðið upp á kynningu á skólastarfinu og síðan 

fórum við sýningartúr og skoðuðum skólabygginguna. Gaman var að sjá 

hvað mikið var af flottum rýmum alls staðar til að nýta til samvinnunáms 
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enda mátti sjá nemendur þar alls staðar í litlum hópum að vinna að 

verkefnum saman. Einnig voru víða svokallaðar tölvueyjur í þessum rýmum 

þar sem sex tölvur voru settar saman í hring þannig að nemendur gátu 

einnig unnið verkefnin í tölvu. Þetta finnst mér algjör snilld og býður upp á 

svo skemmtilega möguleika fyrir kennarana.  

Það sem vakti sérstaka furðu mína var að allir nemendur sem ég sá í 

þessum hóprýmum virtust vera að vinna á fullu og ég sá engan vera að 

slugsa. Kannski sáu þau okkur kennarahópinn og skelltu sér í lærdómsgírinn 

en ég kýs þó frekar að trúa því að vinnuandinn hafi verið svona góður og 

allir uppteknir við að gera sitt besta. Nú eftir hádegið fengum við að sitja 

tíma. Ég fór ásamt tveimur samstarfskennurum mínum í vistfræðitíma. 

Kennslan var nokkuð hefðbundin en þó mikil áhersla lögð á spjall og 

þátttöku nemenda. Þannig notaði kennarinn ekki nema eina glæru en talaði 

þess meira við bekkinn og skrifaði á krítartöflu.  

Það sem kom mér einna mest á óvart var hversu nemendur voru virkir 

og duglegir að taka þátt í tímanum. Kennarinn varpaði mikið spurningum til 

bekkjarins og nemendur réttu allir upp hönd og biðu þangað til kennarinn 

gaf þeim bendingu um að þeir ættu orðið og mættu svara. Þetta fannst mér 

og samkennurum mínum alveg frábært og mikið vildi ég að þetta væri eins 

hér heima á Íslandi. Við veltum mikið fyrir okkur af hverju þetta virtist vera 

svo auðvelt og áreynslulaust þarna úti en ekki nokkur leið að kenna íslensku 

nemendunum að rétta upp hönd áður en talað er. Kannski er þetta eitthvað 

sem þarf að byrja að kenna strax í leikskóla og viðhalda allt skólakerfið. Þá 

fannst mér skemmtilegt að sjá hvernig kennarinn nálgaðist efnið. Hann tók 

fyrir eitt atriði í einu, til dæmis ákveðið hugtak, og útskýrði á nokkuð 

einfaldan hátt. Greinilega var áhersla á að fara frekar vel í færri hluti og ekki 

mjög djúpt, smáatriðunum sleppt en meira lagt upp úr að nemendur skildu 

efnið vel. Þess á milli var kennslan brotin upp með verkefnum sem 

nemendur ýmist leystu í hóp eða einir og síðan tók kennarinn þau fyrir og 

útskýrði vel. Kennslan rann áreynslulaust áfram og maður hafði á 

tilfinningunni að allir væru að fylgjast með og áhugasamir. Þetta fannst mér 

og samkennurum mínum frábært að sjá.  

Eftir hádegið fórum við í verklegan tíma í erfðafræði þar sem verið var að 

taka fyrir blóðflokkana. Áttu nemendur að greina sinn blóðflokk og fengu til 

þess ákveðið kit sem innihélt einnota nál til að stinga í putta og 

greiningarpróf. Þetta var mjög skemmtilegt að sjá og tókst vel. Gekk að vísu 

á ýmsu en eftir nokkrar fortölur greindu allir nemendurnir sína blóðflokka 

nema ein stelpa sem gat ekki hugsað sér að láta stinga sig. Við samkennarar 

mínir vorum sammála um að þetta væri gaman að láta nemendur okkar 
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framkvæma. Yrði mjög skemmtilegt og lærdómsríkt fyrir þá. Það er hins 

vegar spurning um bæði kostnað og leyfisveitingu.  

Eitt af því sem vakti einstaka athygli mína var stórt tré sem var búið að 

mála á einn vegginn í skólanum og við hliðina var málaður fingrafaraskanni 

á vegginn. Þetta var nýlega gert og þegar hver nemandi útskrifast úr 

skólanum setur hann fingrafar sitt á tréð eins og það væri laufblað. Þannig 

er verið að sýna nemendum fram á að þeir marki allir sín spor í skólann og 

móti hann á einhvern hátt. Þetta fannst mér alveg frábær hugmynd og 

mundi vilja sjá hana hér í skólum á Íslandi.  

Mynd 6. Tré 

4.2.6.2 Aurehøj Gymnasium 

Daginn eftir var haldið í Aurehøj Gymnasium en sá skóli var byggður árið 

1906 fyrir litlar stelpur. Árið 1951 útskrifuðust fyrstu strákarnir úr skólanum. 

Í skólanum eru 790 nemendur. Mikil áhersla er lögð á tónlist í þessum skóla 

og fer til að mynda hljómsveit skólans út annað hvert ár og spilar víða. Mikil 

aðsókn er að skólanum meðal nemenda en það eru ekki einkunnir sem ráða 

hvort þeir komast inn, heldur er það búseta og tónlistarkunnátta sem ræður 

þar mestu um. Skólinn leggur einnig mikla áherslu á að efla hæfileika 

nemenda og búa þá þannig sem best undir lífið og tilveruna.  

Dagurinn í Aurehøj Gymnasium var með nokkuð svipuðu sniði og í Herlev 

Gymnasium og HF og hófst með kynningu á skólastarfinu og sýningarferð 

um skólann. Ég sá strax að uppsetning skólans var nokkuð ólík Herlev þar 

sem bæði var húsnæðið miklu eldra og þrengra en einnig var mjög lítið um 
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sameiginleg rými eins og var svo einkennandi fyrir Herlev. Skólinn virtist 

vera nokkuð stífari og kennsluhættir hefðbundnir, alla vega við fyrstu sýn. 

Ég og annar samkennari minn fengum að sitja í lífeðlisfræðitíma og fylgjast 

með. Kennslan byggðist helst á að tala út frá orðum sem kennarinn skrifaði 

á krítartöflu, þess á milli sem hann spjallaði við nemendur, spurði út í efnið 

og lagði fyrir stutt verkefni. Hins vegar sátu nemendur við fjögur löng borð 

sem náðu þvert yfir stofuna og gerði það að verkum að samvinnunám og 

önnur verkefnavinna í hóp var erfiðari. Nemendur virtust áhugasamir og 

hvergi var að sjá síma. Í síðari tímanum sem við fengum að sitja í var verið 

að kenna líffræði, nánar tiltekið þroskun fóstursins. Kennslan var með 

svipuðu sniði og í fyrri tímanum en er leið á tímann fór að bera á því að 

nemendur misstu athyglina og duttu inn á fésbókina eða annað á netinu. 

Einn var til að mynda farinn að horfa á fótboltaleik í beinni. Það virtist sem 

þarna væri tölvan meira vandamál en síminn.  

