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Formáli 
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Viðfangsefni þessa verkefnis er viðhorf nemenda í framhaldsskólum til 

námsumhverfis og það borið saman við ríkjandi námsumhverfi í 

framhaldsskólum. Jafnframt því er skoðað hvort nemendur geti haft áhrif á 
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sérfræðileg ráðgjöf var í höndum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar prófessors 
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ábendingar. 
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og góðu ráðin og börnunum mínum, Þorbjörgu Örnu og Marvin, vil þakka ég 

skilning og þolinmæði meðan á verkinu stóð. 
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Ágrip 

Í þessari rannsókn, sem er hluti af rannsókninni Starfshættir í 

framhaldsskólum, eru viðhorf nemenda í framhaldsskólum til 

námsumhverfis til umfjöllunar með áherslu á hvernig það hentar til náms. 

Hugmyndir nemenda eru bornar saman við það umhverfi sem algengast er í 

framhaldsskólum og skoðað er hvort nemendur geti haft áhrif á það. Með 

námsumhverfi er átt við hönnun húsnæðis, húsbúnað og annað það sem 

mótar það umhverfi sem nemendur eru í við nám. Markmiðið er að varpa 

ljósi á viðhorf nemenda um kjöraðstæður til náms sem hafa má til 

hliðsjónar við að bæta námsumhverfi skólanna. Í íslenskum lögum er lögð 

áhersla á lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfi og að þeir hafi 

möguleika á að koma skoðunum sínum á framfæri. Slíkt getur stuðlað að 

meiri skuldbindingu þeirra gagnvart náminu og hugsanlega dregið úr 

brottfalli. 

Vettvangslýsingar voru gerðar í 130 kennslustundum í níu 

framhaldsskólum og tekin voru 17 hópviðtöl við samtals 56 nemendur. 

Skólarnir voru valdir af handahófi úr lagskiptu úrtaki en óskað var eftir 

sjálfboðaliðum meðal nemenda til að taka þátt í viðtölunum. Stuðst var við 

svokallaða demantaaðferð þar sem þátttakendur voru beðnir um að raða 

myndum af ólíkum aðstæðum til náms á nokkurs konar skala frá því að vera 

góður staður til að læra á og til þess að vera ekki góður staður til þess að 

læra á. Nemendum var ætlað að komast að sameiginlegri niðurstöðu og 

rökstyðja hana. 

Helstu niðurstöður benda til að í ríflega helmingi kennslustunda sitji 

nemendur við einstaklingsborð í röðum þar sem allir snúa andliti í sömu átt. 

Nemendum aftur á móti fannst best að læra í umhverfi þar sem þeir hefðu 

einhvers konar svigrúm, t.d. val um það hvort þeir ynnu sjálfstætt eða með 

öðrum eða á bókasafni. Þeim fannst síður gott að læra í umhverfi sem var í 

mjög föstum skorðum og gerir ráð fyrir einhæfum aðferðum til náms. 
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Abstract 

The research, wich is part of larger study on teaching and learning in upper 

secondary school, called Upper secondary school practices in Iceland, 

examines students' ideas of a good learning environment focusing on how it 

is suitable for learning. Student’s ideas are compared with the environment 

that is prevalent in schools and examined is whether students can have a 

influence on it. By learning environment it refers to the design of housing, 

furnishings and anything else that creates the environment that students 

are learning in. The aim is to highlight students ideal environment for 

learning which may be a reference to improve the learning environment in 

schools. Democratic participation for students in school is law in Iceland 

and it is expected that they have a chance to express their views. It can 

contribute to greater commitment towards learning and possibly reduce 

dropout rates. 

Classroom observations were conducted in 130 lessons in nine upper 

secondary schools. 17 student groups were interviewed, total 56 students. 

The schools were selected randomly from a stratified sample but volunteers 

were requested among students to participate in the interviews. The 

research were based on a “diamond ranking method” where participants 

were asked to sort pictures of different environment for learning, from 

good place to learn to not a good place to learn. Students were intended to 

reach a consensus and justify it. 

The main results indicate that more than half of lessons students sit in 

rows with individual table in a traditional classroom. Students found in turn 

best to learn in an environment where they had some kind of scope, for 

example choice of whether they worked independently or with others or in 

library. They felt less good to learn in an environment that is very restrained 

and allows for rudimentary methods to study. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn eru viðhorf nemenda í framhaldsskólum til 

námsumhverfis til umfjöllunar með áherslu á hvernig umhverfi hentar til 

náms og hvernig það samræmist því umhverfi sem er ríkjandi í 

framhaldsskólum. Með námsumhverfi er átt við húsnæði, húsbúnað, 

upppröðun borða, skipulag rýmis og annað sem mótar aðstæður nemenda 

til náms. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn um starfshætti í 

framhaldsskólum sem hófst árið 2013 og er unnin á vegum Rannsóknarstofu 

um þróun skólastarfs í samstarfi við Norrænt öndvegissetur í 

menntarannsóknum (e. Justice through education in the Nordic countries). 

Rannsóknin heitir Starfshættir í framhaldsskólum og er markmið hennar að 

varpa ljósi á starfshætti í framhaldsskólum og það sem mótar þá út frá fimm 

stoðum sem skarast innbyrðis. Þeir eru eftirfarandi: Skipulag og þróun 

framhaldsskóla og menntakerfis, viðhorf til náms og kennslu, nám og 

kennsla, skuldbinding nemenda og námsumhverfi sem er viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. Í þessari rannsókn var gagna aflað með hálfopnum 

viðtölum við nemendur í níu framhaldsskólum víða á landinu. 

Vettvangslýsingar voru gerðar í kennslustofum í sömu skólum og notaðar til 

viðmiðunar í greiningu gagna. 

Miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu á síðustu árum og áherslur í 

skólastarfi hafa breyst í samræmi við það. Skólar hafa þurft að laga 

námsumhverfið að þeim breytingum, m.a. með aukinni áherslu á tækni. Í 

lögum um framhaldsskóla er jafnframt lögð áhersla á að hver og einn 

nemandi eigi rétt á að starfa í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum 

hans (Lög um framhaldsskóla, 2008, 33. gr.). Þá hefur Efnahags- og 

framfarastofnunin (OECD) birt viðmið fyrir námsumhverfi í skólum 21. 

aldarinnar í áætlun sem gefin var út um menntabyggingar í kjölfar ráðstefnu 

sem haldin var á vegum hennar, ásamt breska menntamálaráðuneytinu um 

menntun og færni. Rauði þráðurinn í viðmiðunum er sveigjanleiki og 

svigrúm fyrir fjölbreytt vinnubrögð í örvandi námsumhverfi auk þess sem 

námsumhverfi á að styðja við samskipti nemenda (OECD PEB og DfES, 

2006). 

Til að skoða hvernig hið manngerða námsumhverfi tengist öðrum 

þáttum í starfsemi skólans verður stuðst við líkan Owens og Valesky (2011) 

sem sýnir hvernig þættirnir námsumhverfi, skipulag, starfsmannamenning 
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og nemendamenning eru innbyrðis háðir hver öðrum um árangursríkt 

skólastarf. Skuldbinding nemenda verður skoðuð í ljósi þess að hún getur 

verið lykilþáttur í brotthvarfi nemenda frá skóla (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Hún mótast strax í grunnskóla en þó má enn 

efla hana í framhaldsskóla (Rumberger og Rotermund, 2013). Vísbendingar 

um að skuldbinding gagnvart skóla og námi skipti svo miklu máli styðja 

mikilvægi þess að komið sé til móts við nemendur á afgerandi hátt og að 

tekið sé meira tillit til þeirra (Kristjana Stella og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012). 

Raddir nemenda í grunnskólum virðast ekki hafa mikið vægi (Rúnar 
Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014) og 
áhugavert er að skoða hvort því sé eins farið í framhaldsskólum, sérstaklega 
í ljósi þess að í lögum um framhaldsskóla (2008) og í samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins (2013) er áhersla lögð á lýðræðislega 
þátttöku nemenda, að sjónarmið þeirra varðandi námsumhverfi komi fram 
og að tekið sé tillit til þeirra eins og unnt er. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á það námsumhverfi sem 

nemendum finnst gott að læra í og hvernig það samræmist því umhverfi 

sem boðið er upp á í framhaldsskólum. Sjónarhorninu er beint að viðhorfum 

nemenda en engar rannsóknir virðast vera til um viðhorf nemenda í 

framhaldsskólum á Íslandi til námsumhverfis. Fræðilegur bakgrunnur er því 

einkum sóttur til rannsókna sem sýna samspil námsumhverfis við aðra þætti 

í skólastarfinu, mikilvægi þess að nemendur hafi áhrif og gagnsemi þess að 

nemendur auki skuldbindingu sína gagnvart námi og skóla, m.a. til að koma í 

veg fyrir brotthvarf. Auk þess er stuðst við rannsóknir um námsumhverfi í 

íslenskum grunnskólum sem nýlega hafa verið birtar.  

Ein rannsóknarspurning og tvær undirspurningar leiða vinnu þessarar 

rannsóknar:  

• Hverjar eru hugmyndir nemenda um gott námsumhverfi? 
o Hvernig samræmast hugmyndirnar námsumhverfi 

framhaldsskóla? 
o Telja nemendur sig geta haft áhrif á námsumhverfi eða 

þær aðstæður sem þeir læra við?  
 

Leitað var svara við spurningunum með viðtölum við nemendur og með 
vettvangsathugunum í framhaldsskólum. Þess er vænst að niðurstöður geti 
orðið innlegg í umræðu  menntayfirvalda, stjórnenda, kennara og annarra 
sem koma að hönnun skóla eða breytingum námsumhverfis. Auk þess er 
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það von rannsakanda að niðurstöðurnar geti orðið lóð á vogarskálar þess að 
námsumhverfi verði hannað með hliðsjón af því hvernig nemendum þykir 
best að læra. Niðurstöðurnar gætu jafnframt orðið almennur stuðningur við 
umræðu um námsumhverfi og stutt mikilvægi þess að skólabygging þjóni 
því starfi sem fer fram í skólanum. 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í ritgerðinni er fyrst fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, svo 

sem um ytri og innri þætti sem hafa áhrif á námsumhverfi í skólum. Stuðst 

er við innlendar og erlendar rannsóknir sem fjalla um námsumhverfi, 

skuldbindingu nemenda og mikilvægi þess að nemendur hafi áhrif. Þá er 

kafli um aðferðafræði þar sem rannsóknaraðferðinni er lýst, 

gagnagreiningu, úrvinnslu og siðfræðilegum atriðum. Niðurstöðum er lýst í 

4. kafla og þær ræddar í tengslum við fræðin í 2. kafla. Að lokum er 

umræðukafli og lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um þætti sem skipta máli þegar viðhorf nemenda til 

námsumhverfis og hönnunar skóla er skoðað, s.s. hönnun húsnæðis, 

húsbúnað og annað það sem mótar það umhverfi sem nemendur eru í við 

nám. Í fyrstu verða skoðaðar hvaða íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar 

um námsumhverfi í skólum. Því næst verður fjallað um ytri þætti sem hafa 

áhrif á mótun námsumhverfis í framhaldsskólum. Loks verða innri þættir 

skóla, sem tengjast innbyrðis og hafa áhrif á námsumhverfi, skoðaðir í 

tengslum við hvernig þeir móta skólamenningu hvers skóla. 

2.1 Yfirlit yfir íslenskar rannsóknir á námsumhverfi 

Lítið hefur verið ritað um viðhorf nemenda til námsumhverfis á Íslandi og 

rannsóknir um efnið hafa verið fáar. Í leikskólum hefur námsumhverfi  verið 

skoðað út frá því hvernig það getur eflt mál og læsi með þroskandi og 

læsisörvandi umhverfi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011) og leikur og nám 

hefur verið skoðað út frá því hvernig umhverfi getur örvað vitræna og 

félagslega þætti barna (Rannsóknastofa í menntunarfræðum ungra barna, 

2010). 

Í grunnskólum hafa verið gerðar fleiri rannsóknir um námsumhverfi sem 

vert er að skoða. Fyrst ber að nefna rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

(2014) sem hafði það að markmiði að varpa ljósi á stöðu námsumhverfis í 

grunnskólum þar sem byggingar, búnaður innan skólastofu og í skólanum 

almennt, var skoðaður. Áhersla var lögð á að skapa yfirsýn yfir ytra 

námsumhverfi skólanna (byggingar og búnað) með hliðsjón af viðmiðum um 

þróun kennsluhátta, leggja mat á hvernig umhverfið hefur verið þróað og 

lagað að breyttum kröfum samfélagsins auk þess að varpa ljósi á viðhorf 

starfsmanna, nemenda og foreldra til námsumhverfis. Niðurstöður bentu til 

að viðhorf til námsumhverfis væri almennt jákvætt í grunnskólum og voru 

nemendur þar ánægðastir. Fram kom þó að þeir hafa lítil áhrif á skipulag 

skólastarfsins og tilhögun námsins og lagt var til að skipulagt samstarf og 

umræða við nemendur fái aukið vægi þannig að rödd nemenda og 

möguleikar þeirra til áhrifa í skólastarfinu verði í brennidepli (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Í grein Torfa Hjartarsonar og Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur (2010) um lykilþætti í þróun íslenskra grunnskólabygginga á 

nýrri öld kemur fram að skólabyggingar á Íslandi virðast hafa verið að þróast 
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í átt að skóla 21. aldarinnar, en einnig að skólabyggingar geti í veigamiklum 

atriðum staðið í vegi fyrir eðlilegri framvindu og tafið æskilega þróun 

náumsumhverfis ef ekki er haldið rétt á spilunum. Ekki er fjallað sérstaklega 

um viðhorf nemenda í greininni en áhersla er lögð á að skerpa þurfi á 

fræðilegri umfjöllun og frekari þróun, því viðhorf nemenda til 

námsumhverfis geta varpað ljósi á hversu vel hönnun og námsumhverfi 

mæti markmiðum skólastarfsins (Torfi Hjartarson og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). 

Önnur rannsókn um námsumhverfi í grunnskólum er rannsóknarverkefni 

Árnýjar Ingu Pálsdóttur (2012) til meistaraprófs sem byggir á sama 

gagnagrunni og rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014). 

Rannsóknarverkefni hennar hafði það að markmiði að fá fram viðhorf 

nemenda til námsumhverfis í grunnskólum en beindi auk þess sjónum að 

því hvaða viðmið gilda fyrir hönnun skóla sem eiga að þjóna skólastarfi á 21. 

öldinni. Bentu niðurstöður rannsóknarinnar til þess að nemendur eru 

almennt sáttir við ytra umhverfi í sínum skólum og að þær breytingar, sem 

nemendur vilja sjá í framtíðinni, fara að mestu saman við þær kröfur sem 

talið er að þurfi að einkenna skóla 21. aldarinnar, eins og misstór og 

sveigjanleg rými sem skapa möguleika á að taka tillit til mismunandi 

námsstíla og viðfangsefna hverju sinni. Árný Inga Pálsdóttir benti á að 

viðhorf nemenda hafa lítið verið rannsökuð í íslenskum grunnskólum og að 

brýnt væri að fá fram viðhorf þeirra til að geta tekið mið af þeim við 

skipulag skóla í framtíðinni. 

Grein Helga Grímssonar og Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013) sem 

rituð var í tengslum við MA-rannsókn Helga Grímssonar og styðst við sama 

úrtak og hluta þess gagnasafns sem notað var í rannsókninni Starfshættir í 

grunnskólum var einnig skoðuð. Markmið greinarinnar var m.a. að varpa 

ljósi á þau sjónarmið sem ráða för þegar grunnskóli er hannaður og bentu 

niðurstöður til þess að áhersla hafi verið lögð á að hanna sveigjanlegt 

námsumhverfi. Hins vegar var markviss stuðningur við starfsólk skóla 

ábótavant ef takast ætti að innleiða nýjar áherslur. Vakti það jafnframt 

athygli hve námsumhverfi unglingadeildar grunnskólanna virtist hefðbundið 

samanborið við námsumhverfi yngri barna. 

Rannsókn Gerðar. G. Óskarsdóttur (2012) um skil skólastiga, frá leikskóla 

til grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla, er einnig gagnlegt að skoða í 

tengslum við viðfangsefnið. Sýndi rannsóknin að nýting húsnæðis eða 

námsumhverfis í grunn- og framhaldsskólum var í flestum tilfellum 

hefðbundin. Uppröðun húsgagna var oftast tafla í enda stofunnar, 

kennaraborð þar undir eða til hliðar, skjávarpi í lofti og nemendur sátu í 
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beinum röðum við borð og horfðu fram. Samræmi skólastiganna var í 

nýtingu húsnæðis á þennan hátt og virtist almennt vera það sem 

nemendum var boðið upp á. Gerður G. Óskarsdóttir velti því  fyrir sér í 

rannsókninni  hvort að hin hefðbundna uppröðun í kennslustofum hefði 

áhrif á kennsluhætti eða hvort kennsluhættirnir gætu jafnvel haft áhrif á 

námsumhverfið. Vert er hafa það í huga þegar námsumhverfi er skoðað.  

Eftir því sem best er vitað hefur ekki verið gerð rannsókn á 

námsumhverfi í framhaldsskólum hér á landi, né rannsóknir á viðhorfi 

nemenda til þess. Rannsókn Guðmundar Inga Guðmundsonar og 

Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2010) kemur þó aðeins inn á vettvang 

umhverfis í skólum, en þau skoðuðu starfsánægju framhaldsskólakennara 

þar sem áhrifaþáttum var skipt í innri þætti (sjálfræði, ábyrgð og 

viðurkenning kennara) og ytri þætti (laun, fyrirkomulag vinnu og 

vinnuaðstaða kennara). Í niðurstöðum kom fram að innri hvatningarþættir 

hafa meiri áhrif á starfsánægju þeirra heldur en ytri þættir og að samskipti 

kennara við nemendur höfðu greinileg áhrif og virtust vera sá þáttur sem 

einn og sér skipti hvað mestu máli þegar starfsánægja framhaldsskóla–

kennara er skoðuð. Ytri þættir voru engu að síður langt því frá að vera 

merkingarlausir og virtist samspil innri og ytri þátta skipta miklu máli. 

Jafnframt var bent á að starfsánægja framhaldsskólakennara skiptir ekki 

aðeins máli fyrir kennarana sjálfa og starfsanda þeirra heldur getur hún 

einnig haft áhrif á líðan og fammistöðu nemenda. Vert er að hafa það í huga 

þegar námsumhverfi er hannað. 

Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir (2010) benda á að 

skólabyggingar og námsumhverfi geta verið eitt af verkfærum skólafólks til 

að aðlaga skólastarf að nýjum áherslum og því geti verið gagnlegt að skoða 

viðhorf nemenda til þess. Samskonar ábendingar koma einnig fram í 

rannsóknum Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014), Árnýjar Ingu Pálsdóttur 

(2012), Helga Grímssonar og Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013) þar sem 

lagt er til að viðhorf nemenda komi fram og að áhrif þeirra séu meiri. 

2.2 Ytri  þættir sem hafa áhrif á námsumhverfi 

Í þessum kafla verður fjallað um ytri þætti sem hafa áhrif á námsumhverfi á 

Íslandi, svo sem lög um framhaldsskóla (2008), Aðalnámskrá framhaldsskóla 

(2011) og áætlun OECD um skóla 21. aldarinnar (OECD, 2006). Í lögum og 

aðalnámskrá kemur fram að allir nemendur eiga að fá kennslu við hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi sem tekur mið af þörfum þeirra. Skoðað er hver 

áhrif nemenda eru og þeirri spurningu velt upp hvort að nemendur fái 

tækifæri til að koma sjónarmiðum sýnum á framfæri, m.a. í mati á 
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skólastarfi eða við setu í skóla- eða nemendaráðum. Viðmið OECD um 

námsumhverfi á 21. öld eru skoðuð og fjallað er um þætti sem hugsaðir eru 

sem leiðbeinandi fyrir skólayfirvöld og hönnuði skólabygginga fyrir skóla í 

nútíð og framtíð sem kemur til móts við nemendur. 

2.2.1 Lög um framhaldsskóla   

Árið 2008 voru samþykkt lög um framhaldsskóla. Stefnan, sem þar var 
mörkuð, var útfærð í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) en samkvæmt 
lögunum er hlutverk framhaldsskóla að:  

Stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkja þátttöku 

nemenda í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum 

nemanda nám við hæfi (Lög um framhaldsskóla, 2008, 2. gr.). 

Allir nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum 

þeirra. Þess skal gætt við skipulag skólastarfs að virt séu 

almenn vinnuverndarsjónarmið. Nemendur eiga rétt á því að 

koma á framfæri sjónarmiðum sínum varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir 

sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt 

er  (Lög um framhaldsskóla, 2008, 33. gr.). 

Réttur nemenda til að hafa áhrif á námsumhverfi er skýr samkvæmt 

lögum en ekki er tilgreint með hvaða hætti það á að vera né hvernig 

nemendur eiga að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Líklegt verður að 

telja að það sé m.a. við  innra eða ytra mat skólanna eða í tengslum við setu 

nemenda í skóla- eða nemendaráðum. 

2.2.1.1 Innra og ytra mat framhaldsskóla 

Ákvæði um innra og ytra mat í framhaldsskólum voru sett árið 2008 (Lög um 

framhaldsskóla, 2008). Með innra mati ber hverjum skóla að meta með 

kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólans með virkri þátttöku 

starfsmanna, foreldra og nemenda og birta opinberlega. Fram kemur að 

innra matið skal vera umbótamiðað og ná til allra helstu þátta skólastarfsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010b). Ytra mat hefur það að 

markmiði að styðja við innra mat auk þess að veita upplýsingar um 

skólastarf, árangur þess og þróun. Ytra mati er einnig ætlað að tryggja að 

starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerða, auka gæði 

náms og skólastarfs, stuðla að umbótum auk þess að tryggja að réttindi 
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nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögum (Lög um framhaldsskóla, 2008). 

Þegar úttektarskýrslur matsaðila á ytra mati í framhaldsskólum eru 

skoðaðar virðist ekki ljóst hvernig áhrif nemenda koma fram og því nokkuð 

óljóst hvernig þau birtast í raun og veru. Á vef Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins eru birtar 85 úttektarskýrslur um gæðamat í 

framhaldsskólum frá árunum 1989–2015. Í þessu verkefni voru 10 úttekir 

skoðaðar sérstaklega, sem gerðar voru frá árunum 2011–2015 og unnar 

voru fyrir ráðuneytið af þremur i fyrirtækjum, Gát sf, Attentus og Hitt og 

þetta ehf. Þegar áhrif og viðhorf nemenda eru skoðuð í úttektunum kemur 

fram að nemendur tóku þátt í rafrænum viðhorfakönnunum og í einni 

úttektarskýrslu var tilgreint að nemendur gætu komið sjónarmiðum sínum á 

framfæri í skólaráði. Í þremur skýrslum af tíu voru áhrif og viðhorf gerð að 

umfjöllunarefni að litlu leyti en í hinum sjö var lítið sem ekkert fjallað um þá 

þætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Aðkoma nemenda 

virðist þannig í öllum tilfellum mega vera mun meiri ef fylgja á eftir lögum 

og reglugerðum um framhaldsskóla (2008). 

Í úttektarskýrslunum kemur fram að nemendur eru spurðir út í ákveðna 

þætti eins og námið sjálft, líðan, eineltismál, skóla- eða bekkjaranda og 

félagslíf skólans. Aðeins í einni úttekt, þeirri nýjustu, var fjallað um 

námsumhverfi og tilgreint að skólinn bjóði upp á sveigjanlegt námsumhverfi 

og óhefðbundna uppröðun í kennslustofum. Í öðrum úttektum var aðeins 

nefnt að gott, öruggt og örvandi námsumhverfi væri hluti af markmiðum 

skólanna. En þótt lítil áhersla virðist vera á þátt námsumhverfis í ytra eða 

innra mati skólanna enn sem komið er, þá gefur það hins vegar góða 

vísbendingu um að það gæti orðið hluti af gæðamati skólanna, að í nýjustu 

úttektinni er lögð áhersla á að skoða þann þátt. Jákvætt verður að teljast að 

nemendur séu spurðir um ákveðin málefni í úttektinni en til að innleiða þá 

menntastefnu sem sett hefur verið í lög er mikilvægt að horft sé til allra 

helstu þátta skólastarfsins og nemendur spurðir um fleiri þætti innan þess, 

þ.m.t. námsumhverfi og hvort þeir geti haft áhrif.  

