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Formáli
Kveikjan að bókinni varð til í samræðum okkar höfunda um þróun skólamála og 
löngun til að deila þekkingu okkar og reynslu með öðrum kennurum. Fyrir okkur sem 
kennara hafa kennararannsóknir haft mikil áhrif og við höfum notið þess að eiga 
hlutdeild í skólabreytingum og skólaþróun, að skapa í stað þess að láta stjórnast og að 
eiga hlut að nýsköpun sem reynir að taka tillit til hinna ólíku þarfa hvers einstaklings. 
Megin einkenni verkefnis okkar hefur verið að skoða skipulag og tilgang skólans í 
ljósi nýrra forsendna sem byggðar eru á breyttum þjóðfélagsháttum og þörfum.

Kennarar búa yfir mörgum frábærum hugmyndum, en minnst af þeim er til skráð. Í 
bókinni er byggt á áratuga reynslu þeirra og vönduðum rannsóknum. Þar koma fram 
ýmsar hugmyndir að skipulagi kennslu, umhverfi í skólastofunni/skólanum og 
hugmyndir um faglega ábyrgð kennarans.Við leituðum til nokkurra kennara og 
óskuðum eftir samstarfi við þá til starfendarannsókna og viljum við þakka 
viðkomandi kennurum fyrir samvinnuna og góðar hugmyndir.

Sérstaklega viljum við þakka kennurum sem gáfu okkur leyfi til að birta 
kennsluáætlanir sínar, en þeir eru: Bára Elíasdóttir, Björg Eiríksdóttir, Guðbjörg 
Ragnarsdóttir, Gunnhildur Grétarsdóttir, Snædís Valsdóttir og Hrafnhildur 
Sævarsdóttir sem einnig las yfir kafla í handritinu. Einnig þökkum við kennurum í 
Borgaskóla sem veittu okkur aðstoð í viðhorfakönnun. 

Bestu þakkir til Jóns Grétars Þórssonar fyrir aðstoð við umbrot og Jóni Frey 
Þórarinssyni þökkum við sérstaklega fyrir ráðgjöf, ljósmyndun og myndvinnslu. 

Áslaugu Brynjólfsdóttur, Guðrúnu Þórsdóttur og Jónínu Völu Kristinsdóttur þökkum 
við fyrir að lesa handritið og gefa okkur góð ráð. 

Hrafnhildi Þórólfsdóttur og Sögu Össurardóttur þökkum við fyrir aðstoð við 
ritvinnslu.

Sólveigu Karvelsdóttur færum við þakkir fyrir að tilraunakenna á námskeiði í KHÍ 
nokkra kafla úr handritinu og gefa okkur ráð. 

Síðast en ekki síst þökkum við styrki frá Þróunarsjóði grunnskóla í upphafi vinnu 
okkar við handritið og styrki til útgáfu frá Barnavinafélaginu Sumargjöf og 
Menningarsjóði.

Hafdís, Árdís og Matthildur. 
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Árdís Ívarsdóttir 
Hefur víðtæka reynslu af skólastarfi í grunnskóla og sérstaklega af kennslu í 1.-4. 
bekk. Hún hefur tekið þátt í að móta skólastarf  og koma á  breytingum á þessu stigi, 
meðal annars með þátttöku í þróunarverkefnum. Hún hefur haft sérstakan áhuga á 
skapandi starfi í skólastofunni og lagt áherslu á einstaklingsmiðað nám, samvinnu og 
námsvitund nemenda. Hún hefur skoðað skólastarf austan hafs og vestan og  verið 
þátttakandi í  samstarfsverkefnum í Evrópu. Árdís hefur kennt á námskeiðum fyrir 
kennara og haft  með höndum leiðsögn kennaranema til fjölda ára. Sem 
aðstoðarskólastjóri við nýjan skóla í Reykjavík hefur hún lagt áherslu á að nemendur 
setji sér eigin markmið í námi og meti meðal annars með verkmöppum. 

Hafdís Guðjónsdóttir 
Hefur mikla reynslu af skólastarfi bæði hér á landi og erlendis. Hún starfaði sem 
grunnskólakennari í 25 ár og tók þátt í margs konar þróunarstarfi og tilraunkennslu. Í 
starfi sínu hefur hún meðal annars lagt áherslu á að koma til móts við þarfir hvers 
einstaklings undir formerkjum skóla án aðgreiningar, einnig á sveigjanlegt skólastarf, 
samvirkt nám, möppumat og samstarf við foreldra.  
Hafdís er starfandi lektor við Kennaraháskóla Íslands þar sem hún kennir 
kennaranemum og kennurum í framhaldsnámi. Hún hefur einnig kennt á fjölmörgum 
námskeiðum fyrir kennara og kennaranema hér á landi, Bandaríkjunum, Ástralíu og 
Lettlandi. Hafdís hefur unnið að fjölmörgum rannsóknum á skólastarfi og hefur 
sérstakan áhuga á kennararannsóknum og að skoða skólastarf í samvinnu við starfandi 
kennara.

Matthildur Guðmundsdóttir
Hefur áratuga reynslu af að kenna í 1. – 4. bekk og á þeim tíma hefur hún tekið þátt í 
tilraunakennslu, meðal annars í tengslum við nýtt námsefni ásamt því að semja 
námsefni. Hún hefur kynnt sér kennslu á þessu stigi í Evrópu, Asíu og Ameríku. Hún 
hefur þróað og leitað margra leiða við lestrar- og stærðfræðikennslu og um leið lagt
áherslu á leiki, tónlist og dans. Matthildur starfaði í 15 ár sem kennsluráðgjafi með 
kennurum á yngsta stigi í grunnskólum Reykjavíkur og skipulagði tugi námskeiða 
fyrir kennara til kynningar á nýjungum í kennslu, meðal annars stjórnaði hún 
starfsleikninámi fyrir kennara í samvinnu við Kennaraháskóla Íslands. Einnig hefur 
hún lagt áherslu á aukið samstarf leik- og grunnskóla. 
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Inngangur
Megininnihald bókarinnar er hagnýt kennslufræðileg ráðgjöf og hugmyndir fyrir kennara og 
kennaranema sem kenna á byrjendastigi grunnskólans.Við leggjum áherslu á að stöðugleiki 
og samkvæmni eru lykilatriði að árangursríku skipulagi. Bekkjarstjórnun er skipulag og 
stjórnun á bekkjarumhverfinu þannig að það skapist aðstæður til að kennsla og nám geti farið 
fram. Umsjónarkennari ber ábyrgð á því að forma og hlúa að góðum bekkjaranda. Þetta er 
starf kennarans í hnotskurn. Við leggjum áherslu á þau málefni sem kennarinn þarf að hafa í 
huga við skipulagningu kennslunnar, þannig að komið sé í veg fyrir að ýmiss konar vandi 
þróist og að tækifæri til að læra sé í hámarki. Kennarar þurfa að þekkja og nota fjölbreyttar 
kennslu- og námsmatsaðferðir sem taka tillit til margbreytilegra hæfileika nemenda, 
persónuleika þeirra og mismunandi vinnubragða og vinnuhraða þeirra.  
Um þessa þætti fjöllum við í handbókinni.  

Kaflar Áhersla Innihald 
1. kafli - Kenningar 
um nám og kennslu 

Stuttar kynningar á þeim stefnum og 
kenningum sem hafa verið mest 
áberandi síðustu áratugina. Gerður 
stuttur samanburður á atferlis- og 
hugsmíðihyggju. 

Félagsleg uppbygging 
þekkingar Mannúðarstefna 
Fjölgreindarkenning 
Hugsmíðikenning  
Atferliskenning  

2. kafli - 
Kennsluhættir 

Fjallað er um margskonar leiðir til 
aðstoðar hverjum einstaklingi sem að 
sjálfsögðu hefur mismunandi áhuga, 
þarfir og eiginleika. Margskonar 
kennsluaðferðir kynntar. 

Sundurgreinandi kennsla 
Fjölþrepaverkefni og kennsla 
Athafnamiðað nám  
Stöðva- svæða- og 
verkstæðavinna  

3. kafli - Sérfræði 
kennslunnar 

Settir er upp í skipurit sex yfirþættir 
sem hver hefur nokkra undirþætti. 
Fjallað er meðal annars um æskilega 
hegðun, námsumhverfi, námskrár, 
aðstoð við erlenda nemendur, 
samskipti, stjórn verkefna 
kennsluáætlanir. 

Félagslegir þættir  
Starfshættir 
Staðhættir  
Kennsla
Bekkjarstjórnun 
Skipulag 

4. kafli – Samvirkt 
nám 

Lögð er áhersla á jákvæð samskipti, 
ábyrgð einstaklingsins og þjálfun í að 
vinna með öðrum. 

Fimm lykilatriði  
Verksvið og undirbúningur 
Mismunandi leiðir 

5. kafli – Námsmat 
og viðhorfakannanir 

Fjallað er um fjölbreytt námsmat og 
skýrt frá viðhorfakönnun og hvernig 
nýta megi niðurstöður úr slíkri 
könnun. 

Óformlega athugun 
Formleg skráning 
Gátlisti kennara og nemenda 
Mat á verkefnum 
Möppumat Námsdagbækur 
Símat 
Próf 
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6. kafli  
Samstarf kennara og 
foreldra 

Vettvangsferðir þar sem foreldrar 
koma með börnum sínum ásamt 
bekkjarkennara.  

Foreldradagar og 
foreldrafundir 
Aðstoð foreldra við 
heimanám 
Heimsókn foreldra í 
kennslustundir 
Foreldrafélög 
Vinahópar 
Vinnstaðaheimsóknir 
Bekkjarskemmtanir með 
þátttöku foreldra 

7. kafli – 
Kennsluáætlanir  

Fjölmörg sýnishorn eru af 
kennsluáætlunum fyrir 1. – 4. bekk 
frá ýmsum kennurum. Finna má 
kennsluskipulag fyrir mislangan tíma, 
ýmsar kennsluáætlanir í lestri þar sem 
beitt er mörgum kennsluaðferðum 
og/eða byggt á ákveðnum kenningum. 
Reynt var að gæta þess að hafa 
sýnishorn af nokkrum 
kennsluáætlunum fyrir hvern af þeim 
fjórum árgöngum sem inntak 
bókarinnar er sérstaklega miðað við. 

Samþætting námsgreina 
Þemanám 
Stærðfræði í barnabókum 
Málfræðikennslu í fjórða 
bekk  
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Frá sjónarhorni kennarans 

Kennarinn er lykilpersóna hverrar skólastofu, 
hann ber ábyrgð á því sem þar fer fram 
námstækifærum og félagslegri þróun. Það ber 
því að skoða skólastarf frá sjónarhorni kennara 
og gera reynslu þeirra sýnilegri meðal 
fræðimanna, stjórnmálamanna og almennings. 

Kennarar hafa sjaldnast verið höfundar að 
breytingum á skólastarfi þrátt fyrir að þeim sé 
ætlað að fylgja þeim eftir, en ýmsir fræðimenn 
leggja áherslu á að kennarar fái tækifæri til að 
taka fullan þátt í skólaþróunarferlinu því að 
þannig megi m.a. auka árangur þróunarstarfs 
(Fullan, 1993; Hopkins, Ainscow & West, 
1994; Noddings, 1997). Einnig furða sumir sig á því að sett skuli af stað 
skólaþróunarverkefni án þess að kennarar taki frá upphafi fullan þátt í umræðu um mótun og 
þróun þess (McNamara, 1994).  
Oft hefur umræðan snúist um að erfitt sé að breyta því sem gerist í skólastofunni t.d. 
kennsluháttum (Apple & Jungck, 1992; Dalin et al., 1994; Fullan & Stiegelbauer, 1991; 
Kristjánsdóttir, 1989; Sigurgeirsson, 1992; Ware, 1995) og sama sé hvort hugmyndirnar komi 
frá yfirvöldum, fræðimönnum eða frá kennurum, skipulag kennslunnar sé hefðbundið og 
breytingar hægfara (Fullan, 1999). Á síðustu árum hefur sú skoðun farið vaxandi að 
stjórnmálamenn, fræðimenn, skólaþróunarfólk, kennarar og stjórnendur taki höndum saman 
við að þróa og leita lausna í menntamálum og að stýringin verði ekki lóðrétt heldur lárrétt. ---
(Anderson, Herr, & Nihlen, 1994; Carlgren, 1996; Clark, 1992; Cochran-Smith & Lytle, 
1999; Darling-Hammond, 1994; Fullan, 1999; Goodson, 2000). 
Kennsla byggir á ákveðinni grunnþekkingu eins og aðrar faggreinar þar sem vísað er í 
árangursríkar aðferðir eða fyrirkomulag og þess er vænst að kennarar þekki aðferðirnar og 
noti þær. Í öðrum faggreinum er einnig ætlast til að fagmennirnir sjálfir leggi sitt af mörkum 
til rannsókna, sannreyni staðhæfingar og prófi hvort aðferðin gildi einnig fyrir þá og þeirra 
umbjóðendur og að lokum að skrifa um reynslu sína. Fáar rannsóknir eru gerðar af kennurum 
og fá fagtímarit eru skrifuð af þeim. Þess í stað eru rannsóknir og greinar unnar af 
rannsakendum, prófessorum, háskólakennurum, ráðgjöfum og öðrum fagstéttum sem hafa 
litla reynslu í skólastofunni aðra en þá að hafa verið nemendur.[Sagor, 1992 #224] Sagor 
(1992) telur að kennarar eyði miklu minni tíma með samstarfsmönnum sínum í að ígrunda 
eða rökræða um starfið en ýmsar aðrar fagstéttir svo sem læknar, verkfræðingar eða 
arkitektar. Ef þetta er rétt ályktun hjá Sagor er það umhugsunarvert, þar sem kennsla er starf 
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sem þarf að vera í sífelldri þróun og erfitt að sjá fyrir sér markvissar framfarir án umræðu 
fagmannanna sjálfra. Það er grundvallaratriði að kennarar vinni saman til að árangur náist, 
benda skal á að sköpun þekkingar um nám og kennslu er ekki einstaklingsvinna heldur byggir 
hún á ígrundaðri hugsun og samræðu þar sem tækifæri skapast til að greina nauðsynlegar 
breytingar og deila þeim með samstarfsfólki (Fullan, 1996; Loughran & Northfield, 1996; 
Dalmau, 2002; Guðjónsdóttir, 2000). Árangursrík kennsla er blanda af list og verkviti, 
reynslu og fræðilegri þekkingu og því getur skortur á faglegri umræðu hamlað allri 
skólaþróun. Vandinn við að kenna í nútíma samfélagi er síbreytilegur og það verður stöðugt 
flóknara að koma til móts við ólíkar þarfir allra nemenda og gera sér grein fyrir hvað kemur 
þeim best til þess að þeir geti orðið fullgildir þátttakendur í nútíma samfélagi. Stöðug leit að 
nýrri þekkingu er grundvallaratriði svo að kennarar geti brugðist við þeim kröfum sem gerðar 
eru til þeirra um þróun og breytingar.  

Rannsóknir kennara 
Kennararannsóknir (teacher research) byggja á skipulögðum, markvissum og gagnrýnum 
rannsóknum. Þær hafa þróast frá hugmyndum um að kennarar ræði saman um kennslureynslu 
sína yfir í að kennarar setji fram eigin kenningar um nám og kennslu sem byggðar eru á 
starfsreynslu þeirra (Anderson et al.,1994; Cochran-Smith & Lytle,1999). Jafnvel þó margir 
fræðimenn viðurkenni að kennarinn sé lykilmaður skólastofunnar þá er of lítið um að þekking 
hans sé virt eða hennar getið í rannsóknum. Sjaldan er sóst eftir hugmyndum eða sjónarhorni 
kennara, en þess vænst að þeir viðurkenni og taki tillit til niðurstaðna rannsókna annarra 
(Apple & Jungck,1992; Goodson, 2000; McNamara, 1994; Zeichner,1994). Van Manen 
(1999) hefur bent á að þegar kennarar stunda rannsóknir, þá fái þeir tækifæri til að hugsa um 
sitt daglega starf og auka kennslu- og uppeldisfræðilega þekkingu sína.  
Rannsóknir kennara á eigin starfi veita þeim tækifæri til að koma skoðunum sínum og 
reynslu á framfæri. Ómeðvituð þekking þeirra kemur þá gjarnan upp á yfirborðið og virkar 
hvetjandi á samræður um það sem gerist í skólastofunni. Þær veita kennurum tækifæri til að 
ígrunda eigið starf á gagnrýninn hátt, leita að svörum sem skipta máli fyrir daglegt starf þeirra 
og tækifæri til að taka virkan þátt í þróunarstarfi. Þegar leitað er lausna í skólaumhverfinu 
með faglegum og persónulegum spurningum verða til rannsóknarverkefni. Markmið 
kennararannsókna er eins og Cochran-Smith og Lytle (1993) benda á, að hafa áhrif á 
breytingar í skólastofunni og virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir og framkvæma 
þær, en um leið að þeir ígrundi eigin þekkingu og siðferðileg gildi í starfi. Rannsóknir sem 
gerðar eru af starfandi kennurum geta fært okkur einstaka þekkingu um nám og kennslu. 
Þegar kennarar ígrunda eigið starf á gagnrýninn hátt og endurskoða vinnubrögð sín á sér stað 
hringferli sem einkennir kennararannsóknir. Þetta hringferli hjálpar þátttakendum til að gera 
sér betur grein fyrir þeirri þekkingu sem verður til í skólastofunni, skilja hana og umbreyta til 
gagns fyrir skólastarfið (Whitehead, 1993). Aðferðin er leið kennara til að sjá í nýju ljósi 
hvernig þeir tengjast hver öðrum og skólasamfélaginu, hún getur verið aflgjafi og fróðleikur í 
senn og skapað samræður sem spretta úr þeirra eigin reynsluheimi í skólastofunni (Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2000). Markmið kennararannsókna er að rannsaka þær uppeldis- og 
kennslufræðilegu kenningar sem hafa áhrif á framkvæmdina og benda á kennslu sem ferli 
sem gefur tækifæri til að gagnrýna og setja fram kenningar. 
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Starfendarannsókn 
Við sem að þessu riti stöndum erum allar með mikla kennslureynslu, en við höfum einnig 
tekið þátt í breytingum á skólastarfi, þróunarverkefnum og rannsóknum á eigin starfi. Í 
samræðum okkar á milli náðum við að greina mikla þekkingu og reynslu sem hvergi hafði 
verið skráð og var þess vegna óaðgengileg bæði okkur sjálfum og öðrum. Við tókum þá 
ákvörðun að safna saman reynslu okkar og þekkingu og skrá og greina. Sumar hugmyndir 
okkar prófuðum við aftur ýmist sjálfar eða með öðrum kennurum. Við töldum einnig að 
mikill fjársjóður væri geymdur hjá kennurum og leituðum því til nokkurra framsækinna 
kennara sem deildu með okkur reynslu sinni og hugmyndum. Við ákváðum að nýta okkur 
aðferðafræði starfendarannsókna (action research) því við töldum að það gæti hjálpað okkur 
til  að halda utan um verkefnið og greina betur vandað skipulag og árangursríkar aðferðir. 
Tilgangur starfendarannsókna almennt er að rannsaka raunverulegar aðstæður í skóla með 
það að markmiði að bæta skólastarfið. Annar mikilvægur þáttur er að kennarar og annað 
skólafólk bæti eigin fagmennsku og fái betri innsýn í það hvernig hægt er að ná 
meginmarkmiðum skólastarfsins. Starfendarannsóknir veita skólafólki t.d. kennurum og 
skólastjórnendum tækifæri til að skoða og meta hvernig best er að standa að skólaþróun og 
gera góðan skóla að betri skóla. Gagnlegar starfendarannsóknir eru endalausar og í sífelldri 
þróun. Í raun lýkur þeim aldrei en á ákveðnum stigum er það sem hefur verið gert dregið 
saman og metið og má segja að þessi bók byggi á einni samantektinni en það má engan 
veginn líta á innihald bókarinnar sem einhvern sannleika sem sé óumbreytanlegur eða 
eitthvað sem er endanlegt. Við erum enn að rannsaka vinnu okkar og annarra kennara og 
vonandi lýkur þeirri vinnu aldrei. Við rannsóknina og vinnslu bókarinnar höfum við haft að 
leiðarljósi eftirfarandi megineinkenni starfendarannsókna: 

Rannsakandinn skoðar og metur það sem hann er sjálfur að gera. 
Rannsakandinn er jafnframt þátttakandi í því sem verið er að rannsaka. 
Athugun og mat er sífellt í gangi og byggir á gagnrýnni hugsun.  
Stöðugt er leitað eftir breytingum á meðan  rannsóknarferlið stendur yfir. 
Verkefnin byggja á persónulegri reynslu þátttakenda/rannsakenda. 
Leitað er eftir þróun og skipulögðum breytingum á skólastarfi, en ekki staðreyndum 
eða staðfestingu á tilgátum. 
Tilgangurinn er að skilja betur það sem verið er að gera og bæta starfið.  

Starfendarannsóknum er hægt að líkja við spíral þar sem ferlið er síendurtekið og brugðist er 
við einstökum þáttum kennslunnar af hverjum og einum kennara eftir því sem rannsóknin er 
unnin. Byggt er á stöðugri þróun og breytingum sem gefur til kynna að ferli sem er í stöðugri 
endurnýjun lýkur aldrei. Staðan er tekin, hún metin, áætlun gerð um næstu skref, hún 
framkvæmd og þannig gengur síendurtekið ferlið fyrir sig (Schmuck, 1997).  
Sjá skýringarmynd: 
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Um leið og ferli starfendarannsókna er stöðugt og enginn endapunktur, þá er stöðug skráning 
og uppgjör mikilvægur þáttur. Tilgangur þessa þróunarverkefnis okkar var að setja saman 
handbók fyrir kennara þar sem hægt er að leita að fjölbreyttum hugmyndum að skipulagningu 
kennslu, námsumhverfi, kennsluaðferðum og faglegri ábyrgð kennarans. Í ritinu fá kennarar 
aðgang að skráðum hugmyndum sem byggja á áratuga reynslu íslenskra kennara og 
niðurstöðum úr ýmsum rannsóknum, en um leið verður að gæta þess að hugmyndirnar eru 
langt frá því að vera tæmandi. Vinnubrögðin sem við notuðum við þróunarverkefnið voru að 
safna saman hugmyndum, sýnishornum og öðrum gögnum úr okkar eigin kennslu. Þetta var 
mikið safn og aðeins hluti þess í tölvutæku formi. Við fengum líka ýmsar hugmyndir frá 
reyndum kennurum, sumt beint úr kennslu þeirra annað af námskeiðum sem þeir tóku þátt í 
og við áttum aðild að. Við flokkuðum, greindum og mátum gögnin. Einnig fengum við 
kennara til að vinna með hugmyndir frá okkur til að sjá hvernig þær reyndust öðrum eða til 
að sjá hvernig þær stæðust tímann. Við báðum þá um að skrá, meta og koma með umsagnir 
eða nýjar tillögur. Við könnuðum viðbrögðin og skráðum og nú eigum við til gott safn af 
skráðri kennslufræðilegri reynslu hinna ýmsu kennara en einnig okkar sjálfra. Það sem birtist 
í þessari bók er langt frá því að vera tæmandi en ætti að gefa nokkuð góða mynd af 
árangursríkri og fjölbreyttri kennslu. 
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l. kafli Kenningar um nám og kennslu   

Meginatriði kaflans eru: 

Félagsleg uppbygging 
þekkingar 
Mannúðarstefna 
Fjölgreindakenning 
Hugsmíðikenning 
Atferliskenning 

                                  
                                                                                                                  

Þegar kennarar ákveða hvernig þeir ætla að skipuleggja kennsluna sína til að stuðla að námi 
nemenda byggja þeir meðvitað eða ómeðvitað á ákveðnum kenningum í kennslu- og 
uppeldisfræðum. Í þessum kafla ætlum við að fjalla um kenningar sem hafa verið mjög 
áberandi á síðustu áratugum í náms- og kennslufræði og hafa haft áhrif á það hvernig við 
skipuleggjum kennsluna hjá okkur. Í gegnum tíðina höfum við leitast við að finna út og skilja 
hvernig nemendur læra best og hvernig við getum best stýrt þeim í námi. Það hefur oft valdið 
okkur heilabrotum hvernig börn í raun læra og kallað á ýmsar vangaveltur, ýtt okkur út í 
meira nám bæði á námskeiðum og sjálfsnám og kallað eftir botnlausum umræðum um nám 
og kennslu okkar í milli. Þegar við skoðum starfskenningu okkar sjáum við að megin 
leiðarljós okkar í kennslu hefur alltaf verið að finna leiðir til að aðstoða nemendur okkar til að 
ná sem bestum árgangri við það sem þeir eru að glíma við hvort sem það hefur verið að læra 
að lesa, hafa stjórn á eigin hegðun eða eignast vini. Eftirfarandi hugmyndir um nám skína 
skýrt í gegnum gögnin sem við höfum safnað saman og greint: 

Mismunandi aldur og þroski hefur áhrif á nám.  
Nám er margbreytilegt, sumt er einfalt að læra eða tileinka sér annað flóknara.  
Sumt er hægt að læra á eigin spýtur, en annað lærist betur í samvinnu við aðra, 
fullorðna eða börn.  
Nemandinn þarf að vera virkur bæði í hugsun og verki til að nám eigi sér stað.  
Þegar nemandinn hefur náð tökum á nýrri færni, aukið þekkingu sína eða skilning má 
segja að nám hafi átt sér stað. 
Nám verður til þess að nemandinn eykur og dýpkar hugsun sína og skilning, hvort 
sem er hlutbundið eða óhlutbundið. 

Með þessa þætti í huga fjöllum við um nokkrar kenningar um nám og kennslu sem hafa haft 
áhrif á kennslu okkar í gegnum tíðina. Ákvarðanir okkar um kennslu hafa verið misjafnlega 
meðvitaðar og stundum byggðar meira á innsæi en faglegum rökstuðningi, en í önnur skipti 
vel ígrundaðar og byggðar á fræðilegri þekkingu og siðfræði.  

Hópur barna.  Teikning eftir 6 ára nemanda. 
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Félagsleg uppbygging þekkingar 
Samkvæmt kenningum Vygotsky hafa félagsleg samskipti mikil áhrif á nám og 
vitsmunaþroska mannsins. Hann taldi þroska mannsins tengdan félagslegri þróun og það væri 
munur á því sem börn geta gert ein og því sem þau geta gert þegar þau fá aðstoð og það væru 
ekki bara þeir fullorðnu sem gætu aðstoðað eða kennt, jafnaldrar gætu það líka ef þeir væru 
betur að sér en félagarnir. Hann benti á að tenging væri milli þroska barnsins og námsins sem 
færi fram. Vygotsky lagði áherslu á að hinn fullorðni þyrfti að styðja barnið við að afla sér 
þekkingar, með góðum fyrirmyndum og áætlunum því að börnin tækju upp eftir kennurum 
sínum eða þeim fullorðnu sem þau umgangast. Kenningar Vygotsky hafa haft áhrif á 
kennslufræði þó hann hafi ekkert sérstaklega verið að fjalla um hana og þessar kenningar 
minna okkur á að skólinn er tilbúið námsumhverfi sem getur tekið breytingum og á að gera 
það allt eftir þróuninni hverju sinni (Moll, 1990; Veer & Valsiner, 1991, 1994). Með þetta í 
huga skiptir máli hvernig nám og kennsla er skipulögð og ávallt þarf að hafa í huga megin 
tilgang skólans sem er að styðja alla nemendur til aukins náms og betri skilnings. Til þess að 
hægt sé að gera góðar áætlanir og byggja upp stígandi námstilboð við hæfi hvers og eins er 
mikilvægt að þekking og þroski nemenda sé metinn. Í einum og sama hópnum geta verið 
börn á mismunandi stigi í lestri, barn sem getur lesið þarf strax að fá bók þó að einhver önnur 
börn í hópnum séu ekki búin að læra nema nokkra bókstafi. Málþroska er hægt að efla í 
hópumræðum ef kennari stjórnar umræðum barnanna þannig að málið er notað sem verkfæri 
til að efla hugann og settar fram spurningar við hæfi barnanna þannig að þær ögri þeim til 
dýpri hugsunar. 
Samkvæmt kenningum Jerome Bruner er nám virkt félagslegt ferli þar sem nemendur byggja 
á fyrri þekkingu þegar þeir reyna að tileinka sér nýja. Þeir byggja upp merkingarbæran 
skilning á þekkingu sem vísindin ráða yfir og tileinka sér formgerð vísindanna. Með það í 
huga er áríðandi að byggja lestrar- og stærðfræðinám út frá þekkingarheimi barnsins og 
kenna síðan hugtök og vinnubrögð út frá því þekkta til hins óþekkta. Ísak Jónsson skólastjóri 
og kennari við Kennaraskólann lagði mikla áherslu á þennan þátt þegar hann lagði grunn að 
lestrar- og átthagafræðikennslu á síðustu öld, en hann var einn þeirra íslensku skólamanna 
sem vísaði okkur veginn í upphafi kennsluferils okkar. Bruner bendir einnig á að menntun er 
ekki einungis tæknilegs eðlis heldur snúist menntun einnig um hið flókna fyrirbæri kennslu-
fræðinnar að koma til móts við þarfir nemendanna sem og að tengja þekkingu þeirra við 
þarfir samfélagsins. Hann segir að hlutverk skólans sé ekki eingöngu að aðstoða nemendur 
við að vinna úr upplýsingum, greina og flokka, kennarar þurfa að leiðbeina nemendum sínum 
til að öðlast skilning á veröldinni en til þess að þeir geti það segir Bruner að nemendur þurfi 
að skilja samfélagið sem þeir búa í og þá menningu sem byggt er á (Bertrand, 2003; Bigge & 
Shermis, 1999; Bruner, 1996; Good & Brophy, 2003).  

Mannúðarstefna 
Menntun í anda mannúðarstefnu leiðir hugann að áhuga hvers nemanda, ábyrgðarkennd og 
sjálfsvirðingu. Viðhorf til nemenda byggja á tilfinningum og umhyggju, en um leið er 
vitsmunaþroski þeirra í brennidepli og lögð áhersla á stjórn þeirra á eigin námi. Hlúð er að 
því sem býr í hverjum nemanda og hann studdur til að leggja rækt við eigin hæfileika, skilja 
og viðurkenna sjálfan sig. Þessi stefna og aðferðir byggðar á henni urðu til þess að barnið var 
í brennidepli og líkamsmeiðingar sem refsingar voru bannaðar í skólum. Lagt er upp úr því að 
fá nemendur til að taka ákvörðun um það sem þeir vilja læra og bera ábyrgð á eigin hegðun 
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en þess gætt um leið að börnin læri að virða ákveðnar grundvallarreglur og þeim leiðbeint um 
hvers konar hegðun sé viðeigandi eða ásættanleg og hverjar geti orðið afleiðingarnar ef 
reglurnar eru ekki virtar (Bertrand, 2003; Bigge & Shermis, 1999). Þessi viðhorf til barna 
hafa verið mjög ríkjandi í kennslu yngstu barnanna á síðustu áratugum. 
Ýmsar gagnrýnisraddir hafa komið fram gagnvart þessari uppeldis- og kennslufræði og skólar 
sem byggja kennsluna á þeim hafa setið undir því að aðferðir samkvæmt mannúðarstefnu 
grafi undan aga og jafnvel ýti undir agaleysi þar sem ekki sé tekið á málum í tæka tíð heldur 
beðið eftir því að nemendur átti sig sjálfir. Sennilega er eitthvað til í þessari gagnrýni að því 
leyti að hugmyndafræðinni hefur ekki alltaf verið fylgt eftir á faglegan máta og stundum skort 
á að börnum hafi verið kennd rétt hegðun, eða kennarar gefið sér nægan tíma til að styðja 
börnin við að taka ákvarðanir og bera ábyrgð. En ýmsar góðar hugmyndir hafa þróast út frá 
mannúðarstefnunni og má þar nefna bekkjarfundi og lausnaleit á vandamálum sem verður 
fjallað um síðar í bókinni (Schmuck & Schmuck, 2001). 

Fjölgreindakenning 
Allir eru sterkir á einhverjum sviðum og þess vegna þurfa kennarar að taka tillit til þess, setja 
markmið og skipuleggja kennslu byggða á sterkum hliðum nemenda og styrkja síðan aðra 
þætti með fjölþættum vinnubrögðum. Gott er að nemendur geti gert sér grein fyrir styrkleika 
sínum, það eykur sjálfsöryggi þeirra. Einnig þurfa þeir að skilja að það er eðlilegt að hafa 
ekki jafnmikla færni á öllum sviðum og að auka megi færni með þjálfun á margvíslegan hátt. 
Howard Gardner leiðtogi og hugmyndasmiður fjölgreindakenninga (Multiple intelligence) 
segir að menn búi yfir margbreytilegri greind, hann hefur flokkað greind í átta eftirtalin svið: 
málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind, tónlistargreind, 
samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind. Hann bendir á að hafa beri í huga 
að greindirnar tengjast allar að einhverju leyti og því þarf að skipuleggja námstilboðin á 
heildstæðan hátt (Armstrong, 1994, 2001; Gardner, 1993).  
Þemavinna er oft skipulögð sem heildstætt verkefni þar sem tekið er á mörgum námsgreinum 
en einnig er hægt að skipuleggja hana þannig að hún snerti allar greindir og veiti möguleika 
til að mismunandi styrkur nemenda njóti sín og veikleikar styrkist. Oft hefst þemavinna á 
umræðum og ritun sem styrkja málgreind, svo þeir sem hafa mikla málgreind fái tækifæri til 
að njóta styrks síns og allir fá aukna þjálfun. Þemavinna í samvirku námi ætti að nýtast vel 
nemendum sem hafa sterka samskiptagreind og efla samskiptagreindina hjá þeim sem ekki 
eru eins sterkir á því sviði. 
Í kaflanum um kennsluáætlanir má sjá kennsluáætlun í lestri fyrir 1. bekk og áætlun í 
samfélagsfræði fyrir 3. bekk sem eru sérstaklega skipulagðar með tilliti til kenninga Howard 
Gardner. 

Hugsmíðikenning 
Síðasta áratuginn hefur töluverð umræða snúist um kenningar sem leggja áherslu á að nám 
geti ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd og til þess að geta lært verði nemandinn að 
vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og geta. Hugsmíði er orð sem hefur verið notað 
yfir þessar kenningar. Á síðustu tveimur áratugum hefur hugsmíðikenningin vakið 
verðskuldaða athygli í umfjöllun um hvernig nemendur læra, en hún hvílir á þeim 
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hugmyndum að sköpun þekkingar geti ekki verið aðskilin ferlinu við að skilja og að 
skilningur eða þekking verði til í samspili fyrri skilnings og nýrrar reynslu.  
Í skólanum er nemandinn miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. Þegar nemandinn 
veltir fyrir sér innihaldi verkefnisins öðlast hann reynslu, bregst við, ígrundar og notar síðan 
þessar aðstæður sem byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin skilnings og þekkingar. Þekking er 
afstæð og því getur kennari ekki miðlað henni beint til nemenda, sá sem lærir verður að máta 
það sem hann heyrir, sér eða reynir við það sem fyrir er. Þegar ný þekking aðlagast þeirri sem 
fyrir er getur orðið til yfirgripsmikið hugtakanet.  
Nemandinn öðlast eigin skilning í samskiptum við félaga sína, er þeir deila með sér skilningi 
á viðfangsefninu, skýra frá hugsun sinni og prófa hugmyndir sínar. Þessi samskipti eiga sér 
oft stað í samvirku námi vegna þess að fyrirkomulagið veitir nemendum tækifæri til að deila 
mikilvægum vangaveltum með öðrum og hlusta á það sem aðrir hafa að segja. Kennarinn 
leiðir námið áfram með því að koma með spurningar til nemenda sem fær þá til að bregðast 
við viðfangsefninu, ræða það, skiptast á skoðunum og gagnrýna. Nemendur rannsaka ýmis 
viðfangsefni, deila skilningi með öðrum, útskýra hugsun sína og prófa tilgátur.  
Hugsmíðikenningin á rætur að rekja til 19. og 20. aldar og hugmyndafræði Dewey og Piaget. 
Dewey sagði að reynslan sjálf væri uppspretta menntunar, hann lagði áherslu á  þjálfun 
hugsunar og færni og taldi að engin hugsun væri án ályktunar, einnig lagði hann áherslu á að 
málið væri tæki til að hugsa og að sameiginlegar þarfir og markmið krefðust vaxandi 
samskipta í hugsun sem gæfu tilefni til félaglegrar skipulagningar. Hann vildi að ráðandi tónn 
kennslunnar byggðist á  frjálsum tjáskiptum og skoðanaskiptum. Hlutbundið nám svo sem í 
hand- og myndmennt samræmist vel kenningum Dewey. 
Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og umhverfis, hann taldi að kennarar og 
nemendur væru samverkamenn þar sem ríkti gagnkvæm virðing og tillitssemi. Einnig taldi 
hann að vitsmunaþroskinn efldist með því að handfjatla hluti og gera tilraunir. Samkvæmt því 
er áríðandi að vanda til námsumhverfis og kennslugagna þar sem nemendum gefst tækifæri til 
að vinna með margvíslegan efnivið t.d. í vinnu með bókstafi, við lausn þrauta, rannsóknir og 
úrvinnslu bókmennta. 
Kennari sem byggir á hugsmíðikenningunni leggur áherslu á að: 

skapa aðstæður til náms 
spyrja spurninga er vekja áhuga á viðfangsefninu 
leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu 
örva gagnrýna hugsun nemenda  
vekja forvitni til nýrra spurninga 

Kennsla samkvæmt hugsmíðikenningunni er skipulögð þannig að: 

nemendur fá tækifæri til að velja eigin viðfangsefni 
viðfangsefnin hafi tilgang og merkingu  
þau séu áhugaverð fyrir nemendur 
þau byggi á sjálfstæðri rökhugsun nemenda  
innri áhugahvöt er í fyrirrúmi 

Með þessum áherslum eru nemendur búnir undir og þjálfaðir til að verða virkir þátttakendur 
við úrlausn þrauta og vandamála sem mæta þeim í umhverfinu. 
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Atferliskenning 
Samkvæmt atferliskenningunni er nám breyting á hegðun sem stöðugt er hægt að fylgjast 
með og meta og verður vegna skilyrðingar frá innri eða ytri áreitum. Hægt er að breyta 
hegðun með ákveðinni eftirfylgni, það hefur verið kallað yrt skilyrðing. Kennslan er 
markviss, vel skipulögð og áhersla lögð á síendurtekna þjálfun og utanbókarlærdóm. 
Ákveðnar reglur gilda og kennarar leiða nemendur í gegnum framkvæmd sem þeir boða og 
reyna þannig að móta hegðun nemenda sinna varðandi allt skólastarfið. Nemendur fá 
viðurkenningu/umbun fyrir að halda reglurnar eða vinna verkefnin á þann máta sem 
kennarinn leggur áherslu á. Umbunin getur verið hrós og hvatning frá kennaranum en einnig 
er algengt að nota límmiða, stimpilmyndir, stig, stjörnur, einkunnir, kvikmyndasýningar eða 
annað sem nemendur læra að meta til gæða og móta þar með atferli sitt samkvæmt óskum 
kennara. Oft verður árangur af slíkri kennslu fljótt sýnilegur í námi, verkefnavinnu og 
umgengni en gildir stundum aðeins í því umhverfi þar sem umbunin er gefin og getur skapað 
ótta nemenda við að standast ekki mat kennarans. Það er vandaverk að umbuna á þann veg að 
allir séu sáttir við matið. Áhersla er lögð á umbun fyrir það sem vel er gert og að draga beri 
sem mest úr refsingum fyrir það sem ekki er gott. 
Atferliskenningin byggir meðal annars á kenningum Pawlov og Skinner um að styrking á 
æskilegri hegðun og útrýming á óæskilegri hegðun sé háð virkri skilyrðingu sem getur birst í 
ýmsum myndum og að hegðun sem manneskjan sýnir er afleiðing þjálfunar og náms. 
Kennsluaðferðir sem byggja á þessum kenningum hafa verið þróaðar og náms- og 
kennsluefni útbúið.  
Kennari sem byggir á atferliskenningunni leggur áherslu á: 

ábyrgð sína á námi og námsárangri nemenda 
að kenna efnið í fyrirfram ákveðinni röð þar sem ný atriði byggja á því sem áður hefur 
verið kennt 
að nota virka skilyrðingu sem hvatningu við námið og lítur á það sem lykilatriði til að 
nám eigi sér stað 

Kennsla byggð á atferliskenningunni er kennaramiðuð og kennarinn er í lykilhlutverki er 
þegar  markmið, náms- og kennsluefni og kennsluaðferðir eru valin.  
Kennsla sem er skipulögð samkvæmt atferliskenningunni: 

fylgir nákvæmum markmiðum þar sem skipulag námsins og val viðfangsefna er sett 
fram í smáatriðum á skýran máta 
leggur áherslu á að þjálfun viðfangsefna sé markviss og efnið kennt í rökréttri röð eftir 
línulegu ferli 
er ákveðin af kennurum eða fræðsluyfirvöldum án íhlutunar nemenda þar sem 
innihald námsins og námsefnið er fyrirfram ákveðið og má sjá í námskrá, 
skólanámskrá, bekkjarnámskrá og einstaklingsnámskrá  
byggir á ytri áhugahvöt 

Stýrð kennsla (Direct instruction) er dæmi um kennslu byggða á atferliskenningunni og var 
fyrst þróuð af Sigfried Engelmann 1960. Þegar henni er beitt þá er kennt í litlum hópum þar 
sem kennarinn leggur inn viðfangsefnið. Námsefnið er brotið niður í smáar einingar og 
kennarinn fylgir því eftir með því að sýna og útskýra það sem verið er að kenna og nemendur 
fá síðan þjálfun í atriðinu. Að lokum er árangurinn metinn. Aðaláherslan er á að nemendur 
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nái færni í ákveðnum þáttum. Hlítarnám er einnig dæmi um aðferðir sem byggja á 
atferliskenningunni.  
Hugsmíði- og atferlishyggja höfðu mikil áhrif á náms- og kennslufræði á síðustu öld og þess 
vegna er nauðsynlegt að kennarar kynni sér þær og geri sér grein fyrir muninum sem er á 
þessum tveimur kenningum. Við höfum sett saman stuttan lista til glöggvunar og 
samanburðar á þessum hugmyndum. Hann er ekki tæmandi og er fyrst og fremst hugsaður 
sem leiðbeinandi þegar kennarar velta fyrir sér þeim kennsluháttum og kennsluaðferðum sem 
hafa þróast í anda þeirra. 
Hugsmíðikenning:               Atferliskenning:    
Gagnvirk samskipti nemenda og kennara. Kennarinn útskýrir og sýnir.  
Nemendamiðað, virkir nemendur, 
námsval. 

Kennaramiðað, fræðileg gæði. 

Merkingabær viðfangsefni. Skýr markmið, ákveðið inntak.  
Innri hvöt.  Ytri hvöt, umbun. 
Gagnrýnin hugsun og skilningur.  Markviss þjálfun. 
Sjálfsmat nemenda. Samkvæmni, áreiðanleiki, mælingar. 

Hér á undan höfum við stiklað á stóru um örfáar kenningar um nám og kennslu og kennismiði 
þeirra. Tilgangur okkar með þessari umfjöllun er að reyna að skoða kennslu okkar og reynslu 
í fræðilegu samhengi og reyna að átta okkur á því hvaða kenningar hafa haft áhrif á okkur, en 
ekki að gera kenningum um nám tæmandi skil.  
Við aðhyllumst eflaust eina kenningu 
fram yfir aðra, en trúlega veljum við samt 
úr hinum ýmsu kenningum eitt og annað 
sem okkur finnst að rökstyðji reynslu 
okkar af því hvernig við sjálfar og börnin 
sem við höfum kennt læra. Hugsanlega 
nýtum við ekki hugmyndirnar á sama hátt 
og þær eru settar fram, nálgunin getur 
orðið önnur og til verður starfskenning 
sem byggir á eigin reynslu og þekkingu.  
Við erum þess meðvitaðar að það eru 
fleiri fræðimenn og kenningar en getið er 
um í þessum kafla, sem hafa haft áhrif á starf okkar en við ætlum að láta hér staðar numið og 
snúa okkur að umfjöllun um framkvæmdina.    
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ll. kafli Kennsluhættir og aðferðir 

Meginatriði kaflans eru: 

Einstaklingsmiðað nám og 
kennsla 
Sundurgreinandi kennsla 
Fjölþrepaverkefni og 
kennsla 
Athafnamiðuð kennsla 
Skörun námsgreina 
Svæða og verkstæðisvinna 
Stöðvavinna                                    

                                                                                
Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn og 
hvert einstakt barn, hver stund gleðistund, sem þokar öllum 
eitthvað áfram á göngunni til góðs (Ísak Jónsson, 1958 bls. 8). 

Þessi orð er gott að hafa í huga sem leiðarljós kennarans. Í upphafi kennsluárs er afar 
mikilvægt að kennarar skipuleggi í grófum dráttum starfið fyrir allan veturinn. Skoða þarf 
aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá. Afla upplýsinga um nemendur, setja fram 
markmið, ákveða hvað á að kenna, hvenær og hvernig ákveðin viðfangsefni verða tekin fyrir 
og að lokum rökstyðja ákvarðanatökuna.  

Kennsluhættir eru yfirheiti yfir framkvæmd kennslu. Við 
skipulag kennslunnar, skólastofunnar og annars námsumhverfis 
skólans er tekið tillit til ákveðinna kennsluhátta. 
Kennsluaðferðir og námsmat er valið með tilliti til þeirra 
kennsluhátta sem kennarinn notar.  

Meginumfjöllun þessa kafla er um mismunandi útfærslu og áherslu við skipulag kennslu er 
tekur mið af ólíkum einstaklingum.  

Hver dagur og hvert ár færir nýja reynslu. Og kennslustarf á að 
vera manni ævilöng leit að betri aðferðum, betri árangri. 
Aðferðin verður að vera við því búin að leggja til hliðar það, 
sem miður reynist, en hafa opnar dyr fyrir öllu því, sem vonir 
standa til að orðið geti til bóta (Ísak Jónsson, 1958 bls. 8).  

Margir kennarar líta það jákvæðum augum að hafa fjölbreyttan nemendahóp. Við 
skipulagningu náms fyrir alla nemendur skipta viðhorf þeirra og fagleg viðbrögð máli. Þessi 
hópur kennara er opinn fyrir þeirri fjölbreytni sem er í hverjum bekk, hann leggur áherslu á 
að skipuleggja nám fyrir heilan hóp nemenda um leið og kennararnir gæta þess að taka tillit 
til hvers einstaklings. Hann bregst við þörfum hvers nemanda, viðurkennir að einstaklings-

Teikning eftir 6 ára nemendur.  
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munur gerir námsumhverfið ríkara og nýtir sér margbreytileikann á árangursríkan hátt. Þessi 
viðhorf og afstaða leiðir þennan hóp kennara í að þróa kennsluhætti sem eru við hæfi mikið 
getublandaðra hópa.  
Mikilvægt er að leggja áherslu á að þróa gjöfult námsumhverfi sem tekur mið af þörfum 
sérhvers einstaklings. Með því að leggja áherslu á að sundurgreina (differentiate) kennsluna 
bregst kennarinn við námsþörfum ákveðins nemanda eða fámenns hóps í stað þess að kenna 
heilum hópi nemenda eins og þeir séu allir með sömu námsþarfir (Tomlinson, 1999). Margir 
kennarar hafa gert sér grein fyrir því að engin ein leið dugar til að koma til móts við alla 
nemendur. Kennslan og námið gengur best þegar kennari og nemendur sameinast í að þróa 
margvíslegar leiðir að sama markmiði. Kennsluhættir kennaranna, sem stundum hafa verið 
nefndir viðbragðssnjallir kennarar, einkennast af áherslu á handfjötlunarnám, samvirkt nám, 
þrautalausnir, klípusögur, val og stöðvavinnu, þannig bregðast þeir við kennslu blandaðra 
nemendahópa. Þeir hvetja nemendur til að vera virkir, spyrja spurninga og ígrunda eigið nám 
og skipuleggja kennsluna þannig að næg tækifæri skapist fyrir þessa þætti (Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2000). Gott er að hafa eftirfarandi grundvallar atriði um nám og kennslu í 
huga þegar kennslan er skipulögð: 

Að hver nemandi býr yfir þekkingu og skilningi sem er einstakur. 
Ef nemendur og nám þeirra er í brennidepli má búast við að kennslan verði 
árangursrík. 
Nemendur koma sjálfir skipulagi á eigin þekkingu. Ekki er hægt að kenna óvirkum 
nemendum. 
Til að nám verði árangursríkt þurfa nemendur að ígrunda það sem þeir eru að læra. 

Þegar kennsla er skipulögð fyrir heilan hóp nemenda þarf að aðlaga viðfangsefnin fyrir hvern 
einstakling, útvíkka þau og dýpka. Skipuleggja þarf námsumhverfi, útbúa verkefni og beita 
kennsluaðferðum sem taka mið af margbreytilegum þörfum, áhuga og reynslu hvers 
nemanda. Verðug viðfangsefni þurfa að vera í boði, verkefni sem höfða til nemandans og 
tengjast veruleika hans. Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að ræða um viðfangsefnin og 
átta sig á hvernig þeir hugsa og komast að niðurstöðu. Hvatning til nemenda getur verið í 
formi spurninga svo sem: 

Hvernig heldur þú að hægt sé að leysa verkefnið? 
Hvaða gögn þarftu til þess?  
Ætli sé hægt að komast að lausn á marga vegu?  

Mikilvægt er að leggja áherslu á að námskráin sé byggð upp á heildrænum (holistic) 
aðferðum, að námsgreinar séu samþættar og að innihald námsins sé efnisríkt og ferlið vel 
skipulagt. Tilgangur verkefna þarf að vera augljós og hver nemandi þarf að finna að það er 
gaman og jafnframt ögrandi að glíma við þau. Fjalla þarf um málefni úr daglegri umræðu, 
svo sem um menningar- og samfélagsatburði. Hér á eftir verður fjallað um mikilvæga þætti 
og skilgreiningar sem varða nám og kennslu.  
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Einstaklingsmiðað nám og kennsla 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað 
nám byggja fyrst og fremst á rétti 
einstaklingsins til að læra þannig að  
eiginleikar hans nýtist sem best. Ef 
styrkur hans nýtist illa við námið 
veitist honum það erfitt. Kennsla sem 
byggir á þörfum hvers einstaklings 
þarf því að byggja á góðum 
upplýsingum um hæfileika, þekkingu 
og áhugasvið hvers nemanda og hafa 
í huga vitsmuna-, hreyfi-, félags- og 
tilfinningaþroska og sterkar eða                                                  
veikar eigindir nemandans.                                                              
                                                                                                  Þetta er ég 

Meginhlutverk kennarans verður því að þaulkynnast 
námsaðferðum hvers nemanda og hjálpa honum til að 
endurbæta það (Steingrímur Arason, 1947 bls. 233). 

Eins og sjá má í orðunum sem höfð eru eftir Steingrími Arasyni skiptir miklu máli að 
kennarinn byggi á góðri þekkingu á nemendum sínum og taki tillit til hennar þegar hann 
skipuleggur kennsluna. 

Nonni var 5 ára drengur sem hóf nám í 1. bekk að undangengnu 
þroskaprófi. Vitsmunaþroskinn mældist eins og hjá 13 ára 
meðalnemanda, en hreyfiþroskinn tæplega samkvæmt lífaldri. Í 
tilfelli sem þessu þarf að gefa barninu tækifæri til að efla 
hreyfiþroskann. Það þarf jafnframt að fá vitræn og innihaldsrík 
verkefni sem höfða til veruleika fimm ára barns en gefa líka 
færi á úrvinnslu sem er í samræmi við vitsmunaþroskann. 
Drengurinn kunni að lesa og gat þess vegna nýtt tímann til að 
þjálfa fínhreyfingar með vefnaði, saumaskap og annarri 
handavinnu á meðan bekkjarfélagarnir voru að takast á við 
lestrarnám. Hann var inni í kennslustofunni, heyrði hvað fram 
fór og gat tekið þátt í leikjum, föndri, gerð myndverka eða 
umræðum ef hann vildi. Hann kærði sig ekki um að fara út úr 
stofunni, til dæmis á bókasafn. Félags- og tilfinningaþroski var 
svipaður og hjá flestum öðrum á sama aldri og hann virtist 
njóta þess að vera með bekkjarfélögunum. 

Hér aðlagaði kennarinn verkefnin og vinnuna að þörfum og óskum nemandans. Í sömu 
bekkjardeild var einnig nemandi með allt aðrar þarfir. 

Sigga mældist með vitsmunaþroska á við 4 ½ árs barn. Hún sá 
ekki vel, hafði skerta heyrn og lítinn málþroska. Í námsáætlun 
hennar var lögð áhersla á að hún fengi tækifæri til að tala við 
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aðra til að efla málþroska sinn. Einnig var áhersla á myndræn 
viðfangsefni sem efla formskyn og rökhugsun. Sigga naut 
mikillar vináttu Lilju bekkjarsystur sinnar sem var henni sem 
besti aðstoðarkennari. Móðirin fékk nákvæma leiðsögn frá 
bekkjarkennaranum um hvernig hægt væri að hjálpa Siggu 
heima. Sigga lærði að lesa á rúmlega einu skólaári þó hún fengi 
ekki stuðning frá öðrum kennara en bekkjarkennaranum.  

