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Námsumhverfi er nokkuð sem allir hafa einhverja reynslu af og skoðun á hvernig það 

mótar nemendur og nám þeirra. Í þessari rannsókn var spurt um jákvætt og neikvætt 

námsumhverfi í framhaldsskóla og háskóla. Þátttakendur voru 23 og komu úr sálfræði- og 

kennaradeild Háskóla Íslands, bæði voru grunn- og framhaldsnemendur spurðir með 

hálfstöðluðum viðtölum. Algengasta uppröðunin sem nemendur lýstu í námi sínu var í 

öllum tilvikum borðaraðir eða fyrirlestarsalir. Þegar spurt var um neikvætt námsumhverfi í 

háskóla nefndu allir þátttakendur, í báðum hópum, fyrirlestur sem aðalkennsluaðferð. 

Þegar nemendur voru beðnir um að meta mikilvægi kennara, námsefnis og samskipta við 

aðra nemendur kom fram hópamunur í skoðun á jákvæðu umhverfi en ekki í neikvæðu. 

Sálfræðinemar töldu kennarann mikilvægastan í að skapa jákvætt umhverfi en 

kennaranemar mátu samskipti við aðra nemendur mikilvægust. Í neikvæðu umhverfi töldu 

báðir hópar námsefni hafa mest að segja.  
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Learning environment is something that we all know and how it affects students and their 

learning. In this study participants were asked about positive and negative learning 

environments in two types of Icelandic schools, secondary schools and university using 

semi structured interviews. A total of 23 students from the psychology and education 

departments of the University of Iceland participated. In both groups were undergraduate 

students and graduate students. Rows of tables and lecture halls were the most common 

line-ups reported by students. All participants named lectures as the main teaching method 

of negative learning environments at university. Students were asked to evaluate the 

importance of teachers, curriculum and communication with other students. The groups did 

not agree what was the most important factor in positive environments but did so in 

negative environments. In positive environments psychology students chose teacher but 

teacher students chose communication with other students. In negative environment both 

groups were unanimous that curriculum was the most important factor.   
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Inngangur 

Flestir ef ekki allir geta tekið undir það að námsumhverfi hafi mikil áhrif á okkur, bæði á 

góðan og slæman hátt (Roskos og Neuman, 2011). En hvað er átt við með námsumhverfi? 

Skipta má námsumhverfi í mismunandi flokka þar sem umhverfið getur haft ólík áhrif og ekki 

er sama hvaða hluta þess athyglinni er beint að. Ef til vill beinist hún að uppröðun í stofunni, 

hitastigi eða hávaða frá blaktandi gluggatjöldum. Slíkir hlutir falla undir efnislegt 

námsumhverfi eins og rannsókn Veltri, Banning og Davies (2006) gefur dæmi um. Samskipti í 

kennslustofunni og andblær skólans eru aftur á móti dæmi um félagslegt og huglægt 

námsumhverfi. Ekki má gleyma því að tækni spilar sífellt stærra hlutverk í daglegu umhverfi 

og þar er námsumhverfi engin undantekning. Tækni fellur bæði undir efnislegt umhverfi, til 

dæmis tölvur í kennslustofu, og félagslegt umhverfi, til dæmis kerfi til að halda utan um 

kennslu, glósur, verkefnaskil og samskipti milli nemenda og við kennara. Ekki er þó víst að 

samskipti sem eiga sér stað með hjálp tækni séu með öllu sambærileg því sem gerist þegar 

fólk hittist augliti til auglitis (Falloon, 2011) og því er mögulega betra að skilgreina tækni sem 

sérstakan flokk námsumhverfis.  

Með þetta í huga verður námsumhverfi skipt í þrennt í þessari ritgerð: i) Efnislegt 

námsumhverfi, ii) félagslegt og huglægt námsumhverfi og iii) tæknilegt námsumhverfi, þó 

vissulega geti þessir flokkar skarast í einhverjum tilfellum. Í þessari rannsókn er horft á 

námsumhverfi í víðtækum skilningi og það ekki bundið við efnislegt umhverfi, heldur nær 

það einnig til þeirra hluta sem falla undir tækni og félagslegt- og huglægt námsumhverfi, svo 

sem samskipti og andblæ í kennslustofunni. Leitast verður við að átta sig á reynslu nemanda 

af námsumhverfi sínu, það er að segja hvað telja háskólanemar að einkenni gott og slæmt 

námsumhverfi í framhaldsskólum og háskólum. Rætt var við 23 nema úr sálfræði- og 

kennaradeild sem ýmist voru í grunn- eða framhaldsnámi um reynslu þeirra af námsumhverfi 

á þessum tveimur skólastigum. 

En skiptir námsumhverfi máli? Graetz (2006) telur að námumhverfi skipti máli og lýsir 

mikilvægi námsumhverfis þar sem það getur stuðlað að jákvæðum tilfinningaviðbrögðum og 

haft góð áhrif á nám. Þar kemur einnig fram að óhagstætt efnislegt umhverfi getur haft 

neikvæð áhrif á nám. Sem dæmi um mismunandi áhrif umhverfis og mikilvægi þess, má 

nefna að í rannsókn Hill og Epps (2010) kusu nemendur fremur endurnýjaðar stofur (e. 

upgraded classrooms) þar sem lýsing var sérhæfð, borðpláss aukið, sætaraðir hækkaðar og 

tækjabúnaður bættur en hefðbundnar stofur (e. standard classrooms). Auk þess má nefna að 

námsumhverfi getur fylgt kostnaður, bæði við gerð þess og viðhald, því er mikilvægt að 
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námsumhverfi sé sem hagstæðast fyrir nám svo fjárfesting í því skili sem bestum árangri (Hill 

og Epps, 2010).  

Í nýlegri könnun (Trybus, 2015) þar sem forystumenn í menntamálum voru spurðir um 

námsumhverfi í sínum löndum bárust svör frá tíu aðilum frá sex löndum, þar á meðal Íslandi. 

Þar kom meðal annars fram að flestir (70%) kváðust sammála eða mjög sammála því að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir væru notaðar og meirihluti (56%) taldi kennara nota tækni á 

hverjum degi. Það sem forystumennirnir töldu einkenna hvetjandi námsumhverfi var meðal 

annars að það styddi við hvern og einn og mætti þörfum hans. Þeir nefndu einnig atriði sem 

tengdust efnislegu námsumhverfi, til dæmis að það byggi yfir sveigjanleika og rýmið væri 

viðunandi hvað varðar pláss, lýsingu og loftræstingu. Einnig voru nefnd atriði eins og að 

tækni væri ekki úrelt, nemendur væru virkir í námi sínu og kennarar starfi sínu vaxnir. Síðast 

en ekki síst voru nefnd atriði eins og að umhverfið hvetti nemendur til náms. 

Sennilega tengist námumhverfi hverju sinni sterklega þeim hugmyndum sem uppi eru um 

nám og kennsluaðferðir sem notaðar eru. Jafnframt á námsumhverfi sér langa sögu og hefur 

breyst í gegnum aldirnar. Nútímanámsumhverfi er til dæmis gagnólíkt því sem var meðal 

Forngrikkja þar sem nemendur og kennari stilltu sér ekki upp á ákveðinn hátt heldur löguðu 

sig að umhverfinu hverju sinni. Það form sem kom fram á miðöldum hefur þó haldið sessi 

töluvert lengi, sem sagt að nemendum sé raðað upp fyrir framan kennara sem miðlar þeim af 

visku sinni í formi fyrirlestrar (Park og Choi, 2014). Undanfarin ár hefur sveigjanleiki þó 

aukist víðast hvar í kennslustofum, til dæmis með tilkomu færanlegra húsgagna, þó enn eimi 

eftir af hefðbundnum fyrirlestarstofum (Roskos og Neuman, 2011). Auk þess hefur tækni sett 

svip sinn á námsumhverfi í auknum mæli og nemendur þurfa að tileinka sér nýja hæfni með 

tilkomu hennar auk hins hefðbundna náms. Námsumhverfi þarf því að búa yfir mörgum 

eiginleikum svo sem að hægt sé að breyta því, það búi yfir sveigjanleika og eins að það 

tileinki sér nýjungar (Trybus, 2015). 

Hér hefur komið fram að námsumhverfi breyttist tiltölulega lítið í áranna rás og ef til vill 

voru menn lítið að velta fyrir sér hversu gott eða slæmt það var. Það réðst einfaldlega af 

aðstæðum hverju sinni. Í nútímanámsumhverfi hafa orðið miklar breytingar ekki hvað síst 

með tilkomu tækninnar en aldagamalt fyrirkomulag er þó lífseigt. Í skólasamfélagi okkar tíma 

er gerð krafa um gæði náms og er því áhugavert og nauðsynlegt að huga að og skoða hvaða 

áhrif námsumhverfi hefur þar á. Þessu verki er ætlað að kanna reynslu þátttakanda af því hvað 

sé gott og slæmt námsumhverfi í framhaldsskóla og háskóla. Byrjað er að kanna hvað áður 

hefur verið rannsakað og ritað um þessi efni. Þá verður skoðað hvað aðalnámskrá hefur um 
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námsumhverfi að segja. Námsumhverfi er mjög víðfeðmt hugtak og er því skipt upp í þrennt 

eins og áður kom fram, það er efnislegt, félagslegt og huglægt og loks tæknilegt. Jafnframt er 

gluggað í íslenskar rannsóknir á námsumhverfi. Í lokin verður rannsóknarspurningum varpað 

fram og síðan greint frá rannsókn á reynslu 23 háskólanema á námsumhverfi sínu á tveimur 

skólastigum. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er minnst á 

ýmislegt sem viðkemur efnislegu, tæknilegu, félagslegu og huglægu námsumhverfi. Þar 

kemur fram að hlutverk kennara er meðal annars að stuðla að námsumhverfi sem veitir 

nemendum hvatningu. Kennarar eiga að hafa réttlátar vinnureglur. 

Skólabragur kemur víða við sögu í námskránni og er hugtak sem líklega er sambærilegt við  

andblæ eða andrúmsloft. Meðal annars kemur fram að kennarar eigi að stuðla að því að 

skólabragur sé góður og einnig að samskipti séu góð. Jafnframt á skólabragur að miðast við 

sex grunnþætti: sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð, jafnrétti, sköpun, lýðræði og 

mannréttindi. Þá er rætt um jafnréttismenntun í sambandi við námsumhverfi og að 

skólabragur í skólum þurfi að vera jákvæður og umhverfið heilsueflandi. 

Gerð er sú krafa að námsumhverfi sé örvandi, auk þess sem minnst er á mikilvægi þess að 

það sé styðjandi, hvetjandi og fjölbreytilegt.  Þá þarf námsaðstaða að stuðla að árangursríku 

námi. Einnig er rætt um félagslegt umhverfi nemenda og félagslegt heilbrigði sem byggist á 

félagslegri virkni og heilbrigðum og jákvæðum samskiptaháttum.  

Tækni fær einnig nokkra umfjöllun í námsskránni þar sem minnst er á það hlutverk sem 

tæknin gegnir í nútímasamfélagi, jafnt í leik sem skólastarfi. Tækni og grunnþátturinn læsi 

tengjast til dæmis í orðum eins og starfrænu læsi og miðlalæsi sem talað er um í aðalnámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Efnislegt námsumhverfi 

Efnislegt umhverfi er óhjákvæmilegur hluti af námsumhverfi og er alltaf til staðar þar sem 

nám fer fram. Það á sér ýmsar birtingarmyndir sem haft geta áhrif á nemanda og nám hans, 

bæði á góðan og slæman hátt (Graetz, 2006). 
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Efnislegir áhrifaþættir í námsumhverfi 

Í rannsókn Veltri, Banning og Davies (2006) voru nemendur spurðir um reynslu sína af 

námsumhverfi. Þættir sem nemendur töldu að hefðu neikvæð áhrif á sig og nám sitt voru til 

dæmis óhreyfanleg húsgögn. Plássleysi var líka nefnt þar sem óþægilegt væri að þurfa jafnvel 

að sitja á gólfinu vegna þrengsla. Mikilvægt var fyrir nemendur að sjá glærur kennara til að 

halda athygli við efnið. Hávaði hafði líka mjög truflandi áhrif á nemendur, allt frá miklum 

hávaða, til dæmis frá byggingaframkvæmdum til umhverfishljóða eins og suðs í myndvarpa 

eða blaktandi gardína. Birtustig varð líka að vera rétt, ef of dimmt var hætti nemendum til 

þess að missa frekar athygli og verða þreyttir. Einnig var mikilvægt að rétt hitastig væri í 

stofunum og að nemendur og kennarar gætu stillt hitastig og loftkælingu.  

Það sem nemendur töldu að hefði jákvæð áhrif á sig og námsumhverfi sitt var til dæmis að 

geta séð töflu eða glærukynningu kennara óháð því hvar þeir væru í kennslustofunni. Annað 

sem áður hefur komið fram er að húsgögn væru færanleg svo kennslustofan gæti þjónað 

margs konar kennsluaðferðum, til dæmis auðveldað hópavinnu. Einn nemandinn benti á kosti 

þess hvernig stofan væri hönnuð, upphækkandi sæti auðvelduðu nemendum að beina strax 

athygli að því sem skipti máli. Nemendur bentu líka á mikilvægi þess að ljós í kennslustofu 

gæfu kennara aukið svigrúm til fjölbreyttra kennsluaðferða. Líka voru nefnd atriði eins og 

litaval, bjartir litir væru ákjósanlegri heldur en dökkir. Einnig var bent á mikilvægi þess að 

andblærinn í stofunni væri glaðlegur (e. cheerful) (Veltri, Banning og Davies, 2006). 

Efnislegt umhverfi hefur greinilega ýmis áhrif og því var fróðlegt að vita hvort  

þátttakendur rannsóknarinnar nefndu atriði úr efnislegu umhverfi sem orsök truflunar. 

Athyglisvert var líka að vita hvort fram kæmi hópamunur þar á segja munur á milli sálfræði- 

og kennaranema eða munur á góðu og slæmu námsumhverfi. 

Uppröðun í stofu  

Einn hluti efnislegs námsumhverfis er uppröðun sem getur ráðið því hvaða kennsluháttum sé 

hægt að beita. Ef borð eru fest niður í röðum sem vísa í átt að kennara ýtir það frekar undir að 

fyrirlestur sé haldinn en ekki samvinnuaðferðir eða umræður. Við getum gert okkur í 

hugarlund kennara sem gengur inn í slíka kennslustofu en hann hafði hins vegar í huga að 

nemendur sætu í skeifu til að auðvelda umræður í hópnum. Hvað á hann að gera? Hætta við 

umræðurnar eða reyna að stuðla að umræðum í umhverfi sem er ekki hagstætt til slíks? Efla á 

gagnrýna hugsun nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og umræður eru ein 

leið að því marki. Það er því ekki að ástæðulausu að margir sem skrifa um efnislegt umhverfi 

í skólastofunni leggja áherslu á sveigjanleika (Graetz, 2006; Veltri, Banning og Davies, 2006; 

Roskos og Neuman, 2011) sem meðal annars felst í því að geta fært til húsgögn í 
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kennslustofunni svo þau henti betur kennsluaðferðum sem beita skal hverju sinni. Þar sem 

námsumhverfi helst í hendur við kennsluhætti er ef til vill ákjósanlegt að geta boðið upp á 

fjölbreytt námsumhverfi eins og bent er á í grein Park og Choi (2014).  

Kidd og Czerniawski (2010) benda á mikilvægi þess að huga fyrirfram að uppröðun áður 

en nemendur ganga inn í stofuna og kennari hafi uppröðun sem hentar hverju sinni. Þeir tala 

líka um að uppröðun í kennslustofu sé hluti af agastjórnun og með henni sé hægt að móta 

umhverfi þar sem nemendur skilja strax til hvers umhverfið er, sem sagt til þess að læra. Þeir 

gefa verðandi kennurum ráðleggingar um fimm mögulegar uppstillingar í kennslustofu með 

tilliti til þriggja mikilvægra atriða. Í fyrsta lagi að kennarinn hafi rými til þess að hreyfa sig 

um stofuna. Í öðru lagi að kennarinn geti séð framan í alla nemendur og þannig myndað 

augnsamband sé þess þörf og síðast en ekki síst að uppstilling henti því sem á að vinna að 

hverju sinni.  

Uppstillingarnar sem þeir leggja til eru meðal annars tígullaga uppröðun borða; nemendur 

eru í hópum en geta jafnframt séð kennara og töflu sé þess þörf. Önnur uppstilling er að raða 

borðum þannig að nemendur sitji í skeifu og geti séð bæði aðra nemendur og eins töflu og 

kennara. Þá er nefnd uppröðun með hópavinnuborð aftast í stofunni en fremst er svæði fyrir 

umræður þar sem stólum er raðað í hring, einnig að borðin séu í röðum þar sem tveir og tveir 

sitja saman og síðast en ekki síst hópavinnuborð sem eru á víð og dreif um stofuna en ein hlið 

borðanna er upp við vegginn (Kidd og Czerniawski, 2010). 

