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Ágrip (útdráttur) 

Markmið þessa meistaraprófsverkefnis er að rannsaka hvað einkennir kennsluhætti í 

vinnustofum Grunnskólans á Bakkafirði og hvernig þeir samræmast ákvæðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Jafnframt er leitast við að greina hver 

hugmyndafræðin er á bak við þá kennsluhætti sem viðhafðir eru í vinnustofunum og að 

kanna viðhorf kennara, foreldra og nemenda til starfsins sem þar fer fram. 

Grunnskóli Bakkafjarðar er á norðausturhorni landsins með 15 nemendur og tvo 

kennara ásamt einum skólastjóra sem einnig sinnir kennslu. Fyrir fjórum árum var 

ákveðið að breyta um kennsluhætti fyrir nemendur á eldra stigi skólans, sem voru þá 

ellefu, til að reyna að sporna við leiða og áhugaleysi nemenda sem kennurum skólans 

fannst óviðunandi. Tekin var upp kennsla í svokölluðum vinnustofum í samtals ellefu 

kennslustundir á viku í samfélagsgreinum, náttúrufræði auk listgreina. 

Eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt við að greina starf vinnustofanna. Tekin voru 

viðtöl við tvo kennara og er annar þeirra skólastjóri skólans. Einnig var rætt við ellefu 

nemendur og foreldra þeirra vorið 2015 til að kynnast viðhorfum þeirra. 

Vettvangsathugun var gerð þar sem fylgst var með nemendum í vinnustofunum og 

ítarlega skráð það sem fyrir augu og eyru bar. 

Helstu niðurstöður benda til þess að nemendur, foreldrar og kennarar séu ánægðir 

með þetta nýja kennslufyrirkomulag. Viðmælendur eru sammála því að nemendur taki 

meiri ábyrgð á námi sínu auk þess sem áhugi þeirra sé meiri. Starf í vinnustofunum 

samræmist vel ákvæðum aðalnámskrár (2011) og getur vel orðið öðrum skólum 

fyrirmynd. 
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Abstract 

„When they get to choose, they get interested“ 

On workshops in Bakkafjörður primary and secondary school 

The goal of this master´s thesis is to investigate the teaching methods utilized in the 

workshops in Bakkafjörður Elementary School (BES) and how they apply to the new 

Icelandic National Curriculum (2011). Furthermore, the ideological basis behind the 

workshops at Bakkafjörður is analysed, and the opinions of teachers, parents and 

students on the workshops documented. 

BES is located in the remote northeast corner of Iceland and is occupied by 15 

students, two teachers and a principal who also teaches. BES decided to change the 

teaching methods for the older group of students (11 students) in an attempt to avoid 

lack of enthusiasm and disillusion that they felt had crept in and was deemed 

unacceptable. Teaching in so-called workshops was established for a total of eleven 

teaching lessons a week, in social studies, arts and sciences. 

This research utilizes qualitative research methods where two teachers (one of 

whom was the school principal) were interviewed. Furthermore a field study was 

conducted where students were observed in lessons and observations noted. 

The main conclusion is that students, parents and teachers are all quite content 

with this new system. All subjects interviewed agreed that this led to students showing 

increased responsibility for their studies and more enthusiasm and interest in learning. 

The workshops are fully applicable to the new main curriculum and should be applied 

on a larger scale. 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn á þeim kennsluháttum sem notaðir eru í 

vinnustofum Grunnskólans á Bakkafirði, en þeir eru skoðaðir með hliðsjón af ákvæðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Leitast er við að greina hugmyndafræðina á bak við 

vinnustofurnar ásamt því að varpa ljósi á viðhorf kennara, foreldra og nemenda til 

starfsins sem þar fer fram. Rannsóknarvinnan byggist á viðtölum við tvo kennara, annar 

er einnig skólastjóri grunnskólans, nemendur og foreldra þeirra auk vettvangsathugana. 

Undanfarin ár hefur verið talsverð gróska í skólastarfi hér á landi. Skólastarf á Íslandi 

hefur tekið miklum breytingum enda æskilegt og eðlilegt að það sé í sífelldri þróun. 

Dæmi um slíka grósku má finna í þorpinu Bakkafirði sem er á norðausturhorni Íslands. 

Þar er rekinn grunnskóli með 15 nemendum (2014–2015), tveimur kennurum og 

skólastjóra sem kennir einnig. Vorið 2012 fréttu kennarar og skólastjórnandi af verkefni 

sem verið var að vinna að í Hlíðarskóla á Akureyri sem þeir töldu að gæti haft jákvæð 

áhrif á skólastarfið í þeirra skóla. Í Hlíðarskóla hafa nemendur talsvert val um 

viðfangsefni og engar tvær skólavikur eru eins. Í framhaldinu var ráðist í umfangsmiklar 

breytingar á kennsluháttum við Grunnskólann á Bakkafirði með verkefni Hlíðarskóla á 

Akureyri sem fyrirmynd. Starfsfólk grunnskóla Bakkafjarðar vildi sjá breytingar hvað 

varðaði kennsluhætti við skólann, meiri gleði og að nemendur hefðu meira val. 

Hugmyndin var að gera nemendur ábyrgari fyrir námi sínu, jákvæðari og breyta viðhorfi 

þeirra í garð náms og efla trú þeirra á eigin getu. Nemendur á Bakkafirði höfðu sýnt 

náminu lítinn áhuga að mati kennara sem olli þeim og foreldrum barnanna áhyggjum, 

og því var ákveðið að breyta skólastarfinu í eldri deildum skólans. Sumarið og haustið 

2012 var notað til þess að skipuleggja svokallaðar vinnustofur. Námsumhverfi nemenda 

í eldri bekkjum skólans var því gjörbreytt þegar nemendur komu til starfa haustið 2012, 

þá aðallega í samfélags- og náttúrufræðigreinum, auk listgreina. Þegar rannsóknin var 

framkvæmd voru liðin rúm þrjú ár frá því að ráðist var í þessar breytingar og því þótti 

áhugavert að sjá hvort þessi breyting hafi skilað tilætluðum árangri. 

Tilgangur þessa verkefnis er fyrst og fremst að varpa ljósi á þá kennsluhætti sem 

viðhafðir eru við Grunnskólann á Bakkafirði ásamt því að skoða hvernig þeir samræmast 

ákvæðum aðalnámskrár (2011). Kannað verður hver hugmyndafræðin að baki 

vinnustofunum er, ásamt viðhorfi kennara, foreldra og nemenda til starfsins. 

Markmiðið er að draga lærdóm af því starfi sem unnið er við Grunnskólann á Bakkafirði 

sem geti nýst öðrum skólum. 
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Ég trúi því að þeir kennsluhættir sem notaðir eru við Grunnskólann á Bakkafirði skili 

góðum árangri og jákvæðum viðhorfum nemenda til náms. Ef sú verður niðurstaðan 

vonast ég til þess að niðurstöður verði hvetjandi og gagnlegar fyrir aðra skóla, þannig 

að þeir íhugi það að taka upp þessa kennsluhætti og brjóti með því upp skólastarfið á 

skemmtilegan hátt. 

Rannsóknarspurningar sem leitað er svara við eru: 

 Hvaða kennsluhættir eru notaðir í vinnustofum Grunnskólans á Bakkafirði? 

 Hvernig samræmast þeir ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011)? 

 Hver er hugmyndafræðin að baki kennsluhátta og skipulags vinnustofanna? 

 Hvert er viðhorf kennara, foreldra og nemenda til starfsins sem fram fer í 

vinnustofunum? 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur, í öðrum kafla eru 

upplýsingar um Bakkafjörð, grunnskólann og kennsluhætti. Í þriðja kaflanum er farið 

yfir námskrár og sex grunnþætti menntunar sem er ætlað að vera leiðarljós í öllu 

skólastarfi. Í fjórða kafla eru svo kenningar um nám og kennsluhætti reifaðir ásamt því 

að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum. Í 

fimmta kafla er sagt frá aðferðum við gagnaöflun. Að því loknu koma fram niðurstöður 

rannsóknar í kafla sex, í þeim sjöunda umræður og að endingu eru ályktanir og lokaorð. 
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2 Grunnskólinn á Bakkafirði 

Þessi kafli skiptist í tvo hluta. Í fyrsta hluta er stiklað á stóru um sögu skólahalds á 

Bakkafirði og tekið á nemendafjölda við skólann allt frá árinu 2001 ásamt íbúafjölda. Í 

öðrum hluta eru vinnustofur grunnskólans kynntar. Fjallað er um upphaf breytinga, 

hvað vinnustofur eru og fleira. 

2.1 Grunnskólinn og fjöldi íbúa og nemenda 

Á Íslandi hefur verið formlegt skólahald í um 900 ár eða allt frá því á 12. öld þegar Jón 

Ögmundsson biskup stofnaði skóla á Hólum. Skólar voru þá fyrir mjög fáa útvalda og var 

það ekki fyrr en á síðari hluta 19. aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu að skólar voru 

settir á stofn fyrir allan almenning (Bragi Sveinsson, Bjarni Friðriksson og Gunnar 

Þorleifsson, 1990). 

Um aldamótin 1900, aðallega eftir að verslun og útgerð hófst, myndaðist þorpið 

Bakkafjörður í landi Hafnar við Bakkafjörð (Ármann Halldórsson, 1976). Nokkru fyrir 

aldamótin mun hafa verið skipulögð barnakennsla í sveitinni. Vitað er að 

æskulýðsleiðtoginn Guðmundur Hjaltason kenndi í sveitinni veturinn 1889–1899 en það 

skortir heimildir um fyrstu kennarana (Ármann Halldórsson, 1976). Fram að árinu 1950 

var farkennsla en þá var komið upp á Skeggjastöðum heimavistarskóla (Langanesbyggð, 

2007). Árið 1968 var heimavistin lögð niður en rekinn grunnskóli á Skeggjastöðum þar 

til kennsla hófst í nýju en þó ófullkláruðu skólahúsnæði árið 1985 á Bakkafirði. Árið 

1987 var skólahúsnæðið tilbúið og varð það húsnæði fjölnota. Auk grunnskólans hýsti 

það leikskóla, hreppsskrifstofu, íþróttasal og heilsugæslu. Húsnæðið gegndi einnig 

hlutverki félagsheimilis íbúanna. Skeggjastaðahreppur rak skólann þar til sveitarfélagið 

var sameinað Þórshafnarhreppi í Langanesbyggð árið 2006. Sameinað sveitarfélag tók 

þá við rekstrinum (Langanesbyggð, 2007). 

Íbúum á Bakkafirði fjölgaði um 16,6% á árunum 2010‒2014. Fáir einstaklingar eru 

þó á bak við hvert prósent en 72 íbúar voru þar árið 2011 en árið 2014 voru þeir orðnir 

84 talsins. Ef skoðuð er íbúaþróun frá árinu 2004 hefur íbúum í Þingeyjarsýslum og 

Bakkafirði fækkað um 1,36% (Óli Halldórsson, 2014). 

Nemendum grunnskólans hefur fjölgað samkvæmt upplýsingum hjá Hagstofunni frá 

2001. Árið 2001 voru ellefu nemendur skráðir og hélst sá fjöldi allt til ársins 2005, fyrir 

utan árið 2003 þegar þrettán nemendur voru skráðir í skólann. Árið 2006 voru tólf 

nemendur, 2007‒2008 voru þeir fjórtán og bættust tveir nemendur við árin 2009‒2010 

og urðu því sextán. Nemendur voru fimmtán árið 2011, sautján árið 2012 en einum 
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færri eða sextán árið 2013. Árið 2014‒15 voru nemendur við Grunnskólann á Bakkafirði 

fimmtán (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 1. Hagstofa Íslands, e.d. 

2.2 Vinnustofur á Bakkafirði 

Í þessum kafla verða vinnustofurnar á Bakkafirði kynntar og útskýrðar. Byrjað verður á 

að útskýra hvað vinnustofur eru. Skýrt verður frá því hvar sú hugmynd vaknaði að fara í 

breytingar á kennsluháttum og hvernig breytingar voru gerðar. Einnig verður fjallað um 

mikilvæga þætti í skólastarfinu sem eru verkefnaskil, námsmat og markmið nemenda. 

Að því loknu verður fjallað um sjálfar vinnustofurnar og vinnuna sem unnin er í þeim. 

2.2.1 Hvað eru vinnustofur 

Vinnustofurnar á Bakkafirði er þróunarverkefni sem Grunnskólinn tók þátt í veturinn 

2012‒2013. Þróunarverkefnið var um fjölbreytta kennsluhætti en einnig tóku kennarar 

þátt í þróunarverkefni um fjölbreytt námsmat veturinn 2011‒2012. 

Þróunarverkefnum má lýsa sem tilraun til að þróa eða bæta tiltekið verklag. 

Verkefnin eru af ólíkum toga og ná alltaf yfir skilgreint tímabil, sem getur jafnvel verið 

nokkur ár. Sinna þarf ólíkum verkþáttum mismikið á hverju stigi verkefnisins. Þegar 

unnið er að þróunarverkefni er reynt að fara leiðir sem oft á tíðum hafa ekki verið 

farnar áður eða endurbættar aðferðir notaðar (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

Þróunarstarf hefur verið skilgreint í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) sem markviss, 

skipuleg og stöðug viðleitni til umbóta í skólum. Þar segir einnig að skólastarf þurfi að 

vera í sífelldri mótun. 
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Unnin hefur verið skýrsla um kennsluhættina á Bakkafirði sem heitir: Þegar 

nemendur taka ábyrgð á eigin námi …, (María Guðmundsdóttir, Bylgja Dögg 

Sigurbjörnsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Auk þess birtist grein í Netlu sem er 

veftímarit Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Leikur að möguleikum: Umbótastarf í 

Grunnskólanum á Bakkafirði (Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja 

Dögg Sigurbjörnsdóttir, 2013). Í umfjöllun hér á eftir er að stórum hluta byggt á þessum 

heimildum. 

Ingvar, María og Bylgja Dögg (2013) lýsa vinnustofunum sem kennsluháttum þar 

sem nemendur fást við sjálfstæð verkefni tengd mismunandi þemum. Vinnustofurnar 

eru ætlaðar elstu deild skólans en nemendur hefja daginn á námi í íslensku og 

stærðfræði. Þar vinna þeir eftir einstaklingsáætlunum hver á sínum hraða en 

vinnustofurnar taka við eftir það. Nemendur ráða viðfangsefnum sínum og efnistökum, 

ýmist í samvinnu við kennara eða sjálfir. Kennarar og nemendur skiptast á að velja 

verkefni, kennarar velja verkefni þegar oddatala er, 1, 3, 5 o.s.frv. og nemendur fá að 

velja þegar slétt tala er, 2, 4, 6. Vinnustofuverkefnunum tengist mikil sköpun og 

nemendur hafa því aðgang að aðstöðu í kjallara skólans en þar er góð list- og 

verkgreinastofa. Þeir fást við fjölbreytt og sjálfstæð viðfangsefni í samfélagsgreinum og 

náttúrufræði og list- og verkgreinar fléttast þar inn. 

Í skýrslu Maríu Guðmundsdóttur o.fl. (2013) kemur fram að verkefni vinnustofanna 

hafi verið afar fjölbreytt. Fyrsta viðfangsefninu sem unnið var með réðu kennarar. 

Fjallað var um eldgos og jarðskjálfta. Innan þess þema réðu nemendur efnistökum. 

Nokkrir sömdu leikrit sem átti að eiga sér stað á Heklu, aðrir skiluðu Power-Point-

kynningu sem fjallaði um Móðuharðindin og enn aðrir gerðu veggspjöld um Heklu, 

Kötlu, Vestmannaeyjar og Fimmvörðuháls svo eitthvað sé nefnt. Þetta verkefni stóð yfir 

í fjórar vikur (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Annað vinnustofuverkefnið sem gert var eftir þessar umfangsmiklu breytingar var 

frjálst. Þar réðu nemendur alfarið verkefni sínu sjálfir. Nemendur máttu nota 

hugmyndir af listum sem gerðir voru með nemendum áður en vinnustofurnar hófust 

(sjá viðauka A) (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). Verkefni nemenda urðu afar 

fjölbreytt og má segja að árangurinn hafi farið fram úr björtustu vonum kennara (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2013). 

Mikil áhersla er lögð á að fylgjast með hvort nemendur framfylgja þeim markmiðum 

sem byggt er á, hvort sem um markmið kennara eða nemenda er að ræða. Markmiðin 

eru sett þannig fram að nemendur vita til hvers er ætlast af þeim. Markmið sem 
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nemendur setja sér sjálfir eru vel yfirfarin með þeim áður en vinnan fer af stað (María 

Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Í skólanámskrá Grunnskólans á Bakkafirði fyrir skólaárið 2014‒2015 kemur fram að 

fjölbreytni í vinnubrögðum ríki í starfi skólans. Þar er mikil áhersla lögð á að við val á 

kennsluaðferðum sé tekið tillit til aldurs hvers og eins einstaklings og þroska ásamt 

námsumhverfi nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur séu virkir, ábyrgir í námi og 

sjálfstæðir. Með tímanum verði þeir skipulagðari og standi skil á verkefnum á tilsettum 

tíma. Rík áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Í skólanámskránni er gerð grein fyrir 

því að áhersla sé lögð á áhugavekjandi, margbreytileg og áþreifanleg viðfangsefni sem 

séu við hæfi hvers og eins. Áhersla er lögð á jafnan rétt til þess að hafa skoðanir og að 

nemendur læri að taka tillit til viðhorfa hver annars ásamt því að bera virðingu hver 

fyrir öðrum. Við Grunnskólann á Bakkafirði er litið á nemendur sem sjálfstæða 

einstaklinga sem hafa réttindi og skyldur við sjálfa sig og aðra (Grunnskólinn á 

Bakkafirði, e.d.-b). 