Í báðum ofangreindum tilfellum nutu börnin skipulags og námstilboða sem voru sérstaklega 
miðuð við sérþarfir þeirra en jafnframt unnu þau í hópi bekkjarfélaga sinna. Samkvæmt 
upplýsingum frá foreldrum og mati kennarans virtust þau bæði vera glöð og áhugasöm.   
Við skipulagningu kennslu er áríðandi að meta náms- og félagsstöðu nemenda og skipuleggja 
kennsluna út frá niðurstöðum matsins. Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi þegar kennsla byggð 
á ólíkum einstaklingsþörfum er skipulögð og ekki ber að skilja það svo að nemendur þurfi að 
vinna við sér borð eða á sér stöðum, þannig að þeir séu einangraðir frá öðrum nemendum, eða 
vinna að verkefnum sem eru í engum eða litlum tengslum við það sem aðrir eru að gera, aðrar 
leiðir eru fyrir hendi. Námsefni þarf að vera þannig sett fram að nemendur sem eru missterkir 
á tilteknum sviðum geti tekist á við það hver á sínum forsendum. Námsefni og námsgögn 
þurfa að vera til í mismunandi þyngdarflokkum með ólíkum áherslum svo eiginleikar hvers 
nemanda nýtist sem best. Samhjálp jafningja og stuðningi frá fullorðnum er nauðsynlegt að 
hlúa að, allt eftir þörfum hvers og eins.  
Dæmi eru um að nemendur vinni samkvæmt einstaklingsáætlun eða einstaklingsnámskrá sem 
er algjörlega eða að mestu óháð vinnu annarra nemenda. Þeir geta átt sitt eigið vinnusvæði 
eða bás, unnið verkefni einir og sér eða undir stjórn sérkennara, stuðningsfulltrúa eða 
þroskaþjálfa. Ekki er æskilegt að skipuleggja nema lítinn hluta námsins á þennan máta. 
Einnig er hægt að skipuleggja kennslu lítilla hópa nemenda sem eru á svipuðu róli námslega. 
Frumskilyrði er að öllum nemendunum sé ljóst hvaða möguleikar eru til úrvinnslu og 
kennarar þurfa að útskýra viðfangsefnin með tilliti til mismunandi þarfa nemenda sinna. Fyrir 
suma nemendur þarf hugsanlega að útskýra á myndrænan hátt, aðrir skilja betur ef efnið er 
kynnt á leikrænan hátt og enn aðrir þurfa á því að halda að námsefnið sé bútað niður og fáir 
þættir útskýrðir í einu. Gefa þarf kost á ýmiskonar valverkefnum þar sem mismunandi 
markmið eru sett.  
Æskilegt er að skapa aðstæður til að nemendur geti lært hver af öðrum. Sem dæmi má nefna 
samvinnu við lausnir stærðfræðiþrauta. Fyrst reyna nemendur að leysa þrautina einir, en síðan 
koma saman tveir eða fleiri og hjálpast að við að finna bestu leiðirnar til lausnar og skýra svo 
frá lausnaferlinu fyrir allan bekkinn. Gæta þarf að því að þrautirnar höfði til áhugasviðs 
nemenda jafnframt því að efla skilning á stærðfræðilegum viðfangsefnum og hugtökum. Hver 
nemandi getur farið eigin leið að lausn. Sumir nota hluti sér til aðstoðar, aðrir teikna og sumir 
skýra með orðum allt eftir því sem hentar hverjum og einum (Carpenter, Fennema, Franke, 
Levi, & Empson, 1999). 
Almennt er ekki raðað í bekki eftir námsgetu í íslenskum grunnskólum því verður að reikna 
með að vitsmunaþroski nemenda sé ólíkur og miða kennsluna, námsumhverfið og skipulagið 
við námshópinn hverju sinni. Eðlilegt er að miða við að það geti tekið suma nemendur þrjú ár 
að ná færni í lestri á meðan aðrir ná færni á fyrsta vetri eða eru farnir að lesa áður en þeir 
byrja í 1. bekk. Nýbúar sem ekki eru farnir að lesa þurfa að sjálfsögðu fyrst að öðlast 
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málskilning áður en þeir geta lært að lesa nýtt tungumál. Kanna þarf þá möguleika að nýbúar 
fái tækifæri til að læra að lesa á sínu eigin tungumáli. Síðar í bókinni eru dæmi um 
byrjendakennslu í lestri þar sem komið er til móts við þarfir ólíkra einstaklinga og einnig er 
síðar fjallað um kennslu nýbúa. 

1. Sundurgreinandi kennsla 
Kennarar þurfa að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir til að koma til móts við 
mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika þeirra, mismunandi vinnubrögð og vinnuhraða. 
Ein leið til að miða nám og kennslu út frá einstaklingsþörfum er að velja fjölþrepa (multi-
level) verkefni þar sem tekið er tillit til stöðu hvers nemanda þegar verkefni fyrir hvern og 
einn eru valin (Good & Brophy, 2003). Hægt er að vinna með sama þemað, til dæmis íslensk 
húsdýr eða að sama verkefni (sögugerð) í bekknum þar sem kennarinn bregst við 
námsþörfum hvers nemanda á ólíkan hátt með því að bjóða upp á fjölbreyttar leiðir við 
úrvinnslu og gera mismunandi kröfur. Námsþörf er það sem nemandi þarfnast til að geta lært 
og sú leið sem honum hentar best að nota við námið. Að sundurgreina (differentiate) kennslu 
er að viðurkenna og bregðast við um leið, því að nemendur búa yfir mismunandi þekkingu, 
þroska og færni. Kennsla sem er sundurgreind er ferli við að skipuleggja kennslu fyrir 
margbreytilegan hóp nemenda. Markmiðið með slíkum kennsluháttum er að mæta hverjum 
nemanda þar sem hann er staddur og styðja til náms þannig að hver nemandi nái sem mestum 
þroska og velgengni. Kennari sem skilur þörf nemenda til að tjá sig, vinna í hóp, fá nánari 
útskýringar og kynna sér ákveðið efni bregst við þessum þörfum með fjölbreyttri kennslu í 
stað þess að miða kennsluna við að allir í hópnum séu með sömu námsþarfir. Hann byggir 
kennslu sína á símati á þörfum, færni og framförum nemenda (Tomlinson, 2003). 
Sundurgreinandi kennsla er kennslufræðilegt hugtak sem vísar til þess að kennarinn 
skipuleggur kennslu með þarfir allra nemenda í huga. Þegar kennarinn skipuleggur kennsluna 
þarf hann að huga að mismunandi námsstíl, færni, námshraða, málþroska, málfærni, reynslu, 
þekkingu og námshvöt nemendanna. Einnig þarf hann að hafa í huga hver félags- og 
tilfinningaþroski þeirra er, að þeir eru staddir á ýmsum stigum óhlutbundinnar hugsunar og 
hverjar líkamlegar þarfir þeirra eru. Þá þarf hann að velta fyrir sér hvernig best er að ná 
athygli þeirra og fá þá til að einbeita sér.  
Í getublönduðum bekk er nauðsynlegt að kennarar noti margar leiðir til aðstoðar nemendum 
við að ná þeim árangri sem stefnt er að og bjóði upp á verkefni sem eru misþung eða 
miskrefjandi. Hafa ber í huga að ekki er víst að það sem gengur vel hjá einum nemanda gangi 
vel hjá þeim næsta. Nemendur læra oft meira á því að keppa við sjálfa sig en að keppa við 
aðra nemendur. Tímann þarf að skipuleggja á sveigjanlegan hátt og fylgjast með því að 
innihald námsins og aðferðir séu sniðnar að nemendum. Nauðsynlegt er að greina þarfir 
nemenda og meta og ýta undir að nemendur þrói með sér sjálfstæðar námsaðferðir eða 
úrvinnslu en krefja þá ekki um að gera eins og allir hinir. Kennarar ættu að leggja áherslu á 
að vera skapandi og nýta þá þekkingu og færni sem þeir búa yfir til að mæta þörfum nemenda 
sinna í stað þess að nota fjöldaframleidd verkefni sem gert er ráð fyrir að henti öllum 
nemendum. Þeir ættu að finna eða útbúa verkefni og leiðbeiningar til handa nemendum sínum 
sem mæta mismunandi þörfum þeirra. Segja má að kennarar sem hafa alla þessi þætti í huga 
séu viðbragðssnjallir fagmenn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). 
Lykilatriðið kennslu sem tekur mið af öllum nemendum er skilningur á þeim atriðum sem 
skipta máli hverju sinni og kunnátta við að meta margbreytileika nemenda því mat og kennsla 
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eru óaðskiljanleg í kennslu- og námsferlinu. Nauðsynlegt er að bregðast við námsstöðu, 
áhuga og námsstíl nemenda með því að aðlaga verkefnin, vinnubrögð og markmið að þeim. 
Einnig þarf að fylgjast með að allir nemendur taki þátt í vinnu og verkefnum sem skipta þá 
máli og þeim finnst mikilvæg. Nemendur og kennarar eiga að vera samstarfsmenn því að 
markmið kennslunnar er hámarks árangur hverju sinni og stöðug velgengni bæði nemenda og 
kennara er höfð í fyrirrúmi. Með þetta í huga geta kennarar hafið skipulagningu kennslu sem 
tekur tillit til hinna mörgu ólíku nemenda sem eru í hverjum bekk. 

Einn fallegan haustdag fóru nemendur í 1. bekk í vettvangsferð 
með kennaranum sínum að safna ýmsum hlutum úr náttúrunni. 
Hellisgerði varð fyrir valinu og þar söfnuðu nemendur saman 
ýmsum hlutum sem þeir fundu og tóku með sér í skólann. 
Næsta dag fór fram flokkun á því sem fannst. Nemendum var 
skipt í blandaða hópa og á hverju borði voru ýmsir hlutir og 
einnig kort sem á höfðu verið skrifuð orð. Hver hópur gat 
ákveðið hvernig hann vildi flokka hlutina, hann gat gert það t.d. 
eftir lögun, stærð, lit eða tegund. Til þess að verkefnið gengi 
upp og allir lærðu eitthvað nýtt eða fengju þjálfun við hæfi varð 
kennarinn að sundurgreina kennsluna og aðlaga að hverjum og 
einum. Á sumum borðunum voru nemendur sem gátu einungis 
flokkað sjálfa hlutina. Kennarinn hafði einnig skipt út nokkrum 
hlutum fyrir orðakort þar sem nafn hlutanna var skráð. Þetta 
gerði hann til þess að nemendur sem voru farnir að lesa gætu 
reynt á færni sína. Á sumum borðunum voru einungis tvö eða 
þrjú kort en á öðrum borðum voru þau fleiri. Þegar nemendur 
voru búnir að flokka hlutina útbjuggu þeir lista, sumir skrifuðu 
en aðrir teiknuðu. Í umræðunni á eftir gátu sumir nefnt blóm 
sem hluti sem þeir höfðu flokkað meðan aðrir þekktu blómin 
með nafni. 

Í þessu verkefni hafði kennarinn eftirfarandi fjóra þætti að leiðarljósi (inntak, aðferð, verkefni 
og námsumhverfi) varðandi skipulag kennslunnar: 
Inntak: Kennarinn þarf að greina námsgreinina sem hann kennir, inntak námsins og náms- 
og kennsluefnið sem hann notar. Í dæminu hér fyrir ofan er unnið með stærðfræði og fjallað 
um ákveðin hugtök eins og flokkun, fjölda, stærð, lit, form og pörun.  
Aðferð/ferli: Til að nemendur fái skilning á inntaki námsefnisins gefur kennarinn nemendum 
tækifæri til að vinna margs konar verkefni á mismunandi hátt. Kennarinn getur lagt áherslu á: 

skörun námsgreina þar sem unnið er með sömu grunnhugtökin en á ólíkan hátt 
kennsluhætti sem gefa nemendum tækifæri til að velja  
gerð einstaklingsáætlana eða námssamninga 
handfjötlunarnám 
aðlögun tíma og magns að hverjum og einum nemanda. 

Í dæminu hér að ofan voru sumir nemendur að raða hlutum og flokka, aðrir að teikna, sumir 
lásu á kortin og flokkuðu þau, aðrir skráðu flokkana og fjölda hvers og eins. Í þessu tilviki 
gætti kennarinn þess að verkefnin væru fjölbreytt og reyndu á mismunandi færni. 
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Megináherslan var á stærðfræði og náttúrufræði en kennarinn vildi líka að nemendur sem 
voru að ná tökum á lestrinum fengju sem flest tækifæri til að æfa sig.  
Verkefni: Kennarinn þarf að greina verkefnin sem boðið er uppá og kynna fyrir nemendum 
margvíslega útfærslu þeirra. Hann getur:  

gefið tækifæri til að vinna það á mismunandi hátt 
notað mismunandi og aðlöguð viðmið 
leyft nemendum að ákveða sjálfir hvort þeir vilja vinna einir eða í hópi 
hvatt nemendur til að koma sjálfir með hugmyndir að úrvinnslu verkefna. 

Í þessu dæmi leggur kennarinn áherslu á að nemendur sem ennþá vinna mjög hlutbundið fái 
tækifæri til þess svo hann nýtir sér laufblöð, köngla og annað sem nemendur höfðu méð sér 
úr vettvangsferðinni. Hann gerir ráð fyrir að nemendur vilji vinna þau á margvíslegan hátt og 
hvetur nemendur til þess. Hann raðar þeim í hópa og leggur áherslu á að þeir séu ólíkir og að 
nemendur hafi tækifæri til þess að hjálpa hver öðrum. 
Námsumhverfið: Huga þarf að námsumhverfinu og gæta þess að það komi til móts við þann 
fjölbreytta námshóp sem er í hverri bekkjardeild og hvetji nemendur til að læra. Kennarinn 
getur haft í huga að: 

bjóða upp á blönduð svæði þar sem nemendur geta unnið í næði eða með öðrum 
bjóða upp á fjölbreytt námsgögn 
setja fram skýrar leiðbeiningar til nemenda um framkomu og hegðun 
kynna vel fyrir nemendum hvert þeir geta sótt aðstoð ef kennarinn er upptekinn 
leggja áherslu á að við erum ólík og lærum á mismunandi hátt. 

Í dæminu hér að ofan var lögð áhersla á þá hluti sem fundust í Hellisgerði. Lögð var áhersla á 
samvinnu nemenda og að þeir hjálpuðust að við að vinna verkefnið, þetta var í upphafi 
skólagöngu þeirra þannig að samvinna og framkoma var í brennidepli. 
Nemendur hverrar bekkjardeildar geta átt ýmislegt sameiginlegt en jafnframt getur margt 
verið ólíkt með þeim og er nauðsynlegt að hafa það ávallt í huga. Ef kennarinn hefur ekki 
góða yfirsýn yfir það hvað nemendur hans vita, skilja og geta þá getur brugðið til beggja vona 
hvort verkefnið virkjar nemendur til náms eða ekki. Ef verkefni eða markmið eru óljós er 
hætta á að tilgangur eða skilningur nemenda verði það einnig. Nauðsynlegt er fyrir kennara 
að yfirstíga þessar hindranir til þess að ná fram gæða kennslu. Oft getur verið gott að flokka 
nemendur í hópa þar sem þeir hafa tækifæri til að vinna einstaklingsvinnu innan síns hóps. 

Við upphaf 2. bekkjar má búast við að nokkrir nemendur muni 
ekki nöfn allra bókstafanna, sumir séu vel lesandi og síðan séu 
tveir miðjuhópar misjafnlega á vegi staddir. Til þess að koma 
sem best til móts við þarfir þeirra allra er einn möguleikinn sá 
að skipta þeim tímabundið í fjóra hópa eftir færni þeirra í lestri. 
Hópur A þarf að fá lestrarkennslu frá grunni. Sumir læra að 
þekkja bókstafi með því að mála þá með pensli og nota hvern 
bókstaf sem grunn að myndverki. Stafurinn getur verið 
persónugerfingur í ævintýri sem nemendur semja sjálfir. Aðrir 
vilja heldur móta stafi úr leir eða veiða ákveðinn bókstaf sem 
liggur innan um fleiri í ímyndaðri tjörn og nota til þess 
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bambusstöng með girni og segul á endanum, en á hverjum 
bókstaf er bréfaklemma svo að segullinn grípi stafinn. Stafirnir 
geta verið skrifaðir á útklippta fiska og tjörnina má afmarka 
með snúru. Veidda stafi á svo að skrá á svokallaða veiðiskýrslu 
og reyna að muna hvað þeir heita. Lestur orða þarf að fylgja á 
eftir bókstafaþekkingunni og þar má grípa til leikja. Raða má 
stuttum orðum við nokkrar keilur, leikmenn kasta svo hringjum 
á keilurnar og lesa orð úr bunkanum við þá keilu sem þeir ná að 
kasta hring á. 
Hópur B er farinn að lesa létt orð en þarf þjálfun við að lesa 
orð með samhljóðasamböndum og samsett orð. Hópurinn þarf 
að fá kynningu á samhljóðasamböndum, framstæðum, 
innstæðum og bakstæðum, til dæmis gl- , -gl-, -gl. Fyrst er 
hafin hugstormun en síðan flett í orðabókum og hjálpast að við 
að gera orðalista sem síðan er hengdur upp í stofunni svo að 
fleiri hafi hann fyrir augunum og geti séð hvernig orðin eru 
skrifuð og geti gripið til þeirra við sögugerð. Eitt spjald er fyrir 
hvert samhljóða-samband.  
Dæmi: 

   

Orðabingó er vinsælt og allur bekkurinn getur unnið það undir 
leiðsögn kennara, þar sem skrifuð eru á lítil spjöld, orð með 
samhljóðasamböndum af áðurgerðum listum  og teiknaðar eða 
klipptar út myndir af sama orði t.d. skautar, skíði, skel, fiskur, 
taska, diskur, ósk, rask, nísk, níu orð eru hæfileg fyrir hvert 
bingóspjald. Þegar bingóið er fullgert nýtist það til þjálfunar 
fyrir hóp B og síðar nýtist það hópi A þegar hann hefur náð því 
að lesa létt orð. 
Hópur C les hægt allt venjulegt lesmál og þarf að ná meiri 
leikni og hraða. Þessi hópur fær að lesa sjálfvaldar bækur inni á 
bókasafni eða í leskrók skólastofunnar og getur síðan unnið 
með sögur og ævintýri til myndverka og ritunar. Einnig fá 
nemendur að lesa stutta texta í kapp við stundaglas eða aðra 
tímatöku, eða með aðstoð hljóðbóka. Hægt er að skrá framfarir 
með því t.d. að útbúa súlurit. 
Hópur D les leikandi flesta texta, en þarf að þjálfa framburð og 
öðlast meiri lesskilning. Nemendur geta lesið inn á hljóðband 
til dæmis í hliðarherbergi eða frammi á gangi og hlustað síðan á 
lesturinn til að meta hann. Hópurinn getur æft samtalsþátt með 
fingrabrúðum, handbrúðum eða leikið sjálfur og flutt fyrir 

gl -   - gl -              - gl
glaður              sigla             fugl 
glas   rugla             tagl 
glaumur  negla            segl 
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bekkjarsystkinin. Allir í bekknum geta búið til fingra- og 
handbrúður til notkunar í samtalsþáttum. 
Allir eiga rétt á kennslu við hæfi og því fráleitt að ætla öllum 
hópunum að sitja undir kennslu sem aðeins hæfir einum 
hópnum. Sérstaklega þarf að vaka yfir að hóp A finnist þeir 
ekki vera taparar og að hópi D leiðist ekki af því að þeir fái 
ekki nægilega krefjandi verkefni. 

Sundurgreinandi kennsla einkennist af því að gert er ráð fyrir að nemendahópurinn sé 
fjölbreyttur, að greina þurfi námslega stöðu hans og nota niðurstöðuna sem grunn að 
áætlunargerð. Gott er að nota fjölbreyttar leiðir til að kanna stöðu hópsins t.d. forpróf eða 
annars konar leiðsagnar mat. Áhersla er lögð á innihald/hugtök og tengsl, boðið er upp á 
mismunandi hraða við lausn verkefna, nemendur taka þátt í að setja eigin markmið og viðmið 
og margs konar viðmið við endurgjöf eru notuð. Árangur nemenda er miðaður við hvern 
einstakling og viðurkenndur. Það skiptir miklu máli að nemendur skilji námsefnið, þannig að 
þeir geti velt fyrir sér mikilvægum hugmyndum, mátað við fyrri þekkingu og skapað nýja 
persónulega sýn á málið. Þegar nemandi skilur það sem fjallað er um getur hann útskýrt 
málefnið og komið með dæmi, nýtt sér þekkinguna í daglegu lífi, borið saman og mátað við 
önnur verkefni, tengt við aðrar námsgreinar, eigin reynslu og yfirfært á óþekkt málefni. 
Skilningur nemenda á námsefni gefur nær ótakmarkaða möguleika á úrvinnslu viðfangsefna. 
Þeir geta búið til líkön eða sýnt á myndrænan hátt skilning sinn á efninu.  
Vakin skal athygli á að sundurgreinandi kennsla er ekki: 

Einstaklingskennsla þar sem nemandinn er einn með kennara sínum. Þá er um 
sérstaka stuðningskennslu að ræða. 
Kennsla þar sem tilviljun ræður hvað nemendur fást við. 
Kennsla þar sem allir nemendur þurfa að gera það sama, á sama tíma og á sama hátt. 
Kennsla þar sem nemendur sem lokið hafa ákveðnu verkefni fá fleiri með svipuðu 
sniði svo að þeir hafi nóg að gera. 

Með því að hafa í huga einkenni sundurgreinandi kennslu getur kennarinn komið til móts við 
hinar ólíku þarfir hvers nemanda í einum bekk. 

2. Fjölþrepaverkefni  
Með því að nýta sér hugmyndir um fjölþrepa nám (multilevel learning) getur kennari lagað 
kennsluna að þörfum hvers nemanda (Good & Brophy, 2003). Allir vinna að sama 
viðfangsefni en þyngdarstig námsefnisins er mismunandi. Bækur um sjávardýr geta verið frá 
myndabókum til fræðibóka ætlaðar fullorðnum. Tölur sem fengist er við í stærðfræði geta 
verið misháar. Greina þarf og meta grunnhugtök, markmið og innihald þess námsefnis sem 
áætlað er að nota og miða það við námslega stöðu hvers nemanda og hvernig hverjum og 
einum hentar best að læra. Fjölþrepanám og kennsla kallar á sveigjanleg námsmarkmið sem 
eru aðlöguð hverjum nemanda. Í stærðfræði þar sem verið er að vinna með samlagningu gæti 
nemandi með námserfiðleika eða sá sem lærir betur ef hann vinnur hlutbundið unnið við að 
telja hluti þegar aðrir eru að fást við samlagningu með tölutáknum á mismunandi 
þyngdarstigum.Við gerð kennsluáætlana sem byggðar eru á þrepaskiptum námsverkefnum er 
gott að hafa eftirfarandi til hliðsjónar: 
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1. Greina og meta grunnhugtök, markmið og innihald námsefnis sem áætlað er að nota og 
miða við námslega stöðu hvers nemanda. 

2. Beita mismunandi kennsluaðferðum og hafa í huga margvíslegan námsstíl, getu, 
skilning og áhugasvið nemenda.  

3. Komast að því hvaða aðferðir henta nemendum best við að ná tökum á námsefninu.  
4. Hvetja þá til að nota þær aðferðir sem nýtast þeim best til að koma á framfæri því sem 

þeir geta og kunna. 
5. Athuga hvaða aðferðir eru heppilegastar við að meta árangur nemenda. 

Nemendur læra samkvæmt námskrá þar sem meginmarkmiðin eru þau sömu en 
undirmarkmið eru mismunandi, lögð er áhersla á sama kjarnann fyrir alla en unnið er með 
margvíslegt og fjölbreytt námsefni sem er þrepaskipt og mismunandi að þyngd. Til dæmis er 
valið misþungt lesefni þar sem gefinn er kostur á hljóðbók ef með þarf.  

Í lestrarbókinni “Sögusteini” eru innan á kápusíðu hugmyndir 
að verkefnavinnu að loknum lestri hverrar sögu eða ljóðs 
(Ragnheiður Gestsdóttir, 2002). Allir ættu að geta gert einhver 
verkefnin sem þar er boðið upp á, en þau eru misþung og 
áríðandi að kennari krefji ekki nemendur um að vinna öll 
verkefnin, heldur aðstoði þá við val eftir námsgetu hvers og 
eins. Þeir sem búa við námsörðugleika geta valið að skrá heiti 
sögunnar, nafn höfundar sem stendur undir sögunni, á hvaða 
blaðsíðum sagan er og nokkur orð til dæmis þau sem þeim 
þykja skrýtin eða skemmtileg. Nemendur sem geta svolítið 
meira geta einnig skrifað niður eina vísu eða nokkrar línur úr 
sögunni. Næsti hópur getur fundið orð sem þeir skilja ekki, 
skráð þau í stafrófsröð og flett upp í litlum orðabókum til að 
finna merkingu þeirra, eða teiknað myndasögu sem sýnir atriði 
úr sögunni. Þeir sem hafa náð góðu valdi á lestri geta sagt með 
eigin orðum um hvað sagan eða vísan fjallar, eða búið til vísu 
eða sögu sem tengist efninu sem lesið var.  

Fyrir nemendur með námserfiðleika getur verið nauðsynlegur stuðningur að fá nákvæma 
leiðsögn í vinnubókum þar sem fylla þarf í eyður en það getur líka verið tímasóun ef þeir 
vinna í þær án skilnings. Það er mikil mismunun ef allir nemendur eiga að leysa sömu 
verkefni í vinnubókum hvort sem þeir eru fljótir eða lengi að vinna og hvort sem þeir hafa 
þegar tileinkað sér þá þekkingu og færni sem þarf til að leysa verkefnin eða ekki. Varast ber 
að nota of mikið af eyðufyllingar verkefnum því þau eru einhæf og gefa ekki nægilegt tilefni 
til sköpunar fyrir nemendur með frjóa og sjálfstæða hugsun. Það sama gildir um allt nám, 
hraðlæs nemandi getur lesið þyngri texta en sá hæglæsi. Sumir muna betur það sem þeir sjá 
en heyra. 
Kennsluna er hægt að skipuleggja þannig að nemendur vinna einstaklingslega, í litlum hópum 
eða stórum. Mikilvægt er líka að allur nemendahópurinn læri saman. Kennarinn getur stuðlað 
að því með því að byrja kennslustundina og enda með öllum hópnum. 

Það er sögugerð og tíminn byrjar á því að kennarinn vinnur 
með öllum hópnum í einu og fer í gegnum ferlið við að skrifa 
skref fyrir skref. Kennarinn leikur rithöfund og fer í hlutverk 
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hans. Hann hugsar fyrst um hvað hann ætti að skrifa, fær 
hugmynd (nemendur geta hjálpað og komið með hugmyndir) 
og byrjar. Hann veltir fyrir sér erfiðum orðum, lítur á 
orðalistann sem er á veggnum, breytir og heldur áfram. 
Nemendur lesa yfir það sem kennarinn skrifar og koma með 
hugmyndir að breytingum. Kennarinn notar tíu mínútur á 
hverjum degi í þessa vinnu þannig að sagan verður til á 
nokkrum dögum. Þegar þessum leiðsagnarþætti er lokið fara 
allir nemendur að vinna að sinni eigin sögu og nýta sér ferlið 
sem kennarinn fór í gegnum. Nemendur geta verið að vinna á 
mismunandi stigum, sumir að byrja á nýrri sögu, aðrir að ljúka 
sögunni sinni, sumir eru að láta fara yfir sína sögu og aðrir að 
myndskreyta söguna. Nemendur vinna líka söguna á 
mismunandi hátt, sumir skrifa sjálfir, aðrir fá ritara, vinna á 
tölvu eða nota myndir. Kennslustundin endar á því að sest er 
niður og nokkrir nemendur deila sögunni sinni með 
bekkjarfélögunum.  

Undirbúningur nemenda fyrir verkefni getur farið fram á mismunandi hátt. Einhverjum 
nemendum hentar ef til vill að afla upplýsinga sjálfir, en öðrum að fá hjálp við það. Hér 
kemur dæmi þar sem nemendum hefur verið skipt í þrjá hópa og ætla að afla upplýsinga um 
köttinn. 

Hópur A skoðar myndir, teiknar og skrifar upp tilbúinn texta 
um dýrið af spjöldum sem hópurinn fær hjá kennara eða úr 
ákveðinni bók, síðan fá nemendur eyðufyllingarverkefni úr 
textanum. 
Hópur B skoðar myndir og texta, teiknar og skrifar stuttan 
texta eftir upplýsingum úr ýmsum bókum. 
Hópur C finnur sjálfur upplýsingar um köttinn á bókasafni eða 
á netinu, teiknar og skrifar. 
Allir hóparnir geta ef til vill líka skrifað eða teiknað eigin 
reynslusögur af samskiptum sínum við ketti þar sem 
mismunandi frásagnarhæfileikar koma fram. 

Það er hægt að þrepaskipta öllum námsgreinum og hafa má þrepamarkmið aðalnámskrár til 
viðmiðunar til þess að auðvelda kennurum vinnuna. Nemendur sem eiga erfitt með 
fínhreyfingar þurfa að fá tækifæri til að leysa verkefnin á annan veg en nemendur með 
þroskaða hreyfifærni. Kennarar geta brugðist við með því að gefa færi á að skriflegum 
úrlausnum þurfi ekki eingöngu að skila handskrifuðum, heldur megi líka skila þeim í 
tölvutæku formi svo að nemandi sem á í erfiðleikum með stafagerð geti samt skilað efnislega 
jafngóðu verkefni og sá sem skrifar vel. 

3. Athafnamiðað nám 
Nemendur þurfa að fá tækifæri til að tengja námið sitt eðlilegum athöfnum daglegs lífs og 
vera virkir þátttakendur í eigin námi. Til þess að gera námið merkingarbært fyrir nemendur 
og auðvelda þeim yfirfærslu getur kennarinn byggt kennsluna á algengum raunverulegum 
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athöfnum barna. Kennarar geta nýtt auðug námstækifæri er byggja á reynslu og áhuga 
nemenda. Sumir nemendur sjá ekki tilgang með þeim verkefnum eða viðfangsefnum sem þeir 
eiga að leysa og þess vegna þarf að hjálpa þeim að tengja þau við raunveruleikann. Kennarinn 
getur haft í huga að tengja verkefnin raunveruleikanum hvað varðar staðsetningu, úrvinnslu 
eða afrakstur. Æskilegt er að skipulagning á athafnamiðuðu námi sé í náinni samvinnu við 
foreldra svo að auðveldara sé að taka tillit til þarfa hvers einstaklings.
Þegar nemendur klæða sig í útiföt þjálfa þeir í fínhreyfingar. Þeir eiga að fá tækifæri til að 
æfa sig á eigin klæðnaði og geta síðan smám saman keppt við sjálf sig við að ná sem mestri 
leikni við þessa sjálfsögðu athöfn. Þegar nemendur eru á leið út í frímínútur gefst gott 
tækifæri til að æfa þá markvisst við að hnýta slaufu, renna upp rennilás og ýmislegt fleira sem 
lýtur að því að klæða sig úr og í yfirhafnir og skó. Einnig er þetta góður tími til að vekja 
athygli þeirra á að hengja upp yfirhafnir og nauðsyn þess að raða útiskóm á ganginum. Um 
leið er hægt að vekja athygli þeirra á að gæta muna sinna. Þegar börnin koma snjóug inn geta 
þau hjálpað hvert öðru með að dusta snjóinn af yfirhöfnum og stígvélum. Það þarf ákveðin 
handtök við slíkt. Skólataskan gefur tilefni til margs konar verkefna eins og hvernig á að raða 
skóladóti í töskuna, hvað er nauðsynlegt að hafa og hvernig er hægt að gæta þess að blöðin 
krumpist ekki. Nauðsynlegt er að börnin kunni að þvo sér um hendur og prófi hvað hægt sé 
að komast af með af pappírsþurrkum. Gott er að æfa handþvott að lokinni vinnu með 
málningu eða rannsókn með dýr og plöntur. Í heimilisfræði gefast tækifæri til margskonar 
athafna, svo sem að læra að útbúa sér hollt nesti, eða hvernig hægt er að útbúa eitthvað til að 
borða þegar komið er heim úr skólanum. Í handmennt er gagnlegt að læra að festa tölu sem er 
að losna af eigin flík. Í móðurmálstímum er gott að læra að svara í síma og að skrifa niður 
skilaboð bæði sem tekið er við frá öðrum og til að láta vita um eigin ferðir. Hvernig á að 
skrifa á afmæliskort, eða boðsmiða í afmælisveislu ? 
Í stærðfræði gefast mörg tækifæri til athafnamiðaðs náms.  

Dæmið _ + 7 = 13 getur reynst nemendum í 1. bekk erfitt. Ef 
það er sett fram í samhengi sem nemendur þekkja öðlast það 
merkingu og mun þá væntanlega reynast auðvelt. Það gæti 
verið um börnin í bekknum og litina þeirra.  
Ása á nokkra liti og Geir á 7 liti. Saman eiga þau 13 liti. Þá er 
auðvelt að finna út hvað Ása á marga liti án þess að hún segi frá 
því.  

Gaman og fróðlegt er að setja niður í potta lauka, fræ, eða afleggjara af stofublómum, fylgjast 
með vexti þeirra og annast það sem sett var niður. Ýmislegt fleira má nefna svo sem að þvo 
vettlinga, setja plástur á fingur, hirða hjólið sitt, þurrka ryk og sópa, bíða í strætisvagnaskýli 
og fara yfir götu að lokinni ferð með strætisvagni. 
Daglegt líf krefst margskonar leikni sem öllum finnst sjálfsagt að ráða yfir, en getur valdið 
erfiðleikum ef einstaklingurinn hefur ekki vald á henni. Nytsemin er augljós ekki síður en 
bóknámið og því sjálfsagt að nýta hluta af kennslustundum til kennslu og þjálfunar í 
athöfnum daglegs lífs. 

4. Skörun námsgreina 
Með skörun námsgreina er átt við að sama námstækifærið er nýtt með mismunandi markmið í 
huga. Við lausn stærðfræðiverkefna getur nemandi jafnframt verið að æfa sig í lestri eða 

32



jafnvel stafsetningu. Í heimilsfræði fer fram þjálfun í lestri og stærðfræði og sumir nemendur 
geta verið að vinna að félagslegum markmiðum. Í móðurmálstíma getur nemandi sem ekki 
talar verið að læra að tjá sig með því að ýta á bjölluhnapp til að geta svarað spurningum með 
já eða nei. Um leið er hann líka að þjálfa fínhreyfingar.  

Þegar Rúna var 7 ára flutti hún til Þýskalands. Hún var farin að 
lesa á íslensku þegar hún fór en kunni ekki þýsku. Í þýska 
skólanum reyndi Rúna að lesa þýsku orðin samkvæmt 
íslenskum framburði þó að hún skildi þau ekki. Hún naut 
forréttinda í bekknum með sína lestrarkunnáttu þó að hún skildi 
ekki málið því að bekkjarsystkini hennar kunnu ekki að lesa.  

Í þessu tilviki gat íslenska telpan notað lestrarkunnáttu sína við að læra málið ásamt því að 
tala, handfjatla, sjá og hlusta á meðan þýsku börnin þurftu lestrarkennslu. Nauðsynlegt er að 
kennarinn gefi mismunandi nemendum ólík verkefni eftir aðstæðum og einstaklingsáætlun sé 
byggð á undangengnu mati á færni og kunnáttu. Samþætting náttúrufræði og stærðfræði getur 
tengst ýmsum athöfnum. 

Það var komið haust, kennarinn fyllti innkaupapoka af föllnum 
haustlaufum á leið sinni í skólann. Nemendur í 1. bekk sátu í 
smáhópum í kennslustofunni og hver hópur fékk slatta af 
laufblöðum á borð og mátti flokka þau að vild. Sumir flokkuðu 
eftir stærð og aðrir eftir lögun eða lit. Að lokinni flokkun voru 
lagðar fyrir hópana eftirfarandi þrautir:  
1. Fyrst tíndi kennarinn 8 stór laufblöð. Svo fann hann nokkur 

í viðbót og þá voru stóru laufblöðin orðin 17. Hvað fann 
kennarinn mörg laufblöð til viðbótar þeim 8 sem hann 
hafði?  

2. Kennarinn fann 14 rauð laufblöð. Sum voru lítil,  en 7 voru 
stór. Hvað voru litlu laufblöðin mörg?  

3. Kennarinn fann fullt af laufblöðum af birki í ýmsum litum. 
Hann tók frá 9 gul laufblöð og þá voru eftir 11 
birkilaufblöð. Hvað voru öll birkilaufblöðin mörg?  

Í hverjum hópi voru misduglegir nemendur. Allir hóparnir fundu lausn á þrautunum. 
Nemendur gátu handfjatlað laufblöðin, raðað þeim og rætt saman þannig að stig af stigi unnu 
þeir sig í gegnum þrautirnar. Þarna gafst líka tækifæri til þjálfunar í lestri fyrir nemendur sem 
voru farnir að lesa en þurftu þjálfun í framburði og að lesa sér til skilnings. Að loknum 
þrautalausnum var laufblöðunum raðað á dagblöð, þau pressuð og nokkrum dögum síðar voru 
sköpuð listaverk úr þeim. Að sjálfsögðu hefðu nemendur getað tínt laufblöðin í vettvangsferð 
eða sem heimavinnu hver fyrir sig, en leið kennarans lá um skóglendi og þess vegna var 
aðdragandinn eins og fyrr greinir. Þetta litla stærðfræðiverkefni gaf margs konar námstæki-
færi í stærðfræði, náttúrufræði, lestri, myndmennt, fínhreyfingum, félagsfærni og framkomu.  
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5. Svæða- eða verkstæðisvinna 

Á námssvæði er safn verkefna og gagna 
sem sett er saman með það í huga að 
örva, styrkja og hvetja nemendur í námi 
en einnig til að nemendur geti bætt við 
þekkingu, og færni með því að dýpka 
skilning sinn á ákveðnum þáttum. 
Margir kennarar setja upp svæði á 
tilteknum stað í skólastofunni og biðja 
nemendur um að færa sig á svæðið 
þegar svæðavinnan hefst. 
                                                 
     
   
Námssvæði er staður þar sem komið hefur verið fyrir margskonar verkefnum sem nemendur 
geta unnið sjálfstætt, unnið með bekkjarfélögunum eða undir leiðsögn kennara. Svæðin eru 
skipulögð á mismunandi stöðum í skólastofunni eða í nágrenni hennar. Sumir kennarar koma 
verkefnum fyrir í möppum, kössum eða skúffum sem nemendur ná í er þeir hefja vinnu sína 
og ganga frá að henni lokinni. Þetta fyrirkomulag náms og kennslu er hægt að nota með 
öllum nemendum óháð aldri eða námsgreinum. Fram kom í rannsókn okkar að margir 
kennarar hafa góða reynslu af að skipa verkefnum niður á ákveðin svæði og þeir nýta 
fyrirkomulagið mjög mikið vegna þess að svæðavinna býður upp á mikinn sveigjanleika og 
auðveldar kennurum að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Svæðin eru breytileg 
en algeng eru svæði til rannsókna, ritunar, stærðfræðivinnu, málningarvinnu og önnur 
listasvæði. Verkefnin á hverju svæði þurfa ekki að vera tengd en nemendum gefst kostur á að 
velja að vinna á ákveðnu svæði afmarkaðan tíma og þurfa ekki að færa sig skipulega á milli 
svæða. 
Á vel skipulögðum svæðum, með markvissum verkefnum geta nemendur unnið sjálfstætt. 
Við skipulagningu hvers svæðis er gott að hafa í huga að 

Námsefni/verkefni  
séu misþung  
höfði til mismunandi áhuga nemenda 
reyni á margvíslegan námsstíl þeirra. 

Leiðbeiningar og fyrirmæli um hegðun og vinnubrögð þurfa að vera skýr og sett 
þannig fram að allir geti skilið þau. 
Leiðbeiningar um hvað gera skuli ef nemendur þurfa á aðstoð að halda þurfa að 
fylgja.
Skráningarkerfi þarf að vera þannig að kennari og nemendur geti fylgst með náminu á 
auðveldan máta. 
Símat sem bæði kennarar og nemendur eiga auðvelt með að framkvæma þarf að fara 
fram. 

Markmiðið er að nemendur öðlist þjálfun eða aukinn skilning á ákveðnu námsefni sem 
kennarinn velur að hafa á hverju svæði fyrir sig. Það er þó ekki alltaf að kennarinn skipuleggi 

Rannsókn að lokinni fjöruferð.   Ljósm.: Ragnar Jónasson
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verkefnin, margir kennarar gefa nemendum tækifæri til að koma með tillögur að 
viðfangsefnum eða úrvinnslu. Algengt er að setja á svæði ýmiss konar rannsóknarefni eða 
verkefni þar sem leitaraðferðum er beitt. Einnig verkefni þar sem skapa á úr fjölbreyttum 
efnivið, en stundum er fyrst og fremst um þjálfunarverkefni að ræða. Með því að leyfa 
nemendum að velja verkefni er verið að koma til móts við áhuga þeirra og námslega stöðu.  
Gögn á svæði til aukinnar þjálfunar móðurmáls geta til dæmis verið orðabækur, krossgátur, 
dagblöð, tímarit, hljóðupptökutæki og tölvur. Jafnframt mættu vera gömul föt og leikbrúður 
eða efni til að búa til leikbrúður og grímur. Nemendur geta komið á svæðið til að semja 
leikþætti í tengslum við umfjöllun í samfélagsfræði svo sem um líf í heitu landi eða köldu 
landi. Sumir hafa frjótt ímyndunarafl og vilja semja leikþætti úr eigin hugarheimi en aðrir 
geta gert þætti úr daglegu lífi. Þegar leikþátturinn hefur verið saminn og skráður með 
handskrift eða í tölvu þarf að velja leikara í hlutverkin og ákveða hvort þeir fara í einhverja 
leikbúninga eða nota leikbrúður.  

Sindri samdi leikþátt um ferð fjölskyldu í útilegu. Í 
fjölskyldunni voru pabbi, mamma, amma, litla systir og  átta 
ára strákur. Þegar átti að fara að tjalda var svo hvasst að tjaldið 
var næstum fokið. Svo átti að fara að elda og þá hafði gleymst 
sleif til að hræra í pottinum svo að pabbi varð að fara til að 
finna trjágrein til að hræra með. Mörg spaugileg atvik voru sett 
fram bæði sem Sindra datt í hug og svo leikurunum sem valdir 
voru í hlutverkin.  

Æfingar geta verið á öðru svæði svo að nýr hópur komist á móðurmálssvæðið. Næsti hópur 
eða einstaklingar geta unnið sem fréttamenn og samið frétt um einhvern atburð svo sem 
ófærð að vetri til þar sem umferð teppist, og átt viðtal við einhverja sem taka að sér að hafa 
lent í einhverjum vanda vegna aðstæðna. Enn aðrir geta leitað í dagblöðum að einhverri 
skemmtilegri frétt eða leiðinlegri. Auglýsingar eru líka mismunandi athyglisverðar og 
nemendur geta metið þær eftir ýmsum leiðum.  
Á svæði til föndurs og listsköpunar er gagnlegt að nemendur safni verðlausum hlutum og að 
þar sé sem fjölbreyttast safn af smíðavörum, saumavörum, myndlistarefni, garni og 
vefgrindum og að ýmist séu settar fram tillögur til að skapa eitthvað sem snertir hefðbundnar 
námsgreinar eða algjört frelsi til sköpunar. 
Svæði geta verið aðgreind með táknum, myndum eða litum. Sumir kennarar hafa útbúið vasa, 
svo kallaða valvasa fyrir hvert svæði eða viðfangsefni sem nemendur setja nafnspjöld sín í 
þegar þeir velja. Nafnspjöldin geta verið með ýmsum hætti, sem dæmi má nefna tunguspaða 
sem hjúkrunarfræðingar nota eða spaða úr íspinnum og hver nemandi fær einn spaða með 
nafninu sínu. Fjöldatakmarkanir geta verið á hvert svæði til dæmis ef verkefnin eru þannig að 
þau kalla á mikið rými, fyrirferð eða ef áhöld eru einungis fyrir fáa. Þess vegna er ekki víst að 
allir komist í það sem þeir helst vilja hverju sinni því að sé fullt á einum stað, þarf barnið að 
velja annan. Kennarinn þarf þá að fylgjast með því að þeir sem ekki fengu fyrsta val þann 
daginn fái það næst. Stundum verða sum svæði vinsælli en önnur og þá getur kennarinn 
brugðist við með því að láta nemendur skiptast á um að vera á svæðinu eða bæta við öðru 
svæði með svipuðum verkefnum.  
 Nauðsynlegt er að útbúa einhvers konar kerfi til að auðvelda eftirlit með vinnu nemenda á 
svæðum. Það getur verið flókið að hafa yfirsýn yfir nám nemenda þegar þeir eru að vinna 
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ólík verkefni. Í rannsókn okkar kynntum við okkur sérstaklega hvernig kennarar halda utan 
um námið hjá nemendum þegar þeir vinna á svæðum. Það kom í ljós að kennarar nota margs 
konar aðferðir við það, en yfirleitt skrá nemendur svæðið, verkefnið, stöðu verkefnis og meta 
það þegar því er lokið. Margir kennarar voru með lista þar sem nemendur merktu við. 
Námssamningar sem fjallað er um á öðrum stað geta nýst vel við að halda utan um vinnu og 
nám nemenda á svæðum. Námsdagbækur geta einnig gefið góða mynd af námsferlinu og nýst 
við símat. 
Svæðavinna getur líka verið skipulögð af kennurum til sérstakrar þjálfunar þar sem 
nemendum er skipt í hópa eftir færni, til dæmis í lestri. Í slíkum tilfellum er oftast blandað 
saman einum eða tveimur árgöngum og er kennari til staðar á hverju svæði þar sem markvisst 
eru kennd tækniatriði til aukinnar lestrarfærni. Hóparnir geta verið misstórir. Gjarnan koma 
þá til liðs stuðningskennarar svo að hóparnir geti verið fleiri en fjöldi bekkjarkennara. 

6. Stöðvavinna 
Námsstöðvar eru ákveðnir staðir í skólastofunni þar sem nemendur vinna afmörkuð verkefni í 
skilgreindan tíma. Stöðvavinna er skipulagt ferli og flytjast nemendur í litlum hópum á milli 
stöðvanna í ákveðinni röð. Tíminn á hverri stöð er oftast ákveðinn af kennara sem gefur 
merki þegar nemendur eiga að færa sig á næstu stöð. Oft eru stöðvarnar tengdar þannig að 
verkefnin á einni stöðinni eru tengd verkefnum á þeirri næstu. Stundum er stöðvavinnan 
skipulögð þannig að fyrst og fremst er um að ræða mismunandi nálgun að sama viðfangsefni 
eða markmiði á hverjum stað. Á hverri stöð er hægt að  bjóða upp á verkefni sem eru 
þrepaskipt og gefa möguleika á að vinna og skila úrlausnum á margvíslegan hátt. Verkefnin 
sem eru á hverri stöð vinnur hópurinn ýmist sameiginlega, í pörum eða sem einstaklingar. 

Eftir vettvangsferð sem farin var að Hvaleyrarvatni setti Ásta 
kennari upp stöðvavinnu og skipulagði vinnu á stöðvunum á 
eftirfarandi hátt: 
1. stöð: Skoða í stækkunarkrukkum köngulær og flugur. 
2. stöð: Athuga stærð og hreyfingar ánamaðka. 
3. stöð: Skoða með stækkunarglerjum sitkalús og önnur 
sníkjudýr á trjám. 
4. stöð: Skoða mismunandi mosa í víðsjá.  
5. stöð: Skoða myndir og leita eftir upplýsingum í tölvu og 
bókum.  
Í upphafi vinnunnar fengu nemendur lítið hefti þar sem þeir 
skráðu tilgátur, athuganir og lausnir sínar, þeir gátu einnig 
teiknað myndir í það. Í heftinu voru líka spurningar sem þeir 
áttu að reyna að finna svör við, en þeir gátu einnig skráð sínar 
eigin spurningar.  

Stöðvarnar og fjölbreytni verkefna í þessu dæmi byggði á því sem safnað var í 
vettvangsferðinni, en oft þróast stöðvavinna út frá vettvangsferðum eða einhverju sem 
nemendur hafa gert saman eða hafa áhuga á. Í önnur skipti eru það hugtök, áhersluatriði, 
þemu eða námsgreinar sem stýra ferðinni.  
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Nemendur eru í 4. bekk og meginþemað sem unnið er að eru  
mælingar. Verkefnum hefur verið dreift á fimm stöðvar. Í 
upphafi fá nemendur rannsóknarhefti sem þeir nota til að skrá 
spurningar sínar, ágiskanir og niðurstöður. Til frekari skýringar 
teikna þeir myndir af því sem þeir eru að mæla.  
1. stöð Lengdarmælingar Hér eiga nemendur að vinna að 
lengdarmælingum og vinna með mælieiningarnar sentimetra og 
metra. Nemendur þurfa að velja sér hluti og staði til að mæla, 
velja mælieiningu, mæla, skrá og teikna það sem þeir mæla eða 
skrifa hvað það er. Á stöðinni eru hlutir sem nemendur eiga að 
mæla (geta borið saman við niðurstöður bekkjarfélaganna), en 
þeir mega einnig velja sér hluti.  
2. stöð Þyngdarmælingar Hér eiga nemendur að vinna með 
þyngdarmælingar og verður mesta áherslan lögð á grömm og 
kílógrömm. Á stöðinni er skálavog til að finna jafnþunga hluti, 
bökunarvigt til að mæla grömm og baðvigt til að mæla 
kílógrömm. Nemendur fá misstóra og misþunga hluti þar sem 
sumir hlutirnir geta verið álíka þungir þó að þeir séu misstórir. 
Nemendur álykta fyrst um þyngd hlutanna og skrá, vigta síðan 
og skrá raunþyngd og bera svo saman ályktun og raunþyngd. 
3. stöð Vökvamælingar Hér eiga nemendur að vinna að 
rúmmælingum og verður áherslan lögð á lítra og desilítra. Þeir 
nota mismunandi stór ílát og byrja á að álykta magn vatns í 
þeim og mæla síðan hvert magnið er svo sem 1 lítri, ½ lítri, ¼ 
lítri, desilítri. Nemendur sökkva líka misstórum hlutum í vatn 
og athuga hækkun á yfirborði þess. 
4. stöð Tilraunir með skábretti Hér er unnið með 
lengdarmælingar og mismunandi eiginleika steina eftir (gerð 
þeirra) því hvaðan þeir koma úr náttúrunni. Hraunsteinar, 
fjörusteinar og móasteinar eru látnir velta eftir skábretti og 
skráð hverjir velta lengst. Áður fara fram tilgátur sem eru 
skráðar og síðan borið saman. 
5. stöð Tilraunir með boltaköst (úti) Hvort er hægt að kasta 
lengra með undirhandar eða yfirhandar kasti? Skiptir stærð 
boltans máli? Skiptir máli hvort kastað er með vinstri eða hægri 
hendi? Skráðar ályktanir og niðurstöður. 

Í þessari vinnu er lögð áhersla á að nemendur skrái fyrst tilgátur sínar, gangi svo úr skugga 
um réttar niðurstöður og beri saman og skoði hver mismunur er á tilgátum og raunverulegri 
niðurstöðu. Þetta verkefni náði yfir tæpar tvær vikur þar sem nemendur unnu einungis á einni 
stöð í hvert skipti og færðust á milli stöðva í hvert skipti sem boðið var upp á stöðvavinnu.  
Þegar nám er skipulagt sem stöðvavinna dvelja nemendur mjög mislangan tíma á hverri stöð 
og fer það eftir verkefnum og er í verkahring kennarans að finna út og ákveða hve langur tími 
er gefinn á hverri stöð. Ef í bekknum er nemandi sem þarf á því að halda að fá lengri tíma en 
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aðrir eða tækifæri til að vinna að sínu verkefni í lengri tíma er hægt að útbúa stöð í kringum 
þarfir þessa nemanda og færist hann þá ekki á milli stöðva eða nemandinn fær að vera lengur 
á einni stöðinni og vinna þá með fleiri hópum þar og færist þá ef til vill einungis á milli 
tveggja stöðva.  

Nemendur eru í fyrsta bekk og  fá mörg tækifæri til að vinna 
stöðvavinnu. Á einni stöðinni, Ævintýrastöðinni, er æft leikrit 
byggt á ævintýrinu um Hans og Grétu. Í hópnum er Solla sem 
farin er að lesa svo að hún er fengin til að vera sögumaður. 
Hinir nemendurnir skipta á milli sín öðrum hlutverkum. Hljóð 
dýranna í skóginum hafa verið sett á spólu og Andrea, sem ekki 
getur talað, stjórnar segulbandinu með því að ýta á takkann 
þegar dýrahljóðin eiga að heyrast, en Andrea er að læra að ýta á 
takka/rofa til að geta tjáð svör við já og nei spurningum með 
því að nota rofa eða bjölluhnapp. 

Til að auðvelda sér og nemendum vinnuna hafa margir kennarar skipulagt stöðvavinnu með 
því að nota hringekju eða klukku sem sýnir á myndrænan hátt hvernig nemendur færast á 
milli stöðva. Hring er skipt í jafnmarga geira og stöðvarnar eru, fjóra, fimm, sex eða átta og 
hann síðan settur á veggspjald. Hringnum er snúið þegar tími er kominn til að skipta um stöð. 

Í 3. bekk er mismunandi móðurmálsverkefnum skipt niður á 
stöðvar og fær hver hópur 15 mínútur á hverri stöð.  
Gul stöð: Hljóðlestur. Þar sem hver nemandi les sína 
lestrarbók en fær bekkjarfélagana til að kvitta fyrir lesturinn. 
Rauð stöð: Samlestur. Nemendur lesa upphátt fyrir hópinn 
sem er á stöðinni og leggja áherslu á framsögn. 
Græn stöð: Sögugerð. Nemendur semja sögu/ljóð, 
prófarkalesa fyrir hvern annan og hver og einn hreinritar svo á 
eftir.  
Blá stöð: Málfræði. Ýmiskonar málfræðiverkefni eru í boði, 
t.d. samheiti og andheiti.  
Fjölublá: Ritun. Forskriftaræfingar, nemendur þjálfa sig í 
skrift. 

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og skipt út eftir þörfum. Áhersla er lögð á að nemendur 
vinni sjálfstætt á sem flestum stöðvum og til að styðja nemendur eru leiðbeiningar til þeirra 
hafðar skýrar og skilmerkilegar. Ýmsar fleiri hugmyndir hafa verið notaðar þegar skipulögð 
er fjölbreytt og sjálfstæð vinna fyrir nemendur og ganga þær undir margskonar nöfnum t.d. 
valbækur, vinnuval eða leikjaval. Aðalatriðið er að hver kennari finni það sem hentar 
nemendum hverju sinni, en verkefnin þurfa að vera ögrandi og áhugavekjandi eins og annað í 
skólastarfi og stuðla að aukinni þekkingu nemenda. 
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Kennsluaðferðir 
Í Aðalnámskrá grunnskóla almenna hluta stendur:  

Grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa 
öðlast sjálfstraust og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa 
kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið 
með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og skilmerkilega í 
töluðuðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber að leggja áherslu í 
öllu starfi skólans allt frá upphafi skólagöngu (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 1999 bls. 31). 