Í rannsókn Burgess og Kaya (2007) á kynbundnum viðhorfum til sætaskipunar í 

kennslustofum var rætt við 912 nema (e. college students) og munur á fjórum uppstillingum 

skoðaður: i) Borðum raðað í skeifu, ii) stólar með áföst borð (e. tablet-arm chairs) í röðum, 

iii) borðaraðir með lausum stólum og iv) borð þar sem nemendur sátu í litlum hópum. 

Kynjamunur kom fram þar sem drengjum leið best (e. feeling at ease) í uppröðun þar sem 

borðin voru í röðum með lausum stólum og eins í skeifulaga uppstillingu en stúlkum leið best 

(e. feeling at ease) ef borðum var raðað þannig að þau mynduðu litla hópa og eins ef stólum 

með áföstu borði var raðað upp í raðir. Sú uppstilling að raða borðum upp til að mynda litla 

hópa virtist ýta mest undir félagsleg samskipti. Þar á eftir kom skeifulaga uppstilling. 

Nemendur höfðu meira pláss þegar þeir sátu í stólum með áföstum borðum eða skeifu sem 

dró úr líkum á því að þeir væru truflaðir af öðrum nemendum. Eins bauð meira pláss upp á 

meiri afslöppun. Uppstillingar þar sem nemendur sneru allir í sömu átt, buðu upp á minni 

samskipti á milli nemanda heldur en ella. 
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Fróðlegt væri að vita hvað væri algengasta uppröðun í jákvæðu- og neikvæðu 

námsumhverfi í framhalds- og háskóla, hvort að hægt væri að breyta uppröðun og hvort að 

henni hefði verið breytt. 

Sætaskipan og áhrif hennar á nám 

Gerð var rannsókn af Park og Choi (2014) á mismunandi kennslustofum í Kóreu, annars 

vegar kennslustofum sem byggðust á því að virkt nám færi fram (e. active learning classroom) 

og hins vegar hefðbundnum kennslustofum (e. traditional classroom). Rannsóknin á 

hefðbundnu kennslustofunum leiddi í ljós að finna mætti tvenns konar svæði sem stuðla 

misvel að námi nemanda. Þessi svæði eru kölluð skuggavæði (e. shadow zone) og gullin 

svæði (e. golden zone) en eins og nafnið gefur til kynna stuðla gullin svæði betur að námi en 

skuggasvæðin að mati nemanda. Skuggasvæðin er að finna aftast í kennslustofu þar sem 

útsýni er takmarkað. Þetta getur stuðlað að áhugaleysi og takmarkað skilning nemenda auk 

þess að bjóða hættunni heim í sambandi við truflun, til dæmis er meira freistandi að fara í 

tölvuleik eða tala við sessunauta þegar ekki er hægt að fylgjast vel með í kennslustund. 

Gullnu svæðin eru hins vegar fremst í stofunni og fyrir miðju. Kostir sem nemendur nefndu 

voru til dæmis að þar sé auðveldara að halda áhuga og einbeitingu auk þess sem auðveldara sé 

að hafa samskipti við kennarann. Þessi sæti bjóða líka upp á besta útsýnið á töfluna. Færri 

komast hins vegar að en vilja á gullnu svæði í kennslustofunni, meðal annars vegna tíma sem 

það tekur að fara á milli kennslustunda. Svæðaskiptingin ýtir undir mismunun þar sem ekki fá 

allir sömu skilyrði til þess að stunda námi sitt vel. 

Útbúin var stofa sem stuðlar að virku námi (e. active learning classroom) við SoongSil 

háskólann, meðal annars til að reyna að draga úr ókostum skuggasvæða þannig að fleiri gætu 

fengið notið kosta gullnu svæðanna. Stofan var búin mörgum skjáum svo hægt var að sýna 

fleiri en eina glærusýningu í einu og allir höfðu tæknifæri til þess að fylgst með. Stofan tók 

ekki eins marga nemendur og áður, einungis 30 í stað 100, og því var uppröðun öðruvísi en í 

hefðbundnu kennslustofunum þar sem nemendur sitja í hópum við hringlaga borð. 

Kennaranum var einnig gert kleift að vera færanlegri með því að notast við púlt á hjólum og 

var því ekki bundinn við einn ákveðinn stað eins og áður. Upplifun nemanda af 

kennslustofunni var rannsökuð með spurningalista-könnunum. Í ljós kom meðal annars að 

nemendur spurðu frekar spurninga og tóku frekar þátt í kennslustund, í þessari gerð af 

kennslustofu heldur en í hefðbundnum kennslustofum. Auk þess áttu nemendur frekar í 

samskiptum við kennara og sín á milli og áhugi þeirra á viðfangsefninu jókst (Park og Choi, 

2014).  
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Mismunandi kennslustofur virðast henta ólíkum viðfangsefnum. Í áðurnefndri rannsókn kom 

fram að hefðbundnar kennslustofur hentuðu betur til þess að vinna verkefni sem byggðu á 

kenningum og til þess að leggja staðreyndir á minnið. Kennslustofur sem byggðu á virku 

námi hentuðu hins vegar betur til ýmiskonar hópavinnu, vinnu sem byggist á því að beita 

kenningum í raunverulegum aðstæðum og eins þegar vinna þarf að því að sameina 

upplýsingar, skoðanir og hugtök (Park og Choi, 2014).  

Af þessu má ráða að sætaskipan hefur ýmis áhrif á nemendur og því væri fróðlegt að vita hvar 

þátttakendur sem að svöruðu viðtalsspurningum um námsumhverfi veldu sér sæti þegar að 

þeir höfðu tækifæri til þess. Eins væri gaman að vita hvort að munur væri á sætavali milli 

sálfræðinema og kennaranema. 

 

Hefðbundnar eða endurnýjaðar kennslustofur? 

Í rannsókn Hill og Epps (2010) voru 237 viðskiptafræðinemar beðnir um að deila reynslu 

sinni af tvenns konar kennslustofum, annars vegar á endurnýjuðum kennslustofum (e. 

upgraded classrooms) og hins vegar hefðbundnum kennslustofum (e. standard classrooms). 

Nemarnir voru í tveimur áföngum þar sem hver áfangi var kenndur tvisvar, annað skiptið í  

hefðbundinni stofu og hitt skiptið í endurnýjaðri stofu. Stofurnar voru ólíkar til dæmis með 

tilliti til þess hversu marga nemendur þær rúmuðu, hvort hægt var að slökkva og kveikja á 

hluta ljósanna, tækjabúnaðar og mismunandi sæta. Færri nemendur komust fyrir í sætum í 

hefðbundnu kennslustofunum og þar voru ekki tölvur fyrir alla nemendur eins og í 

endurnýjuðu stofunum. Í endurbættu kennslustofunum var um hækkandi sætaröð að ræða og 

hægt var að kveikja og slökkva á hluta ljósanna en ekki í þeim hefðbundnu. Helstu 

niðurstöður voru þær að nemendur töldu að stofur sem voru endurnýjaðar væru betri en 

hefðbundnar kennslustofur. Nemendur voru líka yfir höfuð ánægðari með endurnýjuðu 

stofurnar og nutu þess betur að vera í tíma, töldu sig læra meira og að kennarinn væri 

skipulagðari. Atriði sem virtust skipta nemendur máli voru til dæmis þægilegri vinnuaðstaða, 

sem sagt stólar og borð, sveigjanleg lýsing og uppröðun í stofu. Nemendur kusu fremur 

upphækkandi röð borða heldur en að borðin væru öll í sömu hæð, ef til vill hefur það að gera 

með að auðveldara sé að fylgjast með. Nemendur töldu að öll þessi atriði hefðu meira að segja 

um gæði námsumhverfisins heldur en tölvur í kennslustofunni (Hill og Epps, 2010). 

Athyglisvert væri að vita hvort að nemendur sem að svöruðu spurningum um reynslu sína af 

námsumhverfi nefndu atriði eins og sveigjanleg ljós eða þægilega vinnuaðstöðu í svörum 

sínum. 
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Félagslegt og huglægt námsumhverfi 

Námsumhverfi er ekki bara efnislegt. Þættir sem erfitt er að mæla nema út frá upplifun 

einstaklingsins, til dæmis samskipti, eru ekki sýnileg á sama hátt og borð og stóll og mætti því 

flokka til annars konar námsumhverfis, það er félagslegs- og huglægs. 

Samskipti 

Morris (2012) bendir á mikilvægi þess að námsumhverfi sé staður þar sem nemandi er 

óhræddur, geti treyst kennara sínum og sé öruggur. Gott andrúmsloft sé mikilvægt og að það 

einkennist af hvatningu og stuðningi. Gott andrúmsloft auðveldi bæði nám og samskipti.  

Ediger (2009) telur ýmsar leiðir færar til að gera námsumhverfi betra, til dæmis að taka 

tillit til tilfinninga nemanda og hlúa að þeim. Bæta megi samskipti með því að reyna að koma 

í veg fyrir stríðni, stuðla að gagnkvæmri virðingu þrátt fyrir ólíkan bakgrunn og hafa reglur 

þar sem lögð er áhersla á kurteisi í samskiptum. Hann bendir jafnframt á mikilvægi hópavinnu 

og þess að nemendum sé hrósað þegar þeir standa sig vel. Pausch (2008) tekur undir 

mikilvægi góðrar hópavinnu og telur að hún eigi að einkennast af virðingu og gagnkvæmri 

tillitsemi auk þess sem tekið er tillit til umhverfisaðstæðna sem geta haft áhrif á nemendur, 

eins og til dæmis að allir séu vel úthvíldir, saddir og líði ekki illa vegna kulda. 

Af ofangreindri umræðu má sjá að jákvæð samskipti skipta nemendur og námsumhverfið 

máli, því verður fróðlegt að vita hvernig þátttakendur lýsa reynslu sinni af samskiptum, til 

dæmis hvort að stuðlað hafi verið að jákvæðum samskiptum og eins hversu mikið þeir meta 

mikilvægi samskipta við samnemendur sína. Fróðlegt væri að vita hvort hópamunur kæmi 

fram. 

Kennari og þáttur hans í  félagslegu og huglægu umhverfi 

Al-Hamdan (2007) bendir í grein sinni á mikilvægi andblæs (e. classroom climate) fyrir 

nemendur og nám þeirra. Þar geta kennarar og annað starfsfólk skóla oft skipt miklu máli. 

Dæmi um atriði tengd kennara sem geta haft áhrif á samskipti í kennslustofunni er framkoma 

kennara, til dæmis svipbrigði, tjáning, augnsamband og orðaval sem eflaust hefur líka áhrif á 

hversu vel kennarinn nær sambandi við bekkinn (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).   

Í grein Al-Hadam (2007) er fjallað um skoðanir kennaranema á bekkjarstjórnun (e. 

classroom management). Þátttakendur voru alls 137 kennaranemar sem hugðust kenna á 

ýmsum skólastigum, 86,1% voru konur. Notaðir voru listar með 25 spurningum sem áttu að 

varpa ljósi á viðhorf kennaranemana til bekkjarstjórnunar háskólakennara þeirra. Meirihluti 

þátttakenda (59,1%) taldi að kennarar gæfu gott fordæmi. Nemendur sem töldu að kennarar 

sínir hvettu sig til dáða (e. provided motivation) voru 40,8%. Meirihluti þátttakenda (69,4%) 

var hlynntur því að umræður væru notaðar í kennslustundum. Meirihluti taldi að kennarar 
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sínir sýndu stranga bekkjarstjórnun í tímum eða 71,5%. Bent er á að margt annað en bein 

agastjórnun sé hluti af bekkjarstjórnun, til dæmis hvort nemendur fá að tjá sig. Að lokum eru 

nefndar nokkrar leiðir til að bæta bekkjarstjórn í háskóla, til dæmis að halda námskeið fyrir 

kennara, hvetja kennara til að hrósa nemendum og vera þeim fyrirmynd um hegðun í 

kennslustofunni, vera til dæmis ekki með farsíma, mæta á réttum tíma og reykja ekki (Al-

Hadam, 2007). Bekkjarstjórnun á margt sameiginlegt með því sem Ingvar Sigurgeirsson 

(2013) kallar kennslulag. Undir kennslulag fellur til dæmis verkstjórn, hlustun, 

spurningatækni og hrós kennara til nemanda. 

Uhl (2010) gagnrýnir kennslu í háskólum í Ameríku fyrir að tengja ekki nóg við lífið og 

líðandi stund heldur að feta troðna slóð og þar af leiðandi geti kennslan orðið leiðinleg. Hann 

vill að kennsla stuðli að því að nemendur verði færari í samskiptum (e. relationships) og lýsir 

aðferð sem hann telur stuðla að því sem hann kallar að ná beygjunni (e. steering into the 

curve). Máli sínu til stuðnings dregur hann fram reynslusögur úr eigin starfi þar sem að hann 

hafði notað þessa aðferð. Í einni sögunni fá nemendur sjálfir að reyna hversu miklar ályktanir 

eru oft dregnar af klæðnaði fólks og hvernig hann hefur áhrif á skoðanir. Önnur saga fjallar 

um kunnuglega spurningu fyrir kennara, sum sé hvort á að reyna að komast yfir tiltekið efni á 

settum tíma eða grípa tækifæri sem myndast í kennslustundinni til að dýpka námsefnið og 

tengja það við raunveruleikann. Uhl fjallar líka um mikilvægi þess að sjá hvern og einn 

nemanda sem manneskju með sína kosti og galla og telur að oft sé æskilegt að tala um það 

sem að allir eru að hugsa um eða beina athygli sinni að en kunna ekki við að nefna, það er að 

segja að tala um fílinn í kennslustofunni. Þannig má draga úr óæskilegum uppákomum og 

eins stuðla að því að nemendur tjái sig. Að lokum fjallar hann um mikilvægi þess að taka það 

ekki persónulega þótt eitthvað komi fyrir í kennslustund eins og til dæmis þegar að einhver 

sofnar eða mætir of seint (Uhl, 2010). Þar sem honum er hugleikið að nemendur bæti sig í 

samskiptum og þroskist sem persónur, má sjá að hann hugar ekki síður að huglægu umhverfi 

kennslustofunnar en því efnislega. Þetta er því gott dæmi um hvernig kennari getur lagt sitt af 

mörkum til að bæta þennan hluta námsumhverfis.  

Flestir geta verið sammála um að kennarar skipti máli fyrir námsumhverfi en hvað finnst 

fólki einkenna góðan kennara? Í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) nefnir hún nokkur 

atriði sem bæði nemendur og kennarar telja að góður kennari hafi tamið sér í framkomu sinni 

við nemendur sína en þau voru virðing, umhyggjusemi og sanngirni. Af þessu má því álykta 

að samskipti skipti máli fyrir nemendur og námsumhverfi þeirra. 
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Sjá má að kennari getur haft þó nokkur áhrif á námsumhverfi og því væri fróðlegt að vita 

hversu miklu máli þátttakendur telja að hann skipti, hvort að munur sé á sálfræði- og 

kennaranemum eða munur eftir skólastigi eða góðu og slæmu námsumhverfi. 

Tilfinningalegt andrúmsloft  

Tilfinningaleg viðbrögð við umhverfinu skipta líka máli eins og Graetz (2006) bendir á. Ef  

nemandanum líður vel í umhverfinu eru meiri líkur á betri námsárangri og nemendur kjósa 

heldur það umhverfi sem þeim líður vel í til að læra. Immordino-Yang og Damasio (2007) 

benda á mikilvægi tilfinninga fyrir nám út frá taugalíffræði, þar sem tilfinningar meðal annars 

hjálpa fólki við að færa þá þekkingu sem það hefur aflað sér í skóla yfir á raunverulegar 

aðstæður. 

Fleiri hafa bent á mikilvægi tilfinninga fyrir nám þótt almennt sé ekki mikið fjallað um þátt 

þeirra í námi. Tilfinningar hafa meðal annars áhrif á hversu vel einstaklingnum gengur að rifja 

upp atriði sem hann hefur reynt eða lært. Sé tilfinningalegt álag of mikið getur það hindrað 

nám, því má námsumhverfi ekki valda of miklu tilfinningalegu álagi hjá nemendum. Sett er 

fram líkan til að útskýra hvernig sjálfsstýrt nám (e. self-directed learning) fer fram og 

gagnvirkni nemandans í slíku námi við fjóra megin þætti: viðfangsefni (e. content), umhverfi 

(e. context), nám (e. learning) og ferlið (e. process). Allir þættir í líkaninu gætu haft 

tilfinningaleg áhrif á nemandann, þótt vissulega séu tilfinningaviðbrögð einstaklingsbundin. 

Algengt er að fullorðnir námsmenn stundi sjálfstýrt nám (Rager, 2009) og því má ef til vill 

skoða líkanið með hliðsjón af kennslu á framhaldsskóla- og háskólastigi og átta sig betur á því 

hvað geti haft áhrif á tilfinningar og þar með nám fullorðinna námsmanna. 

Það er því að ýmsu að hyggja þegar kemur að félagslegu og huglægu námsumhverfi. Góð 

samskipti eru undirstaða fyrir góðan andblæ og gott námsumhverfi. Kennari og framlag hans 

getur líka skipt miklu máli (Al-Hadam, 2007) auk þess sem tilfinningar nemanda geta haft 

áhrif á nám (Graetz, 2006; Immordino-Yang og Damasio, 2007; Rager, 2009).  