2.2.2 Kveikja að breytingum 

Skólaárið 2011 sóttu tveir kennarar frá Grunnskólanum á Bakkafirði námskeið á 

Húsavík. Á því námskeiði kviknaði hugmyndin að verkefninu sem átti eftir að fá heitið 

Vinnustofur. Þeir höfðu hlustað á umsjónarmann námskeiðsins segja frá verkefnum í 

Hlíðarskóla á Akureyri og þróunarstarfi í Framhaldsskólanum á Laugum (María 

Guðmundsdóttir o.fl., 2013). Kennsluhættir í Hlíðarskóla höfðu mestmegnis verið 

hefðbundnir en ráðist var í miklar breytingar sem miðuðu þá helst að því að efla 

þátttöku nemenda með viðfangsefnum sem tengdust áhugasviðum þeirra (Bryndís 

Valgarðsdóttir, Reynir Hjartarson og Ingvar Sigurgeirsson, 2012). Markmið 

þróunarstarfsins í Framhaldsskólanum á Laugum var meðal annars ábyrgð nemenda til 

náms. Hefðbundnum kennslustundum var þá fækkað og nemendur unnu samkvæmt 

einstaklingsbundinni áætlun í opnum rýmum undir leiðsögn kennara (Ingvar 

Sigurgeirsson, Arnór Benónýsson, Hallur Birkir Reynisson, Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir 

og Valgerður Gunnarsdóttir, 2008). 

Kennarar við Grunnskólann á Bakkafirði fóru strax að velta því fyrir sér hvernig hægt 

væri að nýta þessar hugmyndir og aðlaga þeirra skóla. Fyrsta hugmynd kennaranna var 

að skoða hvort samfélags- og náttúrufræðigreinar, auk listgreina væru ekki tilvaldar 

fyrir vinnustofur. Ástæðan var sú að nemendur virtust lítinn áhuga hafa á því sem kennt 

var í þessum námsgreinum ásamt því að kennarar álitu nemendur ekki ná að festa 

lærdóminn í minni. Ákveðið var að leggja ellefu kennslustundir á viku undir verkefnið, 
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það er þær kennslustundir sem eru samfélagsgreinar, náttúrufræði og listgreinar að 

hluta. Nemendur skólans vinna þó enn eftir einstaklingsbundnum áætlunum í 

stærðfræði og íslensku sem þeir sjálfir taka þátt í að móta (María Guðmundsdóttir o.fl., 

2013). 

2.2.3 Tími breytinga 

Eftir að hugmyndin að vinnustofunum kviknaði og ákvörðun var tekin um að fara í 

breytingar var sumarið notað til undirbúnings. Þeim breytingum sem farið var í við 

Grunnskólann á Bakkafirði var m.a. ætlað að styrkja lýðræðislegt skólasamfélag í 

samræmi við það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Barna og ungmenna bíður það verkefni að taka þátt í lýðræðissamfélagi og  því 

þurfa skólar að taka mið af. Nemendur á Bakkafirði fóru að hafa meira um nám sitt að 

segja, fengu meira val. Fyrsta verk kennara haustið 2012 var að kalla nemendur saman 

á fund til þess að kynna fyrir þeim breytta kennsluhætti og nýtt námsfyrirkomulag. 

Hugmyndin var kynnt og þar á eftir voru nemendur beðnir um að vinna ásamt 

kennurum að því að finna allt efni sem gæti fallið undir námsgreinarnar samfélags- og 

náttúrufræði. Eftir hugstormun fór flokkun í gang þar sem allar þær hugmyndir sem 

komnar voru, voru flokkaðar niður. Þessa flokka áttu nemendur að styðjast við þegar 

verkefni yrðu valin í vinnustofunum (María Guðmundsdóttir o. fl., 2013). Í raun má 

segja að þarna hafi ný námskrá litið dagsins ljós sem markaði nýtt upphaf fyrir 

Grunnskóla Bakkfirðinga. 

2.2.4  Verkefnaskil, námsmat og markmið 

María Guðmundsdóttir og félagar (2013) lýsa því hve kennurum þótti nauðsynlegt að 

nemendur öxluðu ábyrgð á eigin námi og hefðu þar af leiðandi mikið um verkefni sín að 

segja, sem og um það hvernig þeim væri skilað. Kennurum þótti einnig mikilvægt að 

gætt væri lýðræðis og því áttu skoðanir nemenda að gilda til jafns við þeirra. Með því 

væri stuðlað að ábyrgðarkennd nemenda ásamt því að kveikja áhuga þeirra. Áður en 

fyrsta vinnustofan var sett í gang voru nemendur beðnir um að koma með hugmyndir 

að formi á verkefnaskilum. Margar góðar hugmyndir litu dagsins ljós, má þar nefna til 

dæmis: Leikrit, brúðuleikhús, fréttablað, ljóð, söng og stuttmyndir. Þrátt fyrir að 

kennarar sæju eitthvað sem þyrfti að bæta svo að verkefnaskilin gætu gengið áfallalaust 

fyrir sig, ákváðu þeir að sitja hjá og leyfa nemendum sínum að reka sig frekar á og læra 

af þeirri reynslu. Að því sögðu má segja að verkefnaskilin hafi að mestu leyti verið á 

ábyrgð nemendanna (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 
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Þetta samræmist vel því sem segir í lögum um grunnskóla 27. gr (nr.98/2008) um að 

megintilgangur námsmats sé örvun nemenda og námshjálp. Í grunnskólum skal safna 

öruggri vitneskju um árangur skólastarfsins og er hennar aflað með námsmati. 

Kennurum og skólum ber að sjá til þess að nemendur séu að vinna að því að ná þeim 

námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skóli setur þeim. Einn af föstum þáttum 

skólastarfs er námsmat sem á ekki einungis að fara fram í lok námstímans. Námsmatið 

er órjúfanlegur þáttur frá námi og kennslu. 

Nemendur í Grunnskóla Bakkafjarðar útbjuggu sér möppur sem þeir skreyttu og 

gerðu að sínum eigin. Möppur þessar voru síðar notaðar til þess að halda utanum alla 

vinnu vetrarins. Inn í möppurnar fóru öll þau blöð sem nemendum var ætlað að fylla út 

fyrir hverja vinnustofulotu. Hugmyndir og fyrirmyndir að mörgum þeim eyðublöðum 

sem nýtt eru við vinnustofurnar fengust eftir að kennari við grunnskólann á Húsavík 

hafði kynnt áhugasviðsverkefni, sem kennarar á unglingastigi höfðu verið að þróa með 

nemendum árið áður. Blöðin sem nemendur geyma í möppum sínum eru til dæmis: 

Vinnuáætlanir nemenda (sjá viðauka Á), svokölluð KVL blöð (sjá viðauka B), þar sem 

nemendur skrá sjálfir allt sem þeir vilja kunna, vita og hafa lært. Einnig geyma 

nemendur námsmatsblöð frá kennurum þar sem fram kemur mat þeirra á verkefnum 

nemenda. Mikil áhersla er lögð á það að nemendur leggi alúð við það eitt að halda öllu 

til haga. Mikilvægt er að nemendur gæti þess að vanda sig við þessar skráningar. 

Nemendur fá námsmat fyrir hvert vinnustofuverkefni. Tvenns konar námsmat fer fram, 

annars vegar mat kennaranna og hins vegar sjálfsmat nemenda. Kennararnir fylgjast 

með nemendum og skrá hjá sér hvernig nemendum miðar áfram. Í lokin þegar 

nemendur kynna verkefni sín fylla kennarar út námsmatseyðublöð (sjá viðauka C). 

Námsmat kennaranna er tvíþætt, stöðugt mat á vinnu nemenda sem er þá jafnt og þétt 

á meðan á vinnustofuvinnunni stendur. Fylgst er t.d. með hversu fljótir nemendur eru 

að koma sér að verki, hversu sjálfstæðir þeir eru, hugmyndaríkir og síðast en ekki síst 

hversu vel þeim gengur að vinna með öðrum. Í umsögn um kynningu nemenda fylgjast 

kennarar með því hversu vel nemendur eru undirbúnir, hvort öll gögn séu til staðar, 

markmiðum fylgt, öryggi nemenda og fleira (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Kennarar við Grunnskólann á Bakkafirði virðast því sammála Rúnari Sigþórssyni (2008) 

því að hann segir að meginhlutverk námsmats sé að afla upplýsinga á markvissan og 

fjölbreyttan hátt, um námsferlið, árangurinn og kennsluna. Síðan eigi að nota 

niðurstöðurnar til leiðsagnar í kennslu og öðru skólastarfi og miðla þeim til nemenda, 

aðstandenda þeirra og samkennara á merkingarbæran hátt (Rúnar Sigþórsson, 2008). 
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Í Grunnskóla Bakkafjarðar fer mat nemenda sjálfra á námi sínu svo fram daginn eftir 

vinnustofuskil og nota nemendur við það námsmatseyðublað (sjá viðauka D). Kennarar 

skólans vilja að nemendur fái tækifæri með sjálfsmatinu til þess að meta á gagnrýninn 

hátt hvernig þeim tekst til með verkefni sín. Markmiðin eru þau að nemendur séu virkir 

þátttakendur í námsmatinu og taki ábyrgð á námi sínu (María Guðmundsdóttir o.fl., 

2013). 

2.2.5 Hvernig er vinnan í vinnustofunum? 

Eins og fram hefur komið hér að ofan var ákveðið að leggja ellefu kennslustundir á viku 

undir verkefni vinnustofunnar. Þær kennslustundir sem áttu að fara í náttúrufræði, 

samfélagsfræði og listgreinar voru settar saman og mynduðu þær þessar ellefu stundir. 

Nemendur hafa tvær til fjórar vikur til þess að vinna hvert verkefni. Það gefur þeim það 

svigrúm sem þarf til þess að kynna sér viðfangsefnið vel og vera vel undirbúnir þegar 

kemur að því að skila verkefnum. Fyrsta verkefnið sem tekið var fyrir í vinnustofum 

Grunnskólans á Bakkafirði er gott dæmi um þetta þar sem nemendur fengu verkefni 

sem kennarar úthlutuðu þeim og fjallaði um eldgos og jarðskjálfta. Þessi verkefnavinna 

stuðlar einnig að gagnrýninni hugsun nemenda, en í þessu fyrsta verkefni sýndu 

kennarar nemendum kvikmyndina Volcano og voru þeir beðnir um að gagnrýna þær 

upplýsingar sem komu fram í myndinni og skýra frá því hvar var verið að fara með rangt 

mál (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). Til að byrja með voru fáar hugmyndir sem 

komu fram en eftir tveggja vikna vinnu að verkefninu virtust nemendur fara að finna 

hvers megnugir þeir væru. Þeir fóru að mynda sér skoðanir og ræða þær. Í annarri viku 

voru nemendum sýndar myndir sem fjölluðu um Vestmannaeyjagosið og Myndun 

Surtseyjar. Á þessum tímapunkti voru nemendur farnir að tileinka sér orð sem tengdust 

eldgosum og jarðskjálftum. Í lok fyrstu vinnustofu buðu nemendur við Grunnskólann á 

Bakkafirði upp á fjölbreytt verkefni til sýnis. Verkefnin voru: Leikrit um jarðfræði á 

Heklu, PowerPoint-kynning um Móðuharðindin, kynning á eldfjallinu FUJI og mynd 

teiknuð. Eldfjallið Ojos del Salado var líka kynnt með PowerPoint-kynningu og 

veggspjöld um Heklu, Kötlu, Vestmannaeyjar og Fimmvörðuháls sýnd. Foreldrar mættu 

flestir og urðu varir við áhuga barna sinna, enda mikill áhugi á þessari vinnu. Fyrsta 

sýning Grunnskólans á Bakkafirði sem tengdist þessum nýju kennsluháttum, 

vinnustofunum, var mánudaginn 24. september 2012. 

Í annarri vinnustofu voru nemendum gefnar frjálsar hendur. Þeir gátu valið hvort 

þeir vildu nota hugmyndir sem væru af þeim listum sem gerðir voru í upphafi eða koma 

með nýjar hugmyndir. Í þetta verkefni voru lagðar til tvær vikur. Nemendur undirbjuggu 

sýningar sínar sjálfir og báru alla ábyrgð eins og áður hefur komið fram, bæði á 
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verkefnavinnunni og sýningunni sjálfri. Fyrir kynninguna fylltu nemendur út eyðublað 

þar sem fram kom hvað þeir þurftu að hafa til þess að geta kynnt verkefnið sitt ásamt 

því að meta hvað kynningin tæki langan tíma (María Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Í Grunnskóla Bakkafjarðar liggur fyrir heilmikil þekking um mikilvægi þess að nota 

fjölbreytta kennsluhætti. Það hefur verið sýnt og sannað með tilkomu þessa nýja 

fyrirkomulags sem þar er, vinnustofanna. Markmið þessa verkefnis var að safna saman 

mikilvægum upplýsingum varðandi það góða starf sem unnið er við grunnskólann. Ég 

hef leitast við að öðlast skilning á þessum kennsluháttum, ásamt því að kanna viðhorf 

nemenda, kennara og foreldra gagnvart vinnustofunni. Með því vonast ég til að sjá 

hvort viðhorf þeirra sem koma að skólastarfinu sé almennt jákvætt sem er afar 

mikilvægt fyrir skólastarf. Þess vegna tel ég rannsóknina vera mjög mikilvæga viðbót við 

þá þekkingu sem nú þegar er til staðar. 
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3 Námskrá og grunnþættir menntunar 

Í þessum kafla er fjallað um námskrár og grunnþætti menntunar. Fyrsti hlutinn fjallar 

almennt um aðalnámskrá og skólanámskrá. Aðalnámskrá kveður á um markmið og 

fyrirkomulag skólastarfs hér á landi en skólanámskráin er nánari útfærsla á ákvæðum 

aðalnámskrár. Öllum skólum á landinu er skylt að gefa út skólanámskrá. Með 

skólanámskrá gefst skólum kostur á aðlaga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu hvers 

skóla. Í öðrum hluta verður fjallað um kennsluhætti og námsmat, einkum hvað 

aðalnámskrá segir um þá þætti. Í þriðja hluta verður vikið að grunnþáttum menntunar 

og lykilhæfni. Þessir þættir verða síðan hafðir til hliðsjónar við að greina starf í 

vinnustofunum á Bakkafirði. 

3.1 Aðalnámskrá og skólanámskrá 

Öllum íslenskum skólastofnunum ber að fylgja markmiðum aðalnámskrár þegar 

skipuleggja á nám fyrir nemendur. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) byggir á lögum. Hún 

er í raun rammi utan um starf skólans ásamt því að vera leiðsögn um markmið og 

tilgang þess. Í raun má segja að aðalnámskráin teljist vera samningur sem þjóðin hefur 

gert við sjálfa sig um menntamál (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Helsta hlutverk aðalnámskrár er að tryggja að allir nemendur, allsstaðar af landinu, 

hafi sameiginleg markmið í námi sem og í kennslu. Einnig að leitast við að tryggja að hér 

á landi sé jafnrétti til náms og að skólar finni leiðir til menntunar sem er við hæfi allra. 

Aðalnámskrá lýsir sameiginlegum markmiðum og kröfum sem eiga við um alla kennara, 

stjórnendur og nemendur skólans og allt annað starfsfólk. Menntun er ævilangt ferli, 

menntun og nám á sér stað víðar en í skólum en mikilvægasti grundvöllur almennrar 

menntunar er talinn koma úr skólum samkvæmt aðalnámskrá (2011). Ítrekað er 

mikilvægi þess að skólar styðji við námshvöt allra nemenda, rækti námsgleði ásamt 

góðum vinnuanda og stuðli með því að góðri menntun. 

Kennurum ber skylda til þess að veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar 

og leikni, örva starfsgleði og efla frjóa hugsun. Kennarar eiga að leiðbeina nemendum í 

námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Mikilvægt er 

að skapa góðan skólabrag, hvetjandi námsumhverfi og réttlátar vinnureglur. Á 21. 

öldinni er menntun skilgreind út frá þörfum einstaklinganna. Aðalnámskráin er hvort 

tveggja í senn einstaklings- og samfélagsmiðuð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í henni 

segir einnig að í öllu námi, viðfangsefnum, skólastarfi og aðferðum sé mikilvægt að tillit 

sé tekið til áhuga nemenda ásamt því að stuðlað sé að ábyrgð á eigin námi. 