Við val á kennsluaðferðum þarf að hafa ákvæði aðalnámskrárinnar í huga. Hvernig 
skipuleggur kennari kennslu sína til að ná þeim markmiðum sem þar eru sett fram? Margir 
hafa sett fram skilgreiningar á hugtakinu kennsluaðferð og verða hér nefnd nokkur dæmi. 
Ísak Jónsson skilgreinir átta kennsluaðferðir í bók sinni Átthagafræði sem eru þessar: 
Frásagnar- og skýringaraðferð, söguaðferð,  fyrirlestraraðferð,  athugana-, andsvara- og 
athafnaaðferð,  spurnaraðferð,  samanburðaraðferð, upptalningaraðferð, yfirheyrslu- og 
lexíuaðferð (Ísak Jónsson, 1962).  
Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir níu kennsluaðferðir í bók sinni Litrófi kennsluaðferðanna og 
þær eru eftirfarandi: Útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, 
umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, 
hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
Kennarar þurfa að geta skilgreint þær kennsluaðferðir sem þeir aðhyllast og aðlagað þær að 
þeim nemendahópum og námsgreinum sem þeir kenna hverju sinni. Oft er kennsluaðferðum 
blandað saman og sérstaklega er það nauðsynlegt við lestrarkennslu. Reynslan sýnir að bestur 
árangur við lestrarkennslu er þegar kennarinn hefur margar aðferðir á valdi sínu og getur beitt 
hinum ýmsu aðferðum eftir því hvað hentar við kennslu ólíkra nemenda. Hér fylgja nokkrar 
skilgreiningar okkar á mismunandi kennsluaðferðum. 
Fyrirlestrar – innlögn – sýnikennsla: Nemendur hlusta á kennarann eða þann sem flytur 
upplýsingar til þeirra í töluðu máli. Oft nýtir kennarinn töflu og krít, myndvarpa, skjávarpa 
eða myndband til að skýra mál sitt betur, en nemendur eru eingöngu hlustendur, áhorfendur 
og stundum spyrjendur. 
Hópakennsla: Nemendum er raðað í hópa sem ætlað er að vinna saman tímabundið. 
Samsetning hópa getur verið margvísleg.  

Allir í hópnum eru á svipuðu getustigi námslega. 
Mismunandi námsgeta í hópnum. 
Sameiginlegt áhugasvið allra í hópnum án tillits til námsgetu. 
Sérstakir vinir. 
Raðað eftir kyni. Jafnmargir af báðum kynjum eða eingöngu annað kynið. 

Gott er að hóparnir séu ekki of fjölmennir. Stundum hentar vel að nemendur vinni saman í 
pörum, en oft getur hentað að fleiri vinni saman þó ekki fleiri en fimm til sex. Áríðandi er að 
allir í hópnum hafi hlutverk (sjá í kaflanum um Samvirkt nám). Kennari þarf að fylgjast vel 
með að enginn nemandi verði verklaus og bíði eftir að aðrir í hópnum vinni verkið eða trufli 
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aðra. Sjálfsagt er að gefa nemendum tækifæri til að kynnast því að vinna með öllum 
bekkjarfélögum sínum.  
Leitarnám: Nemendur leita upplýsinga á vettvangi eða í rituðu máli til þess að öðlast meiri 
þekkingu, þjálfa rökhugsun, setja fram ályktanir og sannreyna. Leitarnám er oft skipulagt til 
að finna fleiri upplýsingar en þær sem standa í ákveðnum kennslubókum. 
Bóknám: Nemendur læra ákveðin áhersluatriði í námsbókum orðrétt, vinna í sérhannaðar 
vinnubækur við að svara spurningum og fylla í eyður, læra þulur og ljóð utanbókar. 
Samvirkt nám: Nemendur þjálfast í að bera ábyrgð á sjálfum sér, taka tillit til annarra, öðlast 
færni við að vinna með öðrum, hjálpi hver öðrum og finna að hver einstaklingur er 
nauðsynlegur hlekkur í bekkjarsamfélaginu. 
Íþrótta-, dans- og leiklistarnám: Nemendur þjálfa hreyfifærni sína og upplifa með eða án 
tónlistar hvernig hægt er að túlka tilfinningar með eigin líkama, svipbrigðum og öðru 
látbragði, hvernig hægt er að auka líkamlega færni með síendurteknum æfingum og hvernig 
nota má hin ýmsu íþróttaáhöld og leikmuni.  
Umræðu- og framsagnarnám: Nemendum gefst kostur á að skipuleggja kynningar og koma 
fram fyrir bekkjarfélaga, skólafélaga og aðstandendur. Þá þurfa þeir að sýna góða framkomu, 
framsögn, raddbeitingu, túlkun og sköpun. 
Tölvunám: Margskonar kennsluforrit hafa verið gefin út af Námsgagnastofnun og fleiri 
aðilum. Æskilegt er að tvær eða þrjár tölvur séu í hverri kennslustofu svo að nokkrir 
nemendur í einu eigi aðgang að kennsluforritunum við nám í hinum ýmsu greinum, geti aflað 
upplýsinga á Internetinu, unnið við ritvinnslu eða tölvureikni. Eðlilegt er að einn til tveir 
nemendur vinni saman við tölvu. 
Verklegt nám - hlutbundin vinna: Nemendur fá þjálfun í að nota ýmis verkfæri svo sem 
tæki til smíða- og sauma, prjóna, vefstóla, pensla og liti og annað sem notað er í 
hefðbundnum verkgreinum. Verklegt nám á sér líka stað við rannsóknar- og tilraunavinnu, 
hlutbundna vinnu í stærðfræði, leir- og föndurvinnu við lestrarnám, í heimilisfræði og við 
notkun hljóðgjafa. Við verklegt nám fá nemendur tækifæri til sköpunar og að dýpka skilning 
sinn í mörgum námsgreinum. 

Við höfnina. Hópvinna 8 ára nemenda. 
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Þemanám / samþætting námsgreina. – Unnið er að ákveðnu viðfangsefni eða þema og það 
skoðað frá mörgum sjónarhornum. Oftast er um samþættingu nokkurra námsgreina að ræða, 
en þemað getur líka tengst aðallega einni námsgrein. Nefna má  þema um ljóð sem reynir á 
lestur, ritun, sköpun, túlkun og hugsanlega söng ef lag er til við ljóðið. Í þemanámi fléttast 
saman ýmsar kennsluaðferðir svo sem leitarnám, vinna í hópum, samvirkt nám, 
hlutverkaleikir, verklegt nám, tölvuvinna, fyrirlestrar, innlögn, sýnikennsla, dans- og 
leiklistarnám.  
Skilgreiningum á kennsluaðferðum eru ekki gerð tæmandi skil hér. Vísað skal til 
skilgreininga Ísaks og Ingvars á kennsluaðferðum í ofnaskráðum bókum þeirra, einnig er í 
þessu riti vitnað til margra kennsluaðferða í kaflanum um Kennsluáætlanir.  

Námssamningar 
Námssamningur er samningur sem kennari og nemandi geta gert sín á milli um námið. Það 
getur einnig verið skynsamlegt að foreldrar taki þátt í gerð námssamninga. Námssamningur 
getur gefið nemendum ákveðinn sveigjanleika í náminu hvað varðar tímann sem nemandinn 
velur að vinna verkefni, hve mikið þarf að vinna og hvernig verkefnið er unnið. Með því að 
gefa nemendum tækifæri til að gera námssamninga gefst þeim kostur á að bera ábyrgð á eigin 
námi og jafnframt auðveldar það kennara að fylgjast með framgangi námsins. Í 
námssamningnum þarf að koma fram markmið sem stefnt er að og leiðir sem farnar verða. 
Þegar verkefni er valið þarf að ákveða hve langan tíma það má taka og hvernig metið verður 
og hvort tilskyldum markmiðum hefur verið náð. Nauðsynlegt er að námssamningar séu 
skriflegir. Þeir geta verið margvíslegir og ýmist er miðað við ákveðið námsefni eða tíma. 
Samningarnir geta verið um afmörkuð verkefni eða allt nám í ákveðinn tíma. 
Námssamningar geta verið með ýmsum móti. Taka þarf tillit til aldurs nemenda og um hvaða 
námsgrein er að ræða. Áríðandi er að ekki séu gerðar of miklar kröfur varðandi árangur og 
tíma þannig að þeir valdi nemandanum ekki áhyggjum. 

Kalli var sjö ára og átti erfitt með að beita hljóðaaðferð í 
lestrarnámi en hafði gaman af að spila. Kennarinn gerði 
samning við drenginn og móður hans. Hann hjálpaði þeim að 
búa til orðabingó með algengum smáorðum sem þau gætu 
spilað heima og í bíl á milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Þau 
fóru oft þessa leið og var faðirinn bílstjórinn, en drengnum 
leiddist stundum á leiðinni. Gefnir voru 3 mánuðir til þess að 
þjálfa algeng smáorð svo að drengurinn gæti lært þau. 
Árangurinn var góður og drengurinn glaður yfir að spila á  
Reykjanesbrautinni. Ný orð voru tekin fyrir í næsta samningi 
og drengurinn lærði að lesa með orðaaðferð. 

Við notkun námssamninga þarf að ríkja trúnaður og traust og allir sem hlut eiga að máli þurfa 
að vera óhræddir við að semja um breytingar ef ekki er útlit fyrir að raunhæft sé að fylgja 
samningnum. Upp geta komið veikindi eða einhverjar breytingar á heimilishögum eða að 
nemandinn fái aukinn áhuga fyrir því sem samið var um og óski eftir að fara aðrar og ef til 
vill flóknari  leiðir en þær sem í upphafi voru ákveðnar. 
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Dæmi um námssamning: 

Námssamningur 
Áður en þú samþykkir þennan samning skaltu skoða hann vel og vera viss um að þú hafir valið 
eitthvað sem þú hefur áhuga á að vinna að og viljir vinna það á þennan máta. 
Nafn:                                                                                             Dagur:                                         
    
Ég hef áhuga á að læra meira um:                      
             
Ég ætla að vinna eftirfarandi verkefni:  
             
Ég ætla að kynna verkefnið með því að:  
             
Til þess að vinna verkefnið vel þarf ég að (hvað þarftu að gera til þess að geta skilað af þér vel unnu verkefni):
             
Ég vil að verkefnið mitt………… 

Viðmið við mat (hvað gerir verkefnið þitt einstakt):  
             
Lokadagur verkefnisins:        

Ég undirritaður/uð samþykki að halda mér við efnið og vinna vel að verkefninu þar til ég hef lokið 
því á árangursríkan hátt. 

Undirskrift nemanda 

Dagur:
Ég samþykki að aðstoða og veita endurgjöf við allt verkefnið: 

Undirskrift kennara 

Í þessum kafla höfum við lagt áherslu á að draga saman ýmislegt sem vert er að hafa í huga 
þegar kennsla er skipulögð út frá hverjum einstaklingi en um leið heilum bekk eða hóp. Í 
næsta kafla munum við leggja áherslu á ýmis almenn atriði sem einnig þarf að huga að.  

Heimildir: 
Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L., & Empson, S. B. (1999). Children´s 

mathematics: Cognitively guided instruction. Portsmouth: Heineman. 
Ferguson, D. L., & Guðjónsdóttir, H. (1999). Skóli fyrir alla: Listin að kenna í mikið 

getublönduðum bekk. Hafnarfjörður: Hafdís Guðjónsdóttir. 
Good, T. L., & Brophy, J. E. (2003). Looking in classrooms (9. ed.). New York: Allyn & 

Bacon. 
Hafdís Guðjónsdóttir (2000). Responsive professional practice: Teachers analyze the 

theoretical and ethical dimensions of their work in diverse classrooms. Unpublished 
Doctoral, University of Oregon, Eugene. 
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Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated classroom: Responding to the needs of all 

learners. Alexandria: ASCD. 
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Ill. kafli   Verksvið kennarans 

Meginatriði kaflans eru: 

Félagslegir þættir    
Starfshættir 
Staðhættir 
Kennsla 
Bekkjarstjórnun 
Skipulag 

Starf kennarans í nútímasamfélagi er margþætt og oft æði flókið. Áður en starfið í 
skólastofunni hefst fer mikill undibúningur fram svo að allt geti gengið sem best fyrir sig. 
Kennarar þurfa að greina leiðir til að skipuleggja kennsluna og stýra nemendum á þann hátt 
að tækifæri til að læra sé í hámarki. Við skipulagningu kennslunnar þarf að hafa í huga að 
tíminn sé vel nýttur, gæta þess að nemendur viti hver tilgangurinn með náminu er og að þeir 
hafi frelsi til framkvæmda innan ákveðins skipulags. Kennarinn þarf að skapa eftirvæntingu 
og vekja áhuga nemenda. Hér verður fjallað um ýmis mál sem nauðsynlegt er að huga að í 
upphafi skólaársins til að koma í veg fyrir að ýmiss konar vandi þróist. Fjallað verður um 
félagsleg samskipti milli kennara, nemenda og fjölskyldu. Einnig verður fjallað um þróun á 
starfs- og staðháttum innan hvers bekkjar og skipulag og framkvæmd kennslunnar. Það er 
ávallt mikilvægt að skipulag og stjórnun sé á þann veg að aðstæður til kennslu og náms 
skapist og ólíkt skynsamlegra að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir en að þurfa að bregðast 

Nemendur við rannsóknarstörf 
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Verksvið kennarans 

Félagslegir 
þættir 

Starfs-
hættir 

Stað- 
hættir 

Kennsla Bekkjar-
stjórnun

Skipulag

Kennarar 
Nemendur 
Fjölskyldur 

Daglegar 
venjur 

Bekkjarreglur 

Námsumhverfið 
Skipulag 

skólastofunnar 
Náms- og 

kennslutæki 

Kennarinn 
Samskipti 

Stjórn verkefna 
Upphaf og lok

verkefna

Æskileg 
hegðun 

Sjálfsstjórn 
nemenda 

Skólanámskrá 
Bekkjarnámskrá 

Stundaskrá 
Kennsluáætlanir 

Einstaklingsnámskrá 

við þegar allt er komið í óefni. Stöðugleiki og samkvæmni er lykillinn að árangursríku 
skipulagi.  
Hér má sjá hvernig við höfum flokkað verksvið kennarans: 

Félagslegir þættir – bekkjarbragur   
Í skólastarfi skiptir máli hvernig samband milli einstaklinga þróast. Grunnur þessa sambands 
ætti að byggjast á gagnkvæmum skilningi og virðingu, milli kennara og nemenda, milli 
nemenda innbyrðis og milli kennara og fjölskyldna nemenda. Kennarar þurfa að móta 
umhverfi þar sem nemendum og starfsfólki er sýndur gagnkvæmur skilningur í samskiptum. 
Þeir þurfa að hvetja til góðra samskipta meðal nemenda og rækta með þeim umburðarlyndi. 
Það er á ábyrgð kennara að skapa bekkjarbrag þar sem nemendur finna fyrir öryggi, eru 
metnir að verðleikum og líður vel. Nemendur þurfa að vita að það mun vera komið fram við 
þá af virðingu, jafnvel þegar þeir taka áhættu og gera mistök. Samskipti og samstarf kennara 
við nemendur og fjölskyldur þeirra skiptir miklu máli og kennarar þurfa að hlúa að þessu 
sambandi og eiga frumkvæði að jákvæðum samskiptum við fjölskyldur nemenda sinna. (Sjá 
kaflann um Samskipti kennara og foreldra). 
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1. Kennarinn 
Bekkjarkennari ber ábyrgð á því að skapa og hlúa að góðum bekkjaranda. Allir nemendur 
koma í skólann með ákveðnar frumþarfir. Þeir þurfa að finna fyrir öryggi og trausti. Finna að 
þeir tilheyra hópi, eigi eitthvað sameiginlegt með öðrum í hópnum og séu mikilvægir í 
hópnum (Schmuck & Schmuck, 2001). Þeir þurfa að finna fyrir vináttu, væntumþykju og  
viðurkenningu fyrir það sem þeir eru. Þeir þurfa að fá tækifæri til að þroskast, öðlast meiri 
þekkingu og finna fyrir löngun til að læra. Nemendur eru ólíkir og þarfir þeirra 
margbreytilegar. Þessir ólíku nemendur mynda bekkjarheildina og þurfa að finna að þeir hafi 
verðugt hlutverk innan hennar. Nemandi sem er þroskahamlaður þarf að fá á tilfinninguna að 
hann tilheyri bekknum, en það gerir hann ekki ef hann er alltaf að vinna til hliðar við hópinn 
að sérverkefnum og tekur ekki þátt í bekkjarumræðum eða hópverkefnum. Ef kennarinn lítur 
á hann sem öðruvísi einstakling en hina þá má búast við því að nemendur geri það einnig. Til 
að stuðla að því að þessi nemandi verði hluti af heildinni eða bekknum þarf kennarinn að 
tvinna verkefni hans saman við verkefni annarra nemenda. Finna honum mikilvæg verkefni 
og hlutverk í hópvinnu og gefa honum tækifæri til að taka þátt í samræðum á sínum 
forsendum. 
Nemendur sem eiga auðvelt með nám þurfa líka á því að halda að vera hluti af hópnum. Þeir 
eru oft fljótir með verkefnin sín og er þá stundum vísað í verkefni sem eru lítils virði og reyna 
ekki á námshæfni þeirra. Oft eru það fleiri verkefni af því sama svo að nemendur fá á 
tilfinninguna að það borgi sig ekki að vera fljótur að vinna, að þeir þreyti kennarann og séu 
ekki hluti af hópnum. Kennari sem sýnir óþolinmæði og finnst sér ógnað þegar nemendur 
spyrja margra spurninga getur haft þau áhrif að sumir nemendur þori ekki að spyrja um atriði 
sem þeim finnst máli skipta, þeir hætta að spyrja og verða leiðir vegna þess að námslegum 
þörfum þeirra er ekki fullnægt. Kennarinn verður að skapa bekkjaranda þar sem leitandi 
spurningar eru metnar, leitað eftir þeim, hvatt til þeirra og hrósað fyrir þær.  
Allir nemendur í bekknum, bæði þeir sem eiga auðvelt með nám en einnig hinir sem strita við 
námið, þurfa á hjálp kennarans að halda við að þroska vitsmunalega hæfni sína. Kennarinn 
þarf stöðugt að vera á varðbergi gagnvart tilfinningum nemenda rétt eins og gagnvart 
þekkingu, skilningi og færni þeirra. Hann getur brugðist við með því að: 

Vera fyrirmynd og bera virðingu fyrir nemendum.  
Kenna nemendum um dyggðir. 
Hjálpa nemendum að þróa með sér skilning og virðingu fyrir því sem 
bekkurinn/hópurinn á sameiginlegt en einnig því sem skilur hann að. 
Hjálpa nemendum að sjá hvert málefni út frá mismunandi hliðum. 
Hjálpa nemendum að sýna hver öðrum samúð. 
Tryggja jafnræði með öllum nemendum. 
Skipuleggja kennsluna þannig að allir nemendur geti náð árangri og finnist þeir 
sigurvegarar.  
Leita eftir og bregðast við tækifærum sem hafa gildi fyrir alla nemendur. 
Þróa bæði sameiginleg viðmið og einstaklings viðmið og gæta þess að það sé 
grundvöllur fyrir þeim. 
Styðja nemendur til að gera ávallt sitt besta og að þora að taka ákvarðanir. 
Hrósa góðum árangri nemenda. 
Hjálpa nemendum til að taka ábyrgð á samskiptum sínum við jafningja. 
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Veita nemendum tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og taka afstöðu til 
málefna. 
Hvetja nemendur til virkni við að leysa verkefni og vandamál. 
Skapa aðstæður sem stuðlað geta að jákvæðum minningum fyrir alla einstaklinga 
hópsins og fyrir hópinn í heild sinni. Rifja þær upp reglulega til að byggja upp 
sameiginlega jákvæða reynslu. 

Kennarinn skipuleggur aðgerðir sínar og er tilbúinn til að bregðast við þegar eitthvað kemur 
skyndilega upp á. Hvert sem tilefnið er verður kennarinn alltaf að taka tillit til þeirrar 
vitneskju sem hann hefur um hvern nemanda og einnig þekkingar sinnar á mannlegum 
eiginleikum. 

2. Nemandinn 
Ýmsir þættir hafa áhrif á bekkjarandann, meðal annars viðhorf nemenda gagnvart skólanum, 
námsreynsla nemenda, lífsreynsla, viðhorf og væntingar nemenda til sjálfra sín og væntingar 
þeirra til skólans. Í bekk þar sem allir nemendur eru velkomnir er fjölbreytt menning í 
hávegum höfð og unnið að því að skapa bekkjaranda þar sem lögð er áhersla á að öllum 
nemendum finnist þeir mikilvægir og bakgrunnur og reynsla nemenda eru metin. Þá læra 
nemendur að meta eigin sérkenni og bera virðingu fyrir sjálfum sér. Eftirfarandi leiðir hafa 
gefist kennurum vel við eflingu góðs bekkjaranda: 

Kenna nemendum á markvissan hátt að vinna saman  og gefa þeim mörg tækifæri til 
samvinnu.  
Stofna bekkjarfélag. 
Halda bekkjarfundi þar sem nemendur geta komið málefnum sínum á framfæri og rætt 
þau. 
Nemendur og kennari setja sameiginleg markmið um framkomu hver við annan. 
Kenna nemendum lýðræðisleg vinnubrögð, hvetja til þeirra og gefa þeim tækifæri til 
að taka þátt í ákvarðanatöku. 
Nota kennsluaðferðir sem reyna á samvinnu eins og til dæmis samvirkt nám. 
Nota leiki og leikræna tjáningu til að kenna um dyggðir og hegðun. 

Bekkjarfélag 
Ein leið til að kenna nemendum að vinna sameiginlega í hinum ýmsu málum sem upp geta 
komið í bekknum er að stofna formlegt bekkjarfélag með formanni og ritara og síðan haldnir 
fundir um ýmis málefni bekkjarins (Schmuck & Schmuck, 2001). Kennarinn getur aðstoðað 
nemendur við að semja lög og vinnureglur fyrir félagið. Hann byrjar á að leita eftir 
hugmyndum frá nemendum en bætir eigin við eftir því sem við á. Í rannsókn okkar fengum 
við margar góðar hugmyndir frá kennurum sem hafa reynslu af bekkjarfélögum. Nemendur 
geta haldið dagbók þar sem skráðar eru fundagerðir. Ef einhver óskar eftir að haldinn sé 
fundur um ákveðin mál er talað við formanninn og hann skráir niður það efni sem á að tala 
um og semur við kennarann um fundartíma. Á fundunum er nauðsynlegt að fundarmenn 
venjist á að hlusta hver á annan og grípi ekki orðið af öðrum. Það getur verið góð regla að 
meirihlutinn ráði þegar verið er að kjósa um einhver málefni þar sem er ágreiningur, einnig er 
gott að ákveða fyrirfram hve oft á að skipta um stjórn. Eftir hvern fund getur hópurinn skrifað 
sameiginlega fundargerð og ritarinn hreinskrifað inn í fundagerðabókina það sem félagarnir 
vilja helst að standi þar. Sum bekkjarfélög kjósa nefndir til ýmissa starfa í þágu bekkjarins á 
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félagsfundum, eins og að sjá um að allt sé í röð og reglu í fatageymslunni eða nefnd sem 
skipuleggur sameiginlega leiki í frímínútum. Nauðsynlegt er að hafa í huga að nemendur eru 
ungir að árum og því áríðandi að starfstími hverrar nefndar sé ekki mjög langur. Svona 
nefndir geta hjálpað nemendum til að bera ábyrgð á sjálfum sér og byggja upp samábyrgð í 
bekknum. 

Bekkjarfundur 
Gagnlegt er fyrir nemendur að læra og venjast við að taka þátt í fundum þar sem þeir geta 
rætt málefni sín á hreinskilinn hátt, lært að skoða þau frá mismunandi hliðum, gagnrýna 
málefni en ekki manneskjur og taka ákvarðanir um breytta hegðun (Schmuck & Schmuck, 
2001). Markmið fundanna er að ræða og takast á við vandamál eða verkefni og leysa þau með 
þátttöku allra í bekknum. 

Í einum skólanum sem við heimsóttum voru bekkjarfundir 
vikulega á stundaskrá  í 3. bekk. Okkur var þó sagt að þeir væru 
einungis haldnir ef eitthvert málefni var á dagskrá, annars var 
þeim sleppt. Fundirnir voru yfirleitt 30 mínútna langir og sátu 
nemendur í hring þannig að þeir gátu séð hver framan í annan. 
Nemendur skiptust á að taka að sér hlutverk fundarboðanda, 
ritara, athuganda og fundarstjóra. Kennarinn hafði stjórnað í 
upphafi en nemendur voru smátt og smátt að taka við 
hlutverkinu en þó undir stjórn kennarans. 

Til þess að vinnubrögðin festist í sessi er nauðsynlegt að ákveðið vinnuferli og reglur sé sett 
saman og því reglulega fylgt eftir. Í því felst ákveðið öryggi sem er ungum nemendum 
nauðsynlegt. Ásamt kennara sínum geta nemendur sett saman reglur fyrir bekkjarfundi. 
Nauðsynlegt er að kennarinn stýri því hvers konar reglur séu settar fram og að þær séu 
leiðbeinandi en byggi ekki á boðum og bönnum.  
Í bekknum sem við heimsóttum voru reglur á bekkjarfundi eftirfarandi: 

Einn talar í einu. 
Það má ekki gera lítið úr öðrum. 
Bera virðingu fyrir öllum skoðunum og hugmyndum. 

Þegar hópurinn vinnur við að leysa mál getur verið gott að byggja á ferli lausnaleitar eða 
þrautalausna. Byrjað er á að skilgreina vandann og skrá en eftir að vandinn hefur verið 
skilgreindur og skráður er notuð aðferð þankaregns eða hugstormunar og allar hugsanlegar 
hugmyndir nemenda að lausnum skráðar. Gæta ber þess að meta ekki hugmyndirnar á þessu 
stigi eða gera athugasemdir við einstaka hugmyndir hvað sem fundarmönnum finnst um þær. 
Besta lausnin er valin á eftir og gerð áætlun um aðgerðir. Ferli lausnaleitar getur verið 
þannig: 

1. Hver er vandinn? Lýsa vandamálinu. 
2. Koma með hugmyndir að lausnum. Hugarflug – allar hugmyndir skráðar. 
3. Forgangsraða lausnum og velja þá bestu. 
4. Framkvæma lausnina eða skipulagið. 
5. Meta framkvæmdina. 
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Nauðsynlegt er að fylgja áætluninni eftir til að ná sem bestum árangri og meta svo hvernig til 
tókst og hvort nauðsynlegt muni vera að fara í meiri eða aðrar aðgerðir. 

Nokkrir nemendur voru búnir að skrá sig á mælendaskrá og þar 
á meðal Jóna. Kennarinn velti því fyrir sér hvað hún vildi ræða 
um en einnig hvernig umræðurnar myndu ganga fyrir sig þar 
sem Jóna tjáði sig á óhefðbundinn hátt, henni var kennt að nota 
táknmál en var treg til að nota það.  
Allir settust í hring, kennarinn stjórnaði þar sem nemendur voru 
í 2. bekk og höfðu ekki náð valdi á stjórninni ennþá. Hann 
reyndi samt að halda sér til hlés eins og hann gat. 
Eftir að nokkur mál höfðu verið rædd og samþykkt þá var röðin 
komin að Jónu. Um leið og nafnið hennar var nefnt þá rétti hún 
upp hönd og kennarinn spurði hana um hvað hún vildi ræða. 
Jóna varð mjög spennt og reyndi að segja frá en í byrjun gekk 
illa að skilja hana en með samvinnu allra í bekknum og 
sérstaklega einstaks vilja bekkjarfélaganna náðist niðurstaða og 
hún var spurð hvort hún vildi ræða um sessunaut sinn? Hún 
jánkaði skælbrosandi þannig að auðséð var að bekkurinn hafði 
greint málið rétt. En hvert var vandamálið? Hún benti á Eirík 
og kennarinn hugsaði með sér hvort hann væri að angra hana, 
hann vissi að Eiríkur átti oft erfitt með að sitja á sér og að hann 
þurfti stöðuga aðstoð við að halda aftur af sér. En það var ekki 
vandamálið. Eftir nokkra stund, bendingar og spurningar 
jánkaði Jóna þegar hún var spurð að því hvort hún vildi sitja hjá 
Eiríki. Já, það var einmitt það sem hún vildi. 

Þetta er dæmi um bekkjarfund þar sem allir, nemendur og kennari, lögðu sig fram um að taka 
þátt í fundinum og leysa málin. Ef nemendum er kennt að vinna sameiginlega að því að leysa 
þau mál sem upp koma í bekkjarsamfélaginu og fá næg tækifæri til að þjálfa sig í því þá er 
von til að nemendur öðlist færni sem þeir geta nýtt sér í samskiptum við aðra í framtíðinni. 

Aðstoð við erlenda nemendur. 
Undanfarin ár hefur erlendum nemendum fjölgað mikið í grunnskólum landsins. Þessir 
nemendur eru frá mismunandi mál- og menningarsvæðum. Íslenskukunnátta þeirra er æði 
misjöfn og sum börnin hafa auk þess takmarkaða kunnáttu í móðurmáli sínu. Rannsóknir á 
síðustu árum benda til þess að góður grunnur í móðurmáli auðveldi börnum að tileinka sér 
nýtt mál. Í ljós hefur komið að margir innflytjendahópar í Evrópu nota móðurmál sitt í afar 
þröngu umhverfi og hafa því oft takmarkaðan orðaforða. Ef börn hafa ekki góðan orðaforða á 
móðurmálinu getur þeim reynst erfitt að tileinka sér hann á nýja málinu. Hugtakaskilningur er 
undirstaða alls náms og leggja þarf áherslu á hugtakanám allt frá upphafi. Börn af erlendu 
bergi brotin  eiga oft erfiðara með að takast á við nám en innfæddir skólafélagar vegna ólíkrar 
menningar og málsamfélags. Nemendur sem hafa íslensku að móðurmáli hafa öðlast færni í 
að hlusta, skilja og tala íslensku. Með það veganesti hefja þeir skólagönguna. Nemendur sem 
hafa annað móðurmál en íslensku þurfa sérstaka aðstoð við námið. Umhverfið þarf að vera 
frjótt og verkefnin að reyna á sjónskyn, heyrn og athygli auk þess þarf að efla málvitund 
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nemanda og þá eru líkur á að börnin verði tvítyngd. Sjónrænar vísbendingar í kennslustofunni 
eru mjög mikilvægar fyrir þessa nemendur.  
Þegar kennsla nýbúa er skipulögð er nauðsynlegt að gera einstaklingsáætlun sem byggir á 
þekkingargrunni nemandans og markmiðum með námsgreinum. Námsgreinin íslenska sem 
annað tungumál er meira en tungumálakennsla. Hún er námsgrein sem nær yfir allt 
skólastarfið þar sem brúa þarf bil milli móðurmáls og menningar annars vegar og íslensks 
máls og menningar hins vegar. 
Hafa ber í huga að allir starfsmenn skólans eru íslenskukennarar erlendra barna. Máltaka 
fyrsta og annars máls er mjög lík. Ef erlendu börnin tala rangt mál þá þarf að leiðbeina þeim á 
jákvæðan hátt eins og við leiðréttum okkar eigin börn þegar þau hefja máltöku. Ef barnið 
segir: ,,Ég nota blýantur,” þá umorðum við setninguna og segjum: ,,Já, þú notar blýant”, en 
gætum þess að leiðréttingin sé ekki sögð í umvöndunartón. Það gefst oft gott tækifæri við 
ýmsar daglegar athafnir í skólanum að kenna börnunum tungumálið. Það er hægt að tala við 
börnin í frímínútum, þegar þau klæða sig úr og í, í matsalnum og víðar. Dæmi: ,,Þú átt fallega 
bláa peysu”, ,,Eigum við að fara í fótbolta”?, ,,Þetta er góður fiskur”. Gott er að benda 
starfsmönnum skólans á að 
forðast fordóma gagnvart því 
sem er ólíkt og framandi í fari 
barnanna. Íþróttir, tónlist og 
handverk eru námsgreinar sem 
eru mjög alþjóðlegar og því 
þarf að gefa verðandi eða 
nýorðnum Íslendingum 
tækifæri til að finna jöfnuð við 
íslensku nemendurna í þeim 
námsgreinum. Einnig er gott að 
beina þeim sem ekki hafa fullt 
vald á íslenskunni í tómstundir 
innan íþróttahreyfinga eða 
skólahljómsveita. Myndlistin 
og sköpunin er alheims tjáning 
og þar eiga allir að geta notið 
jafnréttis. 

Nemandi ættaður frá Vietnam. Þegar ég tók við 1. bekk eitt 
haustið var lítil stúlka sem hét Thuy  í bekknum, fædd á Íslandi 
af víetnömskum foreldrum. Strax á fyrstu haustdögum kom í 
ljós að hún stóð ekki jafnfætis bekkjarfélögum sínum hvað 
varðaði færni í íslensku. Málnotkun hennar var mjög röng. 
Setningar eins og ,,við fara í leikfimi í gær” (við fórum í 
leikfimi í gær) og ,,hvað ég gera núna” (hvað á ég að gera 
núna) voru dæmigerðar fyrir hana en hún var samt mjög dugleg 
að læra stafina og fljótlega var hún farin að lesa. Ég var þess 
því fullviss að lestrarkunnáttan myndi fleyta henni langt. Það 
var svo eftir að ég hlustaði á erindi Ingibjargar Hafstað um 
stöðu nýbúa á Íslandi að ég hrökk illilega við og fór að skoða 

Jólasveinn skapaður í eigin mynd. 
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betur kunnáttu stúlkunnar og málskilning. Það voru ekki 
uppörvandi niðurstöður sem ég fékk. Ég komst að því að hún 
gat lesið heila blaðsíðu án þess að skilja nema lítinn hluta. 
Þegar Thuy var spurð um merkingu einfaldra og algengra orða 
sem hin börnin í bekknum höfðu á færi sínu brosti hún bara  og 
sagðist ekki vita hvað þau þýddu. Á þessum tíma varð ég vör 
við það að hin börnin í bekknum voru farin að líta hana 
hornauga og jafnvel sniðganga hana. Ég sá að eitthvað varð að 
gera svo ég viðaði að mér ýmsum fróðleik um nýbúa og 
kennslu þeirra. Svo hófst ég handa og hér eru dæmi um það 
sem reyndist vel: Rætt var um Vietnam, mismun landanna, ólík 
tungumál, siði og venjur.  
Hópavinna:  Ég notaði hugmyndir um samvirkt nám og setti 
nemendur með ólíkar námsþarfir saman í hóp. Áhersla var á að 
auka jákvæð samskipti barnanna og auka árangur hvers 
nemanda.  
Einstaklingsvinna: Ég lét Thuy lesa fyrir mig á hverjum degi og 
reyndi að gefa mér tíma til að tala um orðin í textanum. Við 
tókum kannski eitt orð úr textanum, skrifuðum það niður í 
eintölu og fleirtölu, með greini og án greinis og teiknuðum 
mynd til skýringar.  
Við gerðum mikið af því að skrifa bréf á tölvuna. Við settumst 
saman tvær og skrifuðum bréf til Víetnam. Til afa og ömmu 
eða einhverra ættingja sem hún átti þar. Ég sá um innsláttinn á 
tölvuna, hún sagði mér hvað ég ætti að skrifa og ég stakk líka 
uppá ýmsu. Við sögðum frá hinu og þessu sem við vorum að 
fást við í skólanum, hvað var að gerast heima eða bara það sem 
var efst á baugi hverju sinni. Svo lásum við bréfið saman, 
prentuðum það út og settum í möppu sem hún fór með heim og 
þar las hún bréfin fyrir foreldra sína. Af öllu því sem við tókum 
okkur fyrir hendur þennan vetur gekk þetta langbest. Í dag er 
Thuy mín orðin 11 ára gömul. Á samræmdum prófum í 4. bekk 
var hún undir meðallagi í íslensku en vel yfir í stærðfræði. 
Henni fer vel fram í íslensku og félagsleg staða hennar er sterk. 

Nauðsynlegt er að nýta strax skólatímann til að hjálpa nemendum sem ekki hafa íslensku á 
valdi sínu. Stundum koma íslensk börn sem búið hafa lengi í öðrum löndum, kunna einfalt 
íslenskt mál með réttum framburði en vantar málskilning til að geta skilið hugtök og 
námsefni sem fjalla um annað en einfalt talmál. Það er sýnileg þörf á sérstakri íslensku-
kennslu fyrir erlend börn, en við megum ekki gleyma íslensku börnunum sem hafa búið 
erlendis. Börn sem koma frá vestrænum löndum upplifa ekki eins mikla breytingu á 
lífsháttum þegar þau koma til Íslands eins og þau sem koma frá ólíkari menningarlöndum, en 
nám í íslensku er erfitt og ekki auðvelt að setjast í íslenskan skóla þar sem kennarinn og 
bekkjarsystkini geta ekki talað mál viðkomandi einstaklings. 
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Haust eitt kom nýr nemandi í skólann frá Rússlandi. Hún hét 
Olga og settist í 4. bekk. Olga hafði takmarkaða kunnáttu í 
íslensku þar sem hún var nýflutt til Íslands. Ekki voru tök á að 
hún hæfi nám í nýbúadeild svo að kennaranum var vandi á 
höndum. Eitt af verkefnum haustsins byggði á því að nemendur 
bekkjarins skrifuðu frásagnir af því hvað þeir höfðu fengist við 
í sumarleyfinu. Eftir nokkra umhugsun ákvað kennarinn að 
bjóða stúlkunni að skrifa frásögn sína á rússnesku. Verkefninu 
lauk með því að allir nemendur lásu upphátt fyrir bekkinn, það 
sem þeir höfðu skrifað. Olga flutti sína frásögn skýrt og 
skilmerkilega, á rússnesku. Á evrópska tungumáladeginum 
fékk hún það hlutverk að kenna nemendum í sínum árgangi að 
telja upp að tíu á rússnesku. 
Þegar leið á veturinn náði Olga betri og betri tökum á 
íslenskunni og námsefni árgangsins. Kennarinn var ekki í vafa 
um að það hjálpaði henni að fá að byrja í skólanum á sínum 
forsendum þar sem hún fékk tækifæri til að nota sitt eigið 
tungumál um leið og hún var að fást við svo krefjandi  verkefni 
sem íslenskunámið og aðlögun að nýjum aðstæðum. 

Það getur skipt mjög miklu máli að að gefa viðkomandi erlendum nemanda  strax möguleika 
á vinnu sem hann ræður við og sýna honum þá virðingu að hann hafi margt fram að færa sem 
vekur áhuga bekkjarfélaganna. 

3. Fjölskyldan 
Foreldrar bera aðalábyrgð á uppeldi barna sinna, að þau sæki skóla og séu opin fyrir þeirri 
menntun sem skólinn býður. Árangur skólanáms barnanna veltur ekki síður á áhrifum 
foreldranna en skólans. Það er þess vegna nauðsynlegt að kennarar skilji mikilvægi þess að 
upplýsa foreldra um nám barna sinna. Kennarar þurfa að skapa tækifæri fyrir foreldra til að 
eiga hlutdeild í því sem gert er í skólanum, ræða ýmsar leiðir í námi og kennslu og hvetja 
foreldra til að láta álit sitt í ljós. Foreldrar eru mikilvægir samstarfsmenn kennara við þróun 
námsáætlana þar sem foreldrarnir þekkja best börn sín og geta gefið ómetanlegar upplýsingar 
um áhugasvið barnanna og þar með hugsanlegar leiðir til náms. Upplýsingar frá foreldrum 
eru afar mikilvægar við alla áætlanagerð fyrir hvern einstakan nemanda og skipulagningu 
námsvinnu. Fjallað er nánar um samstarf heimilis og skóla í kaflanum „Samskipti kennara og 
foreldra”. 

Starfshættir 
Mikilvægt er að kenna nemendum umgengnisreglur á formlegan hátt rétt eins og námsgreinar 
eru kenndar á formlegan hátt (McLeod, Fisher, & Hoover, 2003). Það er mikils virði að nota 
ákveðinn tíma að haustinu í þessa kennslu, en um leið er mikilvægt að viðhalda umræðunni 
yfir veturinn. Ýmsar leiðir eru færar og til að byrja með er hægt að leggja áherslu á 
eftirfarandi: 

Kynna kennarann og bekkjarfélagana í gegnum leiki og ýmis verkefni. 
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Útskýra fyrirkomulag í frímínútum, þegar farið er inn og út, þegar farið er í 
sérgreinar, samskipti á leikvelli og nestismál. 
Stundatafla, heildarskipulag og verkefni hvers dags sé kynnt vel og það skráð þannig 
að nemendur viti í upphafi skóladags hvað áætlað er að gera skóladaginn til enda. 
Fara þarf yfir hvar á að setja náms- og kennslugögn (gögn sem tilheyra skólanum, 
kennaranum og persónulega muni nemenda). Ef þetta er á hreinu auðveldar það 
daglega umgengni. 
Bekkjarreglur og viðurlög séu öllum kunn að loknum umræðum og rökstuðningi. 
Minna á reglurnar með vissu millibili og fylgja þeim eftir. 

Einhliða fyrirmæli til nemenda um hvað beri að gera eru ekki heilladrjúg heldur er æskilegt 
að kennari og nemendur semji um það og kennarinn þarf svo að fylgja því samkomulagi fast 
eftir og sýna í eigin verki. Það þarf jafnvel að æfa framkvæmd, ræða um og meta árangurinn. 
Hafa að leiðarljósi skipulag sem sparar kennarann og nýtir tímann sem best. Leggja þarf 
áherslu á sjálfstæði í vinnubrögðum,  að nemendur verði sjálfbjarga, gangi sjálfir frá efni, 
litum, skærum og öðrum námsgögnum. Leiðbeiningaspjöld sem hanga á veggjum og minna 
nemendur á umgengni geta aðstoðað þá og kennara í viðleitni sinni við að ganga vel um og 
vera sjálfstæð. Áhersla er lögð á að leiðbeiningar séu á eða með öllum bókum sem fara heim 
með nemendum og leiðbeiningarnar settar þannig fram að bæði foreldrar og börn viti til hvers 
er ætlast.  

Daglegar venjur 
Gott er að skipulag hvers dags hangi uppi eða sé skráð daglega á þar til gerða töflu. Nota má 
myndir sem skýra verkefnin og þá eru þær festar upp eftir því sem við á.  
Hugsanleg dagskrá skóladags – dæmi 1 Hugsanleg dagskrá skóladags – dæmi 2 

1. Heimakrókur – dagskrá dagsins 
2. Einstaklingslestur – nemendur lesa 

bækur að eigin vali  
3. Fímínútur 
4. Nesti – kennarinn les framhaldssögu 
5. Stærðfræði – stöðvavinna 
6. Íþróttir 
7. Hádegishlé 
8. Samfélagsfræði 

1. Samsöngur í bekkjarstofunni 
2. Umræður í heimakrók 
3. Stærðfræði 
4. Frímínútur 
5. Nesti – nemendur lesa æft, sjálfvalið 

efni fyrir bekkinn 
6. Dagblaðavinna 
7. Ritun 
8. Lestur 
9. Hádegishlé 
10. Rannsóknir / tilraunir í náttúrufræði 

Sjónrænar vísbendingar í kennslustofunni 
Dagskrá dagsins er hengd upp í byrjun hvers dags. Gott er að hafa lítil spjöld sem tákna 
viðfangsefnin sem verið er að fást við í skólanum. Á spjöldunum geta verið teikningar, 
ljósmyndir eða smækkuð ljósrit af forsíðu kennslubóka. Vísbendingarnar á spjöldunum segja 
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Bekkjarreglur í 2. bekk. 

til um námsefni og  vinnubrögð sem áætluð eru þann daginn. Hugmyndin er sú að nemendur 
viti alltaf hvað á að gera og kennarinn þurfi ekki að segja hverjum og einum hvað á að gera 
næst.

Vinnuval 
Sumir kennarar skipta kennslustundinni í grunnviðfangsefni sem allir vinna við í byrjun, en 
eftir því sem hver og einn lýkur sínu verki er nemendum boðið að velja næsta viðfangsefni. Í 
kennslustofunni hanga uppi leiðbeiningar um viðfangsefni sem nemendum er frjálst að velja 
þegar skylduvinnu er lokið svokallað vinnuval. Þetta eru sjálfstýrandi verkefni sem tengjast 
skólavinnu. Sem dæmi um viðfangsefni má nefna verkefni í móðurmáli svo sem krossgátur, 
sögugerð, glæruverkefni og námspil. Í stærðfræði getur verið val um margskonar þrautir og 
mælingar, rannsóknir og tilraunir í náttúrufræði. Tölvuvinna getur tilheyrt mörgum 
námsgreinum, ýmis myndmenntarverkefni og handavinnuverkefni úr margvíslegum efnivið 
bæði frá smíða- og saumastofu. Öll ofangreind verkefni þurfa að vera í tengslum við önnur 
viðfangsefni sem verið er að vinna að hverju sinni, en þessi valverkefni hafa þann tilgang að 
koma til móts við mismunandi áhuga- og færni nemenda. Ef rými er fyrir hendi hafa sumir 
kennarar útbúið ákveðin svæði fyrir þessi verkefni og fara þá nemendur þangað til að vinna 
þau verkefni sem þeir hafa valið. 

Bekkjarreglur 
Í hverjum skóla eru ákveðnar skólareglur og oft eru 
einnig ákveðin viðurlög ef reglur eru brotnar. Að 
sjálfsögðu þurfa bekkjarreglur að vera í samræmi 
við skólareglur, en yfirleitt gefa skólareglur 
möguleika á svigrúmi til nánari útfærslu fyrir hvern 
bekk eða bekkjardeild. Æskilegt er að bekkjarreglur 
séu samdar sameiginlega af öllum nemendum og 
þeim kennurum sem kenna viðkomandi bekk 
(Schmuck & Schmuck, 2001).  
Stundum kemur fyrir að einstakir kennarar vilja hafa 
sínar ákveðnu reglur í sínum kennslustundum án 
tillits til reglna sem farið er eftir hjá öðrum 
kennurum sömu bekkjardeildar og veldur þetta oft 
öryggisleysi hjá nemendum þar sem þeir muna ekki 
alltaf hvaða reglum ber að hlýða hjá hverjum 
kennara, og hafa ekki fengið nægileg rök fyrir 
mismunandi reglum. Sem dæmi má nefna að hjá 
sumum kennurum mega nemendur standa upp og ná 
í þau gögn sem þeir þurfa við vinnuna, án þess að biðja um leyfi, en hjá öðrum þurfa þeir 
alltaf að biðja um leyfi, og getur það stundum tafið verulega vinnu nemenda ef kennarinn 
tekur ekki strax eftir uppréttri hönd nemandans. Nemandi sem þarf að biðja um leyfi til að ná 
í námsgögn má yfirleitt ekki heldur ávarpa kennarann nema rétta fyrst upp hönd og bíða 
leyfis. Á einum degi getur staðan verið sú að nemendur eru í fyrsta tíma hjá kennara sem 
treystir þeim til að hreyfa sig um skólastofuna / vinnusvæðið, þegar þeir þurfa og leyfir 
eðlileg samskipti á jafnréttisgrunni, þar sem nemandi má ávarpa kennarann um leið og hann 
hefur þörf fyrir. Í næstu kennslustund kemur kennari sem krefst þess að nemendur biðji hann 
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Í fjöruferð.   Ljósm.: Ragnar Jónasson

um leyfi með handauppréttingu til að leita aðstoðar hans og hreyfa sig um stofuna. Erfitt 
getur reynst fyrir nemendur að sætta sig við svo mismunandi reglur og þá reynir verulega á að 
kennarar nái sáttum um sameiginlegar reglur. Stundum er það ekki hægt vegna þess hve 
kennarar aðhyllast mismunandi stefnur varðandi kennslu.  

Staðhættir 
Skólabyggingar eru fjölbreyttar og hver bygging hefur sína kosti og galla. Sumar 
skólabyggingar eru orðnar gamlar og börn síns tíma, aðrar eru nýrri þar sem stundum er tekið 
tillit til reynslu kennara við byggingu þeirra en í öðrum tilfellum er gengið framhjá óskum 
þeirra sem þar eiga að starfa og finnst kennurum stundum skólabyggingar vera til trafala við 
að þróa virkt og hvetjandi skólaumhverfi. Kennarar mega ekki láta þessar hindranir stöðva sig 
í viðleitni sinni við að útbúa námsumhverfi sem býður nemendum upp á sveigjanleika og 
virkni í námi. Þeir verða að líta á mismunandi byggingar og aðstöðu með jákvæðu hugarfari 
og leita bestu lausna við nýtingu og skipulag svæðisins.  

Námsumhverfi 
Námsumhverfi skólans eru allir þeir staðir í og við skólann þar sem nám fer fram og mótast 
af samspili skólabragsins og starfsins sem fram fer í skólanum. Námsumhverfið er mótað og 
þróað af þeim sem þar starfa, börnum sem fullorðnum. Skólareglur, skipulag skólahúsgagna, 
framkoma nemenda og kennara og 
vinnubrögð eru allt þættir sem hafa áhrif á 
námsumhverfið. Huga þarf að starfsfólki 
skólans, greina og meta styrkleika hvers 
og eins og velta fyrir sér hvernig það 
getur best nýst nemendum  (Tomlinson, 
2003). Nauðsynlegt er að huga að 
umhverfinu í heild sinni og gott að byrja á 
því að velta fyrir sér þeim möguleikum 
sem hver skóli og hvert skólaumhverfi 
býður uppá. Hafa þarf í huga hvernig 
umhverfið í sérgreinastofum, á bókasafni 
og tölvuverum hefur áhrif á nemendur og 
örvar þá til að læra. Námsumhverfið þarf 
að vera bæði aðlaðandi og hvetjandi. 
Einnig þarf að leggja áherslu á að 
umhverfið og skipulag þess stuðli að 
sjálfstæði nemenda. Ef skólastofur eru 
litlar er hugsanlegur möguleiki að nýta 
rými til námsvinnu fyrir utan 
kennslustofuna, á göngum eða í litlum 
herbergjum ef þau eru fyrir hendi. Þegar 
almennt rými er nýtt á þennan máta er það oft útbúið þannig að fleiri en einn nemendahópur 
geti nýtt sér það. Hægt er að útbúa það fyrir svæðavinnu. Umhverfi margra skóla er þannig að 
það býður upp á fjölbreytta möguleika til náms. Að fara í rannsóknarferð út að læk, upp á 
klappir, inn í skóg, niður í fjöru eða út í hraun gefur óendanlega möguleika. Ef skólinn er 
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Heimakrókur 

staðsettur nálægt fyrirtækjum eða stofnunum geta skapast ýmiss konar námstækifæri, einnig 
ef hann er nálægt söfnum eða athyglisverðum kennileitum. 

Skólastofan 
Þegar kennari hefur rými til að skipuleggja skólastofuna að eigin ósk, getur skipulag hennar 
sent nemendum skilaboð um skoðun hans á því hvernig nám fer fram. Sýnileg merki um 
fjölbreytta vinnu er hægt að sjá þegar veggpláss er nýtt til að sýna verk nemenda. Þar ættu að 
vera verk unnin af einstaklingum 
en einnig stór verkefni sem unnin 
hafa verið af hópi. Stór myndverk 
á veggjum máluð með 
margvíslegri tækni gefa hugmyndir 
um getu og tækifæri nemenda í 
gjöfulli verkefna- og 
myndlistarvinnu. Hangandi föndur 
með frjálsri lögun og stærð, geta 
verið merki um fjölbreytta vinnu, 
listsköpun og þar sem 
fínhreyfingar eru þjálfaðar. Ýmsar 
samsetningar úr kubbum eru dæmi 
um hlutbundna vinnu í stærðfræði, 
gerðar til að auka skilning á 
hugtökum sem snerta þrívídd eða settar saman til að skilja rúmfræði betur. Stærðfræðileg 
myndverk, speglun, þökun, mynstur og þrívíddarverk eru endalaus uppspretta spurninga og 
ígrundunar. Myndir á veggjum, verkefni nemenda, skilaboð á skilaboðatöflu og 
leiðbeiningaspjöld eru allt vísbendingar um viðhorf kennarans til námsins, þau að hver 
nemandi er mikilvægur, sveigjanleiki er í fyrirrúmi og vinna og verkefni nemenda eru 
áhugaverð og skipta máli (McLeod et al., 2003). 
Kennarar þurfa að huga að uppröðun 
í stofunni, geymslurými, veggjarými 
og leiðbeiningum til nemenda um 
umgengni. Borðum og stólum þarf að 
raða í takt við kennsluhætti og 
kennsluaðferðir sem eru notaðar. 
Þegar nemendur vinna í hópum þarf 
að raða borðum saman tveimur til 
fjórum eða hafa hringborð því ef 
nemendur eiga að ræða saman þá 
verða þeir að geta séð framan í hvern 
annan. Oft er hópvinna skipulögð á 
ákveðnum svæðum. Þegar ritun er skipulögð eru borð stundum höfð aðgreind sérstaklega 
þegar um einstaklingsvinnu er að ræða. Ef skólastofan er nægilega stór er gott að skipuleggja 
ákveðna staði fyrir hljóðlestur og gera greinarmun á hvar má tala saman og hvar þarf að fara 
hljóðlega. Ekki er alltaf hægt að  afmarka ákveðinn stað þar sem hópumræður geta farið fram 
en ef það er hægt þá er það æskilegt. Margir útbúa stað fyrir umræður, heimakrók, með 
dýnum, púðum eða svampkollum í einu horni skólastofunnar, þar sem hópurinn getur setið 

Í leskrók. 
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saman í hring. Heimakrókur getur verið með ýmsum hætti, oft er teppi á gólfinu og stundum 
eru púðar sem nemendur hafa búið til sjálfir og gefur það persónulegan svip á heimakrókinn. 
Sumir nota bakstóla, bekki eða jafnvel sófa og í öðrum heimakrókum má sjá einn sérstakan 
sögustól til að sitja í þegar kennari eða nemendur segja eða lesa sögu. Ef ekki er hægt að 
koma heimakrók fyrir þá er möguleiki á að raða stólum í hring eða skeifu þar sem nemendur 
geta setið í hópumræðum.                                                                                
Bekkjarstofur þar sem gott námssamfélag er fyrir hendi byggja á því að nemendur séu virkir 
þátttakendur í að skipuleggja skólastofuna og taki ábyrgð á því sem gerist í stofunni. Þeir 
aðstoða við að setja upp verkefni nemenda til sýningar, færa til húsgögn þegar unnið er í 
hópum eða færa þau til svo umferðin í stofunni gangi betur fyrir sig. Þeir mega opna eða loka 
gluggum, draga gluggatjöld fyrir eða frá, loka eða opna dyrnar. Þetta er stofan þeirra og þeir 
taka þátt í að allt gangi vel fyrir sig. Þar sem kennslustofan er lítil er henni breytt í ákveðið 
vinnusvæði hverju sinni og nemendur, þó ungir séu, læra að breyta borðaröðun og taka fram 
ákveðin gögn til notkunar eftir því sem við á. 

Í einni skólastofunni sem við heimsóttum sáum við upp á vegg 
fjórar myndir af borðum og stólum sem hafði verið raðað á 
mismunandi hátt. Fyrir vinnu í litlum hópum, allan hópinn, 
umræður og einstaklingsvinnu. Í upphafi vetrar kynnti 
kennarinn fyrir nemendum mismunandi uppröðun og æfði þá í 
að endurraða húsgögnum hratt og hljóðlega. Á örstuttum tíma 
gátu nemendur raðað húsgögnunum og að sögn kennarans 
hefur þetta orðið til þess að hann er miklu viljugri að breyta en 
ef hann þyrfti að gera þetta sjálfur í hvert skipti.  