Gaman væri að vita hvort þátttakendur nefna andblæ í kennslustofunni og hvort þeir tiltaki 

mismunandi andblæ eftir því hvort að þeir séu í jákvæðu eða neikvæðu námsumhverfi. 

Tæknilegt námsumhverfi 

Tæknin er stór hluti af daglegu lífi og námi fólks og í tækninni geta falist ný tækifæri en líka 

nýjar hindranir. Tæknilegt námsumhverfi er tiltölulega nýtt af nálinni og að ýmsu leyti ólíkt 

námi í hefðbundinni kennslustofu. Augljóst er að ýmsir vankantar geta verið á tæknilegu 

námsumhverfi þar sem ekki er komin eins mikil reynsla á það og hefðbundið námsumhverfi. 
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Ýmsa galla hefur þó verið reynt að bæta, til dæmis hefur verið fundið upp tölvuforrit sem 

leggur mat á skilning nemanda út frá svipbrigðum þeirra og því geta kennarar brugðist við líkt 

og í hefðbundinni kennslustund (Kuan, Tien-Chi, Hung, Yen og Chen, 2013). 

Vissulega býður tæknilegt nám upp á meiri sveigjanleika þar sem nemendur geta stundað 

námið víðsvegar að, án þess að þurfa að flytja og eins á þeim tíma sem hentar þeim sjálfum 

(Qin, Zheng og Li, 2014). Ef til vill gæti þó verið einhver hætta á því að nemendum finnist 

þeir vera einangraðir, sérstaklega í þeirri gerð náms þar sem allir eru ekki á sama tíma í 

námsumhverfinu heldur eftir hentugleika hvers og eins (Falloon, 2011). Tæknilegt 

námsumhverfi getur verið af ýmsum toga og eitt dæmi um slíkt er sýndarnámsumhverfi. 

Sýndarnámsumhverfi 

Gerð var rannsókn á reynslu 22 nýsjálenskra háskólanemenda, bæði framhaldsnema og 

grunnnema af sýndarkennslustofu (e. virtual classroom) (Falloon, 2011). Beitt var bæði 

megindlegum og eigindlegum aðferðum. Langflestir voru ánægðir með notkun 

sýndarkennslustofunnar en óvissa nema um hvernig væri hægt að nota tæknina hafði þó 

hamlandi áhrif á samskiptin. Virtust nemendur eiga miserfitt með að nýta þá hæfni sem þeir 

höfðu áður öðlast til samskipta í sýndarkennslustofunni.  

Ónóg tækniþekking á umhverfinu gat einnig hamlað nemendum, til dæmis þegar kom að 

kynningum og eins var nefndur sá ókostur að erfiðara væri að lesa í áheyrendur í 

sýndarkennslustofunni en í hefðbundinni kennslustofu. Munurinn á að hitta manneskju augliti 

til auglitis eða eiga samskipti um tölvu væri meðal annars að ekki væri hægt að sjá 

líkamastjáningu viðmælanda. Annar þátttakandi tók í sama streng og taldi að 

sýndarkennslustofa, þrátt fyrir sína kosti, gæti ekki komið í staðinn fyrir að hitta manneskju 

augliti til auglitis. 

Nánast allir nemendur töldu að sýndarkennslustofan gæti auðveldað samvinnu nemanda til 

muna, sérstaklega þegar kom að hlutum eins og samskiptum og að deila með sér gögnum. 

Sumir áttu þó erfitt með að tjá sig innan sýndarkennslustofunnar og töldu þeir það stafa af 

takmörkuðum umhugsunartíma. Nokkrir bentu á að maður þyrfti að vera gagnrýninn á 

tækninotkun, hún þyrfti að gegna skýru og hagkvæmu markmiði. Einn af göllum 

sýndarkennslustofunnar er að hún virðist ekki ná að framkalla eins mikla dýpt í nám nemenda 

eins og önnur kennsluúrræði geta gert (Falloon, 2011). 

Truflunaráhrif af tækni 

Tækni auðveldar nemendum og kennurum að nálgast upplýsingar en skapar um leið marga 

möguleika til afþreyingar sem bjóða upp á hættu á aukinni truflun í kennslustofunni. Truflunin 
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getur smitað út frá sér, ekki bara þeir sem sitja við tölvuna verða fyrir truflun heldur líka 

nemendur í kring. Þar sem tæknin er hönnuð með það í huga að kveikja athygli notandans 

getur verið erfitt fyrir kennarann að keppa við hana, þrátt fyrir góðan ásetning nemenda um að 

ætla að fylgjast með (Graetz, 2006).  

Kennarar tóku eftir því að það var ekki alltaf betra að kenna í stofum þar sem hver og einn 

nemandi hafði aðgang að tölvu, því þær juku hættuna á truflun. Því er ef til vill ekki þörf á að 

allar kennslustofur innihaldi slíkan búnað nema gerðar séu kröfur um notkun á tölvu í 

sambandi við námsefnið. Sumir nemendur kusu jafnvel að hafa sína eigin fartölvu meðferðis 

þrátt fyrir að standa til boða afnot af tölvu í kennslustofunni (Hill og Epps, 2010). 

En hvað er til ráða til að minnka truflun af völdum tækni í kennslustofunni? Í stað þess að 

banna að nota tækni, mætti nota hana meira í kennslunni sjálfri eða til að auðvelda hópavinnu. 

Mikilvægt er að nemendur séu virkir í kennslustund, því þá er minni hætta á því að tæknin 

valdi truflun, og nauðsynlegt er að hafa reglur um tækninotkun. Mikilvægt er að kennarar geti 

gengið um stofuna og séð skjái hjá nemendum. Þessar aðferðir gætu mögulega dregið úr 

notkun tækni til annars en námstengdra hluta á meðan kennslu stendur (Graetz, 2006). 

Tækni er ekki óbilandi eins og flestir kennarar og nemendur hafa komist að í daglegu 

starfi. Tæknivandmál geta tekið tíma frá kennslu og valdið óþægindum eins og bent er á í 

grein Veltri, Banning og Davies (2006) en þar vekja nemendur sem talað var við, athygli á því 

að kennari gæti einbeitt sé betur að kennslunni ef að hann þyrfti ekki að fást við 

tæknivandamál. 

Tæknilegt námsumhverfi er þeim kostum búið að nemendur hafa meiri sveigjanleika í 

sambandi við staðsetningu og eins oft hvað varðar tímasetningu náms síns (Qin, Zheng og Li, 

2014; Falloon, 2011). Dæmi um ókosti er að tæknilegt námsumhverfi krefst mikillar 

tækniþekkingar og búi nemendur ekki yfir henni getur það jafnvel hamlað þeim í námi sínu. 

Samskiptin eru jafnframt ekki alltaf eins og þegar fólk hittist augliti til auglitis (Falloon, 

2011). 

Fróðlegt væri að vita hvað þátttakendur hefðu að segja um tækni, það er að segja hvort að 

gerð hefði verið krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi og ef svo væri hvort að það 

væri auðvelt og aðgengilegt í notkun. Einnig væri áhugavert að vita hvort að einhver 

þátttakandi tali um að tækni hafi valið truflun í kennslustund. 
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Íslenskar rannsóknir á námsumhverfi 

En hvernig er staðan í námsumhverfi í framhaldsskólum og háskólum á Íslandi? Eftir því sem 

næst verður komist hafa ekki verið gerðar margar athuganir á námsumhverfi á þessum 

skólastigum á Íslandi en þó má finna dæmi um slíkar rannsóknir. Til dæmis rannsakaði Sigrún 

Harpa Magnúsdóttir (2015) námsumhverfi í framhaldsskólum í MA verkefni sínu, sem var 

hluti af stærri rannsókn. Niðurstöður hópaviðtala við framhaldsskólanemendur bentu til þess 

að nemendur kysu helst það umhverfi sem byði upp á sveigjanleika. Vettvangsskoðun leiddi 

það í ljós að raðir voru algeng borðauppröðun í þeim kennslustofunum sem voru skoðaðar. 

Í annarri íslenskri rannsókn voru skoðaðar íslenskar grunnskólabyggingar bæði frá þessari 

og síðastliðinni öld. Munur kom fram á skólabyggingunum þar sem nýrri byggingarnar 

einkenndust af hópavinnu (e. teamwork), opnun (e. openness), sveigjanleika (e. flexibility) og 

flæði (e. flow) (Anna Kristín Sigurðardóttir og Torfi Hjartarson, 2011). Hönnun 

skólabyggingar virðist því hafa áhrif á hvaða möguleika umhverfið getur boðið upp á í 

sambandi við mismunandi kennslu, samstarf og blöndun hópa. 

 Eins og fram hefur komið er ýmislegt að breytast í íslensku námsumhverfi en þó virðist 

hið hefðbundna umhverfi og uppröðun enn vera ríkjandi. Athyglisvert væri að vita hvort að 

niðurstöður viðtala þar sem spurt er út í reynslu nemanda af námsumhverfi séu í samræmi við 

aðrar íslenskar rannsóknir til dæmis með tilliti til uppröðunar og kröfu um sveigjanleika.  

 Jafnframt væri fróðlegt að vita hver reynsla nema af námsumhverfi er. Til að leita svara 

við þeirri vangaveltu er varpað fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig upplifðu 

nemendur við sálfræðideild og kennaradeild námsumhverfi sitt í framhaldsskóla og háskóla? 

Hvað telja þeir einkenna jákvætt og neikvætt námsumhverfi? Er munur á reynslu milli 

skólastiga eða milli deilda? 

Rannsóknin  

Aðferð 

Þátttakendur 

Hentugleikaúrtak var tekið úr kennara- og sálfræðideild sem innihélt bæði grunn- og 

framhaldsnema við Háskóla Íslands. Alls voru þátttakendur 23 talsins; í sálfræðideild voru 

alls 12 nemar (8 grunnnemar og 4 framhaldsnemar) en í kennaradeild voru alls 11 nemar (4 

grunnnemar og 7 framhaldsnemar). Rúmur fimmtungur þátttakenda voru karlar eða 5 

þátttakendur af 23, þar af 2 í sálfræðideild og 3 í kennaradeild. Meðalaldur þátttakenda var 
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rúmlega 28 ár (28,5 ár). Meðalaldur kennaranema var tæplega 31 ár (30,8) og meðalaldur 

sálfræðinema var rúmlega 26 ár (26,3). Valið var að bera saman sálfræði- og kennaranema þar 

sem munur gæti verið á skoðunum þeirra um námsumhverfi út frá námi þeirra. Kennaranemar 

hafa til dæmis fengið kennslu og leiðsögn um ýmislegt tengt námsumhverfi svo sem 

kennsluaðferðir og borðauppröðun. Þeir hafa líka fengið að reyna á eigin skinni að vera 

beggja vegna borðsins, það er að segja bæði verið kennarar og nemendur. Mögulega gæti sú 

staðreynd haft áhrif skoðanir þeirra á námsumhverfi og þeir því haft aðrar skoðanir heldur en 

sálfræðinemar. Sálfræðinemar hafa hins vegar margir hverjir ekki reynslu af því að kenna og 

hafa því síður velt námsumhverfi fyrir sér út frá bæði sjónarhóli kennara og nemanda. 

Þátttakendur urðu við beiðni um þátttöku en þeim var safnað með því að tala beint við 

nemendur í matsal í Stakkahlíð, með símtölum eða með því að kynna rannsóknina í 

kennslustundum. Líka var brugðið á það ráð að senda mögulegum þátttakendum skilaboð með 

tölvupósti eða á Facebook. Eins var grennslast fyrir um hvort þátttakendur þekktu einhvern í 

sama hópi sem mögulega gæti haft áhuga á að taka þátt. Ef að svo var, voru þátttakendur 

vinsamlegast beðnir um að biðja þá að hafa samband við rannsakanda í tölvupósti eða með 

því að hringja. Sú söfnun bar ekki árangur þar sem enginn þeirra er þátttakandi benti á kom í 

viðtal. Af þeim sem að gáfu kost á sér, hættu níu við þátttöku og mættu ekki í viðtal. 

 

Spurningalistinn  

Í viðtölunum var notaður spurningarlisti og sjá má hann í heild sinni í viðauka 1. 

Undirspurningar fyrir hvert mismunandi umhverfi (jákvætt og neikvætt í framhaldsskóla og 

háskóla) voru alltaf eins og bornar upp í sömu röð. Byrjað var á því að spyrja þátttakendur um 

atriði sem tengdust efnislegu umhverfi, til dæmis uppröðun. Síðan var spurt út í félagslegt- og 

huglægt námsumhverfi, til dæmis samskipti. Þar á eftir var spurt um tækni. Næst var spurt um 

truflun í námsumhverfinu. Þátttakendur voru líka spurðir um hversu miklu máli þeir teldu 

kennara, námsefni og samskipti við aðra nemendur skipta. Að lokum voru nemendur beðnir 

um að útskýra af hverju tiltekið umhverfi væri gott eða slæmt. 

Til að minnka líkur á því að röð spurninganna skipti máli var helmingur hóps nema í 

sálfræði og kennaradeild spurður út í reynslu sína af námsumhverfi í framhaldskóla fyrst (sjá 

viðauka 1). Hinn helmingur hópsins var fyrst spurður út í námsumhverfi í háskóla og svo 

reynslu sína af framhaldsskóla. Að öðru leyti voru spurningarnar eins og reynt að gefa 

þátttakendum sem líkastar upplýsingar þar sem listarnir byggja á hálfstöðluðum viðtölum. 
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Ekki er víst að allir hafi skilið spurningarnar eins, sumir virtust eiga í meiri vandræðum 

með tilteknar spurningar en aðrir, reynt var þó að ganga úr skugga um að allir þátttakendur 

skildu spurningarnar á sem líkastan hátt. Þátttakendur voru spurðir út í svör ef þau voru ekki 

nógu skýr og spurningum þátttakanda svarað og útskýrt ef þess var þörf. 

 

Tækjabúnaður 

Við hljóðupptökur var notaður stafrænn vasahljóðriti til auðvelda gagnaúrvinnslu. Hlustað var 

á upptökurnar og svörin skráð á svarblað. 

Töflureiknirinn Excel var notaður  til að bera saman svör þátttakanda og reikna meðalaldur. 

Rannsóknarsnið 

Um tvenns konar hópa var að ræða, nemendur úr sálfræðideild og nemendur úr kennaradeild. 

Þessir tveir hópar voru bornir saman og því er um millihópasamanburð að ræða. Eins voru 

einstaklingar innan sama hóps bornir saman og því er líka um innanhópasamanburð að ræða. 

Úrvinnsla 

Eftir að hlustað hafði verið á hljóðupptöku og svörin skráð á svarblað voru gögnin skráð í 

Excel-skjal til að auðvelda samanburð. Reiknaður var meðalaldur og unnið úr hverri 

undirspurningu. Þar sem nemendur áttu að telja upp eða lýsa aðstæðum var því skipt í flokka 

og fundið tíðasta gildi. Sums staðar voru hlutföll fundin með sama hætti, til dæmis hversu 

margir töldu að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferð. Að lokum var dregið saman hvað 

nemendur töldu einkenna gott og slæmt námsumhverfi bæði í heild sinni og eins sundurliðað 

eftir umhverfi. 

Framkvæmd 

Áður en að gagnaöflun hófst var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar og tilkynningin birt á 

heimasíðu hennar.  

Haft var samband við þá sem gáfu kost á sér og ákveðinn tími og staðsetning fyrir viðtölin 

sem ýmist fóru fram í heimahúsum eða í fundarherbergi í skólanum eftir því sem þátttakendur 

óskuðu helst eftir. Reynt var að gæta þess að ekki væri um utanaðkomandi truflun að ræða 

auk þess sem reynt var að skapa afslappað andrúmsloft.  

 Viðtalið byrjaði á því að rannsakandi kynnti sig og verkefni sitt, það er að segja að spurt 

yrði um jákvætt og neikvætt námsumhverfi í framhalds- og háskóla. Útskýrt var að átt væri 

við námsumhverfi út frá mjög víðtækum skilningi og til námsumhverfis gæti til dæmis fallið 

þættir eins og uppröðun í kennslustofu, tæknibúnaður, skipulag, samskipti, andblær og svo 

framvegis. Þátttakendum var tjáð að ekki væru til rétt eða röng svör við spurningunum heldur 
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byggðu þau á þeirra eigin reynslu. Þeim var auk þess sagt að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningum frekar en að þeir vildu og að þeir mættu hætta þátttöku hvenær sem væri. Beðið 

var um leyfi til að taka samtalið upp, þátttakendum tilkynnt um að enginn myndi hlusta á 

upptökuna nema rannsakandi og að henni yrði eytt að verkefni loknu. Auk þess var 

þátttakendum tilkynnt að nöfn kæmu ekki fram í gögnum, heldur einungis breytur eins og 

aldur, kyn og í hvaða deild viðkomandi væri. Sjá má nákvæma lýsingu í formála viðtalanna í 

viðauka 2. Að fengnu leyfi fyrir upptöku viðtalsins var upptaka sett í gang og byrjað að spyrja 

um bakgrunnsbreytur svo sem aldur, stig náms og í hvaða deild nemendur væru. Að því loknu 

var hafist handa við að spyrja spurninga um námsumhverfi sem sjá má í viðauka 1. Helmingur 

hópsins var fyrst spurður um námsumhverfi í framhaldsskóla og svo háskóla. Hinn helmingur 

þátttakanda var fyrst spurður um námsumhverfi í háskóla og svo framhaldsskóla, eins og áður 

hefur komið fram. 