4.3 Hvernig get ég stuðlað að þroskandi meðnámi (collateral 
learning) nemenda minna samhliða líffræðikennslu? 

Meðnám er eitthvað sem lærist óbeint. Það sem við fáum með í kaupbæti 

samhliða því að við lærum námsgreinarnar. Meðnám getur verið allt frá því 

að sitja kyrr og hlusta til þess að efla gagnrýna hugsun.  

Það er hægt að kenna svo margt með líffræði. Með því að notast við 
fjölbreytilegar kennsluaðferðir sem þjálfa og þroska nemendur á 
margvíslegan hátt, stuðlar kennarinn að meðnámi. Menntaskólaárin eru oft 
kölluð mótunarár einstaklinga. Þegar nemendur koma inn í framhaldsskóla 
eru þeir mjög móttækilegir og leitandi að sjálfum sér. Þeir eiga mikið ólært 
og því er um að gera að þeir fái að þroska og efla margvíslega og mikilvæga 
eiginleika með meðnámi.  

Í mínum huga er meðnám mikilvægt og því er mér umhugað um að 
vanda til meðnáms nemenda minna. Ef ég hefði staðið alla daga í vetur uppi 
við töflu og þulið upp líffræðilegar staðreyndir hefði meðnám nemenda 
minna einskorðast að mestu leyti við þjálfun í að glósa eftir mér. 

Í vetur reyndi ég að beita sem fjölbreytilegustum kennsluaðferðum með 
það í huga hvaða meðnám nemendur fengju í kaupbæti. Má þar nefna 
gagnrýna hugsun, samvinnu, rýnital, skapandi hugsun, sjálfstæð 
vinnubrögð, að skiptast á skoðunum og virða annarra manna skoðanir, 
koma sínum skoðunum á framfæri, færa rök fyrir máli sínu, tjá sig í rituðu 
og töluðu máli, leikræn tjáning eða tilfinningar, kynna verkefni og flytja 
verkefni, skrifa heimildaritgerð og vitna í heimildir og svo miklu fleira mætti 
nefna. Þetta er meðnám sem ég vil efla og þroska um leið og ég kenni 
nemendum líffræði.  
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4.3.1 CLIM – Cooperative Learning in Multicultural Groups 

Vikulega í vetur eftir áramót var CLIM, Cooperative Learning in Multicultural 

Groups, kennt hjá B-bekknum. Aðferðin er ein af mörgum samvinnu-

námsleiðum. Sex nemendur voru settir saman í hóp og var hópurinn látinn 

halda sér út önnina. Hver nemandi fékk sitt hlutverk og síðan var róterað 

þannig að allir fengu að prófa einu sinni hvert hlutverk. Hlutverkin voru: 

Skipuleggjandi, efnisaflari, tímavörður, kynnir, hvetjari og fundarstjóri.  

Verkefni tímans skiptist í A- og B-hluta og ef tími vannst til gafst 

nemendum kostur á að vinna stutt einstaklingsverkefni sem þeir máttu skila 

í lok tímans eða síðar í vikunni. Þegar nemendur voru búnir að koma sér 

fyrir voru þeim úthlutuð verkefni. Einn hópurinn var til dæmis með 

meltingarkerfið en annar með stoðkerfið. Þannig fengu allir hóparnir að 

prófa öll verkefnin, eitt í hverri viku. A-hluta verkefnis tímans fengu 

nemendur þegar hópurinn hafði komið sér fyrir og samanstóð af fimm 

upplýsingaspjöldum sem skipuleggjandinn útdeildi samviskusamlega til 

sinna hópfélaga. Síðan sagði hver og einn stuttlega frá sínu efni og í 

sameiningu leysti hópurinn verkefni A sem fólst í því að svara spurningum 

úr öllum upplýsingaspjöldunum. Því var skilað í síðasta lagi tuttugu mínútum 

síðar.  

Þá fengu nemendur verkefni B en þar reyndi á sköpun, hugmyndaflug og 

framsetningu. Sumir áttu að semja lag eða vísu um sitt efni sem gat t.d. 

verið kynæxlun, aðrir sýndu spurningaþátt um fósturþroskun, einhverjir 

áttu að gera leikþátt um stoðkerfið eða veggspjald um húðina og svona 

mætti lengi telja. Í miðri stofunni var poki fullur af leikmunum, litum, 

veggspjöldum og hverju því sem mögulega gæti nýst nemendum í verkefni 

B. Það var hlutverk efnisaflarans að fara í pokann og finna þar eitthvað 

bitastætt sem hægt væri að nýta. Að tuttugu mínútum liðnum sýndi hver 

hópur afrakstur vinnu sinnar og það var ótrúlega skemmtilegt að sjá hvað 

hugmyndaflugið leiddi þau áfram. 

Mynd 7. Verkefni B 

Útkoman var á ýmsa lund. Nemendur sem annars létu lítið á sér bera 

blómstruðu í þessu verkefni. Ef tími gafst til voru síðustu mínúturnar nýttar í 

að klára einstaklingsverkefni nemenda. Mér fannst CLIM-kennsluaðferðin 
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gott dæmi um hversu fjölbreyttu meðnámi má ná á skömmum tíma. Þarna 

voru nemendur að efla félagsleg samskipti sín, læra að vinna í hóp, hlusta á 

aðra, segja sína skoðun og vinna verkefni saman. Þarna reyndi einnig á 

skipulagningu, ábyrgð, sköpun, leikræna tjáningu, rökfærslu, gagnrýna 

hugsun og fleira. Þetta voru þéttir tímar þar sem hver mínúta var fullnýtt. 

Nemendum fannst þetta skemmtilegt og flestir unnu mjög vel. Auðvitað 

voru alltaf einhverjir sem voru minna virkir en aðrir en þá er einmitt 

kennarans að ýta við þeim og fá þá til að taka þátt.  

Mér fannst þessi kennsluaðferð einstaklega skemmtileg og það kom 

síðar í ljós að nemendur mundu vel eftir þessu námsefni á prófi. Svörin voru 

auðvitað mismunandi eftir nemendum en yfir heildina litið þá var skýr og 

góður skilningur í mörgum þeirra. Svo virtist sem nemendur hefðu náð að 

tileinka sér efnið betur en oft áður 

4.3.1.1 Síminn nýttur 

Þá má til gamans geta að í CLIM-vinnunni gafst nemendum færi á að nýta 

sér tæknina og símana sína til undirspils eða sem upplýsingartæki við að 

finna sturlaðar staðreyndir. Þarna voru síminn og tæknin nýtt á jákvæðan 

hátt eins og til dæmis sem undirspil við rappsöng eða sem upplýsingaveita 

um skemmtilegar og skrýtnar, sturlaðar staðreyndir. Því miður þurfa 

kennarar nú á tímum gjarnan að heyja mikla baráttu um athygli nemenda 

við símann og hafa því fremur neikvæða sýn á þetta fjöregg nemenda. Ég 

held að það sé löngu töpuð barátta kennara. Nemendur munu vera með 

síma og hann mun halda áfram að fanga athygli þeirra statt og stöðugt með 

tísti við hverja nýja færslu á fésbókinni, twitter, instagram, snapchat og 

hvað þetta heitir allt saman.  