Þegar kennslustofur eru svo litlar að ekki er hægt að afmarka svæði til ákveðinna starfa reynir 
mjög á fagmennsku kennarans að láta ekki plássleysi hindra fjölbreytta kennslu. Þar sem 
skólastofur eru rúmgóðar er sjálfsagt að skipuleggja þær þannig að á ákveðnu svæði séu 
aðstæður til einstaklingsvinnu og á öðrum stað sé miðað við vinnu í misstórum hópum. 
Skólastofan þarf að uppfylla ákveðnar öryggiskröfur. Nemendur, einnig þeir sem eru fatlaðir, 
verða að eiga auðveldan aðgang að kennaranum, töflunni og námsgögnum. Raða þarf 
húsgögnum og námsgögnum þannig að flæði um stofuna sé eðlilegt og valdi ekki truflun.  
Eðlileg þátttaka nemenda við að halda námsumhverfinu góðu og snyrtilegu gerist ekki nema 
kennarinn leggi rækt við og hvetji nemendurna til að taka þátt í að skapa umhverfið. 
Nemendur eða nemendahópar skiptast á að sjá til þess að umgengni í stofunni sé góð. 
Kennarinn getur nýtt tíma sinn betur til eiginlegrar kennslu með því að leiðbeina nemendum 
varðandi umgengni í skólastofunni og hafa leiðbeiningar skýrar og aðgengilegar ásamt því að 
leyfa þeim að taka þátt og bera ábyrgð á umhverfinu sínu (McLeod et al., 2003). Gott er að 
nemendur hafi hver fyrir sig skúffur eða kassa undir verkefni sín og að kassar, skúffur og 
skápar séu merktir fyrir ákveðna hluti svo auðveldara sé fyrir nemendur að bera ábyrgð og 
ganga vel um. Einnig getur verið gott að hafa merkta kassa sem nemendur skila í mismunandi 
heimavinnu. Að sjálfsögðu þurfa kennarar sem vinna í sömu kennslustofunni að skipuleggja 
saman hvernig þeir geta skapað vinsamlegt og þægilegt vinnusvæði fyrir nemendur sína. 
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Náms- og kennslutæki 
Æskilegt er að í hverri skólastofu séu kennslugögn sem þarf að nota oft, svo að kennari þurfi 
ekki að leita að slíkum gögnum í geymslum skólans, stundum árangurslaust þar sem ekki eru 
til nægilega mörg gögn fyrir árganginn og gögnin því hugsanlega í notkun í annarri stofu. 
Kennslugögn sem eru sjaldan notuð geta verið til í færri eintökum en þá er nauðsynlegt að 
þau séu geymd á vísum stað og aðgengileg. Kennslugögn eins og krítartöflur, flettitöflur, 
myndvarpar, skjávarpar, tölvur og myndbandstæki geta bætt kennsluna ef þau eru notuð á 
hnitmiðaðan hátt en geta verið truflandi ef þau eru illa notuð. 
Dæmi um gögn sem gott væri að hafa í hverri kennslustofu: 

Tölva 
Myndvarpi 
Margskonar bækur, námspil.  
Stærðfræðiáhöld , vogir, kubbar, málbönd, speglar, pinnabretti, rimar, vasareiknar, 
spil, verðlausir hlutir.  
Rannsóknaráhöld, stækkunargler, krukkur með stækkunargleri, víðsjá, tangir. 
Málning, vaxlitir, krítarlitir, margvíslegur pappír, skæri, lím. 
Handavinnuáhöld, margskonar efni, textil, garn, vefgrindur, prjónar, spýtur, 
sandpappír og hamrar.  

Þessi upptalning er að sjálfsögðu ekki tæmandi, heldur aðeins til að minna á hve náms- og 
kennslutæki eru margvísleg.  
Tunguspaðar gagnast ekki bara í heilbrigðisgeiranum. Hver nemandi getur átt sinn 
tunguspaða með nafninu sínu, sem notaður er til að stinga í þar til gerða vasa, eins og getið er 
um varðandi svæða- og verkstæðisvinnu, til að velja verkefni í leikjavali eða hverju öðru vali 
og líka til að draga út nöfn þeirra sem eiga að vera umsjónarmenn, veðurfræðingar sem 
athuga veður dagsins eða blaðamenn sem sýna og segja frá einhverju sem þeir hafa aflað 
upplýsinga um. 

Kennsla 
Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér 
þekkingu og skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og ná 
leikni og færni á tilteknum sviðum. Kennsla miðar að því að 
nemendur nái þeim markmiðum sem að er stefnt. Kennsla er 
því leið að fyrirfram settu marki. (Aðalnámskrá grunnskóla 
almennur hluti 1999)  En eins og Jónas Pálsson sagði eitt sinn á 
góðri stundu: Allar aðferðir veslast upp fái manneskjan ekki að 
njóta sín. 

1. Kennarinn 
Kennarar eru fagmenn sem ígrunda starf sitt og hlutverk og bæta eigin færni með 
endurskoðun og símenntun. Þeir eru þátttakendur í skólaþróun, skólabreytingum og 
endurnýjun skólastarfsins, semja námskrá, og námsefni, taka faglegar ákvarðanir og eru 
athugulir og gagnrýnir á skólann. Þeir eru rannsakendur og þróa nám og mat á mismunandi 
þekkingarstigum. Þeir leiðbeina nýjum kennurum og þurfa að koma til skila mjög 

59



margbreytilegri þekkingu sem orðið hefur til við rannsóknir og í mismunandi menningu. 
Kennarar þurfa einnig að geta náð valdi á stöðugt nýrri tækni. 

Við kennarar þurfum að vinna með okkar eigin þróun allt þar til 
hver einasti nemandi sýnir framfarir. Við þurfum að veita 
nemendum endurgjöf sem er leiðbeinandi og sem nemendur 
geta byggt nám sitt á.  

2. Samskipti 
Bekkjarkennsla þarf að vera hröð og samofin góðum samskiptum. Kennarinn þarf að gæta 
þess að tala ekki of mikið og vanda til spurninga sem vekja áhuga á viðfangsefninu og eru til 
umhugsunar við leit að lausnum. Athygli nemenda er náð með ýmsum blæbrigðum í röddinni 
og hvernig kennarinn hreyfir sig um stofuna. Áríðandi er að kennari hlusti á samskipti 
nemenda og fylgi eftir námi til skilnings. Hann þarf að gefa skýr skilaboð til að ná athygli 
nemenda, undirbúa nemendur vel undir verklegar framkvæmdir og fylgja vinnuseminni eftir 
án ónauðsynlegs uppbrots. Takmarka ætti beina stjórnun og leiða meira yfir í möguleika 
nemenda til að ákveða námsvinnu sína af ábyrgð. Nemendur þurfa að venjast því að bera 
ábyrgð á námi sínu en þá er nauðsynlegt  að athuga daglega hvar nemendur eru staddir og 
hvernig gengur. Nemendur eru misjafnir og þess vegna þurfa kennsluaðferðir að vera 
fjölbreyttar.

Samskipti kennara. 
Það er erfitt fyrir kennara að skipuleggja raunverulegt og áhugavert nám fyrir nemendur ef 
þeir vinna ekki í samstarfi við kennara og aðra sérfræðinga í kennslumálum. Kennarar læra 
hver af öðrum þegar þeir þaka þátt í umræðum um kennslu, skiptast á faglegri þekkingu og 
miðla til annarra af reynslu sinni. Formlegt samstarf þarf að tryggja með því að skipuleggja 
ákveðið ferli byggt á væntingum og vilja allra sem hlut eiga að máli. Það er mikilvægt að 
sameina kraftana og skapa umhverfi sem byggir á trausti og sérfræðilegri þekkingu 
fagmanna. Allir þurfa að fá tækifæri til að leggja fram þekkingu sína og kunnáttu og veita 
upplýsingar um eigin störf og ábyrgð. Samstarf kennara má þó aldrei hefta hugmyndaauðgi 
einstakra kennara eða frelsi þeirra til nýsköpunar- og þróunarstarfa. 

3. Stjórn verkefna 
Meðan nemendur vinna að verkefnum sínum fylgist kennarinn með því sem fram fer í 
stofunni, athugar og gefur ráð. Ábyrgðin á verkefninu og náminu er í höndum nemenda. 
Kennarinn grípur aðeins inn í ef honum sýnist hætta á að eitthvað fari úr böndunum. Hann 
reynir þá að leiðbeina nemendum við að leysa málið sjálfir. Það skiptir miklu máli að veita 
jákvæðum þáttum í fari nemenda meiri athygli en neikvæðum. Hrósa þeim fyrir það sem vel 
er gert og vekja athygli annarra nemenda á því, en fara hljóðlega með aðrar leiðbeiningar. 
Mismunandi er hvort kennarar dreifa námsgögnum sjálfir, fái einn nemanda til þess eða 
sendilinn úr hverjum hópi. Betra er að láta eins marga og mögulegt er vinna verkið samtímis 
frekar en einn vinni það. Nemendur þurfa þá ekki að bíða aðgerðalausir og minni tími fer til 
spillis. 
Ef um hópavinnu er að ræða er ein leiðin sú að nemendur fá spjöld með nöfnum hópfélaga 
frekar en að kennarinn lesi nöfnin upp því að hætta er á að kennarinn þurfi að lesa nöfnin 
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oftar en einu sinni þar sem oftast er einhver sem tekur ekki eftir. Þegar allir vita með hverjum 
þeir eiga að vinna hópa þeir sig saman. Nemendur kynni niðurstöður fyrir einum hópi í 
staðinn fyrir að kynna fyrir öllum bekknum í einu og þá geta margar kynningar farið fram í 
einu. 
Það er ákveðin list að gefa nemendum fyrirmæli þannig að allir taki eftir, skilji og geti farið 
eftir þeim. Ákveðin atriði geta skipt máli: 

Að kennarinn hafi fyrirmælin bæði munnleg og skrifleg. Hann getur fengið 
nemendum fyrirmæli á spjöldum eða hengt upp spjald í stofunni sem minnir 
nemendur á hvað þeir eiga að gera.  
Að kennarinn nefni ekki of mörg atriði í einu. 
Kennarinn getur gefið fyrirmælin á leikrænan hátt, annað hvort getur hann leikið 
sjálfur það sem nemendur eiga að gera eða fengið nemendur til þess. 
Eftir að hafa gefið fyrirmæli er rétt að athuga hvort þau voru rétt skilin með því að 
láta nemendur endurtaka þau, lýsa því hvað þeir ætla að gera eða láta þá leika þau. 
Skrá markmið kennslustundarinnar á töfluna. 

Stjórnun er þýðingarmikil. Hér hafa verið nefnd nokkur ráð sem geta verið hjálpleg við 
stjórnun. Ákveðin stjórn dugar þó ekki ein og sér, fleira þarf að koma til, svo sem ákveðin 
þekking á því fagi sem kennarinn er að kenna og þekking á kennsluaðferðum. Verkefnin 
þurfa að vera af mörgum þyngdarstigum miðað við þroska og áhuga nemenda. Samvirkt nám 
er góð leið þar sem nemendur hjálpa hverjir öðrum og gerast samábyrgir fyrir góðum 
bekkjaranda (sjá kaflann um Samvirkt nám). Vanda þarf stjórn umræðna til þess að gildi 
þeirra verði hvatning til nemenda um að taka virkan þátt og að allar athugasemdir eigi rétt á 
sér svo framarlega sem þær snerta umræðuefnið. Ef einstakir nemendur komast ekki að, eða 
innlegg þeirra í umræður eru lítilsvirtar, þá er það slæm stjórnun og má ekki eiga sér stað.  

Upphaf og lok verkefna 
Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að nýta hverja kennslustund vel og eyða ekki tíma í að 
bíða eftir að fjölmennur hópur nemenda þagni þegar þeir eru nýkomnir inn í skólastofuna í 
upphafi kennslustundar. Oft fer mikill tími í að fá nemendur til að hlusta og taka eftir þeim 
skilaboðum sem kennarinn er að koma á framfæri. Dæmi eru um að nemendur hafi verið 
látnir bíða við stólana sína í 20 mínútur eftir því að allir nemendurnir þögnuðu og voru þeir 
því verklausir. Nauðsynlegt er hverjum kennara að koma sér upp þagnarmerki eða kerfi sem 
allir skilja. Ein leið er að hefja söng um leið og síðasti nemandinn hefur komið inn fyrir 
stofudyrnar því undantekningalítið taka allir undir sönginn og tækifæri til samræðna nemenda 
gefst ekki. Á töflunni eða veggspjaldi getur svo staðið hvaða vinnu eigi að hefja og þá fer 
enginn tími í bið sem öllum er til ama. 
Mismunandi er hvað hver kennari vill nota en hér eru fleiri hugmyndir: 

Spila tónlist og þá er reglan að tala ekki saman. 
Gefa fyrirmæli eins og „Gjörið svo vel og hafið hljóð“. 
Kennari réttir upp aðra höndina og fær alla nemendur til að gera það sama. 
Slökkva ljósin – jafnvel kveikja á kerti. 
Hringja bjöllu eða spila á hljóðfæri t.d. þríhorn. 
Þagnarforingi er í hverjum hópi, sem sér til þess að nemendur hafi hljóð. 
Nota umferðarljósin þannig að kennarinn hengir upp spjöld,  
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Grænt - allt  í lagi,  
Gult - nemendur þurfa að lækka röddina,  
Rautt - algjör þögn. 

Ef illa gengur er hægt að taka tímann, sem það tekur nemendur að hljóðna og draga 
hann frá frímínútum eða spjalltíma. 
Minnisspjald fyrir nemendur þar sem getur t.d. staðið: 

o Hendi upp, hætta að tala, hætta að vinna 
o Gefa öðrum merki 
o Horfa 
o Hlusta 

Dæmi um vel skipulagðar kennslustundir: 

Dagskrá hvers dags er sýnileg nemendum. 
Upphaf kennslustundar – samsöngur eða umræður nemenda t.d. í heimakrók, eða 
örstuttur söngur við stólana. 
Bókavinna við skólaborð, hámark ein kennslustund í einu. 
Hreyfing gjarnan í eina kennslustund eða hreyfingu dreift á milli verkefna sem svarar 
einni kennslustund. 
Sjálfstæð vinna, hópvinnubrögð, þemanám, sköpun, þrautalausnir, rannsóknir. 

Í lok kennslustundar, verkefnis eða skóladags er æskilegt að draga saman hvað gert hefur 
verið yfir daginn og áætla hvað gera þurfi fyrir næsta dag eða til að halda ákveðnu verkefni 
áfram. Kennarinn getur látið orðið ganga og spurt nemendur: Hvað lærðuð þið í dag ? Hvað 
var skemmtilegast ? Segið mér frá… Hvað vitið þið um… ? Skynsamlegt er að varpa fram 
fjölbreyttum spurningum sem tengjast vel því sem hefur verið gert yfir daginn. Önnur leið er 
að skrá námsdagbók, þá geta kennari og nemendur sest niður síðustu 10 – 15 mínúturnar og 
skrifað um viðfangsefni dagsins, frjálst eða samkvæmt spurningum frá kennara. Sjá nánar í 
kaflanum um „Margskonar mat.” 

Bekkjarstjórnun  
Bekkjarstjórnun er sterkasta áhrifsbreytan gagnvart því námi og þeirri kennslu sem fram fer í 
hverri skólastofu. Eitt grundvallaratriði til þess að kennari geti kennt á árangursríkan hátt er 
að hann hafi góða stjórn á nemendum (Good & Brophy, 2003; McLeod et al., 2003). 
Kennarinn þarf að stýra hópnum á þann máta að allir nemendur hafi frið og rými til að læra 
og ná árangri, að þeim líði vel og séu öryggir og sáttir við sjálfa sig. Lengja þarf náms- og 
kennslutímann sem gagnast nemendum og stytta biðtíma eða fækka verkefnum sem 
nemendum finnst tilgangslaus. Reglur eru samdar til þess að tíminn nýtist sem best, en þær 
eru ekki markmið, heldur aðferðir til að hafa hlutina skipulagða. Hér fyrir framan höfum við 
fjallað um hve mikilvægt er að huga að upphafi og lokum hvers tíma eða verkefnis. Þegar 
kennslan er skipulögð er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga: 
Verklag og undirbúningur: 

Gæta þarf þess að strax í upphafi kennslustundar verði allir nemendur virkir, en tíma 
sé ekki sóað í bið eftir vitneskju um viðfangsefni. 
Náms- og kennslugögn þurfa að vera tilbúin og aðgengileg öllum nemendum. 
Gæta þess að fyrirmæli séu skýr, munnleg, skrifleg og myndræn. 
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Verkefni þurfa að vera við hæfi, fjölbreytt og áhugaverð fyrir nemendur. 
Beita þarf fjölbreyttum kennsluaðferðum. 
Viðhorf og framkoma kennarans gagnvart nemendum skiptir miklu máli. 

Grundvallaratriði að árangursríkri bekkjarstjórnun er að kennarinn leggi sig fram við að 
öðlast virðingu og hlýhug nemenda  með því að hrósa, brosa og snerta. Hann þarf að: 

bera virðingu fyrir nemendum og sýna þeim áhuga. 
vera samkvæmur sjálfum sér og vera trúverðugur og áreiðanlegur. 
vera réttlátur og skilningsríkur. 
skuldbinda sig til og taka ábyrgð á því að nemendur læri. 
sýna gott fordæmi og vera stundvís í kennslustundir. 
sýna nemendum sínum og viðfangsefnum þeirra einlægan áhuga. 

Rannsóknir sýna að kennarar sem leggja áherslu á að skapa og viðhalda skilvirku 
námsumhverfi með vinsemd og hlýju gengur betur að hafa stjórn á nemendum en kennurum 
sem leggja aðaláherslu á hlutverk sitt sem stjórnanda eða agastjóra. 

1. Æskileg hegðun 
Kennarinn verður að gera sér grein fyrir væntingum sínum til nemenda og koma þeim 
upplýsingum til þeirra. Hann þarf að veita nemendum upplýsingar um hvers konar 
vinnubrögð og hegðun hann vill sjá og hvað hann muni ekki líða í bekknum. Nemendur 
hlusta ekki bara af því að þeim er sagt að hlusta. Þeir þurfa áhugaverða munnlega kynningu 
sem kallar fram virka hlustun. Nemendur sem eiga erfitt með einbeitingu eða að halda athygli 
sækja frekar í að tala en hlusta. Ein leið til að þróa góða hlustun er að kenna og þjálfa hlustun, 
en það getur verið langtíma ferli. Nemendur þurfa oft sérsamning sem unninn er í samvinnu 
kennara og nemanda þar sem tekið er tillit til þarfa nemandans og samningurinn síðan 
endurskoðaður og metinn með vissu millibili. 

Nemendum kennd viðeigandi framkoma. 
Kennarinn þarf að leggja áherslu á að skapa góðar umgengnisvenjur nemenda og kenna þær 
ef með þarf. Mörg hegðunarvandkvæði eiga sér stað ef nemendur eru látnir bíða 
aðgerðalausir. Bið má stytta með því að leyfa nemendum að vinna sjálfstætt og að þeir viti 
alltaf um vinnuáætlun dagsins. Gott er að kenna ákveðna námstækni sem hjálpað getur 
nemendum við lærdóminn. Ef nemendur fara ekki eftir tilmælum kennarans er nauðsynlegt 
að leita fleiri leiða en þegar hafa verið farnar svo að árangur náist og að sneiða megi hjá 
aðfinnslum eða refsingum. Kennarinn þarf stöðugt að leiðbeina nemendum um hegðun. Lögð 
er áhersla á að allir nemendur fylgist með ákveðnum þáttum í kennslunni og sterk skilaboð 
send til nemenda um að annað sé óásættanlegt. Nauðsynlegt er að byrjun og lok athafna eða 
verkefna sé ljós eins og áður er getið. Við stjórnun er gott að ná augnsambandi við nemendur, 
veita smá snertingu eða áþreifanlega nálægð, spyrja nemendur um eitthvað sem þeir geta 
örugglega svarað og nota nöfn þeirra. Kennari má ekki vera smámunasamur gagnvart hegðun 
einstakra nemenda ef þeir trufla ekki bekkjarfélagana. Stundum getur reynst nauðsynlegt að 
skipta um viðfangsefni, jafnvel þó aðrir nemendur séu að vinna við eitthvað annað og leyfa 
nemanda að fást við eitthvað sem hefur tilgang eða honum finnst skemmtilegt að gera.  
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Bogi var orðinn ókyrr í sæti sínu vegna þess að úthald hans við 
að skrifa var búið. Hann fékk þá að standa upp og ná sér í litla 
bók (líka hægt að nota baunaboka) og fór að æfa sig við að bera 
hana á höfðinu, öxlinni, handleggnum eða öðrum 
líkamshlutum. Bogi truflaði ekki aðra því hann æfði sig 
þegjandi og aðrir nemendur voru vanir því að einhver í 
bekknum mætti æfa sig smástund. 

Í þessu tilviki hélt nemandinn áfram þjálfun hreyfinga, jafnvægi og samhæfingu hreyfinga þó 
hann gerði það á annan hátt. Mikilvægara er að kennari geti komið í veg fyrir slæma hegðun 
en að þurfa að grípa til aðgerða eftir á. Refsing er aðgerð til bráðabirgða en ekki lausn og þarf 
að vera eins mild og mögulegt er og gefa tækifæri til sjálfsmats með tillögum til úrbóta. 
Nauðsynlegt er að setja sig í spor þess sem á að fá umbun, til að skilja betur hver áhrif hún 
hefur. Umbunarkerfi í skólum er mikið notað til að auðvelda stjórnun á börnum. Aðferðin er 
fljótvirk, þar sem enginn vafi leikur á hver hefur valdið til að veita umbun og ákveða hver 
hún skuli vera og fyrir hvað hún sé veitt. Það er fljótlegra að beita atferlismótun en að hafa 
áhrif á sjálfsögun með umræðum og upplifun. Það tekur tíma að hjálpa börnum til að þroska 
með sér ábyrgðartilfinningu, en jafnframt getur það verið áhrifaríkara til framtíðar. Þess 
vegna ættu kennarar alltaf að hugsa sig um þegar þeir ákveða hvaða aðferðum þeir ætla að 
beita. 

2. Sjálfstjórn nemenda. 
Nemendur eru sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæðan vilja og sumir hafa fengið að ráða 
talsvert miklu á heimilum sínum og í sumum tilfellum meiru en aldur og þroski gefa tilefni 
til. Það eru því margir kóngar og drottningar sem koma í 1. bekk í grunnskóla og vita alveg 
hvað þau vilja án tillits til vilja annarra. Hvað er þá til ráða? Er hægt að ætlast til að allir 
kóngarnir og drottningarnar fari að gera allt eins og kennarinn segir, þó að þau séu komin inn 
í skólastofu? 
Það er þolinmæðisverk að gefa hverjum nemanda tíma til að horfa á sjálfan sig og gera sér 
grein fyrir þeirri siðfræði sem felst í að vera trúr því boðorði biblíunnar að koma fram við 
aðra eins og við viljum að komið sé fram við okkur. Að finna hve vel okkur líður ef við 
getum farið eftir ákvörðun okkar um að hlýða þeim reglum sem við teljum vera bestar svo að 
öllum geti liðið vel. Að temja okkur umgengnisreglur svo sem að hlusta á aðra og upplifa þá 
að aðrir hlusta á okkur, að sjá hvað kennslustofan er fín ef enginn hendir rusli á gólfið og 
lætur gögnin sín í hillu eða skólatöskuna. Að týna ekki blýantinum sínum og yddaranum svo 
að hægt sé að hefja vinnu strax í stað þess að bíða svo og svo lengi eftir að fá lánuð skriffæri 
sem eru oftast ekki eins góð og þau sem við eigum sjálf. 

Árni var bráðhress drengur í 1. bekk sem vildi alltaf hafa orðið 
og lá hátt rómur. Hann var því mjög ríkjandi í bekknum og dró 
að sér athyglina. Hildur kennari var orðin þreytt á hve Árni 
tafði alla vinnu og spurði bekkinn hvort þau vildu heldur að 
kennarinn eða Árni stjórnuðu í bekknum ? Bæði Árni og allir 
hinir vildu heldur að Hildur kennari stjórnaði, en Árna var gerð 
grein fyrir hve vandasamt verk væri að stjórna öllum bekknum. 
Eftir þetta nægði oftast að Hildur eða bekkjarfélagarnir minntu  
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Árna á að hann hefði sjálfur kosið að Hildur stjórnaði bekknum 
en ekki hann og  þá reyndi hann að gæta sín. 

Sjálfsagt er að fela nemendum ákveðna ábyrgð og skapa þannig aðstæður að þeir finni að 
þeim sé treyst. Stundum hefur gefist vel að semja við nemendur sem eru árásargjarnir í 
frímínútum, um að þeir annist nemendur sem minna mega sín eða eru yngri og sjá um að 
aðrir áreiti ekki skjólstæðinga þeirra. Einnig að þeir sem henda rusli hér og þar séu fengnir til 
að tína rusl á skólalóðinni. Ýmsar aðferðir eru til að hjálpa hverjum einstaklingi til að gerast 
ábyrgur gerða sinna, en það þarf helst að gerast í samvinnu við foreldra og ætla góðan tíma til 
þess. Boð og bönn gefast illa í þessari þjálfun og að kaupa einstaklinga til að fara eftir 
siðareglum dugar ekki lengi, því að þeir sækjast gjarnan eftir kauphækkun og úr því verður 
vítahringur. Sterkur tilfinningaþroski er vænlegur til að hjálpa einstaklingnum til 
sjálfsábyrgðar og því er gott að styrkja bæði tilfinninga- og félagsþroska. Benda má á ýmsar 
bækur og námsefni í því sambandi svo sem Samskipti sem  Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný 
Elíasdóttir hafa tekið saman, Fjölgreindir í skólastofunni þýtt af Erlu Kristjánsdóttur og 
bækur sem gefnar eru út til notkunar með námsgreininni  lífsleikni. 

Skipulag.
Uppröðun í skólastofunni eða á námssvæðinu þarf að vera þannig að nemendur eigi auðvelt 
með að ganga um án þess að trufla aðra, aðgangur að náms- og kennsluefni sé aðgengilegur 
og að sætaskipan sé breytileg eftir aðstæðum, til dæmis þarf aðra sætaskipan þegar kennarinn 
þarf að ná til allra nemendanna með ákveðnar upplýsingar, en þegar nemendur vinna í 
hópum. Mikilvægt er að kennari geri sér góða grein fyrir hvernig hann ætlar að haga starfinu 
bæði í eigin bekk og í samstarfi við aðra bekkjarkennara og foreldra. Í kaflanum um 
kennsluhætti er fjallað um margskonar skipulag og vísum við hér til þess kafla. 

1. Skólanámskrá 
Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla og hefur orðið til á löngum tíma 
þar sem allt starfsfólk skólans hefur komið að. Skólanámskrá er ætlað að vera stefnumarkandi 
fyrir starf skólans og er því í stöðugri endurskoðun. Engar tvær skólanámskrár eru eins því að 
hver skóli hefur sína sérstöðu og sjálfstæði hvers skóla á að speglast í skólanámskránni. 
Árlega er skólanámskrá send til umsagnar foreldraráðs viðkomandi skóla og skólayfirvalda í 
hverju skólaumdæmi. Kennarar þurfa að þekkja vel skólanámskrána og semja áætlanir sínar 
út frá þeirri stefnumörkun sem þar er mótuð. Einnig getur þeim verið falið að endurskoða 
ýmsa kafla og yfirleitt gefst kennurum tækifæri til að hafa áhrif á breytingar ef þeim finnst 
þörf á og hafa fullgild rök fyrir breytingunum. 

2. Bekkjarnámskrá 
Bekkjarnámskrá byggir á skólanámskrá og aðalnámskrá og er samin árlega af öllum 
kennurum sem kenna sama árgangi, því að eðlilegt er að sama skipulag gildi fyrir árganginn 
varðandi námsefni og umgengni utan skólastofunnar. Síðan getur hver kennari ákveðið vissa 
þætti fyrir sína bekkjardeild hvað varðar kennsluaðferðir og bekkjarreglur sem gjarnan eru 
samdar af kennara og nemendum saman. Æskilegt er að sem mest samstaða ríki við gerð 
bekkjarnámskrár fyrir allan árganginn, til dæmis hvað varðar námsmat, samstarf við foreldra, 
bekkjarsamkomur og vettvangsferðir. 
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Nauðsynlegt er að kynna sér bekkjarnámskrá frá árinu áður til þess að samfella verði sem 
best í náminu. Einnig er fróðlegt að skoða bekkjarnámskrá sama árgangs frá fyrra ári og oft 
fylgir henni mat á því sem vel hefur tekist og hvað hefði mátt vera öðruvísi. Að sjálfsögðu 
eru engir tveir árgangar eins og það sem hentaði sama árgangi á fyrra skólaári er ekki 
endilega innan áhugasviðs næsta árgangs. Einnig er skipulag og nálgun hvers kennara 
mismunandi og gildir þá máltækið „Veldur hver á heldur”. 

3. Stundaskrá 
Stundaskrá er yfirleitt samin af stjórnendum skóla, þar sem taka þarf tillit til allra námsgreina, 
mismunandi húsnæðis sem þarf að vera vegna ýmissa námsgreina svo sem íþrótta. Einnig 
þarf að skipuleggja samfelldan skóladag nemenda og kennara, en oftast kenna fleiri en einn 
kennari hverri bekkjardeild. Æskilegt er að kennarar sem kenna sömu bekkjardeild reyni að 
samþætta námsgreinarnar eftir því sem hægt er, því að þannig næst heildstæðara nám og 
meiri árangur. Ekki má láta skipulag stundaskrár hamla því að hægt sé að fara í 
vettvangsferðir sem geta tekið lengri tíma en þann sem bekkjarkennari eða sérgreinakennari 
hefur yfir að ráða. Leita þarf leiða til að nemendur geti fengið leyfi frá námsgrein sem 
hugsanlega er á miðjum morgni og kanna hvort bekkjarkennari geti ekki komið til móts við 
þá námsgrein að einhverju leyti í vettvangsferðinni. 
Mjög hefur færst í vöxt að frímínútur séu ekki eftir hverja kennslustund og tvær eða fleiri 
kennslustundir séu í einni samfellu. Áríðandi er þá að gefa nemendum tækifæri til að vinna 
námsvinnuna á fleiri vegu en sitjandi í sama stólnum allan tímann. Ef ekki er hægt að 
skipuleggja vinnuna í einhverjum tilfellum öðruvísi en að nemendur sitji við sama borðið í 
fleiri kennslustundir, er nauðsynlegt að brjóta vinnuna upp með því að nemendur standi upp 
og geri teygjuæfingar, þeir geta sungið eða klappað á mismunandi líkamshluta eða hvað 
annað sem hvílir nemendur frá kyrrsetu sem er afar óholl og þreytandi. 

4. Kennsluáætlun 
Fyrst þarf að horfa á allt skólaárið og skipuleggja í stórum dráttum hvernig námsefninu er 
dreift á tímabilið miðað við umfang og markmið. Síðan er skólaárinu deilt í tvær eða fleiri 
annir, hverri önn í þriggja til fjögurra vikna tímabil og þar á eftir koma vikuáætlanir og 
dagskipanir. Dæmi um áætlanir fyrir mislöng tímabil eru í kaflanum um Kennsluáætlanir. 
Ef búið er að deila námsefninu niður á ofangreindan hátt myndast frelsi til að skipuleggja 
jafnóðum hvern dag eða viku innan víða rammans. Kennslan má þó ekki vera svo bundin 
heildarskipulaginu að ekki megi breyta út af því ef eitthvað óvænt kemur upp á eða ef einhver 
úrvinnslan tekur lengri tíma en áætlað var. Einnig fá sumir kennarar kennaranema til 
þjálfunar og þá er eðlilegt að nemarnir fái að prófa eitthvað sem þeir hafa verið að læra um í 
kennaranámi sínu og hafa undirbúið með leiðsögn frá kennsluráðgjöfum Kennaraháskólans. 
Þegar kemur að skipulagi hverrar viku og hvers dags þarf að kynna sér vel stöðu hvers 
nemanda, hvað þeir eigi sameiginlegt og hverjar séu sérþarfir þeirra. Stundum er hægt að 
flokka nemendur eftir námsgetu, til dæmis á svipuðu stigi í lestri, en stundum er betra að 
flokka saman þá sem eru missterkir, þannig að einn með sterka málgreind sé með einhverjum 
sem hefur sterka hreyfigreind, og svo er sjálfsagt að flokka stundum eftir vináttu, eða setja 
saman þá sem þekkjast lítið til þess að meiri kynning eigi sér stað. 
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Til umhugsunar fyrir hvern kennara: 

Hver er námsleg staða nemenda? 
Hver eru áhugasvið þeirra? 
Hverjir þurfa mest að hreyfa sig? 
Eru einhverjir með mikil þroskafrávik? 
Eru einhverjir líkamlega veikir? 
Geta einhverjir hópar unnið sjálfstætt án hjálpar starfsmanns? 
Á hópskipting að vera í ákveðnum greinum? 
Hve marga hópa er hægt að hafa í einu? 
Á stundum að skipta eftir kynferði? 
Getur hópskipting verið önnur í stærðfræði heldur en í lestri eða við rannsóknir? 

Ef þessar spurningar eru hafðar í huga við gerð kennsluáætlana mun ríkja gjöful vinna í og 
utan kennslustofunnar. 

5. Einstaklingsnámskrá 
Hver einstakur nemandi býr við mismunandi aðstæður, sumir hafa oft þurft að skipta um 
dvalarstað og hafa því orðið að kveðja vini sína og kynnast nýjum, sumir búa í stórri 
fjölskyldu en aðrir í tveggja manna fjölskyldu, einhverjir hafa fæðst í öðru landi og kunna 
ekki íslensku, en aðrir hafa skerta sjón eða heyrn eða eiga erfitt með hreyfingar og svona 
mætti lengi telja. Kennarar þurfa að afla upplýsinga um alla nemendur sína frá foreldrum, 
kennurum og öðrum þeim sem vitneskju hafa, og um suma nemendur eru til sjúkraskýrslur 
eða skýrslur frá sálfræðingum. 
Þegar allar grunnupplýsingar liggja fyrir er hafist handa við að semja einstaklingsnámskrá 
(Ferguson & Guðjónsdóttir, 1999). Ef sérkennarar eru við skólann er eðlilegt að 
bekkjarkennari og sérkennari semji saman einstaklingsnámskrá fyrir nemendur sem talið er 
að þurfi svo kallaða sérkennslu. Fyrir þá nemendur er nauðsynlegt að finna út hvort þeir þola 
illa margmenni og þurfi því af og til að fá tækifæri til að vinna í fámenni eða hvort þeim 
finnist óþægilegt að vera kallaðir út úr kennslustofunni. Sumir þessara nemenda fá aðstoð 
inni í bekk frá stuðningsfulltrúa, en þá þarf að gæta þess að stuðningsfulltrúinn sé ekki alltaf 
með sama einstaklingnum, því að allir nemendur þurfa að læra að vinna með öðrum 
jafnöldrum án stöðugrar íhlutunar fullorðinna.  
Einstaklingsnámskrá getur verið mjög mismunandi eftir því hver einstaklingurinn er og eftir 
því hve frávik einstaklingsins eru mikil eða lítil miðað við námsvinnu sem skipulögð er undir 
yfirheitinu einstaklingsmiðað nám. Vísum við hér til umfjöllunar um einstaklingsmiðað nám í 
kaflanum um Kennsluhætti. 
Í einstaklingsnámskrá þarf eins og í öðrum námskrám að setja markmið og leiðir og rök fyrir 
vali þeirra leiða sem fara á til að ná settum markmiðum. Námsmat þarf að vera skýrt og í 
sumum tilfellum er gerður námssamningur. Drög að námskrá þarf að kynna aðstandendum 
nemandans og honum sjálfum svo að þau geti tekið þátt í að semja námskrána að hluta til en 
það fer eftir aldri nemandans hve mikið hann sjálfur getur lagt til. Endurskoða þarf 
námskrána með vissu millibili. 
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Í einstaklingsnámskrá þarf meðal annars að koma fram: 

Núverandi geta, hæfileikar og sterkar hliðar. 
Forgangsmál, áhugamál, námslag, nauðsynlegur stuðningur, aðrar þarfir. 
Langtímamarkmið með sýn til áfangamarkmiða. 
Skammtímamarkmið og hvernig þau tengjast daglegu lífi. 
Áætlun varðandi hverja námsgrein. 
Matsaðferðir við hverja námsgrein eða athafnir. 

Dæmi um einstaklingsnámskrá má sjá í riti Hafdísar Guðjónsdóttur Skóli fyrir alla, listin að 
kenna í getublönduðum bekk. Að sjálfsögðu er ekki ástæða til að gera nákvæma námskrá fyrir 
hvern einstakling í bekkjardeildinni eða námshópnum. Einstaklingsnámskrá er fyrst og fremst 
samin fyrir börn sem búa við frávik sem valdið geta erfiðleikum í námi eða að skipuleggja 
þurfi námsferlið í mjög smáum skrefum. Fjölbreytt mat er nauðsynlegt fyrir alla nemendur og 
gefur bestar leiðbeiningar til skipulagningar fyrir einstaklingsmiðað nám, þar sem 
bekkjarnámskráin er leiðandi með svigrúm fyrir mismunandi einstaklinga. Sjá kaflann um 
Námsmat. 
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lV. kafli  
Samvirkt nám þar sem allir fá að njóta sín 

Meginatriði kaflans: 

Fimm lykilatriði 
Undirbúningur 
kennarans  
Mismunandi aðferðir 

Hópvinna eða kennsla þar sem nemendum er skipt í litla hópa er ekki ný af nálinni og auðvelt 
að rekja hana langt aftur í aldir, það verður þó ekki gert hér en þess í stað verður 
kennsluaðferðin samvirkt nám eða samvinnunám kynnt. Samvirkt nám sem hefur þróast frá 
hefðbundinni hópvinnu er kennsluaðferð sem byggir á því að nemendur geti því aðeins náð 
markmiðum sínum að allir í hópnum geri það einnig. Nemendum er skipt í pör eða litla hópa 
og samvinnan skipulögð þannig að nemendur fái tækifæri til að læra og dýpka skilning sinn 
með því að vinna saman, ræða málin, útskýra og rökstyðja skoðanir sínar, hjálpast að og 
kenna hver öðrum. Samkvæmt ýmsum rannsóknum dugar ekki að setja nemendur í litla hópa, 
fá þeim verkefni og segja þeim að vinna að þeim saman. Til þess að um raunverulega 
samvinnu sé að ræða þarf að kenna þeim samvirkni, að skipta á milli sín verkefnum, hlusta, 
ræða og skiptast á skoðunum. Á síðustu öld varð mikil vakning varðandi samvirkni sem 
fræðimenn (Deutch) setja fram sem andstæðu samkeppni og einstaklingvinnu. John Dewey 
lagði áherslu á félagslega ábyrgð nemenda og færni þeirra til að leysa viðfangsefni í 
sameiningu, Kurt Lewin undirstrikaði nauðsyn þess að kenna nemendum að vinna saman um 
leið og hann kynnti aðferðir til hópeflis. Monroe taldi að tengslakannanir gætu nýst vel við að 
skoða félagsandann í bekknum (Johnson, Johnson, & Johnson Holubec, 1990; Schmuck & 
Schmuck, 2001). Þrátt fyrir að kennarar almennt aðhyllist hópvinnubrögð hefur ekki gengið 
vel að gera þau almenn í skólastofunni. Margar rannsóknir voru gerðar á vinnubrögðunum í 
skólastofunni á síðustu öld og smátt og smátt hefur orðið til mikill fjársjóður upplýsinga um 
kosti og galla aðferðarinnar og hugmyndir að ákveðnu skipulagi og vinnubrögðum sem geta 
styrkt kostina og dregið úr göllunum (Gillies & Ashman, 2003). 

Rannsóknarvinna
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Lykilatriðin fimm 
Markmiðið með samvirku námi er að nemendur nái góðum árangri í námi og njóti þess að 
læra. Það skiptir miklu máli að allir nemendur taki ábyrgð og skili sínu verki og ber 
kennarinn ábyrgð á að skipuleggja kennsluna þannig að nemendum sé þetta mögulegt. Til 
þess að hægt sé að tala um samvirkt nám þá telja Johnson, Johnson og Holubec (1990) að 
fimm grundvallaratriði verði að vera til viðmiðunar við skipulagningu og framkvæmd 
kennslunnar (Johnson et al., 1990). Í raun greina þessi atriði að samvirkt nám og hefðbundið 
hópnám.   
1. Jákvæð samvirkni (positive interdependence) 
Einn aðalkosturinn við samvirkt nám er að lögð er mikil áhersla á að nemendur vinni saman 
og séu háðir hver öðrum á jákvæðan hátt. Þegar nemendur vinna verkefni vinna þeir saman 
og hjálpast að við að leita lausna. Þeir fylgjast með því hvernig gengur hjá hinum í hópnum 
og að allir nái bæði einstaklings- og hópmarkmiðum. Góðum árangri í jákvæðum samskiptum 
er náð þegar allir leggja sig fram og finnst velgengni hinna skipta jafnmiklu máli og þeirra 
eigin. Kennarinn getur skipt verkefninu á milli nemenda og fengið hverjum og einum ábyrgð 
á ákveðnum þætti eða þáttum. Hann getur sett hópunum sameiginleg markmið, en um leið 
geta einstakir nemendur einnig unnið að sérstökum markmiðum. Velgengni hópsins er undir 
því komin að allir nemendur nái settum markmiðum sem eru sameiginleg og fái 
viðurkenningu sem heild. Þegar verkefninu er lokið og markmið hópsins hafa náðst fá 
nemendur sameiginlega viðurkenningu. Ekki má gleyma þeim nemendum sem fengu 
einstaklingsmarkmið, þeir þurfa ekki síður að vita hvernig þeim gekk að ná sínum 
markmiðum. 
2. Náin samskipti (face-to-face promotive interaction) 
Samvirkt nám felur í sér náin gagnkvæm samskipti milli nemenda. Samskiptamynstur 
nemenda og tengsl þeirra innbyrðis hefur áhrif á námsárangur og alla líðan í bekknum. 
Samskipti verða náin ef nemendur nota námsefni og gögn saman og/eða fá hlutverk sem eru 
háð hvert öðru. Kennarinn þarf að gefa nemendum eins mörg tækifæri og mögulegt er til að 
hafa áhrif á velgengni hvers annars, en það gera þeir með því að þeir hjálpa, aðstoða, styðja, 
hvetja og hrósa hver öðrum. Nemendur læra mikið á að útskýra verkefni eða lausnaleiðir fyrir 
hver öðrum, því viðbrögð annarra segja mikið til um hvernig til hefur tekist. Þegar vel gengur 
þá er skemmtilegra að fagna í góðra vina hópi en einn og sér. Ef árangur á að nást og 
samskiptin að vera náin mega hóparnir ekki vera mjög stórir eða tveir til fjórir í hópi, en 
einnig skiptir máli hvaða aðferðir og námsefni er notað. 
3. Ábyrgð einstaklingsins (individual accountability) 
Hver nemandi ber ábyrgð á námi sínu og framlagi til hópsins. Kennarinn þarf að skipuleggja 
verkefnið þannig að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og láti ekki aðra um að vinna fyrir 
sig. Ábyrgur einstaklingur leggur sig fram við að auka nám hópsins um leið og hann styrkir 
sjálfan sig. Þegar allir í hópnum styðja hver annan náms- og félagslega og leggja sitt af 
mörkum til að ná hópmarkmiðum og geta sem einstaklingar greint frá því sem þeir eru að 
læra má segja að hópurinn sé skipaður ábyrgum einstaklingum. Margir hafa þá reynslu af 
hópvinnu að ákveðnir nemendur vinna verkefnið á meðan aðrir reyna að komast hjá allri 
vinnu. Nemendur verið settir í hóp, þeim fengin verkefni og ætlast til að hópurinn vinni 
sjálfkrafa saman. Hópnám þar sem einn stjórnar og ræður öllu eða þar sem einhver kemur sér 
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undan vinnunni er ekki samvirkt nám og því síður skipað ábyrgum einstaklingum. Til að 
fylgjast með framlagi hvers nemanda og koma í veg fyrir ójafna vinnu nemenda getur 
kennarinn: 

samið við nemendur um einstaklingsmarkmið og vinnuframlag þeirra 
látið nemendur skila skýrslu um vinnuframlag hvers og eins 
metið nemendur á einstaklingsgrundvelli  

o með því að gera könnun á getu og færni allra í hópnum 
o með því að velja af handahófi verkefni einhvers til þess að fara yfir 

fengið nemendum vinsælt hlutverk sem þeir bera ábyrgð á. 
4. Færni í að vinna með öðrum (Interpersonal and small group skills) 
Þegar samvirkt nám er notað sem kennsluaðferð er lögð áhersla á samskipti nemenda og reynt 
að auka þau. Það er ekki meðfæddur hæfileiki að geta unnið vel með öðrum og þess vegna er 
nauðsynlegt að kenna nemendum ákveðna færni í samskiptum (Gillies, 2003). Nemendur 
þurfa að fá tækifæri til að kynnast hver öðrum, byggja upp traust, setja mál sitt fram á 
nákvæman og augljósan máta, viðurkenna og styðja hver annan og læra að leysa vandamál á 
markvissan hátt. Eftir að hafa greint þarfir nemendahópsins getur kennarinn gert áætlun um 
þá færniþætti sem nemendur þurfa að læra eða ná betri tökum á. Í yngri bekkjum er algengt 
að það þurfi að vinna með þætti eins og að nemendur haldi sér í hópnum, skiptist á 
námsgögnum, skipti námsefninu á milli sín, séu hvetjandi og tali lágt eða þannig að það trufli 
ekki aðra hópa. Það skiptir miklu máli að vera með verkefni eða leiki þar sem 
meginmarkmiðið er að kenna og þjálfa samvirkni. Fjölbreytt úrval er til af bæði verkefnum 
og leikjum sem leggja áherslu á félagsfærni (Schmuck & Schmuck, 2001). 
5. Uppgjör (Group processing) 
Markmið hópmats er að skilgreina framgang hópvinnunnar til þess að hægt sé að bæta 
samvinnuna. Kennarinn þarf að gefa nemendum tíma og tækifæri til þess að meta 
framvinduna og samvirkni hópsins. Áríðandi er að hópurinn ræði hvernig honum gekk að ná 
markmiðunum og hvernig samvirknin gekk. Einnig þurfa nemendur að meta eigin þátttöku og 
framgöngu í hópnum. Nemendur geta einnig fengið það hlutverk að vera athugandi í hópnum 
sínum og fá þeir þá eyðublað sem þeir merkja inn á þá þætti sem þeir eru að fylgjast með. 
Kennarar ættu einnig að fylgjast með hópunum að störfum og meta hvernig þeim gengur að 
vinna saman. Með niðurstöður matsins í huga getur kennarinn skipulagt viðbrögð við 
stöðunni.  

Undirbúningur kennarans 
Þegar kennarinn skipuleggur samvirkt nám þarf hann að ákveða að hvaða markmiðum skuli 
stefnt, hvers konar verkefni verði unnin, hvernig nemendum verði raðað í hópa, skipulag 
skólastofunnar og hvaða aðferðir innan samvirka námsins henta verkefninu best miðað við 
markmiðin og að lokum þarf hann að ákveða hvernig árangurinn verði metinn í lokin. 
Markmiðssetning 
Þegar kennarinn ákveður markmið kennslustundarinnar sem hann er að skipuleggja þarf hann 
að ákveða bæði námsmarkmið og samvinnumarkmið, sem geta verið einstaklings- og/eða 
hópmarkmið allt eftir því hvað á við hverju sinni. Allir nemendur verða að fá tækifæri til að 
taka þátt í velgengni hópsins og að bæta sjálfa sig. Nemendur með sérþarfir þurfa oft að vinna 
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að einstaklingsmarkmiðum. Verkefni, kröfur og mat er aðlagað hæfileikum og þörfum hvers 
og eins. Sumir nemendur eru fyrst og fremst að vinna að námsmarkmiðum, aðrir að bæta 
hegðun sína og enn aðrir að þjálfa fínhreyfingar. Í samvirku námi eru sameiginleg markmið 
hópsins metin, þau geta verið bæði námsmarkmið og samvinnumarkmið, en einnig er metið 
hvort einstaklingsmarkmið hafi náðst.  
Náms- og kennslugögn 
Kennarinn velur náms- og kennslugögn með tilliti til að hvaða markmiðum er unnið. 
Stundum notar hann það námsefni sem til er, í önnur skipti útbýr hann það sjálfur. Oft þarf 
kennarinn að aðlaga námsgögn, aðferðir eða skil að ákveðnum nemendum og/eða 
markmiðum. Ekki er alltaf nauðsynlegt að nemendur séu hver með sitt eintak af 
námsgögnum, oft er betra að láta þá nota gögnin sameiginlega eða skiptast á, það þjálfar 
ýmsa færni svo sem tillitssemi og gagnkvæm samskipti. 
Samsetning hópa 
Leitast er við að í hverjum hópi séu ólíkir einstaklingar. Tekið er tillit til nokkurra þátta eins 
og námslegrar getu, hegðunar, félagsfærni, möguleika til tjáningar og kynferðis. Stundum 
getur hentað betur að raða saman nemendum sem eiga eitthvað sameiginlegt svo sem sömu 
áhugamál eða sömu námsmarkmið. Megináherslan er þó sú að raða saman ólíkum nemendum 
þannig að mismunandi hæfileikar nýtist sem best. Reynt er að koma til móts við óskir 
nemenda en góð regla er að leggja áherslu á að nemendur vinni með öllum í bekknum á sama 
skólaári. Þegar lögð er áhersla á gagnkvæm samskipti mega hópar ekki vera of stórir vegna 
þess að þá eru möguleikar hvers nemanda til að komast að minni heldur en í fámennum hópi. 
Gott er að byrja með pör og ekki er mælt með stærri hópum en 6-8 nemendum. 
Skipulag skólastofunnar 
Það skiptir máli hvernig tilhögun í skólastofunni er og að það taki ekki langan tíma að raða 
upp ef þess þarf. Nauðsynlegt er að nemendur sem eiga að vinna saman geti náð eða heyrt 
hver til annars án þess að þurfa að tala þannig að það trufli aðra. Einnig skiptir máli að öll 
náms- og kennslugögn séu aðgengileg. Ýmsir möguleikar eru á uppröðun í stofunni. Gott er 
að ganga út frá því að nemendur: 

sjái auðveldlega framan í alla í hópnum 
hafi jafnan aðgang hver að öðrum og séu í hæfilegri nálægð 
innan hvers hóps sitji þétt saman 
eigi greiðan aðgang að námsgögnum. 

Oft  tala kennarar um að hávaðinn og erillnn sem myndast í stofunni þegar nemendur vinna í 
hópum dragi úr þeim að nota hópvinnu í kennslu sinni, en með því að hafa þessa þætti í huga 
geta kennarar dregið úr þessum hindrunum. 
Samvirkni útskýrð og kennd 
Mjög er mismunandi hve langan tíma það tekur nemendur að ná að vinna saman, hlusta, taka 
tillit til og styðja hver annan. Ýmsar leiðir eru til að ná þessum markmiðum, nemendur fái 
tækifæri til að útskýra hver fyrir öðrum hvernig á að vinna verkefni eða hvernig á að leysa 
ákveðnar þrautir. Einnig geta nemendur kennt öðrum það sem þeir hafa sjálfir náð góðum 
tökum á. Þá er hægt að leggja verkefnin þannig fyrir að hver nemandi fái ákveðinn hluta þess.  
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Til þess að ljúka verkefninu verður hver nemandi að skila sínum hluta eða hlutverki.  Ýmsir 
leikir og verkefni eru vel til þess fallin að kenna og þjálfa samvirkni. 
Nauðsynlegt er að kennarinn: 

útskýri mikilvægi samvinnunnar og til hvers hann ætlast af nemendum, taki dæmi og 
setji upp aðstæður sem reyna á samvirkni  
hvetji nemendur til að hjálpa hver öðrum, aðstoða, styðja, hvetja og hrósa  
gefi nemendum tækifæri til að útskýra hvernig hægt er að vinna verkefnin eða hvar 
svörin við þeim er að finna   
leggi áherslu á að nemendur hlusti og beri virðingu fyrir skoðunum hvers annars  
hafi hópana það litla að allir nemendur eigi möguleika á að kynnast, komast að og geti 
treyst hver öðrum   
setji verkefnin þannig fram að nemendur verði að vinna saman til þess að geta lokið 
þeim. 

Við göngum út frá því að jákvæð félagsleg samskipti eigi sér stað þegar nemendur: 

hjálpa og aðstoða hvern annan 
sýna félagslega ábyrgð 
hafa áhrif á skoðanir annarra og niðurstöður 
eru jákvæðar félagslegar fyrirmyndir 
veita félagslegan stuðning. 

Kennarar geta skipulagt verkefnin þannig að þau ýti undir að nemendur séu jákvætt háðir 
hver öðrum, með því að: 

láta hópinn skila einu verkefni sameiginlega 
setja markmið sem allir í hópnum eiga möguleika á að ná 
gefa hópeinkunn 
sýna verkefni hópsins 
hafa fá námsgögn sem nemendur skiptast á um að nota eða nota saman 
úthluta nemendum ólíkum spurningum eða hluta verkefnis sem þeir þurfa síðan að 
deila með hinum ásamt svörunum   
fá nemendum mismunandi hlutverk, náms- eða félagsleg 
láta nemendur skiptast á hlutverkum 
fara í þjálfunarleiki þar sem reynir á jákvæð samskipti og að nemendur séu háðir hver 
öðrum. 

Jákvæð viðbrögð annarra nemenda geta veitt mikilvæga endurgjöf. Náin og gagnkvæm 
samskipti veita nemendum tækifæri til að hvetja þá sem eru óöruggir, en einnig tækifæri til að 
kynnast og það getur ýtt undir væntumþykju og jákvæð tengsl. Markmiðið með að kenna 
nemendum samvirkni er að þeim líði þannig að þeim finnist þeir verði að leggja sitt af 
mörkum og að þeirra þáttur skipti jafn miklu máli og annarra í hópnum. 
Reglur  
Til þess að góður árangur náist í samvirku námi er nauðsynlegt að væntingar kennarans til 
nemendanna séu útskýrðar vel og vandlega. Nauðsynlegt er að nemendur séu fljótir að þagna 
og taka eftir. Viðurkennd hegðun er þegar nemendur taka tillit hver til annars og eru duglegir 
að hjálpa og styðja hver annan. 
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Þegar reglur eru settar þá er gott að ganga út frá eftirfarandi þáttum: 

Hafa reglurnar jákvæðar og lýsandi fyrir þá hegðun sem er æskileg.  
Reglurnar þurfa að vera einfaldar og raunhæfar. 
Takmarka fjölda þeirra hverju sinni. 