 Byrjað var á því að spyrja um jákvætt umhverfi, ýmist í framhaldsskóla eða háskóla. 

Nemendur voru beðnir um að halda frásögninni við eina kennslustofu eða rými þar sem 

kennsla fór fram til að auðvelda samanburð á svörum. Byrjað var á því að spyrja um 

uppröðun í kennslustofunni, hvernig henni væri háttað, hvort hægt hefði verið að breyta henni 

og hvort henni hefði verið breytt. Því næst var spurt um hvort nemendur teldu sig hafa stjórn á 

umhverfi sínu til dæmis hitastillingu, loftræstingu eða ljósum. Næst var spurt hvort nemendur 

teldu að námsumhverfið hefði hentað þeim kennsluaðferðum sem notaðar voru. Þar á eftir var 

spurt hvers konar kennsluaðferðir hefðu oftast verið notaðar til dæmis fyrirlestur, hópavinna, 

einstaklingsverkefni eða eitthvað annað.  

Því næst voru þátttakendur beðnir um að meta hversu sammála þeir væru því að 

andrúmsloftið í námsumhverfinu hefði einkennst af hvatningu og stuðningi. Gátu nemendur 

valið á milli valmöguleikanna: Mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar sammála 

og mjög sammála. Eins var spurt um hvort stuðlað hefði verið að jákvæðum samskiptum í 

námsumhverfinu og ef þátttakendur játtu því var spurt um hvað hefði verið gert til þess. 

 Þá var spurt um tækni, svo sem hvort gerð hefði verið krafa um tæknilegt námsumhverfi 

og ef nemendur töldu svo vera, var spurt hvort það námsumhverfi hefði verið aðgengilegt og 

auðvelt í notkun. Því næst var spurt um hvernig samskipti hefðu átt sér stað, með tækni eða í 

eigin persónu.  

Þátttakendur voru spurðir um hvort eitthvað hefði truflað þá í námsumhverfinu og ef svo 

var, hvað hefði þá helst valdið truflun. Þar á eftir voru þátttakendur beðnir að leggja mat á 

hversu miklu máli kennari, námsefnið og samskipti við aðra nemendur hefðu skipt á bilinu 0-
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5. Þar þýddi núll engu máli og fimm miklu máli. Að lokum voru þátttakendur beðnir um að 

útskýra af hverju námsumhverfið hefði verið jákvætt eða neikvætt. Spurt var sömu spurninga 

fyrir neikvætt umhverfi í framhaldsskólum og háskólum.  

Í lok viðtals voru þátttakendur spurðir að þriggja spurninga sem að miðuð ekki við ákveðið 

skólastig og voru eins konar samantekt. Þeir voru beðnir að lýsa hvar þeir hefðu valið sér sæti 

í kennslustofunni og af hverju. Að lokum lýstu þátttakendur hvað einkenndi að þeirra mati 

gott og slæmt námsumhverfi. 

Niðurstöður 

Hvað er gott námsumhverfi? 

Allir þátttakendur svöruðu þessum spurningum, 12 sálfræðinemar og 11 kennaranemar. Hjá 

sálfræðinemum mátti finna margs konar lýsingarorð sem lýstu góðu námsumhverfi svo sem 

frjálslegt, fjölbreytilegt, stjórnanlegt/stillanlegt, hvetjandi, opið, snyrtilegt og hlýlegt. Einnig 

voru nefnd atriði eins og góður kennari, góð samskipti, góður andblær/andrúmsloft, góð og 

fjölbreytt kennsla. Í góðu námsumhverfi þarf að vera auðvelt að einbeita sér, það er lítið um 

truflanir. Nemendafjöldi og stofa þurfa að vera passleg, ekki of margir í of lítilli stofu því þá 

getur oft myndast troðningur og erfiðara verður að spyrja kennara eða of fáir í stórri stofu því 

það getur hamlað samskiptum. Efnislega umhverfið þarf að vera hagstætt, til dæmis bjart, vel 

loftræst, þægilegt hitastig, hentug kennslustofa og góð húsgögn. Lýsingarorð sem mátti finna í 

máli kennaranema voru til dæmis snyrtilegt, fjölbreytilegt, líflegt, skapandi, hlýlegt, 

breytanlegt og hvetjandi. Einnig voru nefnd atriði eins og góður andblær/andrúmsloft, góður 

kennari, góðir samnemendur, að þekkja samnemendur sína, góð samskipti og jákvæðni. Líka 

að stofan væri passleg miðað við nemendafjölda og að efnislegt umhverfi væri hagstætt. Sjá 

má að hóparnir eru í megin atriðum sammála um hvað einkenni gott námsumhverfi. 

Út frá þessum niðurstöðum mætti líta svo á að gott námsumhverfi sé vistlegt, sveigjanlegt 

og fjölbreytt.  

Hvað er slæmt námsumhverfi? 

Allir nemendur svöruðu þessum spurningum, 12 sálfræðinemar og 11 kennaranemar. 

Lýsingarorð sem finna mátti hjá sálfræðinemum til að lýsa slæmu námsumhverfi eru til 

dæmis hávært, óbreytanlegt, úrelt, þröngt, dimmt og kuldalegt. Einnig komu fram atriði eins 

og tilbreytingarleysi, plássleysi, slæmt eða óþægilegt andrúmsloft/andblær, slæmur kennari, 
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lítil eða léleg samskipti, truflun og óhagstætt efnislegt námsumhverfi. Dæmi um lýsingarorð 

sem kennaranemar nefndu er óheilbrigt, óbreytanlegt, niðurnjörvað, þröngt, dimmt, of 

reglufast (vanti sveigjanleika) og ópersónulegt. Einnig voru nefnd atriði eins og slæmur 

kennari, léleg samskipti, of margir nemendur, ekkert frelsi, einsleitar kennsluaðferðir, lélegur 

andblær og ekki vinnufriður. Einnig að umhverfið sé óhagstætt með tilliti til efnislegra þátta 

svo sem birtu, hitastigs, loftræstingar, húsgagna og fleira. Sjá má að hóparnir tveir eru 

nokkurn veginn sammála um hvað einkenni slæmt námsumhverfi. 

Því má draga þá ályktun að slæmt námsumhverfi sé óvistlegt, ósveigjanlegt og bjóði ekki 

upp á fjölbreytni. 

Mikilvægi kennara, námsefnis og samskipta á milli nemanda 

Í þessum hluta voru þátttakendur beðnir að meta mikilvægi kennara, námsefnis og samskipta 

við aðra nemendur á skala frá 0 upp í 5. Núll þýddi að atriðið sem spurt var um skipti engu 

máli og fimm þýddi að það skipti miklu máli. 

Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Allir þátttakendur svöruðu þessum spurningum (23). Sjá má að kennari er talinn skipta frekar 

miklu máli. Hér gefa sálfræðinemar kennara hæstu meðaleinkunn (M= 4,42) af þrem þáttum. 

Kennaranemar gefa kennara lægri einkunn (M= 3,91) en sálfræðinemar. 

Námsefni í heildina virtist skipta frekar miklu máli hjá báðum hópum. Sálfræðinemar (M= 

4,25) gáfu námsefni hærri meðaleinkunn en kennaranemar (M=3,46). 

Sjá má að samskipti við aðra nemendur skipta báða hópa talsverðu máli. Kennaranemar 

(M=4,18) gefa samskiptum við aðra nemendur hæstu meðaleinkunn af þáttunum þrem í þessu 

umhverfi. Sálfræðinemar (M=4,00) gáfu námsefni aðeins lægri einkunn heldur en 

kennaranemar. 

Helsta niðurstaða varðandi jákvætt námsumhverfi í framhaldsskóla er sú að sálfræðinemar 

töldu að kennari skipti mestu máli en kennaranemar töldu að samskipti við samnemendur 

skiptu mestu máli. Því kom fram hópamunur. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Þessum spurningum svaraði 21 þátttakandi, 10 sálfræðinemar og 11 kennaranemar. Sjá má að 

kennari er ekki talinn skipta eins miklu máli í neikvæðu námsumhverfi í framhaldsskóla eins 

og í jákvæðu. Sálfræðinemar (M=3,30) gefa kennara aðeins hærri einkunn heldur en 

kennaranemar (M=3,09). 
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Nemendur í báðum hópum eru mjög sammála um mikilvægi námsefnis þegar á heildina er 

litið og gefa námsefni hæstu meðaleinkunn af þáttunum þremur í þessu umhverfi. 

Sálfræðinemar (M=4,00) gefa námsefni örlítið hærri einkunn heldur en kennaranemar (M= 

3,77).   

Samskipti fengu lægri einkunn í neikvæðu umhverfi í framhaldsskóla en jákvæðu. Að 

meðaltali meta sálfræðinemar (M= 3,30) samskipti við aðra nemendur hærra en kennaranemar 

(M= 2,91 ). 

Ekki kom fram hópamunur á því hvaða þátt nemendur teldu skipta mestu máli í neikvæðu 

umhverfi í framhaldsskóla. Þar voru báðir hópar á því að námsefni skipti mestu máli. 

Í jákvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum, 12 sálfræðinemar og 10 kennaranemar. Fram 

kom að kennari virðist skipta miklu máli hjá báðum hópum. Sálfræðinemar (M=4,75) mátu að 

meðaltali mikilvægi kennarans mest af þessum þremur þáttum í þessu umhverfi. 

Kennaranemar (M=4,40) mátu mikilvægi kennara aðeins minna en sálfræðinemar. 

Námsefni virðist vera frekar mikilvægt. Sálfræðinemar (M= 4,50) gáfu námsefni hærri 

meðaleinkunn en kennaranemar (M=4,00). 

Ljóst er að hóparnir eru ekki á sama máli um mikilvægi samskipta við aðra nemendur. 

Kennaranemar (M=4,70) gáfu samskiptum við aðra nemendur hæstu meðaleinkunn af 

þáttunum þrem í þessu umhverfi. Sálfræðinemar (M=3,75) gáfu samskiptum við aðra 

nemendur talsvert lægri einkunn en kennaranemar. 

Í jákvæðu námsumhverfi í háskóla voru hóparnir ekki sammála um hvað skipti mestu máli 

af þáttunum þrem. Kennaranemar töldu að samskipti við samnemendur skiptu mestu máli en 

sálfræðinemar töldu að kennari skipti mestu máli. 

Í neikvæðu háskólaumhverfi  

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum, 12 sálfræðinemar og 10 kennaranemar. 

Kennaranemar (M=3,30) mátu mikilvægi kennara hærra en sálfræðinemar (M= 2,83) í þessu 

umhverfi. 

Námsefni virðist skipta frekar miklu máli á heildina litið. Báðir hóparnir töldu að námsefni 

skipti að meðaltali mestu máli af þáttunum þrem í þessu umhverfi. Athyglisvert var að báðir 

hóparnir voru með sama meðaltalið (M= 4,00). 

Kennaranemar (M= 3,60) mátu samskipti við aðra nemendur meira en sálfræðinemar (M= 

3,00) í þessu umhverfi. 
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Í neikvæðu námsumhverfi í háskóla kom ekki fram hópamunur þar sem báðir hópar töldu 

að námsefni skipti mestu máli af þáttunum þrem. 

Mikilvægi kennara, námsefnis og samskipta við aðra nemendur í hnotskurn 

Í neikvæðu umhverfi á báðum skólastigum álitu báðir hópar að námsefni hefði að meðaltali 

skipt mestu máli af þáttunum þrem. Bæði í jákvæðu umhverfi í framhaldsskóla og háskóla 

álitu sálfræðinemar að kennari hefði að meðaltali skipt mestu máli. Í jákvæðu umhverfi, bæði 

í framhalds- og háskóla, álitu kennaranemar að samskipti við aðra nemendur hefðu skipt 

mestu máli að meðtali. Því kom fram munur á milli hópanna hvað varðar þann þátt sem þeir 

teldu að meðaltali mikilvægastan í jákvæðu umhverfi.  

Andblær og samskipti í námsumhverfinu 

Í þessum hluta voru þátttakendur beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru 

eftirfarandi fullyrðingu: „Mér fannst andrúmsloftið í námsumhverfinu einkennast af 

hvatningu og stuðningi.“ Gefnir voru fimm valkostir: mjög ósammála, frekar ósammála, 

hvorki né, framar sammála og mjög sammála. Við úrvinnslu gagna voru valmöguleikarnir 

settir upp á fimm punkta talnakvarða (1= mjög ósammála og svo framvegis) og reiknað 

meðaltal. Að því loknu voru nemendur spurðir hvort stuðlað hefði verið að jákvæðum 

samskiptum í námsumhverfinu (til dæmis eitthvað gert af hálfu nemenda eða kennara til að 

samskiptin yrðu frekar jákvæð en neikvæð). Ef stuðlað var að jákvæðum samskiptum, voru 

þeir spurðir hvað hefði verið gert til þess.  

Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Allir (23) þátttakendur svöruðu þessum spurningum. Báðir hópar voru sammála um að 

námsumhverfið hefði einkennst af hvatningu og stuðningi. Sálfræðinemar (M= 4,50) voru 

með aðeins hærra meðaltal en kennaranemar (M= 4,18).  

Nær allir (11) sálfræðinemar töldu að stuðlað hefði verið að góðum samskiptum í 

námsumhverfinu. Dæmi um hluti sem þátttakendur töldu að stuðluðu að jákvæðum 

samskiptum voru að kennari hvetti til umræðu, samtals eða þátttöku nemanda í tímum. Einnig 

atriði eins og að allir væru jafnir, hvatning, gott andrúmsloft, góður kennari, að nemendur 

hjálpuðust að og væru í samvinnu svo lítið eitt sé nefnt. Einn sálfræðinemi taldi að ekki hefði 

verið stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu. Af 11 kennaranemum töldu sjö að 

stuðlað hefði verið að jákvæðum samskiptum. Dæmi sem þátttakendur nefndu voru til dæmis 

að kynnast samnemendum sínum, passað væri upp á bekkjarbrag, nemendum hrósað, 

samvinna nemenda og fleira. Einnig voru nefnd atriði sem tengjast kennara svo sem að hann 
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hvetti til umræðu eða samtals og spurninga, að hann væri jákvæður og félagi nemenda, að 

hann væri til staðar og síðast en ekki síst góður kennari. Tveir kennaranemar sögðu að ekki 

hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum og aðrir tveir völdu hlutlaust. Því má sjá að 

flestir í báðum hópum töldu að stuðlað hefði verið að jákvæðum samskiptum í 

námsumhverfinu. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Alls svarði 21 þátttakandi þessum spurningum, tveir sálfræðinemar kusu að svara ekki 

spurningum um neikvætt námsumhverfi í framhaldsskóla.  

Sálfræðinemar (M= 2,7) voru frekar ósammála því að námsumhverfið einkenndist af 

hvatningu og stuðningi en kennaranemar (M= 3,18) voru frekar hlutlausir. Hér kom því fram 

hópamunur.  

Sex sálfræðinemar töldu að ekki hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum í 

námsumhverfinu en fjórir töldu að svo hefði verið. Atriði sem nemendur töldu að hefðu 

stuðlað að jákvæðum samskiptum lúta til dæmis að nemendum, svo sem að þekkja 

samnemendur, stuðningur frá þeim, hópavinna og nemandafyrirlestar. Eins komu fram atriði 

sem að tengdust kennara, til dæmis að hann væri til staðar og talaði við nemendur og svaraði 

spurningum. Einnig voru atriði sem lúta að efnislega umhverfinu svo sem uppröðun. Af 11 

kennaranemum töldu fimm að ekki hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum en fjórir 

töldu að svo hefði verið. Það að þekkja samnemendur og tala við þá var nefnt sem ástæða 

fyrir góðum samskiptum. Tveir kennaranemar kusu að velja hlutlaust.  

Helsta niðurstaðan er því sú að flestir í báðum hópum sem tóku afstöðu töldu að ekki hefði 

verið stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu. Velta mætti því fyrir sér hvort 

skortur á jákvæðum samskiptum leiði til þess að nemendur telji námsumhverfið frekar 

neikvætt en jákvætt. 

Í jákvæðu háskólaumhverfi  

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum, einn kennaranemi kaus að svara ekki 

háskólahluta. Lítill munur kom fram á meðaltali hópanna, þar sem sálfræðinemar (M=4,25) 

voru með aðeins hærra meðaltal heldur en kennaranemar (M=4,10). Sjá má hjá báðum 

hópunum að þeir eru sammála því að námsumhverfið hafi einkennst af hvatningu og 

stuðningi. 