22 

Í Lögum um grunnskóla, 2 gr. (nr. 98/2008), segir að hlutverk skólans, í samvinnu við 

heimilin, sé að búa nemendur undir líf og starf í þjóðfélagi þar sem ríkir lýðræði sem er í 

sífelldri þróun. Grunnskólar skulu leitast við að haga störfum sínum í sem mestu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og beita sér fyrir alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins. Lög um grunnskóla (nr. 91./2008) í 29. gr. kveða á um að gefa 

skuli út skólanámskrá í hverjum grunnskóla á Íslandi. Gerð skólanámskrár er á ábyrgð 

skólastjóra ásamt starfsáætlun og skal semja þær í samráði við kennara og annað 

starfsfólk skólans. Skólar gera grein fyrir því hvernig þeir nýta það svigrúm til athafna og 

ákvarðana sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og stefnur skóla viðkomandi sveitarfélaga 

veita. Skólanámskrá er ítarlegri útfærsla á aðalnámskránni. Í henni gefst kostur á að 

laga opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla eins og fyrr segir. Í skólanámskrá er gerð 

grein fyrir gildum skóla og almenn viðmið útfærð sem sett eru í aðalnámskrá. 

Skólanámskrá er líka ætlað að draga fram sérkenni skóla ásamt því að nýta sínar leiðir 

til þess að efla nám og kennslu. Upplýsingar um stefnu skólans koma meðal annars 

fram, svo og um starfsemi hans, námsmat og markmið, svo eitthvað sé nefnt. Það er 

mikilvægt að gerð sé grein fyrir viðmiðum námsmats og umsagna í skólanámskrá svo að 

nemendur, foreldrar og allir starfsmenn skólans viti hvaða kröfur eru gerðar og hvernig 

skólinn ætlar sér að meta hvernig þeim er náð. Starfsáætlun er birt árlega ásamt 

skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, (2011). 

3.2 Kennsluhættir og námsmat 

Þegar Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er skoðuð má greina að í grunnskólum landsins á 

að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Það er í höndum kennarans að 

velja árangursríkustu leiðirnar til þess að ná sem bestum árangri hverju sinni. Mikilvægt 

er að kennarar taki tillit til aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga þegar kemur 

að vali á kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Vönduð kennsla sem er löguð að þörfum 

og stöðu einstaklinga eykur líkur á góðum árangri nemenda. Skipulag skólastarfs og val 

á kennsluaðferðum verður að miðast við skyldur grunnskólanna, sem eru t.d. að sjá 

hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður einnig að 

miðast út frá þörfum og reynslu nemenda og efla með þeim áhuga og vinnugleði. 

Kennsluhættir verða að taka mið af jafnræði og jafnrétti og skulu ekki mismuna 

nemendum á neinn hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Um námsmat segir í aðalnámskrá (2011, bls.27): 

Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og ungmenna. 

Námsmat veitir upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla 
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markmið náms, örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki 

við að stuðla að frekari framförum í námi. 

Námsmat miðar helst að því að safna vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig 

nemendum gengur að ná settum markmiðum. Mikilvægt er að námsmat uppfylli þau 

skilyrði að vera réttmætt og áreiðanlegt svo að hægt sé að hafa matið að leiðarljósi við 

skipulagningu náms. Námsmat á að gefa nemendum, foreldrum, kennurum, skólum og 

skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Í handbók Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2008), Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat, 

segir hún frá rannsókn Blacks og Williams frá 1998 sem hefur haft mikil áhrif á umræðu 

um námsmat á undanförnum árum. Þeir tóku saman rannsóknarniðurstöður úr 

alþjóðlegum rannsóknum frá árunum 1988–1997 og settu fram eftirfarandi lista um 

einkenni á árangursríku námsmati (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 10): 

 Þegar nemendur fengju viðeigandi svörun - nemendur vissu að hverju þeir 

stefndu, hver næstu skref voru og hvernig þau ættu að vera tekin. 

 Þegar nemendur tækju virkan þátt í eigin námi ‒ settu sér markmið ásamt 

viðmiði um árangur. 

 Þegar kennslan væri löguð að niðurstöðum námsmats, ígrundun kennara og sýn á 

það að allir gætu náð meiri árangri. 

 Þegar viðurkennt og vitað væri að námsmatið hefði djúpstæð áhrif á sjálfsálit og 

áhuga nemenda, og að bæði hafi afgerandi áhrif á námið. 

 Þegar nemendur þurftu að geta metið eigin getu og skilið hvernig ætti að eflast 

og ná tilteknum árangri, ígrundun nemenda. 

Í námsmati í grunnskóla, innan hvers námssviðs, skal leggja mat á hæfni nemenda 

ásamt hæfni sem byggist á grunnþáttunum sex og áhersluþáttum grunnskólalaga. Slík 

hæfni er nefnd lykilhæfni við námsmat í lok grunnskóla (Aðalnámskrá, 2011). 

3.3 Grunnþættir menntunar og lykilhæfni 

Með aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011 varð meðal annars 

sú breyting frá fyrri námskrám að settir voru fram sex grunnþættir menntunar sem 

ætlað er að vera leiðarljós í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst sköpun. 

Þeir snúast um samfélagslegt læsi, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp, andlega og líkamlega. Mikilvægt er að þessir þættir 

séu sýnilegir í öllu starfi skólanna og komi fram í inntaki bæði námsgreina og -sviða, í 

hæfni nemenda, námsmati, skólanámskrá og innra mati skólans. 
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Grunnþættirnir fléttast inn í aðalnámskrár á öllum skólastigum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 27): 

 Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af grunnþáttunum. 

 Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir áhrifum 

hugmynda sem fram koma í umfjöllun um grunnþættina. 

 Vinnubrögð kennara og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast af 

grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í 

skólastarfi. 

 Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig grunnþættirnir hafi sett 

mark sitt á nám, kennslu og leik og skólastarfið í heild. 

Nauðsynlegt er að þroska með nemendum þá hæfni sem grunnþættirnir taka á og 

búa þá undir þátttöku í samfélagi þar sem ríkir lýðræði. Þær hugmyndir sem liggja að 

baki grunnþáttunum sex eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og 

skólabrag. Grunnþáttunum sex er ætlað að vera einhverskonar rammi utan um námið 

og þeir geta kallað á kennsluhætti sem eru óhefðbundnir ásamt nýstárlegri nálgun. 

Grunnþættirnir sex tengjast innbyrðis, bæði í menntun og skólastarfi og eru því háðir 

hver öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að læsi er tengt við þá kunnáttu og 

færni sem þarf til þess að geta ritað og lesið. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og 

miðils, t.d. bókar. Að hluta til snýst læsi um tæknimiðla og verkkunnáttu. Sjálfbærni 

miðar að því að gera fólki kleift að geta tekist á við viðfangsefni sem snúa að samspili 

umhverfis og félagslegra þátta. Lýðræði snýr að því að einstaklingar taki afstöðu til 

siðferðilegra álitamála og virkan þátt í mótun samfélagsins. Forsenda lýðræðis er 

meðvitund, sameiginleg ábyrgð og virkni borgaranna. Skólum ber að rækta það viðhorf 

að samfélagið sem slíkt eigi að vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir. Gert er 

ráð fyrir því að börn ásamt ungmennum læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í 

lýðræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur einnig fram mikilvægi þess að tekið sé 

tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi. Með jafnréttismenntun er 

markmiðið það að skapa tækifæri fyrir alla til þess að þroskast á eigin forsendum og 

rækta hæfileika sína ásamt því að geta lifað ábyrgu lífi. 

Heilbrigði byggist á andlegri, félagslegri og líkamlegri vellíðan sem ræðst af flóknu 

samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Mikilvægt er að skólastarfið efli heilbrigði 

og stuðli að velferð og vellíðan. Síðast en ekki síst er það sköpun sem felst í því að móta 

viðfangsefni, miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða frábrugðið því sem viðkomandi 

kann eða hefur gert áður. Má segja að sköpun sé að uppgötva, örva áhuga og forvitni, 
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njóta, virkja ímyndunarafl og leika sér að möguleikum. Reglubundinn þáttur í öllu starfi 

skólans er mat á hæfni og framförum nemenda, það er órjúfanlegur þáttur frá námi og 

kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Viðmið um mat á lykilhæfninni eru sett fram í fimm liðum og eru þeir sameiginlegir 

öllum námssviðum. Það eru (Aðalnámskrá, 2011, bls. 55): 

 Hæfni nemenda til þess að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál 

sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

 Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að 

nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita 

gagnrýninni hugsun og röksemdarfærslu. 

 Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undirbúa leiðsögn. 

 Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun 

og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

 Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð 

og frammistöðu. 

Það er á valdi skóla að móta sjálfir leiðir til þess að meta þætti sem erfitt er að meta. 

Þeir þættir eru til dæmis siðgæði og siðferðileg viðhorf, lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, 

sjálfbærni og heilbrigði. Má þó benda á að sjálfsmat nemenda, foreldramat og 

jafningjamat geta hentað sem hluti af innra mati skóla. Sú hæfni sem snýr að 

nemandanum sjálfum er lykilhæfnin, henni er ætlað að stuðla að alhliða þroska 

nemenda. Lykilhæfnin snýr að hæfni í miðlun og tjáningu, skapandi og gagnrýninni 

hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu upplýsingamiðla ásamt ábyrgð og mati á eigin 

námi (Aðalnámskrá, 2011). 

Meginforsenda þess að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að, er 

fjölbreytt námsumhverfi ásamt kennsluaðferðum sem hvetja og styðja nemendur. Það 

er góður skólabragur sem eflir samskiptahæfni nemenda og þroska þeirra til 

umburðarlyndis og virðingar, jafnréttis og umgengni við aðra, umhverfi og náttúru. Það 

eru viðfangsefni sem tengja námið við daglegt líf nemenda og starfsvettvang sem efla 

læsi þeirra á umhverfi sitt. Með því stuðla náms- og kennsluhættir námsgreina, 

lykilhæfni og góður skólabragur að alhliða þroska, velferð og síðast en ekki síst 

lykilhæfni nemenda. Það mikilvæga í skólastarfi er að það miði að því að gera 

nemendur virka og sjálfstæða í námi ásamt því að þeir verði færir um að afla sér 

þekkingar upp á eigin spýtur. Skólastarf á einnig að veita nemendum tækifæri til þess 

að nýta sér hæfileika sína og gefa þeim kost á því að fá einhverskonar endurgjöf á þá 

vinnu sem þeir inna af hendi. Áhersla á alhliða hæfni nemenda krefst þess í raun að 
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fjölbreyttar leiðir séu nýttar til þess að meta hæfni þeirra og veita þeim leiðsögn á 

leiðinni að settu marki (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir námskrám og grunnþáttum menntunar. 

Fjallað var um helstu hlutverk aðalnámskrár (2011) ásamt því að skoða lög um 

grunnskóla. Grunnþættirnir sex og lykilhæfnin eru kynnt hér svo að hægt sé að leggja 

mat á hvort Grunnskólinn á Bakkafirði nái tilteknum hæfniviðmiðum í vinnustofunum. 
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4 Kenningar um nám og kennsluhættir 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir ólíkum nálgunum og kenningum sem geta legið að 

baki mismunandi kennsluháttum. Tilgangurinn með umfjölluninni er að gera kleift að 

máta starfsaðferðir við Grunnskólann á Bakkafirði við þær. Þær kenningar sem gerð er 

grein fyrir í stuttu máli eru atferliskenningin og hugsmíðahyggjan. Einnig er fjallað um 

fjölgreindakenningu Howards Gardner sem tengist um margt hugmyndum að baki 

starfinu í vinnustofunum. Þá er fjallað um nokkur kennslufræðileg hugtök sem tengjast 

skipulagi náms í Grunnskólanum á Bakkafirði, það eru einstaklingsmiðað nám, 

samkennsla og þemanám. Að lokum er svo greint frá rannsóknum á kennsluháttum í 

íslenskum skólum. 

4.1 Námskenningar 

Það getur verið flókið að skilgreina hugtakið „nám“. Í íslenskri alfræðiorðabók er 

hugtakið skilgreint sem varanleg breyting á skynjun og atferli sem kemur til vegna 

reynslu og þjálfunar. Það nær yfir námsferlið sjálft og niðurstöður (Dóra Hafsteinsdóttir 

og Sigríður Harðardóttir, 1992). 

Þegar kennarar skipuleggja kennslu fyrir nemendur sína sem stuðlar að námi, byggja 

þeir á tilteknum kenningum í kennslu- og uppeldisfræðum, meðvitað eða ómeðvitað. Á 

síðustu öld hafa kenningar eins og hugsmíðahyggja og atferliskenningin haft mikil áhrif 

á náms- og kennslufræði ásamt fjölgreindakenningu Howards Gardner (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Kennsluaðferð er hugtak sem vísar til þess skipulags „sem kennarinn hefur á kennslu 

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

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

4.1.1 Atferliskenning 

Fyrsti kennismiður atferliskenningar var John B. Watson (1878‒1958) og var hann 

sterkur talsmaður mikilvægis náms í mannlegri þróun. Grundvallarforsenda í 

kenningum Watsons (1913) er að ályktanir um þroskaferli manna ættu að byggja á 

athugunum á hegðun þeirra frekar en á einhverju sem ekki er hægt að kanna og athuga. 

Watson var þeirrar skoðunar að þroski manna byggði á sambandi ytra áreitis og 

sýnilegra og greinilegra viðbragða við þeim. Síðan þá hafa verið settar fram nokkrar 

kenningar um það hvernig við lærum af reynslunni og þróum með okkur atferli og 

venjur sem Watson sá sem „múrsteina í byggingu mannlegs þroska“. Sá sem kannski 
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öðrum fremur þróaði atferlishyggjuna var Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Hann 

taldi að mannleg þróun ætti að byggjast á samanburðarrannsóknum á athugunum á 

augljósum hegðunum fremur en vangaveltum um ógreinanleg fyrirbæri (Shaffer, 2002). 

Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri (2005, bls. 17) segja: 

Samkvæmt atferliskenningunni er nám breyting á hegðun sem stöðugt er 

hægt að fylgjast með og meta og verður vegna skilyrðingar frá innri og ytri 

áreitum. 

Yrt skilyrðing telst vera þegar hægt er með vissri eftirfylgni að breyta hegðun. 

Kennsla sem skipulögð er á grundvelli þessara kenninga er markviss, vel skipulögð og 

áhersla lögð á endurtekna þjálfun ásamt utanbókarlærdómi. Reglur gilda og kennari 

leiðir nemendur í gegnum framkvæmdina sem þeir tilkynna og reyna með því að móta 

hegðun nemenda. Ef nemendum tekst að halda reglur fá þeir umbun eða viðurkenningu 

eða vinna verkefnin á þann hátt sem kennarinn dregur fram. Hrós eða hvatning frá 

kennaranum getur verið umbunin en einnig tíðkast að kennarinn noti límmiða, stig, 

stjörnur eða annað sem nemendur læra að meta og móta með því atferli sitt 

samkvæmt óskum kennara. Oft er árangur af þesslags kennslu fljótt sýnilegur í námi, 

verkefnavinnu og umgengni. Atferliskenningin byggir m.a. á kenningum Skinners og 

Pavlovs. Þeir töldu að styrking á hegðun sem væri æskileg og útrýming á óæskilegri 

hegðun væri háð virkri skilyrðingu. Það gæti birst í mörgum myndum og sögðu þeir að 

hegðun sem einstaklingar sýni sé afleiðing þjálfunar og náms (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). 

4.1.2  Hugsmíðahyggjan 

Sú hugmyndafræði sem margir skólamenn hafa aðhyllst síðustu ár nefnist 

hugsmíðahyggja (e. constructivism). Hugsmíðahyggja hefur þróast m.a. út frá 

kenningum fræðimannanna Piagets og Vygotskys um uppbyggingu þekkingar ásamt því 

að vera út frá hugmyndum Deweys og lögmáli hans um „learning by doing“. Með 

hugtakinu „hugsmíðahyggja“ er átt við að einstaklingur smíði sína eigin þekkingu út frá 

sinni eigin reynslu (Noddings, 2007). 

Hugsmíðakenningin á rætur sínar að rekja til 19. og 20. aldar. Síðasta áratuginn hafa 

umræður snúist allmikið um kenningar sem leggja áherslu á að nám geti hvorki verið 

aðskilið reynslu né framkvæmd og til þess að einstaklingar geti lært sé mikilvægt að þeir 

verði þátttakendur í ferlinu við að skilja, geta og vita. Þar kemur einnig fram að 

hugsmíðakenningin hafi á síðustu tveimur áratugum vakið verðskuldaða athygli í 
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umfjöllun um hvernig nemendur læra. Hugsmíðin byggir í raun á því að sköpun 

þekkingar geti ekki verið aðskilin frá ferlinu við að skilja og að skilningur eða þekking 

verði til þegar sú þekking sem nemandinn býr þegar yfir blandast við þá reynslu sem 

hann upplifir sem nýja (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

Margir kennismiðir tengjast hugsmíðahyggjunni, má þar nefna Dewey sem hélt því 

fram að börn lærðu með verkhyggju, þau þyrftu að fá að prófa og rannsaka til þess að 

geta skilið (Gunnar Ragnarsson, 2000). Hann taldi því að reynslan sjálf væri uppspretta 

menntunar. Dewey vildi að rauði þráður kennslunnar byggðist á frjálsum tjáskiptum 

ásamt skoðanaskiptum (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Annar kennismiður var Jean 

Piaget og hafði hann mikil áhrif á menntun þar sem hann dýpkaði skilning okkar á 

reynslu bernskunnar (Schwebel og Raph, 1974). Hann lagði áherslu á samspil umhverfis 

og einstaklings og taldi að kennarar og nemendur væru samverkamenn þar sem ríkti 

gagnkvæm virðing og tillitssemi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Piaget taldi að til þess 

að geta lagað sig að umhverfinu ásamt því að geta skilið það, þyrfti barn að rannsaka og 

reyna að skilja (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Vygotsky gekk þó lengra en Piaget því að 

hann lagði mikla áherslu á það hvernig aðrir utanaðkomandi þættir hefðu áhrif á 

einstaklinginn, hvernig menning, trúarskoðanir, gildi, hefðir og færni í félagslegum hópi 

væru send frá kynslóð til kynslóðar. Vygotsky taldi Piaget hunsa að mestu mikilvæga 

þætti, eins og félagsleg og menningarleg áhrif á mannlega þróun (Shaffer, 2002). 

Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri (2005) hafa sett upp lista yfir nokkur megineinkenni 

námskenninga, atferlis- og hugsmíðahyggju til að auðvelda samanburð. 
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Atferliskenning Hugsmíðakenning 

Kennarinn útskýrir og sýnir. Gagnvirk samskipti nemenda og kennara. 

Kennaramiðað, fræðileg gæði. Nemendamiðað, virkir nemendur, 

námsval. 

Skýr markmið, ákveðið inntak. Merkingarbær viðfangsefni. 

Ytri hvöt, umbun. Innri hvöt. 

Markviss þjálfun. Gagnrýnin hugsun og skilningur.  

Samkvæmni, áreiðanleiki, mælingar. Sjálfsmat nemenda. 

Mynd 2 Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 18. 

Kennari sem byggir á hugsmíðakenningunni dregur fram skapandi aðstæður til 

náms, spyr spurninga sem vekja áhuga á viðfangsefninu, örvar gagnrýna hugsun 

nemenda og vekur forvitni til nýrra spurninga. Í anda hugsmíðahyggju er kennsla oft 

skipulögð á þann hátt að nemendur fá tækifæri til þess að velja eigið viðfangsefni. 

Reynt er að byggja á sjálfstæðri rökhugsun nemenda og að gera viðfangsefni áhugaverð 

fyrir nemendur. Innri áhugahvöt er í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

4.1.3 Fjölgreindakenning 

Á einhverjum sviðum eru allir sterkir og því er mikilvægt að taka tillit til þess, setja 

markmið ásamt því að skipulag sé byggt á sterkum hliðum nemandans. Þó er mikilvægt 

að styrkja um leið aðra þætti með fjölbreyttum vinnubrögðum (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005). 

Gardner var hugmyndasmiður fjölgreindakenningar. Hann sagði meðal annars að 

menn byggju yfir greind sem væri margbreytileg og flokkaði greindirnar í átta þætti 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

Þættirnir eru (Armstrong, 2005, bls. 3‒4): 

 Málgreind: Klár í að nota málið. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Klár í reikningi. 

 Rýmisgreind: Klár í myndum. 

 Líkams- og hreyfigreind: Klár í að nota líkamann. 

 Tónlistargreind: Klár í tónlist. 

 Samskiptagreind: Klár í samskiptum. 
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 Sjálfsþekkingargreind: Klár í sjálfum þér. 

 Umhverfisgreind: Klár í umhverfinu. 

Gardner rannsakaði bæði fullorðna og börn til þess að komast að því hvernig 

einstaklingar læra. Niðurstöður hans sýndu að einstaklingar læri og noti greindir sínar á 

ýmsa vegu (Armstrong, 2005). Hann sagði að nemendur þyrftu að skilja að eðlilegt væri 

að hafa ekki jafnmikla færni á mörgum sviðum, að auka mætti færni með þjálfun á 

marga vegu. Það að nemendur geti gert sér grein fyrir styrkleika sínum er afar gott, það 

eykur meðal annars sjálfsöryggi þeirra. Þeir þurfa að fá skilning á því að það er eðlilegt 

að hafa ekki jafnmikla færni á öllum sviðum og að með þjálfun geti færnin aukist (Hafdís 

Guðjónsdóttir o. fl., 2005). 

Í kenningu Gardners er lögð áhersla á að einstaklingar sýni hæfileika sína á afar 

fjölbreyttan hátt. Kenningin gefur kennurum tækifæri til þess að þróa frumlegar 

aðferðir þar sem hún leggur áherslu á að engin ein aðferð henti öllum nemendum í 

öllum tilvikum. Þar sem nemendur eru ekki allir eins er afar nauðsynlegt fyrir kennara 

að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Ef skipulögð er kennslustund, með tilliti til 

kenninga Gardners, fær hver nemandi að nýta þá greind sem hann er hvað sterkastur í 

einhvern hluta skóladagsins (Armstrong, 2001). 
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Kennsluaðferðir í anda fjölgreindakenningar 

Málgreind Rök- og 

stærðfræði- 

greind 

Rýmis-

greind 

Líkams- og 

hreyfi- 

greind 

Tónlistar- 

greind 

Samskipta-

greind 

Sjálfs-

þekkingar-

greind 

Umhverfis-

greind 

Sagnalist Reikningur 

og mælingar 

Sjónsköpun Svara með 

líkamanum 

Taktur, 

söngvar, 

rapp og 

söngl 

Að deila með 

jafningja 

Íhugun í 1 

mínútu 

Göngu-ferðir 

út í 

náttúruna 

Þankahríð Flokkun og 

frumflokkun 

Lita-

merkingar 

Leikhús 

skóla-

stofunnar 

Tónlistar-

skrá 

Lifandi líkön Persónuleg 

tengsl 

Gluggi að 

námi 

Upptaka Spurningar í 

anda 

Sókratesar 

Mynd- 

líkingar 

Hugtökin 

holdi klædd 

Ofurminnis- 

tónlist 

Samvinnu- 

nám 

Valtími Plöntur í 

skóla-

stofunni 

Leiðar-

bækur  

Leiðsagnar- 

reglur 

Hugmynda-

skissa 

Hugsun og 

hönd 

Tónlistar-

hugtök 

Spil Tilfinninga-

rík augnablik 

Gæludýr í 

skóla-

stofunni 

Útgáfa Vísindaleg 

hugsun 

Grafísk tákn Líkamskort Tónlist sem 

tengist 

hugarástandi 

Sviðsetning 

– eftirlíking 

Að setja sér 

eigin 

markmið 

Vistfræði 

Mynd 3 Armstrong, 2001, bls. 63-78 

4.2 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðun hefur verið afar áberandi í námskrám og annarri stefnumörkun 

undanfarin ár og áratugi. Hugtakið einstaklingsmiðað nám hefur verið skilgreint með 

ýmsu móti. 

Í skilgreiningu á einstaklingsmiðuðu námi í bókinni Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar (2014) er lögð áhersla á eftirfarandi þætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 

Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar Sigurgeirsson, 

Kristín Jónsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir, 2014, bls. 323): 

Ólík viðfangsefni nemenda eftir stöðu og áhuga í náminu, gjarnan innan 

sama þema; sjálfstæði, valmöguleika og áhrif og ábyrgð á framgangi 

námsins; skipulagða samvinnu nemenda; nýtingu upplýsingatækni og loks 

einstaklingsáætlanir sem nemendur gera í samvinnu við kennara og foreldra 

og byggðar eru á upplýsingum um framvindu námsins, meðal annars úr 

stöðugu mati kennara, nemandans og foreldra. 

Hér er því hugtakið einstaklingsmiðað nám eins konar samnefnari fyrir ýmsar 

hugmyndir af ólíkum rótum runnar (Gerður G. Óskarsdóttir 2014). Rætur 
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einstaklingsmiðaðs náms liggja víða og hafa hugmyndir um það þróast eftir mörgum 

ólíkum leiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Einstaklingsmiðað nám er nemendamiðað 

og er aðaláherslan sú að námið verði merkingarbært. Þess lags nálgun er kennd við 

hugsmíðahyggju, sem t.d. John Dewey, Jerome Bruner og Jean Piaget hafa skrifað um 

(Tomlinson og Allan, 2000). Ingvar Sigurgeirsson (2004) telur að framlag Deweys vegi að 

öllum líkindum þyngst. Hann bendir á að skólar sem tóku til starfa snemma á tuttugustu 

öldinni hafi oft haft einstaklingsmiðað nám á sinni stefnuskrá. Þeir byggðu þá á 

hugmyndum Dewey um virka kennsluhætti, þjálfun hugsunar, lýðræðislegt skólastarf og 

leitarnám (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Hugmyndir Gerðar G. Óskarsdóttur (2003) 

virðast eiga margt sammerkt með hugmyndum Deweys. Hún talar um einkenni skólans 

á fyrstu áratugum 21. aldar í grein sem kom fram undir heitinu Skólastarf á nýrri öld. 

Hún telur að sveigjanleiki sé lykilatriði, nemendur glími við fjölbreytt verkefni sem þeir 

vinna saman í hópi eða sem einstaklingar. Fjölbreytilegar þarfir hvers einstaklings eru 

viðurkenndar ásamt því að hann búi yfir mismunandi færni, atgervi og gáfum. 

Samkvæmt Tomlinson (2003) hefur hugmyndin um einstaklingsmiðað nám fengið 

góðan stuðning í rannsóknum og kenningum um menntun. Mikilvægt er að koma til 

móts við alla sem verið er að kenna hverju sinni og telur Tomlinson (2003) að ef 

nemandi læri hraðar en samnemendur hans ætti að vera til einhvers konar áætlun svo 

að hægt sé að koma til móts við hann og hjálpa honum að halda áfram með nám sitt. Í 

raun má segja að einstaklingsmiðað nám byggi umfram allt á rétti einstaklingsins til 

þess að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem allra best (Hafdís Guðjónsdóttir og 

fleiri, 2005). 

Tomlinson (2001) segir að nemendur séu afar ólíkir þegar kemur að námi þrátt fyrir 

að vera á sama aldri og því mikilvægt að komið sé til móts við ólíkar þarfir þeirra. Í 

einstaklingsmiðuðu námi er alla jafna lögð áhersla á að ábyrgð náms hvíli hjá sjálfum 

nemandanum svo að hann taki virkan þátt í að móta það. Oft er áhersla lögð á að 

nemandinn setji sér sín eigin markmið og með því taki hann aukna ábyrgð á námi sínu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2002). 

Að mörgu er að hyggja þegar byggja á upp kennslu með þarfir einstaklingsins í huga. 

Vitsmuna-, hreyfi-, félags- og tilfinningaþroski ásamt sterkri og veikri getu 

einstaklingsins eru afar mikilvægir þættir ásamt því að hafa góðar upplýsingar um 

þekkingu, hæfileika og áhugasvið hans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Vel útfærð og 

vönduð einstaklingsmiðuð kennsla eykur líkur á árangri (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 
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Ingvar Sigurgeirsson og fleiri (2014) könnuðu að hvaða marki kennarar leituðust við 

að einstaklingsmiða nám og kennslu. Höfundar komust að þeirri niðurstöðu að veruleg 

gjá væri á milli stefnumörkunar stjórnvalda og raunveruleikans inni í skólastofunum 

þegar kom að einstaklingsmiðuðu námi og kennslu og töldu að lítið hafi miðað áfram. 

Þó vöktu þeir athygli á því að á sama tíma og margt benti til þess að einstaklingsmiðun 

náms og kennslu miðaði hægt, sýndi rannsókn þeirra að margir kennarar höfðu áhuga á 

því að kennsluhættir þróuðust í átt til einstaklingsmiðunar (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Í niðurstöðum sömu 

rannsóknar kemur fram afar jákvætt viðhorf til fjölbreyttra kennsluhátta og 

einstaklingsmiðunar (Gerður G. Óskarsdóttir o. fl., 2014). 

Sennilega er einstaklingsmiðun algengasta kennsluaðferðin sem notuð er í 

fámennum skólum því aldursdreifing nemenda getur verið á breiðu bili og 

kennsluaðferðir kennara mismunandi, eftir námsefni og aðstæðum. Kennarar geta því 

sjaldan beitt aðferðum þar sem sama námsefnið er notað á alla nemendur. Því má segja 

að hópakennsla sé fátíð í fámennum skólum. Innlögn kennara er oft og tíðum 

sameiginleg fyrir alla nemendur en í framhaldi vinna nemendur einstaklingsmiðað 

(Þorbjörg Arnórsdóttir, 1995). 

Samtök fámennra skóla sem voru stofnuð 1989 héldu uppi umræðu um 

kennsluhætti, þá einkum samkennslu aldurshópa (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Þar sem 

einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eru talin algengasta kennsluaðferð fámennu skólana 

má sjá að umræða um einstaklingsmiðaða kennsluhætti er ekki ný hér á landi. Samtökin 

hafa þó verið lögð niður. 

4.3 Samkennsla aldurshópa 

Samkennsla aldurshópa er þegar tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman (Rúnar 

Sigþórsson, 1999). Í farskólunum hér áður fyrr var slík kennsla mikið stunduð, enda 

nemendur oft og tíðum á ólíkum aldri og varð því úr að samkennsla varð ofan á svo að 

hægt væri að koma til móts við nemendur á víðu aldursbili í sama nemendahópi 

(Hafsteinn Karlsson, 1993). Hafsteinn talaði um í skrifum sínum frá 1993 að 

samkennslan hafi verið að ryðja sér til rúms í stærri skólum á þeim tíma, hann taldi þá 

að hugtakið samkennsla væri að verða meira notað í breiðari merkingu en áður var. 

Hann talaði um að tilraunir hafi verið gerðar með blöndun árganga í fjölmennum 

skólum. Það sem einkennir einna helst fámenna skóla eru þessir námshópar sem eru 

aldursblandaðir, ásamt mikilli samveru barna á ólíkum aldri. Samkvæmt ýmsum 

fræðimönnum er einmitt talið að samvera barna á ólíkum aldri sé í raun forsenda þess 
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að þekking færist frá þeim sem eldri eru til hinna yngri. Ætla má að meiri samvinna 

ólíkra aldursstiga stuðli að félagslegum þroska og að óæskileg samkeppni verði síður 

(Eckhoff, 1995). Tomlinson (1999) er þessu sammála og í bók hennar The differentiated 

classroom responding to the needs of all learners kemur fram að mikilvægt sé að 

nemandinn keppi ekki við aðra nemendur, heldur eingöngu við sjálfan sig. 

Hugmyndir um opinn skóla og einstaklingsmiðaða kennslu urðu áberandi í 

umræðunni um skólamál á sjöunda og áttunda áratugnum. Samkennsla var oft notuð í 

skólum sem kenndu eftir þessari hugmyndafræði sem ein leið til þess að koma til móts 

við fjölbreyttan nemendahóp. Vegna nýrrar þekkingar í kennslufræðum og aðferða við 

kennslu sem höfðu nemendur í brennidepli varð opinn skóli mikilsháttar nýjung. 

Samkennsla komst því aftur í sviðsljósið vegna þessa (Miller, 1991). 

Tilgangur aldursblöndunar er að skapa börnum sem eru ekki á sama aldri aðstæður 

til náms á eigin forsendum en ekki samkvæmt fyrirframgefnum aldurstengdum 

markmiðum námskrár eða námsefnis. Frá upphafi er kennslan skipulögð með getumun 

og ólíkt námsefni í huga (Pétur Bjarnason, 1992). Undir þetta tekur Tomlinson (1999) 

því að hún telur að mikilvægt sé að kennarar byrji nám nemenda þar sem þeir eru 

staddir en fylgi ekki fyrirframgefnu formi eins og aldurstengdri námskrá. Kennarar eigi 

að notast við áætlun sem virkjar nemendur og geta vísað þeim veginn til náms á ólíkan 

hátt en til þess þurfi þeir að hafa í huga fjölbreytta kennsluhætti og aðferðir og reyna að 

höfða til áhugamála nemenda sinna. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar Litróf 

kennsluaðferðanna (2013) skrifar hann að engin ein aðferð til kennslu sé betri en önnur 

og að samanburðarrannsóknir hafi verið gerðar í því skyni en flestir hallist að því að þær 

rannsóknir hafi verið til lítils. Það kallar á gott skipulag þegar nemendur í bekkjum, 

blandaðir eftir aldri, læra mismunandi hluti hlið við hlið og þegar einstakir nemendur 

leggja misjafnt af mörkum til verkefna sem sameiginleg eru (Þorbjörg Arnórsdóttir, 

1995). 

Rannsóknir sýna að námsárangur nemenda í samkennslu árganga er jafn góður og í 

kennslu þar sem allir nemendur eru á sama aldri. Nemendur virðast njóta góðs af þeim 

anda samvinnu og hjálpsemi, sem ríkir í samkennslu árganga. Hópmiðaðar aðferðir eins 

og bein fyrirmæli, samvinnunám og samþætting bættu árangur nemenda í samkennslu 

árganga (Lataille-Démoré, 2007). 

Þegar vinna á með þverfagleg viðfangsefni með öllum hópnum hentar þemanám 

afar vel í samkennslu, þá eru vissar námsgreinar teknar fyrir, líkt og samfélagsfræði. 