Eins nýtti ég mér símana stundum í kennslu og lét þau þá fletta upp 

latneskum heitum ákveðinna lífvera. Nemendur eru með fínar tölvur í 

símunum og því ástæðulaust annað en nýta sér tæknina í kennslunni. Með 

því lærðu þeir líka á ákveðna leitarvefi sem hægt er að fletta upp latneskum 

heitum lífvera og leita upplýsinga.  

4.3.2 Að tjá sig og koma fram fyrir hóp  

Eitt af því sem mér fannst vanta í mína skólagöngu var þjálfun í að koma 

fram. Það var ekki fyrr en ég byrjaði í BS-náminu í líffræði sem ég fór að 

koma fram og halda fyrirlestra að einhverju ráði og þetta fannst mér 

afskaplega erfitt í byrjun. Ég gleymi ekki fyrsta fyrirlestrinum sem ég hélt 

uppi í háskóla og hvernig ég skalf í hnjánum allan tímann. Þetta vandist 

síðan eftir því sem ég þurfti oftar að koma fram. Ef ég hefði fengið þjálfun í 
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þessu fyrr í skólagöngu minni er ég viss um að þetta hefði verið mér léttara. 

Ég ákvað strax í haust að reyna að nýta hvert tækifæri sem gæfist til að láta 

nemendur standa upp og segja eða flytja eitthvað fyrir bekkinn sinn. Þar 

með þjálfuðust þeir í því að koma fram.  

4.3.2.1 Nemendur sjá um kennsluna 

Einn miðvikudag snemma í september ákvað ég að breyta aðeins til með 

bekk A eða eins og stendur í dagbókinni minni:  

Ég ákvað að skipta um gír og prófa að leyfa þeim að kenna mér 

efni dagsins. (Dagbók, 10. september 2014) 

Á dagskrá voru efnaskipti og sjálfsviðhald. Ég byrjaði á stuttri innlögn í tíu 
mínútur þar sem ég kynnti helstu efnaskiptaferlin en síðan var boltanum 
varpað til þeirra. Þau voru talin í þriggja manna hópa og úthlutað ákveðnu 
efni sem þau fengu 25 mínútur til að kynna sér og skipuleggja kennslu. 
Síðan settist ég aftast í stofuna og kennsla þeirra hófst. Það kom mér á 
óvart hversu vel þau gerðu þetta. Þau höfðu greinilega kynnt sér efnið vel 
og skipulagt kennsluna. Auðvitað voru sumir virkari en önnur en á heildina 
litið var þetta afskaplega skemmtilegur tími og gaf mér annað sjónarhorn á 
nemendurna. Allir tóku þátt og voru virkir. Það kom mér skemmtilega á 
óvart að þarna voru ákveðnir einstaklingar að blómstra sem höfðu sig 
kannski almennt ekki mikið í frammi og voru jafnvel ekki mjög áhugasamir í 
tímum. Við spjölluðum seinna um þennan tíma og þá töluðu þau um að 
þeim hefði fundist þetta skemmtilegt og fengið að kynnast því að standa í 
mínum sporum sem kennari. Til dæmis nefndu þau að það væri ekki 
skemmtilegt að vera að kenna ef einhverjir færu að tala saman eða væru í 
símanum. Þetta vakti þau til meðvitundar um hvernig ég sem kennari 
upplifði þeirra hegðun í tíma. Meðnám þeirra með þessari öfugu kennslu 
var þar með að koma fram fyrir bekkinn, vinna saman, skipuleggja og skipta 
með sér verkum.  

4.3.2.2 Spurningar og svör 

Með vel skipulagðri kennslu og verkefnum má ná ótrúlega góðu meðnámi. 

Þetta hljómar kannski flókið en þarf alls ekki að vera það eins og dæmið hér 

að framan ber vott um. Þó ekki sé nema bara með því að skjóta inn 

spurningum hér og þar og spyrja af hverju eða hvers vegna þetta sé svona 

eða hinsegin er kennarinn farinn að efla rökhugsun nemenda og stuðla að 

því að nemendur hugsi dýpra og leiti ástæðna. Taki ekki hlutunum eins og 

heilögum sannleika sem ekki skuli draga í efa. Þetta nýtti ég mér mikið í 

vetur og eftir því sem leið á veturinn fannst mér nemendur vera orðnir 

flinkari í að koma með rökstudd svör.  
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4.3.3 Hópvinna 

Hópvinna getur gefið ótrúlega mikla möguleika á meðnámi ef hún er vel 
skipulögð. Ég gerði það oft í vetur að telja nemendur í hópa og setja þeim 
fyrir ákveðið verkefni. Yfirleitt voru þetta spurningar úr námsefni dagsins og 
þau áttu að skila í lok tímans. Ég sá þó fljótt að ef þetta átti að skila góðum 
árangri og ekki að lenda í höndum fárra einstaklinga varð ég að hafa skýran 
vinnuramma. Þannig skrifaði ég alltaf upp á töflu nokkrar einfaldar 
vinnureglur. Þær hljóðuðu svo:  

 Einn er ritari 

 Einn stýrir umræðum 

 Einn spyr af hverju og hvers vegna 

 Allir megi hafa skoðun 

Þetta voru mjög einfaldar reglur en ef þeim var framfylgt skiluðu 
umræðurnar mun betri vinnu. Síðan gekk ég á milli og sá til þess að 
hlutverkunum væri skipt á milli. Þau voru fljót að þjálfast í þessu en ég þurfti 
að passa að sömu nemendurnir tækju ekki alltaf að sér ákveðin hlutverk. Til 
dæmis fannst strákunum í upphafi sjálfsagt að stelpurnar tækju að sér að 
vera ritari en sjálfir kusu þeir frekar að stýra umræðunum. Af hverju veit ég 
ekki en þó læðist að mér sú hugsun að ástæðuna sé að finna í gömlum 
hefðum samfélagsins þar sem konur voru yfirleitt ritarar en karlar yfirmenn. 
Nú með þessari einföldu uppsetningu á hópavinnu fengu nemendur þjálfun 
í samvinnu.  

Að vinna í hóp krefst þess að nemendur hlusti á hvað aðrir hafa að segja 
og taki tillit til skoðana hinna. Einnig þjálfast þeir í að koma sínum 
skoðunum á framfæri og skipuleggja umræður og fleira. Þegar út á 
vinnumarkaðinn kemur er algengt að fólk vinni saman í hópum og því er 
færni sem þessi mikilvæg. Þá er það á ábyrgð kennarans að verkefnin séu 
krefjandi og djúp þannig að nemendur þurfi að nota hugann og spá í 
hlutina. Spurningarnar mega ekki vera þannig að hægt sé að leita svara við 
þeim beint í bókinni án umhugsunar. Gott dæmi um þetta er að finna í 
sögunni um kennslutímann þegar þróun var tekin fyrir og nemendurnir 
þurftu að ræða og átta sig á hvernig þeirra lífverur mundu þróast í því 
umhverfi sem þeim var úthlutað. Í raun var ekkert svar vitlaust svo 
framarlega sem nemendur gátu rökstutt það. Þetta reyndi auðvitað bæði á 
samvinnu nemenda, rökhugsun og að koma efni frá sér á blað. Til þess að 
þetta tækist ágætlega urðu þau að eiga nokkuð gott rýnital samhliða því að 
hugsa svolítið út fyrir rammann og sjá hlutina fyrir sér þróast. Þar með 
höfðu nemendur fengið heilmikið meðnám og má segja að hópvinna sé 
einstaklega hentugt kennsluform til að ná fjölbreyttu meðnámi á skömmum 
tíma. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla flétta ég saman niðurstöður starfendarannsóknar minnar, 

fræðilega kaflann og rannsóknarspurningarnar þrjár: Hvernig næ ég sem 

best til nemenda minna? Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? 