Níu af 12 sálfræðinemum töldu að stuðlað hefði verið að jákvæðum samskiptum í 

námsumhverfinu og nefndu sem dæmi að hvatt hefði verið til umræðu og gagnrýninnar 

hugsunar eða jákvæðrar gagnrýni og fleira. Þrír sálfræðinemar töldu að ekki hefði verið 
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stuðlað að jákvæðum samskiptum. Átta af 10 kennaranemum töldu að stuðlað hefði verið að 

jákvæðum samskiptum og nefndu dæmi eins og að hvatt hefi verið til þátttöku, umræðu, 

samvinnu, tækifæri til að tjá sig og spyrja og að þekkja eða kynnast samnemendum sínum. 

Einn taldi að ekki hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum og einn kaus hlutlaust. Því 

má sjá að meirihluti í báðum hópum taldi að stuðlað hefði verið að jákvæðum samskiptum. 

Í neikvæðu háskólaumhverfi  

Alls svöruðu 22 þátttakendur þessum spurningum, einn kennaranemi kaus að svara ekki 

spurningum í háskólahluta.  

Sálfræðinemar (M=2,58) og kennaranemar (M=2,50) eru með mjög svipuð meðaltöl og sjá 

má að hóparnir voru frekar ósammála því að umhverfið hefði einkennst af hvatningu og 

stuðningi. 

Af 12 sálfræðinemum voru átta sem að sögðu að ekki hefði verið stuðlað að jákvæðum 

samskiptum í umhverfinu en fjórir sögðu að svo hefði verið. Atriði sem þeir nefndu að stuðlað 

hefðu að jákvæðum samskipum voru til dæmis að spurningar hefðu verið leyfðar. Af 10 

kennaranemum sögðu sex að ekki hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum, einn valdi 

valkostinn veit ekki og þrír völdu já. Ástæður sem að gefnar voru fyrir jákvæðum samskiptum 

voru til dæmis hópavinna og umræður. Því má sjá að flestir í báðum hópum töldu að ekki 

hefði verið stuðlað að jákvæðum samskiptum. 

Andblær og samskipti í námsumhverfinu í hnotskurn 

Niðurstöður benda til þess að jákvætt námsumhverfi í flestum tilfellum einkennist af 

hvatningu og stuðningi, sem getur væntanlega bæði komið frá kennara og samnemendum. 

Auk þess virðist skipta máli hvort stuðlað sé að jákvæðum samskiptum eða ekki. Jákvæð 

samskipti eða skortur þar á virðist að minnsta kosti að hluta til, hafa áhrif á hvort að nemendur 

upplifi námsumhverfi sitt sem jákvætt eða neikvætt. Þar sem að stuðlað er að jákvæðum 

samskiptum eru nemendur líklegri en ella til að telja námsumhverfið jákvætt og öfugt. 

Stjórn á námsumhverfi 

 Þátttakendur voru spurðir hvort þeim hefði fundist þeir hafa stjórn á umhverfinu, til dæmis í 

sambandi við hita, loftræstingu eða ljós? Valkostir voru að svara játandi, neitandi eða 

hlutlaust/veit ekki. Eftir að hafa hlustað á upptökur kom í ljós að margir töldu sig ekki hafa 

stjórn á umhverfi sínu nema að hluta til og því var þeim valmöguleika bætt inn í. Ef 

þátttakandi taldi sig einungis hafa stjórn á umhverfi sínu að hluta var skráð niður hvaða 

hlutum umhverfis hann teldi sig helst hafa stjórn á. 
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 Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu eða 23 talsins. Flestir sálfræðinemar (7) töldu sig 

hafa stjórn á námsumhverfinu. Tveir sálfræðinemar töldu sig hafa stjórn að hluta, annar þeirra 

nefndi að hann hefi stjórn á hita og loftræstingu en hinn nefndi einungis stjórn á loftræstingu. 

Færri kennaranemar (4) töldu sig hafa stjórn. Tveir þeirra töldu sig hafa stjórn að hluta og 

annar nefndi loftræstingu og hinn ljós. Fleiri sálfræðinemar sögðust hafa stjórn á 

námsumhverfi sínu heldur kennaranemar. 

 Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Hér svaraði 21 þátttakandi þar sem tveir sálfræðinemar kusu að svara ekki hluta um neikvætt 

umhverfi í framhaldsskóla. Af þeim sálfræðinemum (10) sem að svöruðu þessari spurningu 

sagðist meirihluti (6) ekki hafa stjórn á umhverfinu. Einn hafði stjórn að hluta og gat stjórnað 

loftræstingu. Allir kennaranemar að einum undanskildum (10) töldu sig ekki hafa stjórn á 

umhverfi sínu. Því má sjá að meirihluti nema í báðum hópum hafði ekki stjórn á 

námsumhverfi sínu.  

 Í jákvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu þar sem einn kennaranemi kaus að sleppa háskólahluta spurninganna. 

Af þeim 12 sálfræðinemum sem svöruðu játandi eða neitandi sagðist helmingur þeirra (5) 

hafa stjórn á umhverfi sínu. Tveir þeirra sögðust hafa stjórn að hluta og báðir nefndu stjórn á 

ljósum. Af 10 kennaranemum sem svöruðu játandi eða neitandi sagðist helmingur þeirra (4) 

hafa stjórn. Tveir nemar töldu að þeir hefðu haft stjórn að hluta og annar þeirra nefndi 

loftræstingu og hinn nefndi ljós. Athyglisvert er að báðir hóparnir skiptast í tvennt á milli þess 

að segjast hafa stjórn og að hafa ekki stjórn, fyrir utan þá sem að sögðust hafa stjórn að hluta. 

 Í neikvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu hér þar sem einn kennaranemi kaus að svara ekki háskólahlutanum. 

Meirihluti sálfræðinema (10) sagðist ekki hafa stjórn á umhverfi sínu.  Flestir kennaranemar 

(7) sögðust ekki hafa stjórn á umhverfi sínu. Einn taldi sig hafa stjórn að hluta og nefndi 

stjórn á loftræstingu og ljósum. Sjá má að meirihlutinn í báðum hópum hafði ekki stjórn á 

námsumhverfi sínu. 

Stjórn á námsumhverfi í hnotskurn 

Athyglisvert er að í neikvæðu umhverfi bæði í framhaldsskóla og háskóla er meirihluti beggja 

hópa þeirrar skoðunar að þeir hafi ekki stjórn á námsumhverfi sínu. Ekki er hægt að sjá jafn 

skýra niðurstöðu fyrir jákvætt námsumhverfi, því ekki kemur fram í öllum tilfellum að 

nemandi telji sig hafa stjórn á umhverfi sínu í jákvæðu námsumhverfi. 
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Kennsluaðferðir og námsumhverfi 

 Þátttakendur voru spurðir hvort þeim hefði þótt námsumhverfið henta þeim kennsluaðferðum 

sem voru notaðar. Ef þátttakandi svaraði neitandi var hann spurður um hvað í umhverfinu 

hefði ekki hentað. Því næst voru þátttakendur spurðir um hvernig kennslunni hefði oftast 

verið háttað, það er að segja hvaða kennsluaðferðir voru oftast notaðar. Hver og einn nemandi 

gat nefnt fleira en eina kennsluaðferð og nefndu sumir allt upp í þrjár kennsluaðferðir sem 

þeim fannst vera ríkjandi í hverjum og einum tíma eða yfir heildina. Því eru svörin gefin upp 

sem tíðni þess sem að tiltekin kennsluaðferð var notuð. 

 Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Algengasta kennsluaðferðin sem notuð var í jákvæðu námsumhverfi hjá sálfræðinemum var 

fyrirlestur en hjá kennaranemum var það einstaklingsverkefni eins og sjá má í töflu 1. 

Tafla 1. Kennsluaðferðir í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Kennsluaðferð  Sálfræðinemar a Kennaranemar b  Heildartíðni 

Fyrirlestur  10 5 15 

Hópavinna  7 4 11 

Einstaklingsverkefni  2 7 9 

Annað 6 3 9 

Athugasemd. Hver og einn nemandi gat nefnt fleiri en eina kennsluaðferð og því er um 

tíðnitölur að ræða. a12 sálfræðinemar b11 kennaranemar. Flokkurinn Annað er umræða 

æfingar, blanda af kennsluaðferðum, speglakennsla, aðstoð kennara í tímum, tilraunir og 

innlögn eða fyrirmæli kennara. 

 

Nánast allir sálfræðinemar (11) sögðu að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðinni, 

aðeins einn svaraði neitandi og taldi að uppröðunin í kennslustofunni hefði mátt vera öðruvísi 

til að henta kennsluaðferðinni betur. Allir kennaranemar töldu að námsumhverfið hefði hentað 

kennsluaðferðunum sem notaðar voru. Því má sjá að allir fyrir utan einn þátttakanda töldu að 

námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðunum. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Munur kom fram milli kennaranema og sálfræðinema þar sem tíðasta gildi kennsluaðferða hjá 

sálfræðinemum var fyrirlestur en einstaklingsverkefni hjá kennaranemum eins og sjá má á 

töflu 2.  
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Tafla 2. Kennsluaðferðir í neikvæðu  framhaldsskólaumhverfi 

Kennsluaðferð Sálfræðinemar a Kennaranemar b  Heildartíðni 

Fyrirlestur 9 7 16 

Einstaklingsverkefni 3 10 13 

Annað  2 2 4 

Athugasemd. Hver og einn nemandi gat nefnt fleira en eina kennsluaðferð og því er um 

tíðnitölur að ræða. a10 sálfræðinemar. b11 kennaranemar. Flokkurinn Annað er umræða, 

sýnikennsla og eftirhermun, hópavinna og innlögn. 

 

Næstum allir sálfræðinemar (9) sögðu að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðum en 

einn var á öndverðu máli og taldi að uppröðunin hefði ekki hentað kennsluaðferðinni. Flestir 

kennaranemar (8) voru sammála því að umhverfið hefði hentað kennsluaðferðum. Tveir 

sögðu að umhverfið hefði ekki hentað, annar nefndi uppröðun sem ástæðu og hinn nefndi að  

ekki hefðu allir getað séð á töfluna. Einn nemi taldi að umhverfið hefði hentað að hluta til 

þegar vinna átti í tölvu en námsumhverfið hentaði ekki fyrirlestrum. Sjá má að flestir í báðum 

hópum voru á því að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðunum. 

 Í jákvæðu háskólaumhverfi 

Kennsluaðferðin sem sálfræðinemar tiltóku oftast var fyrirlestrar (sjá töflu 3). Kennaranemar 

tiltóku oftast hópavinnu en einungis munaði einum á henni og fyrirlestrum (sjá töflu 3).  

Tafla 3. Kennsluaðferðir í jákvæðu háskólaumhverfi 

Kennsluaðferð Sálfræðinemar a Kennaranemar b Heildartíðni 

Fyrirlestur 11 6 17 

Hópavinna 4 7 11 

Umræður  4 3 7 

Einstaklingsverkefni 2 1 3 

Annað  2 2 4 

Athugasemd.  Hver og einn nemandi gat nefnt fleira en eina kennsluaðferð og því er um 

tíðnitölur að ræða. a12 sálfræðinemar. b10 kennaranemar. Flokkurinn Annað er 

hlutverkaleikur, verkefni og stutt innlögn. 

 

Allir þátttakendur, í báðum hópum, töldu að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðum. 

Í neikvæðu háskólaumhverfi 

Athygli vakti að allir nemar í báðum hópum (sálfræði- og kennaranemar) sem svöruðu þessari 

spurningu nefndu fyrirlestur og því var hann tíðasta kennsluaðferðin í báðum hópum (Sjá 

töflu 4). 
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Tafla 4. Kennsluaðferðir í neikvæðu háskólaumhverfi 

Kennsluaðferð Sálfræðinemar a Kennaranemar b Heildartíðni 

Fyrirlestur 12 10 22 

Hópavinna  4 3 7 

Einstaklingsverkefni 1 1 2 

Athugasemd. Hver og einn nemandi gat nefnt fleira en eina kennsluaðferð og því er um 

tíðnitölur að ræða. a12 sálfræðinemar. b10 kennaranemar.  

 

Flestir sálfræðinemar (7) sögðu að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðum. Fimm 

þeirra voru hins vegar á öndverðum meiði og töldu námsumhverfið ekki henta 

kennsluaðferðum. Í fjórum tilfellum af þessum 5 var um fyrirlestarsali að ræða. Sem dæmi um 

ástæður sem að gefnar voru fyrir því að námsumhverfið hentaði ekki, var að ekki heyrðist í 

kennara þar sem salurinn var stór og kennari notaði ekki hátalarakerfið. Annað dæmi var að 

efnislegt umhverfi salsins torveldaði nám þar sem það stuðlaði að þreytu. Einn eitt dæmið var 

að salurinn hamlaði umræðum. Einnig var nefnt að uppröðunin hefði ekki hentað. Flestir 

kennaranemar (6) sögðu að námsumhverfið hefði hentað og þrír þeirra töldu að það hefði ekki 

hentað. Ástæður fyrir því voru til dæmis plássleysi, of margir nemendur sem skapaði þrengsli 

og uppröðun borða. Einn nemandi kaus að velja hlutlaust þar sem stofan hefði ekki boðið upp 

á neina aðra kennsluaðferð en fyrirlestur. Því má sjá að meirihluti af báðum hópum taldi að 

námsumhverfið hefði hentað þeim kennsluaðferðum sem notaðar voru. 

Námsumhverfi og kennsluaðferðir í hnotskurn 

Í sambandi við hvort námsumhverfi hefði hentað kennsluaðferðum má sjá að í flestum 

tilfellum var svo. Athyglisvert er að það kemur enn skýrar fram í jákvæðu umhverfi að 

námsumhverfið hafi hentað kennsluaðferðum en í neikvæðu. Allir þátttakendur virtust vera 

sammála um að námsumhverfið hefði hentað kennsluaðferðum í báðum tilvikum fyrir utan 

einn þátttakanda í jákvæðu umhverfi í framhaldsskóla. 

Munur kom oftast fram á því hvaða kennsluaðferð hóparnir nefndu sem algengustu 

kennsluaðferðina, fyrir utan í neikvæðu umhverfi í háskóla. Í jákvæðu og neikvæðu umhverfi 

í framhaldsskóla kom fram munur á milli þess hvaða kennsluaðferð var oftast nefnd. 

Sálfræðinemar nefndu oftast fyrirlestra en kennaranemar nefndu oftast einstaklingsverkefni. 

Því var munur á hópunum hvað tíðustu kennsluaðferð varðar í þessum umhverfi. Í jákvæðu 

umhverfi í háskóla nefndu sálfræðinemar oftast fyrirlestur en kennaranemar nefndu oftast 

hópavinnu (að vísu munaði einungis einum á hópavinnu og fyrirlestri). Í neikvæðu umhverfi í 
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háskóla nefndu allir þátttakendur beggja hópa fyrirlestur og því var hann algengasta 

kennsluaðferðin í neikvæðu umhverfi í háskóla hjá báðum hópum.  

Athyglisvert er að báðir hópar nefna fyrirlestur sem algengustu kennsluaðferðina í 

neikvæðu námsumhverfi í háskóla. Sálfræðinemar tilgreindu samt alltaf fyrirlestur sem 

algengustu kennsluaðferðina í öllum tegundum námsumhverfis, bæði jákvæðu og neikvæðu 

námsumhverfi í framhalds- og háskóla. Almennt í neikvæðu námsumhverfi voru líka nefndar 

færri kennsluaðferðir en í jákvæðu og því mætti ef til vill velta því fyrir sér hvort fábreytni í 

kennsluaðferðum stuðli að neikvæðu námsumhverfi. 

Uppröðun í skólastofunni 

Þátttakendur voru spurðir um hvernig uppröðunin í skólastofunni hefði verið. Ef þeir nefndu 

fleiri en eina uppröðun var sú algengasta valin, ef engin ein var algengari en önnur þá var 

uppröðun skráð sem breytileg. Ef borðum var ekki raðað upp á neinn sérstakan hátt, til dæmis 

bara eins og pláss leyfði, var uppröðun sett í flokkinn engin sérstök uppröðun. Ef ekki var 

hægt að dæma um, eftir að hafa hlustað á hljóðupptöku, hverskonar uppröðun væri um að 

ræða var hún skráð óljós. Í fyrirlestrarsölum sátu nemendur í upphækkandi röðum og sneru í 

átt að kennara. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort borðum í röðum væri raðað eftir 

endilangri stofunni eða þvert á stofuna. Eins var ekki gerður greinarmunur á hversu margir 

nemendur sætu hlið við hlið í röðunum. Nemendur nefndu hin ýmsu afbrigði af u-laga 

uppröðun, til dæmis tvöfalda u- uppröðun en þá er annað minna u inni í hinu u-inu. Líka var 

nefnt u-laga uppröðun þar sem eins mörgum borðum og hægt var að koma fyrir, hafði verið 

raðað í u-ið.  

 Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Allir þátttakendur (23) svöruðu spurningum tengdum uppröðun í jákvæðu umhverfi í 

framhaldsskóla. Báðir hópar greina oftast frá því að uppröðun í jákvæðu umhverfi í 

framhaldsskóla hafi verið borðaraðir eða 9 af 12 sálfræðinemum og 6 af 12 kennaranemum. 