Fjölbreytt verkefni eru þá unnin sem eykur líkurnar á því að hægt sé að mæta ólíkum 

þörfum einstaklingsins (Þorbjörg Arnórsdóttir, 1995). 
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4.4 Þemanám 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) segir að þemanám byggist oft á viðfangsefnum sem ganga 

þvert á námsgreinar. Námið er þá skipulagt með hliðsjón af vissum námsgreinum eða 

að viðfangsefnið sjálft stýrir því hvaða þekkingar er aflað. Þemanám er nám sem felur í 

sér allmörg tækifæri fyrir nemendur til að taka virkan þátt í því að móta viðfangsefni og 

þann undirbúning sem þarf. Sú áhersla sem lögð er á nemendur þegar kemur að 

þemanámi, ásamt fjölbreyttum aðferðum til kennslu, er að nemendur fái tækifæri til 

þess að nálgast viðfangsefnið frá fleiru en einu sjónarhorni og geti með því kafað dýpra í 

efnið. Með þemanámi skapast meira svigrúm og frelsi þegar kemur að vali og 

nemendur geta valið sér verkefni sem höfðar til áhuga þeirra og getu sem er afar 

mikilvægt. 

Lilja M. Jónsdóttir (1996) segir að þemanám krefjist fjölbreyttra kennsluaðferða á 

þann hátt að nemendur fái tækifæri til þess að nálgast viðfangsefnið frá ólíkum 

sjónarhornum og með því auki þeir skilning sinn á námsefninu. Hún talar einnig um 

mikilvægi ólíkra vinnubragða og nefnir sem dæmi sjálfstæða vinnu, hópastarf, 

vinnubrögð sem eru skapandi ásamt ýmsum lestri og fleira. Lilja telur að þemanám 

þroski samvinnu, virðingu og sanngirni og ýmsa fleiri félagslega eiginleika. Hún segir enn 

fremur að þemanám reyni til dæmis á færni nemenda í samskiptum, ólíka hæfileika 

þeirra og hugsun. Lilja (1996) telur einnig að þemanám geti þjálfað nemendur í því að 

draga sjálfstæðar ályktanir og heldur því fram að með slíku námi sé unnt að nálgast 

margvísleg félagsleg markmið, til að mynda samvinnu. Hún segir að það sem þemanám 

bjóði einna helst upp á sé fjölbreytni í skólastarfi og með því skapist skólastarf sem er 

frjótt og skapandi. Ætíð koma fram gagnrýnisraddir og sú gagnrýni sem beinist einna 

helst að þemanámi er hávaði sem því fylgir og fleiri agavandamál. Einna helst er þá rætt 

um að ekki sé hægt að hafa nægjanlegt eftirlit með nemendur og að óöryggis og streitu 

gæti stundum meðal nemenda. Raunin er þó sú að þessi vandamál fylgja og munu ætíð 

fylgja þegar kemur að hópastarfi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

4.5 Kennsluhættir í íslenskum skólum 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum. Í grein 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002) er gerð grein fyrir rannsókn sem fór fram á árunum 

1995‒1997 og náði til tíu stórra og tíu fámennra skóla á Íslandi og voru m.a. bornir 

saman kennsluhættir. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að í fámennu skólunum 

var algengast að allir nemendur ynnu að sama verkefninu á sama tíma. Í fámennu 

skólunum voru það 70% tilfella á móti 40% tilfella stóru skólanna, ekki kom þó fram í 
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rannsókninni hver algengasta kennsluaðferðin var í stóru skólunum. Í öllum skólunum 

sást sjaldan að nemendur ynnu að verkefnum í samræmi við eigin getu og þarfir. 

Þesslags fyrirkomulag var einungis skráð í tveimur bekkjum fámennu skólanna og 

þremur í stóru skólunum. (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002). Kristín Jónsdóttir (2005) 

rannsakaði kennsluhætti á unglingastigi í grunnskóla nokkrum árum eftir að Kristín 

Aðalsteinsdóttir (2002) gerði sína rannsókn. Hún kemst engu að síður að svipaðri 

niðurstöðu. Í niðurstöðum rannsóknar hennar, sem gerð var árið 2002 meðal 

unglingakennara í Reykjavík, kemur fram að rótgrónar hópkennsluaðferðir, sem eru t.d. 

bein kennsla frá töflu eða lesið, spurt og spjallað eru ríkjandi en að kennarar vilji mjög 

gjarnan auka notkun tölva. Meirihluti kennara telur einnig að kennsla í blönduðum 

bekkjum geri mun meiri kennslufræðilegar kröfur til kennara (Kristín Jónsdóttir, 2005). 

Hafsteinn Karlsson (2009) bar saman kennsluaðferðir í sex íslenskum grunnskólum 

og fjórum finnskum, skólaárið 2006‒2007. Niðurstöður leiddu í ljós að ríkjandi 

kennsluhættir kennara beggja landa væru fremur hefðbundnir. Kennarar byrjuðu í 

flestum tilfellum kennslustundir á smáfyrirlestri og eftir hann tóku vinnubækur 

nemenda við. Munur var einna helst sá að íslensku kennararnir völdu frekar að láta 

nemendur sína vinna eftir eigin áætlun og gátu með því verið að vinna í mismunandi 

námsgreinum þrátt fyrir að vera í sömu kennslustund. Kennararnir frá Finnlandi beittu 

kennsluaðferðum sem voru fjölbreyttari en íslensku kennararnir. Þeir virtust einnig 

meðvitaðri um notkun fjölbreyttra kennsluhátta. Í báðum löndunum höfðu nemendur, 

þar sem rannsókn þessi var gerð, frekar lítið um nám sitt og starf að segja (Hafsteinn 

Karlsson, 2009). 

Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) sem áður 

hefur verið vitnað til, var samstarfsverkefni fjölda aðila, og stóð yfir frá árinu 2008 til 

ársins 2013. Til þátttöku voru valdir 20 grunnskólar í fjórum sveitarfélögum sem valin 

voru eftir hentugleikum. Í meginniðurstöðum rannsóknar um kennsluhætti og 

kennsluaðferðir kom fram að þær kennsluaðferðir sem voru hvað algengastar voru 

kennsla þar sem stuðst var við vinnubækur og svo bein kennsla, með eða án samræðna 

við nemendur. Þar kemur einnig fram að (Ingvar Sigurgeirsson og fl., 2014, bls. 150): 

Kennsluaðferðir sem gera meiri kröfur um þátttöku og ábyrgð nemenda 

(nemendamiðaðar aðferðir) voru talsvert fátíðari en aðferðir þar sem 

kennarinn er í aðalhlutverki (kennarastýrðar aðferðir). 

Mikill munur var á kennsluháttum og aðferðum eftir aldursstigum og skólum. 

Kennarar í teymiskennsluskólum og kennarar yngstu barnanna notuðu oftar en aðrir 
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kennarar kennsluaðferðir eins og tilraunir, hópvinnu, leikræna tjáningu, verklegar 

æfingar, útikennslu, þemavinnu og sjálfstæð verkefni. Flestir kennarar lögðu áherslu á 

fjölbreytni en meiri fjölbreytni virtist þó mega greina í teymiskennsluskólum þar sem 

oftar var notast við kennsluaðferðir sem reyndu á sjálfstæð vinnubrögð (Ingvar 

Sigurgeirsson og fl., 2014). 

Hér hefur verið fjallað um nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

kennsluháttum í grunnskólum á Íslandi og Finnlandi. Rannsóknirnar eru frá árunum 

1995-2013 en samkvæmt niðurstöðum þeirra virðist vera að kennsluhættir séu fremur 

hefðbundnir og lítið um að nemendur vinni að verkefnum í samræmi við eigin getu og 

þarfir. Í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002) má sjá á niðurstöðum að í fámennu 

skólunum var algengast að nemendur ynnu að sama verkefni á sama tíma eða í um 70% 

tilfella. Í rannsókn Hafsteins Karlssonar (2009) sem gerð var á skólaárinu 2006-2007 

kom fram að kennsluhættir í íslenskum og finnskum skólum væru fremur hefðbundnir. 

Og niðurstöður í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum benda til hins sama (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014) en bein kennsla og kennsla með vinnubókum reyndust 

algengustu aðferðirnar. Í sömu rannsókn kom fram að þær kennsluaðferðir sem gera 

meiri kröfur um þátttöku og ábyrgð nemenda hafi verið talsvert fátíðari en aðferðir þar 

sem kennarinn er í aðalhlutverki. Ekki er hægt að segja að þeir kennsluhættir sem 

Grunnskólinn á Bakkafirði notar séu hefðbundnir og má því ætla að þeir séu í mörgu 

frábrugðnir því sem almennt gerist hér á landi ef marka má niðurstöður þeirra 

rannsókna sem hér var vitnað til. 
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5 Aðferð 

Hér er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, sniði og undirbúningi. Fjallað er m.a. um 

þátttakendur, úrtak og aðgengi. Jafnframt er gerð grein fyrir aðferðum við gagnaöflun 

og hvernig unnið var úr þeim. Að lokum er vikið að siðferðilegum álitamálum sem 

tengjast m.a. persónuvernd og upplýstu samþykki. En fyrst eru rifjuð upp helstu 

markmið með þessari rannsókn. 

5.1  Tilgangur og markmið 

Með rannsókn þessari var tilgangurinn að öðlast dýpri skilning á þeim kennsluháttum 

sem viðhafðir eru í vinnustofum Grunnskólans á Bakkafirði og athuga hvort þeir 

kennsluhættir samræmist ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011) ásamt því að 

kanna viðhorf nemenda, kennara og foreldra gagnvart starfinu í vinnustofunum. 

Markmiðið er að draga lærdóm af því starfi sem unnið er við Grunnskólann á Bakkafirði 

sem geti nýst öðrum skólum. 

5.2 Rannsóknaraðferð og snið 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem eigindlegum aðferðum er beitt 

við gagnasöfnun. Samkvæmt Lichtman (2006) byggir eigindleg rannsókn (e. qualitative 

research) á túlkunarfræði, aðferðin er lýsandi og túlkar þá upplifun sem 

einstaklingurinn sem verið er að rannsaka upplifir. Hlustað er á þá sem rannsakaðir eru, 

viðfangsefnið er skoðað í náttúrulegu umhverfi, heildarmyndin er vel athuguð, forðast 

er að sannreyna kenningar og niðurstöður byggja á orðum og jafnvel tilvitnunum í 

þátttakendur. Rannsakendur geta í raun byrjað rannsókn með tilteknu efni, 

þátttakendum eða rannsóknaraðferð. Einnig er mikilvægt að rannsakandinn sjálfur hafi 

rannsóknarspurningu sem hann þá leitar svara við. Rannsakendur ættu einnig að kynna 

sér fyrri rannsóknir og skoða þær sem hafa þegar verið gerðar á sambærilegu efni 

(Lichtman, 2006). Má því segja að rannsakendur geti farið ólíkar leiðir við gagnaöflun. 

Að því sögðu hentar tilviksrannsókn afar vel þessu rannsóknarverkefni vegna þess að 

rannsakandi vill getað mótað ferlið á meðan og eftir að rannsóknin á sér stað. Í stað 

þess að einblína á einstaklinginn er oftast verið að rannsaka tiltekin verkefni, áfanga 

o.s.frv. Það er í raun rannsakandinn sem setur rammann. „Case“ eru í raun tilvik sem 

fela í sér viss einkenni, eiginleika eða hegðun. Lykilinn að tilviksrannsóknum er að gera 

grein fyrir þeim einkennum, eiginleikum eða hegðun sem leitast er við að rannsaka áður 

en hafist er handa. Síðar þarf að finna þá einstaklinga sem falla undir þá skilgreiningu. 
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Tilvik getur verið einangrað við aðstæður sem skera sig úr á einhvern hátt. 

Tilviksrannsókn er góð aðferð fyrir t.d. skólastofur, verkefni eða sérstakar áætlanir 

„prógrömm“ eða aðstæður (Lichtman, 2006). Tilvikið í þessari rannsókn er í raun 

kennsluhættirnir, vinnustofurnar og viðhorf fólks til þessarar nýjungar. 

Ein helsta gagnaöflunaraðferð í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Með þeim er aflað gagna með beinum orðaskiptum viðmælenda og 

rannsakenda. Viðtölin eru félagsleg athöfn þar sem samskipti viðmælenda og 

rannsakanda endurspegla margskonar og flókið samspil hegðunar, skynjunar, tilfinninga 

og síðast en ekki síst hugsana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í viðtali er afar mikilvægt 

að byrja á því að létta andrúmsloftið með persónulegri sögu og velja þægilegt og hljótt 

umhverfi. Rannsakandi sem tekur viðtal við barn eða ungling verður að taka inn í 

myndina að það er alltaf einhver möguleiki á því að viðkomandi segi það sem hann 

heldur að rannsakandinn vilji heyra (Lichtman, 2006). Aldur er einnig þáttur sem getur 

skipt máli. Það þarf sérstaklega að huga að þroska og aldri í viðtölum við börn og 

ungmenni (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Þrjár megingerðir viðtala eru til samkvæmt Lichtman (2006), það eru 

einstaklingsviðtöl, hópviðtöl og viðtöl í gegnum internetið. 

 Einstaklingsviðtöl: Geta verið misdjúp og mjög opin yfir í það að vera mjög 

skipulögð. 

 Hópviðtöl: Hópurinn getur þar rætt spurninguna, sem sett er fram sín á milli, en 

þarf þó ekki að komast að neinni niðurstöðu. 

 Netið: Hægt er að nota netið til þess að taka viðtöl, einnig er hægt að nota 

sérstaka miðla eða póstforrit (Lichtman, 2006). 

Í þessari rannsókn var bæði notast við hóp- og einstaklingsviðtöl. Hópviðtöl, líkt og 

nafnið gefur til kynna, eru viðtöl sem tekin eru samtímis við hóp af fólki, tvo eða fleiri 

(Fontana og Frey, 2000; Helga Jónsdóttir, 2013). Tilgangur hóp- og einstaklingsviðtala er 

að safna upplýsingum um tiltekið viðfangsefni með spurningum, hvort sem viðtalið er 

formlegt eða óformlegt. Notast var við hálfopin viðtöl en þá var ég búin að undirbúa 

spurningar sem voru notaðar sem leiðandi rammi í viðtalinu sjálfu. Við hálfopin viðtöl 

eru sömu spurningarnar hafðar til hliðsjónar fyrir alla viðmælendur, en röðin ekki 

endilega sú sama. Þessi aðferð hjálpar óöruggum rannsakanda að hafa svokallaðar 

formaðar spurningar í viðtölum (Lichtman, 2006). Samkvæmt Kvale (1996) er 

rannsóknarviðtal sem er eigindlegt mitt á milli þess að vera staðlaður spurningarlisti og 

óformlegt samtal. Hafdís Ingvarsdóttir (2013) segir að í hálfopnum viðtölum sé stuðst 
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við punkta eða spurningar sem rannsakandinn hefur útbúið fyrirfram og sé þá 

mikilvægt að hafa spurningarnar víðar og opnar. 

Vettvangsathugun er aðferð þar sem rannsóknarefnið er skoðað í sínu eðlilega 

umhverfi, samskipti og atburðir eru skráðir um leið og þeir gerast. Athugunin getur 

verið formleg, en þá fer rannsakandi á vettvang með gátlista eða einhverskonar skema 

og merkir við fyrirfram ákveðin atriði og byggir niðurstöður á talningu. Rannsakandi á 

líka möguleika á því að fara á vettvang með autt blað og skrifa það sem hann sér og 

heyrir (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Silverman (2010) mælir með 

því að til þess að öðlast dýpri og almennari þekkingu á viðfangsefninu og því sem á sér 

stað séu fjórar aðskildar glósur skoðaðar. 

 Glósur sem eru stuttar eða athugasemdir gerðar á vettvangi. 

 Vandamál skráð í dagbók ásamt hugmyndum sem birtast. 

 Greining til bráðabirgða og túlkun gagna sem safnast hafa. 

 Umfangsmeiri glósur sem gerðar eru eins fljótt og auðið er eftir að farið er af 

vettvangi. 

5.2.1 Þátttakendur og aðgengi 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir nemendur eldri bekkja Grunnskólans á 

Bakkafirði, ellefu samtals, foreldrar þeirra og kennararnir tveir sem komu að 

vinnustofunum. Skólastjóri skólans er kona sem hefur verið skólastjóri frá haustinu 

2005. Hún er önnur tveggja kennara sem taka þátt í rannsókninni. Hinn kennarinn er 

einnig kona, leiðbeinandi sem hefur starfað við skólann síðan 2010. Þær tvær áttu 

hugmyndina að vinnustofunum og því lá beinast við að þær tækju þátt í rannsókninni. 

Ástæða þess að ég valdi Grunnskólann á Bakkafirði sem rannsóknarefni var sú að þeir 

kennsluhættir sem eru viðhafðir í þessu litla, fámenna þorpi vöktu áhuga minn. Aðgengi 

mitt að skólanum var gott þar sem ég starfaði við Grunnskólann á Þórshöfn á Langanesi 

en samgangur er á milli þessara tveggja skóla eftir sameiningu sveitafélaga. 

5.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á vormánuðum 2015 með viðtölum og vettvangsathugunum. Til 

þess að fá betri mynd af kennsluháttum við Grunnskólann á Bakkafirði voru námsgögn, 

vefsíða skólans og önnur gögn skoðuð. 