Önnur leið nemenda til að hafa áhrif í skólastarfi er þátttaka þeirra í 

nemendafélögum og skólaráðum. Í lögum framhaldsskóla segir að í hverjum 

framhaldsskóla skuli starfa nemendafélag sem vinnur að félags-, hagsmuna- 

og velferðarmálum nemenda. Einnig skal vera starfandi skólaráð við hvern 

framhaldsskóla þar sem nemendur eiga tvo fulltrúa. Hlutverk þess er að 

fjalla um starfsáætlun skólans, skólareglur, umgengnishætti í skólanum og 

vinnu- og félagsaðstöðu nemenda (Lög um framhaldsskóla, 2008, 39. gr.). 

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla á lýðræðisleg þátttaka ungmenna í 
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framhaldsskólum að vera til staðar og samhljóða lög er einnig að finna í 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (2013). Samningurinn er 

alþjóðlegur og fjallar um þátttöku og réttindi barna og ungmenna. Hann var 

lögfestur á Alþingi Íslendinga 20. febrúar 2013. Í 12. grein sáttmálans er 

kveðið á um rétt barna og unglinga til að láta í ljós skoðanir á málefnum sem 

varða þau sjálf og að mark sé tekið á skoðunum þeirra, s.br  12. grein: 

Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir 

rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 

varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi 

við aldur þess og þroska (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, nr. 19/2013). 

Vert er að nefna hér að í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar hefur verið 

unnið markmisst að því að hlusta eftir skoðunum nemenda (2ja til 16 ára 

barna og ungmenna) við gerð þarfagreiningar í tengslum við hönnun á nýju 

skólahúsnæði og því ber að fagna. Í útgefinni skýrslu, sem ber heitið 

Hugmyndir barna um góðan skóla frá árinu 2014, kemur fram að markmið 

Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar er að hlusta eftir viðhorfum nemenda í 

samræmi við lög og reglugerðir auk þess sem stefna Skólaskrifstofunnar er 

að setja einstaklinginn í öndvegi með því að taka mið að þörfum hans, 

félagslegum aðstæðum og umhverfi. Markmiðið er því að veita nemendum 

tækifæri til þátttöku í ákvarðanatöku til að styrkleikar þeirra nýtist sem best 

í þessu samhengi (Mosfellsbær, 2014). 

2.2.2 Áætlun OECD um skóla 21. aldarinnar  

Árið 2006 hélt OECD ráðstefnu í Bretlandi um skólabyggingar og 

námsumhverfi út frá áætlun hennar um menntabyggingar, OECD 

Programme on Educational Building (PEB, síðar Centre for Effective Learning 

Environments, CELE) og deildar breska menntamálaráðuneytisins um 

menntun og færni, Department for Education and Skills (DfES). Í kjölfar 

ráðstefnunnar var gefin út áætlun fyrir skóla á nýrri öld, þar sem lagðar voru 

línur um áherslubreytingar í hönnun skólabygginga út frá sjö þemum. Ætla 

má að þemun hafi haft áhrif á hönnun skólabygginga hér á landi  og því 

verður fjallað um þau hér, í þýðingu og endursögn rannsakanda. Þemu 

OECD er eftirfarandi: 
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Ögrun sem felst í því að hanna skóla á tímum örra breytinga. 

Mikilvægt er að hanna fjölbreytt námsumhverfi fyrir fjölbreytt nám. 

Áherslan er þó ekki síður lögð á að sveigjanleiki sé til staðar og auðveldlega 

sé hægt að laga húsnæði að áherslum í skólastarfi sem breytist hratt. 

Áhrif nýrrar tækni á hönnun skóla. 

Mikilvægt er að hanna skóla þar sem tekið er tillit til nýrrar tækni. Tæknin 

skapar mörg ný tækifæri varðandi það hvernig við lærum og hönnunin ætti 

að miðast við það, bæði út frá tæknilegum búnaði og skipulagi bygginga. 

Aukið aðgengi að menntun fyrir tilstuðlan hönnunar. 

Mikilvægt er að hámarka aðgengi allra í samfélaginu að skólum og leggja 

áherslu á að hanna skóla fyrir alla nemendur, óháð líkamlegu atgervi þeirra. 

Einnig er lögð áhersla á að hönnunin tengist nærsamfélaginu þannig að 

skólinn geti verið hluti af því samfélagi sem hann er í. 

Krafa um hönnun vist- og notendavænni skólabyggingar. 

Krafan um að jarðarbúar marki sér vistvæna umhverfisstefnu kallar á 

frumlegar leiðir í hönnun skóla sem eru vistvænir. Námsumhverfi með 

áherslu á góða loftræstingu, hljóðvist og lágmarks orkunotkun er mikilvægt 

að hafa í huga auk þess að notuð séu sjálfbær efni við byggingu skólans.  

Þátttaka allra aðila skólastarfsins í hönnun skóla. 

Það er mikilvægt að hanna skóla þar sem allir hagsmunaðilar koma að 

þátttöku frá upphafi hönnunarferlisins. Þannig eru meiri líkur á að komið sé 

betur til móts við þarfir þeirra sem munu nota skólann, í nútíð og framtíð. 

Nemendur, kennarar, stjórnendur skóla og aðrir í samfélagi skólans ættu að 

vera þar á meðal. 

Skólinn og umhverfið notað sem námsgagn. 

Skólabygginguna og umhverfi hennar er hægt að nota sem tæki til náms á 

marga mismunandi vegu. Því er hægt að líta svo á að námsumhverfi 

framtíðarinnar þurfi ekki endilega að breytast eftir námsgögnunum heldur 

verði umhverfið sjálft námsgagn. Dæmi um slíkt er að glugga er hægt að 

nota þegar læra á um form, liti, stærð og mynstur. Ljós er hægt að nota 

þegar læra á um skugga eða stjörnur og grænt svæði er hægt að nota til að 

læra um líffræði. 

Leiðir til að tryggja gæði hönnunar. 

Mikilvægt er að hanna skóla sem styður við nám nemenda og leggja áherslu 

á að gera sér grein fyrir hvernig sú hönnun nær því markmiði.  

     (OECD PEB og DfES, 2006). 
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Dæmi um það hvernig þemu OECD hafa haft áhrif hér á landi má m.a. 

finna í lögum um framhaldsskóla þar sem áhersla er á að hverjum nemanda 

sé boðið nám við hæfi, í hvetjandi námsumhverfi. Einnig má benda á skýrslu 

Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar, sem fjallað var um hér að ofan, þar sem 

áhersla var á að hlusta eftir viðhorfum nemenda með það að markmiði að 

veita nemendum tækifæri til þátttöku í ákvarðanatöku (Mosfellsbær, 2014). 

Skýrasta dæmið um áhrif þemu OECD birtist þó líklega í hönnun nýrra 

bygginga fyrir framhaldsskóla , þar sem áhersla á meiri sveigjanleika, opnari 

starfshætti, notkun upplýsingatækni og vistvænan skóla er hluti af 

hönnuninni (Fmos, 2015) en jafnframt því má benda á að í grein Torfa 

Hjartarsonar og Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2010) er fjallað um sömu 

áherslur þegar þróun skólabygginga fyrir grunnskóla er skoðuð.  

Þemun í skýrslu OECD, PEB og DeFS beina athyglinni að viðfangefnum 

sem huga þarf að fyrir skóla framtíðarinnar þegar þeir eru hannaðir og bent 

er á að ef hönnun skóla er góð þá geti það hvatt nemendur og kennara til 

dáða og haft jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag í heild sinni (OECD PEB og 

DfES, 2006). Með hliðsjón af viðmiðunum, lögum og reglugerðum um 

framhaldsskóla má greina ákveðin meginstef í tengslum við námsumhverfi 

þar sem áhersla er fyrst og fremst lögð á sveigjanleika í hönnun og að komið 

sé til móts við nemendur í síbreytilegu samfélagi með fjölbreyttum 

vinnubrögðum. Viðmiðin eru hugsuð sem leiðbeinandi fyrir skólayfirvöld og 

hönnuði skólabygginga til að skapa námsumhverfi fyrir skóla í nútíð og 

framtíð. 

Ljóst er, ef tekið er tillit til viðmiða OECD, laga og reglugerða um 

framhaldsskóla og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, að 

áhersla ætti að vera lögð á að nemendur hafi áhrif og að viðhorf þeirra til 

námsumhverfis fái að koma fram. Mikilvægt er að hafa það að leiðarljósi við 

hönnun og skipulag námsumhverfis. 

2.3 Innri þættir sem hafa áhrif á námsumhverfi 

Innri þættir skólastarfs eru þætti sem tengist innra starfi skólans. Þeir verða 

skoðaðir hér með hliðsjón af líkani Owens og Valesky (2011) sem sýnir fjóra 

þætti sem tengjast innbyrðis og mynda skólamenningu hvers skóla. Í þessari 

rannsókn er námsumhverfisþáttur líkansins skoðaður út frá rannsóknum 

Gislason (2009, 2010, 2015) og áhrif og skuldbinding nemenda (e. student 

engagement) verður skoðuð í tengslum við nemendamenningu, m.a. með 

hliðsjón af þremur flokkum Fredricks, Blumenfeld og Paris (2004) um 

hegðunarlega, vitsmunalega og tilfinningalega skuldbindingu. Tilgangurinn 
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er að varpa ljósi á að skuldbinding nemenda er margþætt og getur skipt máli 

þegar viðhorf til námsumhverfis eru skoðuð. 

2.3.1 Líkan Owens og Valesky um skólamenningu  

Owens og Valesky kynntu líkan sitt um innri þætti skóla sem hafa áhrif á 

skólamenningu fyrst árið 1989 í bók sinni um skipulag og hegðun í 

menntastofnunum: Organizational behavior in education. Leadership and 

school reform. Bókin hefur verið gefin út í 10 útgáfum síðan, nýjasta útgáfan 

frá árinu 2011. Líkanið (mynd 1) útskýrir fjóra meginþætti skólastarfs, 

hvernig þeir tengjast innbyrðis og móta skólamenningu hvers skóla. Í 

þýðingu og endursögn rannsakanda eru þættirnir: skipulag skólastarfs (e. 

organization), starfsmannamenning (e. culture), námsumhverfi (e. ecology) 

og nemendamenning (e. milieu). 
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Mynd 1: Líkan Owens og Valesky (2011, bls. 140). Þýtt og aðlagað af              
höfundi þessarar ritgerðar. 

Skipulag.  

Einn grunnþáttur líkansins varðar skipulag skólans sem heild, þar með talin 

kennsla og kennslufyrirkomulag, stundatöflur, námskrár, áætlanagerð, 

ákvarðanatökur og samskiptamynstur. Stjórnendur leika stórt og mikilvægt 

hlutverk hér. 

Starfsmenning. 

Starfsmenning vísar til sameiginlegra gilda, trúar og viðmiða um hegðun 

innan skólans. Gildi og viðhorf segja til um hvað þykir mikilvægt í skólanum, 
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hvernig nemendum er kennt og hvað þeim er kennt. Forsendur 

starfsmanna, gildismat og mynstur hugsunar og hegðunar leika hér stórt 

hlutverk. 

Námsumhverfi. 

Þriðji grunnþáttur líkansins er námsumhverfi skólans. Með námsumhverfi er 

átt við efnislega þætti eins og til dæmis stærð, aldur, hönnun, aðstöðu og 

ástand þeirrar byggingar sem skólinn er í. Jafnframt er átt við þau tæki sem 

starfsfólk notar: skrifborð, stólar, tölvur, bækur og allt það sem er notað til 

að koma til móts við það skipulag sem ákveðið er. 

Nemendamenning. 

Fjórði þáttur líkansins er nemendamenning. Innan þess eru félagslegir 

þættir nemenda og það sem tengir þá í einn hóp innan skólans. Dæmi um 

það er hversu margir nemendur eru í skólanum og hvernig þeir eru, hvernig 

andi er meðal þeirra og hvernig hvatningu þeir fá. Innan þessa þáttar er 

einnig skoðað hvaða gildi nemendur hafa og hvernig þeim líður. 

(Owens og Valesky, 2011) 

 

Markmið líkans Owens og Valesky (2011) er að draga fram þætti sem 

spila saman og skapa skólamenningu. Hver grunnþáttur er mikilvægur og 

því nauðsynlegt að huga að hverjum og einum þó að samspil þáttanna skipti 

höfðumáli. Í þessu verkefni er námsumhverfisþáttur líkansins skoðaður með 

hliðsjón af rannsóknarspurningu verkefnisins: Hverjar eru hugmyndir 

nemenda um gott námsumhverfi? En einnig út frá undirspurningunum 

tveimur: Hvernig samræmast hugmyndirnar námsumhverfi framhaldsskóla? 

Telja nemendur sig geta haft áhrif á námsumhverfi eða þær aðstæður sem 

þeir læra við? Nemendamenning er því einnig til  skoðunar, þ.e. sá hluti sem 

snýr að viðhorfum nemenda til námsumhverfis í tenglsum við áhrif og 

skuldbindingu þeirra til náms og skóla. 

2.3.2 Um námsumhverfi  

Gislason (2009, 2010, 2015) hefur rannsakað námsumhverfi um nokkurt 

skeið og notað líkan Owens og Valesky til stuðnings í þeim rannsóknum eins 

og hér hefur komið fram. Ástæða þess að hann notar þetta líkan er m.a. 

vegna þess að það tekur til greina þá þætti sem hafa áhrif á félagslega og 

líkamlega þætti nemenda og hafa mótandi áhrif í daglegu skólastarfi. Þá er 

m.a. átt við tengsl nemenda við aðra (félagslegir þættir) og hvernig 

nemendum líður (líkamlegir þættir). Gislason bendir á að námsumhverfi er 

lítið rannsakað en þær rannsóknir, sem gerðar hafa verið, beini sjónum 
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sínum oft frekar að notkun námsgagna, gæðum birtu eða loftræstingar sem 

dæmi, heldur en tengslum hönnunar eða námsumhverfis og félagslega og 

líkamlegra þátta nemenda, eins og nemendamenningar skólans eða þess 

hvernig nemendum líður.  Ástæðuna fyrir því telur Gislason vera þá að 

félagslegir og líkamlegir þættir nemenda eru almennt ekki tengdir við 

hönnun skóla, skólabygginga eða námsumhverfi. Gislason bendir hins vegar 

á að þættirnir fjórir tengist innbyrðis og mynda fjölbreytta þætti 

námsumhverfis ef þeir eru í rökréttum takti hver við annan. Skipulag 

kennslu, stundatöflur og námskrár ættu til að mynda að endurspegla gildi 

og viðhorf starfsmanna og nemenda í skólanum og hafa áhrif á hvernig 

námsumhverfið er. 

Gislason (2009) bendir á að ef einn þessara þátta er verulega úr 

samhengi við hina, t.d ef kennsluaðferðir kennaranna henta illa því 

námsumhverfi sem er til staðar, þá er hægt að segja að námsumhverfið 

dragi úr möguleikum á að hægt sé að kenna eða læra á ákveðinn hátt. 

Gilsason leggur því til að kennarar og hönnuðir taki þátt í áætlanagerð um 

hönnun skóla með það í huga að tiltekin hönnun eða námsumhverfi geti 

stuðlað að eða komið í veg fyrir að ákveðnir kennsluhættir séu notaðir. Í 

nýlegri rannsókn Gislason (2015) leggur hann enn frekari áherslu á samspil 

þáttanna og bendir á mikilvægi þess að hönnun skólabygginga og 

skipulagsþættir í skólanum (námskrár, stundatöflur og kennsluhættir) séu 

samhæfðir þannig að þeir hæfi hver öðrum. Samvinna þeirra sem koma að 

hönnun og þeirra sem nota skólabygginguna er því mikilvæg til að ná fram 

jákvæðari skólamenningu (Gislason, 2015). 

Fleiri rannsóknir styðja mikilvægi þess að námsumhverfi í skólastarfi sé 

gefinn meiri gaumur. Cencic (2014) lagði áherslu á mikilvægi þess við 

hönnun að hafa í huga þarfir þeirra sem nota húsnæðið og benti á að ef 

nemendur eru hafðir með í hönnunarferlinu eru meiri líkur á nýjungum í 

námsumhverfi skólanna. Cencic benti jafnframt á að gott námsumhverfi 

getur þjónað sem annar kennari við hlið hins fyrir nemendur því það getur 

stutt nemendur í því sem þeir eru að læra og hvernig þeir læra það. 

Kenkmann (2011) hefur einnig skoðað námsumhverfi í sínum rannsóknum 

og benti á að hver einstaklingur horfir á umhverfið út frá fyrri reynslu. Það 

sem einum finnst vera gott námsumhverfi þykir öðrum hugsanlega ekki vera 

jafn gott. Sem dæmi má nefna að lítið rými fyrir einum er mikið rými fyrir 

öðrum og í huga einhverra gæti blár verið þægilegur og góður litur á 

veggjum á meðan öðrum nemanda þykir hann truflandi. Kenkmann leggur 

áherslu á mikilvægi þess að námsumhverfi sé sveigjanlegt svo það mæti 

þörfum ólíkra nemenda og að gagnlegt sé að hlusta á raddir nemenda þegar 
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námsumhverfi er hannað þannig að líklegra sé að það komi til móts við sem 

flesta. 

Samantekt rannsókna meðal fræðimanna í Háskólanum í Newcastle árið 

2005 (Higgins, Hall, Wall, Woolner og McCughey, 2005) sýndi að 

námsumhverfi er einn þáttur af mörgum sem mótar skólamenningu í 

hverjum skóla fyrir sig. Niðurstöður samantektarinnar sýndu að einstakir 

þættir námsumhverfis, eins og gæði andrúmslofts, hitastig og hljóðvist, geta 

haft áhrif á einbeitingu, skap, líðan og mætingu nemenda. Það kom einnig 

fram að mikilvægt er að námsumhverfið sé sveigjanlegt, eins og t.d. 

mismumandi fyrirkomulag uppröðunar í kennslustofum, fremur en að 

ákveðið námsumhverfi sé fast í sessi. Í rannsókn Wolsey og Uline (2010) var 

áhersla lögð á að skoða viðhorf nemenda til námsumhverfis og hvernig þeir 

kjósa að hafa það. Í rannsókninni kom fram að nemendur líta á skólann sem 

„markverðan“ stað í sínu lífi. Þeir voru jákvæðir ef námsumhverfið var 

sveigjanlegt og rýmið var gott og töldu það hjálpa sér bæði námslega og 

félagslega auk þess sem það skapaði góða nemendamenningu. 

2.3.3 Nemendamenning – Skuldbinding nemenda  

Félagslegir þættir nemenda eru hluti nemendamenningar í skólum. Með 

nemendamenningu er m.a. átt við hve margir nemendur eru í skólanum, 

hvernig andi er meðal þeirra, hvaða gildi nemendahópurinn hefur og 

hvernig þeim líður saman. Þessir þættir geta haft áhrif á það hversu 

skuldbundnir nemendur eru skólanum og náminu og það hafa Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2012) rannsakað í tengslum við 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum sem telst vera meira hér á landi en 

í nágrannaríkjunum og flestum öðrum ríkjum OECD. Í rannsókn þeirra kom 

fram að því meiri skuldbinding sem nemendur höfðu gagnvart námi og 

skóla, þeim mun meiri líkur eru á að þeir ljúki námi sínu, jafnvel hjá þeim 

sem standa sig ekki vel námslega. Vísbendingar um að skuldbinding 

gagnvart skóla og námi skipti svo miklu máli benda til þess að þörf er á að 

komið sé til móts við nemendur á markvissari hátt. Þær undirstrika nauðsyn 

þess að meiri áhersla verði lögð á að skoða viðhorf nemenda og líðan í skóla 

gagnvart námi til að efla skuldbindingu og líta á það sem forvarnir gegn 

brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum. 

Afleiðingar brotthvarfs geta verið neikvæðar fyrir einstaklinginn sjálfan 

og samfélagið í heild sinni. Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir 

(2013) sýndu m.a. fram á að þeir nemendur, sem hafa litla skuldbindingu 

gagnvart námi, eiga erfiðara með val á námsbrautum, sýna frekar neikvæða 

námshegðun (eru illa undirbúnir, mæta of seint eða skrópa) auk þess að 
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vera ekki eins ánægðir með andann í skólanum. Þessir nemendur eru með 

minni metnað, óljósari framtíðarsýn og eru líklegri til að hætta í námi. 

Afleiðingarnar geta m.a. orðið minni möguleikar á vinnumarkaði þannig að 

líkur á láglaunuðum störfum eða atvinnuleysi verða meiri (Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla er langt ferli sem hefst 

strax í grunnskóla og þróast með nemendum í gegnum árin, en það er hins 

vegar ekki of seint að efla hana er komið er í framhaldsskóla (Rumberger og 

Rotermund, 2013). Að gefa nemendum tækifæri til að hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt gæti verið ein leið til þess. Auk þess getur verið gagnlegt 

að skoða hvernig skuldbinding getur skipst í þrjár víddir, þ.e. hegðunarlega, 

vitsmunalega og tilfinningalega skuldbindingu, sem allar spila saman en í 

þeim felast mismunandi áherslur sem hægt er að efla hjá nemendum 

(Fredricks o.fl., 2004). 

Hegðunarleg skuldbinding segir m.a. til um hversu vel nemandinn 

stundar skóla en felur einnig í sér þátttöku hans, hvort hann veitir því 

athygli sem fer fram og hvort hann tekur þátt í umræðum og atburðum 

innan skólans. Segja má að námsumhverfi, sem styður við það sem 

nemendur eru að gera í skólanum, þ.e. hönnun skólans og skipulag, komi 

þannig betur til móts við nemendur og efli hegðunarlega skuldbindingu 

þeirra. 

Vitsmunaleg skuldbinding birtist m.a. í því hvort nemendur sýni festu í 

námi, ljúki verkefnum eða taki áskorunum. Hún vísar einnig til vilja 

nemenda til að fjárfesta í náminu, þ.e.a.s. að leggja sig fram og ná langt í 

námi. Námsumhverfi, sem er sveigjanlegt og fjölbreytt, er líklegt til að styðja 

við nemendur á þennan hátt og efla vitsmunalega skuldbindingu þeirra. 

Tilfinningaleg skuldbinding kemur síðan fram í tilfinningalegri líðan 

nemenda innan kennslustofunnar, í náminu og gagnvart starfsfólki og 

samnemendum. Undir þennan flokk fellur m.a. námsáhugi, námsleiði, 

gildismat og áhrif nemenda, hvort þeim finnist þeir tilheyra skólanum og 

vera hluti af hópi. Rannsóknir sýna að gera má ráð fyrir að nemendur efli 

tilfinningalega skuldbindingu sína gagnvart námi ef hugað er að því að þeim 

finnist þeir tilheyra skólanum og  námsumhverfið styðji við þarfir þeirra 

(Fredricks o.fl., 2004). 

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) 

er gengið út frá því að skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla sé 

lykilhugtak í umræðunni um brotthvarf og til að minnka líkurnar á því þurfa 

nemendur að aðlagast skólanum. Vincent Tinto (1994) bendir á mikilvægi 

þess að nemendur aðlagist bæði námslegu umhverfi skólans og því 
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félagslega til koma í veg fyrir brotthvarf. Meðal þess sem hann leggur til er 

að þarfir og áhugi nemenda séu þættir sem hafðir eru að leiðarljósi í 

skólanum til að efla skuldbindingu. Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir (2013) taka í sama streng og benda á að til að reyna að sporna 

við brotthvarfi sé mikilvægt að beina sjónum að þáttum sem geta ýtt undir 

að nemendur aðlagist skólanum og þar með eflt skuldbindingu gagnvart 

námi og skóla. Mikilvægur þáttur í því er að styðja við nemendur á sem 

fjölbreyttastan hátt og hjálpa þeim að samsama sig skólanum betur. Tanner 

(2008) og Tinto (1994) benda á að við betri aðlögun nemenda og aukin 

tækifæri til þátttöku á eigin forsendum er líklegra að þeim vegni betur í 

námi og minni líkur verði á brotthvarfi. 

Erfitt er að alhæfa um einstaka þætti sem hafa áhrif á skuldbindingu 

nemenda þar sem samspil þátta innan skólanna er margslungið en meðal 

þess sem Rumberger og Rotermund (2013) skoðuðu í tengslum við 

skuldbindingu nemenda var nemendasamsetning innan skólans, skipulag 

skólans, starfshættir og áherslur skólans. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

samspil þessara þátta skiptir máli og að hægt er að rekja 20–25% af 

breytileika í niðurstöðum til ýmissa eiginleika í skólanum sem nemendur eru 

í og hafa áhrif á skuldbindingu og brotthvarf. 