Reglurnar geta verið breytilegar frá einu verkefni til annars. Hér eru hugmyndir að reglum í 
samvirku námi þegar nemendur eru að læra að vinna á þennan hátt :  

Verið kyrr í hópnum ykkar, gangið ekki um stofuna að þarflausu. 
Talið saman í lágum hljóðum. 
Skiptið með ykkur verkum í hópnum. 
Hlustið hvert á annað og takið tillit til hugmynda og skoðana hvers annars. 
Athugið vel hvort allir skilji verkefnið eða séu sammála. 
Hjálpist að þannig að allir geti tekið þátt í verkinu. 

Mat á samvirkni 
Meta þarf bæði námslegan árangur og félagsleg samskipti. Yfirleitt er það kennarinn sem 
metur námsárangur og getur hann notað við það ýmsar aðferðir. Stundum metur hann 
verkefni sameiginlega hjá öllum hópnum en einnig einstaklingsgetu.  Það er hægt á 
hefðbundinn hátt með prófum og einkunnum, með því að skoða og fara yfir verkefni, láta 
nemendur skrifa greinargerðir eða ritgerðir. Hvernig sem metið er verður að gæta þess að það 
sé í samræmi við markmið. 
Nauðsynlegt er að meta samvirkni nemenda. Oft gera nemendur það sjálfir. Stundum fær 
einhver innan hópsins það hlutverk að vera athugandinn og fylgist þá með framgangi mála. 
Einnig geta nemendur fengið matsblöð þar sem þeir eiga að meta sjálfir, allan hópinn eða 
sjálfa sig. Það er ekki síður nauðsynlegt að nemendur meti eigin þátttöku og framgöngu í 
hópnum og geri upp við sig hvað þeir gerðu vel og hvað þeir þurfi að laga í eigin fari til þess 
að betur gangi næst. Nemendur geta jafnvel notað síðustu mínúturnar og rætt um hvernig 
samvinnan gekk og komið með tillögur til úrbóta.  
Ef samvirkt nám á að vera árangursríkt verður kennarinn að tileinka sér ákveðin vinnubrögð. 
Mörgum kennurum finnst verða mikil breyting á bekkjaranda þegar nemendur vinna saman í 
samvirku námi. Börnum er eiginlegt að tala og hreyfa sig. Í hefðbundnu námi og kennslu er 
ekki talið æskilegt að nemendur tali mikið saman eða séu of mikið á hreyfingu um 
skólastofuna, það er talið trufla aðra nemendur. Stundum fer mikill tími kennarans í að halda 
uppi aga og fá börnin til að sitja kyrr og hljóð. Samvirkt nám kemur betur til móts við þarfir 
nemenda til að tala saman, því að hópvinnan gerir ráð fyrir því.  
Yfirleitt býr eitthvað undir þegar agavandamál skapast. Kennarar þurfa að leita orsaka og 
reyna að koma í veg fyrir leiða og óæskilega hegðun nemenda. Í nemendahópnum getur verið 
valdabarátta, áhugaleysi fyrir námsefninu og skortur á athygli, hræðsla við að gera mistök, 
eða hefndaraðgerðir. Orsökin getur líka verið að kennarinn sé ekki nægilega vel undirbúinn, 
fyrirmæli ekki nógu skýr, eða nemendur þurfi að bíða lengi eftir leiðbeiningum og öðrum 
upplýsingum. Að kenna færni í samskiptum er ein leiðin en hún tekur tíma og kostar 
þolinmæði. Nauðsynlegt er að hafa góða stjórn á ákveðnum þáttum til að góður árangur náist. 
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Hlutverk nemenda 
Í samvirku námi er mjög algengt að fá nemendum ákveðin hlutverk (Cohen, 1994; Hill & 
Hill, 1990; Kagan, 1994).  Tilgangur hlutverka er að nemendur skipti með sér verkum og 
koma þannig í veg fyrir að einhver einn stjórni eða framkvæmi verkið. Einnig eru þau hugsuð 
sem leið til að styrkja ákveðna nemendur og sjálfsmynd þeirra. Hlutverkin sem nemendur fá 
geta tengst einstaklingsmarkmiðum þeirra, þeim markmiðum sem kennarinn og nemandinn 
hafa komist að samkomulagi um að nemandinn vinni eða þeim markmiðum sem kennarinn 
hefur sett hópnum. Verkefnið vinnst ekki nema allir leggi sitt af mörkum og sinni sínu 
hlutverki. Ekki er nauðsynlegt að setja nemendur í hlutverk í hvert skipti sem samvirkt nám 
er notað. Hlutverkin geta tengsl félags-, verk- eða námsþáttum. 
Hér eru hugmyndir að nokkrum hlutverkum: 
Umræðustjórnandi: Stjórnar umræðum og hefur umsjón með að farið sé eftir settum reglum 
sem gætu verið á umræðublaði. Hlutverk stjórnandans er að athuga hvort einhver í hópnum 
þurfi að spyrja spurninga og ef svo er, þá gætir hann þess að þær séu spurðar og að hópurinn 
reyni að svara þeim. Reglan er sú að hópurinn reynir að svara öllum spurningunum fyrst. Ef 
hópurinn getur ekki svarað þeim þá gefur stjórnandinn kennaranum merki um að leitin beri 
ekki árangur og hugsanlega skiptir hann niður verkum með aðstoð kennara.  
Ritari: Sér um að helstu umræður, ákvarðanir og niðurstöður hópsins séu skráðar, 
meginþættir dregnir saman og undirbúið til flutnings. Ef umfangið er mikið þá getur hann 
skipt verkefninu á milli þeirra sem eru í hópnum en hann ber áfram ábyrgð á því að verkið sé 
unnið.  
Lesari: Les leiðbeiningar og texta fyrir hópinn. Þegar þarf að lesa mikinn texta þá fær hann 
fleiri til aðstoðar, skiptir textanum á milli hópsins og fylgist með því að allir skili sínu verki. 
Eftirlitsmaður: Fylgist með því að allir skilji og nái settum markmiðum, hann skráir 
athugasemdir sínar á matsblað. 
Tímavörður: Gætir þess að allir haldi sér að verki, að öll atriði verkefnisins séu unnin og 
fylgist með tímanum. Hlutverk hans er einnig að jafna umræður í hópnum með því að opna 
og loka fyrir umræður. 
Virkur hlustandi: Endurtekur og umorðar það sem sagt er. Hann athugar hvort allir skilji 
það sem sagt er og biður um frekari útskýringar ef svo er ekki. 
Spyrill: Leitar að upplýsingum og áliti hópmeðlima. 
Gæslumaður: Gætir verkefna, gagna og áhalda hópsins. Hann sér um að ná í gögn hópsins 
og að gengið sér frá þeim á ákveðinn stað að lokinni vinnu. 
Hvetjari: Hann skapar jákvætt andrúmsloft í hópnum með því að hvetja hvern einstakling til 
dáða og hópinn og veitir stuðning þannig að hópurinn standi betur saman. Hvetjandinn er sá 
sem kemur ófúsum nemendum til að vinna og hvetur hópinn áfram þegar hópurinn er ekki að 
vinna vel saman.
Pollýanna: Hrósar nemendunum fyrir góðar hugmyndir og innlegg. Hún fær nemendur til að 
fagna afrekum sínum og hópsins sem heildar. Hún leggur áherslu á að hópurinn sýni þakklæti 
fyrir afrek eins hópsmeðlims eða hópsins í heild.  
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Vörður: Hlutverk varðarins er að sjá til þess að allir í hópnum leggi sitt af mörkum og fái að 
koma sínum hugmyndum á framfæri. Ef einn nemandi talar of mikið og annar of lítið þá á 
vörðurinn að hvetja þann sem talar lítið að taka til máls.  
Þjálfari: Þjálfarinn hjálpar nemendum með verkefnið sem þarf að leysa og að ná markmiðum 
sínum en án þess þó að leysa það fyrir nemendur. Hann leiðir nemendur að vandanum, bendir 
á hvar hann liggur og hlýðir þeim yfir. Þjálfarinn er ákveðinn og hvetjandi. 
Endurskoðandi: Hjálpar hópnum að skoða verkefnið sem hann er að vinna, líta til baka og 
athuga hvernig gengur. Hann fær hópinn til að hugsa um hversu vel hann vinnur að 
markmiðum sínum og þeim félagsfærnimarkmiðum sem allur bekkurinn er að vinna að. 
Þagnarforingi: Gætir þess að nemendur tali í lágum hljóðum og haldi sig á sínum stað. 
Athugandinn: Athugar samvirkni hópsins og skráir á gátlista. 
Sendill: Sækir námsgögn og skilar á rétta staði. Með þessu hlutverki er einn í hópnum sem er 
á ferð um stofuna og það dregur úr allri umferð. 
Þetta eru aðeins nokkrar hugmyndir að hlutverkum sem kennari getur valið úr en hann getur 
einnig útbúið hlutverk sem honum finnst hæfa hverju sinni eftir hópstærð og viðfangsefnum. 
Nauðsynlegt er að útskýra vel fyrir nemendum verksvið og ábyrgð þeirra. Það er góð leið að 
nota leikræna tjáningu eða hlutverkaleiki þegar kenna á nemendum um hlutverkin. Einnig er 
gott að merkja nemendur og er hægt að skrá hlutverkið á spjald sem hengt er um háls 
nemenda eða á  spjald sem brotið er í tvennt og látið standa á borði. Öðrum megin er 
hlutverkið skráð og snýr það frá nemandanum, hinum megin eru leiðbeiningar til nemandans 
um hvað hann á að gera og hvernig hann getur borið sig að.  
Dæmi um spjald: 

Hvetjari 
Þú hjálpar hópfélögum þínum að styrkja sjálfsmynd sína. Þú hvetur þá til að koma með 
hugmyndir.     Þú segir 

Þetta er góð hugmynd hjá þér.  
Hafa allir komist að? 
Takk, þetta hjálpar mér. 

Það getur tekið nokkurn tíma og mörg skipti að kenna nemendum og þjálfa þannig að þeir 
sinni hlutverki sínu á eðlilegan hátt þannig að verksvið hans gagnist hópnum en snúist ekki 
upp í andhverfu sína og verði að hindrun í starfi hópsins. Vert er að hafa þetta í huga og 
gefast ekki upp þó ýmsir hnökrar komi upp í byrjun. 
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Skráningarblað eftirlitsmanns eða athuganda getur litið út svona: 

Hvernig er andinn í 
hópnum ? 
Skiptir hópurinn á 
milli sín verkum ? 
Fá allir að segja sína 
skoðun? 
Eru allir á sínum 
stað? 
Eru allir virkir?    

Ekki er nauðsynlegt að setja nemendur í hlutverk í hvert skipti sem samvirkt nám er notað og 
gæta þarf þess að ofnota þau ekki því það getur valdið því að nemendur verði leiðir eða 
kærulausir. Þegar kennari ákveður hvaða hlutverkum hann deilir til nemenda tekur hann mið 
af verkefnunum og þörfum þess, einstaka nemanda og þörfum hans og öllum hópnum og 
þröfum hans. Aldrei eru öll hlutverkin í boði á sama tíma heldur er valið úr, stundum er hægt 
að sameina hlutverk eða fá nemendum fleiri en eitt hlutverk. Það þarf líka að gæta þess að 
nemendur festist ekki í ákveðnu hlutverki. Ef nemandi er leiður eða með neikvæða 
sjálfsmynd getur verið nauðsynlegt að hann fái vinsælt og eftirsóknarvert hlutverk en gæta 
þarf þess að hann valdi því. 

Mismunandi leiðir í samvirku námi 
Í samvirku námi er hægt að nota mismunandi fyrirkomulag allt eftir því hvaða markmiðum er 
stefnt að eða hve nemendur og kennarar eru vanir kennslufyrirkomulaginu.  Margir velta fyrir 
sér hvernig best er að byrja. Ráðlegast er að byrja rólega, með fámenna hópa, stutt verkefni 
og einfalt skipulag. Hér verða kynntar mismunandi leiðir og byrjað á einni sem er einföld og 
þarfnast ekki mikillar færni í hlutverkaskipan (Kagan, 1994). Einnig verða kynntar flóknari 
aðferðir. Við getum haft að leiðarljósi að flestir vinna saman ef samvirknin er skipulögð 
þannig að þeir finna tilgang í henni fyrir sjálfa sig. 

1. Hringborðsumræður-Hringborðsskrif 
Hringborðsumræður eða skrif er kennsluaðferð þar sem annað hvort orðið eða blað og 
skriffæri er látið ganga milli þeirra sem eru í hringnum.  
Vinnuferlið: 

1. Kennarinn varpar fram spurningu eða spurningum, sem hann skrifar á töfluna eða 
afhendir nemendum.   

2. Nemendur ræða um hana ef um er að ræða hringborðsumræður með því að láta orðið 
ganga í hring á skipulegan hátt. 
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3. Ef um hringborðsskrif er að ræða þá skrá nemendur svarið á blað eða glæru og láta 
það síðan ganga.  Ef kennarinn vill fylgjast með einstaklingsframlagi getur hann látið 
nemendur nota mismunandi liti til að skrá með.   

4. Þegar nemendur eru búnir geta þeir kynnt niðurstöður sínar með því að lesa það sem 
þeir skrifuðu á blaðið eða sýnt glæruna. 

Dæmi um verkefni: 
Kristinfræði: Nemendur fá spurningar, sögu eða mynd til að velta fyrir sér og ræða. 
Stærðfræði: Nemendur finna ólík form í umhverfi sínu. 
Málfræði: Nemendur útbúa lista með nafnorðum, sagnorðum eða lýsingarorðum. 
Ritun: Nemendur fá upphaf sögu sem þeir halda áfram með. 
Hægt er að nota hringborðsumræður og skrif samhliða en þá eru nemendur látnir ræða fyrst 
saman og skrá síðan. Með því að nota þessa aðferð fá fleiri nemendur tækifæri til að koma 
þekkingu sinni eða hugmyndum á framfæri. Nemendur fá hugmyndir frá öðrum en einnig 
tækifæri til að vinna saman og styrkja samvinnuna. 

2. Paravinna 
Paravinna er mjög algeng í samvirku námi og gott er að byrja með að nota hana.  Auðvelt er 
að skipuleggja paravinnu og æfa nemendur sem eru ekki vanir samvinnu.  
Vinnuferli: 

1. Parið vinnur saman, annar skráir á meðan hinn sem er þjálfarinn fylgist með og hjálpar 
ef nauðsynlegt er. 

2. Þjálfarinn athugar svarið eða lausnina. Hann athugar hvort hann er sammála eða ekki. 
Ef ekki, þá getur hann borið það saman við næsta par. 

3. Þjálfarinn hrósar. 
4. Parið skiptir um hlutverk. 
5. Pör bera sig saman. 

Dæmi um notkun: 
Málfræði:  Strika undir nafnorð, leiðrétta setningar o.s.fr. 
Stærðfræði:    Vinna með mælingar. 
Samfélagsfræði: Tengja saman fullyrðingar, gera útdrátt. 
Lestur:    Nemendur lesa til skiptis. 
Tölvur:    Nemendur vinna til skiptis á tölvuna. 

3. Að leggja hausinn í bleyti 
Þetta fyrirkomulag er gott að nota þegar öllum hópnum er kennt í einu en kennarinn vill auka 
virkni allra nemenda, jákvæð samskipti  og einstaklingsábyrgð. 
Vinnuferli: 

1. Nemendur eru settir í þriggja, fjögurra eða fimm manna hópa og nemendur númeraðir. 
2. Kennarinn varpar fram spurningu og lætur nemendur vita hve langan tíma þeir fá til að 

finna svarið. 
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3. Nemendur ræða málin, ganga úr skugga um að allir viti svarið og séu sammála. 
4. Kennarinn nefnir númer og nemandinn með númer réttir upp hönd og einn eða allir fá 

að svara. 
Um leið og aðeins einn nemandi er látinn vera ábyrgur fyrir svarinu, en þó án þess að vita 
fyrirfram hver það verður, reynir á einstaklingsábyrgð.  Ekki þýðir að láta bestu nemendurna 
um að svara vegna þess að enginn veit fyrirfram hver fær hlutverkið. 
Dæmi um notkun: 
Ljóð:     Nemendur útskýra merkingu ljóðs. 
Samfélagsfræði:  Kennarinn kannar þekkingu nemenda um líf á norðurslóðum. 
Stærðfræði:    Nemendur læra um hnitakerfið. 
Málfræði:   Kennarinn kannar þekkingu nemenda á nafnorðum. 

4. Þriggja þrepa viðtal 
Þriggja þrepa viðtal er fyrirkomulag þar sem nemendur taka viðtal hver við annan um 
ákveðið málefni. Nemendum er raðað í þriggja manna hópa og fá viðfangsefni til að fjalla 
um. 
Vinnuferlið: 

1. A tekur viðtal við B en C skráir.  B tekur viðtal við C og A skráir. 
2. Skipt um hlutverk. 
3. Niðurstöður kynntar innan hópsins. 

Dæmi um notkun: 
Undirbúningur fyrir umfjöllun um nýtt viðfangsefni:  Athuga hvað nemendur vita um það. 
Draga saman það sem hefur verið unnið með í kennslustundinni eða í heimavinnu. 
Samfélagsfræði: Viðtal um um leiki barna á Íslandi. 
Stærðfræði:   Hvernig ákveðnar þrautir voru leystar. 
Bókmenntafræði:  Ræða um ákveðna sögupersónu. 
Málfræði:   Hafa allt viðtalið í þátíð. 
5. Sérfræðingavinna 
Sérfræðinganám er fyrirkomulag þar 
sem hver meðlimur hópsins verður 
sérfræðingur í ákveðnum hluta þess 
námsefnis sem er til umfjöllunar.   
Dæmi: Læra um tré,  flatarmál. 
reglu um stóran staf. 

Sérfræðingar að störfum 
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Vinnuferlið: 
1. Nemendum er skipt niður í svokallaða heimahópa. Oftast eru þrír eða fjórir saman í 

hverjum heimahópi, en geta þó verið fleiri. Nemendur fá ákveðið efni sem skipt er 
jafnt á milli allra í hópnum.  

2. Þeir sem eiga að kynna sér sama efni mynda aðra hópa, svokallaða sérfræðingahópa. 
3. Þegar nemendur eru komnir í sérfræðingahópana sína ræða þeir um efnið sem þeim var 

úthlutað, kynna sér það, reyna að skilja, tengja við það sem þeir hafa lært áður eða læra 
utanbókar. 

4. Þegar allir sérfræðingarnir hafa náð tökum á sínum þætti og hafa ákveðið hvernig þeir 
ætla að kenna það í heimahópnum sínum koma heimahóparnir saman að nýju. Hver 
sérfræðingur kynnir og kennir sinn hluta. 

Það sem gerir samvirkt nám hentugt í getublönduðum bekk er sú mikla áhersla sem lögð er á 
samvinnu nemenda. Það er löngu viðurkennt að nemendur geta kennt hver öðrum og  
jafnframt viðurkennt að nemendur eiga auðveldara með að vinna ýmis einstaklingsverkefni ef 
þeir hafa unnið svipuð verkefni áður með öðrum. Sjálfsmynd nemenda styrkist yfirleitt þegar 
þeim finnst þeir ráða við verkefnið (Gillies, 2003). 
Í fjölmennum getublönduðum bekk er oft erfitt að sinna öllum nemendum sem skyldi. Ef 
kennarinn setur upp aðstæður þar sem nemendur kenna hver öðrum, bera ábyrgð á eigin námi 
sem og námi hinna í hópnum verður kennarinn ekki jafn upptekinn við að reyna að aðstoða 
alla á sama tíma og getur skipulagt betur hverjum hann sinnir. Um leið verða nemendur 
virkari og það myndast síður biðtími. Þegar einhver réttir upp hönd býðst annar nemandi til 
að útskýra. Við skulum muna að nemendur læra líka mikið á því að kenna öðrum. 
Í samvirku námi felst áhersla á jákvæð samskipti nemenda, einstaklingsábyrgð, virkni allra og 
félagsleg samskipti. Fullvíst er að þessi kennsluaðferð samræmist vel meginmarkmiðum 
grunnskólans. Hefðbundnar kennsluaðferðir og mat sem byggir á því að það skipti máli að 
vera fyrstur með verkefnin, að komast yfir sem mest námsefni eða svara sem flestum 
spurningum rétt, henta ekki vel í hópi sem er mjög getublandaður. Það er varla réttlætanlegt, 
ef hefðbundnar aðferðir hafa mest vægi við val kennslu- og matsaðferða. Nauðsynlegt er að 
nota einnig kennsluaðferðir sem leggja áherslu á að nemendur hjálpist að við að vinna 
verkefni sín og vinni saman að því að ná settum markmiðum.  
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V. kafli Námsmat 
Meginatriði kaflans eru: 

Óformleg athugun 
Formleg skráning 
Markmiðssetning 
Símat 
Próf
Viðmið 
Viðhorfakannanir 

Hin mikla list kennarans er að hjálpa hverjum nemanda til að 
velja sér verkefni af viti og skilningi, er hann hefur öðlast, með 
könnun á áhuga og getu hvers og eins (Steingrímur Arason, 
1947 bls. 233).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur námsmats að örva og aðstoða 
nemendur við námið. Þar kemur einnig fram að hverjum kennara og skóla beri að fylgjast 
vandlega með árangri nemenda sinna og veita nemendum og foreldrum upplýsingar um 
námsgengi. Bent er á að námsmat þarf að fara fram jafnt og þétt á námstímanum og 
matsaðferðir að vera fjölbreyttar til þess að það gagnist nemendum við að bæta sig í námi og 
kennurum við að skipuleggja kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Flestir kennarar taka 
undir þetta og gera sér grein fyrir því að ef námsmatið á að gefa heildarmynd af námsgengi 
nemenda þarf það að vera fjölbreytt en þrátt fyrir það sitja sumir fastir í hjólfarinu og nota 
helst próf til að kanna þekkingu og færni. Námsmat hefur til margra ára vafist fyrir mörgum 
kennurum og þróun í átt að heildstæðu mati verið hæg. Ýmsar hindranir hafa staðið í vegi 
fyrir þróuninni en sennilega er hefðin sú stærsta. Þrátt fyrir að í aðalnámskrá sé mælt með 
fjölbreyttum aðferðum við námsmat þá eru próf einu matstækin sem yfirvöld bjóða upp á. 
Nauðsynlegt er að bjóða kennurum kynningar eða námskeið þar sem fjallað er um aðrar og 
fjölbreyttari aðferðir við námsmat.  
Mat á framförum og árangri nemenda getur verið snúið. Ef meta skal fyrst og fremst 
þekkingu á staðreyndum eða ákveðinni færni er matið ef til vill ekki svo erfitt en námið snýst 
um fleira en það og nauðsynlegt er fyrir kennara, nemendur og forráðamenn að fá 
upplýsingar um árangur og framfarir í sem víðustum skilningi. Ákveðinn hópur kennara hefur 
ávallt sýnt þessu máli áhuga og tekið þátt í ýmsum þreifingum við að þróa fjölbreyttari og 
heildstæðari aðferðir við námsmat og byggjum við meðal annars á reynslu framsækinna 
kennara í þessum kafla. Lögð verður áhersla á að útskýra mismunandi aðferðir og ferli við 

,,Er þetta nógu gott hjá mér’’? 
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námsmat sem kennarar hafa möguleika á að beita til hagsbóta fyrir nemendur og sem veita 
foreldrum og samfélaginu nákvæmar upplýsingar um framfarir og árangur.   
Við höfum safnað saman hugmyndum frá kennurum um námsmat og sett inn í fræðilegan 
ramma Grant Wiggins um menntandi námsmat (Educative assessment) (Wiggins, 1998), en 
það eru ákveðin vinnubrögð við mat á námsferli, framförum og árangri nemenda. Menntandi 
námsmat byggir á verkefnum, viðmiðum og stöðlum sem nemendur og kennarar þekkja og 
endurspeglar áherslur í námi og kennslu. Matið á að mennta og bæta frekar en að vera skrá 
yfir útkomu. Það á að hafa hvetjandi áhrif, vera leiðbeinandi og hjálpa öllum, kennurum og 
nemendum, til að bæta færni sína. Það á ekki að byggja eingöngu á niðurstöðum ákveðinna 
prófa, heldur að vera heildrænt og sýna á sem fjölbreyttastan hátt námsferil nemenda.  
Mat þarf að fara fram á námslegri stöðu nemenda við upphaf námstímabils, á framförum 
þeirra og námsferli meðan á námi stendur og að lokum á námsárangri við lok námstímabils. 
Tilgangur námsmats er kortlagning á þekkingu, færni, getu og skilningi. Einnig getur verið 
nauðsynlegt að athuga og meta námstækni, hæfileika, áhugamál, væntingar og viðhorf hvers 
nemanda. Þær upplýsingar sem safnast við mat á nemendum eiga að hafa áhrif á undirbúning 
kennslu og námskrárgerð eða við gerð kennsluáætlana. Þær geta einnig verið leiðarvísir um 
sérþarfir hvers nemanda og þann stuðning sem nemendur þurfa til að geta náð viðurkenndum 
árangri. Gæta þarf þess að fylgst sé með öllum nemendum því nauðsynlegt er að meta þarfir 
allra þeirra ólíku nemenda sem eru í hverjum bekk eða nemendahópi. Einnig er mikilvægt að 
umsagnir, einkunnagjöf eða vitnisburður sé skiljanlegur og hafi gildi fyrir alla nemendur, 
foreldra og kennara. 
Flokka má ferlið við námsmat í þrjá flokka, format sem fer fram við upphaf námsins til að 
kanna hvar nemendur eru staddir eða hvað þeir kunna til dæmis forpróf eða athugun, símat 
sem er í gangi á öllu námsferlinu og lokamat sem gert er við lok námstímabils til að kanna 
árangur og framfarir. Margar af þeim fjölbreyttu aðferðum sem beitt er við námsmat er hægt 
að nota í öllum áðurgreindum tilvikum. Með því að spyrja kennara um allar þær aðferðir sem 
þeir nota við námsmat fékkst ótrúlega langur og fjölbreyttur listi. Hér á eftir verður fjallað um 
nokkrar algengustu aðferðirnar sem þeir nefndu. Við teljum að með því að nota sem flestar 
aðferðir geti kennarar og nemendur fengið góða mynd af námslegri stöðu hvers nemanda. 

Óformleg athugun 
Óformleg athugun er sennilega algengasta aðferð kennara við að fylgjast með nemendum 
sínum. Kennarinn fylgist með, horfir, hlustar og spyr, hann gengur á milli nemenda og 
athugar vinnubrögð, virkni og samskipti, varpar spurningum til þeirra til að kanna betur 
skilning og metur þær upplýsingar sem hann fær, leggur þær ýmist á minnið eða skráir hjá 
sér. Ef hann telur þörf á að grípa inn í annað hvort vegna þess að nemendur skilja ekki eða 
vinna ekki þá gerir hann það. Á þennan máta getur kennarinn betur áttað sig á vinnubrögðum, 
skilningi og framförum nemenda. 

Þegar nemandi vinnur ekki vel spyr kennarinn sig að því hver 
ástæðan geti verið. Er verkefnið of þungt, létt eða er ekki áhugi 
fyrir hendi? Voru útskýringar á verkefninu ekki nægilega 
skýrar? Á nemandinn erfitt með að einbeita sér eða halda sér að 
verki og þolir ekki að sitja þar sem mikil umferð er? Truflast 
nemandinn af bekkjarfélaga sínum? Svona mætti lengi telja. 
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Erfitt getur verið að leggja allt á minnið, en mörgum kennurum hefur gefist vel að hafa hjá 
sér stílabók eða möppu þar sem hver nemandi á eina blaðsíðu eða opnu þar sem skráðar eru 
upplýsingar eða athugasemdir. Aðrir kennarar skrá upplýsingarnar hjá sér á tölvu, eftir 
kennslustundina eða í lok dags. Kennarar þurfa að gæta þess að ætla sér ekki að skrá alla hluti 
eða muna alla hluti og velja úr það sem skiptir mestu máli. 

Markvissar spurningar.
Kennarinn leggur fyrir ákveðnar spurningar til að athuga hvort nemendur hafa náð 
markmiðum, námsefni eða hugtökum sem þeir hafa unnið með. Hann heldur áhuga nemenda 
vakandi með því að spyrja áhugaverðra spurninga og leiðir nemendur áfram með spurningum 
sem dýpka hugsun þeirra. Hann spyr til að kanna hvað nemendur vita áður en hann byrjar að 
vinna með ákveðið efni. Hann notar spurningar sem kveikju, stundum með spurningum sem 
virðast ekki vera í miklum tengslum við efnið en þá er tilgangurinn sá að hreyfa við 
nemendum til skoðanaskipta og umræðna sem síðan leiða að efninu sem taka á fyrir. 
Spurningar eru ýmist opnar eða lokaðar. Opnar spurningar gefa möguleika á og ýta undir að 
fleira en  eitt svar getur verið rétt á meðan lokaðar spurningar leita yfirleitt eftir einu ákveðnu 
svari. Opnar spurningar hvetja til sjálfstæðrar hugsunar og rökfærslu á meðan lokaðar 
spurningar gera litlar kröfur til þess að svarið sé umhugsunarvert fyrir nemendur.  
Í lok tímans eða skóladagsins kannar kennarinn hvernig hafur gengið með því að spyrja 
nemendur um námsefni dagsins. Hvað var auðvelt eða gekk vel, hvað vafðist fyrir nemendum 
og hvers vegna. Ef nemendur gera upp daginn í námsdagbók þá getur kennarinn beðið 
nemendur um að svara spurningunum í námsdagbókina sína. sem getur verið með myndum til 
að merkja við fyrir yngstu nemendurna.  

Fundir eða viðtöl.  
Foreldrafundir eða viðtöl með eða án nemenda þar sem kennarar og eða nemendur lýsa 
framgangi námsins og hvar þeir eru staddir miðað við þau viðmið sem sett hafa verið. Einnig 
fundir eða viðtöl með nemendum þar sem kennarar fara yfir stöðu mála og setja markmið. 
Sýna mætti myndbandsupptökur af nemendum að vinnu og skoða unnin verkefni. Nemendur 
og kennari setjast saman og gera sameiginleg markmið eða áætlanir.  

Formleg skráning  
Við formlega skráningu er notað ákveðið eyðublað eða listar yfir þá þætti sem á að skoða eða 
meta. Útbúnir eru gát-, mark- eða matslistar til að merkja við. Í þessum listum geta verið 
þættir sem varða færni, þekkingu og skilning eða vinnulag, virkni og frágang. Þegar kennarar 
útbúa listana þá byggja þeir iðulega á námskrám eða námsmarkmiðum þar sem ákveðið er 
hvaða þætti námsins skal skoða eða meta og stundum er þeim skipt í ákveðin þrep. Skráð er 
eða merkt við þegar nemendur hafa náð ákveðinni færni eða kunnáttu. Stundum eru búnir til 
listar sem notaðir eru við vettvangsathugun og þá oft fylgst með vinnulagi nemenda, en 
einnig er hægt að útbúa lista yfir ýmsa þætti verkefnisins.  

Kristín kennari hafði af því áhyggjur að hún sinnti ekki öllum 
nemendum jafnt vegna þess að fjörugir og athafnasamir 
nemendur vildu gjarnan skyggja á þá sem voru feimnir og 
meira til baka. Hún tók þá til þess ráðs að útbúa lista með öllum 
nöfnum barnanna í bekknum. Síðan ákvað hún að sinna alveg 
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sérstaklega ákveðnum fimm nemendum á dag yfir vikuna. Ef 
hún náði ekki að sinna öllum fimm einhvern daginn reyndi hún 
að sinna þeim næsta dag. Markmiðið var að í lok hverrar viku 
hefði Kristín gagnlegar upplýsingar um líðan og námsgengi 
hvers nemanda í bekknum sínum. 

Kennarar nota oft gát- eða matslista til að skrá eða meta framkomu, hegðun og ástundun hjá 
nemendum sínum. Hér fyrir neðan er hugmynd að gátlista. 

Gátlistar kennara 
Það er mjög algengt að nemendur glími við þrautalausnir í stærðfræði og þá skiptir ferlið við 
lausnaleitina ekki minna máli en niðurstöðurnar. Hægt er að fylgjast með og meta hvort 
nemendur hafa náð þrautalausnarferlinu með því að útbúa gátlista þar sem hægt er að skrá 
ferlið, en með því ætti kennarinn að hafa gott yfirlit yfir það sem hver nemandi hefur á valdi 
sínu.  
Nafn Skilur þrautina Skipuleggur 

lausnaleitina 
Framkvæmir 
skipulagið 

Endurmetur 
skipulagið 

   

   

    

Gátlistar nemenda 
Hægt er að nota gátlista sem stýritæki fyrir nemendur þannig að þeir fylgjast með náminu, 
skipuleggja sjálfir eða í samvinnu við kennarann. Einnig eru til listar sem nemendur og 
foreldrar fá í hendur fyrir viðtöl þar sem þeir meta sameiginlega stöðuna og undirbúa sig 
undir viðtalið. Hér er sýnishorn að sjálfsmati (Tomlinson, 1999). 

86



Svona hugsa ég um lestur minn. 

Nafn: …………………………………………………. Dagsetning: ………… 

Gerðu hring utan um andlitið sem lýsir best hvað þér finnst um hverja fullyrðingu. 

Merktu við brosandi andlitið  ef þú ert alveg á sama máli. 
Merktu við andlitið með samanbitnum munni  ef fullyrðingin á við stundum. 
Merktu við andlitið með skeifunni  ef þú ert ósammála. 

Mér þykir gaman að lesa 

Stundum veit ég hvernig á að leiðrétta þegar ég geri mistök / villur. 

Mér þykir gaman að giska á hvað gæti gerst í sögunni.     

Ég veit að í sögum er upphaf, miðja og endir 

Ég skoða myndirnar til þess að vita meira um efni sögunnar 

Ég les sögur um ákveðin efni og mér getur jafnvel líkað vel ef bækurnar  
eru erfiðar  

Ég get sagt frá því sem ég hef lesið.    

Markmiðssetning 
Kennarinn hjálpar nemendum með sjálfsnám með því að aðstoða þá við að setja sér markmið 
og með því að aðstoða þá við að meta hvort áætlaðri færni, þekkingu og framförum hafi verið 
náð. Markmiðin geta verið fyrir heilan hóp nemenda en einnig verið einstaklingsmiðuð. Hægt 
er að búa til marklista sem eru byggðir á markmiðum aðalnámskrár og merkja við þegar 
markmiðum er náð. Markmiðin geta verið bæði langtímamarkmið og skammtímamarkmið. 
Nemandi og kennari geta í sameiningu sett niður einstaklingsmarkmið. Hóp eða 
bekkjarmarkmið koma fram í bekkjarnámskrá og kennsluáætlunum en einstaklingsmarkmið í 
einstaklingsnámskrá eða einstaklingsáætlun.  
Hér er dæmi um hvernig hægt er að vinna með einstökum nemendum að markmiðssetningu 
og hjálpa þeim við að setja niður áætlun um hvað skal gera til að ná markmiðunum 
(Tomlinson, 1999). 
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Mig langar til að  fá að  vita 

Spurning mín eða viðfangsefni er        

           

           

Ég mun afla mér upplýsinga um það með því að     

Ég ætla að ljúka verkefninu með því að       

Ég ætla að kynna það sem ég lærð i með því að     

           

           

Ég vil horfa 
og  hlusta á 

Ég vil lesa 

Ég vil teikna 

Ég þarf 

Símat
Námsgengi nemenda er metið jafnt og þétt á námstímanum. Hægt er að beita mörgum af 
þeim aðferðum sem hafa verið nefndar hér á undan við símat. Ef það er gert reglulega og 
umsagnir til nemenda eru leiðbeinandi ættu þeir að geta unnið stöðugt að því að bæta sig. 
Sýning á verkum nemenda: Eftir að nemendur hafa unnið að ákveðnum verkefnum er hægt 
að halda sýningu á þeim fyrir foreldra eða aðra nemendur. Sýningargestir geta þá metið 
verkin með tilliti til þess hvernig þeir skilja inntak eða atburðarás viðfangsefnis. Með 
sýningunni gefst nemendum kostur á að útskýra verkið og vinnuferlið og fá leiðbeinandi 
umsögn um það. 
Mat á verkefnum: Verkefni eru metin og umsagnir eru ýmist skriflegar eða munnlegar. 
Farið er yfir stærðfræðiverkefni, vinnubækur, skriftarverkefni, sögugerð og aðra skólavinnu 
og kennari lýsir hvað er vel gert og hvar nemandinn þarf að bæta sig. Um leið og nemendur 
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vinna getur kennarinn metið verkið og leiðbeint við vinnuna. Nemendur geta skoðað eigin 
verkefni eða annarra og metið sjálfir hvað er vel unnið og hvað þarf að bæta. Verkefni eru 
metin á grundvelli þeirra markmiða sem sett hafa verið, samkvæmt skólanámskrá. Þegar 
verkefni eru metin er gott að hafa við höndina ákveðin viðmið til þess að gera matið 
markvissara. Það getur hjálpað nemendum ef þeir vita hvernig verkefnið verður metið og fá í 
hendur ákveðin viðmið þegar þeir hefja vinnuna.  
Námsdagbækur: Nemendur skrá í dagbækur það sem þeir hafa unnið að eða lært í tímanum. 
Með þessu fær kennarinn upplýsingar um mat nemenda á eigin námi(Ferguson & 
Guðjónsdóttir, 1999). Nemendur skrá það sem þeir læra og hvernig það gekk eða skrá það 
sem þeir þurfa að læra betur. En þeir geta ekki skilgreint námið nema kennarinn hjálpi þeim 
við það með því að spyrja spurninga sem hvetja þá til að skoða og ígrunda það sem þeir eru 
að gera. Nemendur geta síðan notað bækurnar þegar þeir setja sér markmið eða fara yfir með 
kennaranum það sem þeir hafa lært. Með því að skoða eða lesa dagbækurnar getur kennarinn 
fengið ákveðna mynd af námsgengi og skilningi nemenda sinna. Yngstu nemendur geta bara 
teiknað eitthvað eða merkt við andlit sem eru með bros eða skeifu. 

Úr námsdagbók Önnu sem er í 4. bekk: 
Í morgun lærði ég ljóðið: Blessuð sólin elskar allt, á leiðinni í 
strætisvagninum af því að mér þykir svo gaman að læra ljóð. Í 
skólanum samdi ég ljóð um hundinn minn og lærði að baka 
smákökur. 

Möppumat: Möppumat sem er ákveðin aðferð við að meta vinnu nemenda á heildrænan hátt 
hefur færst í vöxt á síðustu árum hér á landi en aðferðin er mjög algeng í Bandaríkjunum. 
Matsaðferðin er nemendamiðuð og byggir á möppum sem hafa að geyma sýnishorn af vinnu 
nemenda. Nemendur, kennarar og jafnvel foreldrar vinna sameiginlega að því að safna saman 
sýnishornum er sýna námsferil og vinnubrögð nemenda yfir skólaárið eða fleiri ár. 
Markmiðið er að í möppurnar fari sýnishorn er sýna framfarir, framlag, viðhorf, árangur, 
þróun og/eða námsaðferðir nemenda (Shaklee, Barbour, Ambrose, & Hansford, 1997; 
Wiggins, 1998). Mikilvægt er að möppurnar séu í stöðugri endurskoðun. 
Ýmsar gerðir eru til af möppumati og eru þessar helstar: 

Verkmöppur hafa að geyma verkefni sem nemandinn hefur unnið. Verkefnin geta 
verið vinnubækur, myndir (teiknaðar, málaðar…), föndur, sögur, bækur, greinargerðir 
eða próf. Einnig er hægt að setja inn ljósmyndir af verkefnum sem eru svo stór að þau 
rúmast ekki í möppunni. Í möppuna getur einnig farið mat kennara, annarra nemenda, 
foreldra eða sjálfsmat nemenda á ákveðnum verkefnum. 
Sýnismöppur hafa að geyma sérstaklega valin verkefni eða staðfestingu á námsferli 
nemenda. Innihald möppunnar getur breyst eftir því sem tíminn líður og nemendur 
taka út verkefni og setja önnur í staðin. Verkefnin sem fara í möppuna geta verið valin 
vegna þess að þau þykja vel unnin, hafa einhverja sérstaka merkingu fyrir nemendur, 
sýna tímamót eða einstakan árangur eða framfarir. 
Ferilmöppur sýna námsferil nemenda. Tilgangur þeirra er að útbúa skrá yfir námsferil 
nemandans til lengri tíma, sýnir framfarir hans og þróun námsins. Möppunni er hægt 
að skipta í styttri ferla sem ná yfir mislöng tímabil og þar sem þróun ákveðins 
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verkefnis eða ákveðinna þátta námsins er haldið til haga. Í möppuna er hægt að setja 
skráningu og sjálfsmat nemanda þar sem þeir fá í hendur ákveðin viðmið. 

Eftirfarandi þætti er gott að hafa í huga þegar ákveðið hefur verið að fylgjast með náminu 
með möppumati: 

1. Skilgreina markmið möppumatsins. Venjulega eru markmiðin einstaklingsmiðuð, víð, 
vel tengd námskránni og ná yfir ákveðið tímabil.  

2. Ákveða gerð möppumatsins. Spyrja þarf hvort mappan eigi að vera sýnismappa, 
verkmappa, mappa sem hefur að geyma ígrundun nemandans, eða ferilmappa. 

3. Velja námsgögn.  Nemendur og kennarar velja fjölbreytt úrval sýnishorna sem tengjast 
markmiðum möppumatsins og gefa góða mynd af vinnubrögðum og námsferli 
nemandans. 

4. Form möppunnar. Ákveða þarf form og útlit möppunnar sem gögnin verða geymd eða 
sett í.

5. Skrásetning. Skipuleggja og skrá gögnin þannig að kennari, nemandi og fjölskylda 
hans geti á auðveldan hátt fylgst með framgangi námsins.  

Nemendur geta bætt í og tekið úr möppunum eða dregið saman það sem þeir hafa gert og sett 
á eina blaðsíðu. Möppumat getur náð yfir örfáa afmarkaða þætti eða verið víðfemt og tekið á 
flestum þáttum skólastarfsins. Stundum nær innihald möppunnar yfir heilan vetur en í önnur 
skipti yfir nokkra vetur. Mappan á að sýna framfarir nemenda og hver staða þeirra er miðað 
við ákveðin þekkt viðmið. Oft taka nemendur þátt í að meta árangur sinn í náminu.  

Að hausti safnaði Sigríður kennari í 1. bekk gögnum nemenda 
er sýndu námslega stöðu þeirra er þeir hófu skólagöngu sína. 
Sigríður lét hvern nemanda nefna þá stafi sem þeir þekktu, 
skrifa þá niður, lesa, skrifa eigin texta og teikna, allt eftir getu 
hvers og eins. Einnig safnaði hún upplýsingum um áhugamál 
nemendanna. Verkefnin eða upplýsingarnar um stöðu nemenda 
í upphafi vetrar setti hún í möppur og yfir veturinn bættu 
nemendur verkefnum sem sýndu námsferil þeirra í möppurnar 
sínar. Um vorið bað Sigríður nemendur sína um að vinna sams 
konar verkefni og þeir höfðu gert um haustið. Skrifa alla stafina 
sem þeir þekktu, eigin texta og lesa. Með þessi gögn í 
höndunum var auðvelt að sjá framfarir nemenda því 
breytingarnar voru svo lýsandi.  

Möppurnar geta verið rafrænar til dæmis heimasíður nemenda. Einnig er hægt að útbúa 
myndbönd eða hljóðbönd af vinnu nemenda. Tilgangur möppumatsins er að halda til haga 
gögnum er sýna árangur og framfarir nemenda á sem fjölbreyttastan hátt.  

Ritun eða greinargerðir 
Að meta skrif nemenda er mjög algengt. Safnað er saman ýmiss konar rituðu máli og sögum 
og metið út frá orðaforða, málfari, stafsetningu, innihaldi, samsetningu og ýmsu fleiru allt 
eftir því hvað við á hverju sinni. Mjög gott er að útbúa viðmið sem hæfa aldri eða færni 
nemenda og kynna þau í upphafi verkefnis(Wiggins, 1998).  
Viðmið þegar sögugerð er metin geta verið eftirfarandi: 
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Einkunn Atriði Viðmið 

1-2 Orð og 
setningar 

Notar myndir til að sýna skilning sinn. Raðar, teiknar eða 
klippir og límir. Útskýrir myndirnar, setur saman sögu og segir 
frá henni með setningum sem tengjast lítið, eða skýra frá einum 
atburði. Segir sögu sem hann hefur skráð með eigin stafagerð 
eða táknum. 

3-4 Lýsing á 
atburðum 

Skrifar mjög algeng orð. Frásögn hljómar sem listi af 
setningum sem eru tengdar og gerð úr þeim saga. Lýsir meira 
en einum atburði, en lýsingarnar á umgerð, persónum eða 
atburðum eru ekki umfangsmiklar. 

5-6 Grunnsaga 
Sagan lýsir nokkrum þáttum þar sem sumir eru útskýrðir í 2-4 
setningum t.d. atburðir, markmið eða vandamál sem þarf að 
leysa. Söguna skortir samhengi vegna uppbyggingar setninga, 
engin samfella og atburðir eða sögulok eru vanþróuð. 

7-8 Þróuð saga 
Skipuleggur textann með því að setja fyrirsagnir, efnisgreinar 
og punkta á rétta staði. Gerir greinarmun á rituðu og töluðu 
máli. Gerir uppkast og sýnir færni í að endurskrifa texta og 
bæta og breyta eftir þörfum. Notar margs konar form við ritun 
(t.d. minnispunkta, athugasemdir, bréf, leiðbeiningar, sögur, 
ljóð) allt eftir tilefni (t.d. við að skipuleggja, upplýsa, útskýra, 
skemmta, lýsa tilfinningum, skoðunum eða viðhorfum).  

9-10 
Vönduð og 
margbrotin 

saga 

Hæfilega langur texti, margbreytilegt form og augljós tilfinning 
gagnvart ólíkum lesendum/áheyrendum. Flókið málefni er 
skipulagt á skýran og árangursríkan hátt 

Gott er að hafa í huga að allir nemendur hafi tækifæri til að ná árangri þegar matið er miðað 
við hvern einstakling. Kennarinn miðar við þau markmið sem hver nemandi vinnur að hverju 
sinni. Ef nemendur hafa unnið atburðarblað getur kennarinn bent á það sem vel er gert og það 
sem þarf að bæta, til dæmis að fækka smáorðum og ljúka ekki frásögn á The end eða búið.  

Próf
Próf eða kannanir eru sennilega algengasta aðferðin við að kanna árangur nemenda og athuga 
hvort þeir hafa náð tilætluðum árangri. Próf geta verið skrifleg, munnleg eða verkleg könnun 
á ákveðinni þekkingu, færni eða skilningi. Þau geta verið lögð fyrir með ákveðnu millibili til 
að athuga hvort nemendur hafa náð því sem kennt hefur verið. Venjulega þurfa nemendur að 
kunna ákveðna þætti til þess að ná prófinu. Oftast eru próf tekin í skólanum en einnig hafa 
sumir kennarar verið að þreifa sig áfram með heimapróf. Stundum er veittur afmarkaður tími 
til próftökunnar en í önnur skipti eru þau án tímatakmarkana. Próf sem lögð eru fyrir með 
tímatakmörkun geta til dæmis verið mínútupróf, hraðapróf, talnastaðreyndir og orðalistar. 
Stundum fara nemendur sjálfir yfir prófin og meta hve miklu þeir hafa náð á ákveðnum tíma 
og reyna stundum aftur eftir ákveðinn tíma sem er þjálfun til að athuga hvort árangur eða 
afköst hafi aukist. 
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Samræmd próf: Próf sem eru tekin á sama tíma hjá öllum nemendum og lögð fyrir af 
opinberum aðilum til að kanna stöðu nemenda eru kölluð samræmd próf. 
Menntamálaráðuneytið leggur nú til samræmd próf í stærðfræði og íslensku í 4. og 7. bekk og 
að auki í samfélagsgreinum og náttúrufræði í 10. bekk. Þessum prófum er ætlað að meta 
hvort áfangamarkmiðum aðalnámskrár hefur verið mætt. Einnig er þeim ætlað að veita 
nemendum, foreldrum, skóla- og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um námsgengi einstakra 
nemenda sem og nemenda skólans almennt. Það er framkvæmdaaðili prófanna sem gefur út 
heildaryfirlit yfir niðurstöður skóla en niðurstöður einstakra nemenda er trúnaðarmál.  
Greinandi próf: Til eru ýmiss konar greinandi próf sem ætlað er að greina hæfni eða 
vanhæfni í ákveðnum þáttum námsins. Stöðluð próf og spurningalistar geta verið afar 
gagnleg ef þau eru notuð til að auðvelda skipulag og til að taka ákvarðanir um aðgerðir eða 
viðbrögð. 
Forpróf – mat: Nauðsynlegt er fyrir kennara að meta stöðu nemenda áður en ákveðið er 
hvað og hvernig kennslan og námið verði skipulagt. Með því að nýta forpróf reglulega í 
öllum námsgreinum áður en áætlanir eru gerðar verða náms- og kennsluáætlanir miklu 
markvissari. 
Einkunnagjöf eða vitnisburður: Einkunnir eru gefnar fyrir það sem nemendur gera. Oftast 
gefur kennarinn einkunnirnar en stundum gera kennarinn og nemandinn það í sameiningu. 
Einkunnagjöf getur verið mismunandi til dæmis hefðbundnar einkunnir í tölum eða 
bókstöfum, leiðbeinandi umsagnir, staðist ekki staðist. Gæta verður þess að vitnisburður sé 
þannig framsettur að auðvelt sé að skilja hvað við er átt og við hvað er miðað til dæmis hver 
eru markmiðin.  

Viðmið 
Menntandi námsmat byggir á notkun viðmiða sem kennarinn gerir grein fyrir áður en 
verkefni eru unnin. Viðmið lýsa því við hvað er miðað þegar verk nemenda eru metin. Þar 
koma fram mismunandi kröfur verkefnisins, mismunandi þrep framsetningar og viðmið sem 
lýsa hverju þrepi og einkunnagjöf. Viðmið geta hjálpað kennaranum við að skilgreina og 
útskýra væntingar hans til nemenda. Ef viðmiðin eru sett fyrirfram og kynnt nemendum, þá 
gera þau námsmat, einkunna- og endurgjöf óhlutdrægari og markvissari en einnig ætti vinna 
nemenda að verða markvissari.   
Hér fyrir neðan eru viðmið sem eru opin og miðað við að verið sé að meta vinnu og framfarir 
einstaks nemanda (Ferguson et al., 2001): 
Einkunn Viðmið 
10 - 9 Framúrskarandi verkefni. Nær viðmiðun á öllum sviðum verkefnisins eða fer 

fram úr væntingum í öllum eða flestum þáttum verkefnisins. Einstakt framlag til 
verkefnisins   

8 - 7 Vinnan endurspeglar viðleitni og fullgert verk í öllum megin efnisþáttum 
verkefnisins, en nær ekki viðmiðun í einstaka þáttum. 

6 - 5 Unnið samkvæmt samningi og ákveðnum hlutum verkefnisins lokið. Árangurinn 
endurspeglar talsverðar persónulegar framfarir og námsárangur. Farið fram úr 
væntingum. 
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4 - 3 Vann að og lauk við fyrirfram ákveðna þætti verkefnisins á viðunandi hátt. Mætti 
væntingum. 

2 - 1  Tók þátt, en verkefnið/frammistaða endurspeglar ósamræmi í mikilvægum 
þáttum verkefnisins eða með tilliti til fyrri frammistöðu. 

0 Vann ekki verkefnið 

Hér kemur dæmi um viðmið sem kennari og nemendur unnu sameiginlega. Um var að ræða 
þemaverkefni, nemendur sem þekkja viðmiðin bjuggu til sinn eigin viðmiðunarlista. 
Kennarinn telur að nemendur skilji verkefni og væntingar betur þegar þeir fá að búa til sinn 
eigin viðmiðunarlista (Ferguson et al., 2001). 
Einkunn Lýsing á mati  
6 Sérlega vel unnið verkefni. (Vá, þú hefur virkilega farið fram úr sjálfum þér) 

Mikil fyrirmyndarvinna og framar öllum vonum í öllum nauðsynlegum 
efnisþáttum. Lagði að mörkum einstaka vinnu sem nýttist vel í þessu 
verkefni. 

5 Snillingur (þú gast það) Stóðs öll viðmið verkefnisins. 
4 Tekur miklum breytingum (Þú ert næstum þar.) Þú hefur næstum náð öllu, 

vinnan er mjög góð, en í einu eða fleiri atriðum stóðstu ekki viðmið 
verkefnisins. 

3 Tekur meiri breytingum. (Þú nálgast markmiðið) Vann að og lauk samkvæmt 
sérstökum samningum og á viðunandi hátt í ákveðnum þáttum verkefnisins. 
Niðurstöður endurspegla persónulegar framfarir og námslegar framfarir. 

2 Tekur breytingum (Haltu áfram). Stóðst væntingar.  
1 Rannsakar (Þú gætir þurft einhverja aðstoð) Tók þátt í verkefninu en 

lokaverkefni eða lokaskil endurspegluðu mikilvægt ósamræmi gagnvart 
námsárangri í síðasta verkefni. 

0 Skilaði ekki inn verkefni eða vinnu 

Viðhorfakannanir
Nokkuð algengt er að kennarar leggi fyrir viðhorfakannanir til að kanna hug nemenda til 
skólans, ákveðinna námsgreina, viðfangsefna, námsefnis, vinnubragða eða skipulags. 
Aðferðin sem við kynnum hér er byggð á hugmyndum frá Mary D. Dalmau sem hefur 
áratuga reynslu af skólamálum í Ástralíu (Sjá sýnishorn í fylgiskjölum.) 
Lagt er til grundvallar að kanna hug nemenda um sama þáttinn á þrjá mismunandi vegu. 
Nemendum eru gefin tækifæri til að: 

1. Teikna myndir af því sem þeim finnst annars vegar jákvætt (skemmtilegt, ánægjulegt) 
og hins vegar það sem þeim finnst neikvætt við viðkomandi málefni. Til dæmis 
skólann, frímínútur, stærðfræði… 
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2. Meta hvert atriði á þriggja  til fimm stiga mælikvarða. Það hafa þeir ýmist gert með því 
að nota liti (grænan, gulan, rauðan) eða krossa við í viðkomandi reit. 

3. Skrifa um skólastarfið og einnig að skipuleggja einn skóladag á þann hátt sem þeir 
helst kjósa.

Með þessu móti er hægt að meta hvort samræmi sé í svörum nemenda. Til að upplýsingarnar 
verði sem áreiðanlegastar þarf að hafa í huga að það getur skipt máli hvenær könnunin er 
lögð fyrir og verður þá að taka tillit til tíma ársins og dagsins. Mikilvægt er að vanda til allra 
verka við framkvæmdina.  