Hinir sálfræðinemarnir nefndu vinnu- eða hópaborð, breytilega uppröðun eða 1-2 borð saman 

á víð og dreif. Þeir kennaranemar sem ekki nefndu borðaraðir nefndu vinnu- eða hópaborð, 

tvöfalt u eða svör voru óljós. Tveir nefndu breytilega uppröðun. Svo virðist sem aðeins meiri 

breytileiki sé í svörum kennaranema heldur en sálfræðinema. 

Þegar sálfræðinemar voru spurðir hvort hægt hefði verið að breyta borðauppröðun svöruðu 

næstum allir játandi (11). Allir sem að svöruðu því játandi að hægt hefði verið að breyta 

borðauppröðun sögðu jafnframt að borðauppröðun hefði verið breytt.  Næstum allir 
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kennaranemar (10) sögðu að hægt hefði verið að breyta uppstillingu í kennslustofunni. Af 

þeim svöruðu flestir (7) játandi að uppröðun hefði verið breytt. Því má sjá að í flestum 

tilfellum var hægt að breyta borðauppröðun og henni var líka breytt í flestum tilfellum. 

 Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

21 þátttakandi svaraði spurningum tengdum borðauppröðun í neikvæðu námsumhverfi í 

framhaldsskóla þar sem tveir sálfræðinemar kusu að svara ekki þessum spurningum. Aftur 

voru raðir algengasta uppröðunin í báðum hópum (7 sálfræðinemar og 7 kennaranemar). Þeir 

sálfræðinemar sem ekki nefndu borðaraðir nefndu fyrirlestrarsal, u-uppröðun og að ekki hefðu 

verið stólar eða borð í kennslustofunni. Þeir kennaranemar sem ekki nefndu borðaraðir nefndu 

ýmist einfalda eða tvöfalda u- uppröðun, u-uppröðun með borðum í miðju eða breytilega 

uppröðun. 

Flestir sálfræðinemar (7) sögðu að hægt hefði verið að breyta uppröðun í kennslustofunni. 

Einungis tveir þeirra sögðu að uppröðun hefði verið breytt. Í einu tilfelli af þessum 10 áttu 

þessar spurningar þó ekki við þar sem um enga uppröðun var að ræða, þar sem ekki voru borð 

og stólar í skólastofunni og því ekki hægt að breyta uppröðun. Flestir kennaranemar (7) sögðu 

að uppröðun hefði verið hægt að breyta en einungis tveir þeirra sögðu að uppröðun hefði 

verið breytt. Því má sjá að í flestum tilfellum hefði verið hægt að breyta uppröðun þó að það 

væri í fæstum tilfellum gert. 

Í jákvæðu háskólaumhverfi 

Alls svörðu 22 þátttakendur þessum spurningum. Einn kennaranemi kaus að svara ekki. Aftur 

voru raðir algengasta uppröðunin, þó má sjá að aðeins munar einu svari hjá sálfræðinemum en 

næst algengasta uppröðunin hjá þeim á eftir röðum voru fyrirlestarsalir. Sjá nánar töflu 5.  

 

Tafla 5. Uppröðun í jákvæðu háskólaumhverfi    

Uppröðun: Sálfræðinemar a Kennaranemar b Heildarfjöldi 
Raðir  5 5 10 
Fyrirlestarsalir 4 0 4 
Hópaborð 1 3 4 
Annað 2 2 4 

Athugasemd. a12 sálfræðinemar. b10 kennaranemar. Annað hjá sálfræðinemum er stólar 

raðað í  u og hringlaga uppröðun borða, en hjá kennaranemum er það breytileg uppröðun og 

einföld u- uppröðun. 
 

 Minnihluti sálfræðinema (5) sagði að hægt hefði verið að breyta uppröðuninni og flestir 

þeirra (3) sögðu að henni hefði verið breytt. Næstum allir kennaranemar (9) sögðu að hægt 

hefði verið að breyta uppröðun. Fimm sögðu að henni hefði verið breytt. Því má sjá að færri 
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sálfræðinemendur sögðu að hægt hefði verið að breyta uppröðun á móti lang flestum 

kennaranemum. Í flestum tilfellum þar sem að hægt var að breyta uppröðun var henni breytt. 

Í neikvæðu háskólaumhverfi 

 Munur kom fram á hópum þar sem sálfræðinemar tiltóku oftast fyrirlestrarsali en 

kennaranemar tiltóku oftast raðir sem uppröðun í neikvæðu námsumhverfi í háskóla (sjá töflu 

6). Þó ber að hafa í huga að ekki er víst að allir þátttakendur hafi gert skýran greinarmun á 

röðum og fyrirlestrarsölum og því eru svör flokkuð eins og þátttakendur tiltaka þau í 

viðtölum. Sumar raðir voru hins vegar óbreytanlegar en það getur stafað af fleiri orsökum en 

að um fyrirlestarsal hafi verið að ræða, til dæmis vegna plássleysis eða vegna þess að borðin 

voru föst við gólfið. 

Tafla 6. Uppröðun í neikvæðu háskólaumhverfi. 

Uppröðun: Sálfræðinemar a  Kennaranemar b  Heildarfjöldi 

Fyrirlestrarsalir  8 2 10 

Raðir 4 5 9 

Annað  0 3 3 

Athugasemd. a12 sálfræðinemar. b10 kennaranemar. Í flokkinn Annað fellur engin sérstök 

uppröðun, u-uppröðun með borðum í miðju og hringlaga uppröðun. 

 

 Fæstir sálfræðinemar (2) sögðust hafa getað breytt uppröðun í kennslustofunni og tiltók 

einn að uppröðun hefði verið breytt. Svipað á við kennaranema, fæstir (3) sögðust hafa getað 

breytt uppröðun og tveir af þeim sögðu að uppröðun hefði verið breytt. Því má sjá að í fáum 

tilfellum hjá báðum hópum var hægt að breyta uppröðun. 

Uppröðun í skólastofunni í hnotskurn  

Þegar á heildina er litið má sjá að borðaraðir eru algengasta uppröðunin í jákvæðu og 

neikvæðu námsumhverfi í framhaldsskóla og í jákvæðu umhverfi í háskóla. Mismunur kom 

fram á milli hópa í neikvæðu umhverfi í háskóla þar sem að sálfræðinemar nefndu oftast 

fyrirlestarsali en kennaranemar nefndu oftast borðaraðir. 

Ef til vill má draga þá ályktun að sé uppröðun ekki breytt geti það verið einn af þeim 

þáttum sem að stuðla að því að gera námsumhverfið neikvætt. Mismunandi ástæður geta 

leigið að baki því að uppröðun sé ekki breytt til dæmis að nýta ekki þann möguleika sem er 

fyrir hendi eins og virðist vera raunin í neikvæðu námsumhverfi í framhaldsskóla eða þá að sá 

valmöguleiki að breyta uppröðun sé ekki í boði eins og í neikvæðu námsumhverfi í háskóla. 
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Truflun í námsumhverfinu 

Í þessum hluta var spurt hvort eitthvað hefði truflað þátttakendur og ef svo var, var spurt um 

hvað það hefði verið helst. 

Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi  

Allir þátttakendur svöruðu þessum spurningum. Fáir í sálfræðihópnum (4) töluðu um truflun. 

Hún gat ýmist verið atriði tengd samnemendum, til dæmis læti á göngum og þar af leiðandi 

hávaði, mikill fjöldi í hóp og þegar samnemendur nýttu tækni til annars en náms. Líka voru 

nefnd atriði sem tengdust efnislegu umhverfi stofunnar svo sem björt ljós, uppröðun, þrengsli 

og gömul húsgögn. Fáir í kennaranemahópnum (2) töluðu um truflun. Hún var þá helst tengd 

efnislegu umhverfi stofunnar svo sem gólflit og að of heitt var í stofunni þegar sólin skein. 

Því má sjá að flestir töldu að truflun hefði ekki verið til staðar í jákvæðu námsumhverfi í 

framhaldsskóla. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Alls svaraði 21 þátttakandi þessum spurningum þar sem tveir sálfræðinemar völdu að svara 

ekki spurningum um neikvætt umhverfi í framhaldsskóla. Flestir sálfræðinema (8) töldu að 

þeir hefðu orðið fyrir truflun og nefndu þá helst atriði tengd samnemendum, efnislegu 

umhverfi, kennara eða kennslu. Af kennaranemum valdi einn hlutlaust en flestir (8) töldu að 

þeir hefðu orðið fyrir truflun. Dæmi um atriði sem nemendur tengdu við truflun voru efnislegt 

umhverfi, samnemendur, samskiptaleysi og kennsla. Ljóst er að meira var um truflun hjá 

báðum hópum í neikvæðu umhverfi í framhaldsskóla heldur en jákvæðu. 

Í jákvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum, einn kennaranemi kaus að svara ekki 

spurningum tengdum háskóla.  Fæstir sálfræðinemanna (3) töldu sig hafa orðið fyrir truflun. 

Sem dæmi um atriði sem að trufluðu nemendur voru of mikil fjöldi nemanda og atrið tengd 

efnislegu umhverfi, til dæmis þungt loft. Af kennaranemum voru jafn margir sem að töldu sig 

hafa orðið fyrir truflun (5) og þeir sem að töldu sig ekki hafa orðið fyrir truflun (5). Ástæður 

truflunar voru til dæmis samnemendur og efnislegt umhverfi kennslustofunnar.   

 Í neikvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum en einn kennaranemi kaus að svara ekki 

spurningum tengdum háskóla. Flestir sálfræðinemanna (9) töldu sig hafa orðið fyrir truflun. 

Meðal atriða sem þeir nefndu voru atriði tengd samnemendum, efnislegu umhverfi 

kennslustofunnar og samskiptaleysi. Flestir kennaranema (8) töldu sig hafa orðið fyrir truflun. 

Atriði sem tengd voru við truflun voru til dæmis óhagstætt efnislegt umhverfi, 
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kennsluaðferðir, kennari, skortur á samvinnu nemenda, tækni, langir tímar, margir nemendur 

og að hver og einn nemandi sé lítill hlutur af hópnum þegar um stóran hóp er að ræða. Því má 

sjá að fleiri urðu fyrir truflun í neikvæðu námsumhverfi í háskóla heldur en í jákvæðu. 

Truflun í námsumhverfinu í hnotskurn 

Á heildina litið virðist vera meiri truflun í neikvæðu námsumhverfi heldur en jákvæðu bæði í 

framhaldsskóla og háskóla. Ef til vill einkennist slæmt námsumhverfi af því að þar sé meira 

um truflun heldur en í jákvæðu námsumhverfi ef marka má niðurstöðurnar. 

Tækni í námsumhverfinu 

Í þessum hluta voru þátttakendur spurðir hvort gerð hefði verið krafa um að nýta tæknilegt 

námsumhverfi á borð við Uglu, ef því var játað var spurt hvort það hefði verið aðgengilegt og 

auðvelt í notkun. Eins voru þátttakendur spurðir hvort samskipti hefðu átt sér stað í eigin 

persónu eða með hjálp tækni, til dæmis á netinu. 

Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Allir (23) þátttakendur svöruðu þessum spurningum. Flestir sálfræðinemar (9) sögðu að gerð 

hefði verið krafa um að nota tæknilegt námsumhverfi og allir utan eins (8) sögðu að 

námsumhverfið hefði verið aðgengilegt og auðvelt í notkun. Einn þátttakandi sagði að 

tæknilega námsumhverfið hefði verið nokkuð aðgengilegt en ekki auðvelt í notkun. Flestir 

kennaranemar (10) sögðu að ekki hefði verið gerð krafa um að nota tæknilegt námsumhverfi 

en einn sagði að svo hefði verið. Þátttakandinn taldi samt að námsumhverfið hefði ekki verið 

auðvelt og aðgengilegt í notkun. Því má sjá að hópamunur kom fram þar sem gerð var krafa 

til flestra sálfræðinema um að nýta tækni en ekki nema hjá einum kennaranema. Líka kom 

fram munur á hópunum hvað varðar aðgengilegt námsumhverfið þar sem flestir 

sálfræðinemar töldu námsumhverfið vera aðgengilegt en kennaraneminn var ekki á sama 

máli. 

Af 12 sálfræðinemum sögðu fjórir að samskipti hefðu átt sér stað í eigin persónu og þrír að 

mestu leyti í eigin persónu, fimm sögðu að samskipti hefðu átt sér stað með bæði tækni og í 

eigin persónu. Allir kennaranemar, alls 11, sögðu að samskipti hefðu átt sér stað í eigin 

persónu. Því má sjá að munur er á hópunum þar sem að sálfræðinemar notuðu bæði samskipti 

í eigin persónu og tækni en kennaranemar áttu bara samskipti í eigin persónu. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Alls svaraði 21 þátttakandi þessum spurningum, tveir nemar í sálfræði kusu að svara þeim 

ekki. Flestir sálfræðinemar (6) sögðu að gerð hefði verið krafa um að nota tæknilegt 
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námsumhverfi og allir töldu þeir að námsumhverfið hefði verið aðgengilegt og auðvelt í 

notkun. Af kennaranemum sagði einungis einn þátttakandi að gerð hefði verið krafa um að 

nota tæknilegt námsumhverfi og það hefði verið auðvelt og aðgengilegt í notkun. Því má sjá 

að munur kom fram á hópum þar sem gerð var krafa til fleiri sálfræðinema um að nota 

tæknilegt námsumhverfi. Slík krafa var einungis gerð til eins kennaranema. 

Af 10 sálfræðinemum sögðu sex að samskipti hefðu átt sér stað í eigin persónu og fjórir 

nefndu bæði tækni og samskipti í eigin persónu. Af  11 kennaranemum sögðu 10 að samskipti 

hefðu átt sér stað í eigin persónu og einn nefndi tækni. Því má sjá að hjá nánast öllum 

kennaranemum fóru samskipti fram í eigin persónu en einungis hjá rúmum helmingi 

sálfræðinema og þar af leiðandi er munur á milli þessara tveggja hópa. 

Í jákvæðu háskólaumhverfi 

22 þátttakendur svöruðu þessum spurningum, einn kennaranemi kaus að svara ekki 

spurningum um háskóla. Nánast allir sálfræðinemar (11) sögðu  að gerð hefði verið krafa um 

að nota tæknilegt námsumhverfi, flestir þeirra (10) sögðu að námsumhverfið hefði verið 

aðgengilegt og auðvelt í notkun. Einn þátttakandi kvaðst ekki muna hvort námsumhverfið 

hefði verið aðgengilegt og auðvelt í notkun. Flestir kennaranemar (8) sögðu að gerð hefði 

verið karfa um að nota tæknilegt námsumhverfi og flestir þeirra (7) sögðu að það hefði verið 

auðvelt og aðgengilegt í notkun. Því má sjá að meirihluti beggja hópa sagði að gerð hefði 

verið krafa um að nýta tæknilegt námsumhverfi. Flestir í báðum hópum voru sammála um að 

tæknilegt námsumhverfi hefði verið auðvelt og aðgengilegt í notkun. 

Af 12 sálfræðinemum töldu tveir að samskipti hefðu farið að mestu fram í eigin persónu, 

fjórir í eigin persónu, tveir með hjálp tækni og fjórir töldu samskiptin hafa átt sér stað bæði 

með tækni og í eigin persónu. Af 10 kennaranemum töldu þrír að samskipti hefðu að mestu 

leyti farið fram í eigin persónu, tveir í eigin persónu og fimm töldu að samskipti hefðu átt sér 

stað bæði með tækni og í eigin persónu. Því má sjá að helmingur beggja hópa tilgreindi að 

samskipti hefðu farið fram einungis í eigin persónu eða að mestu leyti fram í eigin persónu.  

 Í neikvæðu háskólaumhverfi 

Alls svöruðu 22 þátttakendur þessum spurningum, þar sem einn kennaranemi kaus að svara 

ekki spurningum um háskólann. Flestir sálfræðinemar (10) sögðu að gerð hefði verið krafa  

um að notast við tæknilegt námsumhverfi og allir voru þeir sammála um að það hefði verið 

auðvelt og aðgengilegt í notkun. Flestir kennaranemar (7) sögðu að gerð hefði verið krafa um 

að nota tæknilegt námsumhverfi, flestir þeirra (5) töldu að námsumhverfið hefði verið 

aðgengilegt og auðvelt í notkun en tveir voru ekki sammála því. Því má sjá að meirihluti 
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beggja hópa sagði að gerð hefði verið krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi. Af 

þeim sögðu allir sálfræðinemar að námsumhverfið hefði verið aðgengilegt og auðvelt í notkun 

og meirihluti kennaranema var á sama máli. 

 Af 12 sálfræðinemum taldi einn að samskipti hefðu að mestu farið fram í eigin persónu, 

þrír í eigin persónu, tveir að mestu með tækni, tveir með tækni og fjórir töldu að samskipti 

hefðu átt sér stað bæði með tækni og í eigin persónu. Af 10 kennaranemum töldu þrír að 

samskipti hefðu farið fram í eigin persónu, einn með aðstoð tækni og sex töldu að bæði hefði 

verið notuð tækni og samskipti í eigin persónu. Sjá má að fleiri kennaranemar eða rúmur 

helmingur, sögðu að samskipti hefðu farið fram með aðstoð tækni og í eigin persónu en 

einungis þriðjungur sálfræðinema.  