Skuldbinding er margþætt og hana er hægt að efla á marga vegu, m.a. 

með því að huga að þremur víddum Fredricks o.fl., (2004). Gagnlegt er 

einnig að hafa í huga að nemendur læra á mismunandi vegu eins og kenning 

Pritchard (2008) um mismunandi lærdómsstíla bendir til, þar sem áhersla er 

á að engin ein leið hentar öllum en heldur ekki hverjum nemanda alltaf,  

það eftir því hvað hann er að læra hverju sinni. Prichard bendir á að taka 

þurfi til greina að nemendur skilja verkefni á mismunandi hátt og því sé 

mikilvægt að nota fjölbreyttar leiðir. Fjölbreytt námsumhverfi er t.d. einn 

leið til þess að koma til móts við fleiri nemendur. Kenningar Dunn og Dunn 

(1993) um mismunandi lærdómsstíla fjalla einnig um  að hver nemandi hafi 

sinn eigin námsstíl en til að auka hæfni þeirra til að læra sé mikilvægt að 

fjölbreytt námsumhverfi sé til staðar. Dunn og Dunn skilgreina 

lærdómsstílana út frá fimm þáttum: námsumhverfi, tilfinningalegum 

stuðningi, félagslegri samsetningu, lífeðlisfræði og sálrænum atriðum. Sé 

horft til námsumhverfisins benda þau á  að það þurfi að vera fjölbreytt og 

möguleiki fyrir nemendur að hafa áhrif á þær aðstæður sem þeir læra við 

hverju sinni.  Dunn og Dunn (1993) leggja til dæmis til  að kennslustofum sé  

skipt upp í svæði sem eru útbúin með ólíkum hætti, til að koma til móts við 

nemendur.  Einnig má nefna að rannsókn Pritchard og Woolard (2010), sem 

fjallar um þætti sem hafa áhrif á það hvernig við lærum. Niðurstöður hennar 

styðja við  sjónarmið um  nám sem félagslegt ferli, þ.e. nám verður til vegna 



 

30 

afleiðinga félagslegra samskipta. Þetta sjónarmið þarf að taka til greina við 

mótun námsumhverfisins.  

Árið 2010 birti menntamálaráðuneytið skýrslu sem kallaðist Mótun 

stefnu um nám alla ævi þar sem m.a. voru lagðar til ákveðnar leiðir til að 

draga úr brotthvarfi í framhaldsskólum. Lagt var til að skólar hefðu 

frumkvæði að því að greina þarfir nemenda og að þeim væri veittur 

stuðningur við hæfi til að þeim tækist betur að samasama sig skólanum sem 

þeir eru í (Menntamálaráðuneytið, 2010a). Úrbótaleiðirnar beinast að því 

að koma betur til móts við nemendur með ýmsum leiðum og því er ekki úr 

vegi að skoða hvort hlustað sé eftir viðhorfum nemenda og hvort nemendur 

hafi tækifæri til áhrifa í skólastarfi. 

2.3.4 Áhrif nemenda 

Til að nemendur geti betur samsamað sig skólanum er mikilvægt að þeim sé 

veittur fjölbreyttur stuðningur (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012). Það styður rannsókn Kanevsky og Keighley (2003) 

um ástæður námsleiða meðal nemenda í framhaldsskólum þar sem fram 

kom að nemendur sögðust ekki fá að tjá skoðanir sínar, kennarinn hlustaði 

ekki á þá og hefðu þ.a.l. ekki skilning á hvers vegna þeir væru með 

námsleiða. Sýndi rannsóknin fram á mikilvægi þess að hlustað sé á raddir 

nemenda og lögðu Kanevsky og Keighley (2003) fram tillögur sem gætu eflt 

námsáhuga sem fólust í því að auka fjölbreytni og margbreytileika í námi 

þar sem nemendur fá að tjá skoðanir sínar og að mark sé tekið á þeim. 

Wolsey og Uline (2010) taka undir mikilvægi þess og benda á að ef hlustað 

er á raddir nemenda stuðli það að góðri nemendamenningu í skólum og geti 

það haft áhrif á sjálfsmynd nemenda og skuldbindingu þeirra gagnvart námi.  

Rannsókn sem gerð var í grunnskóla í Ástralíu styður einnig mikilvægi 

þess að nemendur fái að hafa áhrif. Bland (2015) gerði rannsóknina meðal 

barna, þar sem fram kom að nemendur eru líklegri til að samsama sig frekar 

skólanum ef hlustað er á viðhorf þeirra. Bland bendir einnig á að ef 

hugmyndir nemenda um námsumhverfi fái að koma fram er líklegra að 

nýjar og skapandi hugmyndir verði að veruleika sem aftur geti eflt 

skuldbindingu nemenda gagnvart námi. Í nýlegri rannsókn um starfshætti í 

grunnskólum á Íslandi (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2014) var m.a. gerð tilraun til að greina áhrif nemenda. 

Sýndu niðurstöður að bekkjarfundir virðast vera sá vettvangur sem 

nemendur hafa til að koma viðhorfum sínum á framfæri, en nokkrir 

nemendur höfðu reynslu af því að vera þátttakendur í umræðuhópum um 

ákveðin málefni í skólastarfinu (heimanám, matinn eða kennslustundir). Það 
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vakti athygli í svörum nemenda að þeir töldu þátttöku sína takmarkaða og 

að raddir þeirra fengju í raun ekki að heyrast. Það kom einnig fram í 

rannsókninni að sjaldan væri útskýrt fyrir nemendum hvernig þeir gætu 

verið þátttakendur í ákvarðanatöku eða hvers vegna þeir ættu að vera það. 

Þátttaka nemenda í grunnskólum virtist þannig frekar vera til málamynda 

fremur en að nemendur hefðu raunveruleg áhrif. 

2.4 Samantekt 

Að framansögðu er ljóst að margir þættir spila saman þegar viðhorf 

nemenda til námsumhverfis í framhaldsskólum á Íslandi eru  skoðuð. Fyrst 

ber að líta til þess að nemendur virðast almennt ekki spurðir um viðhorf til 

námsumhverfis í innra eða ytra mati á skólastarfi eða á þeim vettvangi þar 

sem þeir eiga fulltrúa þrátt fyrir að í lögum um framhaldsskóla komi fram að 

svo eigi að vera. Raddir nemenda virðast heldur ekki hafa mikið vægi sé 

tekið tillit til rannsókna í grunnskólum og spurningin er hvort því sé svipað 

farið í framhaldsskólum. 

Ljóst er að fjölbreytt og sveigjanlegt námsumhverfi er það sem 

nemendum hentar best (Wolsey og Uline, 2010; Kenkmann, 2011) en erfitt 

getur þó verið að fjalla um það án þess að tilgreina aðra þætti í skólanum 

sem hafa bein eða óbein áhrif á það. Það styður líkan Owens og Valesky og 

rannsóknir Gislason (2009, 2010, 2015) um námsumhverfi í skólum sem 

varpað hafa ljósi á hvernig námsumhverfi mótast í takt við aðra þætti í 

skólanum og skapar þá skólamenningu sem er í hverjum skóla fyrir sig. 

Hvernig nemendum tekst að samasama sig skólanum fer eftir því hvernig 

þættir í skólastarfinu spila sama og það hefur áhrif á skuldbindingu þeirra 

gagnvart námi og skóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012) en skuldbinding getur verið lykilþáttur í því að draga úr brotthvarfi 

nemenda í framhaldsskólum (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013). Skuldbinding þróast á löngum tíma, hún hefst strax í 

grunnskóla og þróast út frá mörgum þáttum í lífi nemandans í gegnum árin. 

Samkvæmt Rumberger og Rotermund (2013) er þó ekki of seint að efla hana 

í framhaldsskóla þar sem 20–25% af því sem hefur áhrif á skuldbindingu 

nemenda er hægt að rekja til ýmissa eiginleika í skóla. 

Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) 

sýndi að mikilvægt er að koma til móts við nemendur á markvissari hátt 

með því að leggja meiri áherslu á að fá fram viðhorf þeirra gagnvart námi og 

skóla og það styðja rannsóknir Kanevsky og Keighley (2003) og Wolsey og 

Uline (2010) um mikilvægi þess að hlustað sé á raddir nemenda. Að 

framansögðu má leiða að því líkum að ef nemendur hefðu áhrif og viðhorf 
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þeirra til námsumhverfis fengju að koma betur fram gæti það jafnvel styrkt 

skuldbindingu þeirra gagnvart námi og skóla og þar með styrkt nemendurna 

sjálfa. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir vali á þátttakendum, greiningu 

gagna, úrvinnslu, réttmæti rannsóknarinnar og siðferðilegum atriðum. 

Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni, Starfshættir í 

framhaldsskólum, sem hófst árið 2013 og hefur að markmiði að varpa ljósi á 

starfshætti í framhaldsskólum og það sem mótar þá út frá fimm stoðum 

sem skarast innbyrðis. Markmið, rannsóknarspurningar og 

rannsóknaráætlanir voru mótaðar fyrir hverja stoð fyrir sig en val á skólum 

og gagnaöflun var skipulögð sameiginlega fyrir allar stoðirnar, þ.m.t. fyrir 

þessa rannsókn. Anna Kristín Sigurðardóttir, leiðbeinandi þessa verkefnis, 

stýrir námsumhverfisstoð rannsóknarverkefnisins Starfshættir í 

framhaldsskólum. Höfundur þessa verkefnis fékk styrk frá rannsókninni fyrir 

hluta þeirrar vinnu sem fór fram og var verkefnið því mótað í samstarfi við 

leiðbeinanda, en úrvinnsla og skrif voru í höndum höfundar. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var eigindleg 

viðtalsrannsókn notuð til að afla gagna um viðhorf nemenda til 

námsumhverfis. Tekin voru viðtöl við nemendur með demantaaðferðinni (e. 

diamond ranking activity). Með henni er stuðst við ljósmyndir af 

námsumhverfi til að auðvelda umræðu um viðfangsefnið (Clark, 2012). Auk 

þess voru gerðar vettvangsathuganir í skólunum níu þar sem áhersla var 

lögð á að fá innsýn inn í námsumhverfi nemenda. 

Hluti þeirra kafla, sem hér koma á eftir: val á skólum (3.1.), 

undirbúningur gagnaöflunar og leyfi (3.2), gagnaöflun – vettvangsathuganir 

(3.4), úrvinnsla vettvangsathugana (3.5.2.), túlkun niðurstaðna og fyrirvarar 

um réttmæti og áreiðanleika (3.6) er byggður á lýsingu aðferðarkafla 

rannsóknarinnar Starfshættir í framhaldsskólum, sem þessi rannsókn er 

hluti af og hægt er nálgast á vefsíðu Rannsóknarstofu um þróun í skólastarfs 

(Gerður G. Óskarsdóttir og rannsóknarhópurinn, 2015). 

3.1 Val skóla 

Þátttökuskólar rannsóknarinnar voru níu talsins, valdir sem lagskipt 

slembiúrtak. Á vefsíðu menntamálaráðuneytisins voru 34 framhaldsskólar 

nafngreindir þegar úrtak skóla var undirbúið og ákveðið var að draga níu 

skóla úrtak úr hópi 31 skóla (þremur mjög fámennum skólum á 



 

34 

framhaldsskólastigi sem buðu upp á stuttar sérhæfðar námsbrautir var 

sleppt áður en úrtakið var gert). Áður en val fór fram var skólunum 31 skipt í 

fimm flokka eftir gerð skóla og jafnframt í þrjá flokka eftir staðsetningu á 

landinu. Gerðir skóla voru „hefðbundnir“ bóknámsskólar (7), stórir og 

meðalstórir bók- og verknámsskólar (13), litlir skólar (á landsbyggðinni) (4), 

starfsmennta- eða iðnskólar (2) og loks nýir eða mikið breyttir skólar (5). 

Með síðastnefnda flokknum er annars vegar átt við skóla, sem stofnaðir 

voru á síðustu tveimur áratugum og höfðu frá byrjun það markmið að 

breyta kennsluháttum frá því sem almennt var á þeim tíma, og hins vegar 

eldri skólar í miklu breytingaferli. Skólarnir voru síðan flokkaðir í þrjá flokka 

eftir staðsetningu á landinu; Reykjavík (9), nágrenni Reykjavíkur og 

Suðvesturland (9) og aðrir landshlutar (13). Í lýsingu á úrtaki er aðeins 

gerður greinarmunur á staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu og öðrum 

landshlutum. Frekari útlistun á skólunum verður ekki gefin upp til þess að 

varðveita nafnleynd eftir því sem kostur er. 

Dregin voru nöfn níu skóla í lagskipt slembiúrtak. Nöfn framhaldsskóla 

samkvæmt ofannefndri flokkun voru sett upp í töflu með 15 reitum, gerð 

skóla lóðrétt og staðsetning lárétt. Fjöldi skóla, sem hafnaði í hverjum reit, 

var frá sex niður í engan. Skólunum voru gefin númer sem vísuðu til spila í 

stokki. Miðað var við að í úrtakinu yrði aðeins einn skóli úr hverjum reit. Ef 

spil kom upp sem táknaði skóla úr sama reit og áður hafði verið dregið úr 

var dregið aftur og enn aftur þar til komnir voru níu skólar og engir tveir í 

sama reit. Samkvæmt flokkun eftir gerð skóla höfnuðu í úrtakinu tveir 

„hefðbundnir“ bóknámsskólar (29% skóla í þeim flokki), þrír stórir og 

meðalstórir bók- og verknámsskólar (23%), einn lítill skóli á landsbyggðinni 

(25%), einn starfsmennta- eða iðnskóli (50%) og tveir nýir eða mikið breyttir 

skólar (40%). Samkvæmt flokkun eftir staðsetningu skólanna voru fimm 

skólar í úrtakinu á höfuðborgarsvæðinu af 14 (36% framhaldsskóla á því 

svæði) og fjórir í öðrum landshlutum af 17 (24%). Þannig varð dreifing 

nokkuð jöfn á milli bóknámsskóla annars vegar og fjölbrauta- og iðnskóla 

hins vegar. Skólunum voru gefin bókstafaheiti af handahófi. 

Í þessu úrtaki níu framhaldsskóla af 31 voru því 29% framhaldsskóla í 

landinu sem á þessum tíma buðu þriggja til fjögurra ára nám. Fjöldi 

nemenda í framhaldsskólum landsins, þegar rannsóknin var undirbúin 

veturinn 2011–2012, var um 29.400 nemendur, en í skólunum níu voru alls 

um 9.800 nemendur eða 33% af heildarfjöldanum (Hagstofa Íslands, e.d.1). 

                                                           
1
 Nýjustu tölur um fjölda nemenda í framhaldsskólum landsins á vefsíðu 

Hagstofunnar eru frá árinu 2011. 
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Nemendafjöldi í einstökum skólum var frá um 100–200 nemendur upp í að 

vera yfir 2.000 nemendur. Úrtakið er því talið að endurspegli nokkuð vel 

gerðir skóla, stærð þeirra og staðsetningu á landinu. 

3.2 Undirbúningur gagnaöflunar og leyfi 

Forathugun var gerð í framhaldsskóla í Reykjavík fyrir rannsóknina 

Starfshættir í framhaldsskólum. Var undirbúningsferlið forprófað svo og 

fyrirkomulag vettvangsathugana og spurningarammar viðtala. Form fyrir 

vettvangsathuganir og viðtalsrammar voru endurbættir í kjölfarið. Við 

undirbúning gagnaöflunar var því næst haft samband við skólameistara 

framhaldsskólanna níu um þátttöku í rannsókninni og samþykktu allir að 

taka þátt. Óskað var eftir að gera vettvangsathuganir í hverjum árgangi 

skóla eftir því sem unnt var að skilgreina þá og miðað við að fylgja 

stundaskrá bekkjar eða nemanda úr viðkomandi hópi. Dregin voru nöfn 

bekkja eða nemenda af handahófi til að fylgja eftir yfir skóladaginn (nöfn 

nemenda komu hvergi fram). Reynt var að dreifa vettvangsathugunum á 

mismunandi námsbrautir og námsgreinar (sjá töflu 1). Tengiliðir kynntu 

rannsóknina innan skólanna með tölvupósti og dreifðu kynningarbæklingi 

um rannsóknina og leituðu eftir leyfi hjá kennurum vegna 

vettvangsathugana sem aðeins í sex tilvikum skoruðust undan eða 

aðstæður, svo sem að námsmat sem fór fram í kennslustundinni, ollu því að 

ekkert varð úr áhorfi. Skólastjórnendur gáfu leyfi til myndatöku í 

kennslustofum vegna rannsóknar á námsumhverfi. 

Rannsakendur fengu í hendur yfirlit yfir vettvangsathuganir og viðtöl í 

hverjum skóla þar sem fram komu allar nauðsynlegar upplýsingar um 

gagnaöflunina. Síðan dvaldi hópur rannsakenda einn skóladag í hverjum 

skólanna níu, frá fjórum upp í ellefu manns í hvert sinn. Fyrir kom að farið 

var aftur í skóla til að bæta við vettvangsathugun eða taka viðtöl. 

Rannsóknin var ekki tilkynningarskyld til Persónuverndar þar sem ekki var 

um að ræða söfnun persónugreinanlegra upplýsinga. 

3.3 Gagnaöflun, viðtöl 

Viðtöl voru tekin við nemendur í framhaldsskólunum níu til að afla 

upplýsinga um viðhorf þeirra til námsumhverfis. Þau fóru fram sömu daga 

og vettvangsathuganirnar og stóðu í um 35–45 mínútur hvert. Viðtölin voru 

hálfopin og stuðst var við viðtalsramma sem leiddi viðtalið. Í flestum 

tilfellum voru tveir rannsakendur sem tóku viðtölin. Þeir hittu viðmælendur 

sína í viðtals- og fundarherbergjum, á skrifstofum starfsmanna eða í 

kennslustofum. Öll viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. 
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Hópviðtöl fóru fram við tvo nemendahópa í átta framhaldsskólum og eitt 

viðtal í einum framhaldsskóla, samtals 17 hópa. Leitað var eftir 

sjálfboðaliðum úr hópi nemenda á 3. og 4. námsári til þátttöku og tryggt að 

þeir væru orðnir 18 ára og þar með sjálfráða. Valdar voru af handahófi 

kennslustundir sem rannsakendur heimsóttu þar sem meirihluti nemenda 

var á 3. eða 4. ári og í lok viðkomandi tíma var óskað eftir sjálfboðaliðum í 

viðtölin. Nemendur tóku í öllum tilfellum vel á þá málaleitan. Í hverjum hópi 

voru tveir til fimm nemendur, alls 56 nemendur, 30 stúlkur og 26 piltar. 

Fimm aðilar úr rannsóknarhópnum skiptu með sér að bera ábyrgð á 

viðtölunum við nemendur. Höfundur þessarar ritgerðar tók þátt í þremur 

þeirra með leiðbeinandanum, Önnu Kristínu Sigurðardóttur, og einu viðtali 

með Valgerði S. Bjarnadóttur, doktorsnema, sem er einnig þátttakandi í 

rannsóknarverkefninu. 

Námsbrautir nemenda, sem komu í viðtal, voru flokkaðar í 5 námsbrautir 

og voru nemendur af hverri braut frá tveimur upp í 28 nemendur (sjá töflu 

1).  

Tafla 1: Yfirlit yfir námsbrautir nemenda sem komu í viðtal 

 
Námsbrautir  
 

 
Fjöldi nemenda 

Félags- og hugvísindabraut 28 

Raungreinabraut 13 

Viðskipta- og hagfræðibraut 5 

Iðngreinabraut 8 

Þverfagleg braut 2 

Alls  56 
 

Viðtölin fóru þannig fram að þau skiptust í þrjá meginþætti. Fyrsti 

hlutinn fólst í umræðum um námsumhverfið út frá ljósmyndum sem sýndu 

námsumhverfi. Því næst var rætt um nám og kennslu, meðal annars út frá 

ofannefndum myndum og loks voru nemendur spurðir um áhrif sín á námið 

og framvindu þess. Í fyrsta hluta viðtalanna var notuð svokölluð  

demantaaðferð (Clark, 2012),en hún fólst í því að þátttakendur fengu 12 

myndir af mismunandi námsumhverfi sem þeir notuðu til að sýna hvernig 

námsumhverfi þeim líkar eða líkar ekki. Þeim var ætlað að nota a.mk. 9 

myndir en ákveðið var að hafa fleiri myndir, til að gefa meiri fjölbreytni þótt 
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ljóst væri að það hefði í för með sér að niðurstöðurnar myndu dreifast 

meira.  

Kostir þess að nota demantaaðferðina eru nokkrir. Hún er góð til að 

„brúa bilið“ milli rannsakanda og þátttakanda þar sem aðferðin er skiljanleg 

og auðveld í notkun. Ljósmyndirnar sýna greinilega hvað verið er að spyrja 

um og geta því jafnvel örvað umræðu þátttakenda um viðfangsefnið, sem 

þeim gæti annars þótt erfitt að útskýra.  Styrkur aðferðarinnar liggur þó 

helst í því að þátttakendur þurfa að vinna saman sem hópur og ræða hvar 

þeir vilja raða myndunum. Þá þurfa þeir að ræða hver munur myndanna er 

og hvers vegna þeir vilja staðsetja myndina þar sem þeir setja hana og sú 

umræða getur verið mjög gagnleg fyrir rannsóknina því þá kemur fram hver 

hugmynd hópsins er, í tenglsum við námsumhverfi Nemendur eru margir 

hverjir vanir því úr skólanum að velja og skýra eigin afstöðu og því er 

fyrirkomulagið þeim ekki ókunnugt að öllu leyti. Þrátt fyrir að þátttakendum 

sé ætlað að raða 9 myndum af 12 í 9 reiti þá er valmöguleiki að liðka fyrir 

því og setja t.d. 2 myndir í einn reit eða raða upp á annan hátt ef sú umræða 

kemur upp meðal þátttakenda (Clark, Laing, Tiplady og Woolener, 2013). 

Myndirnar 12 sem notaðar voru sýndu eftirfarandi aðstæður;  

 Hefðbundin skólastofa þar sem allir snúa fram og horfa á töflu og/eða 
kennarann 

 Setið í hópum (ekki endilega hópavinna) 

 Setið við einkaborð í skólanum 

 Hópavinna (hvar sem er) 

 Vinna einn við tölvu, getur verið hvar sem er 

 Í  tölvustofu 

 Í vettvangsferðum utan skólans, t.d. í náttúrunni eða á vinnustöðum 

 Í fyrirlestrasal 

 Sitja einn við lestur í frið og ró 

 Í verk- og listgreinastofum  

 Á bókasafni 

 Í tæknistofu 

Þátttakendum var ætlað að raða myndunum í forgangsröð á spjald 

(stærð A3) með níu reitum sem raðað var í demantsform (1+2+3+2+1). Efst 

skyldi raða myndum af aðstæðum sem þeim þótti best að læra við og neðst 

þeim sem þeim líkaði síst við. Þrjár myndir voru teknar út á ýmsum 
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forsendum, að vali þátttakenda. Teknar voru ljósmyndir af uppröðun 

myndanna, 17 myndir (sjá viðauki A). 

Nemendahópurinn átti að finna út og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu hvar þeir vildu raða myndunum. Það gaf tilefni til rökræðna milli 

nemenda í viðtölum þar sem þeir ræddu kosti og galla námsumhverfisins. 

Rannsakandi spurði spurninga til að hjálpa þátttakendum af stað ef þess 

þurfti en hópurinn stjórnaði umræðunni. Rannsakandi lagaði sig að henni og 

gætti þess að loka ekki á nýjar hugmyndir sem ljósmyndirnar náðu ekki yfir. 

Ef hópurinn komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu var fundin önnur leið, 

t.d. að stilla upp tveimur myndum, skrifa athugasemd á pappírinn eða nýta 

10. eða 11. myndina. Boðið var upp á þennan kost þegar ljóst var að 

skoðanir væru skiptar.  Á meðan þátttakendur ræddu hvar þeir vildu setja 

myndirnar spurði rannsakandi hversu algeng eða sjaldgæf sú aðferð væri, 

hvernig hún væri oftast notuð og hvort e.t.v. mætti framkvæma hana á 

annan hátt o.s.frv. Meðan á þessu stóð bað rannsakandinn ítrekað, 

þátttakendur um að rökstyðja skoðanir sínar.  

3.4 Gagnaöflun – vettvangathuganir 

Gerðar voru vettvangsathuganir í skólunum níu þar sem skráð var niður 

hvernig kennslustundir fóru fram og hvers konar námsumhverfi eða 

kennslurými var í boði.  Þau gátu verið skólastofur, opin rými eða verkstæði. 

Með vettvangsathugun fékk rannsakandi góða innsýn í námsumhverfi 

nemenda í skólunum þar sem alls liggja fyrir 130 skráðar vettvangslýsingar 

kennslustunda, en kennslustofurnar voru þó aðeins færri þar sem fyrir kom 

að rannsakendur sátu í sömu kennslustofunni en hvor í sinni  

kennslustundinni. Myndasett af kennslustofum voru að lágmarki fjórar, 

yfirleitt sex, einstöku sinnum fleiri en það var gert til að fá heildarmynd af 

skipulagi og búnaði. Myndirnar voru yfirleitt teknar eftir að nemendur 

höfðu yfirgefið viðkomandi stofu og áhersla var lögð á að sýna efni á 

veggjum, uppröðun húsgagna og tækjabúnað. Í þessu verkefni var ákveðið 

að nota kennslustundirnar (130) til viðmiðunar fyrir námsumhverfi í 

framhaldsskólum þar sem hver kennslustund gefur góða vísbendingu um 

það námsumhverfi sem nemendum er boðið upp á, jafnvel þó að í einstaka 

tilfellum hafi verið um sömu kennslustofu að ræða.  