Viðhorfakönnun í Borgaskóla 
Kennarar í Borgaskóla í Reykjvík lögðu fyrir viðhorfakannanir hjá nemendum 1. – 4. bekkjar 
árið 2001. Þeir fengu rammann en spurningarnar settu þeir saman sjálfir og byggðu þær á 
vinnubrögðum sínum.  

Niðurstöður úr viðhorfakönnun  
Efirfarandi niðursöður eru úr einni bekkjardeild í 2. bekk í Borgaskóla árið 2001. 
Niðustöðurnar sýna hvað nemendum fannst skemmtilegt og hvað þeim fannst ekki 
skemmtilegt í skólanum. Fyrst kemur listi þar sem raðað hefur verið í forgangsröð hvað 
nemendum fannst skemmtilegt að gera í skólanum. Síðan kemur listi yfir það sem þeim 
fannst ekki skemmtilegt. 
Skemmtilegt: Ekki skemmtilegt: 

1. Tölvur     
2. Lesa 
3. Leikjaval    
4. Heimilisfræði 
5. Frímínútur    
6. Tónmennt 
7. Myndmennt    
8. Skrifa sögu 
9. Föndur     
10. Læra hjá kennurum 
11. Íþróttir    
12. Reiknum og teiknum 
13. Læra með öðrum   
14. Samvera 
15. Leika leikrit    
16. Skrifa eftir upplestri 
17. Kristinfræði   
18. Samfélagsfræði 

1. Samfélagsfræði  
2. Stærðfræðibækur 
3. Skrift     
4. Skrifa eftir upplestri 
5. Vinna í málfræði   
6. Kristinfræði 
7. Við lesum 
8. Náttúrufræði 
9. Heimavinna 
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Hugleiðingar að lokinni viðhorfakönnun 
Það er áhugavert að skoða niðurstöður úr könnun sem þessari og nýta þær til að endurskoða  
ýmsa þætti kennslunnar með það í huga að koma betur til móts við þætti sem nemendum 
þykja eftirsóknarverðir. 

Fram kemur að nemendum þykir langskemmtilegast að vinna við tölvur, en það gefur 
kennurunum þær vísbendingar að sjálfsagt sé að skipuleggja námið með notkun tölva. 
Leikjaval og frímínútur eru næst skemmtilegust en það er staðfesting á að leikþörf 
barna er mikil á þessum aldri og nauðsynlegt að skipuleggja nám og kennslu svo 
mikið sem hægt er í leikformi, sem er árangursrík námsleið. Viðurkennt er að nám í 1. 
bekk skuli vera samofið leik og starfi, en það er einnig mjög áríðandi að nýta leikþörf 
barna í 2. bekk og auðvitað áfram.  
Myndmennt og föndur er ofarlega á lista barnanna yfir það sem er skemmtilegt. Það 
segir kennurum að handverk og sköpun þurfi að eiga fastan sess í sem flestum 
greinum. Gefa þarf börnunum tækifæri til að nota sem fjölbreyttastan efnivið og 
margvíslega liti til að skapa út frá þeim þekkingarforða sem býðst í mismunandi 
námsgreinum. 
Íþróttir og að leika leikrit ásamt því að læra með öðrum eru í 6. – 8. sæti yfir það sem 
er skemmtilegt í skólanum, sem bendir til að börn vilja hreyfingu bæði til túlkunar og 
leikja og að mega ræða saman við úrlausnir verkefna. 

Ef litið er á það sem börnunum þykir ekki skemmtilegt, kemur í ljós að það tengist 
bókavinnu, sem er samkvæmt stundaskrá í miklu fleiri kennslustundum en þeir þættir sem 
börnunum þykja skemmtilegastir, sem er hreyfing, sköpun og leikir. 
Kennarar sem standa frammi fyrir þessum niðurstöðum þurfa að nýta þær til 
endurskipulagninar kennslunnar þar sem tengja má lesgreinar meira inn í samvinnu, 
hreyfingu, túlkun, leiki og nýta tölvuna við vinnu ýmissa verkefna. Það er hvíld fyrir litlar 
hendur sem halda fast utan um blýantinn að mega þjálfa fingrasetningu við lyklaborð 
tölvunnar. Margir sjö ára nemendur hafa ekki enn náð þeim fínhreyfingum að geta skrifað 
fallega bók- og tölustafi, en þar sem hugur barnsins er skapandi til sögu- eða ljóðagerðar eða 
við lausn stærðfræðilegra þrauta er gott að gefa þeim tækifæri til að vinna við tölvuna til að 
koma hugsunum sínum í læsilegt form. Fínhreyfingarnar má þjálfa við fleira en að skrifa svo 
sem með misgrófum penslum þar sem skapa má litaglöð myndverk og teikna með misgrófum 
litum eða krít. 
Nýta ber leikræna tjáningu, leiki, dans, söng, leika leikrit með brúðum eða vera sjálf leikarar. 
Það skapar dýpri skilning, þjálfar framsögn, eykur orðaforða, þjálfar samvinnu og samábyrgð 
og eykur hreyfiþroska. Með öllum þessum þáttum styrkist sjálfsálit hvers og eins og þar með 
sjálfstæði til að velja eigin námsleiðir og ef skólinn er skemmtilegur líður nemendum og 
kennurum vel og námsárangur verður meiri. 
Viðhorfakannanir ætti að leggja fyrir af og til þar sem þær geta gefið ákveðnar vísbendingar 
um líðan nemenda og langanir og þar með tækifæri fyrir kennara til að leita nýrra leiða til 
hagsbóta fyrir nemendur.  
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VI. kafli Samstarf kennara og foreldra 

Meginatriði kaflans: 

Fræðslufundir kynning 
námsefnis 
Foreldradagar 
Foreldraráð og 
foreldrafélög 
Heimsókn foreldra 
Heimanám 
Vettvangsferðir 
Vinahópar 
Skemmtanir með 
foreldrum 

 Undirstaða alls náms er að börn búi við öryggi í samspili við þá sem þeim þykir vænt um. 
Aðbúnaður og umhverfi er talið hafa mikil áhrif á hve auðveldlega börn læra og því er hlutur 
foreldra mjög stór sem þátttakendur og áhugamenn í námi barna sinna. Tengsl heimila og 
skóla byggð á trausti geta skipt sköpum hvað varðar árangur og áhuga barnanna í skólanum 
(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999).  Það eru meiri líkur á því að börnin öðlist 
öryggi ef þau sjá að foreldrar og kennarar vinna saman. Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) eru 
kennarar minntir á að réttur og ábyrgð foreldra til uppeldis barna sinna séu grundvallaratriði 
og að skólinn verði að virða þennan rétt foreldra. Þar er einnig bent á að þó heimilin beri 
mesta ábyrgð á námi barna sinna verði heimili og skóli að vinna saman að því að 
meginmarkmiðum grunnskólanáms verði náð. Til þess að þetta takist þurfa foreldrar, 
fjölskyldur og forráðamenn að fá tækifæri til þess að taka ábyrgan þátt í skólastarfi barnanna. 
Skólinn á að eiga frumkvæði að samstarfinu með því að leita eftir samstarfi við fjölskyldur 
nemenda, veita heimilum nauðsynlegar upplýsingar og leita eftir þeim hjá foreldrum. 
Samkvæmt Epstein (1989), sem hefur gert margar rannsóknir á foreldrasamstarfi, þá hefur 
75% foreldra áhuga á að taka meiri þátt í námi barna sinna. Ekki endilega með því að vera í 
foreldrafélagi eða foreldraráði heldur með meiri samvinnu við kennara barnsins. Lareau 
(1994) telur að einstaklingsviðtöl við foreldra geti gert meira gagn en námskynningar eða 
fræðslufundir. Samkvæmt reynslu okkar höfundanna hafa einkaviðtöl við foreldra verið 
ákaflega vel nýtt og má segja að þátttakan sé nær 100% þegar þau standa fjölskyldum til 
boða. Daniels (1996) og Dodd (1996) sem hafa rannsakað foreldrasamstarf komust að þeirri 
niðurstöðu að foreldrar þurfi að taka meiri þátt í öllu er við kemur menntun barna sinna meðal 
annars námskrárgerð eða ákvarðanatöku á námi og kennslu. Þau telja að við eigum ennþá 
langa leið fyrir höndum og kalla eftir fleiri rannsóknum til dæmis með spurningalistum og 
viðtölum við foreldra.  
Foreldrar þurfa að vita hvert er hlutverk þeirra varðandi skólanám barna sinna og skilja að 
þeir gegna ákveðnu hlutverki í menntun þeirra, en geti ekki aðeins verið áhorfendur og 
áheyrendur. Foreldrar sem gera sér grein fyrir hve mikilvægur stuðningur þeirra er við nám 
barnanna gera yfirleitt allt sem þeir geta til að veita þeim aðstoð og búa þeim aðstæður sem 

Foreldrar, nemendur og bekkjarkennari í vettvangsferð. 
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eru hvetjandi við skólanámið. Þó foreldrar séu yfirhlaðnir störfum vilja þeir gefa börnum 
sínum tíma til að hjálpa þeim í námi eða læra með þeim, en það getur orðið besta 
einstaklingsmiðaða kennslan sem börnin fá. Það er gott fyrir foreldra að fá ábendingar um 
hvernig þeir geti best hjálpað börnunum við skólanámið og þar af leiðandi þurfa kennarar að 
ræða við foreldra og veita þeim almenna og sértæka ráðgjöf sem á við um hvern einstakan 
nemanda. Uppástungur og ábendingar frá kennara þurfa að vera rökstuddar og afmarkaðar 
með þeim fyrirvara að þær falli inn í aðstæður fjölskyldna barnanna. Hér reynir á fagmennsku 
kennarans þar sem gagnkvæmur skilningur og heiðarleiki eru forsenda góðs samstarfs sem 
síðan getur leitt til betri námsárangurs nemandans. Þegar börnin kynnast nýjum hugmyndum í 
skólanum er gott að geta rætt þær heima og öðlast þá um leið aukinn skilning. Aronson 
(1996) tekur undir að námsárangur eykst með aukinni þátttöku foreldra en bendir jafnframt á 
að ástæður fyrir þátttökuleysi foreldra séu margar og flóknar svo sem menning, 
menntunarlegur bakgrunnur og starfsvettvangur. En samkvæmt rannsókninni sem Aronson 
gerði þá jókst þátttakan þegar foreldrar fengu tækifæri til að taka meiri þátt í ákvarðanatöku. 
Foreldrar kynntust inntaki námsins betur, skyldu betur tilgang og leiðir og um leið voru þeir 
frekar tilbúnir til að styðja skólann og starfið sem þar fór fram. Gangkvæm samskipti eru 
mikilvæg og eins og áður sagði er nauðsynlegt að trúnaður ríki milli kennara og foreldra og 
að báðir aðilar hafi strax samband ef minnsti vafi leikur á að barnið sé ekki ánægt eða sátt við 
skólagönguna eða ef aðstæður breytast á þann hátt að það hefur áhrif á námið í skólanum, svo 
sem tímasókn, námsvinnu, samband við bekkjarfélaga eða starfsfólk skólans. Kennarar hafa 
marga möguleika á að efla og bæta samstarf við fjölskyldur og forráðamenn nemenda sinna 
og í þessum kafla munum við fjalla um nokkrar leiðir. 
Samstarf kennara og foreldra getur verið mismunandi eftir aldri nemenda og aðstæðum.  
Við höfum tekið saman ýmsar leiðir sem hafa gefist okkur vel í samstarfi við fjölskyldur 
nemenda okkar. Einnig greinum við frá ýmsum hugmyndum sem við höfum fengið frá þeim 
kennurum sem hafa unnið með okkur. Þessar leiðir voru farnar í samstarfi við fjölskyldur 
barna í 1. – 4. bekk en geta alveg nýst þó börnin verði eldri sérstaklega ef þær eru aðlagaðar 
þeim aldri sem um ræðir.  
Hér á eftir munum við fjalla um þessar hugmyndir, koma með dæmi úr rannsókn okkar og 
benda á atriði sem okkur hafa reynst vel. 

Fræðslufundir  og námsefniskynningar. 
Gott er að bjóða upp á fræðslufundi fyrir foreldra strax í upphafi grunnskólanáms í fyrsta 
bekk. Foreldrum er kynnt aðalnámskrá, skólanámskrá og aðaláhersluþættir í náminu. 
Æskilegt er að fjalla um þroska barna á þessum aldri og hvernig foreldrar geti aðstoðað börn 
sín til að auðvelda þeim lestrar – og stærðfræðinám í samþættingu við aðrar námsgreinar. 
Einnig er gott að vekja athygli á mataræði, svefntíma og hollri hreyfingu sem börn þurfa 
mjög á að halda. 
Á þessum fundum kynna kennarar oftast fyrirkomulag náms og kennslu sem fram fer í 
skólanum, námsefni sem nemendur nota og hvers megi vænta varðandi heimanám. Það er 
sérstaklega áríðandi að kynna fyrir foreldrum nýtt námsefni og ef fara á nýjar leiðir við 
nálgun efnisins. Ef það er gert geta foreldrar betur fylgst með námi barna sinna en einnig er 
með því hægt að koma í veg fyrir þá togstreytu og hræðslu sem oft verður til þegar um 
óþekkta hluti er að ræða. Samkvæmt upplýsingum frá kennurum og skólastjórum sem við 
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Nemendur undirbúa veitingar fyrir foreldrafund.  
                                    Sex ára stúlka smyr brauð. 

höfum rætt við er algengt að aðsókn foreldra að námsefniskynningum minnki eftir því sem 
nemendur eldast. Ef það gerist þarf skólinn að bregðast við því og kanna hvað veldur. 
Stundum er ástæðan sú að foreldrum finnst fundirnir vera endurtekning, ef þeir eiga eldri 
börn þá þekkja þeir efnið en einnig eiga eldri börnin auðveldara með að koma til skila því 
sem er að gerast í skólanum. 
Nauðsynlegt er fyrir skólann að bregðast við minnkandi aðsókn og finna nýjar leiðir til að 
viðhalda áhuganum eða þátttökunni. Oft eykur það aðsókn foreldra að námsefnskynningum 
ef jafnframt eru sýndar myndbandsupptökur úr bekkjarstarfinu, þar sem allir nemendur 
bekkjarins koma fram og eru að vinna að gjöfulum viðfangsefnum. Nemendur vilja gjarnan 
að foreldrar sjái þegar vel tekst til og hvetja þá foreldrana til að sækja slíkar kynningar. 
Stundum taka börnin þátt í undirbúningnum og bjóða fram veitingar sem þeir hafa útbúið eða 
sýna skemmtiatriði sem þeir hafa æft. Önnur leið er að gefa foreldrum tækifæri til að fara í 
gegnum nýtt námsefni, prófa sjálfir að gera það sem börnin eru að vinna við.  
Með tilkomu netsins hefur opnast fyrir algjörlega nýjan möguleika til samskipta við foreldra. 
Flestir skólar landsins hafa komið sér upp heimasíðu þar sem foreldrar geta sótt sér allar 
almennar upplýsingar um það sem er að gerast í skólanum. Oftast er hægt að nálgast 
skólanámskrá, námsáætlanir fyrir einstaka bekki og dagskrá yfir það sem er á döfinni í 
skólanum. Sumir bekkjarkennarar halda úti öflugum heimasíðum þar sem foreldrar geta 
fylgst með því sem almennt er um að vera í bekknum, margir setja inn myndir og jafnvel 
verkefni eftir nemendur. Það hefur einnig færst í vöxt að nýta tölvupóst til að skiptast á 
upplýsingum og fréttum af nemendum en þá er það oft meira samskipti foreldra og kennara 
varðandi einstaka nemendur. 

Foreldradagar
Það hefur tíðkast lengi að efna til svo 
kallaðra foreldradaga. Í upphafi voru allir 
foreldrarboðaðir á sama degi með 10 – 15 
mínútna millibili og börnin voru heima. 
Síðan var farið að boða börnin með 
foreldrunum, einkum í eldri bekkjum, 
sérstaklega ef foreldra-dagarnir voru að 
nýloknu námsmati. Næstu breytingar voru að 
dreifa foreldra-viðtölum á eina viku og boða 
nokkra foreldra í upphafi eða lok skóladags 
með eða án barna. Síðan var í sumum 
skólum farið að nota símaviðtalstíma 
kennara og fasta viðverutíma þeirra og 
dreifðust þá viðtölin á nokkuð langan tíma. 
En hver er tilgangur með foreldraviðtölum 
eða foreldradögum?  

Í aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta stendur: ,,Mesta áherslu ber að leggja á samstarf 
heimila og skóla um hvern einstakling, nám hans og velferð og heimili og skóla sem vettvang 
menntunar „(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999 bls. 44). Árið 1999 – 2000 var 
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gerð könnun í þremur skólum í Reykjavík, Borgaskóla, Hlíðaskóla og Grandaskóla, þar sem 
leitað var álits foreldra og kennara á foreldraviðtölum. Fram kom að bæði foreldrar og 
kennarar töldu mikilvægast að ræða námslega stöðu barnsins, félagsleg staða nemenda var 
sett í annað sæti, vinnubrögð í þriðja sæti og samvinna heimilis og skóla í fjórða sæti. 
Foreldrar og kennarar voru sammála um að nemendur skuli ekki alltaf vera viðstaddir þegar 
rætt er um gengi þeirra og líðan. Fram kom að hugsanlega mætti nota gátlista sem foreldrar 
fengju senda heim sem undirbúning fyrir foreldraviðtölin, einnig gætu kennarar verið með 
gátlista í sjálfu viðtalinu. Einnig komu fram uppástungur um að nota heimasíður skólanna 
fyrir skilaboð og ýmsar fréttir. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður Epstein (1989) og 
Lareau (1994) sem fram koma fremst í þessum kafla.  
Kannanir geta gefið vísbendingar um viðhorf og vilja þeirra sem þátt taka, en varast ber að 
alhæfa út frá þeim og stundum geta spurningar í slíkum könnunum verið leiðandi. Nemendur 
koma og fara og foreldrasamfélagið breytist ört og því gott að kanna á nokkurra ára fresti 
viðhorf og vilja og gæta þess að nota ekki oft sömu spurningar óbreyttar. En í einkaviðtölum 
milli kennara og foreldra gefst tækifæri til að sameina kraftana  svo að viðkomandi barni 
megi vegna sem best í skólastarfinu. Góðir kennarar hafa það að markmiði að byggja upp 
árangursríkt samband við foreldra. Í einkaviðtali þarf kennarinn að kynna sér hvaða markmið 
foreldrar leggja mest upp úr varðandi skólagöngu barna sinna og hvetja foreldrana  til að 
segja frá líðan og óskum barnanna eða öðru því sem þeim og börnunum liggur á hjarta.  
Sumir foreldrar kvíða einkaviðtölum við kennarann, sérstaklega ef barnið þeirra er með 
einhverjar sérþarfir þá eru þeir hugsanlega hræddir um að barnið hafi ekki staðist kröfur 
skólans einnig getur verið að foreldrarnir eigi ekki góðar minningar frá eigin skólagöngu og 
óttist að eins geti farið fyrir barninu. Forðast ber viðmið við önnur börn en halda sig við 
eiginleika viðkomandi barns. Einnig þarf kennarinn að vera vakandi fyrir mismunandi 
menningu sem börnin búa við. 
Undirbúningur kennarans fyrir foreldraviðtöl felst í að gera sér grein fyrir hvaða gögn eiga að 
liggja frammi, hvaða mál liggur mest á að taka fyrir, hvernig viðtalið getur farið fram. Sumir 
vilja setja saman gátlista með tilteknum atriðum sem sendur sé foreldrum fyrir viðtal, öðrum 
finnst það of stýrandi og gefi foreldrum ekki nægilegt frelsi til að tjá sig.  

Þegar Hulda móðir Láru kom í viðtal við Söru kennara var 
Hulda ævinlega búin að skrá hjá sér þau atriði sem hún vildi 
ræða varðandi nám dóttur sinnar. 

Sjálfstæði Huldu hefði verið skert ef henni hefði verið sendur staðlaður gátlisti frá skólanum 
sem ef til vill tók ekki fyrir það sem Hulda vildi helst ræða. Aðrir foreldrar eru þakklátir fyrir 
að fá gátlista sendan heim nokkrum dögum fyrir viðtal.  

Foreldrar Rúnars fengu sendan heim gátlista frá Vigdísi 
kennara. Rúnar vildi yfirleitt ekki segja foreldrum sínum mikið 
frá skólanum. Þegar þau spurðu hann hvernig hefði verið í 
skólanum á daginn þegar hann kom heim svaraði hann oftast: 
,,Það var ágætt“og meira var ekki til frásagnar. En með 
gátlistanum gafst tækifæri fyrir foreldrana til að að ræða við 
Rúnar um þau atriði sem þar stóðu og gera sér grein fyrir hvað 
þau vildu helst tala um í viðtalinu við Vigdísi. 
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Í starfendarannsókn okkar kom fram að sumir kennararnir bjuggu líka til gátlista fyrir sig til 
þess að minna á þau atriði sem þeir vildu taka fyrir í ákveðnum viðtölum. Aðrir lögðu upp úr 
að sýna foreldrum prófúrlausnir, vinnubækur eða ýmis fleiri matsgögn sem getið er um í 
kaflanum um Námsmat þeir höfðu þessi gögn sem grunn að viðtali. Um fram allt þarf 
kennarinn að vera undirbúinn fyrir viðtalið á þann hátt sem hann telur gefa mestan árangur og 
að sjálfsögðu eru viðtölin skipulögð með hliðsjón af ólíkum nemendum. 
En hvernig getur viðtalið farið fram og hvernig á að ljúka því til þess að vel takist til? 
Andrúmsloftið þarf að vera afslappað til þess að foreldrum finnist þeir geti tjáð sig í trúnaði. 
Kennarinn ætti að reyna að setja sig í spor foreldra og fá sem mestar upplýsingar frá 
foreldrum um barnið. Kennarinn sýni að hann hafi alveg sérstakan áhuga fyrir barninu og 
ánægju af að hafa það í bekknum og hafi væntingar um hve mikið barnið muni tileinka sér.  
Viðtölin þurfa að vera innan ákveðinna tímamarka og ef áætlaður tími nægir ekki er hægt að 
bjóða til annars viðtals síðar frekar en að láta viðtalið ná fram í tíma sem öðrum er ætlaður. 
Það er nauðsynlegt að hafa viðtölin á fyrirfram ákveðnum tíma þar sem fólk er yfirleitt 
tímabundið og því getur komið sér illa fyrir viðmælendur ef tíminn stenst ekki. Gott er að 
hefja viðtal með því að heilsa með handabandi og ef barnið er með foreldri eða forráðamanni 
þá að heilsa barninu líka með handabandi. Gjarnan ætti kennarinn líka að leita eftir 
augnsambandi við þá sem til viðtalsins koma, það skapar trúnað. Í upphafi viðtals ætti 
kennarinn að hrósa barninu og sýna að hann hafi áhuga á barninu sem persónu, sjái kosti þess 
burtséð frá námshæfni. Kennarar ættu að gæta þess að tala aldrei niður til foreldra og nota 
ekki sérhæfð fagorð nema tryggt sé að foreldrar viti hvernig beri að skilja þau. Einnig þarf að 
gæta þess að ásaka ekki foreldra um að þeir eigi sök á erfiðleikum barns í skólanum. 
Ef barnið er með í viðtalinu á ekki að ræða um það í þriðju persónu eins og það sé ekki á 
staðnum, heldur tala beint við barnið um það sem til viðtals er og skírskota til foreldra og 
barns til skiptis nema efnið tilheyri báðum. Eins og fyrr getur þarf að hvetja  foreldra og börn 
til að segja það sem þeim býr í huga varðandi námið og skólasamfélagið. Áríðandi er að 
bjartsýni ríki í samtalinu og að kennarinn gefi barninu rökstudd ráð til árangurs í skólastarfinu 
en jafnframt ríki heiðarleiki gagnvart því sem betur mætti fara ef um slíkt er að ræða og að 
samtalinu ljúki með handabandi og góðum áformum þar sem fram komi traust á barnið. Ef 
foreldrar tala tungumál sem kennarinn talar ekki er nauðsynlegt að fá túlk. 
Stundum getur verið nauðsynlegt að boða nokkra foreldra í einu með eða án barna. Oft er þá 
um að ræða viðkvæm mál sem betra er að ræða í fámennum hópum og  eingöngu við þá sem 
málið varðar svo sem eineltismál eða ósamkomulag milli fárra einstaklinga. Um getur verið 
að ræða stríðni sem upp kemur á samleið úr skóla eða í tilvikum þar sem nemendur sækja 
tíma utan aðalskólabyggingar, þá er óþarfi að blanda öllum foreldrum í slík mál. Einnig getur 
komið upp að 2 - 3 nemendur myndi hóp sem valdi truflun í kennslustundum eða á göngum 
skólans og í slíkum tilvikum er nauðsynlegt að boða þessa nemendur með foreldrum sínum 
svo ræða megi saman um hugsanlegar leiðir til að stöðva óæskilega framkomu. Á fundum um 
ofangreind mál er notalegt að hafa smá veitingar því að þá verður andrúmsloftið afslappaðra 
og varast ber að dæma einhverja sem sökudólga ef um deilumál er að ræða. Happadrjúgt er 
að draga fram alla jákvæða fleti og reyna með skilningi og nærgætni að ná sáttum og 
samvinnu.   
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Foreldraráð og  foreldrafélag
Foreldraráð voru lögboðin með 16. gr. laga um grunnskóla nr. 66/1995, þar stendur: ,,Við 
hvern grunnskóla skal starfa foreldraráð og er skólastjóri  ábyrgur fyrir stofnun þess.’’ Í 
aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta á bls. 46 stendur: ,,Foreldraráð eru vettvangur sem 
grunnskólar  hafa til að kynna áform sín og fá formleg viðbrögð foreldra við þeim.’’ Það er 
ekki lögbundið að stofnuð skuli foreldrafélög en í aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta á 
bls. 44 stendur: ,,Gert er ráð fyrir að foreldrar taki þátt í mótun skólasamfélagsins og vinni að 
því með kennurum og öðrum starfsmönnum skóla að koma markmiðum skólastarfs í 
framkvæmd.’’ 
Eðlilegt er að gagnkvæm miðlun sé á milli foreldraráðs og foreldrafélags. Foreldraráði ber að 
gefa umsögn um skólanámskrá og sitja fundi með kennararáði og nemendaráði. Störf 
foreldrafélaga eru með ýmsum hætti, en að sjálfsögðu alltaf í samráði við skólann. Meðal 
annars skipuleggja mörg félög fræðslufundi fyrir foreldra og kennara og efna til ýmissa 
sameiginlegra skemmtana fyrir börn og foreldra. 
Á almennum foreldrafundi skólans eða við námsefniskynningar eru gjarnan kostnir fulltrúar 
hverrar bekkjardeildar. Þessum fulltrúum er ætlað að vera tengiliðir milli skólans og annarra 
foreldra bekkjarins og oft eru stofnuð foreldrafélög einstakra bekkjardeilda. Nauðsynlegt er 
að bekkjarkennari hafi samband við bekkjarfulltrúana og haldinn sé fundur um skipulag 
vetrarins, hverjar óskir séu um samstarf bæði frá kennara og foreldrum. Rætt sé um hvernig 
eigi að hvetja til samskipta í auglýstum símatíma kennarans, heimsóknir foreldra í 
kennslustundir og hvernig eigi að skipuleggja sameiginlegar skemmtanir eða vettvangsferðir. 
Það er hagur fyrir kennara og nemendur að kennarinn taki þátt í óhefðbundnu skólastarfi eins 
og skemmtunum og vettvangsferðum því að við slík tækifæri koma vel fram samskipti 
foreldra og barna sem auka þekkingu kennarans á barninu og gefa góðar 
bakgrunnsupplýsingar. Kennarinn þarf stöðugt að forgangsraða undirbúningsvinnu sinni og 
þá þarf samstarf við foreldra að vera ofarlega á þeim lista. 

Heimsókn foreldra  
Margir skólar hafa lagt á það áherslu að foreldrar séu alltaf velkomnir í skólann og geti 
heimsótt skólastofur barna sinna. Markmið skólaheimsókna er að auka kynni foreldra, barna 
og kennara, gefa foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum í bekkjardeild barna sinna og 
jafnframt að taka meiri þátt í skólastarfinu. Samkvæmt rannsókn okkar skipuleggja kennarar 
þessar heimsóknir á margvíslegan máta og munum við greina frá nokkrum dæmum. 
Sumir kennarar hafa það fyrirkomulag að bjóða foreldum að koma inn í kennslustundir 
bekkjarins og dvelja eina kennslustund sem hefur verið fyrirfram ákveðin. Bekkjarkennari 
gefur upp ákveðna daga, vikur og kennslustundir sem æskilegar eru til foreldraheimsókna og 
síðan raða fulltrúar foreldra niður á tímann hvaða foreldrar  komi í hverja ákveðna 
kennslustund. Mikilvægt er fyrir kennarann og börnin að foreldrar láti kennarann eða fulltrúa 
foreldra vita ef þeir geta ekki nýtt tímann sem þeim er úthlutað. Aðrir kennarar hafa þann hátt 
á að foreldrar eru alltaf velkomnir þegar þeir finna auða stund sem þeir gætu hugsað sér að 
nýta í skólanum. Í einum skóla kynntumst við því að foreldrar voru hvattir til að mæta í 
skólann alla föstudaga en þá var lögð áhersla á mynd- og handmennt og skólavikan endaði 
síðan með sameiginlegri skemmtun árgangsins á sal skólans.  
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Nauðsynlegt er að heimsóknir foreldra séu með fjölbreyttu sniði og í samráði við þá. Sumir 
foreldrar vilja gjarnan fá tækifæri til að ræða við bekkinn og jafnvel að segja þeim frá starfi 
sínu eða áhugasviði, aðrir vilja gerast aðstoðarmenn kennarans við föndurvinnu eða hlusta á 
nemendur lesa, enn aðrir vilja bara fá að hlusta og horfa á það sem fram fer í 
kennslustundinni án þess að blanda sér inn í það sem fram fer og enn aðrir eru tilbúnir til að 
taka að sér valin verkefni. 
Dæmi um fjölbreytni skólaheimsókna eru að foreldrar: 

komi og fylgist með án íhlutunar 
fylgist sérstaklega með vinnu síns barns 
hlusti á einhver börn lesa 
aðstoði við föndurvinnu / handavinnu 
liðsinni við stærðfræðiþrautir 
syngi með börnunum 
segi frá störfum sínum eða tómstundastarfi 
fari í leiki inni eða úti 
-taki þátt í umræðum barnanna sem stjórnað er af kennara. 

Náin samvinna þarf að vera samfara skólaheimsóknum og nauðsynlegt að þær séu 
skipulagðar í fullu samráði við bekkjarkennara. 

Móðir Jóa kom með litlu systur hans, sem var á fyrsta ári, í 
heimsókn í kennslustund bekkjarins. Þau börn sem vildu fengu 
að snerta þá litlu og Jói hélt á henni. Móðirin skipti um bleiu á 
litlu systur og öll börnin í bekknum stóðu í hring og horfðu á að 
því búnu fengu börnin að fylgjast með þegar móðirin lagði 
barnið á brjóst og börnin spurðu um hvað annað litla systir 
borðaði og hvernig hún léki sér. 
Tvær mæður  komu saman í heimsókn og aðstoðuðu börnin við 
að sauma púða til að nota í leskrók skólastofunnar. Þær 
stjórnuðu börnunum við að sauma á saumavél og troða tróði í 
púðaverin. 
Faðir kom og sagði frá starfi sínu sem endurskoðandi. Hann 
ræddi um fjármál og nauðsyn þess að gæta vel að því hvernig 
við notuðum peningana og að gott væri að skrá niður hvað færi 
mikið í laugardagsnammið, bíóferðir, leigu  á videómyndum og 
annað sem okkur langaði til að gera sem kostaði peninga og 
síðan hvað þurfum við nauðsynlega og hvað getum við verið 
án? Hvað kosta reiðhjól eða skautar? Hvað kosta fötin okkar og 
maturinn? Hann sagði síðan frá því hvernig hann hjálpar fólki 
til að skoða hvað það fær í laun og eyðir á heilu ári af því að 
allir fullorðnir þurfa að borga í sameiginlegan sjóð af laununum 
sínum svo að við getum haft skóla sjúkrahús og fleira. Faðirinn 
notaði skjávarpa með aðlaðandi myndum til skýringar máli 
sínu. 
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Það væri einhæft ef allir foreldrar ættu að segja frá störfum sínum og því þarf kennarinn að 
ræða það við nemendur að heimsókn foreldra þeirra í skólann sé skemmtilegust ef 
foreldrarnir skiptast niður á einhverja ofangreinda þætti eða annað sem hverjum dettur í hug. 
Í einum bekknum sem við vorum í sambandi við skapaðist sú venja að foreldrar komu í 
heimsókn þegar þeir fundu til þess tíma. Í upphafi vetrar tók kennarinn eftir því að margir 
foreldrar komu að sækja börnin sín er skóla lauk á daginn. Oft sátu þeir á bekk fyrir framan 
skólastofuna og biðu eftir börnunum. Kennarinn ákvað að nýta sér tækifærið til að kynnast 
foreldrum nánar og bauð þeim að taka af sér og koma inn í stofuna og fylgjast með. 
Foreldrarnir þáðu boðið með þökkum og sumir þeirra mættu fyrr til að geta fylgst með en 
aðrir smeygðu sér inn rétt fyrir skólalok. Eftir að kennarinn hafði rætt við foreldra að þeir 
væru alltaf velkomnir, að þeir þyrftu ekki að láta vita af sér og bent þeim á að sitja ekki fyrir 
framan heldur koma inn, þá skapaðist sú venja að oft í viku voru einhverjir foreldrar sem tóku 
þátt í starfinu sem fram fór í bekknum. Sumir fylgdust með, aðrir aðstoðuðu börnin, enn aðrir 
aðstoðuðu kennarann sem oft setti ákveðin verkefni á sérstakan merktan stað. Úr þessu varð 
gjöfult samstarf foreldra, kennara og barna um nám og kennslu.  

Heimanám.
Skólastjórafélag Íslands leggur áherslu á að þátttaka foreldra í heimanámi barna:  

Tengist þörf barna til að vita að fylgst er með þeim. 
Börn hvött til athafna sem hæfa þroska þeirra oft í tengslum við hugmyndir og 
tilmæli frá skólum. 
Mikilvægt er að samræmi sé sem mest og best á milli þess sem sagt er og gert á 
heimili og skóla. ( Frá orðum til athafna, samstarf heimila og skóla í leik- og 
grunnskólum, Menntamálaráðuneytið 1998) 

Ræða þarf sérstaklega um tilgang og framkvæmd heimanáms. Heimanám er ekki heimanám 
ef það er unnið í skólanum, þá er það bara viðbótarnám við fasta stundaskrá skólavinnunnar. Í 
okkar huga er tilgangur heimanáms að efna til samhjálpar foreldra og barna við að vinna 
saman þannig að foreldrar geti fylgst með því sem börnunum er ætlað að tileinka sér í 
skólanáminu og hvernig námið gengur hjá þeim. Foreldrum gefst tækifæri til að auka við eða 
dýpka þekkingu barnanna með umræðum um heimaverkefnin. Kennarar þurfa að leggja 
áherslu á við foreldra að hafa samband ef einhverjir erfiðleikar koma upp við námsvinnu 
barnanna. 
Varast ber að senda verkefni heim sem börnin ráða illa við, því að það getur haft þau áhrif að 
barnið vilji forðast heimavinnuna og samviskusamir foreldrar fari að kaupa barnið til að 
vinna, beita valdi. Barn sem vinnur skólavinnu gegn vilja sínum tileinkar sér ekki inntakið, en 
ef börnum og foreldrum þykja skólaverkefnin ánægjuleg geta allir sem hlut eiga að máli lært 
af þeim og notið samvista um leið. Gott er fyrir kennara að kynna sér hjá foreldrum hvaða 
heimaverkefni barnið vill helst byrja á og hvaða verkefni verða alltaf síðust á 
framkvæmdalistanum. Gera má ráð fyrir því að barnið velji fyrst þau verkefni sem því þykir 
skemmtilegust, en geymi þau erfiðustu. Ekki er æskilegt að heimavinna ungra nemenda nái 
yfir meira en eina klukkustund og margir mæla með því að hún nái ekki yfir meira en hálfa 
klukkustund, því að tími til heimavinnu er síðdegisvinna og æskilegt að henni sé lokið fyrir 
kvöldverð. Þar sem börn eru misfljót að vinna verkefnin sín getur kennarinn lagt áherslu á 
tímann sem það tekur að vinna þau í stað þess að leggja áherslu á verkefnin. 
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Kennarar þurfa að skipuleggja heimanám og tilhögun þess getur verið með ýmsum hætti og 
breytileg eftir viðfangsefnum og hvenær skólaársins það er. Hafa þarf í huga hvort 
tilgangurinn sé þjálfun, dýpkun á skilningi eða rannsókn. Haust og vor er líklegt að 
heimanám geti að hluta til verið athugun á náttúrunni og umhverfinu, sambland af 
þjálfunarvinnu og rannsóknum sem tilheyra samfélagsfræði, stærðfræði og náttúrufræði, en 
um háveturinn er líklegra að bókavinna sem unnin er innan dyra hafi meira vægi.  
Kennarar þurfa einnig að ákveða hvernig þeir ætla að meta verkefnin og veita endurgjöf. Í 
sumum tilfellum getur verið nóg að kennarinn merki við hvort fyrirlögðu verkefni sé lokið, í 
öðru tilfelli er gott að kennari gefi umsögn um hvernig verkið var unnið þannig að nemandinn 
fái hvatningu og leiðbeiningu um hvort vinnan var fullnægjandi eða hvort eitthvað hafi 
vantað. Einhver verkefni eru þannig að nemendur læra af að fara yfir hver hjá öðrum, eða 
hlusta á hvert annað lesa. Kennarar ættu að gæta sín að eyða ekki of miklum tíma í villuleit 
stærðfræðiverkefna þar sem vitneskja þeirra um stærðfræðiskilning nemenda ætti að koma 
fram í kennslusstundum en ekki í heimavinnu því að oft hafa foreldrar farið í villuleit 
verkefnanna áður en barnið skilar þeim í skólann og þá gefur vinnan ekki rétta mynd af gengi 
nemenda þó það geti veitt þeim öryggi að skila villulausum verkefnum.  
Gott er að heimalestrarbókinni fylgi eyðublað þar sem foreldrar merkja á eyðublaðið hvað 
barnið hafi lesið mikið og að hlustað hafi verið á það, þá er það staðfesting á að barnið hafi 
lesið heima og kennarinn þarf ekki að hlusta á barnið lesa þann texta í skólanum nema verið 
sé að þjálfa sérstaklega raddlestur og framburð með blæbrigðum. Sumir kennarar hafa sett 
markmið með lestrarnáminu á eyðublaðið svo foreldrar geti fylgst með því hvort verið sé að 
leggja áherslu á þjálfun, hraða, framburð eða innihald textans. Kennarinn þarf að hlusta á 
barnið lesa óæft efni í skólanum til að fylgjast með færni og framförum og meta þyngdarstig 
þess lesefnis sem barninu hæfir til þjálfunar heima. Fráleitt er að kennari hlusti á alla 
nemendur bekkjarins lesa á hverjum degi en nauðsynlegt er að skrá hvenær kennarinn hlustar 
á hvern og hlustað sé oftar á þá sem skemur eru á veg komnir. Ef kennarinn skiptir 
nemendum í hópa eða parar þá saman geta þeir hlustað á hvern annan og merkt síðan við. 
Heimanámsáætlanir eru víða sendar heim með nemendum einu sinni í viku til þess að hægt sé 
að dreifa heimanáminu á þá daga sem henta best fyrir barnið og heimilið. Suma daga fer 
barnið að loknum skóladegi í tónlistar- eða dansnám, á íþrótta- eða skákæfingar eða ýmislegt 
annað og þá er erfitt að setjast að heimanámi eftir langan vinnudag þegar  farið er að líða að 
kvöldmáltíð. Aðrir dagar eru minna skipulagðir utan heimilis og kjörnir til heimanáms. 
Áríðandi er að kynna vel fyrir foreldrum skipulag heimanáms og hverjar áherslur verði í 
hverri námsgrein. Stundatöflur skólans þurfa að vera skýrar þannig að foreldrar viti hvaða 
námsgreinar eigi að fjalla um hvern dag eða hver áhersluatriðin eru. Vikuáætlanir um 
heimanám þurfa að vera vel skiljanlegar. Ef á stundaskránni er látið standa: Frjálst val, 
svæðisvinna, hringekja, rannsóknir eða hópavinna,  þarf strax  í upphafi að fylgja með 
skýring á hvað ofanskráð orð merkja og hvað sé líklegt að verði unnið með í þessum tímum 
yfir ákveðið tímabil og að undir þessum yfirheitum verði hugsanlega skipulögð vinna með 
aðrar námsgreinar á næsta tímabili, en að það verði þá kynnt jafnóðum. Ef nýtt námsefni er 
tekið í notkun er nauðsynlegt að kynna það vel fyrir foreldrum svo að þeir geti hjálpað 
börnum sínum og verði ekki óöruggir yfir nýjungunum. Sem dæmi má nefna stærðfræðina 
þar sem áhersla á nálgun ákveðinna aðferða er ekki eins mikil nú eins og var í þeim bókum 
sem notaðar voru á síðasta fjórðung 20. aldar. Nemendum er nú gefið meira frelsi til að finna 
eigin leiðir til lausna ákveðinna viðfangsefna. 
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Foreldrar og nemendur í náttúruskoðun

Í einum skóla var foreldrum boðið að koma á síðdegis 
námskeið með börnum sínum. Námskeiðið var einu sinni í viku 
í nokkrar vikur. Kennarar bekkjanna skipulögðu námskeiðið 
með ýmsum þrautum og viðfangsefnum sem foreldrum og 
börnum var ætlað að leysa saman. Markmiðið var að efla áhuga 
fyrir stærðfræði og veita foreldrum og börnum sameiginlega 
þekkingu á þeim hugtökum sem mest eru notuð í 
grunnuppbyggingu stærðfræðináms. 

Foreldrar og börn sem sóttu námskeiðið lýstu ánægju með hve vel hefði til tekist, þar sem 
viðfangsefnin höfðuðu bæði til barnanna og foreldranna svo að samvinna og gleði var 
ríkjandi um leið og notkun stærðfræðilegra hugtaka varð sameiginleg.  
Sumir kennarar leggja áherslu á heimaverkefni þar sem foreldrar og börn vinna sameiginlega 
að því að leysa þau. Það geta til dæmis verið þrautir í stærðfræði eða öflun upplýsinga sem 
felast ef til vill í því að spyrja afa eða ömmu um skólagöngu þeirra. 

Vettvangsferðir
Markmið sameiginlegra 
vettvangsferða er að 
vekja athygli barnanna 
á náttúrunni og auka 
samkennd með því að 
upplifa með foreldrum, 
bekkjarfélögum og 
kennara fjölbreytileika 
náttúrunnar frá hinu 
smæsta til hins stærsta.  
Vettvangsferðin getur 
verið skipulögð af 
kennara og óskað eftir 
að foreldrar komi með 
sem aðstoðarfólk, 
einnig geta foreldrar í bekkjarfélaginu skipulagt vettvangsferð í samráði við kennarann. 
Stundum eru foreldrar fagmenn á sviði sem nýtist vel í vettvangsferð og þá er það afar gjöfult 
ef bekkurinn fær að njóta slíks. 

Faðir Inga var líffræðingur og skipulagði vettvangsferð í samráði við 
kennarann. Faðirinn fór ásamt kennaranum í fjöru nálægt skólanum, 
hann sá um að velja tæki sem þyrfti að taka með, svo sem tangir, 
stækkunargler og smáílát. Leitað var í fjörunni að smádýrum sem þar 
lifa, velt við steinum og vakin athygli á fjölbreyttu lífríki, tekin 
sýnishorn af smádýrunum og farið með heim í skóla þar sem faðirinn 
stjórnaði nánari skoðun smádýranna t.d. í víðsjá eða hvernig þau 
hreyfðu sig í bakka og jafnframt fræddi hann börnin um lifnaðarhætti 
þeirra og mælti svo með að dýrunum yrði gefið frelsi að lokinni 
rannsókn. 
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Upplifun nemenda var mikil og til urðu myndskreyttar frásagnir og áhugi jókst fyrir lífríki 
fjörunnar. 

Foreldrar bjóði litlum hópum / bekknum á vinnustað sinn. 
Markmiðið er að kynna nemendum mismunandi störf og stóra og litla vinnustaði. Sumir 
foreldrar vinna þannig störf að þeir hafa ekki tækifæri til að bjóða hópi barna að koma og sjá, 
en margir geta fengið leyfi til þess. Sem dæmi um staði sem börnum hefur verið boðið á: 
Gróðrarstöð, bóndabær, verkstæði, banki og ýmsar verslanir, pósthús, hótel,  frystihús, höfnin 
og fiskibátar. Kennarinn þarf að leita eftir þessum möguleikum, undirbúa nemendur undir 
hvað beri að taka sérstaklega eftir og síðan er áríðandi að nemendur vinni úr því sem þeir 
kynnast í heimsókninni. 
Að lokinni heimsókn á hafnarsvæði í  sjávarþorpi varð áhugi fyrir að vinna hópverkefni þar 
sem reynt var að móta það sem fyrir augu og eyru bar.  

Faðir sem vann í Háskóla Íslands bauð bekknum í heimsókn í 
Árnastofnun þar sem nemendur fengu að skoða handrit og  
reyna að lesa þau. Nemendur fengu með sér ljósrit af síðu sem 
þeir gátu skoðað nánar í skólanum. Þeir fengu einnig að koma 
inn á Háskólabókasafnið og sjá hve stórt það var og hvað allir 
voru að vinna þegjandi þó að þar væri margt fólk. 

Miklar umræður urðu um Íslendingasögurnar og margir leituðu til bókasafns skólans og 
fengu ýmsar sögur frá fyrri öldum Íslandsbyggðar. 

Vinahópar  
Það hefur verið mjög vinsælt undanfarin ár að mynda vinahópa barna úr sömu bekkjardeild. 
Markmið þeirra er að auka kynni foreldra og bekkjarsystkina og stuðla að því að enginn verði 
einmana eða skilinn útundan. Hugmyndin varð til á foreldrafundi eitt árið hjá samkennara 
(Jóhönnu Valdimarsdóttur kennara í Lækjaskóla, Hafnarfirði). Framkvæmdin getur verið 
margbreytileg, en ef foreldrar og börn hafa áhuga á að mynda vinahópa þá getur 
bekkjarkennari skipt bekknum í fjögurra barna hópa. Oftast er betra að hafa þá blandaða en 
stundum getur staðan í bekknum verið sú að nauðsynlegt er að búa til stelpu - og strákahópa.   
Foreldrar barna í hverjum hópi bjóði hóp síns barns einu sinni heim eða eitthvað á vettvang, 
utan við stundaskrá skólans, til dæmis síðdegis á virkum degi, laugardegi eða sunnudegi. 
Skilyrði er að foreldrarnir sem bjóða séu alltaf með hópnum. Foreldrar ættu að koma sér 
saman um ákveðnar reglur í vinahópnum til dæmis er skynsamlegt að ræða lengd heimsókna, 
en þær eru oft takmarkaðar við tvær klukkustundir. Einnig þarf að ákveða hve langur tími líði 
á milli heimsókna og jafnvel hvað gert er.  
Hugsanleg framkvæmd:  

Náttúruskoðun, til dæmis í skrúðgarð, fjöru, skóg eða fjall.  
Skautaferð.  
Heima að föndra, spila, baka eða hvað annað sem hentar að gera heima. 

Áríðandi er að ekki verði keppni á milli heimila um hvað gert skuli og að ekki verði mikill 
kostnaður af heimsókninni. Æskilegt er að kennarinn leiðbeini foreldrum við framkvæmd og 
ef eitthvert foreldri sér sér ekki fært að taka þátt, þá sé hinum foreldrunum gerð grein fyrir 
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Dagskrá á skemmtun fyrir foreldra. 

því, en áríðandi er að öll börnin séu þátttakendur. Ef vel tekst til er hægt að mynda nýja 
vinahópa eftir fyrstu umferð og hefja aðra umferð því að þá kynnast fleiri foreldrar og börn. 
Reynslan er sú að börnin uppgötva nýja félaga þegar þau fá tækifæri til að vera í litlum 
hópum undir stjórn foreldra. 

8 ára börnum var boðið á heimili þar sem börnin fengu að búa 
til kókoskúlur. Foreldrarnir stjórnuðu vinnunni og á eftir var 
afraksturinn borðaður með mjólk. Síðan var farið í nokkra leiki 
sem foreldrarnir stjórnuðu. Meðal leikja var saga þar sem 
börnin áttu að segja einhver lýsingarorð sem bætt var inn í 
eyður í sögunni sem samin var um sjálfa heimsóknina. Að 
lokum var sagan lesin og vakti mikla kátínu með lýsingarorðum 
sem áttu misvel við efni sögunnar. Allir voru glaðir og  ánægðir 
og höfðu kynnst betur. 
7 ára börnum var boðið í göngutúr þar sem 
foreldrarnir/gestgjafarnir gengu með börnunum upp á hæð, að 
vaða í smálæk, og  hlaupa á graslendi. Fyrir börn í borg eða 
bæjum er svona ferð upplifun sem börnunum veitist ekki nema 
sjaldan. Farið var í hlaupaleiki og nestið var heitt kakó og 
smurt brauð. Í svona ferð koma oft upp eiginleikar sem ekki  er 
vitað um í samveru innan skólans og geta stuðlað að nýjum 
vináttutengslum. 

Það eru mörg dæmi þess að einmana börn hafi eignast félaga að loknum heimsóknum 
vinahópa, og einstaklingar sem gripið hafa til stríðni og áreitni í skólanum  sýna stundum allt 
aðra eiginleika sem gestgjafar með foreldrum sínum og fá þá á eftir vinsamlegra viðmót 
skólafélaganna sem í heimsóknina komu. 

Foreldraskemmtanir  
Það er áhugavekjandi fyrir nemendur að 
undirbúa í skólanum dagskrá til að bjóða 
foreldrum að sjá og taka þátt í. Margar 
námsgreinar bjóða upp á að hægt sé að vinna 
upp úr efni þeirra leikþætti, söngatriði, 
leikræna tjáningu, dans, myndverk, semja ljóð 
og búa til allskyns muni svo eitthvað sé nefnt. 
Tilgangur með slíkri vinnu er að auka  áhuga 
fyrir námsgreininni, efla frjóa hugsun og 
skapandi starf, leita sér þekkingar utan við 
námsbókina, bera ábyrgð á vinnu sinni, þjálfa 
samvinnu og sýna tillitssemi. Auk þess krefst 
það skipulagningar að semja skemmtidagskrá 
og sjá um að allir bekkjarfélagarnir hafi ákveðin hlutverk. Þjálfa þarf framkomu, framsögn og 
raddbeitingu og gera sér grein fyrir hvaða hjálpargögn þurfa að vera til staðar. Börnin skrifi 
og myndskreyti dagskrá skemmtunarinnar undir handleiðslu kennarans og færi foreldrum 
sínum. 
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Dæmi um hugsanleg atriði á skólaskemmtun: 

Kynning á námsvinnu barnanna. 
Myndband frá mismunandi kennslustundum. 
Sameiginlegar veitingar þar sem börnin hafa unnið hluta þeirra í kennslustund í 
heimilisfræði eða fengið að baka heima eftir uppskrift úr heimilisfræði. 
Dans undir leiðsögn danskennara 
Leikþættir æfðir í skólanum í tengslum við námsgreinar og hugsanlega samdir 
af nemendum. 
Ratleikur innan dyra og/eða utan undirbúinn af foreldrafulltrúum eða 
börnunum í samráði við kennara. 
Samsöngur, hópleikir, gátur og þrautir. 

Nemendur í 4. bekk höfðu verið að kynnast verkum Davíðs 
Stefánssonar í skólanum og  meðal annars æft leikþátt úr 
kvæðinu: Sálin hans Jóns míns, einnig  gerðu  þeir stór 
myndverk úr kvæðinu. Ákveðið var að bjóða foreldrum að 
koma og sjá leikþáttinn og myndverkin. Jafnframt ætluðu 
nokkur börn  að spila á píanó, lágfiðlu, flautu og klarinett. 
Börnin höfðu lært að baka smákökur í heimilisfræðinni og 
ákváðu að baka eftir uppskriftinni heima og koma með á 
skemmtunina til að borða með einhverjum drykkjarföngum. 
Fulltrúar foreldra í bekkjarfélaginu aðstoðuðu við undirbúning 
og framkvæmd skemmtunarinnar samkvæmt ósk frá 
kennaranum. Börnin unnu upp fallegt boðsbréf með dagskrá 
skemmtunarinnar. Öll börn bekkjarins höfðu hlutverk á 
skemmtuninni og kennarinn var aðalstjórnandi. 

Hér er annað dæmi um skemmtun sem börn héldu fyrir foreldra sína: 
Nemendur í 3. bekk sömdu leikrit út frá samfélagsfræði. Eitt 
leikritið fjallaði um sjúkrahúsvist telpu sem hafði þurft að fara í 
nokkra daga inn á sjúkrahús, annað leikritið fjallaði um 
sjómennsku og það þriðja um verslunarstörf. Allir 
bekkjafélagarnir fengu hlutverk í leikritunum og búninga fengu 
þau hjálp við heima. Á milli leikrita var sungið og sýndir 
dansar. Foreldrar komu með veitingar sam lagðar voru á 
sameiginlegt hlaðborð. 

Hér er þriðja dæmið: 
Nemendur í 2. bekk bjuggu til hestshausa sem festir voru á 
kústsköft og lituðu umbúðapappir eins og sauðagærur og sum 
léku kindur með því að vera á fjórum fótum en aðrir notuðu 
kústsköftin fyrir hesta og börnin léku þátt um göngur og réttir. 
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Á sömu skemmtun var bókmenntakynning og börnin höfðu 
búið til sögupersónur í eigin stærð og léku þær. Á eftir dönsuðu 
börn og foreldrar saman. Veitingar voru seldar af eldri 
nemendum sem voru að safna í ferð með lúðrasveit skólans, en 
nokkur þeirra spiluðu fyrir gestina í leikhléi. 

Í kaflanum hefur verið fjallað um margvísleg samskipti foreldra, barna og skólans. Benda má 
á að afar og ömmur eru líka góðir gestir í skólann og spurning hvort ekki eigi að beina 
sjónum að því að fá samvinnu við þau varðandi skólastarf. 