Hvernig get ég stuðlað að þroskandi meðnámi (collateral learning) nemenda 

minna samhliða líffræðikennslu? Þannig leitast ég við að svara þessum 

þremur spurningum sem líkja má við vörður er varðað hafa leið 

ferðalangsins, kennarans sem var að stíga sín fyrstu spor í starfi í haust.  

5.1 Hvernig næ ég sem best til nemenda minna?  

5.1.1 Virðing, traust og umhyggja, grunnur að góðum samskiptum 

Góð samskipti kennara og nemenda verða seint ofmetin og eru grunnurinn 

að öllu skólastarfi hvort sem það er á leikskólastigi, grunnskólastigi, 

framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Þessi samskipti þurfa að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu og trausti. Kennarar og annað fólk ættu að tileinka sér 

umhyggjusöm viðhorf og vinnubrögð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). 

Þó að nemendur séu komnir í framhaldsskóla þurfa þeir engu að síður á 

virðingu og umhyggju að halda enda eru menntaskólaárin mikil mótunarár í 

ævi flestra nemenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með því að leggja mig 

fram við að ná góðu sambandi við nemendur mína strax í upphafi annar, 

sambandi sem einkenndist af trausti og gagnkvæmri virðingu, tel ég að ég 

hafi lagt grunninn að góðum samskiptum milli mín og nemenda minna. Það 

má líkja þessu við vegg sem á að hlaða. Byrja verður á því að treysta 

undirstöðurnar, því ef þær eru ekki traustar og góðar hrynur veggurinn 

þegar á reynir. Einfaldir hlutir eins og hlýlegt bros eða lítið hrós, að láta 

nemendur kynna sig í upphafi vetrar eða eiga létt spjall við bekkinn um mál 

líðandi stundar getur styrkt tengslin mikið milli kennara og nemenda og lagt 

grunninn að farsælu samstarfi. 

Ég lagði áherslu á að nemendur mínir gætu alltaf komið og talað við mig 

ef eitthvað kæmi uppá hjá þeim sem hefði áhrif á nám þeirra. Þá er ég ekki 

að tala um að gerast sálfræðingur þeirra en hins vegar gat ég beint þeim 

áfram til sérfræðings ef mér sýndist þörf á. Þannig sýndi ég þeim umhyggju 

og einnig að mér var annt um velferð þeirra í námi. Hver og einn 

einstaklingur skiptir máli. Það kom fljótlega í ljós að þau kunnu vel að meta 
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þetta og fleiri en ég hefði nokkurn tímann búist við komu og töluðu við mig í 

trúnaði um ýmsa erfiðleika sem hrjáðu þau og höfðu áhrif á nám þeirra. 

Með því að kennari sýni nemendum sínum að hann sé tilbúinn til að hlusta á 

þá og ræða hlutina, getur stórt vandamál í huga þeirra orðið að 

viðráðanlegu verkefni sem hægt er að leysa saman með tiltölulega lítilli 

fyrirhöfn. Þetta tel ég að sé mikilvægt að kennarar hugi að í vinnu sinni með 

nemendum. Um leið og kennarinn er búinn að mynda ákveðin tengsl við 

nemendur sína og kynnast hæfni þeirra og reynslu, getur hann farið að laga 

námið að þörfum þeirra.  

Ef kennarinn nær ekki góðu sambandi við nemendur er hætta á að hann 

eigi erfitt með að láta nemendur blómstra og njóta sín og árangur námsins 

verði ekki sem bestur (Dewey, 1938/2000). Með því að ég lagði mig fram í 

vetur við að kynnast nemendum mínum og þekkja þá var ég fljót að finna 

hvernig stemmingin var í bekknum í upphafi hvers tíma. Gott dæmi um það 

var þegar þau komu úrvinda úr vetrarfríinu eftir mikla stuttmyndagerð. Þá 

sá ég strax að það þýddi ekkert að bjóða bekknum upp á flókna innlögn og 

því besta nýtingin á tímanum að setja þau í verkefnavinnu í hóp, þar sem 

hver og einn gat lagt sitt af mörkum. Ég tek því heilshugar undir orð Dewey 

(1938/2000, bls. 66) um mikilvægi þess að kennarar þekki nemendur sína og 

eigi góð samskipti við þá. Það er grunnur að farsælli kennslu og góðu námi.  

Þá talar Morris (2012) um að kennarar séu mikilvægar fyrirmyndir 

nemenda sinna í að vera manneskja. Ég leitaðist við að koma fram við mína 

nemendur af virðingu og sýna þeim traust í vetur og uppskar það sama frá 

þeim. Að vera kennari er ákveðin skuldbinding. Þú ert fyrirmynd nemenda 

þinna.  

5.1.2 Agi og frelsi nemenda 

Þegar talað er um aga annars vegar og frelsi hins vegar gætu sumir hugsað 

sem svo að þetta væri hvor sinn endinn á langri spýtu þar sem agi væri í 

raun skilyrðislaus hlýðni og þar með skert frelsi en með frelsinu væri 

aganum sleppt og taumurinn gefinn laus. Ég held að viss agi geti falist í 

frelsinu og frelsinu fylgi ákveðinn agi. Í CLIM-hópvinnunni varð ég oft vitni 

að því í vetur að nemendur veittu hver öðrum aga. Þegar einstaklingar 

koma saman og eiga að vinna að ákveðnu verkefni í sameiningu þar sem 

allir hafa sitt hlutverk, þurfa allir að vera virkir. Nemendur finna fljótt að ef 

einn í hópnum er ekki virkur, skaðar það allan hópinn. Þannig má segja að 

með því að þeim var gefin ábyrgð sem fólst í hverju hlutverki fyrir sig varð 

ég vitni að félagslegu taumhaldi sem Dewey (1938/2000, bls. 65–66) talar 

um. Með þessu félagslega taumhaldi var kominn agi sem birtist í ákveðnum 
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„hópþrýstingi“: að allir ynnu sína vinnu. Þetta fannst mér skemmtilegt að 

upplifa og þá sérstaklega þegar ég heyrði nemendur ávíta hver annan fyrir 

að vera að hanga í símanum í stað þess að vera að vinna. Þetta kennir mér 

að agi og frelsi þurfa ekki endilega að vera andstæður. 

Reynsla mín er sú eftir veturinn að ef þvinga á nemendur til hlýðni með 

hörðum aga muni það aldrei enda vel. Gott dæmi er þetta með símann. Ef 

kennari ætlaði að banna með öllu símanotkun í tíma hjá sér, myndi það 

líklega enda með því að stór hluti kennslutímans færi í þras og fjas tengt 

síma með tilheyrandi óánægju nemenda. Betra er að tengja agann frelsinu 

þannig að nemendur fái takmarkað frelsi með símann en innan ákveðins 

ramma. Ef þeir stíga út fyrir þennan ramma er það agabrot. Hins vegar fann 

ég líka að skortur var á að samræmdar reglur væru innan skólans er varða 

aga. Það er erfitt fyrir einn kennara að banna nemendum sínum að hafa 

síma eða borða í tímum þegar annar leyfir það.  