3.5 Úrvinnsla gagna  

Í þessum kafla verður greint frá úrvinnslu ganga, fyrst viðtala við nemendur 

og síðan vettvangsathugana í framhaldsskólum. 
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3.5.1 Viðtöl við nemendur 

Í úrvinnslu voru viðtölin greind eftir þemum eða áhersluþáttum. Þau voru 

öll tekin upp á stafrænt upptökutæki og afrituð orðrétt. Þegar búið var að 

afrita öll viðtölin, sem voru að meðaltali um 40 mínútur, voru þau 

innihaldsgreind með hliðsjón af aðferð Licthman (2013) um C-in þrjú (e. 

codes, categories, concepts) sem byggir á því að kóða, endurskoða og flokka 

gögnin. Fyrst las rannsakandi yfir hvert viðtal og tók út þær upplýsingar sem 

hann taldi mikilvægastar til að fá svör við rannsóknarspurningunum. Reynt 

var að draga fram hvert viðhorf nemenda til námsumhverfis var og hvernig 

þeir mátu hvar væri gott að læra og hvar væri síður gott að læra. Lögð var 

áhersla á að kóðun væri gerð eftir ítarlegan lestur á gögnum og að þemun 

innihéldi lykilatriði sem endurspegluðu þann skilning sem rannsakandi lagði 

í gögnin (Bogdan og Biklen, 2007). Myndirnar, sem notaðar voru í 

viðtölunum við nemendur, voru notaðir til að búa til þemun við greiningu 

gagnanna. 

3.5.2 Vettvangsathuganir í framhaldsskólum 

Vettvangslýsingarnar 130 á kennslurýmum voru skráðar á þar til gert 

skráningarform. Þar voru tilgreindar bakgrunnsupplýsingar, svo sem 

dagsetning, tími dags, tákn skóla, kyn kennara, námsgrein og heiti áfanga. 

Einnig var skráð námsár nemanda sem fylgt var, fjöldi nemenda sem 

mættur var í kennslustundina, skipt eftir kynjum, og í flestum tilfellum fjöldi 

nemenda á skrá í viðkomandi áfanga. 

Skráningarformið skiptist síðan í tvo meginþætti. Fyrst var 

kennslurýminu lýst, þar með talið skipulag og uppröðun húsgagna, efni á 

veggjum og búnaður. Þegar kennslurýminu hafði verið lýst var skráð lýsing á 

kennslustundinni í samfelldu máli, skipt í upphaf, framvindu og lok, flokkað 

eftir því hvað kennarinn gerði og hvað nemandinn gerði. Lýsingunni var fylgt 

eftir með samantekt athuganda á kennslustundinni í hnotskurn, svo sem um 

megininntak, helstu aðferðir, hlut kennara og virkni nemenda, auk 

hugleiðinga um kennslustundina. 

Að lokinni vettvangsathugun voru upplýsingar úr henni skráðar í 

rafrænan gagnagrunn til að auðvelda úrvinnslu. Fyrst voru skráðar sömu 

bakgrunnsupplýsingar og í skráningarforminu og lýsing á skólastofu var sett 

inn í rafræna grunninn. Henni fylgdu upplýsingar um uppröðun nemenda í 

kennslurýminu og loks var samantektin af vettvangsforminu sett inn í 

grunninn. Lýsing námsumhverfis var að lokum greind út frá fjórum flokkum. 
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1. Kennslurými þar sem borðum er raðað hefðbundið í röðum (2–4 

raðir, hlið við hlið þvert yfir stofuna) eða í „u“. 

2. Kennslurými þar sem borðum er raðað saman í nokkra klasa  

(nokkrum borðum raðað saman). 

3. Kennslurými þar sem er óhefðbundið skipulag (opið rými, salur, 

útikennsla eða annað). 

4. Kennslurými sem er verkstæði eða sundlaug og íþróttir.  

3.6 Túlkun niðurstaðna og fyrirvarar um réttmæti og 
áreiðanleika 

Túlkun niðurstaðna um viðhorf nemenda til námsumhverfis í íslenskum 

framhaldsskólum er byggð á markmiðum, lykiláherslum og 

rannsóknarspurningum sem mótaðar voru fyrir rannsóknina, fræðilegri 

innlendri og erlendri umræðu og niðurstöðum annarra rannsókna. Hún 

tekur einnig mið af stefnumörkun um framhaldsskóla sem meðal annars 

birtist í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá og viðmiðum OECD um 

námsumhverfi fyrir skóla 21. aldarinnar. 

Fjölbreyttum gögnum var safnað í níu nokkuð ólíkum framhaldsskólum 

víðs vegar um landið, bæði í bóklegu og verklegu námi. Miðað við fjölda 

skóla og nemenda í þessum skólum er úrtakið nokkuð stórt (29% 

framhaldsskóla) og þess vegna tilefni til að ætla að sú mynd sem fæst spegli 

framhaldsskólana í landinu almennt nokkuð vel. Að ofansögðu má segja að 

niðurstöðurnar ættu að gefa allgóða yfirsýn yfir námsumhverfi í íslenskum 

framhaldsskólum og viðhorf nemenda til þess. 

Til að auka réttmæti gagnanna er horft á námsumhverfi frá ólíkum 

sjónarhornum, þ.e. með vettvangsathugunum í 130 kennslustund, 17 

viðtölum við 56 nemendur og ljósmyndum af námsumhverfi í 

kennslurýmum. Þótt fyrir liggi lýsingar á fjölda kennslurýma úr ólíkum 

námsgreinum verður að hafa í huga að hér er aðeins um að ræða örlítið 

brot af því námsumhverfi sem er í framhaldsskólum landsins. Reynt var að 

skrá marga þætti í hverri kennslustund og því ekki ólíklegt að eitthvað hafi 

farið framhjá skrásetjurum. Einnig getur verið að það sem var auðvelt að 

greina hafi einkum verið skráð. Til að vinna gegn því og styrkja um leið 

áreiðanleika niðurstaðna fóru tveir athugendur saman í 44% 

kennslustundanna og skráðu sameiginlega lýsingu (báðir skráðu lýsingu 

kennslustundar og kennslurýmis og sameinuðu þær síðan). 
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Til að stuðla að samræmi í viðtölum var stuðst við viðtalsramma. En hafa 

verður í huga þau áhrif sem rannsakandi getur hugsanlega haft á 

viðmælendur, svo sem að þeir svari því sem þeir telja að spyrjandi vilji 

heyra. Ekki er heldur ólíklegt að þátttakendur í hópviðtölum hafi haft áhrif á 

skoðanir hvers annars. Ákveðinn takmarkandi þáttur snéri að því að 

verkefnið er hluti af stærri rannsókn. Birtist það helst í því að búið var að 

afla hluta þeirra gagna sem notaðar voru þegar höfundur þessarar 

rannsóknar kom í rannsóknarhópinn og því var viðtalsrammi til nemenda 

tilbúinn þegar höfundur hóf sjálfur að afla gagna (sjá viðauki B). Höfundur 

hefði til að mynda viljað spyrja nemendur ítarlegar út í það hvort þeir 

upplifðu að þeir hefðu áhrif á námsumhverfi sitt fremur en áhrif á nám sitt 

almennt. Óhjákvæmilegt er þá einnig að velta því upp hvort viðtölin hafi 

verið nægilega góð fyrir þessa rannsókn þar sem fjórir aðilar báru ábyrgð á 

þeim, auk rannsakanda þessa verkefnis. 

Varðandi viðmælendur er minnt á að þátttakendur komu sem 

sjálfboðaliðar í viðtölin og því er sá viðtalshópur tæpast þversnið af 

nemendum í framhaldsskólum. Gera má ráð fyrir því að þeir sem buðu sig 

fram hafi fremur verið nemendur sem höfðu kjark og vilja til að ræða 

hugmyndir sínar og skoðanir. Einnig má hafa þann fyrirvara á að líklega er 

ekki hægt að alhæfa fyrir alla framhaldsskólanemendur um viðhorf þeirra til 

námsumhverfis út frá þessari rannsókn, en hún gefur þó vissulega 

vísbendingar um hvernig námsumhverfi flestir nemendur kjósa. 

3.7 Siðfræðileg álitamál 

Þessi rannsókn er unnin í tengslum við rannsóknina Starfshættir í 

framhaldsskólum eins og áður hefur komið fram og var aðgangur að 

vettvangi fenginn í gegnum framkvæmd hennar. Trúnaðar var gætt 

gagnvart nemendum og skólunum sem tóku þátt og eru gögn 

rannsóknarinnar varðveitt í sérstöku gagnasafni um starfshætti í 

framhaldsskólum á innri vef Háskóla Íslands. Að þeirri rannsókn lokinni 

verður gagnasafnið vistað á Menntavísindastofnun, Menntavísindasviði HÍ 

og verður eign þess. Þar verður það aðgengilegt fræðimönnum og 

háskólanemendum, en skilyrði fyrir notkun verður að uppruna gagnanna 

verði getið. 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að uppfylla siðferðilegar kröfur og 

siðferðileg gildi þar sem siðferðisreglurnar fjórar voru hafðar til grundvallar; 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Ólöf 

Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2013) en ekki komu 

þó til álita erfið siðferðileg vandmál fyrir þetta rannsóknarverkefni. 
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Þátttakendur voru í öllum tilvikum sjálfráða, þ.e. 18 ára eða eldri, og tóku 

sjálfviljugir þátt í viðtölum. Þeim var gerð grein fyrir umfangi og efni 

rannsóknarverkefnisins og gátu í öllum tilfellum afþakkað að taka þátt eða 

hætt, eins og áður hefur komið fram.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala við 56 nemendur, í 17 

viðtölum úr níu framhaldsskólum, og úr vettvangsathugunum í 130 

kennslustundum í sömu skólum. Í fyrsta hluta kaflans er gerð grein fyrir 

umsögnum þátttakenda um ljósmyndirnar tólf af mismunandi aðstæðum til 

náms og í öðrum hluta kaflans eru dregnar saman tölfræðilegar upplýsingar 

um hvernig  þátttakendur röðuðu myndunum í demantaformið (sem útskýrt 

var í kafla 3). Í 3. hluta er greint frá niðurstöðum vettvangsathugana og 

hvernig námsumhverfi er í framhaldsskólunum níu sem tóku þátt í 

rannsókninni og að lokum er reynt að fá fram hvort þátttakendur gátu haft 

áhrif á námsumhverfi sitt, í 4. hluta. 

Hvorki skólar né nemendur eru nafngreindir í verkefninu, heldur er 

bókstafurinn N notaður fyrir nemendur og ef vitnað er í fleiri en einn 

nemanda eru þeir aðgreindir með því að nota N1, N2 og N3. Bókstafurinn R er 

notaður fyrir rannsakanda og skólarnir sem tóku þátt eru merkir með 

bókstöfunum A, B, C, D, E, G, H, J, og K. Myndir af námsumhverfi, sem 

nemendur höfðu val um að nota, voru merktar litlum bókstöfum (sjá töflu 2). 

Tafla 2: Yfirlit yfir merkingu mynda  

a. Hefðbundið: Hefðbundin skólastofa þar sem allir snúa fram og 

horfa á töflu og/eða kennarann 

b. Setið í hópum: Setið í hópum (ekki endilega hópavinna) 

c. Einkaborð: Setið við einkaborð í skólanum 

d. Hópavinna: Hópavinna (hvar sem er) 

e. Tölvuvinna: Vinna einn við tölvu, getur verið hvar sem er 

f. Tölvustofa: Í tölvustofu 

g. Vettvangsferð: Í vettvangsferð utan skólans, t.d. í náttúrunni eða 

á vinnustöðum 

h.  Fyrirlestrarsalur: Í fyrirlestrarsal 

i.  Einn við lestur: Sitja einn við lestur í friði og ró 

j. Verk- og liststofur: Í verk- og listgreinastofum 

k.  Bókasafn: Á bókasafni 

l. Tæknistofa: Í tæknistofu 
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4.1 Viðhorf nemenda til námsumhverfis út frá ljósmyndunum 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir samantekt úr viðtölum við nemendur, út 

frá 12 myndum af kennslurýmum sem nemendur flokkuðu eftir því hvort 

þeim finnst gott að læra þar eða ekki. Gerð er grein fyrir því hvert viðhorf 

nemenda er til hvers námsumhverfis og reynt er að leita svara við 

rannsóknarspurningunni: Hverjar eru hugmyndir nemenda um gott 

námsumhverfi? Auk undirspurninganna: Hvernig samræmast hugmyndirnar 

námsumhverfi framhaldsskóla? Telja nemendur sig geta haft áhrif á 

námsumhverfi eða þær aðstæður sem þeir læra við? 

Þátttakendur voru beðnir um að setja ljósmyndir af námsumhverfi í 

ákveðnar raðir demantsins. Mynd 2 sýnir form demantsins og hvað átt er 

við þegar tilgreint er að nemendur hafi sett ákveðna mynd í röð 1, 2, 3, 4 

eða 5. Það sem þátttakendum líkaði best settu þeir í 1. röð en það sem þeim 

líkaði síst settu þeir í 5. röð. 

 

1. röð 
 
 

2. röð 
 
 

3. röð 
 
 
 

4. röð  
 
 
 

5. röð  
 

Mynd 2: Demantsform og raðir 

Þegar þátttakendur höfðu raðað myndunum í raðir má sjá í töflu 3, hvernig 

þeir röðuðu hverri mynd (merkt a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k og l) og hversu oft 

hver mynd var valin í viðtölunum 17. 
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Tafla 3: Hve oft völdu nemendur hverja mynd 

Mynd: Námsumhverfi: 
Röð 

1: 

Röð 

2: 

Röð 

3: 

Röð 

4: 

Röð 

5: 
Alls: 

Mynd a Hefðbundið 2x 1x 5x 6x 3x 17 x 

Mynd b Setið í hópum 4x 1x 7x 4x 0x 16 x 

Mynd c Einkaborð 3x 2x 7x 0x 1x 13 x 

Mynd d Hópavinna 1x 2x 6x 5x 2x 16 x 

Mynd e Tölvuvinna 1x 6x 4x 2x 1x 14 x 

Mynd f Tölvustofa 0x 0x 2x 7x 4x 13 x 

Mynd g Vettvangsferð 1x 6x 3x 5x 0x 15 x 

Mynd h Fyrirlestrasalur 0x 1x 4x 4x 3x 12 x 

Mynd i Einn við lestur 3x 5x 4x 1x 0x 13x 

Mynd j Verk- og listst. 3x 0x 4x 0x 3x 10 x 

Mynd k Bókasafn 2x 9x 3x 0x 1x 15 x 

Mynd l Tæknistofa 0x 1x 2x 0x 0x 3 x 

 

Til að rýna betur í niðurstöðurnar verður nú farið yfir hvað þátttakendur 

sögðu um hvert námsumhverfi með hliðsjón af því hvernig þeir röðuðu því í 

demantaformið. 

4.1.1 Hefðbundin skólastofa þar sem allir snúa fram og horfa á 
töflu og/eða kennarann 

Hefðbundin skólastofa er líklega það sem kemur í hug flestra þegar 

námsumhverfi ber á góma. Það hefur verið mjög algengt í gegnum tíðina og 

er enn. Þá er borðum raðað, fjórum til fimm í einu, í beina röð þannig að 

nemendur snúa fram í sætunum og horfa á eða hlusta á kennarann. 
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Mynd 3: Hefbundin skólastofa (mynd a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur notuðu mynd af þesskonar aðstæðum í öllum viðtölunum, 

en það lenti þó oftast frekar neðarlega í demantinum (sjá töflu 3 og mynd 

16). Aðeins tvisvar sinnum lenti myndin í efstu röð, einu sinni í 2. röð, fimm 

sinnum í 3. röð, sex sinnum í 4. röð og þrisvar sinnum í 5. röð. 

Í skóla C settu þátttakendur myndina í efstu röð og sögðu rökin fyrir því 

vera m.a. að þau væru vön því að læra í svona námsumhverfi því þau hefðu 

gert það í mörg ár. Annar viðtalshópur, í skóla H, staðsettu þetta 

námsumhverfi einnig í efstu röð og tóku í sama streng: 

 

 N1: Mér finnst þetta mjög gott. 

N2: Mér finnst þetta nefnilega alls ekki slæmt. 

 

Þegar rannsakandi spurði af hverju svöruðu þátttakendur: 

 

 N1: Bara maður venst, ólst upp við þetta í grunnskólanum. 

 N2: Já örugglega, já,maður er bara vanur því. 

 

Flestir settu þetta námsumhverfi í 3. og 4. röð og var umræða 

þátttakenda oft á þann veg að þetta námsumhverfi væri algengt, dæmigert, 

venjulegt og það sem þau þekktu best. Þeir nemendur, sem kusu að 

staðsetja þessa mynd í 4. og 5. röð, töluðu hins vegar um að hefðbundin 
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skólastofa væri of algeng og venjuleg og fremur „tilbreytingarlaust“ 

námsumhverfi. Einn nemandi í skóla E sagði: 

 

N: Kannski finnst manni það líka svona kannski, leiðinlegast, þegar 

það er búið að vera þannig síðan í 1. bekk. 

 

Virðist því sem tilbreytingalaust námsumhverfi sé m.a. ástæða þess að 

hefðbundin skólastofa lenti í neðstu röðunum og undir það taka 

þátttakendur í skóla A: 

 

N1: Það er þetta sem við erum að mótmæla, sitja alltaf og hlusta og 

skrifa. 

 N2: Það er líka bara það að það sé einhæft, að það sé alltaf svona. 

N3: Allt í lagi að hafa einstaka tíma sem eru svona ef það væru ekki 

allir. 

 

Þátttakendur, sem settu þetta námsumhverfi í 3. röð eða ofar, sögðu  

rökin fyrir því vera að þeir þekkja þessa uppröðun vel, þetta sé algengasta 

námsumhverfið og að þeir hafi verið í námsumhverfi sem þessu síðan í 

grunnskóla. Þátttakendur, sem settu það hins vegar í neðstu tvær raðirnar, 

sögðu aftur á móti að svona námsumhverfi sé of mikið notað sem gerir það 

að verkum að það verður tilbreytingarlaust. 

 

4.1.2 Setið í hópum (ekki endilega hópavinna) 

Að sitja í hópum, án þess að vera endilega í hópavinnu er námsumhverfi 
sem flestir nemendur hafa prófað á sinni skólagöngu. Þá er fjórum til sex 
litlum borðum raðað saman þannig að 4–6 nemendur geti setið sama við 
„eitt“ stórt borð sem myndar klasa í skólastofunni eða nokkur stór borð eru 
í stofunni sem 6–8 nemendur geta setið við. 
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Mynd 4: Setið í hópum (mynd b) 

Í viðtölum við nemendur völdu þeir mynd af þessu námsumhverfi í 16 

skiptum af 17. Oftast lenti það í 3. röð (sjö sinnum) en fjórum sinnum í 1. 

röð, einu sinni í 2. röð, fjórum sinnum í 4. röð en aldrei í neðstu röðinni (sjá 

töflu 3 og mynd 16). Í þeim tilfellum, sem þátttakendur röðuðu þessari 

mynd ofarlega, kom fram að ástæða þess væri sú að það gefur möguleika á 

að vinna sjálfstætt eða í samvinnu við aðra ef nemendur kysu það. Nemandi 

í skóla B sagði: 

N: En sko, náttúrulega, við sitjum meira svona og mér finnst 

það geðveikt þægilegt eins og maður er að vinna verkefni, ef 

við skiljum ekki eitthvað þá getum við pikkað í fólkið sem situr 

við hliðina á manni. 

Í skóla J kom jafnframt fram að líklegra er að nemendur geti stutt hver 

annan á ýmsum sviðum ef borðum er raðað með þessum hætti, eins og einn 

nemandi orðaði það: 

N: Fólkið í hópnum er yfirleitt af mismunandi sviðum. Það er 

gott í mismunandi sviðum þannig að maður getur spurt. 

Í skóla E, þar sem báðir viðtalshóparnir settu þessa mynd í 1. röð, kom 

fram að kostur þessa námsumhverfis væri sá að þar tilheyra nemendur hópi 

og það sögðu þátttakendur að væri hvatning til að halda sig við námsefnið. 

Auk þess nefndu þátttakendur í skóla E að samvera við aðra nemendur væri 

kostur þar sem líklegra er að lærdómur fari fram ef nemendur tala saman 

um námið. Val um að vinna sjálfstætt eða í samvinnu við aðra er kostur 

þessa námsumhverfis að mati þátttakenda. 
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Mynd 5: Setið við sitt einkaborð í skólanum (mynd c) 

Í skóla A tóku þátttakendur í sama streng og sögðu að þetta 

námsumhverfi væri notalegt og þægilegt þar sem hægt væri að velja um að 

spjalla stundum saman þó ekki sé verið að læra saman. Í skóla D töluðu 

þátttakendur um að þetta námsumhverfi væri hvetjandi fyrir samskipti 

nemenda og þar með góð leið til að læra auk þess sem flestir nemendur 

þekktu það vel. Í skóla B sögðu þátttakendur að það væri gott að vinna í 

litum hópum en það væri samt alltaf spurning um hvað verið er að gera, 

hvernig námsumhverfi hentar. Þetta námsumhverfi, sem annað, gæti 

hentað mjög vel fyrir eitt verkefni en alls ekki fyrir annað. Sem helsta ókost 

við þetta fyrirkomulag nefndu þátttakendur að nemendur kæmu oft ekki 

miklu í verk þar sem þeir fari að spjalla of mikið um eitthvað annað en 

námið eða að aðrir við borðið trufli með því að spjalla of mikið. 

4.1.3 Setið við einkaborð í skólanum 

Með einkaborði er átt við að nemendur geti átt „sitt“ einkaborð í skólanum, 

sem þeir geti gengið að hvenær sem er þegar það hentar viðfangsefnum og 

vinnubrögðum. Slíku námsumhverfi gæti svipað til almenns vinnustaðar þar 

sem hver og einn hefur aðstöðu til vinnu sem hann getur alltaf gengið að. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur völdu þessa mynd í 16 skiptum af 17. Oftast lenti hún í 3. 

röð (7 sinnum) en þrisvar sinnum í 1. röð, tvisvar sinnum í 2. röð, aldrei í 4. 

röð og einu sinni í neðstu röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Þátttakendur höfðu ekki reynslu af þessu námsumhverfi en nokkrir 

höfðu heyrt af slíku fyrirkomulagi. Flestum þótti hugmyndin góð og sáu fyrir 

sér að þetta myndi henta vel til að læra. 
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Þátttakendur í skóla A voru mjög jákvæðir gagnvart þessu námsumhverfi: 

 

N1: Erum við ekki sammála um það að þetta væri snilld, eða, 

einkaborð í skólanum? 

N2: Já, það væri örugglega mjög þægilegt. 

 

Í skóla B sagði nemandi mjög ákveðinn: 

 

N: Við myndum vilja hafa svona. 

 

Sem helsta kost nefndu þátttakendur þægindin við að hafa ákveðinn 

samastað og geta alltaf gengið að honum. Eins og nemandi í skóla B sagði: 

 

N: Það er náttúrlega fínt að geta bara gengið að sínu sko. 

 

Friður, ró og minni truflun var einnig nefnt sem kostur við þetta 

námsumhverfi og nokkrir tengdu þetta við sömu aðstæður og er á 

bókasöfnum því þar sögðu þátttakendur að gott væri að einbeitt sér. 

 

Í skóla E sögðu tveir nemendur: 

 

N1: Sko, þetta er örugglega, þegar við erum að hugsa um nám, þá 

er þetta örugglega mjög gott sko. 

 

N2:. Ég tengi þetta frekar við svona, þar sem þetta eru einkaborð og 

það er svona gæi að labba á milli, þú veist. Þetta tengi ég bara við 

bókasafnið hérna, í skólanum. 

 

Þátttakendur í skóla C höfðu ekki heyrt um svona námsumhverfi en sáu 

fyrir sér að það væri þægilegt að vera þar sem engin truflar, jafnvel að þau 

gætu lært meira í þessu námsumhverfi. Þeir ókostir, sem þátttakendur  

töldu þetta námsumhverfi hafa, var hversu plássfrekt það er að hver 

nemandi hefði einkaskrifborð auk þess sem nemendur þyrftu að hafa 

mikinn sjálfsaga til að það myndi nýtast vel til að læra. 
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Mynd 6: Hópvinna, hvar sem er (mynd d) 

4.1.4 Hópavinna (hvar sem er) 

Að vinna í hópavinnu er aðferð sem flestir nemendur þekkja vel, bæði frá 

grunnskóla og í framhaldsskólanum. Oft er hópavinnan í skólastofum 

nemenda en þessi mynd stendur fyrir hópavinnu hvar sem er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í viðtölum við nemendur völdu þeir myndina í sextán skiptum af sautján. 