5.3.1 Viðtöl 

Tekin voru tvö hópviðtöl (A og B) við samtals tíu nemendur (tafla 1). Í hópi A voru 

nemendur í elstu bekkjum skólans, þ.e.a.s. 8.–9. bekk, fimm talsins. Í hópi B voru fimm 
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nemendur úr 5.–6. bekk en enginn nemandi er í 7. bekk skólans. Eitt einstaklingsviðtal 

var tekið við nemanda 10. bekkjar. Í viðtölunum voru börnin spurð hvað þeim þætti um 

vinnustofurnar, hvort þeim fyndist þau læra mikið þar, hvort þau hafi mikið um verkefni 

sín að segja og hvort einhver vandamál hafi komið upp, svo eitthvað sé nefnt (sjá 

viðauka E). Tekið var hópviðtal við þær tvær kennslukonur skólans sem sjá um 

vinnustofurnar (tafla 1). Þar var m.a. rætt um hvers vegna hafi verið ákveðið að fara í 

þessar breytingar á kennsluháttum, hvort þær væru sáttar við útkomuna, hvort þær 

teldu að námið uppfyllti kröfur aðalnámskrár, hvort einhverjar kennslufræðilegar 

hugmyndir hafi legið að baki og hvort eitthvað hefði betur mátt fara (sjá viðauka F). 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við foreldra nemendanna sem tóku þátt í rannsókninni, 

það voru fjórar mæður (tafla 1). Í viðtölunum við þær var álit þeirra á vinnustofunum 

m.a. rætt og hvort þær teldu barn sitt fá þá kennslu sem aðalnámskrá kveður á um (sjá 

viðauka G). Ég ákvað að ekki yrðu tekin viðtöl við kennarana tvo sem foreldra, heldur 

eingöngu sem kennara. Stuðst var við viðtalsramma sem var grunnur viðtalanna og 

komu sömu spurningarnar við sögu að einhverju leyti í hverju viðtali. Með því að nota 

svokallaðan viðtalsramma var markmiðið að reyna að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar. Viðtölin voru frá tæpum sjö mínútum til 28 mínútna og fóru 

fram á skrifstofu skólastjórans eða heimilum. Viðtölin voru tekin upp á iphone-síma 

með sérstöku upptökuforriti og síðar afrituð orðrétt og þau greind. 

Tafla 1 Yfirlit yfir viðtöl 

 Tegund viðtals Þátttakendur Tímalengd (mín) 

1. Hópviðtal Eldri nemendur (8-9) 24.29 

2. Einstaklingsviðtal Nemandi úr 10. bekk 10.18 

3. Hópviðtal Yngri nemendur (5-6) 16.26 

4. Einstaklingsviðtal Foreldri 1 15.52 

5. Einstaklingsviðtal Foreldri 2 27.31 

6. Einstaklingsviðtal Foreldri 3 06.26 

7. Einstaklingsviðtal Foreldri 4 22.38 

8. Hópviðtal Kennarar 15.37 
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5.3.2 Vettvangsathugun (e. Field-study) 

Gagnaöflunin hófst vorið 2015 þar sem ég mætti í heimsókn, aflaði mér ýmissa gagna, 

kynntist nemendum og fylgdist með starfi nemenda og kennara. Ég fór á vettvang í níu 

skipti til að afla gagna. Gerð var vettvangsathugun í vinnustofunum í fimm dagparta. Ég 

viðaði einnig að mér efni sem fylgja vinnustofunum, s.s. ýmsum eyðublöðum og 

markmiðsblöðum (sjá viðauka H). Tilgangur vettvangsathugananna var að átta mig á 

samspili orðræðu og aðstæðna. Kristín Björnsdóttir (2013) segir að mikilvægt sé að 

athyglin beinist að því hvernig þátttakendur tali eða tjái sig við tilteknar aðstæður. Ég 

dýpkaði þekkingu mína á vinnustofunum með því að vera á vettvangi og fylgjast með 

þeim störfum sem fram fóru. 

Ég var oftar en ekki komin í hús um kl. 9.00 og var fram að hádegi. Athugun á 

vinnustofu hófst um kl. 10.10 og lauk um kl. 11.20 í hvert sinn. Ég skráði í dagbók það 

sem ég heyrði og sá. Ástæða þess að ég mætti klukkutíma áður en vettvangsathugunin 

hófst var sú að ég vildi fá að fylgjast með því sem nemendur gerðu áður en þeir hófust 

handa við vinnustofuverkefni sín. Ég vildi einnig koma mér fyrir og vera tilbúin áður en 

vinnustofa hæfist. Ástæða þess að ég var að kveðja um hádegisbilið var sú að mér var 

ávallt boðið í hádegismat, sem ég afþakkaði aldrei, þar sem ég snæddi með nemendum 

Grunnskólans á Bakkafirði og fékk þá tækifæri til að kynnast þeim betur. 

Ég byrjaði hverja dagbókarfærslu á því að tilgreina dagsetningu, hverjir væru mættir 

og hvernig umhverfi skólastofunnar var. Skólastofan breyttist lítið, borð voru á sömu 

stöðum en nemendur færðu sig til innan stofunnar. Ég vann athugunina alltaf eins, sat 

innst í stofunni svo að sem minnst truflun yrði af nærveru minni en gekk þó af og til á 

milli borða til þess að heyra og sjá það sem var að gerast hjá nemendum í skólastofunni. 

Ég skipti mér ekki af kennslunni og samskipti mín við nemendur voru eins lítil og hægt 

var á meðan á athugun stóð. Ég skrifaði niður vettvangsnótur og reyndi að vera vel 

vakandi yfir aðstæðum með því að horfa og hlusta með einbeitingu. 

5.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Eftir að ég hafði lokið við viðtölin byrjaði ég á því að skrifa þau öll upp orð fyrir orð í 

fartölvu. Ég tók upp tæpar 140 mínútur af efni og þegar afritun lauk hafði ég um 62 

blaðsíður til að vinna úr. Úrvinnsla gagna hófst eftir að gagnaöflun var lokið, ásamt 

skráningu gagnanna. Ég byrjaði á því að prenta öll viðtölin út og las margsinnis yfir þau. 

Því næst kom að því að greina gögnin í þemu. Ég ákvað að nota yfirstrikunarpenna í 

nokkrum litum til þess að geta skipt efninu niður í tiltekin þemu. Val á þemum kom út 

frá aðalnámskránni, þar koma fram hæfniviðmið fyrir lykilhæfni sem skiptast í fimm 
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flokka. Eftir að hafa lesið enn oftar yfir gögnin tók ég eftir vissu þema sem passaði vel 

hæfniviðmiðum lykilhæfninnar. Ég ákvað því að nota þrjá flokka lykilhæfninnar, það 

eru: Sjálfstæði og samvinna nemenda; nýting miðla og upplýsinga og þar hef ég þrjú 

undirþemu sem eru öflun upplýsinga, tölvur og dreifing upplýsinga. Síðast en ekki síst er 

ábyrgð nemenda og áhugi á eigin námi. Ég ákvað að einbeita mér að einum lit í einu og 

flokka niður þætti sem pössuðu hverju þema. Eftir að ég hafði lokið við að greina 

viðtölin greindi ég glósurnar úr vettvangsathugunum. Ég skoðaði sérstaklega hvort þær 

niðurstöður sem komu úr viðtölunum studdu það sem ég sá á vettvangi. Ég ákvað í 

framhaldi að blanda frásögnum viðmælenda og vettvangsglósum saman svo að 

niðurstöður kæmu sem best í ljós. 

5.5 Siðferðileg málefni 

Rannsakendur hafa skyldur gagnvart þeim einstaklingum sem taka þátt í rannsókninni 

þegar kemur að eigindlegum rannsóknaraðferðum. Mikilvægur þáttur þegar kemur að 

rannsóknum er að hafa upplýst samþykki og trúnað viðmælenda (Kvale, 1996). 

Skólastjóra grunnskólans var sendur tölvupóstur (sjá viðauka I) í byrjun árs 2015 þar 

sem óskað var eftir leyfi fyrir þátttöku í rannsókn vegna meistaraprófsverkefnis. Það var 

svo í febrúar sama ár að kynningarbréf (sjá viðauka Í) var sent til skólastjóra þar sem ég 

óskaði eftir að skólastjóri nefndi rannsókn þessa við foreldra og bæri undir þá hvort 

þeir, ásamt börnum, hefðu áhuga á því að veita mér viðtal. Allir þeir sem leitað var til, 

voru að öllu leyti jákvæðir og tilbúnir að aðstoða við rannsóknina. Ég tilkynnti 

rannsóknina einnig til Persónuverndar því að öll vinnsla persónuupplýsinga er 

tilkynningarskyld (Persónuvernd, e.d.). Skrifleg þátttökubréf voru útbúin og 

þátttakendur; kennarar, foreldrar og nemendur, beðnir að skoða þau áður en viðtöl 

hófust (sjá viðauka J). Í bréfunum sem þátttakendur fengu voru upplýsingar um 

rannsóknarefnið og hvaða tilgangi rannsóknin þjónaði. Staðfesting kom frá 

þátttakendum með undirskrift. Þeim var gerð grein fyrir því, að allt sem fram færi á milli 

mín og þeirra væri trúnaðarmál og að nöfn þeirra kæmu hvergi fram. Þeim var einnig 

gert ljóst að þar sem skólinn væri lítill og rannsóknin gerð undir nafni skólans yrðu 

einhverjir þættir líklegir til þess að verða rekjanlegir. Þátttakendur samþykktu að þessi 

viðtöl yrðu tekin upp og myndu birtast að einhverju leyti í ritgerð við úrvinnslu gagna. 

Þeir voru þó einnig látnir vita að gögnum yrði eytt eftir afritun. 

Vegna smæðar skólans mun ég ekki notast við raunveruleg nöfn viðmælenda minna 

né svokölluð gervinöfn heldur mun ég nota nemandi, foreldri og kennari, svo að ekki sé 

hægt að greina hver sagði hvað. Nöfn þátttakanda skipta ekki máli varðandi þessa 
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rannsókn, heldur hvað þeir hafa að segja. Með greiningu viðtalanna er leitast við að fá 

skýra mynd af upplifun þeirra sem að vinnustofunni koma, með því að vitna í orð þeirra. 
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6 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum gagnasöfnunar. Þeim er skipt í fjögur þemu, 

sem spruttu upp úr viðtölunum. Fjallað er um niðurstöður út frá þessum þemum og eru 

nýtt gögn bæði úr vettvangsathugunum og viðtölum í umfjöllun um hvert þema, sem 

eru:  

 Sjálfstæði og samvinna nemenda. 

 Nýting miðla og upplýsinga. Hér undir falla öflun upplýsinga, tölvur og dreifing 

upplýsinga/kaffihúsaskil. 

 Ábyrgð nemenda og áhugi á eigin námi. 

 Mat foreldra, nemenda og kennara á starfi vinnustofanna. 

Áður en fjallað er um þemun verður aðstæðum vinnustofanna í Grunnskólanum á 

Bakkafirði lýst. 

6.1 Kennslurými vinnustofa 

Í Grunnskólanum á Bakkafirði fara vinnustofurnar fram í stórri kennslustofu sem er 

ferningur að lögun (sjá mynd 4). Þegar gengið er inn í kennslustofuna á hægri hlið 

rýmisins eru ýmis borð fyrir nemendur að vinna á. Fyrstu borðin sem tekið er eftir eru 

tvö borð sem mynda hvort um sig trapisu. Þau eru sett saman og mynda því sexhyrning. 

Meðfram veggnum koma þrjú borð með skilrúmi við hvert þeirra og út í enda er píanó 

og því næst útgönguleið inn að skrifstofu skólastjóra. Í miðju kennslurýminu eru önnur 

tvö trapisuborð sem sett eru saman á styttri hliðina ásamt fjórum „venjulegum“ 

nemendaborðum sem raðað er upp í ferning. Skáhallt við inngang nemenda að 

stofunni, innst í rýminu, má finna kennaraborðið. Á vinstri hönd þegar gengið er inn í 

kennslurýmið er innrétting með vaski, innar er svo hvíldarkrókur nemenda í vinstra 

horninu. Hvíldarkrókurinn hefur að geyma púða og dýnur fyrir nemendur að liggja á og 

eiga þar góða stund. Krókurinn er afar notalegur og þykir nemendum gott að leggjast í 

hann til þess að lesa eða vinna í ró og næði. Á veggjum kennslurýmisins má líta afar 

fjölbreytta verkefni nemenda. Þar er að finna verkefni um t.d. ísbirni, strúta, hesta, 

Ísland, búddhatrú og hindúatrú svo eitthvað sé nefnt. Skipan nemenda við borð er afar 

frjálsleg og í raun enginn sem á sitt sæti. Það er val nemandans hvar hann vill vera og 

hann finnur sér sjálfur stað til að vinna að verkefni sínu. Sumir nemendur kjósa að 

athafna sig á gólfinu. 
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Mynd 4 Teikning af skipulagi í vinnustofum. 

6.2 Sjálfstæði og samvinna nemenda 

Í viðtölum við kennara kom fram að þeir leggja mikið upp úr sjálfstæðum 

vinnubrögðum nemenda sinna og töldu þeir að nemendur hafi öðlast meira sjálfstæði í 

námi eftir að vinnustofurnar hófust. Kennarar ætlast til sjálfstæðis í vinnubrögðum af 

nemendum sínum en að sama skapi virtist það koma þeim á óvart hversu snöggir 

nemendur þeirra voru að ná tökum á því. Annar kennaranna sagði: 

Þau koma manni líka alltaf á óvart, maður heldur að þau kunni ekki, geti 

ekki, séu svo lítil, það þurfi alltaf að mata þau en þess þarf ekki, þau eru svo 

klár og þau eru svo fljót að átta sig á og læra. 

Kennararnir töluðu einnig um að um leið og nemendur þeirra væru búnir að gera 

hlutinn einu sinni, virtist svo vera að þeir vissu hvar hlutirnir væru eða hvernig þeir voru 

gerðir og færu strax í það að byrja. Annar kennaranna sagði: „Þetta er svo skemmtilegt 

að sjá hvernig þau byggja ofan á þekkingu, læra það sjálf.“ 

Kennararnir hafa ákveðið að ráða verkefnum í annað hvert skipti á móti nemendum 

og þá ákveða kennararnir einnig hvort sé um einstaklings-, para- eða hópvinnu að ræða. 
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Samvinna og samskiptafærni eru þættir sem ber á góma í viðtölunum við kennarana. 

Þeir leggja mikið upp úr samvinnu nemenda og blöndun ólíkra einstaklinga sem annars 

hefðu ekki endilega unnið saman. Þrír af fjórum foreldrum sem rætt var við nefndu 

samvinnu á einhvern hátt. Eitt þeirra nefndi að vinnustofan þjálfaði samvinnu, tveir að 

það væri unnið saman að einhverju leyti eða stundum og fjórða foreldrið talaði um 

samvinnu kennara og sagði: „Þú þarft að vilja þetta sem kennari, þetta er sjúkleg vinna 

fyrir þær líka. Þær þurfa að hjálpa öllum og kenna öllum hvernig á að gera þetta.“ Þessa 

áherslu mátti vel sjá á vettvangi, þar sem kennarar tóku vel í hugmyndir nemenda 

ásamt því að leggja sitt af mörkum svo að allt gæti gengið upp. Annar kennarinn hafði 

t.d. nálgast gamlar myndir frá skólahaldi ásamt upplýsingum um farkennara frá árum 

áður. Kennarinn afhenti nemanda sínum þessi gögn sem var að fjalla um þessa þætti í 

valverkefninu sínu um skólahald á Skeggjastöðum. Annar nemandi sem hafði valið að 

fjalla um örnefni í hafinu fyrir utan Bakkafjörð fékk einnig góðar leiðbeiningar hjá 

kennara. Sá nemandi virtist ekki vita næstu skref en kennarinn kom honum á sporið og 

benti honum á að hringja í aðila sem var fróður um örnefnin á svæðinu. Fleiri nemendur 

blönduðu sér í þetta tiltekna mál og voru hlutirnir skeggræddir. Samvinna og samhjálp 

nemenda var áberandi. Eitt dæmi um það var þegar nemandi kom með dróna með sér í 

kennslustund og var að vinna að því að taka upp myndband með drónanum. Kennarinn 

skipti sér ekkert af þessu tiltekna verkefni en nemandinn fékk skólabróður sinn til þess 

að aðstoða sig. Einnig kom upp atvik þar sem nemandi hafði ekki usb-lykil með sér. Þá 

var skólasystir hans strax komin að honum, með sinn usb-lykil og hjálpaði til við að 

koma gögnum yfir á hann. Það mátti sjá að mikil samhjálp ríkti meðal nemanda. 