Ingvar Sigurgeirsson (2007) talar um í grein sinni að um fjórðungur 

framhaldsskólakennara telji að frekar mikið sé um agavanda á 

framhaldsskólastigi en aðalvandinn felist þó í virðingarleysi nemenda fyrir 

náminu. Ég varð vör við þetta í vetur. Nemendur voru að koma illa 

undirbúnir fyrir tímann, mættu seint og sumir skrópuðu oft en þó var þetta 

að mestu afmarkaður og fámennur hópur. Sammerkt með þessum hópi var 

að þau höfðu frekar lágt sjálfsmat og töldu sig slaka námsmenn. Með því að 

hrósa þeim fyrir það sem vel var unnið og hvetja þau til að halda áfram á 

sömu braut fann ég að jákvæðni þeirra í garð námsins óx og þau vildu bæta 

sig. Jákvæð upplifun þeirra af náminu fór vaxandi og bera fór á metnaði hjá 

sumum þeirra.  

5.1.3 Áhugi nemenda og jákvæð upplifun 

Korthagen og félagar (2013) tala um að mikilvægt sé að efla jákvæða 

upplifun nemenda og efla styrkleika einstaklinga. Ég sá þetta glöggt þegar 

ég skipti við nemendur um hlutverk í einni kennslustundinni í vetur eins og 

kemur fram í niðurstöðum. Nemendur kenndu mér en ég sat aftast í 

stofunni og fylgdist með. Ég hefði kannski átt að draga upp símann og spila 

Farm Hero eða Candy Crush og kanna viðbrögð nemenda. Það kom mér 

mjög á óvart að í kennslu nemenda var einn nemandi sem bar af og 

blómstraði sem ég hefði líklega síst búist við að það gerði. Þarna varð ég 

vitni að nýrri hlið þessa nemenda. Hann stóð þarna sjálfsöruggur og kenndi 

af miklum móð og fórst það vel úr hendi. Nemandi sem hafði lítið látið á sér 

kræla í tímum og sýnt náminu lítinn áhuga. Ég er ekki fjarri því að 

skólakerfið sé of upptekið af mælanlegum skilyrðum eins og þeir Korthagen 
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og félagar (2013) tala um. Okkur kennurum hættir til að einblína á ákveðna 

námshætti hjá nemendum en missum af flottum hugmyndum og 

fjölbreyttum styrkleikum þeirra. Í stað þess að reyna að ýta undir 

hugmyndaauðgi nemenda og áhuga og að leyfa þeim að blómstra, hverjum 

á sinn hátt, eru allir nemendur steyptir í sama mót. Hætta er á að flóran 

verði ansi einsleit.  

5.1.4 Einelti 

Einelti er alvarlegur hlutur sem því miður viðgengst á framhaldsskólastigi 

rétt eins og á öðrum skólastigum og getur haft mjög skaðlegar afleiðingar í 

för með sér fyrir sál og líkama gerenda, þolenda og áhorfenda (Berger, 

2007). Oft gleymist þáttur áhorfenda í einelti en hann er engu að síður 

alvarlegur rétt eins og hinna. Með aukinni fræðslu og umræðu má draga úr 

einelti og gera nemendur betur meðvitaða um að einelti er eitthvað sem 

ekki á að viðgangast og að það er á ábyrgð allra að stemma stigu við því. 

Þarna er sóknarfæri til að virkja hið samfélagslega taumhald sem Dewey 

(1938/2000) talar um.  

Í sögunni af forvarnanámskeiðinu gegn einelti (Sjá kafla: 4.1.6 Gunna í 

vanda, bls. 45) kom vel í ljós að nemendur voru ágætlega upplýstir um 

einelti og skaðsemi þess. Þeir töldu sig almennt ekki dæma út frá útliti og 

vera nokkuð umburðarlynda. Hins vegar kom það berlega í ljós að 

nemendur voru fljótir að dæma eftir útliti og grunnt var á fordómum. Sá 

dómur sem þau lögðu á Gunnu út frá útliti gaf mér sterka mynd af þeim 

fordómum sem viðgangast. Þau veltu sér til að mynda mikið upp úr því að 

Gunna væri örugglega lesbísk og útlensk. Saga Gunnu hafði augljóslega áhrif 

á nemendur og þá fannst þeim sérstaklega merkilegt að hún væri sönn og 

hefði gerst á Íslandi. Sagan fékk þau til þess að hugsa og auðsjáanleg var 

þeim brugðið. Mér þótti það umhugsunarefni að einum hópnum fannst 

Gunna ekki eiga að fara til lögreglu. Þetta eru krakkar komnir í menntaskóla 

og enn hræddir við að taka upp hanskann fyrir fórnarlömb eineltis. Hins 

vegar ber líka að líta til þess að glæpir geta verið grófir og vægðarlausir. 

Nauðsynlegt er að efla krakka til samborgaralegrar vitundar og gera þeim 

grein fyrir mikilvægi þess að vera samstiga um það að einelti er alvarlegur 

verknaður sem sviptir einstaklinga persónufrelsi og það á ekki að líða. 
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5.2 Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? 

5.2.1 Reynsla og forhugmyndir 

Í kennslu er nauðsynlegt að taka mið af reynslu nemenda eins og Dewey 

(1938/2000) talar um. Þannig er reynsla nemenda hluti af námsferli þeirra. 

Hann talar um að öll menntun eigi sér stað fyrir tilstilli reynslu en hins vegar 

stuðli ekki öll reynsla að sannri og góðri menntun. Reynsla getur þannig 

bæði verið til bóta eða baga. Við kennarar höfum lítið með það að segja 

hvaða reynslu nemendur koma með í farteskinu í skólann en hins vegar 

getum við unnið með þessa reynslu á margvíslegan hátt.  

Frá unga aldri og löngu fyrir skólagöngu, byrja börn að mynda sér 

skoðanir á umhverfinu sínu og umheiminum. Þau smakka, þreifa, horfa, 

skoða, hlusta og upplifa. Úr þessari reynslu verða til forhugmyndir í litlum 

kollum sem halda áfram að þroskast og dafna. Þær eru oft mjög sterkar og 

lífseigar og alls ólíkar vísindalegum kenningum sem nemendum eru síðar 

kynntar á skólagöngunni (Osborne og Freyberg, 1985). Kennarar heyja oft 

erfiða baráttu við þessar forhugmyndir nemenda sinna og þá sérílagi ef þær 

stangast á við þau vísindalegu sjónarmið sem þeir kenna. Ef þessar 

hugmyndir sem nemendur hafa með í farteskinu, inn í skólastofuna, eru 

látnar óhreyfðar er hætta á að þeir nái illa eða jafnvel ekki tökum á nýjum 

hugtökum, talsháttum og upplýsingum eða láti sér nægja að læra það 

eingöngu til prófs í skólanum en forhugmyndirnar ráði utan veggja 

kennslustofunnar (Ingólfur Gíslason, 2005). Það er því mjög mikilvægt að 

tengja reynslu nemenda við námsefnið og finna þannig sameiginlegan flöt 

sem síðan er hægt að vinna með áfram.  