Oftast lenti hún í 3. röð (sex sinnum) en einu sinni í 1. röð, tvisvar sinnum í 

2. röð, fimm sinnum í 4. röð og tvisvar sinnum í neðstu röðinni (sjá töflu 3 

og mynd 16).   

Í einu tilviki, þar sem þátttakendur röðuðu þessu námsumhverfi ofarlega, 

kom fram að ástæða þess var sú að þeim þótti jákvætt að í hópavinnu væri 

auðvelt að eiga samskipti við aðra. Í skóla C svaraði nemandi því til að besta 

leiðin til að læra væri að tala við aðra: 

 

R: Hvernig finnst ykkur best að læra, hvar lærið þið mest? 

N: Í hópavinnu, þar sem maður getur talað mikið. 

 

Umræða þátttakenda í skóla A snerist einnig að hluta til um jákvæða 

þætti hópavinnu og nauðsyn þess að nemendur læri að vinna í hóp. 

Jafnframt því ræddu þátttakendur um að í hópavinnu læra þeir hver af 

öðrum og nokkrum sinnum kom fram að hópavinna væri jákvæð ef 

hópurinn væri lítill. 
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 R: En hópavinna, hvernig fílið þið það? 

N: Allt í lagi ef það eru svona þrír í hóp, ef það er meira en það þá 

allavega finnst mér að, þá eru alltaf einhverjir sem gera ekki neitt og 

maður getur alveg eins bara, þú veist. 

 

Þátttakendur í skóla A tóku einnig fram að hópavinna væri fín ef 

hópurinn næði vel saman: 

 

N: Ef maður er með einhverjum öðrum sem eru sko í, á sömu braut 

og maður sjálfur, þú veist. Ef maður er semsagt á vélstjórn þá er fínt 

að vera með einhverjum vélstjórnarnemanda. En ef maður væri í 

einhverju öðru fagi þá væri bara, þá væri það alveg glatað sko. 

 

Neikvæð umræða um hópavinnu var þó nokkuð algeng í viðtölunum. 

Margir nefndu að ókostur við hópavinnuna væri sá að oft væri hluti hópsins 

óvirkur og jafnvel aðeins einn aðili sem vinnur alla vinnuna. Hins vegar fær 

allur hópurinn að njóta góðs af því sem sá gerði eins og nemandi í skóla E 

sagði: 

 

N: Það er yfirleitt einn sem endar á því að gera hópverkefni og hinir 

fá bara svona miða, þar sem, farðu yfir þetta og þú veist, þessi 

þarna eini sem vill fá hátt í verkefninu, prentar þetta allt út og 

klippir og gerir þetta fínt. Lætur síðan alla hina hafa þetta. 

 

Í skóla H átti eftirfarandi samtal nemenda sér stað um hópavinnu: 

 

 N1: Maður lærir minna við þetta. 

 N2: Svo eru líka einmitt sumir sem taka ekkert þátt í hópavinnu. 

 N1: Já, einmitt. 

 N2: Þannig að maður þarf að sjálfur að gera alla vinnuna. 

 N1: Já, akkúrat, þá líður manni geðveikt svona pirruðum. 

N1: Þú veist, maður lærir minna á þessu en sumum finnst þægilegra 

að vera í hópavinnu, en maður lærir miklu minna af því. 

N2: Þeim sem finnst þægilegra að vera í hópavinnu finnst það 

þægilegra því þá eru þau ekki að gera jafn mikið. 

 N1: Já. 
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Mynd 7: Að vinna einn við tölvu, getur verið hvar sem er (mynd e) 

 

Hópavinna virðist því almennt ekki vera námsumhverfi sem nemendum 

finnst gott að læra í þótt það hafi ekki verið algilt. Umræðan var frekar 

neikvæð en þátttakendur sögðu að það skipti þó öllu máli hvernig verkefnin 

eða hópurinn væri þegar kemur að því að meta hópavinnu. 

4.1.5 Vinna einn við tölvu, getur verið hvar sem er 

Í ljósi ört vaxandi tæknivæðingar í skólum má gera ráð fyrir að vinna við 

tölvu sé almennt að aukast, hvort sem það er einstaklingsvinna eða 

hópavinna. Það er ekki þar með sagt að það sé endilega það námsumhverfi 

sem nemendum líkar best til að læra. Með þessu fyrirkomulagi er átt við að 

nemendur geti unnið verkefnin sín einir, í tölvu, hvar sem er í skólanum. Það 

getur verið í skólastofum nemenda, tölvustofu, opnu rými, gangi eða annars 

staðar í skólanum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur notuðu þessa mynd í 14 skiptum af 17. Oftast lenti hún í 2. 

röð (sex sinnum). Einu sinni lenti hún í 1. röð, fjórum sinnum í 3. röð, tvisvar 

sinnum í 4. röð og einu sinni í 5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Lítil umræða skapaðist almennt um þetta námsumhverfi í viðtölunum þó 

að það hafi verið valið fjórtán sinnum. Jákvæðir þættir þess komu þó fram í 

viðtali við nemendur í skóla K þar sem frelsi til að vera hvar sem er virtist 

skipta mestu máli: 
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N1: Getum við ekki verið sammála um það að vinna í tölvu hvar sem 

er, fer ofarlega. 

N2: Já. 

N3: Jú, mér finnst það. 

R: Af hverju finnst ykkur það? 

N1: Frelsi og friður og þú getur náttúrulega bara farið, verið hvar 

sem þú vilt, það sem hentar þér. 

N2: Miklu þægilegra. 

 

Í skóla E, þar sem þátttakendur settu myndina í 2. röð, beindist  umræða 

þeirra að því, að í svona námsumhverfi þætti þeim þægilegt að vinna en 

önnur rök voru ekki notuð fyrir því að staðsetja myndina ofarlega: 

 

 N1: Mjög þægilegt. 

 N2: Er það ekki fínt? 

 N1: Jú, mér finnst það. 

 

Neikvæðir þættir þessa námsumhverfis snéru að því að þátttakendum 

þótti sem þeir næðu ekki að einbeita sér að náminu og færu að gera 

eitthvað annað en að læra þegar þeir væru í tölvunni. 

 

Í skóla C settu þátttakendur myndina í 5. röð: 

 

R: Af hverju settuð þið neðst, að sitja við tölvu einn, einhvers staðar 

í skólanum? 

N1: Maður getur gert svo margt, eða þú veist. 

N2: Bara farið út af efninu. 

R: Bara ferð að gera eitthvað annað? 

N1: Já, meiri truflun. 

 

Eins og fram hefur komið var umræðan almennt mjög lítil um þetta 

námsumhverfi meðal þátttakenda. Þó var hægt að finna jákvæða og 

neikvæða þætti í umræðum þeirra, þar sem bent var á að kostur væri að 

getað ráðið því sjálfur hvar maður lærir en ókostur væri jafnframt að í 

tölvum er auðveldlega hægt að fara að hugsa um annað en námið. 
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Mynd 8: Í tölvustofu (mynd f) 

4.1.6 Tölvustofa 

Tölvustofur virtust ekki algengar í framhaldsskólunum sem heimsóttir voru 

en flestir þátttakendur þekktu þær sem námsumhverfi, líklega úr 

grunnskólum. Í tölvustofum eru oftast nokkuð margar tölvur, ein tölva á 

hverju borði, þar sem fimm til sex borðum er raðað í beina röð, í u.þ.b. 5–6 

raðir í hverri stofu, líkt og í hefðbundinni skólastofu þar sem nemendur snúa 

fram í sætunum. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Í viðtölum við nemendur var viðhorf þeirra til tölvustofa almennt frekar 

neikvætt þó jákvæð viðhorf hafi einnig komið fram. Þessi mynd var aðeins 

valin þrettán sinnum af sautján og í flestum tilfellum lenti hún í neðstu 

tveimur röðunum. Oftast var það í 4. röð (sjö sinnum), fjórum sinnum í 5. 

röð, tvisvar sinnum í 3. röð en aldrei í 1. og 2. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Tveir nemendur voru jákvæðir gagnvart þessu námsumhverfi og sögðu 

að þeim þætti fínt að vinna í tölvustofum, án þess þó að rökstyðja það 

frekar. Einn nemandi líkti tölvustofu við almenna kennslustofu sem hefur 

svipaða uppröðun og svipað fyrirkomulag við námið, þó án bóka. Helstu 

ástæður þess, að þátttakendur staðsettu tölvustofuna í neðstu raðir, sögðu 

þeir vera þær, hversu auðvelt það er að gleyma sér í tölvum þannig að mikill 

tími fer í annað en að læra. Í skóla H settu þátttakendur tölvustofuna í 

neðstu röð: 
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N1: Erum við ekki öll samþykk því að tölvustofa má vera hérna, af 

því að það eru endalausar tölvutruflanir og truflanir frá öðru fólki og 

truflanir frá öll. 

N2: Já. 

N3: Já. 

 

Í skóla C kom fram svipað viðhorf fram: 

 

 N: Mér finnst tölvurnar trufla sjúklega mikið. 

 

Aðrir neikvæðir þættir komu einnig fram sem snéru að tölvustofum 

almennt. Nemandi í skóla G sagði: 

 

 N: Óþægilega heitt alltaf í þessum tölvustofum. 

 

Og nemandi í skóla J sagði: 

 

 N: Þetta er alltof þröngt. 

 R: Hvað? 

 N: Alltof þröngt hérna inni. 

R: Þú meinar þröngt hérna á myndinni eða þröngt í ykkar 

tölvustofu? 

N: Mér finnst bara alltaf þröngt í tölvustofu, maður hefur einhvern 

veginn ekkert pláss fyrir bækurnar. 

 

Í umræðum þátttakenda í skóla K mátti heyra svipaðan tón: 

 

 N1: Hvað finnst ykkur um að vera í tölvustofu? 

 N2: Mér finnst það alltaf svo, eitthvað svo uppáþrengjandi eitthvað. 

 N1: Já, mér finnst það of mikið. 

 N3: Eins og maður sé að kafna eða eitthvað. 

 

Tölvustofur virtust því almennt ekki eiga upp á pallborðið hjá 

þátttakendum. Þeir sögðu að í slíku námsumhverfi væri þrengt að þeim og 
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að þeim liði eins og þeir væru að kafna. Auk þess sögðu nemendur að í 

tölvustofum væru of margar freistingar, bæði í tölvunni sem þeir voru sjálfir 

í og hjá öðrum. Því færi tíminn í tölvustofunum oft í annað en námið sem 

upphaflega var ætlunin að einblína á og því finnst þátttakendum tölvustofa 

ekki góður staður til að læra í. 

4.1.7 Í vettvangsferðum utan skólans, t.d. í náttúrunni eða á 
vinnustöðum 

Vettvangsferðir geta verið fjölbreyttar en eiga það sameiginlegt að vera 

utan skóla, t.d. í náttúrunni, á vinnustöðum, á söfnum eða leikhúsum. 

Virðist sem vettvangsferðir séu ekki mjög algengar í framhaldsskólunum 

sem tóku þátt í rannsókninni en flestir nemendur höfðu þó farið í slíkar 

vettvangsferðir og þekktu þetta námsumhverfi því nokkuð vel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Í vettvangsferðum utan skólans (mynd g) 

Fimmtán nemendahópar völdu mynd sem túlkaði þetta námsumhverfi. 

Oftast lenti hún í 2. röð (6 sinnum) og því næst í 4. röð (5 sinnum). Aðeins 

einu sinni var þetta námsumhverfi valið í efstu röð, þrisvar sinnum í 3. röð 

en aldrei í 5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Þátttakendur höfðu frekar jákvætt viðhorf til þessa námsumhverfis. 

Nokkuð algengt var þó að þeir töluðu um að vettvangsferðir í 

framhaldsskólanum væru mjög sjaldgæfar og sumir þeirra sögðu að þeir 

hefðu ekki farið í vettvangsferðir síðan í grunnskóla. Fram kom að það færi 

að mestu eftir námsbraut eða fagi,  hvort vettvangsferðir eru farnar. 
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Þeir þátttakendur sem líkaði vettvangsferðir töldu kosti þeirra vera að í 

þeim er verið er að kynna eitthvað nýtt og jafnvel verið að gera eitthvað 

nýtt þar sem nemendur fá að gera hlutina í staðinn fyrir að lesa um þá eins 

og nemandi í skóla J sagði: 

 

N: Mér finnst reyndar eiginlega vanta svolítið svoleiðis, að maður fái 

að gera hlutina í staðinn fyrir að lesa um þá. 

 

Nemandi í skóla K vildi meina að í vettvangsferðum færi fram 

raunverulegt nám. Hann sagði: 

 

N: Eigum við ekki bara að setja þetta efst eða, mér finnst það vera 

ofarlega. Ef við förum í vettvangsferð þá get ég lofað þér að við 

erum að fara að læra það sem við erum að fara að skoða. 

 

Í skóla K komu einnig fram, í öðru viðtali, samskonar hugmyndir um 

vettvangsferðir: 

 

N: Maður lærir alltaf mikið í svona vettvangsferðum sko, maður 

man svo vel, alveg ef maður sér það. 

 R: Segðu aðeins meira um það. 

N: Ef maður fer eitthvert þá tekur maður svo miklu meira eftir því 

hvað maður er að læra um og maður man miklu betur ef maður fer 

á staðinn sko. 

 

Annar jákvæður þáttur vettvangsferða nefndu þátttakendur í skóla A út 

frá mikilvægi þess að í vettvangsferðum styrkjast tengsl nemenda: 

 

 N: Kosturinn er mest að hópurinn hristist aðeins saman sko. 

 

Neikvæða þætti vettvangsferða töldu þátttakendur helst vera ef efni 

þeirra vekur ekki áhuga og einn nemandi í skóla D vildi meina að 

vettvangsferðir væru stundum of sérhæfðar: 

 

N: Þetta er oft svona fólk sem veit bara allt um mjög lítið og þetta er 

svona þröngt. Og krakkar á okkar aldri, það bara, væri fínt að fá 
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mikilvægustu atriðin, þurfum ekki að fara inn í hvert einasta smá 

atriði. Ef að það er áhugi til staðar þá er þetta ágætt. 

 

Þátttakendur í skóla B ræddu einnig neikvæða þætti vettvangsferða og 

sögðust ekki læra mjög mikið í þeim: 

 

N1: Ég læri aldrei neitt. 

N2: Svona vettvangsferðir, aldrei læri ég eitthvað í þeim. 

N1: Ég tek ekki eftir sko eða þú veist, ég man ekki neitt sko. 

R: Úr vettvangsferðum? 

N1: Já. Eiginlega bara, ég kannski. Það er áhugavert en mér finnst 

ég ekki fara heim með eitthvað mikla vitneskju. 

 

Þátttakendur í skóla E sögðu jákvæða þætti vettvangsferða vera að þá 

þyrftu þeir ekki að vera í skólanum: 

 

N1: Ég held samt, af því að maður er, í alvörunni í vettvangsferðum, 

maður er ánægður að vera ekki í skólanum. 

 

Nemendur virðast þannig sjá kosti þess að vera í nýju umhverfi þótt 

vettvangsferðir heilli ekki endilega. En ef nemendur hafa hins vegar áhuga á 

því sem verið er að skoða eða fjalla um virðist þeim líka þetta námsumhverfi 

vel. 

4.1.8 Í fyrirlestrasal 

Í viðtölum við nemendur virðist fyrirlestrarsalur ekki mikið notaður í 

framhaldsskólum en með fyrirlestrarsal er átt við námsumhverfi þar sem 

nemendur sitja og hlusta á fyrirlesara fjalla um ákveðið námsefni. 
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Mynd 10: Í fyrirlestrarsal (mynd h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tólf nemendahópar völdu að nota mynd af fyrirlestrasal en oftast lenti 

hún (myndin) í neðri hluta demantsins. Fjórum sinnum lenti hún í 3. og 4. 

röð, þrisvar sinnum í 5. röð, einu sinni í 2. röð en aldrei í 1. röð (sjá töflu 3 

og mynd 16). 

Í einhverjum tilfellum höfðu þátttakendur reynslu af þessu 

námsumhverfi á þemadögum þar sem utanaðkomandi fyrirlesarar komu til 

að kynna ákveðið efni fyrir nemendum. Þátttakendur sögðust jákvæðir 

gagnvart þessu námsumhverfi ef efni fyrirlestrarins væri áhugvert eins og 

nemandi í skóla K lýsir: 

 

N: Mér finnst fyrirlestrarsalur alveg skemmtilegur, en það er bara 

eftir því hvað það er. 

 

Nemandi í skóla D sagði jafnframt: 

 

N: Sko, ef manni finnst það áhugavert allaveganna þá sekkur maður 

bara alveg inn í það sko. 

 

Nemandi í skóla A sagði að honum fyndist fyrirlestrarsalur „ekkert 

rosalega skemmilegur“ en hans upplifun var að slíkt námsumhverfi væri 

mest notað á þemadögum eða námskeiðum og slíkir dagar væru oftast 

skemmtilegir. Nemandi í skóla J lýsti hins vegar jákvæðri upplifun við þetta 

námsumhverfi svona: 
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N: Mér finnst þetta allavega mjög þægilegt, ég hef farið á þó nokkra 

fyrirlestra og það er þægilegt að punkta niður hjá sér. 

 

Nemandi í skóla E lýsti jákvæðum þáttum þessa námsumhverfis á þann 

hátt að þar sé auðveltað týnast í fjöldanum. En þótt þátttakendur hafi 

fundið jákvæða þætti við þetta námsumhverfi, þá vildi meirihluti 

þátttakenda fremur setja fyrirlestrasal neðarlega og voru ástæðurnar m.a. 

þær að það væri auðvelt að sofna í fyrirlestrasal, auðvelt væri að missa 

áhugann eða það væri betra að læra með því að gera hlutina sjálfur, eins og 

nemandi í skóla C orðaði það: 

 

 N: Maður lærir miklu meira á því að gera verkefnin sjálfur. 

 

Nemandi í skóla H lýsti upplifun sinni ágætlega þegar hann útskýrði hvers 

vegna honum þótti fyrirlestrarsalur óhentugur til náms: 

 

N: Mér finnst fyrirlesturinn svolítið stór salur einhvern veginn og 

allur svona, þú ert langt frá kennaranum einhvern veginn og heyrir 

kannski illa. 

 

Fyrirlestrarsalur virðast vera lítið notaður nema þegar uppbrot er í 

skólastarfinu, en þátttakendur nefna það einmitt sem kost við þetta 

námsumhverfi. Þátttakendur  töldu að það gæti verið gott að læra við svona 

aðstæður ef fyrirlesturinn er áhugaverður en líklegt er að það eigi við um 

fleiri námsumhverfi. Neikvæða þætti þessa námsumhverfis töldu 

þátttakendur þó vera nokkra og nefndu m.a. að það er auðvelt að sofna í 

fyrirlestrasal, missa áhugann eða finnast maður eiga erfitt með að ná 

tengslum við kennarann sem sé langt í burtu auk þess sem auðvelt er að 

„týnast“ í fjöldanum, þó einn nemandi hafi nefnt það sem kost þessa 

námsumhverfis. 

4.1.9 Sitja einn við lestur í frið og ró 

Að sitja einn við lestur, í friði og ró er námsumhverfi sem þátttakendum 

virtist líka nokkuð vel. Flestir tengdu þetta námsumhverfi við bókasafn 

skólanna þar sem oftast er friður og ró en aðrir staðir í skólanum voru ekki 

nefndir. Í einu viðtali ræddu þátttakendur um að kaffihús væri góður staður 

til að lesa fyrir skólann, í friði og ró, og sams konar umræða átti sér í öðru 

viðtali um kosti þess að lesa heima í friði og ró.  
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Mynd 11: Að sitja einn við lestur í friði og ró (mynd i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þrettán nemendahópar völdu að nota þessa mynd. Oftast lenti hún í 2. 

röð (5 sinnum), þrisvar sinnum í 1. röð, fjórum sinnum í 3. röð, einu sinni í 4. 

röð en aldrei í 5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Þátttakendur töldu þessar aðstæður henta sérstaklega vel ef þeir vildu 

einbeita sér og voru þátttakendur í skóla H sammála um að það hentar mun 

betur að vera einn að lesa en þar sem fleiri eru: 

 

N1: Ég les miklu betur ein heldur en að lesa í hóp. 

N2: Ég get ekki lesið með fólk í kringum mig. 

 

Í skóla J kom fram svipað viðhorf: 

 

N: Mér finnst bara svo truflandi bara, maður er að lesa eða eitthvað 

og það eru margir í kringum mann. 

 

Jákvæðir kostir námsumhverfisins komu fram hjá þátttakendum í skóla K 

þar sem þetta námsumhverfi var talið best til þess að læra: 

 

 N:  Mér finnst allavega þetta best til þess að læra, lesa í friði og ró. 

N: Mér finnst það sjálfum best en ég veit að það hentar ekki fyrir 

suma. 

N: Ég persónulega læri best þegar ég er ein sko. 
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En þótt þátttakendur hafi valið þetta námsumhverfi þrettán sinnum og 

þar af átta sinnum í tvær efstu raðir demantsins ræddu þátttakendur einnig 

um ókosti þessa námsumhverfis. Nemandi í skóla D sagði að hann mundi 

ekki velja þetta námsumhverfi nema ekkert annað væri í boði: 

 

N1: Ef maður hefur ekki neina aðra til að vinna með, þá tekur 

maður þetta sko. 

 

Annar nemandi vildi meina að fáir nemendur læsu mikið: 

 

N2: Að lesa er bara, hentar voðalega fáum finnst mér. Þá sem eru 

eitthvað bara hei, ég ætla að fara heim og setjast niður með 

Brennu-Njálssögu og lesa hana mér til skemmtunar, það eru mjög 

fáir. 

 

Þátttakendur í skóla H ræddu um lestur út frá því að sofna, hvort sem 

það væri í frið og ró eða með öðrum: 

 

 N1: Ég sofna um leið og ég byrja að lesa sjálfur. 

N2: En prófaðu að, þú veist, bera saman, þú veist ef þú ert með 

geðveikt mörgum að reyna að lesa bók eða þú ert einn að lesa bók, 

hvort virkar betur? 

N1: já uuuuu. 

N2: Virkar ekki betur þegar þú ert einn? 

 N1: Hvorugt, ég get ekki lesið bók án þess að sofna. 

 

Í skóla J vildu þátttakendur meina að svona umhverfi væri ekki gott til 

þess að læra, heldur fremur til að sinna áhugamálum, eins og lestri: 

 

N1: Ég get ekki sagt mikið um þetta, eða ég reyndar fer alltaf að 

hugsa um eitthvað allt annað en lesturinn þegar ég sit einn einhvers 

staðar. 

N2: Já, ég er reyndar ekki mikið að lesa það sem ég á að lesa fyrir 

skólann sko, þú veist. 

R: Þetta er kannski ekki besta aðferðin til að læra? 

N2: Nei, þetta er meira svona hobby bara, held ég. 
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Nemendi í skóla K tók undir þetta viðhorf og sagði: 

 

N: Ég les mikið og mér finnst gaman að lesa og ég vill helst hafa ró 

og frið en ég læri lítið á því miðað við margt annað. 

 N2: Lærir þú ekkert á því að lesa? 

 N1: Eiginlega ekki. 

 N3: Það eru margir sem lesa og muna bara ekki neitt. 

 

Námsumhverfið virðist hentar vel, sérstaklega ef tekið er tillit til þess 

hversu oft myndin lendir ofarlega og þegar skoðað er hvaða kosti 

þátttakendur nefna. Fram kemur þó að sumir segjast lítið lesa almennt, 

muni ekki neitt þegar þeir lesa eða þeir hreinlega sofni, ef þeir reyna að 

læra í þessu námsumhverfi. 

4.1.10 Í verk- og listgreinastofum  

List- og verkgreinastofur tilheyra almennt verklegum fögum og er því ekki 

það námsumhverfi sem nemendur í bóklegum fögum nota mikið. Flestir 

þátttakendanna þekktu þó vel til þessa námsumhverfis, m.a. frá 

grunnskólagöngu. List- og verkgreinastofur eru oftast með opnu rými þar 

sem skipulaginu svipar meira til opins vinnustaðar en hefðbundinnar 

kennslustofu. 
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Mynd 12: Í list- og verkgreinastofum (mynd j) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 nemendahópar völdu að nota mynd af list- og verkgreinastofum. 

Oftast lenti hún í 3. röð (4 sinnum), þrisvar sinnum í 1. röð, aldrei í 2. röð, 

aldrei í 4. röð en þrisvar sinnum í 5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). 