Tækni í námsumhverfinu í hnotskurn 

Krafa um að nota tæknilegt námsumhverfi virðist vera meiri í háskóla en í framhaldsskóla. 

Meira virðist vera  um samskipti í eigin persónu í framhaldskóla en í háskóla sem ef til vill 

helst í hendur við aukna kröfu um að nota tæknilegt námsumhverfi í háskóla. 

Sætaval og ástæður þess 

Í þessum hluta voru þátttakendur spurðir um hvar þeir myndu velja sér sæti þegar þeir hefðu 

val og eins var beðið um ástæðu fyrir því vali. 

Allir þátttakendur svöruðu þessum spurningum. Af 12 sálfræðinemum kusu fimm að sitja 

framarlega, til dæmis vegna þess að þá væri auðveldara að fylgjast með, það minnki líkurnar á 

truflun og auðveldara sé að heyra í kennaranum. Tveir vildu sitja fyrir miðju, til dæmis vegna 

þess að þá væri auðveldara að stjórna því hversu mikinn þátt nemandi tæki í tímum. Þrír 

nemendur vildu helst sitja aftarlega til dæmis vegna þess að þá vektu þeir ekki eins mikla 

athygli. Einn þátttakandi nefndi ekki sérstakan stað annan en við glugga, þar væri birta og 

ferskt loft. Einn þátttakandi tilgreindi að munur væri á sætavali sínu fyrir og eftir tvítugt, 

aftarlega var kosið fyrir tvítugt en eftir það var kosið að sitja framarlega.  

Af 11 kennaranemum völdu 3 að sitja framarlega, til dæmis vegna þess að þá sé betra 

útsýni á töflu, auðveldara að taka eftir og spyrja kennarann. Einn valdi að sitja fyrir miðju því 

þá væri maður hvorki aftast né fremst og minni líkur á að missa af einhverju en ef setið væri 

aftast. Fjórir nefndu aftarlega til dæmis vegna þess að það skapaði yfirsýn. Einn valdi að sitja 

í miðju eða aftarlega. Tveir nemendur nefndu að sætaval þeirra væri misjafnt eftir 

skólastigum, í framhaldsskóla var valið að sitja aftarlega en í háskóla annað hvort framarlega 

eða í miðju. 
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Sjá má  mun á hópunum ef þeir eru skoðaðir sem gáfu upp eina ákveðna staðsetningu, 

annaðhvort fremst, fyrir miðju eða aftast. Flestir sálfræðinemar (7 af 12) kusu að sitja 

framarlega eða fyrir miðju en flestir kennaranemar (6 af 11) vildu helst velja sér sæti aftarlega 

eða fyrir miðju. Sjá má líka að hjá þeim nemendum sem sögðu að sætaval sitt væri misjafnt 

eftir aldri eða skólastigi, var tilhneigingin sú að færa sig framar með hærri aldri eða þegar 

lengra var komið í skólagöngunni. 

Rökstuðningur fyrir gæðum eða ókostum námsumhverfis 

Í þessum hluta voru þátttakendur beðnir um að útskýra af hverju þeir teldu að námsumhverfið 

sem þeir völdu væri jákvætt eða neikvætt eftir tilvikum. 

Í jákvæðu framhaldsskólaumhverfi 

Allir þátttakendur svöruðu þessum spurningum um af hverju þeir teldu að umhverfið sem þeir 

hefðu valið væri jákvætt. Sem dæmi um atriði sem sálfræðinemendur nefndu er þægilegt 

efnislegt umhverfi, gott andrúmsloft (andblær), góð samskipti, stuðningur frá nemendum og 

kennara og að námsumhverfið bauð upp á sveigjanleika.  

Dæmi um aðstæður sem kennaranemar töldu að einkenndu gott námsumhverfi var þægilegt 

efnislegt umhverfi, að þekkja eða kynnast samnemendum, samhjálp nemenda, góður kennari, 

fjölbreytileiki, frelsi og nemendum leið vel þar. 

Því má sjá atriði sem tengjast þægilegu efnislegu umhverfi og góðum samskiptum hjá 

báðum hópum sem ástæðu þess að umhverfið var jákvætt. 

Í neikvæðu framhaldsskólaumhverfi 

21 þátttakandi svaraði þessum spurningum þar sem tveir sálfræðinemar völdu að svara ekki 

spurningum um neikvætt umhverfi í framhaldsskóla. Dæmi um ástæður fyrir því að 

námsumhverfi væri dæmt neikvætt af sálfræðinemum var að það hvetti ekki til náms og væri 

þvingað. Fleiri dæmi eru tilbreytingarleysi, atriði tengd kennara, nemendur tóku ekki virkan 

þátt, ekki stuðlað að samskiptum, einhæfar kennsluaðferðir, óhagstætt efnislegt umhverfi og 

erfitt að halda einbeitingu.  

 Sem dæmi um það sem kennaranemar töldu útskýra neikvætt námsumhverfi á þessu 

skólastigi er óhagstætt efnislegt umhverfi, atriði tengd kennara, samnemendur, skortur á 

hvatningu og erfitt að halda einbeitingu í námsumhverfinu. 

 Sjá má að báðir hóparnir eru sammála um að viss atriði einkenndu neikvætt umhverfi til 

dæmis þegar að erfitt er að halda einbeitingu í námsumhverfinu og þegar að námsumhverfið 

hvetur ekki til náms, óhagstætt efnislegt umhverfi og atriði tengd kennara. 
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Í jákvæðu háskólaumhverfi 

Alls svöruðu 22 þátttakendur þessum spurningum þar sem einn kennaranemi kaus að svara 

ekki spurningum um háskóla. Dæmi um hvað sálfræðinemar töldu einkenna jákvætt umhverfi 

í háskóla eru góð samskipti, gott andrúmsloft/andblær, þægilegt efnislegt umhverfi, frjálslegt, 

góður kennari, hvatning og síðast en ekki síst vellíðan nemenda.  

Dæmi um atriði sem kennaranemar töldu að einkenndi jákvætt námsumhverfi í háskóla er 

að það henti vel og sé fjölbreytt og sveigjanlegt, þægilegt efnislegt umhverfi, góður og 

skemmtilegur hópur af samnemendum, gott andrúmsloft/andblær og góður kennari. 

Þægilegt efnislegt umhverfi, gott andrúmsloft eða andblær og góður kennari voru atriði 

sem að báðir hópar nefndu sem einkenni á jákvæðu námsumhverfi í háskóla. 

 Í neikvæðu háskólaumhverfi 

Alls svöruðu 22 þátttakendur þessum spurningum þar sem einn kennaranemi kaus að svara 

ekki háskólahluta spurninganna. Dæmi sem sálfræðinemar nefndu eru að nemendur séu 

óvirkir, atriði tengd kennara, samskiptaleysi, óhagstætt efnislegt umhverfi, truflun af 

samnemendum, of mikið af fólki sem skapaði þrengsli, erfitt að halda einbeitingu, ekki nógu 

góð kennsla, vanlíðan í umhverfinu og óskipulag.  

Kennaranemar nefndu atriði eins og óbreytanlegt, ósveigjanlegt, bauð ekki upp á 

fjölbreytni, of mikið af fólki fyrir svæðið, nemendur óvirkir, lítil eða engin samskipti, atriði 

tengd kennara og óhentugt efnislegt umhverfi.    

Atriði sem báðir hópar nefndu sem einkenni á neikvæðu námsumhverfi er að efnislegt 

umhverfi sé óhentugt, nemendur séu óvirkir, atriði tengd kennara, samskiptaleysi og að of 

margir séu í kennslustofunni. 

Rökstuðningur fyrir gæðum eða ókostum námsumhverfis í hnotskurn 

Ef litið er til þess hvað nemendur töldu að væri gott námsumhverfi í heild sinni má sjá að það 

einkennist af þægilegu efnislegu umhverfi, góðum samskiptum, góðu andrúmslofti eða 

andblæ og síðast en ekki síst góðum kennara. 

Það sem einkennir slæmt námsumhverfi á heildina litið er óhagstætt efnislegt umhverfi, að 

erfitt sé að halda einbeitingu í námsumhverfinu og það hvetji ekki til náms. Aðrir áhrifavaldar 

eru að nemendur séu óvirkir, atriði tengd kennara, samskiptaleysi og að of margir séu í 

stofunni. 
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 Hafa ber í huga þegar niðurstöður eru skoðaðar, að þar sem um fáa þátttakendur er að 

ræða auk þess sem að þetta er hentugleika úrtak, er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður fyrir 

aðra hópa. Auk þess er ekki hægt að útiloka fullkomlega áhrif annarra breytna, til dæmis 

aldurs þar sem kennaranemar voru aðeins eldri en sálfræðinemar, auk þess sem ekki var jafnt 

hlutfall af framhalds- og grunnnemum í hópunum. Niðurstöðurnar geta þó gefið vísbendingar 

um skoðanir nemenda á námsumhverfi sínu.  

Umræða 

Ljóst er að það þarf að hyggja að ýmsu þegar kemur að námsumhverfi og fólk er ekki 

endilega sammála um hvað sé gott og hvað sé slæmt í þeim efnum. Þó má vissulega finna 

sameiginlega þætti í svörum þátttakenda svo sem að gott efnislegt námsumhverfi sé hæfilega 

hlýtt, loftgott og bjart. Margir nefndu mikilvægi þess að hægt væri að hafa stjórn á 

umhverfinu eða breyta því svo og þætti á borð við góð samskipti, góðan andblæ, góðan 

kennara, kennslu og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Að fá tækifæri til að kynnast eða þekkja 

samnemendur sína virtist líka skipta nemendur máli. Dæmi um lýsingarorð fyrir gott 

námsumhverfi sem bæði sálfræði- og kennaranemar notuðu í svörum sínum eru fjölbreytilegt, 

hvetjandi, snyrtilegt og hlýlegt. Dæmi um sameiginleg lýsingarorð fyrir slæmt námsumhverfi 

hjá báðum hópum er til dæmis óbreytanlegt. Því virðist það skipta nemendur miklu máli að 

geta haft áhrif á námsumhverfið svo það henti betur aðstæðum og kennsluaðferð hverju sinni. 

Lýsa mæti góðu námsumhverfi með þremur lýsingarorðum, það er að segja að það sé 

vistlegt, sveigjanlegt og fjölbreytt. Með lýsingarorðinu vistlegt er átt við að efnislegt umhverfi 

sé gott til dæmis að húsgögn séu þægileg, gott loft, þægilegt hitastig og passleg birta. Einnig 

er átt við að nemendur kjósi að vera þar sem umhverfi stuðli að vellíðan og góðum 

samskiptum eða andblæ. Með sveigjanleika er átt við að hægt sé að breyta umhverfinu og 

hafa stjórn á því til dæmis í sambandi við ljós og uppröðun. Umhverfið má því móta til dæmis 

að hverri og einni kennsluaðferð eða verkefnum sem eru á dagskrá hverju sinni. Með 

fjölbreytileika er átt við að umhverfið sé ekki alltaf eins til dæmis að skipt sé reglulega um 

sæti, uppröðun eða kennsluaðferðir. Slæmu námsumhverfi mætti því lýsa sem andstæðu góðs 

námsumhverfis, það er því óvistlegt, ósveigjanlegt og býður ekki upp á fjölbreytni. 

En hvað var sameiginlegt með báðum hópum þegar horft er til helstu niðurstaðna? 

Algengasta uppröðun hjá báðum hópum í öllum tegundum námsumhverfis var að borðum 

væri raðað í raðir, sem sagt hefðbundnir fyrirlestarsalir eða kennslustofur. Velta mætti því 

fyrir sér hvort það hafi meiri kosti eða galla í för með sér og eins hvers konar skilaboð sé 
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verið að senda nemendum með þessari uppröðun, til dæmis hvort ætlast sé til þátttöku af 

þeim. Þar að auki á þetta form af uppröðun rætur sínar að rekja aftur til miðalda (Park og 

Choi, 2014) og er því talsvert gamalt. 

Hvað varðar kennsluaðferðir er athyglisvert að allir þátttakendur í báðum hópum nefndu 

fyrirlestur sem aðalkennsluaðferð í neikvæðu námsumhverfi í háskóla og velta mætti því fyrir 

sér hvort þetta gefi vísbendingar um að nemendur telji að fyrirlestar séu ef til vill ofnotuð 

kennsluaðferð eða hvort skýringa megi leita í umhverfinu sjálfu eins og til dæmis þrengslum, 

nemendafjölda og að erfitt sé að spyrja kennarann eða heyra í honum. Kannski kallar 

nútíminn á annað form kennslu en að safna saman stórum nemendahópum sem sitja og hlusta 

á fyrirlestur í stað þess að taka þátt, eru passífir hlustendur. Vanvirkni nemenda var eitt af því 

sem báðir hópar nefndu sem ástæðu fyrir því að þeir hefðu metið námsumhverfið í háskóla 

neikvætt. Ef til vill er líka erfitt að halda einbeitingu við slíkar aðstæður og spyrja mætti sig 

hversu mikið slík kennsla skilur eftir sig í minni nemenda. Einn þátttakandinn nefndi 

sérstaklega að fyrirlestur væri ekki hentugt form og hann kysi heldur speglakennslu þar sem 

hver og einn hlustar á upptöku af fyrirlestri á sínum hraða og getur hlustað aftur ef hann náði 

ekki einhverju og glósað. Síðan er unnið með verkefni í tímum. Ef til vill þyrfti að velta 

þessari kennsluaðferð betur fyrir sér, hvort hún gæti til dæmis verið fýsilegur kostur í sumum 

tilfellum. Vakin er athygli á því að fyrirlestrar geta verið ólíkir og eru í sjálfu sér hvorki góðir 

né slæmir, heldur fer mikið eftir fyrirlesaranum hvernig tekst til. Þurrir og langir fyrirlestrar 

eru þó líklega ekki vænleg kennsluaðferð eins og nokkrir þátttakendur nefndu. 

Þegar kom að því að meta mikilvægi kennara, námsefnis og samskipta við samnemendur 

voru hóparnir á einu máli hvað varðar námsefni og töldu það vera mikilvægasta þáttinn í 

neikvæðu námsumhverfi. 

Í jákvæðu námsumhverfi bæði í háskóla og framhaldsskóla voru flestir þátttakendur, í 

báðum hópum, á því að stuðlað væri að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu. Það bendir 

til þess að þau séu hluti af góðu námsumhverfi eins og líka kom fram þegar þátttakendur áttu 

að lýsa hvað einkenni gott námsumhverfi. 

Niðurstöður voru ekki afgerandi varðandi stjórn en þó var algengara hjá bæði 

sálfræðinemum og kennaranemum að upplifa ekki stjórn á námsumhverfi sínu í neikvæðu 

umhverfi. Því mætti velta fyrir sér hvort stjórn á námsumhverfinu spili inn í hvort nemendur 

upplifi námsumhverfi sitt á neikvæðan eða jákvæðan hátt.  
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Athyglisvert var að þegar að gerð var krafa um að notast væri við tæknileg námsumhverfi 

voru flestir þátttakendur sammála því að tækninámsumhverfið hefði verið auðvelt og 

aðgengilegt í notkun. 

Hvað varðar truflun kom kannski ekki á óvart að nemendur nefndu oftar truflun í neikvæðu 

umhverfi heldur en jákvæðu. Átti þetta við fyrir bæði sálfræði- og kennarahóp og á báðum 

skólastigum. Einn þátttakandi tók fram að tölvunotkun samnemanda sinna til annars en náms 

hefði haft truflandi áhrif. Þetta kemur heim og saman við umræðu í grein Graetz (2006) þar 

sem talað er um að nútímatækni geti valdið aukinni truflun. Benda má á að greinin var hins 

vegar rituð fyrir tíu árum og eru kennarar enn í dag að glíma við svipaðan vanda.  

Ljóst er samkvæmt niðurstöðum að báðir hópar töldu kennara skipta frekar miklu máli 

þegar kom að góðu námsumhverfi í bæði framhaldsskólum og háskólum. Eins og 

endurspeglast líka í  svörum þátttakenda þar sem að ein ástæða þess að námsumhverfi væri 

talið jákvætt í háskóla var að þar kenndi góður kennari. 

Sjá má að hóparnir voru sammála um ýmislegt en þó kom fram hópamunur í sumum 

tilfellum. Til dæmis mátu sálfræðinemar mikilvægi kennara mest en kennaranemar mátu 

mikilvægi samskipta við aðra nemendur mest þegar að kom að jákvæðu námsumhverfi bæði í 

framhalds- og háskóla. 

Hvað varðar algengustu kennsluaðferðina kom fram hópamunur í þremur umhverfum af 

fjórum. Í bæði jákvæðu og neikvæðu umhverfi í framhaldsskóla nefndu sálfræðinemar 

fyrirlestur en kennaranemar einstaklingsverkefni. Í jákvæðu námsumhverfi í háskóla nefndu 

sálfræðinemar fyrirlestur en kennaranemar hópavinnu, þó að vísu munaði ekki nema einu stigi 

á milli hópavinnu og fyrirlestrar hjá kennaranemum. 