Þetta reyndi ég í vetur og notaði hvert tækifæri til að tengja námsefnið 

daglegu lífi nemenda. Þó ekki væri nema bara að spyrja nemendur hvort 

þeir gætu hugsað sér að nota svampa til að tannbursta sig eða sem fjölnota 

klósettpappír. Þetta gerðu Forn-Grikkir og Rómverjar fyrr á tímum. Hversu 

stutt sem innlögn er hjá kennara, er samt nauðsynlegt að glæða hana lífi og 

koma með innskot sem tengjast daglegu lífi nemenda. Gott dæmi eru 

sveppir. Nánast undantekningalaust sjá nemendur sveppi fyrir sér sem 

gorkúlur og í huga sumra birtast litrík strumpahús. Ef þeir eru spurðir hvort 

þeir hafi fengið sýklalyf nýlega eða borðað brauð, reka þeir upp stór augu. 

Eins má spyrja þá hvort brauðið hafi nokkuð verið farið að mygla eða hvort 

þeim finnist Camembert-ostur góður. Allt eru þetta sveppir eða sveppir 

koma við sögu í framleiðslu þessara afurða. Þetta fannst nemendum mínum 

stórmerkilegt í vetur. Þó að þetta séu aðeins lítil innskot eða spurningar 

verða þær til þess að nemendur tengja hlutina við fleira en gamlar 
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forhugmyndir og reynslu. Það er aldrei að vita nema nemendur mínir leiði 

hugann að sveppum þegar þeir fá pensillín ávísað (Ólafur Halldórsson, 

2014). Þannig verður kennarinn að velja hluti innan reynsluramma 

nemenda sem möguleiki er að víkka út. Hverjum hefði til dæmis dottið í hug 

lyf við sýkingu í tá þegar talað er um sveppi?  

5.2.2 Skipulagning kennslu og fjölbreyttar kennsluaðferðir  

Skipulagning er mikilvægur þáttur í kennslu og gott skipulag er nauðsynlegt 

til að góður árangur náist. Skipulagið má hins vegar ekki taka stjórnina. 

Stundum verður eitthvað til þess að aðstæður breytast. Við stjórnum ekki 

utanaðkomandi þáttum í umhverfi okkar og því verðum við að laga okkur að 

breyttum aðstæðum ef svo ber undir. Þannig getur kennarinn þurft að 

kollvarpa kennsluáætlun sinni í einu vetfangi og gera eitthvað allt annað en 

hann ætlaði sér. Dewey (1938/2000) talar um að skipulagningin verði að 

vera það sveigjanleg að svigrúm sé fyrir nemendur til að njóta sín en þó það 

föst í sniðum að hún stuðli að auknum þroska hans. Þetta upplifði ég 

nokkrum sinnum í vetur og oft urðu þetta skemmtilegustu og 

minnisstæðustu kennslustundirnar. Gott dæmi var í fyrsta tíma eftir páska 

þar sem marga nemendur vantaði ennþá heim úr páskaferðum og ég gat því 

engan veginn haft CLIM-hópavinnu en í staðinn fórum við að spjalla um 

þróun og enduðum á að gera þróunarverkefni sem tengdist því. Annað 

dæmi var þegar nemendur voru svo uppgefnir eftir maraþon í Njálu-

stuttmyndagerð, að þeir voru engan veginn í standi til að hella sér út í 

sameindaerfðafræði. Kennslustundinni var snarlega snúið upp í að finna út 

líkurnar á blóðflokkagerð tilvonandi barna nemenda með tilheyrandi 

erfðatöflum og ættartrjám. Þetta reyndust hinir skemmtilegustu tímar og 

nemendur lærðu heilmikið af þeim. Þannig er nauðsynlegt að geta lesið í 

aðstæður og metið út frá þeim hvað best er að gera.  

Þá er mikilvægt að upplifun nemandans af kennslunni og skólastarfinu sé 

jákvæð og góð. Þetta reyndi ég að temja mér í vetur, til dæmis með því að 

hafa sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir og reyna að gera kennsluna 

skemmtilega. Passa að detta ekki ofan í pytt yfirferðarinnar þar sem 

yfirferðardraugurinn léki á als oddi. Gott dæmi er þegar við spiluðum 

líffræðilega útgáfu af Fíaskó-spilinu. Nemendur skemmtu sér konunglega og 

ég líka. Þarna var flókinni hugtakasúpu snúið upp í skemmtilegt spil og 

jákvæða upplifun. Ég er sannfærð um að nemendur lærðu einnig heilmikið á 

þessu þar sem þeir þurftu að lýsa hugtökunum eða orðunum sem þeir fengu 

og með því var hugurinn farinn að vinna. Eins var með spurningakeppnina. 

„Það var gaman,“ heyrði ég nemendur gjarnan segja þegar þessi tími kom til 
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umræðu. Hvort sem nemendur lærðu mikið á þessu eða ekki, var þetta 

skemmtileg og jákvæð upplifun sem ég er nokkuð viss um að nemendur eigi 

eftir að muna lengi. 

Kennsluaðferðir eru af mörgum gerðum og eru til ótal afbrigði af þeim, 

þannig að ekki ætti að vera flókið fyrir kennara að hafa kennslu sína 

fjölbreytilega. Samt sem áður heyrir maður oft að kennslan sé einsleit og 

fremur tilbreytingarsnauð hjá kennurum. Þetta á auðvitað alls ekki við um 

alla. Ég fann það sjálf í vetur sem kennari að stíga sín fyrstu spor í kennslu 

að mér hætti til að endurtaka mig. Eitthvað sem gekk vel eins og einföld 

hópavinna var þægilegt að grípa til. „Æ... ég tel þau bara í hópa og læt þau 

vinna verkefni.“ Ef ég hefði ekki verið þeim mun meðvitaðri um að prófa 

sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir hefði ég vel getað orðið einn af þessum 

kennurum. Ég notaði innlagnir en passaði að hafa þær aldrei mjög langar, 

helst ekki lengri en fimmtán til tuttugu mínútur enda var athygli nemenda 

farin eftir þann tíma. Einnig notaði ég oft spurningar og kveikjur til að gæða 

efnið lífi, ná athygli nemenda og tengja efnið við umhverfi og daglegt líf 

þeirra. Spurningakeppnin var skemmtileg tilbreyting eins og áður segir og 

eins líffræðilega Fíaskóspilið. Einnig notaði ég mér krossgátur þar sem 

nemendur bjuggu þær sjálfir til úr kennsluefni og urðu því að búa bæði til 

vísbendingarnar og einnig að leysa sjálfa krossgátuna. Við nutum 

haustblíðunnar og fórum í ratleik í Grasagarðinum. Hvort sem nemendur 

lærðu mikið af því eða ekki, er það von mín að það hafi aukið 

umhverfisvitund þeirra og vonandi muni þeir spá meira í umhverfi sitt og 

náttúru þegar þeir rölta á æfingu eða heim úr skólanum. Myndakeppnin 

með farsímunum fannst mér skemmtileg þar sem þarna gátum við nýtt 

okkur tæknina. Nemendur eru með í höndunum flottar tölvur í símum 

sínum sem margir kennarar bölva. Þarna fannst mér ég koma til móts við þá 

og í staðinn fyrir að ákveða að þetta fjöregg væri bara til vansa, vorum við 

farin að nýta það á jákvæðan hátt. Nemendur tóku vel í þetta og sýndu mér 

hvernig hægt væri að nýta þessa tækni mun betur en mér hefði nokkurn 

tímann tekist að gera upp á eigin spýtur enda er ég löngu búin að gera mér 

grein fyrir því að ég mun aldrei ná að komast með tærnar þar sem þeir hafa 

hælana hvað varðar kunnáttu í nýjustu tækninni í síma- og tölvuheiminum. 