Almennt sáu þátttakendur marga kosti við það að læra í list- og 

verkgreinastofum. Í skóla A sagði nemandi: 

  

N1: Ég læri örugglega meira í fatasaum heldur en á fjórum dögum í 

skólanum venjulega sko.  

 

Þátttakendur í skóla D tóku í sama streng og bentu á nauðsyn þess að 

kennsluhættir verði endurskoðaðir: 

 

N1: Ég held að það séu bara langflestir komnir með leið á því að 

vera með blað og blýant og það er bara orðið úrelt. 

N2: Þetta er eins og held ég bara með krakka, þeir læra miklu meira 

af því sem þau sjá og gera sjálf, að herma eftir foreldrum sínum 

heldur en það, þú réttir ekki bara krakka, hérna, þetta eru reglurnar 

í lífinu, lærðu þetta. Þannig að maður lærir af því sem maður gerir 

og síðan bara lærir maður bara af mistökum ef maður er að vinna 

með eitthvað í höndunum, maður sér hvernig þetta er gert og ... 

maður sér hvernig þetta er vitlaust gert, í staðinn fyrir að vera með 

blað og blýant og skrifa niður einhver svör sem maður notar síðan 

aldrei aftur. Svona læra að vinna bara. 
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Þátttakendur í skóla G voru mjög jákvæðir gagnvart þessu námsumhverfi 

og nefndu m.a. að þeim fyndist best að læra í þessu umhverfi: 

  

N1: Persónulega finnst mér best að læra í því. 

 N2: Maður lærir náttúrulega lang mest af því. 

 

Þátttakendur í skóla C vildu auk þess meina að list- og verkgreinastofur 

„væri góð tilbreyting frá bókunum“. Þátttakendur í skóla H sögðu að það 

væri almennt gott að læra í þessu námsumhverfi en það færi eftir því hvað 

verið væri að læra og það sjónarhorn kom fram víðar: 

 

N1: Mér finnst ég læra ógeðslega mikið af því að „acctually“ gera  

hlutina. 

N2: Já, það náttúrulega fer eftir því hvað maður er að læra, þú veist, 

ég myndi ekki læra vel þú veist, stærðfræði í listgreinastofu. 

 

Síðar í viðtalinu: 

 

N2: Þetta er náttúrulega skemmtilegt en maður er kannski ekki 

beint að læra mjög mikið á því að vera, æjj, ég veit ekki. Kannski 

öðru vísi menntun. 

N1: Þetta er öðruvísi. 

N3: Já, þetta er ekki okkar. 

 

Þeir sem stunda bóklegt nám virðast frekar hafa tilhneigingu til neikvæðs 

viðhorfs til þessa námsumhverfis. Nemandi í skóla K, sagði um þetta 

námsumhverfi: 

 

N1: Það bara verður allt of mikill fíflagangur. 

 

Nemandi í skóla J sagði jafnframt: 

 

N1: Það getur verið aðeins of frjálslegt einhvern veginn. 
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Mynd 13: Á bókasafni (mynd k) 

Virðist þó sem þetta námsumhverfi henti nemendum í raun vel þótt 

sumir telji þar vera heldur frjálslegt fyrirkomulag. Þátttakendur voru þó 

nokkuð sammála því að í slíku námsumhverfi eigi þeir auðvelt með að læra. 

4.1.11 Á bókasafni 

Bókasöfn eru jafn misjöfn og þau eru mörg en eiga það þó sameiginlegt að 

þar er oft gott næði til að lesa eða læra og möguleikar eru á að sitja saman 

eða vera einn. Bókasöfn eru oft opin rými sem jafnvel er búið er skipta upp í 

litlar einingar fyrir t.d hringborð þar sem nemendur geta setið saman. Auk 

þess hafa bókasöfn oft staði fyrir nemendur til að læra einslega ef þeir óska 

þess. Á bókasöfnum gilda yfirleitt reglur um frið og ró þannig að nemendur 

eiga auðveldara með að einbeita sér við lærdóminn. Námsumhverfunum 

bókasafn (mynd k) og að sitja einn við lestur í friði og ró (mynd i) svipar 

nokkuð hvoru til annars í hugum margra nemenda eins og fram kom hér að 

framan og því kemur ekki á óvart að myndirnar raðast nokkuð svipað í 

demantinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fimmtán nemendahópa völdu að nota mynd af bókasafni. Langoftast 

lenti það í 2. röð (9 sinnum), tvisvar sinnum í 1. röð, þrisvar sinnum í 3. röð, 

aldrei í 4. röð en einu sinni í 5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). Samkvæmt því 

er óhætt að slá föstu að viðhorf nemenda til bókasafns sé nokkuð gott þar 

sem það lendir ellefu sinnum í tveimur efstu röðunum. 

Þátttakendur nefndu oftar jákvæða þætti í tengslum við bókasafn heldur 

en neikvæða. Helst nefndu þeir að þar ríkir ró og friður til að læra auk þess 

sem jákvætt viðhorf nemenda til bóksafna virðist snúa að því að þar er kósý 
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og þægilegt eins og þátttakendur orðuðu það sjálfir. Þegar rannsakandi spyr 

þátttakendur í skóla J af hverju þeir staðsetja bókasafnið í efsta dálk 

demantsins segja þeir: 

 

 N1: Bara þægilegt. 

 N2: Bara. 

 N3: Friður og ró, engin hávaði. 

 N4: Gott aðgengi að heimildum. 

N1: Svo eru tölvur þarna við hliðina á bókasafninu líka, ef maður 

þarf að fara að ... þannig að það er eiginlega allt þarna inni sem 

maður þarf. 

 

Í skóla C komu fram samskonar viðhorf til bóksafns þegar rannsakandi 

spurði þátttakendur hvernig þeim líkaði að læra á bókasafni: 

 

N1: Bara mjög fínt, það eru engin læti og engin að trufla þig. Það er 

svo mikilvægt þar sem þú ert að læra þannig. 

 

Í skóla A ræddu þátttakendur kosti bókasafna á þann veg að þar væri 

hægt að sitja með öðrum, þó að þeir séu ekki endilega að læra saman: 

   

N1: Finnst ykkur ekki notalegt að sitja með öðrum, þó að þið séuð 

að læra í myndmennt, þú veist. 

N2: Já, eins og á bókasafni þegar við voru að gera prófið áðan, það 

var ógeðslega fínt. 

 

Í skóla E ræddu þátttakendur um hve kósý bókasafnið í þeirra skóla væri 

og þar liði þeim vel: 

 

 R: Er bókasafn hér í skólanum. 

 N1: Ehh já. 

 N2: En það er ferlega lítið samt. 

 N1: En það er samt mjög kósý sko. 

N2: En það er sko, það er svona skipt upp þú veist, þannig að maður 

þarf ekki, þú veist að horfa á alla í kringum sig. 
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N1: Það er líka teppalagt rétt áður en maður kemur upp sko. Maður 

finnur alveg mjúkt, svo kemur maður á parket allt í einu og þá bara 

eeeeee, komin á bókasafnið.  

Í skóla D var ekki bókasafn og þegar þátttakendur voru spurðir út í það 

hvort þeir myndu vilja breyta aðstæðum í skólanum voru þeir sammála því 

að bókasafn væri það sem vantaði helst. 

Neikvætt viðhorf þátttakenda til bókasafns kom ekki oft fram en 

þátttakendur í skóla C ræddu að neikvætt væri þegar nemendur vildu læra á 

safninu en þar væru aðrir nemendur sem virtu ekki reglurnar um að hafa 

hljóð: 

N1: Þá voru svona borð svona einhversstaðar bak við og þú veist, 

þar voru svona litlir hópar sem voru að tala og þú veist, þeir voru 

ekkert inni á bókasafni til að læra, þeir voru bara þarna eins og ég 

veit um vinahóp sem sat alltaf bara inn á bókasafni. 

Þátttakendur héldu áfram að fjalla um bóksafn og gerðu opnunartíma 

þeirra að umræðuefni: 

 

 N1: Við erum með bókasafn hérna. 

 N2: Já, en það er alltaf lokað um helgar. 

 N1: Já, þú meinar. 

N2: Ég fer á bókasafnið og við megum það ekki, mér finnst það vera 

bull.  

 

Þátttakendur virtust í heildina hafa jákvætt viðhorf gagnvart bókasöfnum 

þó að þeir tilgreindu ekki mjög ítarlega hvað það væri í raun sem heillaði þá 

við það annað en að þar væri ró til að læra. Líkt og með námsumhverfið að 

sitja við lestur í friði og ró virðst þátttakendur helst vilja nota námsumhverfi 

sem þetta við t.d. próflestur eða þegar þeir þurfa að einbeita sér. 

4.1.12 Í tæknistofu 

Myndin sýnir mjög tæknilega stofu sem þátttakendur höfðu ekki upplifað í 

sínu námi. Ljósmyndin gæti hugsanlega hafa verið villandi fyrir 

þátttakendur, þar sem ætlunin var að sýna námsumhverfi, þar sem tæknin 

væri vel nýtt, enn betur en nú er almennt gert í skólum. Í því tæknilega 

samfélagi sem við búum í, er líklegt að slíkt námsumhverfi muni ryðja sér til 

rúms að eitthverju leyti, þó það verði ekki endilega eins og ljósmyndin sýnir. 
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Mynd 14: Í tæknistofu (mynd l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þetta námsumhverfi var aðeins valið af þremur nemendahópum. Það 

lenti aldrei í 1. röð, einu sinni í 2. röð, tvisvar sinnum í 3. röð en aldrei í 4. og 

5. röð (sjá töflu 3 og mynd 16). Kom nokkuð á óvart hversu sjaldan þetta 

námsumhverfi var valið þar sem sú kynslóð, sem er við nám í 

framhaldsskólum í dag, notar tæknina mjög mikið. Líkleg ástæða þess, að 

tæknistofan var svo sjaldan valin, gæti hafa verið sú að þátttakendur höfðu 

ekki séð svona stofu. Þó var reynt að koma í veg fyrir að láta það hafa áhrif 

og segja þeim að þeir gætu ímyndað sér hvernig þeim myndi líka að læra í 

svona tæknistofu án þess að hafa upplifað það. Þátttakendur í skóla G 

sögðu: 

 

 N1. Við höfum aldrei gert neitt líkt þessu. 

 N2: Nei, akkúrat ekki, eigum við ekki bara að taka það út? 

 

Og í skóla C kom fram sams konar viðmót: 

 

N1: Ég hef bara aldrei komið í svona framtíðarstofu, þannig að ég 

veit það ekki. 

 

Þátttakendum í skóla H fannst erfitt að að átta sig á hvernig slík 

tölvustofa ætti að vera: 
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N1: Við getum náttúrulega bara skilið hana útundan, af því að við 

þekkjum þetta ekki. 

 N2: Já, við vitum ekki, enga reynslu af þessu. 

N3: Ég hef líka enga reynslu af þessu, að maður sé með svona sitt 

eigið. 

N1: Nei nákvæmlega. 

N3: Þannig að ég veit ekki, kannski er þetta þægilegra, kannski ekki. 

N2: Ég get bara varla séð það fyrir mér. 

 

Umræður þátttakenda um tæknistofuna voru þó frekar jákvæðar 

almennt og ljóst að tæknin virðist heilla nemendur. Þátttakendur í skóla C 

sögðu til að mynda að 90% af tímanum (í skólanum) væru nemendur í tölvu 

(eða síma). Þegar þátttakendur eru spurði um hvort þeir gætu hugsað sér að 

læra í svona námsumhverfi segja þeir í K skóla eftirfarandi: 

 

N1: Mér finnst tæknistofa vera alveg bara, hljóma svolítið „cool“ 

sko, en það fer náttúrulega eftir því hvað „subject“ þú ert að læra. 

 

Þegar rannsakandi spyr þátttakendur í öðrum skóla út í hvort þeir gætu 

hugsað sér að læra í svona tæknistofu segja þeir óhikandi: 

 

 N2: Já, algjörlega. 

 N3: Já. 

 

Þátttakendur í skóla D settu þetta námsumhverfi í 2. röð og sögðu að 

þeim fyndist tæknistofan geggjuð og flott. Í skóla A sagði einn nemandi að 

tæknistofan væri skemmtileg en aðrir tveir sögðust ekki vilja svona tækni. 

Það var í eina skiptið sem neikvætt viðhorf kom fram varðandi þetta 

námsumhverfi þótt ekki hafi komið fram hvers vegna viðkomandi vildi ekki 

svona tækni. 

Þátttakendur voru jákvæðir gagnvart tæknistofu en virtust velja hana 

sjaldan þar sem þeir höfðu ekki séð slíka stofu í raun. Líklegt verður þó að 

telja að eitthvert form tæknistofu verði komið í marga skóla þegar fram líða 

stundir, en ómögulegt er þó að segja hvernig sú þróun verður að öðru leyti 

en því að tæknin mun verða mun meiri en nú er. 
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4.2 Tölfræðileg samantekt, forgangsröðun nemenda 

Gagnlegt er að skoða með myndrænum hætti hversu oft eða sjaldan hver 

mynd var valin, óháð því hvar myndin lenti, en eins og fram hefur komið þá 

áttu þátttakendur að nota a.m.k. 9 myndir af 12 til að raða í demantinn svo 

dreifingin var nokkur. Það gefur hins vegar góða vísbendingu um hve vel 

nemendur þekkja það námsumhverfi sem um ræðir, hversu oft það var valið 

af þeim. 

 

Mynd 15: Yfirlit yfir hve oft hver mynd var valin (af 17 nemendahópum). 

 

Eins og lesa má af mynd 15 var hefðbundin skólastofa, þar sem allir snúa 

fram og horfa á töflu og/eða kennarann (mynd a), það námsumhverfi sem 

þátttakendur völdu að nota í öllum viðtölunum sautján. Það kemur kannski 

ekki á óvart þar sem þetta námsumhverfi hefur verið hvað hefðbundnast í 

skólum í gegnum tíðina og nemendur þekkja hvað best. 

Setið í hópum, ekki endilega hópavinna (mynd b) og hópavinna, hvar sem 

er (mynd d) voru valin næst oftast, eða sextán sinnum hvor. Það er 

námsumhverfi sem nemendur þekkja einnig flestir mjög vel og því kemur 
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það heldur ekki á óvart að þátttakendur hafi valið að nota það í öllum 

viðtölum nema einu. 

Í vettvangsferðum utan skólans, í náttúrunni eða á vinnustöðum (mynd 

g) og bókasafn (mynd k) voru báðar valdar í fimmtán viðtölum og vinna einn 

við tölvu, getur verið hvar sem er (mynd e) var eina námsumhverfið sem var 

valið í fjórtán viðtölum. 

Námsumhverfin, setið við einkaborð í skólanum (mynd c), tölvustofa 

(mynd f) og að sitja einn við lestur í friði og ró (mynd i) voru notuð í þrettán 

viðtölum og fyrirlestrasal (mynd h) völdu þátttakendur að hafa í tólf 

viðtölum. 

Það námsumhverfi, sem sjaldnast var valið með í viðtölum, var list- og 

verkgreinastofa (mynd j), valið í tíu viðtölum og tæknistofa (mynd l) var 

aðeins valin þrisvar sinnum, sennilegast vegna þess að nemendur hafa ekki 

séð slíkt námsumhverfi.  

4.2.1 Hve oft lendir hver mynd í röðum demantsins 

Þegar búið er að taka saman allar myndir sem valdar voru er áhugavert að 

skoða hvar myndirnar hafa lent í demantinum. Á mynd 16 sést hvernig 

þátttakendur völdu myndirnar eftir röðum 1, 2, 3, 4 og 5 (merktar með 

bókstöfum: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k og l, sjá töflu 1). Fjólublái liturinn sýnir hve 

oft hver mynd lendir í 1. röð (efstu röð), rauði liturinn sýnir hve oft 

námsumhverfið lendir í 2. röð, blái liturinn sýnir hve oft námsumhverfið 

lendir í 3. röð, ljósgræni liturinn sýnir 4. röð og guli liturinn sýnir hve oft 

námsumhverfið lendir í 5. röð. 
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Mynd 16: Yfirlit yfir í hvaða röð hver mynd lenti. 

Hafa verður í huga að raðirnar mynduðu demant eins og sýnt hefur verið 

hér að framan og því ljóst að flestar myndir röðuðust í 3. röð því þar var 

pláss fyrir þrjár myndir, í röð 4 og 2 röðuðust tvær myndir og í röð 1 og 5 var 

pláss fyrir eina mynd. Þátttakendur gátu valið að bæta við myndum við 

hverja röð ef þeir óskuðu þess. Í þrettán skiptum af sautján var ein mynd 

valin í 1. röð en í fjögur skipti völdu þátttakendur að setja tvær myndir. Í 

einu af þeim tilfellum kusu þátttakendur að hafa námsumhverfi sem ekki 

var ljósmynd af, og þ.a.l. ekki meðtalið í þessum súluritum. Það var 

námsumhverfi þar sem þátttakendur vildu hafa möguleika á að læra í 

lokuðu herbergi. Í hinum þremur tilfellunum voru tvær myndir valdar þegar 

þátttakendur voru annaðhvort ekki sammála um hvað ætti að vera í 1. röð 

eða þeim þótti bæði námsumhverfin jafn góð. 

Á mynd 16 sést glögglega að val þátttakenda dreifðist nokkuð, sem gefur 

til kynna hve þarfir nemenda eru ólíkar. Efstu raðirnar tvær gefa hins vegar 

góðar vísbendingar um hvað hentar flestum nemendum vel og því er 

áhugavert að skoða nánar hvers konar námsumhverfi það er. Á mynd 17 eru 

efstu tvær raðirnar settar saman í eitt súlurit þar sem bókstafirnir eru tákn 

fyrir námsumhverfið sem við á (sjá töflu 2). 
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Eins og myndin sýnir eru aðstæður þar sem nemendur sitja í hópum en 

ekki endilega að vinna í hópum (mynd b) það námsumhverfi sem oftast var 

valið í 1. röð. Alls völdu þátttakendur þetta námsumhverfi fjórum sinnum í 

efstu röð. 

Á eftir mynd b komu þrjár myndir sem þátttakendur völdu jafnt oft eða 

þrisvar sinnum í efstu röð, að sitja við sitt einkaborð í skólanum (mynd c), 

sitja einn við lestur í frið og ró (mynd i) og í list- og verkgreinastofum (mynd 

j). 

Sé tekið saman hvaða mynd þátttakendur völdu í bæði fyrstu og 2. röð 

kemur í ljós að ljósmyndin bóksafn (mynd k) var valin oftast, samtals ellefu 

sinnum. Tvisvar sinnum var myndin valin í efstu röð en níu sinnum í 2. röð. 

Næst á eftir bókasafni var myndin að sitja einn við lestur í frið og ró (mynd 

i), samtals valin átta sinnum og þar á eftir voru tvær myndir valdar, að vinna 

einn við tölvu, getur verið hvar sem er (mynd e) og vettvangsferðir utan 

skólans í náttúrunni eða á vinnustöðum (mynd g). Báðar myndirnar voru 

samtals valdar sjö sinnum í 1. og 2. röð. 

Vísar valið til þess að nemendur kjósa námsumhverfi þar sem þeir geta 

unnið sjálfsætt en einnig haft val um að eiga samskipti við aðra nemendur, 

Mynd 17: Yfirlit yfir hversu oft hver mynd var valin i 1. og 2. röð. 
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þ.e.a.s. í friði og ró eða með öðrum nemendum. Samneyti við aðra 

nemendur virðist því vera nemendum mikilvægt en sjálfstæðið einnig. 

Það námsumhverfi, sem þátttakendur völdu aldrei í fyrstu eða aðra. röð 

er tölvustofa (mynd f). Þátttakendur virtust lítið hrifnir af tölvustofum og 

fannst eins og þær „þrengdu að sér“ eins einn nemandi lýsti því. 

Fyrirlestrarsalur (mynd h) og tæknistofa (mynd l) lentu báðar einu sinni í 

annarri röð en aldrei í þeirri fyrstu. Fyrirlestrarsalur virðist höfða lítið til 

nemenda, enda frekar ósveigjanlegt námsumhverfi þar sem nemendum er 

gert að sitja og hlusta án þess að taka þátt eða eiga mikil samskipti við aðra. 

Tæknistofan var aðeins valin þrisvar sinnum af sautján og því ekki óeðlilegt 

að það námsumhverfi sé hvorki oft í efstu né neðstu röðum demantsins. 

Sveigjanlegt rými og val um að vinna sjálfstætt eða ekki, virðist frekar vera 

það sem nemendur kjósa ef horft er til þeirra námsumhverfa sem 

þátttakendur völdu í 1. og 2. röð. 

Þegar skoðað er hvaða námsumhverfi þátttakendur völdu oftast í neðstu 
raðirnar (nr. 4 og 5) eða sem aðstæður þar sem þeim finnst ekki gott að 
læra, kemur í ljós að tölvustofan (mynd f) er þar oftast valin eða ellefu 
sinnum, fjórum sinnum í 5. röð og sjö sinnum í 4. röð (sjá mynd 18). Á eftir 
tölvustofunni er hefðbundin kennslustofa (mynd a) oftast valin eða níu 
sinnum, þrisvar sinnum í 5. röð og sex sinnum í 4. röð. 

Mynd 18: Yfirlit yfir hversu oft hver mynd var valin í 4. og 5. röð. 
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Samkvæmt vali nemenda virðist því sem hefðbundin uppröðun í 

skólastofum sé ekki það námsumhverfi sem nemendum finnist gott að læra 

í, hvorki þar sem nemendur eru fyrir framan tölvu, í hefðbundinni 

uppröðun, né í skólastofu þar sem nemendur snúa fram og horfa á töflu 

og/eða kennarann. 

Það námsumhverfi, sem nemendur völdu einnig oft í neðstu raðirnar, var 

fyrirlestrarsalur (mynd h) og hópavinna, hvar sem er (mynd d). 

Fyrirlestrasalur var valin þrisvar sinnum í 5. röð og fjórum sinnum í 4. röð en 

hópavinna var hins vegar valin tvisvar sinnum í 5. röð og fimm sinnum í 4. 

röð. Virðist það haldast nokkuð í hendur við það sem áður hefur komið fram 

að nemendur kjósa ekki námsumhverfi þar sem auðvelt er að vera óvirkur 

eða í litlum samskiptum. 

Til að glöggva sig betur á viðhorfi nemenda er gagnlegt að skoða hvaða 

námsumhverfi voru aldrei valin í neðstu raðirnar, nr. 4 og 5. Tæknistofa 

(mynd l) var aldrei valin í neðstu raðirnar tvær. Mikilvægt er þó að hafa í 

huga að nemendur völdu þetta námsumhverfi aðeins þrisvar sinnum í öllum 

viðtölunum en tilgreindu þó að þeim finnst námsumhverfið heillandi, en 

þekktu það ekki. Námsumhverfið að sitja einn við lestur í frið og ró (mynd i) 

var aldrei valið í neðstu röðina en einu sinni í 4. röð. Gefur það vísbendingu 

um það sem áður hefur verið sagt, að nemendum þykir mikilvægt að hafa 

kost á að læra í friði og ró. 

4.2.1.1 Hvernig námsumhverfi kjósa nemendur? 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir því, út frá viðtölum við nemendur 

og uppröðun ljósmynda af námsumhverfi, hvert viðhorf nemenda er til 

mismunandi námsumhverfis með hliðsjón af því hvar þeim finnst gott að 

læra og hvar ekki. Niðurstaðan sýnir að nemendur velja helst námsumhverfi 

þar sem þeir hafa einhvers konar svigrúm í efstu raðir demantsins en velja 

námsumhverfi, sem er í mjög föstum skorðum og gerir ráð fyrir einhæfum 

aðferðum til náms, í neðri raðirnar. 

4.3 Námsumhverfi í skólastofum 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr 130 kennslurýmum í níu 

framhaldsskólum á Íslandi. Um er að ræða lýsingar á umhverfi kennslurýmis 

og uppröðun borða. Áhersla var lögð á að fá innsýn inn í námsumhverfi 

nemenda sem gat verið með ýmsu móti, oftast hefðbundin skólastofa en 

einnig opið rými eða verkstærði. 

Í þessu verkefni var námsumhverfinu skipt upp í fjóra flokka út frá 

skipulagi í kennslurýminu. 
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 Kennslurými þar sem borðum var raðað hefðbundið í röðum (2–4 
raðir eða hlið við hlið þvert yfir stofuna) eða í „u“. 

 Kennslurými þar sem borðum var raðað saman í nokkra klasa  
(nokkrum borðum raðað saman). 

 Kennslurými þar sem var óhefðbundið skipulag (opið rými, salur, 
útikennsla eða annað). 

 Kennslurými sem var verkstæði eða sundlaug og íþróttir. 