Foreldrar töldu að sjálfstæði nemenda væri víða sýnilegt í skólastarfinu. Allir 

foreldrarnir nefndu það með beinum eða óbeinum hætti. Eitt foreldri sagði að það góða 

við skólastarfið, og þá sérstaklega hvað varðar vinnustofuna, væri hversu sjálfstæðir 

nemendur væru orðnir og kynnu sjálfstæð vinnubrögð. Foreldrið taldi jafnframt að það 

væri afar gott að nemendur væru stundum að vinna í einstaklingsverkefnum, því að 

með þannig vinnu lærðu þeir að vinna sjálfstætt. Annað foreldrið kom að sjálfstæði 

með óbeinum hætti og talaði um öflun upplýsinga og sagði: „Þau afla upplýsinga sjálf.“ 

Einnig sagði foreldri: „Barnið mitt hefur alist bara upp við þetta með þessum 

vinnustofum, það er yfirleitt aldrei að biðja mig um hjálp við þessi verkefni heima.“ 

Þessi áhersla á sjálfstæði nemenda var víða sýnileg á vettvangi. Nemendur vissu 

hvað þeir voru að gera og að hverju þeir stefndu. Nemendur unnu ýmist við borð eða á 

gólfi. Í vinnustofu mátti sjá mikið frjálsræði og í einni athuguninni lá nemandi á gólfinu 

og vann við verkefni sitt. Sá nemandi var með ipad að heiman, leitaði sér upplýsinga á 
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internetinu og hlustaði á lög úr símanum sínum á meðan, sem virtist ekki trufla hann 

við vinnu sína. Á meðan var annar nemandi að pússa skartgripi í listgreinastofu sem er 

niðri í kjallara. Hann rétt sást í kennslustofunni þegar hann kom upp til þess að fá ráð 

frá kennara hvort pússa þyrfti skartgripinn, sem gerður var úr kindabeini, betur. 

Í viðtölum nefndu foreldrar einnig að börnin fengju meira sjálfstraust í 

vinnustofunum, þar sem nemendur læri að koma fram, ásamt því að geta tjáð sig fyrir 

framan hóp af fólki. Móðir sagðist hugsa með sér: „Þessir krakkar eiga ekki erfitt með 

að standa upp í framtíðinni innan sinna fyrirtækja og halda fram sínum skoðunum - þau 

munu ekki eiga erfitt með það.“ 

Kennarar töldu í raun fyrirlestra þar sem þeir standa og mata nemendur með 

upplýsingum óþarfa. Þeir sögðu að raunin væri sú að nemendur hefðu öðlast slíkt 

sjálfstæði og öryggi við vinnu sína í vinnustofu að þeir leiti jafnvel til annarra nemenda 

eftir aðstoð, sé þess þörf. Það samræmist því sem kom fram í viðtali við yngri 

nemendur: „Þegar kennarar eru ekki og við vorum að byrja, þá voru stóru krakkarnir að 

hjálpa okkur pínu, eins og til dæmis með Power-Point.“ 

Foreldrarnir nefndu allir þætti er lúta að lýðræði. Þeir töluðu um að börnin fengju að 

velja sér efni sem þau langaði virkilega að læra. Eitt foreldri sagði: „Það er lagt fyrir 

börnin, hvað viljið þið?“ Það kom þó fram að börnin fengju ekki alltaf að velja og því 

hefðu kennarar tök á því að koma inn á öll svið námsins. Eitt foreldri sagði: 

Svo velur skólinn stundum náttúrulega svo það kannski sér til þess að … 

kannski fari eitthvað breiðara inn á en ef börnin myndu kannski alltaf velja 

sjálf … þetta er svoldið svona til skiptis hjá þeim. 

Nemendur fylgdu þessari braut og sagði einn nemandinn: „Þá, sem sagt, lærði ég 

meira, því ég valdi þetta sjálf og þá, þú veist, vildi ég vita meira, þá náttúrulega las ég 

meira eða svona … já lærði meira.“ 

Kennarar voru einnig á sama máli hvað varðaði val á viðfangsefnum, því að þeir 

töldu að með vali kæmi meiri áhugi. Annar kennaranna sagði: „Ég held bara að um leið 

og við förum að gefa þeim val, þá fer þeim að finnast þetta skemmtilegt eða svona, já, 

er það ekki? Fá áhugann.“ 

Nemendur voru sammála því að með því að fá þetta val ættu þeir auðveldara með 

að muna það sem þeir væru að læra, að það festist betur í langtímaminninu. Þeir töldu 

að með vinnustofu væru þeir að fræðast mun meira en ef þeir væru að vinna eingöngu í 
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bókum. Kennarar voru því fyllilega sammála og sagði einn þeirra: „Ef þú ert bara að 

vinna í bókinni, þá ertu í raun bara að láta mata þig á upplýsingum.“ 

Þegar börnin voru spurð að því hvort þau hefðu mikil áhrif á verkefni sem þau vinna 

í vinnustofu stóð ekki á svörum. Öll voru þau sammála því að valið væri algjörlega þeirra 

þegar þeirra vikur væru og greinilegt að nemendur vissu hvar mörkin væru sett. Einn 

nemandi sagði: „Það er náttúrulega frjálst val í þessu, þetta má ekki vera bara eitthvað 

rugl samt, eitthvað sem maður lærir ekkert á.“ 

Annar nemandi taldi ekki eðlilegt að velja eitthvað sem ekki myndi nýtast þeim og 

sagði: „Nema kannski ef þú ætlar að gera um Justin Bieber,“ og tóku hinir undir það að 

verkefni um Justin Bieber myndi ekki nýtast þeim. 

Áhugavert sjónarmið kom frá foreldri sem taldi að nemendur yrðu sjálfir að vilja 

læra, að það væri ekki annarra: „Lærdómur er ekki kennarans, það er fyrst og fremst 

nemandans, þau verða að ákveða að þau ætli að læra.“ 

6.3 Nýting miðla og upplýsinga 

Nemendum þótti ríkja fjölbreytni hvað varðaði miðla í vinnu sinni við vinnustofu. Einn 

nemandi sagði: „Stundum notar maður bækur.“ Þá sagði annar: „Tökum fjölbreytt, ekki 

alltaf bækur, notum meira internetið.“ Kennari talaði um að nemendur væru ótrúlega 

flinkir við að leysa verkefnin í vinnustofu, að kennarar væru í raun bara á hliðarlínunni 

og þurfi ekki að standa og prédika, enda það kannski svolítið gamaldags, sagði hann. 

Hann hélt áfram og sagði í því samhengi: „Með tilkomu Google og tilkomu netsins, þá 

þarf kennarinn ekki að vera alvitur, sitja og hella ofan í þau fróðleik.“ 

Þetta samræmist því sem sást á vettvangi. Nemendur sátu um alla kennslustofu 

með tölvur, spjaldtölvur eða jafnvel símana sína og öfluðu sér upplýsinga sjálfir með 

þessari nútímatækni. Kennararnir voru nemendum innan handar og mátti sjá þá setjast 

við tölvu að skoða upplýsingar á netinu sem gætu tengst vinnu nemenda og nýst þeim á 

einhvern hátt. 

6.3.1 Öflun upplýsinga 

Í vettvangsathugunum sást vel hvernig nemendur öfluðu sér upplýsinga sjálfir. Þeir voru 

afar þolinmóðir við að finna efni sem gagnaðist þeim við verkefni sín á ýmsum síðum 

internetsins. 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvernig þeir nýttu tíma sinn í 

vinnustofuverkefnum sagði einn þeirra: „Finna heimildir, lesa þær og vinna svo úr 

þeim.“ Annar sagði: „Ég er mest svona á netinu að lesa til að afla mér upplýsinga ef ég 



51 

veit ekki mikið um efnið.“ Þriðji nemandinn sagðist nota Wikipedia en fylgdi því svo eftir 

og sagði: „Ef ég nota það, þá ber ég saman við aðrar heimildir og svoleiðis.“ Þegar tekin 

voru viðtöl við kennara og umræða varð um meðferð gagna, sagði annar kennarinn: 

„Þarna geta þau fengið svo margar heimildir og borið saman.“ Nemendur bera saman 

ólíkar heimildir og sannreyna hvort heimildin sé rétt, t.d. hvort ólíkir miðlar nefni sama 

ártal. Annar kennaranna lýsti ferlinu sem nemendur áttu við meðferð gagnanna: 

Hér er ég með eina heimild sem segir árið 1925 en hér er ein heimild sem 

segir árið 1930 …, nemendur kafa dýpra í þetta og bara, aha, þarna er önnur 

heimild með ártalinu 1925. Það gæti verið rétt. 

Kennarar nefndu hversu gaman það væri að fylgjast með þeim geta notað fleiri en 

eina heimild, ekki bara eina bók sem nemendur þurfa að lesa, og annar þeirra sagði um 

þetta: „Þeir vita miklu meira um þetta efni sem þeir hafa þá áhuga á.“ Það kom einmitt 

nemanda á óvart hversu miklar upplýsingar væru til um vissan þátt sem hann var að 

fræðast um og hann sagði í viðtalinu: „Ég hélt til dæmis að það væru litlar upplýsingar 

um … en svo var bara rosalega mikið.“ 

Foreldrarnir töldu það afar góðan kost að geta aflað sér upplýsinga sjálf. Eitt 

foreldrið sagði þegar spurt var um kosti vinnustofu: „Þau afla sér upplýsinga sjálf og þá 

situr meira eftir.“ Annað foreldri sagði: „Upplýsingar sitja eftir, ekki bara lesa undir próf, 

glósur lærðar í páfagaukalestri.“ Þau verkefni sem nemendur taka að sér í vinnustofu 

virðast einnig færast inn á heimili barnanna og eitt foreldrið sagði: 

Svo hafa komið upp raddir, heyrðu mamma, ég veit ekki alveg hvað ég á að 

taka fyrir í vinnustofum. Ég var að skoða inn á netinu um þetta … en mér 

finnst bara ekki vera nóg af upplýsingum inn á netinu um þetta svo ég er að 

spá í að taka annað, hvað finnst þér? 

Foreldri talaði um að þar sem að börnin öfluðu sér sjálf heimilda væri leiði í námi 

ekki eitthvað sem það kannaðist við. Viðmælandinn sagði: „Einmitt þetta, að afla sér 

upplýsinga, þar af leiðandi er þetta algjörlega grand. Skólaleiði? Ég veit ekki hvað það 

er.“ 

6.3.2 Tölvur 

Notkun á tölvum var til umræðu í viðtölum við nemendur. Talið beindist að tölvum 

þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeir teldu þetta fyrirkomulag geta virkað í 

stærri skólum og voru ekki allir sammála því í fyrstu. Einn nemandi sagði: „Já, nei, samt 
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ekki, við erum til dæmis alltaf með tölvur og okkur vantar t.d. tölvur núna og ef þetta er 

stór skóli þá kannski, æji, þú veist.“ Annar nemandi sagði: „Já, en þú veist að allir stórir 

skólar eru með fullt af tölvum.“ Þriðji nemandinn blandaði sér í umræðuna og sagði: „Já 

og það eru, sko, ákveðnir bekkir sem eru komnir með ipad.“ Nemendur ræddu lítillega 

þessa þætti en komust svo að þeirri niðurstöðu að þeir yrðu bara að nota það sem væri 

til heima og þá væri þetta vel hægt. Einn nemandi sagði: „Ég t.d. nota ipadinn minn, 

nemendur geta alveg komið með sínar tölvur eða ipada og notað í skólanum.“ Annar 

tók í sama streng og sagði: „Það er bara ekkert mál fyrir krakkana að koma með, en það 

þarf ekkert alltaf að nota tölvur, stundum má t.d. nota … símann sinn til þess að finna 

sér upplýsingar.“ Eitt foreldri taldi þetta kerfi vel getað hentað í stærri skólum og sagði: 

„Ég veit það hafa margir sagt, já, bæði við mig og aðra, já, þetta virkar hér því að skólinn 

er svo lítill. Það er bara kjaftæði.“ Foreldrið taldi að kennari með 16 manna bekk, geti 

vel innleitt þetta og nefndi stærri skóla sem væri að fara að feta þessa braut. 

6.3.3 Miðlun upplýsinga / kaffihúsaskil 

Allir foreldrarnir töluðu með einhverjum hætti um kaffihúsaskilin sem eru haldin 

síðdegis eða að kvöldi til þar sem nemendur kynna afrakstur verkefnavinnunnar fyrir 

foreldrum og þeim sem vilja mæta. Í viðtölunum kom fram að þar læri þeir að koma 

fram sem sé afar mikilvægt fyrir framtíðina. Foreldri sagði: „Þetta er svona reglulegt að 

þau séu að koma fram og kynna sín verkefni, sem er bara mjög gott að læra strax svona 

ung.“ Annað foreldri sagði: „Svo hérna, er þetta svo gaman, finnst mér persónulega, að 

koma þarna.“ Foreldrar voru spurðir hvort þeim fyndist kaffihúsaskilin tengja foreldra 

og skóla betur saman og lá ekki á svörum, allir voru þeir sammála því að kaffihúsaskilin 

tengdu svo sannarlega alla betur saman. Foreldri taldi skilin tengja fleiri saman og sagði: 

„Ekki bara foreldra og skóla, það kemur fólk út í bæ sem á engin börn og það sér hvað 

börnin eru að læra.“ Annað foreldri sagði: „Já ég tel það, mér finnst það bara mjög gott, 

þá hittast allir.“ Foreldrar töluðu um vissa tilhlökkun sem fælist í þessum viðburði 

skólans, að sjá afrakstur barnanna. Foreldri sagði: „Það er svo mikil eftirvænting 

gagnvart því.“ Annað foreldri sagði að börn sín gerðu athugasemdir og ef foreldrið 

ætlaði að voga sér að fara annað, þegar kaffihúsaskilin væru: „Heyrðu mamma, ætlar 

þú? Þú getur ekki farið að vera þarna … veistu ekki að það eru kaffihúsaskil? Þú verður 

að koma.“ Foreldri talaði einnig um öryggið, að með þessum skilum virtust þau vera 

orðin svo örugg gagnvart því að halda fyrirlestra og bætti við: 
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Þau biðja um þögn í salnum. Það er bara eins og þarna sé ráðstefna og það 

er bara hér er ég og nú á ég orðið og nú segi ég frá mínu. Þetta er svo skýrt 

og skilmerkilegt hjá þeim öllum krökkunum. 

Annað foreldri talaði um lærdóminn sem hlytist af því að koma og sjá nemendur 

kynna afrakstur erfiðisins. Hann sagði: 

Það er búið að taka fyrir blóm, taka fyrir … trúarbrögð og landafræði og gos 

og eitthvað svona, hérna bara í kring, sko, og allar þessar upplýsingar. Þetta 

eru bara upplýsingar sem sumt af þessu fullorðna fólki hefur bara aldrei 

heyrt. Þannig að við erum bara líka að læra. 

Foreldri taldi barn sitt miklu betur í stakk búið til þess að fara í framhaldsskóla, það 

sagði: 

Horfðu á þessa krakka sem eru að fara í framhaldsskóla, þau eiga að gera 

ritgerðir, þau eiga að gera svona verkefni eins og þau eru að gera í 

vinnustofu hérna, 90% af þessum krökkum hafa ekki hugmynd um hvað þau 

eru að gera, kunna þetta ekki einu sinni. Þau standa bara og gapa þegar 

verið er að segja að þau eigi að flytja eitthvað verkefni og tala fyrir hóp, þau 

bara svitna og kólna og bara líður yfir helminginn af fólkinu. 

Nemendur Grunnskólans á Bakkafirði tóku undir þetta og töldu að með 

kynningunum sem eiga sér stað á svokölluðum kaffihúsaskilum séu þeir að undirbúa sig 

fyrir framtíðina. Því að þar eflist börnin og læri til að mynda að standa fyrir framan hóp 

fólks. Einn nemandinn kemur einnig inn á það og segir: „Maður þarf hvort sem er að 

vera með margar kynningar í framhaldsskóla og menntaskóla, maður þarf þá líka þegar 

maður fer í … að kunna að vera fyrir framan fólk.“ „Ég hef trú á því að þetta jafnvel 

undirbúi okkur betur fyrir framhaldsskólann … Bæði verklega og þá í að kunna að gera 

ákveðna hluti,“ sagði annar nemandi í framhaldi. Kennarar voru sammála því sem 

foreldrar og nemendur komu að og sögðu meðal annars að framhaldsskólar væru að 

fara í þessa átt og einn kennari sagði: 

Ef þú ferð upp í háskóla, ferð í framhaldsskólana þá eru þeir að fara í þessa 

átt líka, þarft að vinna í hóp, geta kynnt verkefni, geta talað fyrir framan 

fólk, leitað að niðurstöðum eða, já, upplýsingum og komast að niðurstöðu. 
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6.4  Ábyrgð nemenda og áhugi á eigin námi 

Ábyrgð er þáttur sem kom að einhverju leyti fram í viðtölum við þátttakendur. 

Helmingur foreldranna sem rætt var við, nefndu orðið ábyrgð. Annað foreldrið sagði: 

„Þau í raun bera ábyrgð fyrir sínu og er ekki bara gott fyrir börn að upplifa ábyrgð?“ Hitt 

foreldrið sagði: „Þeim er fengin ábyrgð og vilja sannarlega standa undir því …“ Foreldri 

talaði einnig um metnað til að standa sig og það að börnin virtust vita hvort verk þeirra 

væru fullunnin eður ei, einnig talaði foreldrið um hvatann til þess að standa sig og 

sagði: „Þau greinilega vilja gera allt sitt besta og hvatinn að því get ég vel ímyndað mér 

ef ég væri barn, myndi ég vilja standa mig fyrir framan alla foreldrana og hvatinn er því 

kaffihúsaskilin.“ Nemendur voru sammála því að ábyrgðin væri svo sannarlega þeirra. 

Einn nemandi sagði: „Við tökum náttúrlega mjög mikla ábyrgð á þessu að læra eitthvað. 