Ég ákvað að leyfa nemendum að bregða sér í spor kennarans. Þetta held ég 

að hafi verið skemmtileg upplifun fyrir þá og einnig krafðist það þess að 

nemendur tileinkuðu sér efnið vel og þjálfuðust í að koma því frá sér. Þá sá 

ég líka hvernig þeir upplifðu kennsluna hjá mér og hvað þeim líkaði betur en 

annað. Í eineltisforvarnanámskeiðinu fengu nemendur að spreyta sig í 

leiklist og tjáningu. Sköpunargleðin fékk að njóta sín. Þá má ekki gleyma 

mikilvægi þess að setjast stundum niður og spjalla. Ég fann strax að það var 
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eitthvað sem nemendur voru ekki vanir að gera og sumum fannst þetta ekki 

vera kennsla þótt heilmikið nám færi fram með röksemdafærslum og 

skoðanaskiptum. Það er von mín að nemendur hafi fengið fjölbreytta 

kennslu og jákvæða upplifun í vetur í líffræði. Kennarar ættu að hafa það í 

huga að þó að kennslan sé vel skipulögð er aldrei svo að ekki megi sveigja út 

af planinu og laga sig að aðstæðum hverju sinni. Ef það er gott veður er til 

dæmis upplagt að rölta út í náttúruna og nýta sér nágrennið til kennslu í 

stað þess að sitja inni í skólastofunni yfir verkefnavinnu. Mikilvægt er að 

kennarar kynni sér mismunandi kennsluaðferðir og nýti þær í starfi. Það 

gerir kennsluna líflegri, fjölbreyttari og eykur líkurnar á að fleiri nemendur 

nái að blómstra.  

5.2.3 Námsmat 

Námsmat er fylgifiskur kennslunnar hvort sem kennurum líkar það betur 

eða verr. Flestir sjá fyrir sér próf þegar námsmat er nefnt og ég er ekki 

undanskilin því. En námsmat felur í sér fleira en einkunn. Það er tæki til að 

mæla kunnáttu og hæfni nemenda í viðkomandi kennslugrein. Hægt er að 

nýta sér það til að sjá hvað nemendur hafa náð að tileinka sér á ákveðnu 

tímabili en einnig sem leiðsagnarmat til leiðbeiningar bæði nemendum og 

kennurum í námi og kennslu. Þannig getur kennarinn séð hvar nemendur 

hans standa og hagað kennslunni í takt við það en einnig getur nemandinn 

séð hvar hann þarf að bæta sig (Savage, Savage og Armstrong, 2012). Þetta 

reyndi ég að nýta mér í vetur hvort sem það voru verkefni, skýrslur eða próf 

sem nemendur skiluðu til mín. Mér fannst það takast ágætlega en þó hefði 

ég viljað hafa meiri tíma til að skoða þetta betur. Ég reyndi að hafa 

verkefnin fjölbreytt sem nemendur þreyttu og skiluðu. Hlutaprófin náði ég 

að prófa með ýmsu sniði eins og sjá má í niðurstöðukaflanum. Til dæmis 

fannst mér skemmtileg tilraunin með minnismiðana. Nokkrir nemenda 

minna sáu engan tilgang í því að vera að gera minnismiða fyrir próf ef þeir 

fengju ekki að hafa hann með í prófið. Þeir gerðu hann þó með hangandi 

haus þar sem þeir fengu hálfan fyrir vikið en eftir prófið þegar við fórum að 

ræða tilgang miðans, áttuðu nemendurnir sig á því að það sem þeir skrifuðu 

á miðann mundu þeir. Þörfin fyrir að hafa miðann í sjálfu prófinu var 

sáralítil. Ég leyfi mér að vona að þetta geti nýst einhverjum þeirra síðar meir 

í prófundirbúningi. Hins vegar verð ég að viðurkenna að það læddist að mér 

sá efi eftir fyrsta prófið að ég væri kannski að stuðla að því að nemendur 

færu að svindla á prófum en ég held þó að sú hætta hafi minnkað með því 

að þau gerðu sér grein fyrir að þörfin fyrir miðann var ekki eins mikil og þau 

héldu í upphafi. Þau kunnu efnið sem þau höfðu skrifað á hann. Af þessu 

dreg ég þá ályktun að mikilvægt sé að kennarar leiði hugann að því að 
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námsmat eins og hlutapróf, verkefni, ritgerðir eða annað eru ekki bara 

mælitæki til að prófa kunnáttu nemenda í lok kennslutímabils, heldur eru 

þau einnig tæki til leiðbeiningar bæði fyrir nemendur og kennara. Þannig er 

hægt að nota námsmat til að sjá hvar styrkleikar og veikleikar nemenda 

liggja og haga námi og kennslu þeirra eftir því. Þá ættu kennarar endilega að 

hafa námsmat sem fjölbreytilegast og auka þannig líkurnar á að sem 

flestum nemendum gefist kostur á að sýna hvað í þeim býr. 

5.3 Hvernig get ég stuðlað að þroskandi meðnámi (collateral 
learning) nemenda minna samhliða líffræðikennslu? 

Meðnám er vítt hugtak og má segja að það geti verið allt á milli himins og 

jarðar svo framarlega að það lærist með öðru námi eins og Dewey 

(1938/2000) talar um. Þannig getur meðnám verið fólgið í því að læra að 

hlusta á kennarann þótt manni finnist það kannski ekki hljóma merkilega. 

Fyrir þann nemanda sem átt hefur erfitt með að halda athygli, einbeitningu 

og sitja kyrr getur það að sitja og hlusta á kennarann verið mikil áskorun og 

þroskað með honum þá hæfni. Þar með hefur orðið meðnám. Meðnám 

hvers nemenda getur verið eins misjafnt og þeir eru margir. 

Einu sinni sagði mér gömul kona að brjóstvitið skipti höfuðmáli og væri 

svo dýrmætt. Það gæti enginn tekið það frá manni. Þetta eru orð að sönnu. 

En hvað er brjóstvit? Jú, samkvæmt mínum skilningi er brjóstvit ekkert 

annað en góð rökhugsun. Að geta metið aðstæður hverju sinni og tekið 

ákvarðanir í samræmi við það. Oft koma upp óvæntar aðstæður og þá þarf 

að bregðast við þeim. Þessum aðstæðum verður ekki flett upp í símanum og 

svar fundið við því hvað skuli gera. Þú verður að treysta á sjálfan þig, kíkja í 

reynslubrunninn, meta aðstæður á vettvangi og taka ákvörðun í samræmi 

við það. Þú verður að geta beitt rökhugsun og tekið skynsamlega ákvörðun. 