Þegar skoðað er hvernig hlutfallsleg skipting námsumhverfis er eftir þeim 

fjórum flokkum, sem tilgreindir voru hér að ofan, kemur í ljós að í 130 

vettvangslýsingum eru 81 kennslurými hefðbundin skólastofa þar sem 

borðum er raðað í 2–4 raðir, hlið við hlið, þvert fyrir stofuna eða í „u“, 

samtals 63%. Kennslurými, þar sem borðum er raðað nokkrum saman í klasa 

og 4–6 nemendur sitja við saman, var í 20 kennslurýmum eða 15%. 

Þriðji flokkur námsumhverfis er kennslurými þar sem er óhefðbundið 

skipulag. Þá er átt við t.d. eitt eða tvö stór borð í kennslustofu, opið rými, 

salur, hringborðsumræða í þægindastólum, útikennsla eða annað. Í 

vettvangsathugun reyndist 22 kennslurými vera óhefðbundin eða 17%. 

Fjórði flokkurinn var kennslurými sem var verkstæði, íþróttasalur eða sund. 

Það reyndist vera í 7 skipti eða í 5% tilfella. 
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Tafla 4: Hvernig er námsumhverfi í framhaldsskólum 

 

1 

 

Kennslurými þar sem skipulag er hefðbundið  

 

81 rými 

 

63% 

 

 

2 

 

Kennslurými þar sem 4–6  borðum er raðað  

saman  

 

 

20 rými 

 

15% 

 

3 

 

Kennslurými þar sem er óhefðbundið skipulag  

 

 

22 rými 

 

17% 

 

4 

 

Verkstæði, sund og íþróttir 

 

 

7 rými 

 

5% 

  130 rými 100% 

 

Gagnlegt er að skoða dæmigerða vettvangslýsingar á kennslurými eftir 

flokkunum fjórum. Hefðbundið kennslurými, sem var 63% af námsumhverfi 

skólanna, var m.a. lýst þannig: 

 

Stofan er á neðstu hæð, háir gluggar á einum vegg. Ljósgræn 

gluggatjöld. Tómir skápar undir efri gluggum. Hvít tússtafla. Lokaður 

skápur við töflu. Ekkert á veggjum nema klukka. Gamall myndvarpi í 

horni. Borðum raðað þremur til fjórum saman í átta klösum í þremur 

röðum. Nemendur sitja á stólum úr tré með bleikum stoppuðum setum. 

Skjávarpi í lofti. Öll ljós kveikt og opið fram á gang. 

 

Fartölva á kennaraborði. Tússtafla að baki. Heimskort við hliðina. Hinum 

megin við töflu er skápur og hillur með ýmsum pappírum. Skjávarpi í 

lofti. Á dyravegg er vaskur og spegill. Hinum megin við dyrnar eru plaköt 

á vegg (tengd sögu og áróðri fyrir hjólreiðum), einnig bókahillur með 

sögubókum. Á endavegg eru teikningar eftir nemendur og þrjú gömul 

auglýsingaplaköt innrömmuð. Á gluggavegg eru sex teikningar eftir 

nemendur. Klukka fyrir ofan töflu. Flúorljós í lofti. Nemendur sitja í 

röðum. 
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Námsumhverfi þar sem borðum er raðað í „u“ og var flokkað með í 

hefðbundið námsumhverfi (63%), var 4% af þeirri tölu. Því var m.a. lýst 

svona: 

 

Borðum raðað í „u“ og síðan 2 raðir inni í u-inu þvert yfir stofuna. Ljósar 

borðplötur og stólar með bláu tauáklæði. Sex síðir gluggar á vegg gegnt 

dyrum. Rauð hurð og gluggar fram á gang við hlið hennar. Rimlagardínur 

fyrir gluggunum. Löng hvít tússtafla. Kennaraborð í horni t.v. við töfluna 

með kennaratölvu. Klukka yfir töflunni. Hinum megin við töflu er lítil hilla 

með lokuðum skáp neðst. Þar eru hljómflutningstæki. Skjávarpi í lofti og 

tjald í horni við glugga, hjá kennaraborði. Á endavegg er eitt málverk. Á 

dyravegg er korktafla með engu á. Gildi skólans í ramma á vegg við hlið 

korktöflu. Mild flúorlýsing. Ljós gólfdúkur á gólfi. 

 

Kennslurými þar sem borðum var raðað saman í klasa, voru 15% af 

námsumhverfi í framhaldsskólum. Dæmi um vettvangslýsingu á slíku 

námsumhverfi fer hér á eftir: 

 

Stofan er í raun tvær samliggjandi stofur. Í annarra stofunni eru 

marghyrnd borð en í hinni venjuleg skólaborð. Borðum var raða þannig 

að uppröðunin bauð upp á hópvinnu þar sem í hverjum hópi gætu verið 

fjórir nemendur. 

 

Skólastofan nokkurn veginn kassalaga. Dyr af gangi fyrir henni miðri, 

stórir gluggar við hlið dyranna, hinum megin nokkrir gluggar, sumir með 

lituðu gleri. Tússtafla með skjávarpatjaldinu yfir, sá veggur er hrár 

steypuveggur. Listaverk á vegg stofunnar. Kennaraborð og tölva við 

glugga. Aftast til vinstri séð frá kennaraborði og töflu er gluggi út á 

gang. Fjórir hátalarar í loftinu á stofunni. Nemendaborðunum raðað í 

ólíka klasa. Mismunandi form á þeim og sæti fyrir 4–7 nemendur við 

hvern klasa. 

 

Að lokum er áhugavert að skoða óhefðbundið kennslurými sem var 17% 

af því námsumhverfi sem skoðað var í skólunum níu: 

 

„Opinn tími“ á svonefndu stærðfræðisvæði. Á svæðinu eru 5 misstór 

lokuð kennslurými sem opnast út í miðjurými. Í miðjurýminu eru um 10 
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vinnusvæði eða hópborð. Nemendur sitja þar saman í hópum frá tveimur 

upp í fjórir saman. Stólar við borðin eru snúanlegir tréstólar með 

grágrænni tausetu. Nær allir nemendur eru með tölvu fyrir framan sig. 

Kennarar (5–6) sitja saman við tvö hópborð á einu svæði í miðrýminu. 

Listaverk á veggjum. Grindur með trérimlum eru utan um ofna á 

veggjum. 

 

Ekki er um hefðbundna skólastofu að ræða heldur fór kennslan/námið 

fram í mjóu rými sem breikkaði við endana og opnast við enda gangs. 

Vinstra megin eru þrjú borð, pláss fyrir tvo nemendur við tvö þeirra og 

einn nemanda við það þriðja. Í miðju rýminu er lítið hringlaga borð en 

þar hefur kennari bækistöðvar sínar. Á borðinu er spjaldtölva og 

„föndurkassi“ með lími, skærum, litum, kennaratyggjói o.fl. og 

pappakassi með litlum vinnuheftum sem nemendur nota í tímum. Hægra 

megin í rýminu er eitt hringlaga borð og tveir stólar við það og svo 

aflangt borð þar sem páss er fyrir sex nemendur. Við þessi borð eru 

þriggja sæta sófar en allir stólar eru á hjólum og hægt er að stilla hæð 

þeirra. Veggurinn á móti, þegar gengið er inn í rýmið, er hallandi og 

stórir gluggar á honum sem gera rýmið nokkuð bjart. Gluggar eru einnig 

í sitt hvorum endanum og er glerið að hluta til litað grænt og eru sófarnir 

að hluta til í sama lit. Við hlið glugganna er viðarklæðning. Úti á gólfi í 

miðju rýminu er flettitafla. Úr lofti hanga hringlaga flúorljós í 

mismunandi hæð. 

 

Þegar lýsingar kennslustofanna eru skoðaðar eftir þeim flokkum, sem hér 

hafa verið gerðir, má segja að vettvangslýsingarnar endurspegli þá 

möguleika sem nemendur hafa til mismunandi lærdómsaðferða. Þar sem 

nemendur sitja í hefðbundnum röðum í kennslustofu virðast möguleikar á 

sveigjanlegum námsleiðum fremur litlir þar sem námsumhverfið er í fremur 

föstum skoðum. Þar sem nemendur sitja í klösum (nokkur saman við borð) 

aukast möguleikar þeirra til að vinna á mismunandi hátt og sveigjanleiki er 

meiri, eins og tekið var fram í vettvangslýsingu þar sem sagt er að 

námsumhverfið bjóði upp á hópavinnu. Í óhefðbundnu kennslurými hafa 

nemendur enn meiri möguleika á mismunandi námsleiðum, í sveigjanlegu 

námsumhverfi þar sem nemendur hafa valmöguleika. 
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4.4 Áhrif nemenda 

Í rannsóknarspurningu verkefnisins er m.a. spurt hvort nemendur hafi 

möguleika á að hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Það var skoðað út frá 

vettvangslýsingum hverrar kennslustundar, hvort nemendur höfðu val um 

það hvar þeir læra en einnig var reynt að fá fram í viðtölum við nemendur, 

hvort þeir teldu sig geta haft áhrif á nám sitt almennt. 

Þegar vettvangslýsingar kennslustunda eru skoðaðar kemur í ljós að í 

hefðbundnum kennslustundum, sem er í 63% tilfella námsumhverfi sem 

nemendur eru í, virðist sem þær séu í nokkuð föstum skorðum og 

sveigjanleiki lítill í tengslum við námsumhverfi. Kennarar virðast ekki bjóða 

upp á að nemendur breyti um námsumhverfi og nemendur spyrja ekki um 

það. Hér eru dæmi um lýsingar rannsakanda á þremur kennslustundum í 

hefðbundnu kennslurými: 

 

Kennslustundin einkenndist af beinni einhliða miðlun í klst. Kennari 

notaði glærur og gekk fram og til baka framarlega í stofunni vegna 

plássleysis. Hann var líflegur, sagði skemmtilega frá og notaði líkamann 

mikið sem frásagnartæki ásamt því að benda á töfluna. Nemendur 

spurðu annað slagið og þá einkum fjórir áhugasamir nemendur. Hinir 

voru hljóðir. Kennari spurði salinn nokkrum sinnum. Nokkrir gripu í 

símann sinn þegar líða fór á kennslustundina og einn nemandi fór í 

tölvuna í tölvuleik. 

 

Léttur andi var í tímanum, kennari mjög hressilegur í fasi og grínaðist 

góðlátlega með sjálfan sig og nemendur. Notaði nöfn mikið. Nemendur 

voru flestir virkir.  Uppröðun í stofunni var óheppileg fyrir vinnu af þessu 

tagi þar sem kennari átti erfitt með að halda tengslum við alla nemendur 

og nokkuð erfitt var að skapa umræðu. 

 

Kennari talaði allan tímann, nemendur voru óvirkir með öllu enda ekki 

ætlast til annars af þeim í þessari kennslustund en að þeir væru hljóðir. 

Þeir voru hvorki spurðir spurninga né var efni tímans rammað inn á 

nokkurn hátt með aðstoð töflu, kennslubókar, upprifjunar né annars. 

 

Sýna vettvangslýsingarnar þrjár nokkuð ólíkar kennslustundir sem hægt 

er að álykta út frá, um áhrif nemenda á námsumhverfi sitt. Í fyrstu 

lýsingunni virðist kennslustundinni vera stýrt af kennaranum með nokkuð 

beinni einhliða miðlun í eina klukkustund þar sem nemendur höfðu líklega 
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ekki mörg tækifæri til að hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Í annarri lýsingunni 

var léttur andi í kennslustofunni og nemendur flestir virkir. Áhrif þeirra 

komu ekki fram í lýsingunni en hugsanlega gætu nemendur haft áhrif á 

námsumhverfi sitt í slíkri kennslustund ef þeir óskuðu eftir því. Í síðustu 

vettvangslýsingunni var augljóst að  nemendum var ekki ætlað að hafa áhrif. 

Í einum skóla var nemendum boðið upp á að vinna verkefnin sín í öðru 

námsumhverfi. Nemendur gátu þá farið út úr kennslustofunni og unnið í 

annarri stofu, frammi á gangi eða þar sem þau vildu. Virtust nemendur 

þekkja fyrirkomulagið og nýttu sér það margir. Þessi skóli var undantekning 

frá öðrum í rannsókninni að þessu leyti. Eftirfarandi lýsingar kennslustunda 

var gerð í þessum skóla: 

 

Kennslustundin einkenndist af frjálsri verkefnavinnu nemenda. Mjög 

afslappað andrúmsloft var í stofunni, nemendur fóru út og komu aftur, 

að því er virtist að vild. Kennari gekk á milli nemenda og ræddi við þá á 

óformlegan hátt um hugmyndir þeirra í verkefnavinnunni. Greinilegt var 

að kennari vildi að nemendur þróuðu hugmyndir sínar sjálfir og fyndu 

leiðir til að útfæra þær. 

 

Áfanginn er n.k. frumkvöðlamennt. Nemendur vinna í hópum eða 

einstaklingslega að því að skapa eitthvað úr endurnýtanlegu efni. 

Nemendur dreifast í allar áttir rétt eftir að tíminn byrjar og einungis 2 – 3 

nemendur eru eftir í stofunni. Þau fara flest í fjölnýtistofu í kjallara til að 

vinna verefnin sín.  Þau vinna með samtals sex hugmyndir í áfanganum, 

eru núna að vinna þá fimmtu. Þau fá einnig að nýta aðstöðu í 

nærliggjandi grunnskóla og á verkstæðum í bænum. Nemendur ráða 

nánast alveg hvað þau gera og hvernig en skila skýrslu og mynd fyrir og 

eftir um hverja hugmynd. 

 

Í þessum skóla virtust kennslustundir einkennast af því að leiða 

nemendur inn á þá braut að þeir réðu hvernig og hvar þeir unnu verkefnin 

sín. Hlutverk kennarans virtist fremur vera til leiðsagnar en til að stýra 

nemendum og skilboðin til þeirra eru að þeir hefðu áhrif á nám sitt og hvar 

þeir ynnu verkefnin. 

Í viðtölum við nemendur voru þeir spurðir hvort þeir teldu sig geta haft 

áhrif á nám sitt eða þætti sem tengjast því. Benda niðurstöður til þess að 

nemendur hugsa ekki um námsumhverfi þegar þeir eru spurðir um þætti 

sem hafa áhrif á nám þeirra. Auk þess upplifa nemendur að áhrif þeirra séu 
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lítil almennt.  Nemandi í skóla A sagði að það væri ekki boðið upp á að þeir 

segðu skoðun sína og þátttakendur í skóla D sögðu að þeir hefðu almennt 

ekki tækifæri til að hafa áhrif en myndu hins vegar vilja það ef þeir gætu. Í 

skóla G sögðu þátttakendur að áhrif þeirra væru misjöfn eftir áföngum en 

annars væri það mjög takmarkað og í skóla J sögðu þátttakendur að áhrif 

þeirra væru ekki mikil nema þá í tengslum við valáfanga eða ef nemendur 

óska eftir því að kennari fari betur í námsefnið. Þátttakendur í skóla K sögðu 

að áhrif þeirra væru í því fólgin að segja skoðun sína í nemendakönnun en 

annars hefðu þau ekki „pælt í því“. Í sama streng tóku þátttakendur í skóla E 

sem sögðust ekki vita hvort þeir gætu haft áhrif en töldu að nemendaráðið 

gæti það frekar. 

Niðurstöður sýna að þátttakendur upplifa almennt að áhrif þeirra séu lítil 

á námsumhverfi. Það styðja viðtölin sem gefa vísbendingar um að 

nemendur hafi almennt lítil áhrif auk þess sem þátttakendur nefna ekki 

námsumhverfi þegar þeir eru spurðir um hvort þeir telja sig geta haft áhrif á 

nám sitt eða þætti sem tengjast því. Í vettvangslýsingum kemur jafnframt 

fram að nemendur virðast sjaldan fá tækifæri til að hafa áhrif á það hvar 

þeir læra því algengt er að kennslustundin sé í fastmótuðu námsumhverfi 

þar sem sveigjanleiki er lítill, að undanskyldum þeim skóla sem skar sig úr að 

þessu leyti. 

4.5 Samantekt 

Eins og fram hefur komið kjósa nemendur, sem rætt var við, námsumhverfi 

sem býður upp á ákveðinn sveigjanleika þar sem val er um að vinna 

sjálfstætt eða í samvinnu við aðra. Dæmi um slíkt námsumhverfi er þegar 

nemendur sitja í hópum án þess að vera endilega að vinna saman eða þegar 

nemendur sitja á bókasafni og hafa val um að sitja einir í friði og ró eða með 

öðrum. Nemendur telja jákvæða þætti þess að læra í slíku námsumhverfi 

vera m.a. þá að þar upplifa þeir meiri sveigjanleika í námi, og það kemur 

jafnframt betur til móts við fleiri nemendur. 

Námsumhverfi, sem nemendur töldu ekki góðan stað til að læra, er 

meira í „föstum skorðum“. Dæmi um slík námsumhverfi eru tölvustofur og 

hefðbundin skólastofa þar sem nemendur sitja í röðum eða hlið við hlið 

þvert yfir stofuna og sveigjanleiki er lítill. Munurinn virðist því liggja í því að í 

námsumhverfi, sem nemendum líkar, hafa þeir meiri sveigjanleika og val um 

vinnuaðferðir en það sem nemendur líkar síður er námsumhverfi sem býður 

upp á lítinn sveigjanleika.  

Niðurstöður vettvangsathugana benda til að í 63% tilfella sitji nemendur 

í hefðbundnu námsumhverfi en kjósa fremur námsumhverfi sem er 
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sveigjanlegra en almennt er. Þegar skoðað er hvort nemendur geti haft áhrif 

á námsumhverfi sitt þá virðast þau ekki vera mjög mikil, nemendur upplifa 

ekki að þeir hafi áhrif almennt, einhverjir hugsa ekki út í það að þeir gætu 

haft áhrif en flestir tengja ekki námsumhverfi við það sem hefur áhrif á nám 

þeirra. Vettvangslýsingar kennslustunda sýna jafnframt fram á að nemendur 

virðast ekki hafa mikinn sveigjanleika og séu almennt í nokkuð „föstum 

skorðum“ inni í kennslustofunni. Kennarar virðast ekki bjóða upp á að 

nemendur breyti um námsumhverfi og nemendur spyrja ekki um það. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og svör við 

rannsóknarspurningum rædd í ljósi fræðilegs hluta verkefnisins. Þrjár 

rannsóknarspurningar liggja til grundvallar, ein meginspurning og tvær 

undirspurningar: Hverjar eru hugmyndir nemenda um gott námsumhverfi? 

Hvernig samræmast hugmyndirnar námsumhverfi framhaldsskóla? og telja 

nemendur sig geta haft áhrif á námsumhverfi eða þær aðstæður sem þeir 

læra við? Kaflanum er skipt í fimm hluta þar sem reynt er að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Í fyrsta hluta kaflans verður fjallað um hvernig 

námsumhverfi nemendur kjósa að læra í og hvað einkennir það. 

Niðurstöður eru ræddar m.a. í ljósi áætlunar OECD um námsumhverfi fyrir 

skóla 21. aldarinnar og laga um framhaldsskóla, en einnig út frá 

rannsóknum annarra sem fjallað var um í fræðilegum hluta verkefnisins. 

Jafnframt verður fjallað um hvað einkennir námsumhverfi sem nemendum 

líkar síður. Í öðrum hluta er skoðað hvort hugmyndir nemenda samræmist 

námsumhverfi eins og það er í framhaldsskólum og í þriðja hluta kaflans 

verður rætt um hvort nemendur upplifi að þeir geti haft áhrif á 

námsumhverfi sitt. Rannsóknir og kenningar annarra verða einnig bornar 

saman við þá niðurstöðu. Í fjórða hluta kaflans verða kostir og takmarkanir 

rannsóknarinnar ræddar og að lokum eru settar fram hugmyndir um 

hagnýtt gögn rannsóknarinnar. 

Svara var leitað með viðtölum við nemendur og með 

vettvangsathugunum í framhaldsskólum þar sem markmiðið var að fá fram 

viðhorf nemenda til námsumhverfis í framhaldsskólum og hvar þeim finnst 

gott að læra. Einnig var borið saman hvernig námsumhverfi 

framhaldsskólanna samræmist hugmyndum nemendanna en jafnframt var 

reynt að fá fram hvort nemendur fái tækifæri til að hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt. Í vettvangsathugunum kom fram að námsumhverfi í 

framhaldsskólum er í 63% tilfella ekki það sem nemendur kjósa helst, en þá 

sitja nemendur við einstaklingsborð í röðum í almennri kennslustofu. Í 15% 

tilfella sitja nemendur við borð 4–6 saman, í 17% tilfella er námsumhverfi 

óhefbundið og í 5% tilfella er námsumhverfi verkstæði, íþróttir eða sund. 

Niðurstöður viðtala við nemendur sýndu að ákveðin tengsl eru á milli þess 

námsumhverfis, sem nemendum finnst gott að læra í, og þess 

námsumhverfis sem nemendum þykir ekki gott að læra í. Viðhorf nemenda 
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er jákvæðast þar sem þeir hafa val um að vinna sjálfstætt eða í samvinnu 

við aðra og sveigjanlegt námsumhverfi, er til staðar en námsumhverfi, sem 

nemendum þykir ekki jafn gott að læra í, er meira í „föstum skorðum“ og 

sveigjanleiki lítill. 

5.1 Hvernig námsumhverfi kjósa nemendur? 

Hugmyndir nemenda um gott námsumhverfi eru nokkuð skýrar. Fram 

kemur í viðtölum við nemendur að þeir kjósa helst sveigjanlegt 

námsumhverfi þar sem val er um vinnuaðferðir. Með því er átt við 

kennslurými þar sem nemendur hafa t.d. möguleika á að vinna sjálfstætt 

eða í samvinnu við aðra. Dæmi um það er námsumhverfi sem nemendur 

völdu að setja oftast í 1. röð demantsins, setið í hópum, ekki endilega 

hópavinna (mynd b). 

Námsumhverfi, sem þátttakendur völdu næst oftast í efstu röðina voru 

að sitja við sitt einkaborð í skólanum (mynd c), sitja einn við lestur í friði og 

ró (mynd i) og í list- og verkgreinastofu (mynd j). Gefur það góða 

vísbendingu um að nemendur vilja fá að læra sjálfstætt í friði og ró en hafa 

jafnframt möguleika á að vinna í fjölbreyttu námsumhverfi. Kenkmann 

(2011) leggur áherslu á að nemendur fái val um að vinna í slíku 

námsumhverfi því það skiptir máli fyrir nemendur sem hafa ólíka reynslu að 

fjölbreytileiki sé til staðar. Fastmótað námsumhverfi sem gefur nemendum 

lítið svigrúm, eins og er í 63% tilfella, hentar því síður. Í samantekt 

fræðimanna í Háskólanum í Newcastle árið 2005 á nokkrum rannsóknum 

um hvað nemendur töldu hjálpa sér námslega kom einnig fram að 

sveigjanlegt námsumhverfi, eins og t.d. mismunandi fyrirkomulag 

uppröðunar í kennslustofum, er jákvætt fyrir nemendur, bæði námslega og 

til að skapa góða nemenda- og skólamenningu. (Higgins, Hall, Wall, Woolner 

og McCughey, 2005). Rannsókn Cencic (2014) sýndi jafnframt fram á að 

nemendur töldu að námsumhverfi, sem kemur til móts við þá, væri góður 

stuðningur við þá í námi og rannsókn Wolsey og Uline (2010) sýndi einnig 

mikilvægi þess að námsumhverfi væri sveigjanlegt til að koma betur til móts 

við nemendur. 

Sé tekið tillit til þess sem nemendur völdu í bæði 1. og 2. röð kemur í ljós 

að nemendur voru mjög jákvæðir gagnvart bókasöfnum (mynd k), enda 

oftast sveigjanlegt kennslurými þar, gott næði til að einbeita sér, hægt að 

vinna einn/ein eða með öðrum og oftast gott aðgengi að heimildum og 

tölvum. Námsumhverfið bókasafn er ekki ósvipað þeim sem voru valin 

oftast í efstu raðir demantins, setið í hópum, ekki endilega hópavinna (mynd 

b), að sitja við sitt einkaborð í skólanum (mynd c) sitja einn við lestur í friði 
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og ró (mynd i), og í list- og verkgreinastofum (mynd j). Þess konar 

námsumhverfi svipar til bókasafns að því leyti að þar geta nemendur unnið 

sjálfstætt í friði og ró eða með öðrum í nokkuð sveigjanlegu námsumhverfi 

eins og list- og verkgreinastofur eru. Óhætt er að segja að góðs samræmis 

gæti því í vali nemenda þegar skoðað er hvernig námsumhverfi þeir völdu 

oftast sem góða staði til að læra. 