Í 4. bekk áttu nemendur að koma með eitthvað í skólann sem 
þeim væri sérstaklega annt um og kynna það 
fyrirbekkjarsystkinunum sínum. Flestir komu með einhverja 
hluti, en ein stúlkan kom með ömmu sína og kynnti hana, með 
því að segja stuttlega frá æviskeiði hennar. Amman, sem var 
fyrrverandi kennari fékk síðan leyfi til að stjórna leikjum með 
nemendunum og allir virtust njóta stundarinnar. 

Umsjónarkennari þarf að vera í fararbroddi og eiga frumkvæði  að samstarfi við foreldra. Því 
fjölbreyttara sem samstarf kennara, foreldra og nemenda er, þeim mun árangursríkari verður 
skólaganga hvers einstaklings og mun þá geta orðið safn góðra minninga og gott veganesti til 
framtíðar.  

Foreldrar og nemendur dansa saman á skólaskemmtun. 
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VIl. kafli Kennsluáætlanir 

Meginatriði kaflans:  

Kennsluáætlanir 

Í aðalnámskrá grunnskóla stendur meðal annars:  
Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér 
þekkingu og skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og ná 
leikni og færni á tilteknum sviðum. Kennsla miðar að því að 
nemendur nái þeim markmiðum sem að er stefnt (Aðalnámskrá 
grunnskóla, almennur hluti, 1999 bls.31).  

Enn fremur stendur: 
Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og 
árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og 
skólanámskrár (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999 
bls.31).  

Við gerð kennsluáætlana er mikilvægt að taka tillit til þarfa mismunandi einstaklinga, að 
hvaða markmiðum þeir stefna og hverjar eru aðstæður til að ná settum markmiðum. Í upphafi 
vetrar er gott að skipuleggja í stórum dráttum að hverju skuli stefnt á einu námsári fyrir allan 
hópinn, hvernig námsgreinum verður skipt niður og hvaða námsefni verður kennt. Næsta 
skref er að deila kennslunni niður á hálft skólaár og síðan fjórðung. Kennsluáætlanir þurfa að 
miðast við mikinn sveigjanleika og margháttuð vinnubrögð sem felast meðal annars í vali 
fjölbreyttra kennsluaðferða og námsefnis í mismunandi þyngdarflokkum. Í aðalnámskrá 
grunnskóla er lögð áhersla á að taka þurfi mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda, 
ennfremur segir:  

Kennsluaðferðir mega ekki mismuna nemendum eftir kynferði, 
búsetu, uppruna, litarhætti,  fötlun, trúarbrögðum eða 
félagslegri stöðu (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 
1999 bls.32).  

Við gerð kennsluáætlana ber að hafa í huga kennsluhætti sem hver og einn kennari vill taka 
mið af og sem um leið gefa tækifæri til sveigjanleika. Þegar samin er kennsluáætlun fyrir 

Mismunandi einstaklingar        Teikning eftir 6 ára nemendur 
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skólaárið í heild þarf að hafa í huga að innan hennar rúmist möguleikar til að mæta óvæntum 
atburðum og ef einhver viðfangsefni reynast nemendum svo áhugaverð að þau þurfi að fá 
meiri tíma til að kafa dýpra í efnið. Þegar búið er að deila heildaráætluninni niður í fjögur til 
sex  tímabil er gott að skoða vægi námsgreina, hvort áætluð er þemavinna, vettvangsferðir, 
skemmtanir, foreldraheimsóknir eða samvinna bekkjadeilda. Vikuáætlanir má gera jafnóðum 
og einnig áætlanir fyrir hvern dag eða hverja kennslustund. Eftir því sem kennsluáætlunin er 
samin fyrir styttri tíma þeim mun auðveldara er að fylgja henni nákvæmlega.  
Við gerð kennsluáætlunar þarf að hafa í huga: 

Markmið sem miða að kunnáttu, skilningi, leikni og viðhorfum. 
Leiðir að markmiðum sem taka tillit til hvers einstaklings eða hópa. 
Rök fyrir vali kennsluaðferða og verkefna. 
Mat á skipulagi og verkefnum. 
Aldur og fjölda nemenda. 
Tímalengd - ein kennslustund, einn kennsludagur, nokkrir dagar, vika/vikur, 
mánuður/mánuðir, skólaárið. 
Væntingar til einstakra nemenda . 
Stjórnun og félagsleg efling. 
Námsgreinar, afmarkaðar eða samþættar.  
Kennsluhættir og kennsluaðferðir.  
Mat á vinnu nemenda.  
Námsaðstæður.  
Fjöldi starfsmanna. 
Flæði kennslustundar, upphaf, miðbik, lok. 

Form kennsluáætlana getur verið afar misjafnt, allt frá stikkorðum yfir í nákvæma skráningu 
þar sem spurningar til nemenda eru orðaðar og nákvæm tímasetning er allt niður í mínútur. 
Margir kennarar hafa búið sér til ýmiss konar eyðublöð sem þeir fylla síðan inn í, þar sem 
reitir eru fyrir markmið, leiðir, rökstuðning fyrir vali efnis og kennsluaðferða, hvernig eigi að 
meta framkvæmd og hvaða kennslugögn skuli notuð. Aðrir hafa efnisatriðaskrá sem þeir 
síðan fara eftir og skrá kennsluáætlunina niður á einfaldan hátt eins og í venjulegum 
frásagnarstíl. Aðalatriðið er að hver kennari finni þá leið við gerð áætlana sem honum hentar 
best, en góður undirbúningur skilar sér alltaf með góðri nemendavinnu. 

Að loknum skóladegi þykir mér best ef ég get gengið heim, því 
að á leiðinni næ ég að taka saman atburði dagsins og hefja 
skipulag næsta dags. Að sjálfsögðu er þetta huglægt sem síðan 
er fljótlegt að skrá þegar heim kemur því uppgjörið hefur átt sér 
stað innra með mér. Ég tel mig hafa samið bestu 
kennsluáætlanirnar á gönguskíðum í góðu veðri uppi á fjöllum, 
þar sem ég er ekki í skipulagðri göngubraut, heldur hef 
víðáttuna fyrir mig. Ég er opin fyrir allskyns hlutum í  
náttúrunni sem gott og gaman er að taka með sér inn í 
skólastofuna. Eitt sinn var ég niðri í fjöru í Dyrhólaey og sá þar 
fullt af fallega löguðum kringlóttum steinum á stærð við 
glasabakka. Ég vissi að næsta haust fengi ég 6 ára nemendur og 
sá að steinarnir væru kjörnir til listsköpunar um leið og ég 
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Skólastofu breytt í brúðuleikhús. 

fjallaði um bókstafinn O svo að ég tíndi saman svo marga 
steina að hver nemandi fengi örugglega einn, og flutti steinana 
með mér heim. Það var svo mikið af þeim í fjörunni að ég gat 
ekki séð að þetta væru nein náttúruspjöll. Heima hjá mér er 
borðstofuborðið oft þakið pappír, litum, bókum og skriffærum, 
því að mér þykir gaman að föndra eitt og annað til 
undirbúnings kennslunni. 

Í samvinnu kennara þar sem samin eru markmið og langtímaáætlanir þurfa að rúmast 
möguleikar fyrir hvern kennara til að undirbúa einstakar kennslustundir við þær aðstæður sem 
honum hentar best og jafnframt að hann geti nýtt sér þekkingu sína, leikni og áhugasvið. 
Samvinna kennara má aldrei verða þvingun á hvern einstakan kennara sem telur sínum 
nemendum hæfa betur önnur námsleið en sú sem hinir í samvinnuhópnum kjósa. Oft 
skipuleggja kennarar bekkjardeilda eins eða tveggja árganga samvinnu á svæðum þar sem 
hver kennari kennir þá námsgrein sem hann er leiknastur í. 

Fjórir kennarar í 1. og 2. bekk, Arnar, Guðný, Pálína og 
Ingibjörg, skipulögðu samstarf bekkjadeilda sinna á þann veg 
að vinna átti með þjóðsögur þar sem nemendur færðust 
markvisst á milli svæða. Tekið var tillit til hæfni kennaranna, 
þar sem Arnar sagði frá og ræddi um ævintýrin, Ingibjörg 
stjórnaði myndsköpun, Pálína fann með nemendunum 
stærðfræðina í ævintýrunum og Guðný kenndi söngdansa við 
ljóð og lög sem vísuðu til þjóðsagna. 

Æskilegt getur verið að brjóta upp ákveðna deildaskiptingu og gefa nemendum tækifæri til að 
vinna saman þvert á árganga og deildir. Í slíku starfi kynnast nemendur betur, en það eykur 
samvinnu milli bekkja. 

Kennsluáætlanir fyrir 1. – 4. bekk 
Við birtum hér kennsluáætlanir frá okkur höfundum og kennurum sem starfa við ýmsa skóla. 
Að sjálfsögðu eru áætlanirnar útfærðar á marga vegu og með sýn til fjölbreyttra kennsluhátta.  

Fyrsti bekkur 
Þegar skipuleggja skal 
nám í 1. bekk er 
nauðsynlegt að hafa 
kynnt sér helstu áherslur 
í náms- og starfsháttum 
leikskólans svo að 
námsferill hvers barns 
verði í sem bestri 
samfellu frá leikskóla 
yfir í grunnskóla. 
Kennarar beggja 
skólastiga ættu að halda 
einhverja sameiginlega 
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                                 Myndskreytt frumsamin saga 
Einn nemandi bekkjarins samdi söguna, söguþræði var deilt niður á alla í bekknum til 
myndskreytingar og valinn góður upplesari til að flytja söguna að lokinni myndskreytingu. 

fundi til að kynna náms- og kennsluskipulag hvors skólastigs og víða hefur verið skipulagt 
samstarf þar sem kennarar beggja skólastiga fara í eina til tvær heimsóknir og fylgjast með 
kennslu hverjir hjá öðrum. Einnig eru dæmi um að kennarar beggja skólastiga haldi 
sameiginlega stefnumarkandi fundi þar sem skipulögð er samvinna um ákveðna 
hugtakakennslu í stærðfræði og grundvallaratriði við markvissa málörvun. 
Í fyrsta bekk grunnskólans er mikil áhersla lögð á lestrarkennslu svo að kennsluáætlanirnar 
sem hér fylgja eru að mestu skipulagðar út frá lestrarkennslu sem samþætt er öðrum 
námsgreinum þar sem tillit er tekið til leikþarfa barnanna og hinum ýmsu kennsluaðferðum er 
beitt. Sýnishorn er af áætlun fyrir heilt skólaár, eina viku, þrjá daga og einn dag, en í þessum 
áætlunum eru jafnframt áætlanir fyrir eina og eina kennslustund. 
Auk heildar - og vikuáætlunar eru áætlanir til kennslu bókstafanna: L, S, T, V  

L tengist laufblöðum með vinnu í stærðfræði, föndri, tónlist og listsköpun. 
S tengt þema um snigla, ævintýrum, stærðfræði og sögugerð. 
T  tengt þema um tröll í þjóðsögum, nær yfir þrjá daga, mörgum kennsluaðferðum er 
beitt með tilliti til einstaklingsmiðaðs náms. 
V tengt vetrarleikjum, vetraríþróttum, vetrarveðri, skipulagt með tilliti til 
fjölgreindakenninga Howard Gardner. 

Einnig er kennsluáætlun í stærðfræði tengd barnabókmenntum. 

Annar bekkur 

Í öðrum bekk er áframhaldandi áhersla lögð á lestrarkennslu og oft er meiri munur á 
lestrarfærni nemenda í öðrum bekk en í nokkrum öðrum árgangi og því afar mikilvægt að 
þeir sem styst eru á veg komnir fái góða aðstoð svo að þeir nái leikni sem allra fyrst. Varast 
ber að ætla lesandi börnum að taka þátt í lestrarkennslu sem skipulögð er með þarfir þeirra 
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Líf á norðurslóðum 

sem styst eru á veg komin og þekkja ef til vill ekki alla bókstafina. Við slíkar aðstæður þarf 
að huga að fjölþrepakennslu sem gerð er grein fyrir framar í þessari bók.  
Stærðfræðin er vel fallin til að gefa nemendum kost á samvinnu í hópum sem eru samsettir á 
annan veg en í lestrarþjálfuninni, þar sem illa lesandi börn geta verið jafn dugleg við 
stærðfræðivinnu og þeir sem eru vel lesandi. Kennsluáætlanir fyrir annan bekk eru því 
samdar með tilliti til mjög mismunandi lestrarfærni og ritunar en einnig með stærðfræði út frá 
daglegu lífi barnanna, svo að sem flestir nemendur árgangsins fái viðfangsefni við hæfi. 
Sýnishorn af kennsluáætlunum í 2. bekk eru um: 

Upprifjun stafa/hljóðs og ritun. 
Móðurmál – orðtök. 
Stærðfræði – stöðvavinna, form – mynstur – dagatal – kastfimi – útreikningar. 

Þriðji bekkur 
Í þriðja bekk er áhersla lögð á 
samfélags- og náttúrufræði, 
þar sem flestir nemendur hafa 
náð grunnfærni í lestri, ritun, 
einfaldri talnameðferð og 
lausn þrauta í stærðfræði, 
kennsluáætlanirnar eru því 
valdar með tilliti til þess að 
nemendur geti aflað sér 
þekkingar með lestri og 
náttúruskoðun.  
Sýnishorn af 
kennsluáætlunum fyrir 3. 
bekk eru um: 

Samþættingu námsgreina – líffræði – köngulær 
Samþættingu námsgreina – þemaverkefni – pappír 
Strætisvagna – umferðareglur – skipulagt með tilliti til kenninga Howard Gardner 
Samvirkt nám – Benedikt búálfur – þemavinna 

Fjórði bekkur 
Í fjórða bekk eru nemendur 
farnir að beina athygli að 
málfræði og bókmenntum og 
því sjálfsagt að velja 
kennsluáætlanir sem byggjast 
að nokkru á efnistökum sem 
þjálfa slíka þætti. Þemanám 
gefur mikla möguleika við 
samþættingu námsgreina. 
Nemendur geta leitað 

Göngur og réttir 
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heimilda á bókasafni, unnið þemaverkefni samkvæmt skosku söguaðferðinni og þeim er 
ætlað að lesa fræðandi námsbækur varðandi samfélagið og náttúruna. 
Sýnishorn af kennsluáætlunum fyrir 4. bekk. eru um: 

Málfræði – orðflokkar  
Lestrarkennsla – samvirkt nám  
Gilitrutt – ævintýri – samþætting námsgreina  
Kirkjan – skipulagt út frá söguaðferð. 
Lestrarnám 

Ísak Jónsson þróaði lestrarkennslu um miðja 20. öldina. Hann skipti lestrarkennslunni í fjóra 
meginþætti: Stafhljóðastig – orðastig – setningastig – og lesmálsstig. Hann benti á að á 
meðan börnin væru tæknilega vanmáttug við lesturinn væri ráðlegt að hafa markvissar 
séræfingar fyrir hvert stig en gæta þess að stagast ekki um of á smámunum – hljóðum og 
stöfum, heldur hefja persónulega ræktun og sókn til að ná settu marki. Hann sagði ennfremur 
að fljótlega skiptist nemendahópurinn í þrjá meginhópa við lestrarnámið: Forgöngumenn – 
bjargálnamenn og sporgöngumenn og nauðsynlegt væri fyrir kennarann að skrá í minnisbók 
jafnóðum kunnáttu hvers barns (Ísak Jónsson, 1958).  
Að læra að lesa er flókið ferli en mikilvægt til þess að barnið geti aflað sér þekkingar og 
aukið skilning sinn. Kennarinn þarf að skapa nemendum aðstæður til lestrarnámsins og þá 
þarf hann að hafa í huga þá þætti sem skipta mestu máli til þess að það geti átt sér stað. 
Eftirfarandi þættir eru mikilvægir: 

Málskilningur og orðaforði eykst við að færa hugsun sína í orð og  ræða saman. 
Hlustun þjálfar athygli og einbeitingu og er undirbúningur fyrir greiningu málhljóða. 
Lestrarþjálfun getur verið allt frá myndlestri yfir í samfelldan texta.  

Fjölbreytt vinna við stafagerð 
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Ritun er upplifun þar sem talað mál verður að ritmáli og eigin hugsanir og hugmyndir 
eru tjáðar með því að skrifa þær niður. 

Umhverfi er víða með einhverju lesefni, utan dyra eru skilti með allskyns upplýsingum, 
auglýsingum og götuheitum. Innan dyra liggja frammi tímarit, dagblöð, bækur, innkaupalistar 
og skilaboð. Það er því ótal margt í umhverfinu sem kallar á hæfni til lestrar. Lestrarnámið 
getur orðið skemmtilegt og markvisst ef það er samþætt öðrum námsgreinum og byggt upp 
með mismunandi þemavinnu sem tengd er árstíðum, daglegu lífi eða mismunandi áhugasviði 
nemendanna.  
Fáein börn eru farin að lesa þegar þau hefja nám í 1. bekk, sum ósköp lítið en önnur eru 
nokkuð vel lesandi og flest börn  þekkja einhverja bókstafi. Ef bókstafakennslan er byggð 
upp með fjölbreyttri námsvinnu og tengd leikjum, tónlist, stærðfræði, samfélags-, 
náttúrugreinum og kristinfræði geta lesandi börnin tekið mikinn þátt og þau geta meðal 
annars þjálfað ritun á meðan hin eru að uppgötva leiknina við að lesa. Lesandi börn þurfa 
strax að fá lesefni við hæfi og fljótlega ættu þau að fá bók með sér heim til að auka færni sína 
við lestur og lesskilning.  

Fjóla var farin að lesa þegar hún kom í 1. bekk, en fyrsta 
mánuðinn fékk hún enga bók og varð daprari með hverjum 
deginum sem leið yfir því að þessi skóli átti enga bók handa 
henni. Móðir Fjólu spurði Hörpu kennara hvort Fjóla gæti ekki 
fengið bók, en Harpa taldi að það gengi ekki vegna þess að hin 
börnin hefðu ekkert með bók að gera, og hún gæti ekki gert upp 
á milli barnanna. 

Mesta óréttlæti sem til er í kennslu er að ætlast til að allir nemendur séu að vinna með sömu 
gerð af bókum eða viðfangsefnum því að nemendur eru ólíkir og með afar mismunandi færni. 
Nemendur verða að fá viðfangsefni við hæfi því að annars fer námstími þeirra til spillis og 
hætt er við skólaleiða sem hefur áhrif á alla í nálægð þeirra.  

Fjóla fékk bók hjá Hörpu eftir að móðirin hafði talað við 
sérkennara skólans sem var ráðgefandi vegna nemenda með 
sérþarfir. Harpa hafði lista yfir bækur sem þóttu við hæfi sex 
ára barna og lét nú Fjólu fá hverja bókina á fætur annarri, en 
Fjóla var ekki sátt við sumar bækurnar því að þær voru 
efnislitlar með lesmáli þar sem verið var að æfa fáeina stafi. 

Vel lesandi börn þurfa að fá bækur með eðlilegu lesmáli en ekki æfingabækur sem ætlað er 
að æfa lestur með fáeinum bókstöfum. Þau þurfa líka í kennslustundum að finna að kennarinn 
er ekki að kenna þeim að þekkja einstaka bókstafi en þau vilja samt yfirleitt frekar vera inni í 
skólastofunni á meðan bókstafakennslan fer fram, frekar en að fara á bókasafn, bara að þau 
hafi gjöful viðfangsefni til að vinna á meðan. Það er ekki ráðlegt að ætla þeim að lesa eða 
vinna eitthvað sem krefst mikillar einbeitingar hugans, því að áreiti frá kennaranum í 
stafainnlögn er sterk. Allskyns handverk er gott í þessu tilfelli svo sem að vefa, prjóna, 
sauma, skapa myndverk úr mislöguðum kubbum frá smíðastofu, púsla, móta úr leir eða hvað 
annað sem áhugi þeirra beinist að. Við bókstafakennsluna eru oft tengdir leikir og föndur sem 
lesandi börnin vilja taka þátt í og geta þá valið um það ef þau eru á svæðinu. Sum börn þurfa 
að fá þjálfun í fínhreyfingum. 
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Jón var vel lesandi þegar hann kom í 1. bekk, en hann hafði 
ekki þjálfað ritun. Hann vildi ekki fara á bókasafn á meðan 
Svava kennari kenndi bekkjarsystkinum hans einstaka bókstafi, 
en hann sat við að vefa eða sauma í einu horni skólastofunnar 
og heyrði hvað fram fór og blandaði sér í umræðuna þegar 
eitthvað vakti áhuga hans. Jón tók þátt í söng og  hreyfileikjum 
og ýmiss konar föndri tilheyrandi bókstöfunum og skrifaði 
jafnvel sögu á meðan aðrir æfðu sig við að skrifa einn bókstaf. 

Önnur börn þurfa meira á því að halda að þjálfa grófhreyfingar.  
Birna var farin að lesa, en hún hafði ekki áhuga á að sitja við 
handavinnu á meðan hinir voru að læra stafi, svo að hún fékk  
að þjálfa jafnvægi sitt með litlum baunapokum. Hún hafði 
afmarkaðan stað í stofunni og gekk fáein skref með baunapoka 
á höfðinu eða á handarbakinu með framréttan handlegg, eða 
með pokann á annarri öxlinni. Hún hoppaði á öðrum fæti með 
baunapokann á ristinni eða hvar sem henni datt í hug. Hún 
keppti við sjálfa sig um að geta meira en næst á undan en Gísli 
kennari gætti þess að fylgjast með þjálfuninni hjá Birnu og 
hvetja hana. Milli þess sem Birna þjálfaði jafnvægi sitt gat hún 
þjálfað samhæfingu augna og handa með því að henda 
baunapokanum á ákveðna bókstafi sem teiknaðir voru á skífu á 
veggnum.  

Stafaskífan var afar nýtileg fyrir alla í bekknum og var góð hjálp fyrir þá sem áttu erfitt með 
að muna einstaka stafi, því að ef henda átti baunapoka í ákveðinn bókstaf greiptist stafurinn 
frekar í minnið og það þurfti að merkja við á blaði hvaða bókstafi var búið að hitta. Að 
sjálfsögðu voru ekki allir bókstafirnir á einni skífu, því að þeir voru teiknaðir í áberandi 
stærð. Eins og í öllu skífukasti skipti máli að auka fjarlægð frá skífunni eftir því sem leiknin 
við að hitta eykst. Mörg fleiri dæmi mætti nefna af vinnu lesandi barna á meðan hin börnin í 
bekknum læra frumatriði lestrar, en umfram allt verður að horfa raunsætt á að lesandi barn er 
ekki að nýta lögskipaðan námstíma sinn ef það á að vera verklaust á meðan verið er að kenna 
það sem barnið hefur náð fullu valdi á.  
Annar möguleiki fyrir börn sem farin eru að lesa er að skipuleggja samvinnu í árgangi þannig 
að safnað sé saman börnunum sem geta lesið og unnið með þeim sérstaklega á meðan 
bókstafakennslan fer fram í stóra hópnum.  

Áhersluþættir í stærðfræði 
Stærðfræði er í öllu umhverfi okkar, form, 
röðun, speglun, fjöldi og margt fleira mætti 
nefna. Stærðfræði má vinna án hefðbundinna 
kennslubóka, en efni góðra  kennslubóka má 
dýpka með því að tengja það sem mest við 
það sem við sjáum og er að gerast í kringum 
okkur. Stærðfræðileg viðfangsefni eru gjarnan 
færð í orð þar sem finna þarf eina eða fleiri 

Hvenær verður jafnt? 
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lausnir. Í fyrsta bekk þarf ekki til að byrja með að skrá lausnir heldur bara segja frá þeim, 
einnig má teikna lausnirnar og nota gjarnan kubba eða ýmsa tiltæka hluti sem hjálpargögn við 
lausn viðfangsefnanna. Sum börnin þekkja tölustafina en eru ekki alltaf viss um fjöldann á 
bak við hverja tölu og þá er gott að hafa kubba eða hvað annað til að auka skilnig á 
fjöldahugtökum. Að sjálfsögðu þurfa börnin smám saman að geta notað tölustafi en sú færni 
þarf ekki nauðsynlega að vera tiltæk í upphafi vinnu við stærðfræðileg viðfangsefni.  
Mikil áhersla er lögð á: 

Þrautalausnir - þar sem þrautir í tengslum við daglegt líf eiga sér margar lausnir og 
margar leiðir til lausnar. 
Tjáningu - þar sem nemendur ræða saman um lausnir og mismunandi leiðir, hjálpast 
að og skýra hver fyrir öðrum. 
Rökhugsun - sem þjálfast við að leita margvíslegra lausna og rökstyðja eigin leiðir. 

Kennsluhugmyndir grundvallaðar á rannsóknum á skilningi ungra barna á tölum og 
reikniaðgerðum leggja áherslu á að auðvelda kennurum að skilja hugsun barna og benda á 
aðstæður til að nýta slíka þekkingu vel og markvisst í kennslunni. Ákvarðanir um val 
viðfangsefna og efnistök geta grundvallast á slíkri þekkingu (Carpenter, Fennema, Franke, 
Levi, & Empson, 1999). Samkvæmt þessu hugmyndakerfi mætti nefna: 

Reikniþrautir úr daglegu lífi samtengdar öðrum námsgreinum. 
Lausnir þrauta byggðar á reynsluheimi barna 
Útskýringar og rökstuðningur barnanna á eigin lausnum 
Margar leiðir viðurkenndar til lausnar ef með þeim fylgir rökstuðningur. 
Námsmat samfara verkefnavinnu til þess að byggja á næstu viðfangsefni. 

Stærðfræði í barnabókmenntum. 
Móðurmál og stærðfræði tengjast þegar nemendur hlusta, lesa, skrifa og tala um 
stærðfræðilegar hugmyndir. Nemendur læra stærðfræði í gegnum tungumálið og þess vegna 
er nauðsynlegt að þeir fái tækifæri til að tjá sig bæði munnlega og skriflega. Brúa þarf bilið á 
milli talmáls, ritmáls og táknmáls stærðfræðinnar. Með því að vekja athygli á þeirri 
stærðfræði sem kemur fyrir í nær öllum bókmenntum getur lestur haft mikil áhrif til meiri og 
dýpri skilnings á stærðfræði og innihaldi sögunnar sem lesin er. Í bókmenntum koma 
hugtökin fyrir í tengslum við atburðarás sögunnar og fá um leið ákveðna merkingu. Tímatal 
og fjarlægð í sögum getur tilheyrt mælingum í stærðfræði, hvað er hár hóll hár ? 
Aðalpersónur og aukapersónur gefa tilefni til flokkunar, atburðarás sögunnar gefur tilefni til 
ályktunar og fleira mætti telja sem eykur skilning nemenda á hugtökum. Kennarinn fylgist 
með hvaða stærðfræði nemendur taka eftir í sögunni og þá kemur í ljós hver staða nemenda er 
gagnvart stærðfræði. Um leið og nemendur lesa eða heyra söguna sem vinna á með leita þeir 
að þrautum sem þeir hafa áhuga á að leysa. Til gamans má geta þess að tölurnar 3 og 7 koma 
oft fyrir í sögum og ævintýrum (Hafdís Guðjónsdóttir & Matthildur Guðmundsdóttir, 2002).  
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Lokaorð 

Börn eru heillandi og samskipti við þau eru gjöful. Ábyrgð hvers kennara er mikil og 
honum er nauðsynlegt að vera meðvitaður um námslega og félagslega stöðu nemenda 
sinna. Í bókinni má finna kennslufræðilegar hugmyndir sem byggðar eru á rannsóknum 
og áralangri reynslu þar sem leitast er við að skapa gott andrúmsloft og gagnkvæma 
virðingu. Við berum umhyggju fyrir nemendum okkar og vonumst til að fram komi 
löngun okkar og hugmyndir til að koma til móts við hvern og einn svo að allir geti 
stundað nám á eigin forsendum og vaxið að visku og þroska. Kennarar og foreldrar geta 
sameiginlega stuðlað að góðu námsgengi skólabarnanna og skapað öryggi sem leiðir til  
samvinnu og skilnings. Samvirkt nám hvetur nemendur til að meta störf hvers annars og 
finna til ábyrgðar á eigin námi. 
Máltækið segir: Það læra börnin sem fyrir þeim er haft og þar af leiðandi er kurteisi, hrós 
og tillitssemi æskilegri fyrirmynd en hegning og hótanir. Ákveðnar umgengnisreglur 
þurfa allir að læra og virða. 
Við óskum kennurum velgengni í starfi og vonum að öllum þyki jafn gaman að kenna og 
okkur hefur þótt.
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Fylgiskjöl: 
1. Kennsluáætlanir fyrir 1. bekk 

a. Heildaráætlun 
b. Áætlun fyrir eina viku 
c. Lestrarkennsla - þemavinna 
d. Lestrarkennsla Ss 
e. Lestrarkennsla Vv 
f. Lestrarkennsla Tt 
g. Lestrarkennsla Ll 
h. Stærðfræði og barnabókmenntir 

2. Kennsluáætlanir fyrir 2. bekk 
a. Upprifjun stafa /hljóðs, ritun 
b. Orðtök 
c. Stærðfræði – stöðvavinna 

3. Kennsluáætlanir fyrir 3. bekk 
a. Pappír – samþætting námsgreina 
b. Líffræði – köngulær 
c. Umferðarreglur 
d. Benedikt búálfur – þemavinna 

4. Kennsluáætlanir fyrir 4. bekk 
a. Lestrarkennsla 
b. Gilitrutt – samþætting námsgreina 
c. Málfræði – leikir 
d. Söguaðferðin – kirkjan 

5. Viðhorfakönnun í 1. bekk. 
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Heildaráætlun fyrir 1. bekk. 
Dæmi um heildaráætlun þar sem þemaverkefni og lestrarkennsla eru samþætt. Að sjálfsögðu 
má skipuleggja mörg önnur þemaverkefni yfir skólaárið í 1. bekk og raða kynningu og vinnu 
með einstaka bókstafi á annan hátt eftir því sem hentar best hverju þemaverkefni eða 
eiginleikum bókstafanna. Sem dæmi um úrvinnslu fyrsta verkefnisins var tekið fyrir varðandi 
haustið farfuglar sem fljúga burt, fiðrildi sem fljúga og varðandi fjölskylduna þá notar hún oft 
flugvélar til að fljúga heim úr sumarleyfum og í þessari umfjöllun er bókstafurinn F f mikið 
notaður. 

Heildarverkefni 
1. bekkur Hljóð-stafir-orð 

September-
október 

Haust
Barnið-skólinn-
fjölskyldan 

F f 

Október-
nóvember 

Umhverfi – umferð 
Vettvangsferðir-
rannsóknir 

U u-L l-O o 

Nóvember-
desember 

Móðurmálið 
Þjóðsögur-þjóðvísur-
málshættir 

M m-T t-Þ þ 

Desember-janúar Aðventa-jólin 
Gamli og nýi tíminn A a-J j 

Janúar-febrúar Áramót-vetur 
Tímatal-vatn-ís-
vetraríþróttir 

Á á-S s-V v-Í í-É é 

Febrúar-mars Fæðan-tannvernd 
Framleiðsla-hollt-óhollt H h-Ó ó-Ð ð-R r-I i 

Mars-apríl Dýr 
Gæludýr-húsdýr-villt 
dýr

D d-Ö ö-N n-E e-Ú 
ú-Kk 

Apríl-maí Páskar 
Dymbilvika-sálmar-
bænir

P p-Ý ý-Y y 

Maí Sumarkoma-vor 
Gróður-fuglar-lömb G g-B b-Ei ei 
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Áætlun fyrir 1. bekk vikuna:  10. – 14. nóv.

Móðurmál:
Umræður um ævintýri, eru sum ævintýri skemmtilegri en önnur og þá af hverju ? 
Lesin og sögð ævintýri. 

Kynntur verður bókstafurinn Þþ hljóð hans og eiginleikar, aldrei aftastur í orði. 
Ritháttur æfður og farið í leiki og föndur tengt stafnum og hljóði hans. 

Stærðfræði:
Orðadæmi eða þrautir út frá 
ævintýrum, meira en, minna en, 
jafnt og….. 

Flokkun, röðun og pörun með
aðstoð rökkubba, þríhyrningar,  
ferhyrningar, hringir, stórir,
litlir, þykkir, þunnir, mismunandi 
litir. 

Markviss málörvun: 
Æfingar í að heyra fremsta og aftasta málhljóð í 
orðum. 
Orðum sem eru fleiri en eitt atkvæði má skipta í 
samstöfur, æfingar verða í að skipta orðum niður.
Æfingunum fylgja leikir. 

Samfélagsfræði:
Vinnuhefti:  
Bókin um mig. Aukin þekking á eigin líkama og 
tilfinningum. Áhersla lögð á að við erum ólík, en 
að við getum unnið saman. 
Í tengslum við umfjöllun um heyrn verða 
kenndir nokkrir táknmálssöngvar. 

Annað:
Hluti bekkjarins fer í 
heimilisfræði í þessari viku. 

Þessa viku verður endað í 
síðasta tíma á leikjum sem 
þjálfa slökun.  

Það hefur gefist vel að senda heim yfirlit yfir það helsta 
sem skipulagt er hverja viku. Hver kennari eða 
kennarar hvers árgangs geta ákveðið hverju sinni hve 
nákvæma áætlun skuli senda heim. 
Sumir senda aðeins áætlun yfir heimavinnu sem 
kennari eða nemendur og kennari ákveða hverju sinni. 
Þegar áætlun yfir vikuna er send heim er stundum 
einnig sent heim yfirlit yfir það sem gert var síðustu 
viku og er þá hægt að bera saman hvort áætlun hafi 
staðist. 
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1. bekkur 
Lestrarkennsla 

Leikur – listsköpun – frjáls tjáning

Í þemaverkefni gefast margir möguleikar til að samþætta námsgreinar. Lestrarkennsla 
tengd þemavinnugefur mikla möguleika á fjölbreyttri vinnu um leið og áhersla er lögð 

á að kynna einn og einn bókstaf. Ekki er þörf á að taka fyrir allar ofanskráðar 
hugmyndir hverju sinni, heldur velja úr eftir eðli viðfangsefna Einstaklingar geta 

unnið við mismunandi verkefni eftir áhuga og þörfum 

Vinna með hljóð 

Mælt          Ritað 
mál          mál 

Handverk

Þema

Semja sögur 
og ljóð 

Leikræn 
tjáning,
leikrit

Rannsaka og 
uppgötva

Vettvangs-
ferðir og 
frásagnir

Dans 

Tónlist

Hreyfing

Ritun 

Námsspil Myndlist 

Handmennt 

Umræður og  
frásagnir

Stærðfræði, 
hugtaka-
myndun 

Verkefna 
vinna

Lestrar-
æfingar,
framsögn 

Skrift 
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Lestrarkennsla samþætt þemavinnu. 

1. bekkur.

Skipulögð er lestrarkennsla sem byggir á hjálpsemi, ævintýrum og umhverfinu. Tengd 
er saman stafainnlögn, stærðfræði, náttúrufræði, mynd/handmennt og allt það sem 
verið er að fást við hverju sinni. Nemendur leika leik allan veturinn sem gengur út á 
það að hjálpa einhverjum. 

Dæmi:

Í borgunum1 við Borgaskóla býr álfkona. Hún verður fyrir því óhappi að ljótur og vondur tröllkarl  
leggur álög á höllina hennar og hún kemst ekki inn í höllina sína nema góðu og duglegu börnin í  
Borgaskóla hjálpi henni. Það gera þau með því að læra bókstafina. Útbúin eru spjöld sem hver  
bókstafur er skrifaður á. Á bakhlið hvers spjalds teikna/föndra nemendur glugga. Spjöldin eru  
síðan hengd upp í kennslustofunni með bókstafina fram.  
Í hverri viku fjalla nemendur um einn bókstaf. 

Stafaspjald og gluggi

Vinnubrögð:

 Einn bókstafur kynntur í hverri viku. 
 Stafurinn er lagður inn frá einhverju orði/hugtaki/viðfangsefni og síðan skrifaður í bók 

(úrklippubók/álfkonubók). 
 Því næst er teiknað, málað eða föndrað eitthvað sem tengist stafainnlögninni. 
 Stafainnlögnin  er tengd náttúrufræði, stærðfræði eða öðrum greinum sem henta í 

hvert sinn. 
 Viðfangsefnið unnið í vinnubók. Stærðfræðiþraut er gjarnan tengd viðfangsefninu.

                                                          
1 Klettahæð 
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Heimavinna: 
 Þeir nemendur sem farnir eru að lesa, þó ekki séu nema einföld orð fá að æfa sig að 

lesa heima,  en þá með leiðsögn frá kennara til foreldra um hvernig heimalestri skuli 
háttað

 Einnig fá nemendur að æfa sig að skrifa bókstafi heima eftir forskrift. 
 Orðabókin mín er líka heimavinna. Nemendur finna orð með s og skrifa þau niður í 

bókina. Helst lágmark 5 orð. 

Lestrarkennsla –unnið með bókstafinn Ss og þema um snigla 

Bókstafurinn S er kynntur og tengdur umfjöllun um snigla. Nemendur fara út í holtið 
við skólann og safna sniglum sem komið er fyrir í sniglabúri. Nemendur skoða 
sniglana í víðsjám og með stækkunarglerjum. Síðan teikna nemendur snigla á stór 
blöð, lita, klippa út og hengja upp í stofu. Sniglarnir eru eins og S í laginu.

Álfkonubókin  
A4 bók, ólínustrikuð. 
Nemendur skrifa Ss með 
grænum vaxlit á aðra síðu í 
opnu en á hina er teiknaður 
snigill. Orðið snigill er límt 
fyrir neðan og nemandinn 
reynir að skrifa orðið. Á fyrstu 
síðunni er að sjálfsögðu 
mynd af álfkonunni. 

Vinnubókin
(Það er leikur að læra.)
Blaðsíður sem tengjast 
stafnum unnar í skólanum. 

Forskrift
Í heimaskrift er stafurinn 
skrifaður með blýanti og 
mynd teiknuð við með 
vaxlitum.

Heimalestur  
(Það er leikur að læra):
Blaðsíðurnar sem tilheyra s 
lesnar með aðstoð 
heimafólks. 

Stærðfræði  
Unnið með þrautalausnir sem 
byggðar eru á dæmum með 
sniglum.  
Dæmi: Tuttugu sniglar voru 
saman úti í móa. Allt í einu 
komu 5 sniglar skríðandi. 
Hve margir sniglar voru þá 
samankomnir í móanum við 
Borgaskóla? 
Svo komu krakkarnir úr 
skólanum og fengu lánaða 3 
snigla til að skoða í 
náttúrufræðikennslunni. Hvað 
voru þá margir sniglar eftir? 

Sögugerð
Saga skrifuð um snigla, í 
sögubók. 

Í lok vikunnar er spjaldinu með stafnum S snúið við svo glugginn sést. Og þar með 
kemst álfkonan inn um einn og einn glugga í senn. Þegar allir stafir hafa verið lærðir 
er höll álfkonunnar laus úr álögum og hægt er að halda hátíð, heimsækja álfkonuna 
eða fá sendingu frá henni með þakklæti fyrir hjálpina. 
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Lestrarkennsla með tilliti til fjölgreindakenninga Howard Gardner. 

Tími: Ein vika sem valin er þegar snjór er á jörðu. 

Athugið að ef engan snjó er að hafa, verður umfjöllun út frá ís, klaka, birtu og 
skuggum, útliti trjágróðurs, tunglskins, norðurljósa, kvöld- og morgunroða. 

.

Markmið: Að nemendur læri bókstafinn Vv og hljóð hans. 
Þema tengt staf og hljóði: 

VETUR – VETRARLEIKIR – VETRARÍÞRÓTTIR – 
VETRARVEÐUR 

Málgreind:
- Umræður um vetur, vetrarleiki, vetraríþróttir, vetrarveður og fleira sem tengist vetri. 
- Frásagnir nemenda um eitthvað sem þeim er minnisstætt í sambandi við efnið 
- Einangrun hljóðs og stafs Vv 
- Skrifaður stafurinn og orð sem Vv koma fyrir í. 
- Í sögubækurnar séu skráðar frumsamdar sögur eða frásagnir um vetur, eða eitthvað 
sem gerst getur/hefur um vetur.      

Rök og stærðfræðigreind: 
- Þrautir sem tengjast efninu, samdar af kennara eða 
nemendum. 
- Könnun innan bekkjarins á vinsældum vetrarleikja og 
vetraríþrótta. 
- Búa til rök svo sem – ef……….þá……….. 

Hreyfigreind:
- Farið í hreyfingar sem þjálfa skíðaíþrótt 
- Ef snjór er, þá er farið út: 
1. Vaðið í snjó, búin til mynstur með fótsporum. 
2. Lagst í snjóinn og búnir til englar. 
3. Búnir til stórir og smáir snjóboltar og skapað úr þeim. 
4. Farið á skauta. 

Rýmisgreind: 
- Unnið stórt myndverk þar sem bakgrunnur er vetrarumhverfi. 
- Nemendur velja sér verkefni til að festa á bakgrunninn, svo sem 
börn á þotum, skíðum, skautum, við leiki í snjó, umferð í snjó og 
hvað annað sem hverjum og einum dettur í hug. Efniviður 
margbreytilegur svo sem eggjaskurn, grisja, bómull, þykkur og 
þunnur pappír, kalkvistir, efni sem notað er í skjólfatnað, notaðar 
handþurrkur og hvað eina sem hugmyndaflugið veitir. 
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Klippi mynd eftir 6 ára nemendur. 

Tónlistargreind: 
- Framleiða mismunandi veðurhljóð með eigin líkama og verðlausum hlutum, 
- Syngja ,,Á skíðum skemmti ég mér’’ Nú gaman gaman er 

í góðu veðri að leika sér 
og fönnin hvít og hrein 
svo hvergi sést á stein.” 

Umhverfisgreind: 
- Vettvangsferð til að skoða tré í vetrarbúningi. 
- Tilraunir með að bræða snjó við ýmsar aðstæður,  
bræða ís og bera saman bráðnun við sömu skilyrði.
Nemendur álykti fyrst, kennari skrái ályktanir þeirra,  
svo hægt sé að bera saman niðurstöður tilrauna við
ályktanirnar. 
- Vigta snjó, vatn, ís, sem fyllir sama ílátið, álykta  
fyrst og prófa svo. 

Samskiptagreind:
-Tengjast leikjunum þar sem sumir þeirra byggja mjög á 
samvinnu og samhjálp, svo sem að byggja snjóhús, hjálpast að 
við að lyfta stórum snjóbolta upp á annan til að búa til 
snjókerlingu.
- Hópverkefni við vetrarmyndina byggist á tillitsemi og 
samvinnu. 

Sjálfsþekkingagreind:
- Gera sér grein fyrir í hverju hver og einn er góður í og nota 
það við vinnuna ásamt því að meta hvernig gekk í allri framkvæmd. 
- Að tjá viðhorf til vetrarins – leikja – íþrótta – veðurs. 
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Útlistunarkennsla

Þrautalausnir 

Lestrarkennsla
T t 

Þema um tröll 

Vettvangsferð

Umræður

Hópavinna Samvirkt nám 

Bein kennsla Leikur

Stafainnlögn Leikræn tjáning 

Dans

Listsköpun
Söngur

Lestrarkennsla – bókstafurinn Tt – þema um tröll – 3 dagar. 

Kennsluáætlunin er fyrir 3 daga, gerð í Reykjavík og miðuð við að listasafn Ásmundar 
Sveinssonar sé ekki í mikilli fjarlægð frá skólanum, en ef taka þyrfti strætisvagn til safnsins 
er aðeins möguleiki að taka fyrir lið 1 - 2 á einum skóladegi. Utan Reykjavíkur er að 
sjálfsögðu hægt að skoða listaverkabók með myndum af verkum Ásmundar eða nota sjálfa 
náttúruna þar sem stórbrotnir klettar eða steinar gefa hugmyndafluginu lausan tauminn í 
hugleiðingum um tröll. 

Markmið kennslunnar: 
1. Að nemendur læri bókstafinn T t, hvernig hljóð hans er í töluðu máli og 

hvernig hann er skrifaður.
2. Að nemendur uppgötvi hvernig hljóð og stafur tengjast stærðfræði. 
3. Að nemendur kynnist og læri að hlusta eftir orðum með t hljóði og 

samhljóðasamböndum með t. 
4.
5.  Kennsluaðferðir:
6. 1. dagur: Vettvangsferð – umræður – hópavinna – samvirkt nám. 
7. 2. dagur: Bein kennsla – leikur – stafainnlögn – leikræn tjáning – skapandi 

dans. 
8. 3. dagur: Útlistunarkennsla – umræður – samvinnunám – hópavinna – 

þrautalausnir– söngleikir – listsköpun. 
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Fyrsti dagur. 

Börn skoða styttur af tröllum í garði Ásmundar Sveinssonar. 

1. Vettvangsferð í Listasafn Ásmundar Sveinssonar. Tilgangurinn er að gefa 
nemendum tækifæri til að kynnast túlkun Ásmundar á þjóðsögum okkar og þá 
sérstaklega tröllum og tengja síðar við orð sem byrja á t og 
samhljóðasambandinu tr.

2. Umræður  að lokinni vettvangsferð þar sem nemendur ræða um upplifun sína 
og í framhaldi verða leiddir með opnum spurningum í hugleiðingar um 
tröllasögur.

3. Hópavinna-listsköpun.
Nemendur búi til stór 
tröll, eitt í hverjum hópi. 
Nemendur fá frelsi til að 
velja sig saman í hópa.  
Gögn:
Efni til tröllagerðar þarf 
að vera margvíslegt svo 
sem margar stærðir af 
pappakössum,
papparúllur, gott lím, 
sterk límbönd, efnisbútar 
til að klæða tröllin, málning og allskyns verðlausir hlutir í talsverðu magni. 
Kennari hafi séð um með aðstoð foreldra og/eða annarra starfsmanna skólans  

      að nægur efniviður sé á svæðinu. 

4. Samvirkt nám þar sem hver einstaklingur hefur ákveðnu hlutverki að gegna í 
hópnum, svo sem verkstjórn, efnisöflun, stjórn umræðna, mat á framkvæmdum 
og frágangi. Allir hafi innan verksviðs síns fullt frelsi til framkvæmda við 
sköpun tröllsins. Hlutverk kennarans auk verkstjórnar er að meta virkni
nemenda og skrá niður á lítil spjöld orð sem nemendur nota við vinnuna þar 
sem hljóðið t er áberandi, til dæmis framstætt. Spjöldin mættu vera mislit 
þannig að nafnorðin væru skráð á eins lit spjöld, sagnir á annan lit og 
lýsingarorð á þriðja litinn. 
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Annar dagur. 

5. Bein kennsla: Kennari vekur athygli nemenda á orðum ( með t ) sem hann 
hefur heyrt nemendur nota og festir þau upp á vegg þannig að sami litur á 
spjöldum er saman, og er viðbúinn umræðum um mismunandi lit spjaldanna ef 
upp koma athugasemdir frá nemendum, en annars er umræða um það látin bíða 
þar til síðar. 

6. Leikur: Hugmynd úr bókinni Markviss málörvun ( Helga Friðfinnsdóttir,
Sigrún Löve, Þorbjörg Þóroddsdóttir 1987 ) um tröll sem tala hægt og slíta 
orðin í sundur í einstök hljóð. Kennari les nokkur orð af spjöldunum á þann 
hátt, en fær síðan nemendur til að prófa, en minnist þess að fæstir nemendur  
geta lesið orðin sjálfir, svo þá þarf til dæmis að hvísla orðunum að nemendum 
svo þeir geti sagt þau sundurslitin. Þarna gefst gott tækifæri til að leyfa þeim 
nemendum sem farnir eru að lesa að hefja leikinn svo að þeir geti notað færni 
sína.

7. Stafainnlögn: Kennarinn tengir málhljóðið t að bókstafnum T t, sýnir stafdrætti 
í báðum stöfum og vekur athygli nemenda á að þessi bókstafur er í orðunum 
sem þau höfðu talað og voru á spjöldunum. Ólæsir nemendur fá nú að finna 
stafinn t í orðunum á spjöldunum og kennari bætir fleiri orðum við sem 
nemendum dettur í hug að málhljóðið t heyrist, svo að allir ólæsir geti haft 
nokkur orð til að strika undir bókstafinn t eða fara ofan í hann. Lesandi 
nemendur fái bók til að skrifa orðin í heild. 

8. Sögulestur eða frásögn: Í matar- eða kaffihléi er gott að kennarinn lesi eða segi 
nemendum tröllasögu ( Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, Jón Árnason 1961 ), en að 
öðrum kosti að fá nemendur í þéttan hóp, og reyna að skapa eftirvæntingu með 
kertaljósi og dempuðu rafljósi. 

9. Einstaklingsvinna — myndlist og ritun: Nemendur geri sitt eigið myndverk af 
tröllum, til dæmis í tengslum við ævintýralesturinn. Notaðir krítarlitir, 
þekjulitir eða breiðir tússlitir til að undirstrika grófa mynddrætti. Lesandi 
nemendur geta skrifað nokkrar setningar, þar sem þeir búa til sína eigin sögu 
um tröll, en hinir æfa sig að skrifa stafinn T og t fyrir neðan  myndina. 

10. Leikræn tjáning — skapandi dans: Leikið tónverkið Úr höll Dofra úr Pétri 
Gaut eftir Edward Grieg. Nemendur hreyfa sig frjálst eftir tónlistinni, en hugsa 
sér að þau séu tröll. Lagið endurtekið og nú með því fororði að af og til stöðvist 
tónlistin og þá verði nemendur að stansa samstundis í þeirri líkamsstellingu 
sem þeir eru í. Tröll þola ekki dagsbirtu því að þá verða þau að steini, og það 
sama leikum við að gerist þegar tónlistin stansar. 
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Þriðji dagur. 

11. Útlistunarkennsla: Kennari kynni samsett orð, orðtök, orðasambönd og 
málshætti  um tröll. 

12. Umræður: Það sem finnst í náttúrunni tengt tröllum, svo sem tröllahvönn, 
tröllafífill, Tröllaháls, Tröllaskagi, Tröllkonuhlaup. Einnig rætt samfélagslega 
um góð tröll og vond tröll og tröllatryggð.

13. Samvinnunám — sögugerð:  Kennari gerist ritari og nemendur semja 
sameiginlega sögu um tröll. Gætt skal að því að hver einstaklingur eigi minnst 
eina setningu í sögunni. Búin til stór Tröllabók ( safnbók um tröll ) sem gæti 
verið í laginu eins og tröll. Það mætti hugsa sér að nota stór kartonspjöld í 
forsíðu og baksíðu, ekki minni en A3 en gjarnan tvisvar sinnum það eða stærri. 
Í bókina verða svo sögur barnanna skráðar, þar sem öll börnin eiga sínar sögur 
og lesandi börnin gerast ritarar, en hin myndskreyta. Blaðsíðum verði bætt inn 
eftir þörfum. Grófir tússpennar eða aðrir grófir litir notaðir til ritunar, því að 
eðlilega er allt tröllslegt í Tröllabók ! 
Í Tröllabókina ætti líka að skrá málshætti, orðtök, staðarnöfn tengd tröllum, 
blómaheiti og annað sem tengist tröllum. 
Þessi bók verður unnin smám saman næstu daga eftir því sem áhugi er fyrir 
verkefninu og getur þá verið að hluta til sem valverkefni. 

14. Hópavinna: Lesin tröllasaga sem gefur tilefni til gjöfullar umfjöllunar um 
stærðfræði einnig má vísa til þeirra eigin sögu. Byrjað á að ræða stærð 
tröllanna og samanburð við eitthvað sem þau þekkja. Kennari leggi 
stærðfræðiþrautir um tröll fyrir nemendur, sem vinni saman í smáhópum, þar 
sem hóparnir verða til með dreifingu sundurklipptra tröllamynda sem púsla á 
saman. Þeir verði saman í hópi sem geti púslað saman hverri tröllamynd. Í 
þrautunum felist sameining, aðskilnaður og samanburður, þar sem niðurstaða er  
óþekkt, breyting óþekkt eða upphaf  óþekkt samkvæmt hugmyndafræði um 
kennslu byggða á skilningi barna.1

15. Þrautalausnir: Nemendur vinna eftir eigin leiðum við lausnir þrautanna og 
koma síðan fram með rökstuðning um sína leið eða hópsins. 

16. Söngur og söngleikir : Sunginn vísnabálkur um Loðinbarða2 og efni kvæðisins  
túlkað, þar sem Loðinbarði er tröll sem stal þremur systrum, Ásu, Signýju og 
Helgu.  

                                                          
1 ( Ljósrit KHÍ Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna, Anna Kristjánsdóttir, Jónína Vala 
Kristinsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, þýtt úr Children´s Thinking About Whole Numbers byggt á 
hugmyndafræði: Cognitively Guided Instruction, undir stjórn Elisabeth Fennema og Thomas P. 
Carpender ) 

2 ( Kvæðið um Loðinbarða bls. 12 – 19 í smáheftinu Hlustið þið krakkar eftir Valdimar Hólm Hallstað, 
Bókaútg. Pálma Jónssonar Akureyri, 1944 ) 
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17. Listsköpun og hópavinna : Haldið áfram við sköpun tröllanna sem byrjað var á  
 fyrsta daginn. Vinna við að skapa tröllin getur tekið langan tíma eftir því hver 
 áhugi barnanna er og hvað sköpunargleðin getur leitt til margvíslegrar
 útfærslu. 

 Örugglega næst ekki að ljúka gerð stóru tröllanna á þessum tíma svo að
 sjálfsagt er að hóparnir fái að ljúka þeim smám saman og geti þá gripið til
 þeirrar vinnu inn á milli annarra verkefna í vali eins og vinnu við gerð
 Tröllabókarinnar 

Loðinbrandur,

eitt af tröllunum  
 sem varð til í 

bekknum  

Við sköpun tröllanna og gerð Tröllabókarinnar er mikil skipulagsvinna 
barnanna, sjálfstæð vinna og skapandi vinna, en við slíkar aðstæður gefst 
kennaranum tækifæri til að aðstoða einstaka nemendur sem þurfa hjálp í 
ýmsum greinum. 

Börnin fara í gerfi 
trölla og álfa. 
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Lestarkennsla í 1. bekk 

Markmið: Að nemendur læri bókstafinn L l og hljóð hans. 
Kveikja: Í upphafi kennslustundar eru á hverju borði haustlauf í mörgum litum og 
stærðum. 

1. Flokkun (stærðfræði) 
Kennari vekur athygli nemenda á mismunandi lit og lögun laufblaðanna og biður 
nemendur að hjálpast að 2-4, við að flokka laufin. Kennari gengur á milli borða og fylgist 
með virkni hvers og eins og spyr nemendur um hvernig þeir hafi valið flokkunina. (Rök frá 
nemendum) 
2. Sögustund
Lalli og Lísa hittu Lása sem var að tína laufblöð. Þau voru að fara í leikfimi. ,,Mig langar 
ekki í leikfimi” sagði Lási ,,en það langar mig” sagði Lalli. ,, Og mig langar líka” sagði Lísa. 
Þau fóru öll í leikfimina og við skulum vera með þeim. 
3. Söngur. Ljóð og lag eftir Herdísi Egilsdóttur kennara 

Líttu á hvernig Lalli er 
Í leikfimi hann unir sér 
En Lási stendur latur hjá  
Og Lalla bara horfir á. 
L-l-l-l-letiblóð. 
Lási ætti að læra að 
Liðka sig og hreyfa úr stað. 