Þegar horft er til uppröðunar kom fram hópamunur í neikvæðu námsumhverfi í háskóla þar 

sem sálfræðinemar nefndu oftast fyrirlestrarsali sem uppröðun en kennaranemar nefndu oftast 

raðir. Líka kom fram hópamunur í jákvæðu námsumhverfi í háskóla sé horft til þess hvort að 

hægt væri að breyta uppröðun. Þar sögðu færri sálfræðinemendur að hægt hefði verið að 

breyta uppröðun á móti næstum því öllum kennaranemum. 

Sé horft til andblæs og samskipta í námsumhverfinu kom fram hópamunur í neikvæðu 

umhverfi í framhaldsskóla þar sem að flestir sálfræðinemar voru ósammála en minni hluti 

kennaranema var ósammála um að námsumhverfið hefði einkennst af hvatningu og stuðningi. 

Þegar kom að tækni var líka hópamunur í námsumhverfi í framhaldsskóla. Mikil meirihluti 

sálfræðinema sagði að gerð hefði verið krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi í 

jákvæðu umhverfi í framhaldsskóla en einungis einn kennaranemi greindi frá slíku. Líka var 
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hópamunur hvað varðar hvort að námsumhverfið hefði verið aðgengilegt og auðvelt í notkun 

þar sem að flestir sálfræðinemar voru á því máli en kennaranemi var ósammála því. Þegar 

neikvætt umhverfi í framhaldsskóla er skoðað má sjá að þar kemur líka fram hópamunur. 

Rúmur helmingur sálfræðinema sagði að gerð hefði verið krafa um að notast við tæknilegt 

námsumhverfi en aftur sagði einungis einn kennaranemi að gerð hefði veri krafa um slíkt. 

Þegar kom að sætavali völdu  flestir nemendur í sálfræðihópnum að sitja á svæðum sem 

kalla mætti gullin svæði samkvæmt grein Park og Choi (2014) það er að segja fyrir miðju í 

stofunni og fremst. Ekki kom sama niðurstaða fyrir kennarahópinn þar sem flestir kusu að 

sitja aftar eða í miðju. 

Því kom víða fram hópamunur þó að á heildina litið séu nemendur sammála um hvað  

einkenni helst gott eða slæmt námsumhverfi. 

Ef draga ætti saman helsta muninn á milli hópa væri ef til vill það atriði að nemendur væru 

ekki sammála um hvað þeir teldu skipta mestu máli í jákvæðu námsumhverfi. Sálfræðinemar 

töldu kennarann skipta mestu máli en kennaranemar töldu samskipti við samnemendur sína 

skipta mestu máli. Einnig að munur var á algengustu kennsluaðferðinni í báðum 

námsumhverfum í framhaldsskóla. Sálfræðinemar nefndu alltaf  fyrirlestur en kennaranemar 

nefndu einstaklingsverkefni í framhaldsskóla. Þegar horft er til tækni greindu sálfræðinemar 

oftar frá því í báðum umhverfum í framhaldsskóla að gerð hefði verið krafa um að notast við 

tæknilegt námsumhverfi en einungis einn kennaranemi greindi frá slíku. 

Ef stuðla ætti að góðu námsumhverfi væri heillavænlegt að gæta þess að efnislegt umhverfi 

sé þægilegt og að hafa góðan kennara. Sé horft til félagslegs- og huglægs umhverfis skipta 

gott andrúmsloft og góð samskipti máli ef marka má heildarsamantekt á röksemdafærslu 

þátttakenda á jákvæðu námsumhverfi á báðum skólastigum. 

Atriði sem ætti að hafa í huga miðað við heildarsamantekt á röksemdafærslu þátttakanda á 

neikvæðu námsumhverfi á báðum skólastigum er til dæmis að gæta þess að ekki séu of margir 

nemendur í kennslustofunni. Einnig þarf að bjóða upp á námsumhverfi sem stuðlar að 

einbeitingu og virkar námshvetjandi fyrir nemendur, efla jákvæð samskipti og leita leiða til 

þess að nemendur séu virkir þátttakendur í kennslustundum. Síðast en ekki síst er óhagstætt 

efnislegt umhverfi líklegt til þess að hafa slæm áhrif á nemendur til dæmis með því að valda 

truflun eða vera einn af orsakavöldum fyrir því að nemendur telji námsumhverfi sitt slæmt. 

Er það von höfundar að þetta verkefni sé gott veganesti út í kennarastarfið, hvað sé 

vænlegast þegar að kemur að námsumhverfi og hvað beri að forðast.  
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Viðauki 1 
 

Bakgrunnsbreytur: aldur:  ______    kyn:  karl  kona        deild:  sálfræðideild  kennaradeild 

grunnnám/ framhaldsnám    í námi núna/ lauk námi í fyrra. 

Nú langar mig til að biðja þig að hugsa til baka þegar þú varst í framhaldsskóla og 

segja mér frá ákveðnu námsumhverfi, sem gæti til dæmis verið eitthvað tiltekið fag eða 

ein stofa, þar sem að þér fannst námsumhverfið vera jákvætt. Ég ætla að biðja þig að 

svara eftirfarandi spurningum út frá einu jákvæðu námsumhverfi í framhaldsskóla . 

Efnislegt 

Hvernig var uppröðun í skólastofunni háttað? –Svar upptalning 

 

 

Var hægt að breyta uppröðunin ef þess þurfti svar já nei, veit ekki/hlutlaus og var það gert? 

- svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér þú hafa stjórn á umhverfinu t.d. í sambandi við hita, loftræstingu eða ljós? – 

svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér námsumhverfið henta þeim kennsluaðferðum sem voru notaðar? – svar já nei, 

veit ekki/hlutlaus ef nei hvað var það við námsumhverfið sem að hentaði ekki?- upptalning 

 

 

Hvernig var kennslunni oftast háttað t.d. fyrirlestar, hópavinna, einstaklingsverkefni eða 

eitthvað annað?- svar upptalning 

 

Huglægt 

Hversu sammála ertu þessari fullyrðingu: Mér fannst andrúmsloftið í námsumhverfinu 

einkennast af hvatningu og stuðningi. 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála  

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

Var stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu? -svar já nei, veit ekki/hlutlaus ef 

já með hvað var gert til þess að stuðla að jákvæðum samskiptum? ...?- svar upptalning 
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Tækni: 

 

Var gerð krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi á borð við uglu? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. Ef já var það námsumhverfi aðgengilegt og auðvelt í notkun? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus 

 

Áttu samskipti sér stað stað í eigin persónu eða með hjálp tækni t.d. á netinu? – velja annan 

hvorn valkost (eigin persóna, tækni, bæði eða hlutlaust). 

 

 

Tilheyrir ekki beint flokk- gæti fallið í hvaða flokk sem er fer eftir svörum 

Var eitthvað í námsumhverfinu sem að truflaði þig? - svar já nei, veit ekki/hlutlaus  

 Ef já hvað var það þá helst? svar upptalning 

 

 

 

Hversu miklu máli telur þú að kennarinn hafi skipt máli á bilinu 0-5 ef 0 þýðir engu máli 

og 5 miklu máli svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að námsefnið hafi skipt máli á bilinu 0-5? svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að samskipti við aðra nemendur hafi skipt máli á bilinu 0-5? 

svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Af hverju var þetta jákvætt námsumhverfi? svar: upptalning/röksemdafærsla 
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Ef þú heldur áfram að hugsa til þess þegar þú varst í framhaldsskóla, getur þú lýst 

einu ákveðnu neikvæðu námsumhverfi, gæti til dæmis verið eitthvað ákveðið fag eða ein 

stofa og svarað eftirfarandi spurningum út frá því. 

Efnislegt 

Hvernig var uppröðun í skólastofunni háttað? –Svar upptalning 

 

 

Var hægt að breyta uppröðunin ef þess þurfti svar já nei, veit ekki/hlutlaus og var það gert? 

- svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér þú hafa stjórn á umhverfinu t.d. í sambandi við hita, loftræstingu eða ljós? – 

svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér námsumhverfið henta þeim kennsluaðferðum sem voru notaðar? – svar já nei, 

veit ekki/hlutlaus ef nei hvað var það við námsumhverfið sem að hentaði ekki?- upptalning 

 

 

Hvernig var kennslunni oftast háttað t.d. fyrirlestar, hópavinna, einstaklingsverkefni eða 

eitthvað annað?- svar upptalning 

 

Huglægt 

Hversu sammála ertu þessari fullyrðingu: Mér fannst andrúmsloftið í námsumhverfinu 

einkennast af hvatningu og stuðningi. 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála  

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

Var stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu? -svar já nei, veit ekki/hlutlaus ef 

já með hvað var gert til þess að stuðla að jákvæðum samskiptum? ...?- svar upptalning 
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Tækni: 

 

Var gerð krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi á borð við uglu? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. Ef já var það námsumhverfi aðgengilegt og auðvelt í notkun? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. 

 

Áttu samskipti sér stað stað í eigin persónu eða með hjálp tækni t.d. á netinu? – velja annan 

hvorn valkost (eigin persóna, tækni, bæði eða hlutlaust). 

 

 

Tilheyrir ekki beint flokk- gæti fallið í hvaða flokk sem er fer eftir svörum 

Var eitthvað í námsumhverfinu sem að truflaði þig? - svar já nei, veit ekki/hlutlaus  

 Ef já hvað var það þá helst? svar upptalning 

 

 

 

Hversu miklu máli telur þú að kennarinn hafi skipt máli á bilinu 0-5 ef 0 þýðir engu máli 

og 5 miklu máli svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að námsefnið hafi skipt máli á bilinu 0-5? svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að samskipti við aðra nemendur hafi skipt máli á bilinu 0-5? 

svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Af hverju var þetta neikvætt námsumhverfi? svar: upptalning/röksemdafærsla 
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 Nú langar mig að biðja þig að hugsa um þegar þú varst í einu tilteknu jákvæðu 

námsumhverfi í háskóla sem gæti til dæmis verð eitthvað ákveðið fag eða ein stofa og 

svara eftirfarandi spurningum út frá því. 

Efnislegt 

Hvernig var uppröðun í skólastofunni háttað? –Svar upptalning 

 

 

Var hægt að breyta uppröðunin ef þess þurfti svar já nei, veit ekki/hlutlaus og var það gert? 

- svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér þú hafa stjórn á umhverfinu t.d. í sambandi við hita, loftræstingu eða ljós? – 

svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér námsumhverfið henta þeim kennsluaðferðum sem voru notaðar? – svar já nei, 

veit ekki/hlutlaus ef nei hvað var það við námsumhverfið sem að hentaði ekki?- upptalning 

 

 

Hvernig var kennslunni oftast háttað t.d. fyrirlestar, hópavinna, einstaklingsverkefni eða 

eitthvað annað?- svar upptalning 

 

Huglægt 

Hversu sammála ertu þessari fullyrðingu: Mér fannst andrúmsloftið í námsumhverfinu 

einkennast af hvatningu og stuðningi. 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála  

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

Var stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu? -svar já nei, veit ekki/hlutlaus ef 

já með hvað var gert til þess að stuðla að jákvæðum samskiptum? ...?- svar upptalning 
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Tækni: 

 

Var gerð krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi á borð við uglu? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. Ef já var það námsumhverfi aðgengilegt og auðvelt í notkun? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus 

 

Áttu samskipti sér stað stað í eigin persónu eða með hjálp tækni t.d. á netinu? – velja annan 

hvorn valkost (eigin persóna, tækni, bæði eða hlutlaust). 

 

 

Tilheyrir ekki beint flokk- gæti fallið í hvaða flokk sem er fer eftir svörum 

Var eitthvað í námsumhverfinu sem að truflaði þig? - svar já nei, veit ekki/hlutlaus  

 Ef já hvað var það þá helst? svar upptalning 

 

 

 

Hversu miklu máli telur þú að kennarinn hafi skipt máli á bilinu 0-5 ef 0 þýðir engu máli 

og 5 miklu máli svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að námsefnið hafi skipt máli á bilinu 0-5? svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að samskipti við aðra nemendur hafi skipt máli á bilinu 0-5? 

svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Af hverju var þetta jákvætt námsumhverfi? svar: upptalning/röksemdafærsla 
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Getur þú sagt mér frá einu ákveðnu námsumhverfi í háskóla sem að þú telur hafa 

verið neikvætt, gæti til dæmis verið eitthvað fag eða ein stofa og svara eftirfarandi 

spurningum út frá því. 

Efnislegt 

Hvernig var uppröðun í skólastofunni háttað? –Svar upptalning 

 

 

Var hægt að breyta uppröðunin ef þess þurfti svar já nei, veit ekki/hlutlaus og var það gert? 

- svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér þú hafa stjórn á umhverfinu t.d. í sambandi við hita, loftræstingu eða ljós? – 

svar já nei, veit ekki/hlutlaus 

Fannst þér námsumhverfið henta þeim kennsluaðferðum sem voru notaðar? – svar já nei, 

veit ekki/hlutlaus ef nei hvað var það við námsumhverfið sem að hentaði ekki?- upptalning 

 

 

Hvernig var kennslunni oftast háttað t.d. fyrirlestar, hópavinna, einstaklingsverkefni eða 

eitthvað annað?- svar upptalning 

 

Huglægt 

Hversu sammála ertu þessari fullyrðingu: Mér fannst andrúmsloftið í námsumhverfinu 

einkennast af hvatningu og stuðningi. 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála  

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

Var stuðlað að jákvæðum samskiptum í námsumhverfinu? -svar já nei, veit ekki/hlutlaus ef 

já með hvað var gert til þess að stuðla að jákvæðum samskiptum? ...?- svar upptalning 
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Tækni: 

 

Var gerð krafa um að notast við tæknilegt námsumhverfi á borð við uglu? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. Ef já var það námsumhverfi aðgengilegt og auðvelt í notkun? svar já nei, veit 

ekki/hlutlaus. 

 

Áttu samskipti sér stað stað í eigin persónu eða með hjálp tækni t.d. á netinu? – velja annan 

hvorn valkost (eigin persóna, tækni, bæði eða hlutlaust). 

 

 

Tilheyrir ekki beint flokk- gæti fallið í hvaða flokk sem er fer eftir svörum 

Var eitthvað í námsumhverfinu sem að truflaði þig? - svar já nei, veit ekki/hlutlaus  

 Ef já hvað var það þá helst? svar upptalning 

 

 

 

Hversu miklu máli telur þú að kennarinn hafi skipt máli á bilinu 0-5 ef 0 þýðir engu máli 

og 5 miklu máli svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að námsefnið hafi skipt máli á bilinu 0-5? svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Hversu miklu máli telur þú að samskipti við aðra nemendur hafi skipt máli á bilinu 0-5? 

svar: 0 1 2 3 4 5 

 

Af hverju var þetta neikvætt námsumhverfi? svar: upptalning/röksemdafærsla 
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Spurningar í lokin  

Eftirfarandi spurningar eru einskonar samantekt og miða ekki að neinu ákveðnu skólastigi. 

Þegar að þú gast valið þér sæti í kennslustofunni hvar valdir þú helst að sitja og af 

hverju? 

 

 

 

 

 

Ef þú ættir að lýsa góðu námsumhverfi, í örfáum orðum hvernig væri sú lýsing? Í 

stikkorðastíl/ ég er að leita eftir stikkorðum 

 

 

 

 

 

 

Ef þú ættir að lýsa slæmu námsumhverfi í örfáum orðum hvernig væri sú lýsing? Í 

stikkorðastíl/ ég er að leita eftir stikkorðum 
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Viðauki 2 

Góðan dag ég heiti Regína og er að vinna í mastersverkefni mínu sem að fjallar um 

námsumhverfi. Mér þætti vænt um ef að þú vildir svara nokkrum spurningum í sambandi við 

námsumhverfi. Ég vil benda á að ekki eru rétt eða röng svör, heldur eru svörin byggð á þinni 

upplifun. Ef þú tekur þátt er þér ekki skylt að svara öllum spurningum og þú mátt hætta 

hvenær sem að þú vilt. En auðvitað vona ég að þér þyki gaman að þessu og svarir öllum 

spurningum. Ég hef prófað viðtalið á nokkrum viðmælendum og þeim þótti þetta bara frekar 

skemmtilegt. Er þér sama þó að ég taki viðtalið upp til að auðvelda mér gagnaúrvinnsluna? 

Það fær engin að heyra upptökuna nema ég og nafn þitt kemur ekki fram í gögnum einungis 

breytur eins og aldur, kyn og í hvaða deild þú ert. Upptökunni verður síðan eytt þegar ég hef 

lokið við verkefnið.  

 

Í spurningunum er ég að tala um námsumhverfi í víðtækum skilning t.d. uppröðun í 

kennslustofunni, tæknibúnaðinn, skipulag, samskipti og andblæ og svo framvegis. Ég ætla að 

spyrja bæði um jákvætt og neikvætt námsumhverfi í háskóla og framhaldsskóla. 

 

 

 