Námsumhverfi, sem þátttakendur völdu sem stað þar sem ekki er gott 

að læra, er nánast andstæða þess námsumhverfis sem nemendum líkar vel 

að því leyti að þar er sveigjanleiki lítill og kennslurýmið fastmótað, oft 

hefðbundin kennslustofa þar sem nemendur sitja í 4–6 beinum röðum við 

borð og snúa fram. Þátttakendur völdu slík námsumhverfi, tölvustofu og 

hefðbundna skólastofu oftast í neðstu raðir demantsins sem gefur góðar 

vísbendingar um að nemendur vilja sjá breytingar á því námsumhverfi sem 

þeim er oftast boðið upp á. Síkt námsumhverfi segja þátttakendur búið að 

vera lengi, eða frá því þau voru í grunnskóla, þar líði þeim jafnvel eins og 

þrengt sé að þeim, auk þess sem það sé bæði einhæft og tilbreytingarlaust. 

5.2 Hvernig samræmast hugmyndir nemenda því 
námsumhverfi sem er í framhaldsskólunum? 

Í rannsókninni var einnig lagt upp með að svara spurningunni: Hvernig 

samræmast hugmyndir nemenda um gott námsumhverfi því sem er 

algengast í framhaldsskólum? Eins og hér hefur komið fram þá sýna 

niðurstöður vettvangsathuguna að námsumhverfi í framhaldsskólum á 

Íslandi er sjaldan eins og nemendur kjósa, þ.e. sveigjanlegt námsumhverfi 

þar sem nemendur hafa t.d. val um að vinna sjálfstætt eða með öðrum. 

Aðeins í 15% tilfella er námsumhverfi í framhaldsskólum þannig að borðum 

er raðað 4–6 saman í klasa, en í slíku námsumhverfi eru möguleikar á 

sveigjanleika nokkrir. Óhefðbundið námsumhverfi var í 17% tilfella. Það er 

fjölbreytt fyrirkomulag sem líklega kemur til móts við nemendur í mörgum 

tilfellum. Þegar óhefðbundið námsumhverfi (17%) og klasa umhverfi (15%) 

eru sett saman og flokkuð sem námsumhverfi sem nemendum líkar vel til 

að læra í, er námsumhverfi nemenda í 32% tilfella eins og nemendur kjósa 

helst. Í þeim tilfellum má gera ráð fyrir að komið sé til móts við nemendur 

með nokkuð fjölbreyttum hætti eins og fjallað er um í áætlun OECD um sjö 

þemu fyrir námsumhverfi í skólum 21. aldarinnar (OECD PEB og DfES, 2006). 

Meginstef áætlunarinnar snýr að mikilvægi þess að komið sé til móts við 

nemendur, sveigjanleiki sé til staðar og að fjölbreytt vinnubrögð séu 

valmöguleiki. Í lögum um framhaldsskóla (2008, 33.gr) er gert ráð fyrir því 

að nemendur geti stundað nám í hvetjandi námsumhverfi sem tekur mið af 
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þörfum þeirra. Það er hinsvegar ljóst að námsumhverfi, sem kemur til móts 

við nemendur í aðeins 32% tilfella, uppfyllir ekki þann þátt laganna nema að 

litlu leyti. 

5.3 Áhrif nemenda á námsumhverfi 

Áhrif nemenda á námsumhverfi virðast ekki mjög mikil. Það sýna 

niðurstöður þegar tekið er til greina hverju þátttakendur svara þegar þeir 

eru spurðir hvort þeir hafi tækifæri til áhrifa í námi. Námsumhverfi var ekki 

það sem þátttakendur tilgreindu þegar þeir voru spurðir um hvar áhrif 

þeirra væru og það fellur vel undir hugmyndir Gislason (2009, 2010, 2015) 

um að námsumhverfi er sjaldan tengt félagslegum eða líkamlegum þáttum í 

námi. Auk þess kom fram í niðurstöðum að nemendur virðast annaðhvort 

lítið hugsað út það að þeir gætu haft áhrif í náminu eða þeim fannst þeir 

almennt ekki hafa tækifæri til þess. 

Í vettvangsathugunum kom í ljós að nemendum virtist ekki vera boðið 

upp á annað námsumhverfi en þeir voru í, fyrir utan einn framhaldsskóla 

þar sem nemendur höfðu val um hvar þeir ynnu verkefnin sín. Sama virðist 

vera uppi á teningnum í ytra og innra mati skóla ef teknar eru til greina tíu 

úttektarskýrslur matsaðila sem opinberar eru á vef 

menntamálaráðuneytisins. Í aðeins einni úttekt var námsumhverfi gert að 

sérstöku umfjöllunarefni, en ekki fjallað um það í hinum níu nema út frá því 

að markmið skólanna var að hafa gott námsumhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Samspil þessara þátta gefur tilefni til 

þess að halda því fram að áhrif nemenda á námsumhverfi eru líklega ekki 

mikil. 

Þegar rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014) um námsumhverfi í 

grunnskólum er skoðuð kemur í ljós að nemendur þar eru almennt ánægðir 

með námsumhverfi sitt. Fram kemur þó einnig að nemendur hafa lítil áhrif á 

skipulag eða tilhögun námsins. Samskonar niðurstöður sýndi rannsókn 

Árnýjar Ingu Pálsdóttur (2012) þar sem stuðst var við sama gagnasafn. 

Nemendur, sem hún ræddi við, voru almennt sáttir við skólabyggingarnar 

sem þeir voru í en myndu vilja sjá breytingar sem eru sambærilegar þeim 

sem lagt er til í áætlun OECD um sjö þemu fyrir skóla 21. aldarinnar (OECD 

PEB og DfES, 2006). Helgi Grímsson og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) 

bentu jafnframt á að nemendum í elstu bekkjum grunnskóla væri frekar 

boðið upp á hefðbundið námsumhverfi og því væri mikilvægt að sjónarmið 

þeirra fengju að koma betur fram þegar hanna á skóla. Samskonar 

niðurstöður sýndi rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) um skil 

skólastiga, þar sem fram kom að hefðbundin skólastofa var algengasta 
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námsumhverfið í  grunn- og framhaldsskólum. Velti höfundur 

rannsóknarinnar því upp hvort uppröðun húsgagna og búnaðar hefði  áhrif á 

kennsluhætti eða hvort því væri öfugt farið þannig að kennsluhættir hefðu 

áhrif á uppröðunina. Í sama streng taka Anna Kristín Sigurðardóttir (2014), 

Árný Inga Pálsdóttir (2012) og Torfi Hjartarson og Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2010) sem benda á að námsumhverfi geti verið eitt af 

verkfærum skólafólks til að laga skólastarf að nýjum áherslum. Niðurstöður 

þessarar aðila styðja jafnframt þá kenningu að nemendur virðast hafi lítil 

áhrif á námsumhverfið en mikilvægt er að hafa í huga að eðlilegur þáttur í 

lýðræðislegu skólastarfi væri að breyta því, m.a. til að efla skuldbindingu 

nemenda í námi.  

Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) 

sýndi mikilvægi þess að hlustað sé á þarfir nemenda til að efla 

skuldbindingu þeirra gagnvart námi. Tinto (1994) tekur í sama streng og vill 

meina að til að efla skuldbindingu nemenda í námi sé mikilvægt að þarfir 

þeirra séu hafðar að leiðarljósi. Kemur það einnig heim og saman við 

niðurstöðu Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) 

um mikilvægi þess að nemendur efli með sér skulbindingu í námi, t.d. með 

því að skoða viðhorf þeirra og líðan gagnvart skóla. Skulbindingu er hægt að 

efla á marga vegu, eins og Fredricks o.fl. (2004) tilgreindu, út frá hegðun, 

vitsmunum og tilfinningum. Með hliðsjón af því má gera ráð fyrir að ef 

nemendur fá að hafa áhrif á námsumhverfi sitt er líklegra að hegðunar og 

vitsmunaleg skuldbinding þeirra eflist. Tilfinningaleg skuldbinding skiptir þó 

hugsanlega mestu máli í þessu samhengi. Ef nemendur hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt er líklegra að þeim líði betur í því, finnist þeir tilheyra því 

betur, hafi jafnvel meiri áhuga á náminu og efli þannig skuldbindingu sína 

gagnvart námi. Það styðja kenningar Tanner (2008) og Tinto (1994) sem 

benda á að ef nemendur fá tækifæri til þátttöku á eigin forsendum sé það 

stuðningur sem auki líkur á að nemendum vegni betur í námi. 

Þegar viðhorf í framhaldsskólum til námsumhverfis er skoðað er ljóst að 

hægt er að horfa á það út frá ýmsum þáttum. Kenningar Dunn og Dunn 

(1993) um mismunandi lærdómsstíla minna á að fjölbreytilegt 

námsumhverfi er mikilvægt. Kenning Pritchards (2008) um mismunandi 

lærdómsstíla fjalla á sama hátt um mikilvægi þess að fjölbreytileiki sé til 

staðar fyrir nemendur því engin ein leið hentar hverjum nemanda heldur fer 

það eftir því hvað hann er að læra hverju sinni. Námsumhverfi, sem er 

sveigjanlegt og býður upp á margvíslega nálgun, er því líklegra til að koma til 

móts við nemendur. Í viðtölum þessarar rannsóknar kom fram að 

einstaklingsbundið er hvar nemendum finnst gott að læra, það fer eftir því 
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hvað verið er læra, hvaða námsumhverfi hentar og það samræmist vel 

kenningum Dunn og Dunn (1993) og Pritchards (2008). 

Gagnlegt er að hafa í huga að margir þættir innan skóla skipta máli þegar 
fjallað er um viðfangsefnið. Skólamenning hvers skóla mótast, samkvæmt 
líkani Owens og Valesky (2011), út frá fjórum þáttum: námsumhverfi, 
skipulagi skóla, starfsmannamenningu og námsmannamenningu. Ef þessir 
þættir eru í rökréttu í samhengi hver við annan er skólamenningin betri og 
skólastarfið almennt farsælla. Í viðtölum komu þessi tengsl m.a. fram þegar 
nemendur völdu námsumhverfið að sitja í hóp en vera ekki endilega að 
vinna í hóp í efstu röð demantsins. Rökin fyrir því að þetta námsumhverfi 
var oftast valið sögðu þátttakendur að væru m.a. af því að í hópi upplifa 
nemendur sig hluta af heild sem er jafnframt hvatning fyrir þá að standa sig 
betur í náminu og stuðningur frá samnemendum voru einnig rök fyrir því að 
velja slíkt námsumhverfi. Kemur það heim og saman við kenningu Owens og 
Valesky (2011) um tengsl námsumhverfis og nemendamenningar. 

5.4 Styrkleikar rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er ekki frábrugðin öðrum rannsóknum að því leyti að hún 

hefur vankanta eins og fjallað var um hér að ofan (kafli 3.6) en jafnframt því 

þá er styrkur hennar einnig nokkur. Fyrst ber þar að nefna að hún er hluti af 

stærri rannsókn, Starfshættir í framhaldsskólum, sem m.a. gerir það að 

verkum að rannsóknin er unnin að hluta til með öðrum fræðimönnum sem 

jók bæði umræðu og skoðanaskipti um rannsóknarefnið á meðan á 

rannsóknarvinnunni stóð. Samvinna rannsóknarhópsins gerði það einnig að 

verkum að gagnasafnið er stórt og víðfeðmt. Styrkur rannsóknarinnar liggur 

þó einna helst í því að viðhorf nemenda í framhaldsskólum til 

námsumhverfis hafa ekki verið skoðuð áður á Íslandi og því ættu 

niðurstöður þessarar rannsóknar að vera bæði áhugaverðar og gagnlegar 

fyrir þá aðila sem málið varðar. 

Gildi rannsóknarinnar snýr fyrst og fremst að umræðu um námsumhverfi 

almennt og mikilvægi þess að það henti nemendum. Það er von mín að 

niðurstöðurnar geti aukið vitund menntayfirvalda, stjórnenda, kennara og 

annarra sem koma að hönnun eða breytingum námsumhverfis um 

mikilvægi þess. Jafnframt er það von mín að hugað verði að námsumhverfi 

út frá áætlun OECD um námsumhverfi í skóla 21. aldarinna og líkani Owens 

og Valesky (2011) um þætti í skólastarfi sem skapa góða skólamenningu. Til 

að koma til móts við nemendur er mikilvægt að slík framþróun eigi sér stað í 

umræðunni um námsumhverfi. Ein af þeim leiðum, sem ég tel að gæti stutt 

það, er ef málsaðilar væru meðvitaðri um mikilvægi þess að námsumhverfi 

skiptir nemendur miklu máli.  
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5.5 Hagnýtar niðurstöður  

Hagnýtar ábendingar mínar snúa fyrst og fremst að því að námsumhverfi 

nemenda í framhaldsskólum ætti að skoða út frá því hvernig nemendur 

kjósa að hafa það. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar kæmi það heim 

og saman við það sem lagt er upp með í lögum og áætlun OECD. 

Í lýðræðislegu skólastarfi er mikilvægt að þátttaka nemenda sé til staðar 

og að nemendur viti að hlustað sé á raddir þeirra. Ég vil að hinn almenni 

nemandi upplifi að hann geti haft áhrif á námsumhverfi sitt, en fyrsta 

skrefið til þess væri að auka umræðu um mikilvægi þess. Ein leið til þess 

væri að leggja áherslu á að skoða viðhorf nemenda til námsumhverfis í 

innra og ytra mati skóla. Það gæti skapað umræðu um viðfangsefnið sem 

síðar getur leitt til jákvæðra breytinga fyrir nemendur, náð að auka 

skólaþróun og skapa enn betri skólamenningu. 

Hugmyndir nemenda um gott námsumhverfi, ef tekið er mið af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar, eru í raun hófstilltar og þyrftu ekki að 

vera kostnaðarsamar. Það að nemendur sitji við einstaklingsborð í fjórum til 

sex beinum röðum og snúa fram er að mínu mati orðin einhæf og úrelt 

uppröðun í kennslustofum og síst það sem nemendur kjósa samkvæmt 

niðurstöðum. Slík uppröðun gæti þó verið hluti af kennslurými fyrir þá sem 

það velja. Vinnusvæði, sem nemendur geta valið hvort þeir nota, væri 

sérstaklega góð lausn til að auka sveigjanleika og til að koma til móts við 

fleiri nemendur. 

Til að innleiða breytingar í skólastarfi er nauðsynlegt að hugsa það í 

litlum skrefum. Vitunarvakning og umræða um námsumhverfi er til alls 

fyrst. Því næst væri hægt að innleiða breytingarnar í smáum skrefum með 

góðum stuðningi þeirra rannsókna sem sýnt hafa fram á að breytinganna er 

þörf. 
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6 Lokaorð 

Markmiðið með þessu verkefni var að varpa ljósi á viðhorf nemenda í 

framhaldsskólum til námsumhverfis, þ.e. hvaða aðstæður þeim finnst henta 

vel til að læra. Greint er frá hvernig þær aðstæður samræmast þeim sem 

almennt er boðið er upp á í framhaldsskólum. 

Í ljós kom að nemendur kjósa námsumhverfi þar sem sveigjanleiki og 

fjölbreytni er til staðar og val er um vinnuaðferðir. Slíkt námsumhverfi er 

sambærilegt því sem lagt er upp með í viðmiðum OECD fyrir skóla 21. 

aldarinnar (OECD PEB og DfES, 2006) og lög um framhaldsskóla (2008, 

33.gr) gera ráð fyrir, þar sem allir nemendur eiga að getað stundað nám í 

hvetjandi námsumhverfi sem tekur mið af þörfum þeirra. Það er hins vegar 

ljóst að framhaldsskólar á Íslandi ná ekki að uppfylla þann þátt laganna 

nema að litlu leyti. Námsumhverfi er í raun nokkuð frábrugðið því sem 

nemendum kjósa helst því í flestum tilfellum er kennslurýmið nokkuð „fast 

mótað“ og lítill sveigjanleiki til staðar. 

Von mín er að rannsóknin geti aukið vitund menntayfirvalda, stjórnenda, 

kennara og annarra sem koma að hönnun skóla eða breytingum 

námsumhverfis um mikilvægi þess að taka tillit til viðhorfa nemenda. 

Niðurstöður sýna að áhrif nemenda á námsumhverfi eru líklega ekki mjög 

mikil og því væri jákvætt ef rannsóknin gæti orðið stuðningur við umræðu 

um mikilvægi þess að auka þau. Það er jafnframt von mín að meiri áhersla 

verði lögð á námsumhverfi í innra og ytra mati framhaldsskóla, sérstaklega í 

ljósi þess að þörf er á meiri umræðu um námsumhverfi og hvernig það 

getur orðið hluti af því að móta jákvæða skólamenningu. 

Viðhorf nemenda í framhaldsskólum hafa ekki verið skoðuð áður í 

tengslum við námsumhverfi og því ættu niðurstöðurnar að vera gagnlegar 

fyrir menntayfirvöld, skólastjórnendur, kennarra og aðra þá sem koma að 

hönnun skóla. En fyrst og fremst er það von mín að rannsóknin geti verið 

gagnleg fyrir framhaldsskólanemendur í nútíð og framtíð. 
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Viðauki B 

3 – 4 

nemendur 
VIÐTALSRAMMI – Viðtöl við NEMENDAHÓPA (um 30-40 mín.) 

Þemu Efni, sbr. rannsóknarspurningar og fræðilegur bakgrunnur  

Inngangur Skrá fjölda í viðtalshópi, stúlkur, piltar.  

Spyrja nemendur af hvaða braut þau eru. 

Spyrja viðmælendur af hverju gáfu þau sig fram í viðtalið. 

Almennar spurningar um kennslustundina sem fylgst var með. 

Ljósmyndir Kynna til sögunnar  9 – 12 ljósmyndir af mismunandi námsaðstæðum:  

a. Í hefðbundinni skólastofu þar sem allir sitja og hlusta á kennarann 

b. Sitja við einstaklingsborð og vinna í einstaklingslega á pappír 

c. Sitja við hópborð og vinna saman 

d. Vinna einn/en við tölvu / í tölvustofu 

e. Vinna saman við tölvu 

f. Hópur saman á vettvangi – utan skólans 

g. Nemendahópur situr saman í þægilegum stólum og spjallar 

h. Situr einn/ein í þægilegum sófa/stól og les 

i. Verklegt nám – mismunandi aðstæður 

j. Nemandi hefur sitt persónulega svæði/vinnuborð 

k. Horft á kvikmynd/videó 

Hópurinn spurður hvort myndirnar nái yfir þær námsaðstæður sem þau 

þekkja í skólanum, ef ekki þá bæta við miða þar sem skrifað er á miða það 

sem vantar.  

Þá er hópurinn beðinn að raða myndunum í demantsform (1–2–3–2–

1)– efst er „góðar aðstæður til að læra“ neðst er „ekki góðar aðstæður til að 

læra að læra“. Er sett upp á stóran pappír (A3) sem búið er að undirbúa 

fyrirfram, hafa tússpenna og límband við hendina. Rannsakandi tekur 

ljósmynd af blaðinu með myndunum á og tekur það með sér. Ath. að 

ljósmyndirnar þarf að nota aftur.  

Hópurinn vinnur saman og á að komast að sameiginlegri niðurstöðu, 

þannig að þau rökræða sín á milli um kosti og galla. Rannsakandi skýtur inn 

spurningum til að ýta á eftir, bæði á meðan verið er að raða upp myndunum 

og á eftir. 

Hópurinn stjórnar umræðunni og rannsakandi lagar sig að því, gæta þess 

að loka ekki á að nýjar hugmyndir sem ljósmyndirnar ná ekki yfir.  

Komist hópurinn ekki að sameiginlegri niðurstöðu, er fundin önnur leið, 

t.d. stilla upp tveimur, skrifa athugasemdir á pappírinn eða nýta 10. eða 11. 

myndina (því er nauðsynlegt að vera með aukamyndir). Boðið er upp á 
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þennan kost þegar ljóst er að skoðanir eru skiptar, öll sjónarmið eiga að 

koma fram.  

Mjög mikilvægt er að taka góða ljósmynd af lausn hópsins. 

Kennslu- 

hættir  

og  

námsefni 

Út frá myndinni er eftirfarandi rætt (annað hvort á meðan eða eftir að hún 

er tilbúinn): 

Hversu algeng eða sjaldgæf er sú aðferð sem er til umræðu hverju sinni, 

hvað er verið að vinna með, mætti etv. framkvæma hana á annan hátt o.s.frv.  

Hvers vegna eru þetta (efsta myndin) bestu aðstæður til náms eða 

verstu (neðsta myndin)? Hvernig er þetta í þínum skóla? Ef þið ættuð að 

raða myndunum upp eftir því hvaða aðferðir eru algengastar, hvaða myndi 

kæmi þá efst (mest notuð – hver væri neðst? Hvað má betur fara til að koma 

til móts við þarfir nemenda? Hvað með xxx? (spurt um það sem kann að 

lenda út fyrir). 

Upplýsinga-
tækni 

Spyrja sérstaklega út í myndir þar sem upplýsingatækni kemur við sögu. 

Hversu mikið notar þú tölvur við námi og hvernig?  Hvernig mætti nota þær 

öðruvísi?  

Möguleikar 
á frumkvæði 
og að nýta 
eigin hug-
myndaauðgi  

Að hvaða marki finnst ykkur þið geta haf áhrif  á námið, stýrt því, sýnt 

frumkvæði eða látið hugmyndauðgina ykkar njóta sin?  

Gerið þið sjálf áætlanir um námið (upp á ykkar einsdæmi eða í samstarfi 

við kennara), að einhverju marki, og metið framgang þess? 

Hvaða möguleika hafið þið til að koma sjónarmiðum ykkar á framfæri og 

taka þátt í ákvörðunum um skólastarfið (námið, kennsluna, félagslífið, 

skólastarfið í heild)? 

Viðhorf  Hvað er mikilvægast af því sem þið gerið í skólanum - hvað er 

skemmtilegast – hvað er áhugaverðast (skuldbinding) 

Hvernig líkar ykkur í skólanum? 

Hvernig líkar ykkur námið? 

Þátttaka námslega og félagslega 

Til hvers í skóla? 

Af hverju á þessari braut? (námsval). Sjá framhald eftir innskot um iðnnám! 

Hvernig mynduð þið skilgreina hlutverk ykkar sem nemendur? Til dæmis, ef 

þið væruð með starfslýsingu sem nemendur, hvað stæði í henni?  

Hvernig leggið þið ykkar af mörkum til námsins? (Hvað gerið þið til að 

sinna þessum hlutverkum?) 

 Nemendur í IÐNNÁMSGREINUM: 
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Samspili í 
bóklegum 
og verk-
legum hl. 
námsins 

a. Finnst ykkur tengsl á milli bóklegra og verklegra hluta námsins í 

skólanum?  

b. Eru sömu kennarar sem kenna þessa hluta? 

c. Röðun námskeiða og undanfarar? Finnst ykkur verið að nýta þekkingu 

úr öðrum námskeiðum í verklegum hlutum? En öfugt? 

d. Eru tengsl á milli verkefna sem unnin eru í hvorum hluta? 

Samspil 

skólanáms 

og 

vinnustaða

rnáms í 

þinni 

grein? 

a. Hvernig er vinnustaðarnámi ykkar hagað? Hvenær tekið? Hvar? 

Hversu langt? 

b. Ræða kennarar vinnustaðarnámið við ykkur? Fáið þið einhver sérstakan 

undirbúning? 

c. Vitið þið hvað þið munuð gera í vinnustaðarnáminu? / Hvað gerðuð 

þið?  

d. Ef búin – Fannst ykkur það tengjast því sem þið gerið í skólanum? 

 Ef ekki búin – Hvernig komist þið á samning? 

e. Hafið þið séð ferilbókina í ykkar fagi? 

Rætt um þegar myndavinnunni er lokið (hafi það ekki þá þegar komið fram), eftir því sem tími vinnst til. 

Samskipti Hvernig er starfsandi meðal nemenda? 

Hvernig mynduð þið lýsa samskiptum ykkar við umsjónarkennarann?  

Við aðra kennarana? 

Við aðra nemendur? 

Annað starfsfólk skóla? 

Heimanám  

 

Hvaða hlutverki gegnir heimanám, að ykkar mati?  

     Hvernig er heimanáminu háttað? 

Hvernig sinnir þú heimanáminu? 

Tími í heimanám? 

Námsmat Hvernig er námsmati háttað? 

Hvaða námsmatsaðferðir finnst ykkur bestar? Hvers vegna? ? 

Þróun Hvað má bæta í skólanum ykkar? 

Hvert teljið þið að framhaldsskólinn sé að stefna / þróast? 

Hvert finnst ykkur að hann eigi að þróast? 

LOKIN Spyrja hvort það séu aðrir þættir sem við höfum ekki komið inn á og ástæða sé til 

að nefna, hvort viðja koma einhverju á framfæri. 