Nemendur sitja flötum beinum og sveifla 
örmum.
Nemendur standa upp og hreyfa sig ekki. 

Nemendur standa og eru fýluleg á svip. 
Nemendur hoppa og sveifla örmum.

Lási var duglegur að tína laufblöð, af því að það þótti honum gaman. 

4. Málhljóðið einangrað með spurningum 
Kennarinn varpar spurningum til nemenda til að vekja athygli á málhljóðinu L. 
-En hvað hétu krakkarnir? 
-Hvað þótti Lása gaman að gera? 
-Hvað fannst Lalla gaman? 
-En vitið þið hvað Lísu langaði að gera? (Leika sér með laufblöð). 
-Kennari lengir L-hljóðið í orðunum sem byrja á L og festir/skrifar þau upp á töflu. 

5. Föndur
Nemendur fá blað A4 og brjóta á milli horna með leiðsögn kennarans.  
-Nemendur teikna laufblað yfir allt blaðið þar sem stilkur laufblaðsins er strikaður í brotið. 
-Nemendur skrifa mörg L á laufblaðið, sem eiga að tákna æðarnar í laufblaðinu. 
-Nemendur lita blaðið og klippa það út. 

6. Skrift
Nemendur fá annað blað A4, brjóta stuttu hliðina rúmlega ¼ niður á blaðið og síðan brjóta 
þeir stærri partinn til helminga og aftur til helminga. Kennari sýnir brotin. 
-Nem. strika í brotin. Kennari sýnir á töflu hvernig ákveðnar línur eiga að vera á blaðinu. 
-Nem. skrifa L og l í annan reit og þriðja reit samkvæmt leiðbeiningum frá kennara. 
-Nem. skrifa Lási – Lalli í síðasta reit. 
-Nem. teikna og lita laufblöð í efsta reit. 
7. Myndverk – listsköpun 
Nemendur fá mislit blöð A4 til að líma laufblöð á blöðin og búa til myndverk. Vakin er 
athygli á lögun bókstafsins til myndsköpunar eða mynsturgerðar. 

Vísan um Lalla og Lása sungin af og til.      
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Stærðfræði og barnabókmenntir 

Kennsluáætlun fyrir 1. bekk.

Náms og kennslugögn: 

Sagan um Grámann, bækur, myndir og myndbönd um kýr og kindur. 

Kubbar, mælitæki hefðbundin og óhefðbundin, legókubbar eða aðrir kubbar sem hægt er að nota til þess að búa 
til kýr, kindur og fólk. 

Pappír, litir, skæri, lím, margskonar föndurvörur og verðlausir munir. 

Leikmunir og búningar. 

Saga: Grámann í Garðshorni. 

Íslenskar þjóðsögur II Jón Árnason 
1961

Útdráttur:  
Kóngur og drottning eru í ríki sínu og karl og 
kerling í koti sínu. 
Karlinn heyrði prestinn segja að sá sem gæfi 
eitthvað fengi það greitt þúsundfalt og þess 
vegna fór hann með kúna og hélt að hann 
fengi þúsund kýr í staðinn. 
Karlinn fékk Grámann í skiptum fyrir kú, en 
kýrin var eina björg karls og kerlingar svo að 
Grámann tók að sér að afla viðurværis fyrir 
karl og kerlingu. Hann stal sauðum , uxa og 
fleiru frá kónginum. Kóngur lagði þrautir fyrir 
Grámann sem hann leysti. Kom þá í ljós að 
Grámann var kóngssonur og giftist 
kóngsdótturinni og tók  karl og kerlingu í 
höllina til sín. 

Áhersla og markmið: 
Að auka orðaforða og skilning á hugtökum. 
Að vinna hlutbundið með fjöldahugtök, stærð, 
röðun, flokkun og samanburð. 

Rökstuðningur: 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber að leggja 
áherslu á  hugtakaskilning , umræður og samvinnu. 
Einnig skal leggja áheslu á talnavinnu, samanburð, 
flokkun og röðun. 

Nemendur geti tengt efnið við fyrri reynslu og tengt 
stærðfræðina daglegri umfjöllun. 
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Matsaðferðir: 

Kennari hlustar á umræður nemenda sem gefa 
til kynna skilning þeirra á efninu. 

Kennari metur verkefni nemenda varðandi 
atburðarás og úrlausnir. 

Kennari metur samvinnu og virkni í 
hópavinnu. 

Nemendur meta vinnu sína og viðhorf til 
verkefnisins. 

Framkvæmd / atburðarás: 

Lesa eða segja söguna sem framhaldssögu í nokkra 
daga. 
1. Umræður um það sem nemendum þykir 

athyglisverðast. 
2. Röðun: 
Hver hópur teiknar einhvern atburð úr sögunni og þeim 
síðan raðað í rétta atburðarás. 
Atburðir hverrar þrautar teiknaðir og raðað í rétta röð. 
- Samið leikrit, leikendur geta verið handbrúður eða 
börnin sjálf. 
3. Flokkun:  
- Aðalpersónur og aukapersónur teiknaðar og klipptar 
út og límdar á veggmynd með höll, skóglendi, koti og 
herbergjum inni í höllinni. 
- Nýting sauða: 
Hvað gæti einn sauður gefið af sér margar máltíðir ?  
( Kjöt, svið, slátur, lappir) 
Hvað annað gæti sauður gefið af sér ? (ull í föt, skinn í 
skó, gæru til skjóls) 
4. Samanburður:  
Stærðarmunur á sauð og uxa. Hvað ætli uxinn sé mikið 
stærri en sauðurinn ? 
- Bókasafnstími til að skoða myndir af þessum dýrum 
og fá nánari vitneskju um þau. Skoða hreyfimyndir af 
dýrunum. 
- Vettvangsferð á sveitabæ eða húsdýragarð. 
- Umræður: Hvað ætli húðin af uxanum sé mikið stærri 
en af sauðnum ? 
Hvað gæti belgurinn ( pokinn ) úr uxahúðinni verið 
stór ? 
5.  Talnavinna: 
Hvað duga fimm sauðir til matar í langan tíma ef 
einn sauður gæti dugað í 14 máltíðir ? 
Hve margir borða saman í kotinu, og hve margar 
máltíðir þurfa þeir á dag, en í eina viku, eða tvær 
vikur? 
Hvað gæti uxinn dugað í margar máltíðir ? 

Ígrundun kennarans: 

Gott er að nálgast stærðfræði sem tengist ævintýrinu svo sem stærðarmunur á húsdýrunum og magn afurða 
af þeim. Stærðfræðihugtökin verða börnunum skiljanlegri þegar þau eru notuð í leik þar sem eðlileg 
samskipti eiga sér stað. 
Hugvit og kænska koma fram í ævintýrinu og gefa tilefni til rökhugsunar og mikilvægi þess að vera snjall 
og hugmyndaríkur. 
Húsdýrin og afurðir af þeim gefa tilefni til samanburðar og nánari skoðunar á einkennum og eiginleikum 
þeirra. 
Bókstafurinn G kemur mikið fyrir í umfjöllun um Grámann í Garðshorni. 
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Upprifjun stafa/hljóðs
og ritun í 2. bekk. 

Markmið:

1. Að nemendur læri að draga rétt til stafs 
2. Að nemendur rifji upp stafina 
3. Að nemendur fái tækifæri til að semja sögur og ljóð  
4. Að nemendur skrifi sjálfir eða með aðstoð. 

Eins og fram kom í kennsluáætlun fyrir 1. bekk þar sem unnið er með bókstafinn Ss 
býr álfkona í borginni1 við Borgaskóla og jafnframt því að hjálpa henni í fyrsta bekk 
lærðu börnin bókstafina. 

Í öðrum bekk héldu þau leiknum áfram og rifjuðu upp stafina og héldu áfram að auka 
færni sína í lestri. Þá voru álfabörnin komin til sögunnar. 

Leið:
Leikur og ævintýri um álfkonu og álfabörnin hennar. Álfabörnin eru jafnmörg 
bókstöfunum og koma eitt og eitt eftir því sem stafirnir eru rifjaðir upp. 
Í skólabyrjun að hausti hjálpast bekkurinn að við að útbúa álfabörn úr bókstöfum og
þegar nemendur koma í skólastofuna sína í upphafi skóladags er búið að hengja upp 
álfabarn á töfluna og teikna talblöðru með krít/tússi og skrifa setningu í hana sem 
álfabarnið segir við nemendur. Í setningunni koma fram orð með stafnum sem rifja á 
upp.
Álfarnir birtast einn og einn og eru jafnmargir og bókstafirnir. Með hverjum álfi er 
kynnt nafn álfsins sem er bókstafur, hvernig eigi að skrifa stafinn og síðan eru fundin 
orð sem byrja á viðkomandi staf. 

Rök      Kennsluaðferðir

Leikir og ævintýri eru besta námsleið barna á 
þessum aldri og þessi leikur hefur verið 
reyndur með góðum árangri, þar sem börnin 
lögðu sig fram um að skrifa vel staf hvers álfs 
og sömdu sögur með orðum sem tilheyrðu 
sérstaklega hverjum álfastaf 

 Þjálfunaræfingar 
 Verklegar æfingar 
 Umræðu- og spurnaraðferðir 
 Innlifunaraðferðir og tjáning 
 Hlutverkaleikir 

                                                          
1 Klettahæð 
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Námsvinna – upprifjun bókstafa: 

Í skólabyrjun að hausti fá nemendur í hendur stafaspjöld (t.d. þau sem fylgja 
skriftarbókum). Með pappírsafklippum og öðru föndurefni búa þeir til álfa úr 
spjöldunum.  Álfarnir eru síðan hengdir upp á góðum stað í kennslustofunni og þess 
gætt að bókstafirnir sjáist vel. Einn og einn bókstafur er svo rifjaður upp í einu og  
þegar nemendur koma í skólann er búið að festa einn álf á töfluna, teikna talblöðru og 
skrifa setningu inn í hana.

Dæmi:

A-álfur er á töflunni og segir: ,,Afi og amma eiga afskaplega góð barnabörn”. Nemendur  
hjálpast að við að lesa setninguna. Hljóð stafsins er rifjað upp og stafdrættirnir. Síðan eru  
fundin fleiri orð sem fela í sér bókstafinn a og þau skrifuð upp á flettitöflu eða glæru eða  
þar sem nemendur sjá þau vel.  
Því næst skrá nemendur eitthvað af orðunum sem fundin voru í sérstaka bók. Eins mega  
þeir finna önnur orð. Þegar nemendur eru búnir að átta sig á leiknum má hylja stafinn á  
álfinum eða setja upp álf sem ekki er auðkenndur með bókstaf. Þá fá nemendur tækifæri til  
þess að spreyta sig á því hvaða staf ætlunin er að rifja upp þann daginn.

Álfur með bókstaf.

Þegar búið er að rifja upp alla stafi stafrófsins er hægt að láta tvo eða þrjá álfa standa 
á töflunni og fara eins að með stafasambönd. Dæmi: S og N standa saman og segja: 
,,Snati og Snotra eru sniðug”. Og svo er unnið á sama hátt og áður er lýst. 
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Bullusögur:

Bekkurinn hjálpast að við að búa til 
bullusögu. Tilgangurinn er að vinna með 
ákveðinn staf eða stafasamband. Í upphafi er 
ákveðið hvaða staf eða stafasamband er 
verið að vinna með. Kennarinn skráir söguna 
t.d. á flettitöflu, glæru eða tölvu með 
skjávarpa svo nemendur geti fylgst með 
framvindunni. Markmiðið er að reyna að 
koma eins mörgum orðum með viðkomandi 
staf/stafasambandi inn í söguna og mögulegt 
er. Ákveðnar eru reglur um hvernig farið er 
að. t.d. gæti þá fyrsti nemandinn byrjað að 
semja, annar tekið við og svo koll af kolli. Eða 
nemendur rétt upp hönd og kennarinn bent á 
þann sem á að taka við. Mikilvægt er að allir 
séu virkir í sögugerðinni. Þegar sagan er búin 
er hún útbúin í hendur nemenda  þannig að 
þeir geti unnið með hana á mismunandi hátt. 
T.d  fundið ákveðinn fjölda orða með stafnum 
í sögunni og skráð á blaðið, veitt orð/stafi eða 
litað. Það er hægt  að teikna eitthvað úr 
sögunni, ljúka sögunni skrifa framhald hennar 
eða svara spurningum úr henni. 

Bullusaga sem nemendur í 2. bekk sömdu 
saman um stafina– D-P-B-Y-Ý: 

Ýsa var að drekka lýsi. Þegar hún var búin að 
drekka lýsið sagði hún:  
“Nammi, namm, lýsi.” Ýsan sagði þetta af því 
að hún hafði aldrei smakkað lýsi. Síðan kom 
pítsa með pepperóní og sá ýsuna drekka 
lýsið.”Mig langar að smakka lýsi “. Ýsan 
sagði já, þú mátt smakka lýsi. 
Þegar pítsan smakkaði lýsið þá varð hún 
alveg brjáluð, henni fannst það svo vont. 

Glærusögur:

Tveir eða fleiri nemendur skrifa  
sögu saman. Þeir gera síðan myndir  
sem eiga að tengjast sögunni.  
Myndirnar eru teiknaðar með glærutússi  
á glærur. Hæfilegt er að skipta hverri  
glæru í fernt. Sagan er síðan lesin fyrir 
bekkjarfélagana. Höfundar skipta með  
sér verkum. Einn les, annar gætir þess  
að bregða  myndum á myndvarpann á  
réttum stöðum. Enn annar gæti svo haft  
það hlutverk að taka myndirnar af 
myndvarpanum.  

Myndskreytt glærusaga 
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Móðurmál – orðtök – 2.  bekkur 
Markmið:  

Að kynna fyrir nemendum orðtök til þess að auka málskilning þeirra.  
Nemendur læri nokkur algeng orðtök. 

Kveikja: 
Kennarinn notar leikbrúðu sem er handbrúða og fær leikbrúðuna til að segja 
nokkur orðtök tengd líkamanum. 

Umræður:
Orðtök eru einstök orðasambönd sem oftast eru ekki fullgerð setning, heldur 
fast orðasamband. Mörg þessi orðasambönd hefur fólk notað öldum saman af 
því að þau þykja snjöll og  í þeim felst ákveðinn vísdómur. 
Leikbrúðan notaði orðtak, hvernig á að skilja það ? 

Orðtakið:  

Snúa bökum saman 
Merking orðtaksins: 

Vinna saman að einhverju, veita hvort öðru aðstoð. Orðtakið er komið úr 
hernaði þar sem gott var að snúa baki að baki svo óvinurinn gæti ekki gert árás 
aftan frá. 

Framkvæmd:
1. Einu orðtaki varpað á tjald og rætt um hvernig beri að skilja það. 
2. Nemendur leika orðtakið. 
3. Nemendur túlka orðtakið myndrænt. 
4. Nemendur skrifa orðtakið  í þar til gerða bók /möppu. 
5. Nemendur fara heim með orðtakið og sýna foreldrum eða afa og ömmu. 
6. Hópur nemenda hjálpast að ásamt kennara við að skrifa sögu eða frásögn 

þar sem orðtakið kemur fyrir í samhengi.  
7. Orðtakið fest upp á vegg ásamt myndverki sem túlkar það. 

Þegar búið er að kynna ofanskráða möguleika á úrvinnslu við kynningu orðtaks má 
kynna fleiri orðtök og gefa nemendum tækifæri til að velja hvernig þeir vinna með 
orðtakið og þá tekið tillit til færni og áhuga. Afkastamiklir nemendur geta unnið með 
mörg orðtök á meðan seinvirkir vinna aðeins með eitt. Hreyfisnjallir sækja líklega í að 
leika orðtakið á meðan rýmissnjallir óska eftir að vinna myndrænt og málsnjallir að 
semja málsgreinar með orðtakinu. Viðfangsefnið er einstaklingsmiðað sem gefur 
tilefni til margskonar þyngdarstiga og er mjög athafnamiðað.  

Dæmi um nokkur orðtök: 
1. Láta eitthvað eins og vind um eyru þjóta -  merkir að látast ekki heyra eitthvað. 
2. Komast í hár saman -  merkir að lenda í hörðum deilum, menn rifu í hár hvors 

annars.
3. Brjóta heilann um eitthvað – velta einhverju rækilega fyrir sér. 

Mörg fleiri orðtök eru vel skiljanleg fyrir unga nemendur og vekja oft kátínu við 
túlkun og nánari úrvinnslu auk þess að efla málskilning. 
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Stærðfræði fyrir 2. bekk – stöðvavinna,  5 stöðvar. 

Mismunandi form -  í pappír – á pinnabretti – með rökkubbum – mynsturgerð. 
Kastfimi – stigagjöf - útreikningar.

Á hverri stöð verða leiðbeiningar til nemenda svo að þeir geti unnið sjálfstætt, 
en kennarinn þarf að kynna leiðbeiningarnar og sjá til þess að allir skilji þær. 
Hann fylgist síðan með hvernig nemendur leysa viðfangsefnin. Gátlisti með 
nöfnum nemendanna og æskilegu vinnuferli hverrar stöðvar gæti verið hjálplegur 
til að merkja við hvernig hverjum nemendum gengur.  

Efni: Pappír 20x20 í ýmsum litum 

Nemendur mega velja eina örk og 
brjóta hana horn í horn, klippa síðan 
eftir hornalínunni og hafa þá fengið 
tvo þríhyrninga. 
Spurt er hvort hægt sé að búa til 
fleiri þríhyrninga úr þessum tveimur 
og hve marga þríhyrninga sé hægt að 
búa til?
Þegar lokatala þríhyrninga úr þessum 
tveimur fyrstu þríhyrningum er 
fundin mega nemendur stöðvarinnar 
búa til myndverk úr þríhyrningunum, 
allir saman eða hver og einn fyrir 
sig. Nemendur mega skiptast á 
þríhyrningum eftir stærð og lit.

Efni: Pinnabretti, teygjur, litir, blýantar, 
pappír með áteiknuðum punktum eins og á 
pinnabretti.
Nemendur reyna að svara eftirfarandi 
spurningum með því að vinna með teygjurnar á 
pinnabrettinu. 
- Hve margar lengdir ( beina ferla ) er hægt 

að fá á pinnabrettinu ? 
- Hvað getur ein teygja náð yfir mikið svæði ? 

Teiknið á pappír með áprentuðum punktum 
lögun á einhverju sem ein teygja nær yfir. 

- Hve margskonar ferhyrninga er hægt að 
gera á pinnabretti ? 

- Hve margskonar þríhyrninga er hægt að gera 

Efni: Dagatöl
Nemendur fá dagatöl sem sýna allt árið og finna 
svör við eftirfarandi spurningum með því að 
skoða dagatal. 
- Á hvaða vikudegi átt þú afmæli? Hvað er 

langt þangað til, eða ef þú ert búin/n að 
eiga afmæli á þessu ári hvað er langt síðan?

- Á hvaða vikudegi er öskudagur ? 
- Hvaða mánuður verður eftir 5 mánuði hér 

frá?
- Hvenær er sumardagurinn fyrsti ? 
- Hvenær er þjóðhátíðardagur Íslands ? 
- Hvað eru margar heilar vikur í mars, eru 

einhverjar hálfar ? 
- Hvað köllum við 6 mánuði í röð ? 
- Hvenær er skírdagur ? 

Á 1. stöðinni kemur í ljós hvort nemendur 
vilja ná sem flestum stærðum af 
þríhyrningum eða hvort þeir skipta þeim 
öllum svo oft að úr verði eintómir örsmáir 
þríhyrningar. Hægt er að stjórna vinnunni 
eftir því hvort lögð er áhersla á 
stærðarhlutföll eða bara fjöldann. Ef vinna á 
með stærðarhlutföll má benda á að í hvert 
skipti sem einum þríhyrningi er skipt í 
tvennt má taka til hliðar annan og skipta 
hinum. Á þann hátt verða engir tveir 
þríhyrningar jafn stórir. Ef tveir eða fjórir 
vinna á þennan hátt sitt með hvern lit geta 
nemendur reynt að finna sömu stærð hver 
hjá öðrum án þess að rugla saman eignum 
sínum. Skoða má hvort einhverjum dettur í 
hug að móta ferhyrninga úr 
þríhyrningunum. 

Á 3. stöð má leita eftir fleiri hugmyndum 
um merkisdaga. 
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Efni: Rökkubbar, litir og pappír

Nemendur teikna mismunandi 
mynstur sem þeir búa til úr 
rökkubbum…
-Reynið að gera sem flestar 
gerðir af mynstrum, nýtið ykkur 
margskonar lögun,lit og stærð. 

Efni: Nokkrar keilur eða flöskur með sandi í, 
kasthringir, skráningarblöð, blýantar, límband 
sem límt hefur verið á gólfið með þremur 
mismunandi fjarlægðum frá keilunum. 
Nemendur á stöðinni prófa fyrst minnstu 
fjarlægðina frá keilunum og reyna að kasta 
einum hring á hverja keilu og fá eitt stig 
fyrir að hitta á hverja keilu. 
 Allir í hópnum taka þátt og skiptast á. 
- minnsta fjarlægð gefur ……….1 stig 
- næst minnsta fjarlægð gefur…2 stig 
- lengsta fjarlægð gefur…………3 stig  
Nemendur skiptast á að skrá stigin hver 
fyrir annan. Stigin eru síðan lögð saman fyrir 
hvern einstakling og fyrir hópinn í heild. Hver 
einstaklingur geymir niðurstöður sínar til að 
bera saman hvort hann nái fleiri stigum þegar 
honum gefst tækifæri til að prófa síðar. 

Á 2. stöð og 4. stöð mætti breyta til þannig að 
tveir og tveir félagar vinna saman á þann veg að 
þeir sitja hvor á móti öðrum með skólatösku eða 
annað skilrúm á borðinu á milli sín svo að þeir 
sjái ekki hvað hvor um sig er að gera.  
    Örn er á 2. stöð og býr til mynstur á 
pinnabrettið og Rúnar á að reyna að gera eins 
mynd á sitt pinnabretti eftir því sem Örn segir 
honum , en Rúnar á bara að hlusta og fara eftir 
fyrirmælum Arnar án þess að spyrja. 

     Katrín og Gunnvör eru á 4. stöð með rökkubba 
og sitja hvor á móti annarri með skilrúm á 
borðinu á milli sín. Katrín lýsir fyrir Gunnvöru 
hvernig hún byggir úr rökkubbunum, en Gunnvör 
veit ekki hvort Katrín byggir úr kubbunum eða 
raðar þeim í mynd, nema Katrín lýsi vel hvað hún 
er að gera því að Gunnvör má ekki spyrja. 

Í báðum tilvikunum reynir mjög á hugtakanotkun 
og hugtakaskilning. 
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Samþætting námsgreina 
þemaverkefnið pappír 

Dæmi um skipulag fyrir 3. bekk. 
Kennararnir Bára Elíasdóttir og Snædís Valsdóttir í Vogaskóla í Reykjavík unnu 
verkefnið á námskeiði um náttúrufræði hjá Gunnhildi Óskarsdóttur lektor. Þær 
prófuðu verkefnið í tveimur bekkjum með góðum árangri. 

Markmið verkefnisins var að: 
 Vekja nemendur til umhugsunar um ,,pappírsflóðið” í umhverfinu 
 nemendur fræðist um hvernig pappír verður til 
 hvetja nemendur til umhverfisvænnar notkunar á pappír 
 nemendur geri einfaldar athuganir og temji sér skipulagða framsetningu og nákvæmni 

í vinnubrögðum 
nemendur þjálfist í að vinna saman og auki orðaforða sinn og skilning á hugtökum.

Kveikja að verkefninu: 
Kennarar söfnuðu heima hjá sér, yfir eina viku öllum hreinum og þurrum pappír sem 
hefði átt að henda og komu með afraksturinn í skólann. Þegar nemendur komu í 
skólastofuna var pappírinn í hrúgu á einu borðinu. 

Umræður:
Nemendur ræddu um pappírshauginn og 
kennarar skráðu niður hugmyndir og 
athugasemdir nemenda, sem síðan voru 
látnar hanga á vegg í stofunni.

Heimavinna:
Foreldrum var sent bréf með kynningu á 
verkefninu og um tilgang heimavinnunnar. 
Nemendur fengu eyðublöð með sér heim til 
að skrá niður pappírsnotkun heimilisins.  
Niðurstöður úr þessari skráningu voru unnar í 
skólanum og settar upp í súlurit. 

Viðfangsefni:
1. Fræðsla um feril pappírs-hvernig 

hann er búinn til. 
2. Athugun á  
- styrkleika pappírs, 
- þykkt pappírs. 
- hvaða pappír dregur mestan vökva. 
- hver er léttastur til að gera skutlur, 
- hver er sterkastur til að gera bát sem 
flýtur á vatni. 
3. Vettvangsferð í Kassagerðina. 

Mat:
Eftirtalin atriði voru metin meðan vinna 
nemenda fór fram: 

1. Hópvinna  
- frumkvæði-tillitssemi- áhugi 
2. Umræður 
- þátttaka-hlustun 
3. Vettvangsferð 
- eftirtekt-hlýðni 
4. Einstaklingsvinna 
- sjálfstæði-vinnusemi 

Á næstu síðu má sjá hvernig kennararnir skipulögðu kennslu í náttúrufræði með 
samþættingu margra annarra greina svo sem landafræði, kristinfræði, stærðfræði, 
samfélagsfræði, tónmennt, mynd- og handmennt og íslensku. 
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Náttúrufræði 
Hvernig verður pappír til? 

 Skógar 
 Timbur 
 Pappír 

Ýmsar tegundir pappírs. 
 Athuganir 

Pappír flokkaður eftir þykkt. 
Styrkur pappírs. 
Er hægt að skrifa í gegnum pappír? 
Hvaða pappír svífur lengst? 
Hvaða pappír dregur mest í sig? 
Hvers konar pappírsbátar fljóta best? 

Vettvangsferð í Kassagerð Reykjavíkur. 

Notkun á pappír 
 athuganir heima 
 spara pappír. 

Mynd- og handmennt
Endurvinnsla pappírs 
-gerð korta 
notum ,,ruslpappír” til 
að gera listaverk eða 
nytjahlut 
Pappírshorn úr 
morgunkornspakka 
Unnið úr pappamassa 
Servéttur (tau í stað 
pappírs).

Landafræði 
Hvar vaxa trén 
sem notuð eru í 
pappír?
Hvaða leið fara 
þau til íslands? 

Stærðfræði 
Flokkun
-súlurit
-verðkönnun
-samanburður 
-útreikningur í 
sambandi við 
að spara 
pappír

Pappír

Kristinfræði 

Bókrollur 
Steintöflur

Íslenska:

Sögur: Pappírs-Pési 
Ljóð: Semja ljóð 
Ritun: Lífið án pappírs 
Viðtöl: hverjir nota 
      endurunnin pappír? 
      Hverjir fara með pappír 
      í endurvinnslu? Hvernig
      pappír er notaður 
      heima? 
Orðasöfnun

Samfélagsfræði 

Hvað notaði fólk á Íslandi áður 
til að skrifa á.
Ferð í Handritastofnun

Tónmennt: Hljóð 
framleidd með pappír 
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Líffræði - köngulær - samþætting námsgreina
3. bekkur

Kennari:
Gunnhildur Grétarsdóttir í Grandaskóla í Reykjavík. Verkefnið var unnið og prófað í 3. bekk í 
tengslum við námskeið hjá Gunnhildi Óskarsdóttur lektor. 

Umræður:
Köngulær-hvað vitum við um köngulær  
og hvað vitum við ekki?

Skráning:
Skráðar voru spurningar sem við vildum fá 
svör við og svör sem við þegar vissum.

Námsvinna:
Ákveðið var að gera sameiginlega 
köngulóarbók bekkjarins.  
Börnunum var skipt í hópa og átti hver hópur 
að gera eina blaðsíðu í bókinni.

Efni:
Þykkt karton úr Kassagerðinni,  
svo bókin varð stór. 

Köngulær: Hvað vitum við um þær og hvað viljum við vita? 

Köngulóa-
leikurinn:

Allir í hring og 
kasta garni á 

milli

Fæðan
þeirra

Listsköpun: 
Myndgerð, föndur, 

búa til vefinn 
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Umferðarreglur – strætisvagnar 
þemaverkefni fyrir 3. bekk

með hliðsjón af kenningum Howard Gardner 

Verkefnið var unnið af Guðbjörgu Ragnarsdóttur kennara í Hlíðaskóla á námskeiði 
hjá Erlu Kristjánsdóttur lektor þar sem fjallað var um kenningar Howard Gardner. 

Markmið:  
Að nemendur þjálfist í að fara eftir umferðarreglunum sem kenndar hafa verið. 
Að nemendur læri að nota strætisvagn. 

Upphaf verkefnis: 
1. Vettvangsferð frá Hlíðaskóla inn í Laugarnes í aðalstöðvar strætisvagna

Reykjavíkur. Strætisvagn var fenginn sérstaklega til að flytja nemendurna 
þangað. Þar var þeim kynnt starfsemi strætisvagnanna og hvers þarf að 
gæta þegar beðið er eftir strætisvagni við biðskýli eða þegar farið er út úr 
vagninum. Einnig hvernig ber að haga sér inni í vagninum. 

2. Vettvangsferð með strætisvagni nr. 6 niður að Tjörn í miðborg 
Reykjavíkur. Rifjað upp hvernig er að vera almennur farþegi í 
strætisvagni. 

Á næstu síðu er kennsluáætlun verkefnisins með hliðsjón af kenningum Howard 
Gardner.

Umferð á gatnamótum 
Veggmynd unnin af nemendum. 
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Fjölgreindarnámsskeið – haust 2000                                              

Strætisvagnar 
      -   umferðarreglur 

Umhverfisgreind
Strætisvagn sækir nemendur og fer með þá í Laugarnesið.  Rætt 
um umferðarreglur og kennd notkun strætisvagna og hvað ber að 
varast í tengslum við þá. 
Æfingaferð með leið 6 niður að tjörn, því verkefnið snýst um það. 

Rök og stærðfræðigreind
Þrautalausn unnin í tengslum við ferðina.
Unnið með hlutföll, áferð og mynstur  í 
myndverkinu.

Samskipta- og sjálfþekkingargreind
Unnið var í smáhópum og hafði hver og einn ákveðið hlutverk. 
Nemendur röðuðu sjálfir í hlutverkin. 
Hópurinn bar ábyrgð á því að þeirra verki væri lokið 
Átta sig á því í hverju ég er góður og nota það í verkið. 
Meta hvernig mér gekk í öllum þáttum verksins (sjálfsmat). 

Málgreind
Umræður um ferðina og hvað við lærðum. 
Skrifuð frásögn. 
Ort regluljóð (rappljóð) Rýmisgreind.

Unnið með víddir og dýpt.  Mikil áhersla á hvað 
hægt er að gera til að setja myndina í þrívítt form. 
Skipulagt hvernig hægt sé að raða inn á 
myndflötinn þannig að öll atriði fái að njóta sín. 

Hreyfigreind
 Farið í leiki á endastöð strætisvagna. 
 Ýmsar æfingar í að fara yfir götu og þjálfun í öðrum lærðum þáttum. 
 Hráefni í mynd m.a. sótt út (drengir sáu um það). 
 Dansað við regluljóðið. 

Tólistargreind
- Rappað reglulagið okkar. 
- Sungið Hjólin undir strætó og

Áfram , áfram bílstjóri. 
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Benedikt búálfur 
Áætlunin er unnin með nemendur 3. bekkjar í huga og er þemaverkefni þar sem margar 
námsgreinar eru samþættar. Undirbúningur hefst viku áður. Nestistímar eða lestrartímar 
eru notaðir til að lesa fyrstu bókina um Benedikt búálf og hlusta á geisladiskinn. 
Hugmyndir að meginverkefnum: 

Bókmenntir – búa til sögur um álfa (þrjár kennslustundir). 
Íþróttir – búa til álfadans (tvær kennslustundir). 
Ljóð – semja ljóð um álfa (tvær kennslustundir). 
Tónmennt – syngja lög um álfa t.d. Benedikt búálf (tvær til þrjár kennslustundir). 
Myndmennt – myndskreyta söguna, stór mynd, málverk (fjórar kennslustundir). 
Stærðfræði – finna út stærð álfa, athuga hendur, fætur, nef, haus (tvær til fjórar 
kennslustundir). 
Textílmennt – sníða og sauma föt á álfinn (tvær til fjórar kennslustundir). 
Smíði – búa til álf sem notar svo fötin sem saumuð eru í textílmennt (fjórar til sex 
kennslustundir). 
Tölvur – nota forritið Publisher til að búa til bókina fyrir sögurnar og ljóðin um 
álfana. 
Verkefnið getur tekið tvær til fjórar vikur en má einning vinna á nokkrum dögum.   
Endar á foreldrasýningu. 

Verkefnið er þemaverkefni og byggir á því að samvirkt nám sé notað. Æskilegt er að 
fjórir til fimm nemendur séu í hópi.  Verkefnið samþættir margar námsgreinar en 
einnig er hægt að taka atriði út úr verkefninu og nota þau óháð öðrum. Markmið er 
að nemendur öðlist meiri færni í lestri, ynnist hver öðrum og læri að vinna saman.  

Hlutverk:  
Stjórnandi: Stjórnar umræðum og hefur umsjón með að farið sé eftir settum 
reglum sem gætu verið á umræðublaði. Hugsanlega skiptir hann niður verkum með 
aðstoð kennara. 
Ritari: Skráir ákvarðanir og svör hópsins. Hann dregur saman og undirbýr til 
flutnings. Hann getur líka fengið einhvern annan til þessara starfa.  
Spyrill: Leitar að upplýsingum og áliti hópmeðlima. Teiknari 
Endurskoðandi: Hjálpar hópnum að skoða verkið,líta til baka og athuga hvernig 
gengur. Litari 
Eftirlitsmaður: Fylgist með því að allir skilji og nái settum markmiðum og skráir 
athugasemdir sínar á matsblað. 

Hlutverkin geta verið mismunandi frá degi til dags eftir því hvað verið er að vinna. 

Hugmyndir að reglum: 
Verið kyrr í hópnum ykkar, gangið ekki um stofuna að þarflausu. 

Talið saman í lágum hljóðum. 
Skiptið með ykkur verkum í hópnum. 

Hlustið hvert á annað og takið tillit til hugmynda og skoðana hvers annars. 

Verkið er unnið af Hrafnhildi Sævarsdóttur og byggir á hugmyndum um Samvirkt nám 
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Kennslustund / eining Markmið: 

Hvað verður gert? Þættir til minnis: Aðlögun og breytingar, gögn, 
hjálpartæki og ýmislegt fleira sem þarf að 
muna eftir fyrir einstaka nemendur eða 
hópa.   

Verkefni:  
Skrifa saman ævintýri um Benedikt búálf. 
Myndskreyta ævintýrið og gefa það út í bók. 
Fara í tölvu og finna upplýsingar um álfa. 

Kynning á verkefni (innlögn, kveikja til nemenda o.fl.) 
Nemendur minntir á að vinna saman og þeir eru minntir á 
hlutverkin sín. 

Má vera teiknimyndasaga eða bara….. 
Flæði kennslustundar: (verkefni, kennsluaðferðir, 
athafnaröð, tímamörk o.fl.) 

Samantekt (lok tímans, draga saman, setja fyrir 
heimavinnu o.fl)

Náms- og kennsluefni 

Íslenska – ritun 
1-4 x 40 mínútur 

Að nemendur læri að vinni saman.  
Að þeir þjálfist í sögugerð.   

Hópurinn skrifar saman nýtt 
ævintýri um Benedikt búálf. 

1. tími: Nemendur skoða heimildir og nota fyrri/eigin 
vitneskju um  álfa ath. hugarkort, finna sameiginlega 
u.þ.b. 5 atriði sem  eiga að koma fyrir í sögunni, skipta 
með sér verkum. 
1-3. tími: Ritun hefst 
3-4. tími: Myndskreyting hefst. 

Í lok hvers tíma ganga nemendur vel frá 
verkefninu sínu þannig að auðvelt er að byrja á 
því næst þegar það er á dagskrá. 

Bækur um Benedikt búálf 
Vefurinn www.alfheimar.is 
Videóspólan um Benedikt búálf 
Bækur um álfa og landafræðibækur 
Pappír, lím, litir , skæri og .......   
   www.alfheimar.is

Hlutverk nemenda: 
Stjórnandi: Stjórnar 
umræðum og hefur umsjón 
með að farið sé eftir 
settum reglum sem gætu 
verið á umræðublaði. 
Hugsanlega skiptir hann 
niður verkum með aðstoð 
kennara. 
Ritari: Skráir ákvarðanir og 
svör hópsins. Hann dregur 
saman og undirbýr til 
flutnings. Hann getur líka 
fengið einhvern annan til 
þessara starfa.  
Spyrill: Leitar að 
upplýsingum og áliti 
hópmeðlima. 
Endurskoðandi: Hjálpar 
hópnum að skoða verkið, líta 
til baka og athuga hvernig 
gengur.
Eftirlitsmaður: Fylgist með 
því að allir skilji og nái 
settum markmiðum og skráir 
athugasemdir sínar á 
matsblað. 
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Skilja allir hvað á að gera?

Hjálpast allir að? 

Eru allir vinir?

Eru allir virkir? 

Er hávaði í hópnum? 

Eru allir á sínum stað? 

Er góður andi í hópnum? 

Aldrei Stundum OftastAlltaf Námsgrein/verkefni 

Þetta er hugmynd af matsblaði sem hægt er að útfæra á ýmsan máta. 
Það er hægt að nota það eftir hvert verkefni eða ef samstarfið gengur ekki 
nægilega vel þá er hægt að nota það eftir hvern tíma. 
Hugmynd af foreldraskemmtun
Sagt frá verkefninu 
Lesið ljóð 
Lesið ævintýri 
Afhjúpaðar persónurnar 
Sýndur álfadansinn 
Söngur, einsöngur, kór, tónverkið spilað  
Myndlistarsýningin opnuð 

Álfakaffi – hér er hægt að bæta inn í þetta heimilisfræði (baka álfakökur og brauð) 
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Lestrarkennsla í 4. bekk. 

Markmið:
Nemendur öðlist leikni í raddlestri, framsögn og hraða í hljóðlestri. 
Nemendur þjálfist í að greina aðalatriði frá aukaatriðum í lesnu máli 
Nemendur fái tækifæri til að auka skilning sinn á lesnu efni 
Nemendur kynnist bókmenntum í lausu og bundnu máli. 

Leiðir:
Nemendur æfi upplestur bæði frumsamið efni og efni góðskálda til að 
flytja fyrir bekkjarfélaga, foreldra og aðra sem boðið er á að hlýða. 
Bækur um samfélagsfræði, kristinfræði og náttúrufræði eru til fyrir þennan 
aldurshóp og því raunhæft að nýta þann bókakost til að kenna nemendum 
ýmsa tækni við að tileinka sér efni þeirra, greina aðalatriði frá aukaatriðum 
og festa sér í minni með margvíslegri úrvinnslu. 

Kennsluaðferðir: 

Umræðu – og framsagnarnám. 
Leikræn tjáning. 
Samvirkt nám. 
Hópakennsla.
Leitarnám. 

Rök: 
Nauðsynlegt er að hefja þjálfun á margvíslegum lestri til framsagnar og 
skilnings um leið og nemendur hafa náð færni við að lesa allt venjulegt 
lesmál og að þau fái sem mesta möguleika til að njóta lesturs og velja sér 
efni eftir áhuga um leið og þeim er kynnt notkun bókasafna og þess 
fjölbreytileika sem þar er að finna. 

Framkvæmd:
Þegar nemandi fær nýja bók hvort sem um er að ræða sögubók eða 
fræðibók er eðlilegt að vekja athygli á hvernig skal bera sig að við að afla
grunnhugmynda um bókina.  
1. Titill bókarinnar. 
2. Hvað stendur á forsíðu og baksíðu ? 

- Höfundur/höfundar og útgáfuár. 
- Upplýsingar um innihald bókarinnar. 

3. Kaflaheiti, yfirheiti/undirheiti. 
4. Myndir.
Að lokinni þessari frumskoðun geta komið umræður um væntingar lesarans 
og ályktanir um innihald. 
Ef um fræðibók er að ræða gætu komið umræður um væntanlegt efni 
bókarinnar í heild og síðan um einstaka kafla. 
1. Hvað ætli nemendur viti um innihaldið að lokinni frumskoðun ? 
2. Hvað vildu þeir að væri í bókinni ? 
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Nemendur geta rætt svör við ofangreindum spurningum í smáhópum eða 
allur bekkurinn, en gott er að kennari eða nemendur sjálfir skrái þau 
efnisatriði sem upp koma. 
Þegar skipulegur lestur hefst ætti hver nemandi að lesa stuttan kafla í einu 
og ræða síðan við 1 – 2 félaga sína um hvað honum fannst athyglisverðast 
og bera saman hvort það sem fram kom við lesturinn var um eitthvað af því 
sem nemendur héldu í upphafi. 
Ýmsar lýsingar eru til um námstækni og gagnvirkan lestur þar sem 
nemendur fá ákveðnar lykilspurningar til að hjálpa sér við að tileinka sér 
skipulögð vinnubrögð. 

Þjálfuð framsögn: 
Í upplestri á samfelldum texta  þarf  tjáning að vera áheyrileg.
Eftirtalin atriði þarf að þjálfa. 

Raddblær getur verið margvíslegur og beiting raddarinnar er þjálfun sem 
fæst með því að leggja sig eftir efni þess lesmáls sem á að flytja. 
Dæmi um raddblæ: 

Leiðir til að auka skilning 

Dæmi um þjálfun til skilnings við lestur getur verið þannig að strikað er út 
7. – 10. hvert orð úr auðveldum texta og til að byrja með úr texta sem 
nemendur þekkja og þeir eiga að reyna að finna hvaða orð gæti hafa verið 
strikað út, eða hvaða orð gæti komið í eyðuna svo að merking textans 
skerðist ekki.

Mat að loknum lestri bókar 

Það getur verið samkomulag á milli nemanda og kennara hve oft nemandinn metur 
lesna bók skriflega og að það sé ákveðið áður en nemandinn byrjar á bókinni hvort 
hann skrifi um hana á eftir. 

Framburð – raddblæ – hreim – 
styrk– áherslu – þagnir – hrynjandi 
og hraða.

Gleðilegur – dapurlegur -  æsilegur – 
alvarlegur – gáskafullur – kaldur -hlýr – 
leiður – vandlætingafullur – undrandi – 
efins - með upphrópun. 
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Dæmi um hvaða atriði ættu að koma fram við skriflegt mat á bók. 

Nafn………………………………………………..Dagsetning……...…

Heiti bókar…………………………………………………………….... 

Höfundur bókar……………………………………………………….... 

Meginpersónur sögunnar……………………………………………………………….. 

Ný orð sem ég lærði ( 5 )……………………………………………………………….. 

Bókin var ………..frábær……………góð……………sæmileg…………ekki góð 

Endir bókarinnar var……..ánægjulegur…………….sorglegur 

Mér fannst athyglisverðast  ……………………………………………………………. 

Aðalefni sögunnar var………………………………………………………………….. 

Ég las bókina………..sjálf/ur………………..með hljóðbók 

………………………með tölvuforriti………með hjálp fjölskyldu/vinar. 

Orðaleikir til að auka skilning á lesnu og töluðu máli 

1. Orð í orði 
Finndu önnur orð í eftirfarandi orðum: 
Nemendur – ( endur – men ) 
Kennarinn – ( kenna – enn – en – ari – inn ) 
Grunnskóli – ( ól – óli – skó – grun(ur) – grunn(ur) ) 

2. Orðakeðja
Búið til orðakeðju þar sem seinni hluti samsetts orðs myndar fyrri hluta 
næsta orðs. 
Línudans – dansskóli – skólabók – bókabúð – búðarborð – borðstofa – 
stofuskápur – skápahurð – hurðarhúnn. 

3. Setning þar sem öll orðin hefjast á sama stafnum 
Fjörugir fiskar fara fljótt framhjá færinu. 
Smiðurinn smíðar sumarhúsið sem saumakonan  skreytir syngjandi. 

Lestrarkennsla þarf að vera stöðug allan grunnskólann, en um er að ræða að 
nýta leik og sköpun svo að lestur verði alltaf uppbyggjandi og veiti góðan 
félagsskap með sögupersónum sínum. 
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Gilitrutt

Tillögur að vinnu í 4. bekk út frá ævintýrinu um Gilitrutt 

    
   
      

Hér eru hugmyndir sem sýna hvað hægt er að tengja saman margar námsgreinar og 
um leið að gefa nemendum tækifæri til að velja viðfangsefni eftir áhugasviði. 

Myndskreyta  sögu 
myndasaga
veggspjöld

Föndur

Umræður 

Semja leikrit úr 
sögunni

Hreyfingar
léttar, þungar, 

tröllslegar

Velja ýmsar 
tröllasögur

Siðfræði sögunnar 

Finna
stærðfræði í 

sögunni

Orðtök og gátur 
um tröll 

Endursegja söguna á 
hljóðband

leikhljóð,
raddbeyting Semja tröllasögur 

og ljóð 

Hlutverkaleikir
og fingrabrúður

Semja dansa um 
tröll og velja 

tónlist 

Orðabók

Skrá orð sem 
nemendur skilja 

ekki

Vefaradans

Finna vísur 
um tröll 

Söngleikur og 
tröllavísur

Orð úr 
ullarvinnnu

Tröllaorð

Tröllaorð á 
landakorti

Tröll búin til 
úr steinum 

Þjóðminjasafn, 
ullarvinnsla 

Þurrka út 10. hvert orð í 
sögunni, skrá þau á spjöld 

og fá aðra til að raða þeim á 
rétta staði 
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Kennsluáætlun í málfræði í 4. bekk. 

Markmið:
Að nemendur upplifi og skilji mismun á orðflokkunum 

nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. 
Leiðir:

Nemendur ræði um umhverfi sitt svo sem skólastofuna þar sem svör við 
þremur spurningum eru takmörkuð við einstök orð. 

1. Spurning: Hvað er í skólastofunni ? 

2. Spurning: Hvernig lítur það út ?  

3. Spurning: Hvað er gert þar ? 
Rök:

Með því að skrá og raða orðunum eftir svörum við ofanskráðar spurningar 
flokkast þau eftir orðflokkunum þremur í nafnorð, lýsingarorð og sagnorð og 
um leið verður skilgreining orðflokkanna skiljanlegri. Að sjálfsögðu er hægt 
að beita ofanskráðum spurningum á hvaða vettvangi sem er og gott að hafa í 
huga mismunandi áhugamál nemenda. 

Kennsluaðferðir:
 Umræðu- og spurnaraðferð 
 Sjálfstæð skapandi viðfangsefni. 

Umræður – skráning. 
 Skólastofan – orðalistar – orðflokkar. 

Hvað er í skólastofunni ? Hvernig lítur þar út ?     Hvað er gert þar ? 

 Stólar    gamlir    sitja 
  borð    ný    skrifa 
  skólatöskur   fallegar   geyma 
  vaskur    hvítur    þvo 
  bækur    margar    lesa 
  ljós    góð    lýsa 

Einstaklingsmiðað 
nám 

Þrepaskipt námSamvirkt nám 

Aðlögun náms  Fjölgreind
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Svona mætti lengi halda áfram, en skráning orðanna getur farið fram á flettitöflu eða á 
mismunandi lit orðaspjöld þar sem ákveðinn litur er fyrir svarorð hverrar spurningar 
svo að á eftir megi festa upp saman öll samlit orð sem eru þá jafnframt í sama 
orðflokki.
Nemendur geta einnig skráð orðin í til þess gerða orðabók sem þeir eiga hver og einn.

Að lokinni orðasöfnun er forvitnilegt að raða saman einu orði af hverjum lit/orðflokki 
og reyna að mynda heila setningu með því að bæta við smáorðum eða spurnarorðum 
eftir því sem við á og þurfa þá jafnframt að breyta í eintölu eða fleirtölu, nútíð eða 
þátíð eða fallbeygja nafnorðin svo að hver setning verði eðlileg. Gott er að vinna slíka 
vinnu í smáhópum þar sem nemendur hjálpast að og ræða saman um hverju þarf að 
breyta við gerð setningar úr orðflokkunum þremur. Sumir nemendur ná ekki að 
komast lengra en að móta nokkrar setningar, en aðrir geta samið sögur þar sem þeir 
blanda orðunum saman. Öðrum hentar að myndskreyta setningarnar /söguna. 

Leikir
Neðanskráðir leikir eru meðal margra annarra leikja góðir til að auka fjölbreytni í 
móðurmálskennslu. Þeir efla skilning á málfræði, auka orðaforða og gefa um leið 
tækifæri til leikrænnar tjáningar. Einnig gefa þeir kímnigáfu lausan tauminn. 
Nafnorðaleikurinn getur vakið athygli á nafnkunnum einstaklingum úr Íslandssögunni 
eða hverjum öðrum í fortíð og nútíð.  

Sagnorðaleikur
Nemendur geta búið til sagnorðaleik  þar sem einn eða tveir nemendur eiga að leika 
sagnorð og hinir að reyna að finna hvaða sagnorð er verið að leika. 

Saga með eyðum fyrir lýsingarorð 
Nemendur semja sögu um eitthvað sem gæti gerst með þeim sjálfum sem 
sögupersónum. Skildar eru eftir eyður við öll nafnorð, en síðan er auglýst eftir 
lýsingarorðum og þau skráð í eyður sögunnar um leið og þau eru sögð. Nauðsynlegt 
er að allir í bekknum eða samstarfshópnum eigi einhver lýsingarorð í sögunni. Sagan 
er síðan lesin upp fyrir bekkinn og vekur yfirleitt kátínu, en varast ber að ljót eða 
skrýtin lýsingarorð séu notuð áfram um einhvern sem fengið hefur slíkt orð af 
tilviljun í sögunni. 

Nafnorðaleikur
Nemendur finna starfsheiti eða nöfn á frægum persónum og skrifa eitt nafn á spjöld 
sem síðan eru næld aftan á bekkjarsystkinin og þau eiga svo að reyna að komast að 
því hvaða nafn hangir aftan á þeim með því að spyrja hvert annað, en svör félaganna 
mega bara vera JÁ eða NEI svo að í þessum leik þjálfast vel myndun lokaðra 
spurninga, sem gefur tækifæri til að ræða mun opinna og lokaðra spurninga. 

Æskilegt er að nemendur læri leikina og stjórni þeim sem mest sjálfir, en að kennarinn 
sé alltaf tilbúinn til aðstoðar svo að ekki verði ósamkomulag um framkvæmd og 
leikreglur. 
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Söguaðferðin
Söguaðferðin er aðferð til að nálgast viðfangsefni í þemavinnu. Hún byggir á þeirri hugmynd 
að auðveldara er fyrir börn að læra efni ef það er sett fram í söguformi því að allar sögur hafa 
upphaf, miðju og endi, engar sögur eru endalausar. Helstu einkenni frásagnarinnar eru að í 
henni koma fram persónur, tími og staður. Þegar söguaðferðin er notuð þá er byggt á 
ákveðinni sögu sem myndar ramma um viðfangsefnið. Unnið er samkvæmt þessum ramma 
og gerir það kennaranum kleift að stýra verkinu markvisst. Hver sögurammi skiptist í sex 
dálka sem eru eftirfarandi:               

1. Kaflarnir eða söguþráður 
2. Lykilspurningar 
3. Viðfangsefni nemenda 
4. Bekkjarskipulag 
5. Efni og gögn 
6. Afrakstur 

(Björg Eiríksdóttir, 1992). 

Söguaðferðin er miðuð við þarfir nemandans og fellur því vel að þeirri hugmyndafræði að 
nám eigi að miðast við einstaklingsþarfir hvers og eins.  
Hafa þarf í huga að efnið gefi tilefni til að þróa skilning á hugtökum, auðvelt sé að samþætta 
það öllum námsgreinum og að það gefi möguleika á að nota fjölbreytt náms- og kennslugögn. 
Síðast en ekki síst þarf þemað að vera skemmtilegt og áhugavekjandi fyrir nemendur (Björg 
Eiríksdóttir, 1993). 
Þegar kennarinn velur þema til að 
vinna út frá leitar hann eftir 
hugmyndum hjá nemendum og 
byggir á þörfum þeirra og 
reynslu. Kennarinn getur skipt 
verkefnum á milli nemenda eftir 
getu og áhuga þeirra. Þegar vel 
tekst til eru nemendur virkir og 
upplifa vinnuna þannig að þeirra 
framlag skiptir máli. Þeim finnst 
þeir skapa söguna sjálfir jafnvel 
þó að kennarinn leiði vinnuna 
eftir fyrirfram ákveðnu formi.  
Nemendur taka virkan þátt í 
skipulagi verkefnisins og búa til 
líkön, myndir, persónur,    Fjallræðan, hópverkefni í 4. bekk 
persónueinkenni og lífshætti.    
Nemendur lifa sig inn í persónur, tjá tilfinningar sínar í gegnum þær og hafa þannig áhrif á 
framgang sögunnar. Þeir leita svara við ýmsum álitamálum sem upp koma í vinnunni og leiða 
hana þannig áfram (Bell, 1996: 12-13). 

Hér á eftir er kennsluáætlun fyrir 4. bekk sem samin var í tengslum við heimsókn bekkjarins í 
kirkju. Kennsluáætlunin er byggð á hugmyndafræði söguaðferðar. 
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LækjarskóliLækjarskóli
Viðhorfakönnun nemenda til skólans

1. bekkur

Þetta er mynd af því sem mér finnst
skemmtilegast að gera

í skólanum

Þetta er mynd af því sem mér finnst
Ekki skemmtilegt

í skólanum

Segðu
okkur hvað þér finnst

um skólann:
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Bókasafn

Stafa-
karlarnir

Atburðar-
blöð

Lesa

Tónmennt

íslensku
val

Sýndu okkur hvað
þér finnst um ........
með því að lita
blöðrurnar.

GulurGrænn Rauður

Mér finnst það
skemmtilegt.

Mér finnst
það

leiðinlegt.

Mér finnst
það allt

í lagi.

Stærðfræði-
bækur

1 + 2 =3
Viltu reyna

1 A

Heima-
vinna

Syngja

Heimilis-
fræði
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Læra með
öðrum

íþróttir

Vinnubók og
stafabók

Leika
leikrit

Mynd-
mennt

Þrautalausnir í 
stærðfræði

Frímínútur

Stærðfræði
svæði

Dans

Læra hjá
kennaranum

Leikjaval

Föndur
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Ef ég mætti ráða heilum skóladegi
þá yrði hann svona:
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