Að mínu viti þarf að byrja strax að örva þessa færni og halda áfram að æfa 

alla lífsleiðina. Rökhugsun er dæmi um gott meðnám sem ég tel að sé 

afskaplega mikilvægt að þjálfa og efla samhliða öðru námi.  

Ég lagði mig fram í vetur um að hafa kennsluaðferðirnar og verkefnin 

sem fjölbreyttust með það að leiðarljósi að nemendur mínir fengju 

margbreytilegt og nytsamlegt meðnám sem þroskaði þá og efldi og gerði þá 

þannig betur í stakk búna til að takast á við lífið. Til dæmis fannst mér CLIM-

kennsluaðferðin sérstaklega skemmtileg og meðnámið sem fylgdi með, 

mjög fjölbreytt. Þar reyndi á skipulagningu nemenda, samvinnu í hóp, 

sköpun, framsetningu, leikræna tjáningu, listsköpun, gagnrýna hugsun, 

rökstuðning og svo mætti lengi telja. Nemendur unnu vel í þessu tímum og 

þó svo að þeir tuðuðu stundum um að þeir væru búnir að fá nóg að þessu 
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climmi var þess ekki langt að bíða að þeir væru orðnir niðursokknir í vinnu. 

Mikilvægt er að kennarar gefi meðnámi gaum og einblíni ekki eingöngu á 

kennsluaðferðir og verkefni með það að leiðarljósi að fylla nemendur af 

þekkingu, heldur taki mið að því að þarna leynist gott tækifæri til að efla 

hæfni nemenda og þroska á svo margvíslegan hátt (Hafþór Guðjónsson, 

munnleg heimild, 11. febrúar 2015).  

Með því að láta nemendur standa upp og flytja niðurstöður 

hópverkefnis, er kennari farinn að þjálfa framsögn og það að standa fyrir 

framan hóp og tala. Þetta reynist mörgum erfiðara en mann grunar og 

margir fullorðnir forðast það eins og heitan eldinn að halda til dæmis ræðu 

eða segja skoðun sína á fundum. Þetta getur verið bagalegt og er fyllsta 

ástæða til að byrja strax að þjálfa. Ég reyndi að nýta hvert tækifæri í vetur til 

þess að fá nemendur til að flytja niðurstöður verkefna sinna fyrir bekkinn. 

Þannig stuðlaði ég að meðnámi sem fólst í að koma fram fyrir hóp og tjá sig. 

Minnug þess þegar ég hélt minn fyrsta fyrirlestur í háskólanum og hversu 

mikið hjartað hamaðist í brjósti mér meðan ég stóð fyrir framan fólkið. Með 

því að nemendur voru taldir í hópa og látnir rýna í hlutina og skiptast á 

skoðunum var ég að efla gagnrýna hugsun, hæfni þeirra til að vinna í hóp og 

umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra. Þetta er allt mikilvægir þættir sem 

er um að gera að efla með meðnámi. Kennarar ættu endilega að nýta sér 

þetta tækifæri og bjóða nemendum sínum upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og verkefni til að stuðla að góðum og nytsamlegum þroska 

þeirra með meðnámi. Þannig er hægt að efla einstaklinginn á margan hátt 

samhliða kennslu og gera hann betur í stakk búinn til að takast á við 

verkefni framtíðar. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég lít yfir farinn veg síðasta vetrar er ekki hægt að segja annað en 

ferðalagið hafi verið einstaklega lærdómsríkt og skemmtilegt. 

Reynslupokinn á baki nýliðans hefur þyngst þó að langt sé í að hann sé 

orðinn fullur. Leiðin hefur legið um dali og brekkur. Áningarstaðirnir hafa 

verið margir og misjafnir en allir þó lærdómsríkir og skemmtilegir. Ég spurði 

í upphafi vegar: Hvernig næ ég sem best til nemenda minna? Hvernig ég 

kenni líffræði á sem bestan hátt? Hvernig get ég stuðlað að þroskandi 

meðnámi (collateral learning) nemenda minna samhliða líffræðikennslu? 

Hefur mér tekist að svara þessum spurningum? Það er auðvitað álitamál en 

ég tel þó að ég hafi nálgast svörin við þeim.  

Ég hef komist að því að til að ná sem best til nemenda minna skiptir 

meginmáli að sýna nemendum virðingu og umhyggju þannig að þeir skynji 

að manni er umhugað um velferð þeirra. Tala við þá á jafningjagrundvelli og 

að virðing og traust ríki milli kennara og nemenda. Ef kennari nær þessu 

sambandi við nemendur sína held ég að hann sé kominn vel á veg. En það 

þarf líka að fanga athygli nemenda í tímum og halda henni. Dagsform bæði 

kennara og nemenda er misjafnt og því held ég að engin ein uppskrift sé til 

að því, önnur en það að hafa kennsluna sem fjölbreytilegasta og brjóta 

tímana upp. Löng innlögn hefur einstaklega góðan svæfingarmátt og því 

nauðsynlegt að hafa hana sem stysta og brjóta hana upp með 

myndbandsbrotum, umræðum, verkefnum eða öðru.  

Þá hef ég komist að því að það er engin ein leið skotheld til að kenna 

nemendum líffræði. Það er alfarið í höndum kennarans að lesa dagsform 

bekkjarins og spinna svo úr því efni sem hann hefur í höndunum. Gott 

skipulag er nauðsynlegt svo framarlega að skipulagið fari ekki að stjórna 

kennslunni. Skipulagið þarf að vera plan til viðmiðunar. Kennari þarf alltaf 

að vera tilbúinn til að þurfa að breyta út af skipulaginu eftir því sem 

dagurinn ber í skauti sér. Kannski er eina haldbæra reipið í líffræðikennslu 

að hafa kennsluaðferðirnar sem fjölbreytilegastar og vera í góðu sambandi 

við nemendur sína. Ef þetta er í lagi ætti kennslan að ganga nokkuð 

snurðulaust.  

Meðnám er að mínum dómi ekki síður mikilvægt en námsefnið sjálft sem 

kenna skal. Þegar kennari skipuleggur kennslu sína þarf hann að hafa í huga 

hvað nemendur geta lært með þessari eða hinni kennsluaðferðinni, 
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verkefnum og öðru slíku. Menntaskólaárin eru mótunarár og margir 

nemendur taka stökk í þroska á þessum árum. Það hlýtur að vera vilji allra 

kennara að skila þeim ungmennum, sem komu sem ósjálfráða krakkar inn í 

framhaldsskólann, út í samfélagið sem þroskuðum og hæfum einstaklingum 

til að takast á við lífsins ólgusjó.  

Ég horfi spennt fram á veginn og hlakka til að takast á við ný ferðalög í 

komandi framtíð. Ekkert ferðalag er eins og öll hafa þau sinn sjarma. 

Kannski er það einmitt það sem er svo heillandi við starf kennarans. Hann 

veit aldrei hvað bíður handan við hæðina.  
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