Þannig að kennararnir eiginlega bara svona treysta okkur fyrir okkar námi. Við erum 

með bara alveg ábyrg á okkar námi.“ Hann sagði jafnframt: „Það er svo mikið verið að 

treysta á nemendurna sjálfa fyrir náminu.“ 

Ásamt ábyrgð kom áhugi mikið við sögu í viðtölunum. Kennarar töluðu um að börnin 

hefðu áður fyrr verið mjög áhugalaus um bæði náttúrufræði og samfélagsfræði og sagði 

annar kennarinn: 

Eins og þetta getur verið skemmtilegt. Við vorum ekkert bara að kenna 

bókina því við vorum búnar að vera að fara út um víðan völl … Það var bara 

ekki að höfða til þeirra. 

Þeir töluðu einnig um að vegna þess að nemendur hefðu val væru þeir að velja eftir 

áhuga hvers og eins. Annar kennaranna sagði: „Þau hafa þetta val, hvort sem þau vinna 

ein eða með öðrum, þá eru þau náttúrulega í einstaklingsmiðun eftir áhuga.“ 

Nemendur töluðu um að þar sem þetta val væri, gætu þeir vel valið það sem þeir hefðu 

áhuga á. Nemandi sagði í því samhengi: „Maður man þá líka frekar það sem maður 

lærir.“ Foreldrar nefndu einnig þennan þátt og sagði eitt foreldrið: „Þau velja eitthvað 

áhugaefni og vinna bara, já, betur eftir því sem að, tel ég sko … ef það er eitthvað sem 

þau hafa áhuga á.“ Annað foreldri bætti við og sagði: „Áhugi barnanna, hann er 

greinilegur.“ Nemendur töluðu um að þeir væru virkilega að gera eitthvað sem þeir 

hefðu áhuga á og sagði einn nemandinn: „Þú ert að gera eitthvað sem þér þykir 

skemmtilegt í staðinn fyrir að vera að skrifa upp úr einhverjum bókum.“ 

Annar kennaranna talaði um að hann hafi heyrt að áhuginn hafi koðnað annars 

staðar þar sem svipað áhugasviðsverkefni eru, vegna þess að þar væri valið of mikið. En 
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hann taldi að þar sem að þeir stýrðu í annað hvert skipti og val væri þess á milli, væru 

nemendur að bíða eftir því að geta valið. Hann sagði jafnframt: „Þá viðhelst áhuginn.“ 

6.5 Mat viðmælenda á starfi í vinnustofum 

Foreldrar, nemendur og kennarar voru spurðir í viðtölunum hvert mat þeirra væri á 

starfi í vinnustofunum. Hér á eftir verður því greint frá viðhorfum hvers hóps fyrir sig. 

6.5.1 Mat foreldra á vinnustofum 

Foreldrar voru spurðir að því hvert álit þeirra væri á vinnustofunum við skólann. Allir 

foreldrarnir lýstu mikilli ánægju með það starf sem unnið er í vinnustofunum og töldu 

að yfir heildina væri mikil ánægja. Foreldri lýsti ánægju sinni og ástæðu ánægjunnar á 

þennan veg: 

Mér finnst þær frábærar, þetta kemur í veg fyrir þennann svokallaða 

páfagaukalærdóm, þar sem að krakkarnir bara lesa bókina, kunna þetta 

utan af, fara svo í prófið, fá tíu en svo er þetta bara farið. 

Foreldrið hélt áfram og sagði: „Þau muna nákvæmlega ekki rassgat af því sem þau 

voru að læra, þetta gerir það líka að verkum að þau geta lært það sem að þau langar til 

að, þú veist, kynna fyrir okkur.“ Annað foreldri tók í sama streng og sagði: 

Mér finnst þetta mjög sniðugt verkefni. Ég held það sé miklu betra fyrir 

krakkana að vinna í vinnustofu heldur en að sitja í tímum og hlusta á 

fyrirlestra, það situr ekkert eftir. 

Nýsköpun lítils skólasamfélags og frumkvæði barna var upplifun eins foreldrisins og 

sagði það meðal annars að með því að hlúa að fámennum skólum á landsvísu gæfi það 

gott tækifæri til að að vinna að nýsköpun og þróun ásamt þeim hugmyndum sem koma 

upp í skólasamfélaginu. Foreldrið hélt áfram og sagði: 

Þessi aðferð sem er í Grunnskólanum á Bakkafirði styrkir, já, eða hlúir að 

frumkvæði barna og það er svo gott veganesti fyrir unglinga nútímans að 

styrkja frumkvæðið þeirra vegna þess að fjölþætt nútíma samfélag, það 

byggir á því að leita eftir upplýsingum og færni í að leita sér upplýsinga. Hún 

skiptir sköpum og þetta er bara nákvæmlega þannig í mínum huga að 

skólinn með vinnustofu sína þjálfar þetta alveg frá fyrsta. 
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Foreldrar voru einnig spurðir út í Aðalnámskrá grunnskólanna. Þeir voru spurðir 

hvort þeir teldu að með vinnustofunum væri skólinn að uppfylla kröfur aðalnámskrár. 

Svo virtist sem foreldrar hefðu ekki sett sig inn í þann þátt skólastarfsins og vissu í raun 

ekki hverjar kröfurnar væru þar. Varðandi það sagði foreldri: „Sko, ég hef ekki kynnt 

mér aðalnámskrá en ég hef engar áhyggjur að það uppfylli ekki kröfurnar.“ Í því 

samhengi sagði eitt foreldri barnanna: „Já, maður setur sig ekki kannski alveg inn í 

aðalnámskrána, en ,já, ég held það alveg, að þau fái þá kennslu.“ Annað foreldri sagði 

barn sitt vera í þessum grunnfögum sem væru stærðfræði, íslenska, enska og danska og 

hefði litlar áhyggjur af því, jafnframt sagði það: „Hef ekki einu sinni hugsað út í þetta.“ 

Foreldri benti á samræmd próf og sagði: 

Jáhh, samkvæmt niðurstöðum eða með mín börn með samræmd próf skora 

þau alveg fullt svo ég get ekki sagt annað en samkvæmt þeim kröfum að 

skólinn uppfyllir kröfur minna barna. 

Foreldri komst einnig þannig að orði að þar sem nemendur ynnu náið saman þrátt 

fyrir að vera ekki að vinna að sama verkefni, fylgdust þau öll hvert með öðru og væru 

með þeim hætti að læra aðra hluti í leiðinni. Það sagði: “Þau fylgjast með hverju öðru 

og hérna … já, þau taka vel eftir tel ég hvað hinir eru búnir að vera að gera.“ 

Foreldrar voru spurðir hvort þeir teldu einhverja ókosti vera við vinnustofu en þeir 

gátu ekki nefnt neina. Af svörum foreldra má vel sjá þá ánægju sem ríkir af vinnustofu. 

Ekki komu fram nein neikvæð viðhorf. 

6.5.2 Mat nemenda á vinnustofum 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvað þeim fyndist um vinnustofurnar voru þeir 

ánægðir með hvernig námi þeirra væri háttað þar. Nemendur töluðu um að þeir lærðu 

töluvert meira af vinnustofunum en að vera bara fastir í bókum. Einn nemandi bætti við 

og sagði: „Þá getum við líka lært sjálf en eins og þegar maður er í bókunum, þá er 

kennarinn að skrifa svörin úr bókinni og maður skrifar niður.“ Einn nemandi talaði þó 

um stress sem myndaðist við skil á verkefnum. Hann sagði: „Mér finnst alveg gaman 

eins og í svona, vera gera eitthvað nýtt í staðinn fyrir að vera bara í bókunum en það 

getur verið svoldið mikið stress samt eins og t.d. með skilin og þannig.“ 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeim fyndist þeir læra mikið af 

vinnustofunum voru þeir sammála um að svo væri. Nemandi sagði: „Mér finnst … eða 

sérstaklega ef þú hefur áhuga á einhverju og vilt gera það og eða ert að gera eitthvað 

skemmtilegt …, já“. Annar nemandi taldi að börnin væru ekki bara að læra það sem þau 
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væru sjálf að afla gagna um og kynna sér og bætti við: „Af því að svo er kynning á öllu 

þessu og þá fær maður kannski að vita um allt hitt sem hinir eru að gera þá líka.“ 

Nemandi taldi til að mynda að vinnustofan væri betri en bækur, hans orð voru: 

„Vinnustofur eru bara aðeins betri en bækur, það er af því það er hægt að fara þessar 

krókaleiðir.“ 

Nemendur voru spurðir að því hvort einhver vandamál hafi komið upp við 

vinnustofuverkefnin. Reyndust þau vera einhver en virtust öll vera lítilfjörleg. Yngri 

nemandi sagði: „Ég var að gera Power-Point og ég skrifaði alltaf það sama, eins og þessi 

maður gerði þetta og þá gerði ég það aftur á næstu síðu.“ Annar nemandi talaði um að 

þau vandkvæði sem hann hefði lent í snéru að því að vera ekki tilbúinn þann dag sem 

kynningin átti að fara fram. Hann sagði: „Í einu verkefninu sem ég gerði þá bara sama 

dag (og kynningin var), fattaði ég að ég átti eftir að sauma bókina sem ég bjó til undir 

viðfangsefnið saman.“ Þegar hann var inntur eftir því hvernig og hvort því hafi verið 

bjargað sagði hann: „Ég fékk bara kennarann til að hjálpa mér.“ Annar nemandi talaði 

um að einhver hafi vandamálin verið og sagði: „Ég hef ekki verið alveg tilbúin fyrir skilin 

og hef þá þurft að vera lengur í skólanum en svo hafa líka ekki verið til neinar heimildir 

á netinu né í bókum en notaði þá munnlegar heimildir.“ Eldri nemendurnir töluðu um 

að það hafi verið meira um vandamál í fyrstu kynningunum, þegar þeir voru að byrja 

sína fyrstu vinnustofu. Nemandi sagði í því samhengi: „Maður vissi ekki svona alveg 

bara hvað maður var að gera.“ Annar sagði: „Núna er maður orðinn bara svo, já, æj, 

bara búin að venjast þessu, bara, já, vinnustofuskil á morgun. En svona fyrst … þá man 

ég vel eftir hvað ég var svona rosalega stressuð.“ 

Nemendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að þeir gætu verið að missa af 

einhverju í námi sínu með tilkomu vinnustofunnar en þeir töldu svo ekki vera. Nemandi 

sagði strax: „Nei, af því að við megum velja um hvað við lærum, lærum líka íslensku og 

stærðfræði sér.“ Annar nemandi sagði: „Mér finnst frekar að þeir krakkar sem eru ekki 

með svona, séu frekar að missa af.“ Þriðji nemandinn kom með ráð við því og sagði: 

„Nei, og líka, ef þú ert að missa af einhverju, þá reynir þú bara að koma því fram að þú 

veist … þú eigir eftir að læra eitthvað.“ 

6.5.3 Mat kennara á vinnustofum 

Þegar rætt var við kennara, mátti strax heyra að þeir voru ánægðir með vinnustofurnar. 

Ástæður þessara breytinga var páfagaukalærdómur nemenda og áhugaleysi. Þegar 

kennararnir voru spurðir að því hvort einhverjar kennslufræðilegar hugmyndir hafi legið 

á bak við breytingarnar, virtist svo ekki vera. Annar sagði: 
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Náttúrulega með breytingunum kemur líka lykilhæfnin sterk inn í, það felur 

ekki í sér páfagaukalærdóm eða það er kannski líka, já. Ég segi það að ég get 

ekki séð þekkingu skila sér í páfagaukalærdómi og eyðufyllingum. 

Hann hélt áfram og sagði: „Nú er maður með nemendur kannski sem hafa verið í 

sömu bókunum í tíu ár, þau kunna bara ósköp lítið eða þau, sko, einhvern veginn 

meðtaka þetta ekki svona.“ Það var í raun ástæðan fyrir breytingunum og var reynt að 

fara aðrar leiðir til þess að ná til þeirra, ásamt því að kveikja áhuga, því að eins og annar 

kennaranna sagði: „Þau voru áhugalaus um bækurnar.“ Viðmælendurnir voru einnig 

spurðir að því hvort þeir hefðu skoðað einhverja kennimenn en svo var ekki. Annar 

kennaranna sagði þó: „Nei, kannski Gardner bara, við erum báðar hrifnar af því, það er 

engin ein greind æðri annarri, þau eiga öll að fá tækifæri hvar sem greindin liggur.“ 

Kennararnir voru einnig spurðir að því hvort þeir væru sáttir við útkomuna og það mátti 

vel sjá og heyra að svo væri. Annar kennarinn sagði strax: „Mjög sáttar, gæti ekki 

hugsað mér að fara til baka.“ Hinn kennarinn greip þá inn í og sagði: „Held bara ekki 

krakkarnir heldur.“ Kennararnir eru hvað sáttastir við námsmatið, þeir hafa verið með 

námsmat sem bara þeir meta og talsvert sjálfsmat líka, en ætla að fara að bæta inn 

meira sjálfsmati og jafnvel jafningjamati. Um þetta sagði annar kennarinn: 

Svo tek ég aðeins eftir því að þau voru, sem sagt, voðalega upptekin í að fá 

einhverja tölu á blaði í einkunn í náttúrufræði og samfélagsfræði. Nú þurfa 

þau ekki einu sinni mat, því þau vita hvernig þau standa, þau vita hvernig 

gekk, þurfa ekki okkar samþykki. 

Kennararnir töluðu um að nemendur færu ekki lengur fram á einkunn eða umsögn 

því að kennararnir spjalli meira við nemendur um verkin þeirra og auk þess fá þau 

lokaumfjöllun á haust- og vorönn. Annar kennaranna bætti við og sagði: „Ekkert þeirra 

er að biðja um hrós eða biðja um viðurkenningu. Það er eiginlega það sem mér finnst 

svona eftir á dýrmætast. Þau eru eiginlega bara búin að meta sig, þau vita hvernig gekk, 

þau vita það.“ Kennararnir töldu að þegar námsmatið sé komið út fyrir það að fá 

viðurkenningu frá þeim á vinnu sinni, að þá væri bara býsna mörgu náð.  

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvort þeir teldu að með vinnustofu væri 

verið að uppfylla kröfur aðalnámskrár og töldu þeir svo vera. Annar kennaranna sagði: 

Ég held það, við höfum skoðað grunnþættina og lykilhæfnina og þar er það 

inni, algjörlega og við erum, sko, … það er alveg fólk hrætt við það að við 

séum að eða hvað á ég að segja, já, hlunnfara nemendur um fróðleik, ég 
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held það sé ekki rétt. Ef þú lest í aðalnámskrá kröfurnar sem eru, þá er 

hvergi talað um að börn þurfi að vera alvitur og kunna utan að einhverja 

rullu. Ég held við séum ekki að svíkja þau. 

Kennarar töldu að með vinnustofunum dýpki nemendur skilning sinn á einu tilteknu 

efni í staðinn fyrir að fá yfirborðsþekkingu á nokkrum hlutum. Þeir töldu nemendur svo 

fá þessa yfirborðsþekkingu á kaffihúsaskilunum og sagði annar kennarinn jafnframt: „Já, 

og náttúrulega bara með því að vera í kringum þau sem eru að vinna önnur verkefni, því 

þau eru náttúrulega öll á sama staðnum og ræða málin, já, og fá aðstoð frá öðrum.“ 

6.6 Helstu niðurstöður  

Eins og sjá má hér að framar fóru skoðanir kennara, foreldra og nemenda hvað varðar 

vinnustofur Grunnskólans á Bakkafirði mjög saman. Samhljómur var meðal kennara og 

foreldra um meira sjálfstæði nemenda eftir að vinnustofur hófust. Skoðanir foreldra á 

vinnustofum reyndust mjög jákvæðar og mikillar ánægju gætti með þær og voru þeir 

sammála um að ekki væri áhugi á því að snúa til baka í gamla farið. Nemendur voru 

einnig ánægðir með vinnustofurnar og töldu sig ná betri tökum á náminu með tilkomu 

þeirra. Kennarar tóku undir með nemendum sínum og foreldrum þeirra og sögðu að 

nemendur meðtaki efnið síður með hefðbundinni kennslu þar sem kennari miðlar og 

nemendum er ætlað að taka við. Með tilkomu vinnustofa sporni þeir gegn þesslags 

námi og þar með aukist áhugi til muna. Þeir voru afar sáttir við afrakstur þessa 

kennsluhátta og líkt og foreldrarnir vilja þeir ekki snúa til baka. Kennarar, foreldrar og 

nemendur eru sammála um að þessar breytingar virki vel og séu komnar til að vera. 

Allir viðmælendurnir töldu ábyrgð vera veigamikinn þátt í starfi vinnustofanna og voru 

sammála því að í skólanum ríkti lýðræði. Foreldrar nemenda höfðu ekki áhyggjur af 

ákvæðum aðalnámskrár og sögðust treysta starfsfólki skólans fyrir því að gera það 

besta fyrir börnin. 
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7 Umræður 

Hér á eftir er leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi. Þær eru: 

 Hvaða kennsluhættir eru notaðir í vinnustofum Grunnskólans á Bakkafirði? 

 Hvernig samræmast þeir ákvæðum aðalnámskrár (2011)? 

 Hver er hugmyndafræðin að baki kennsluháttum og skipulagi vinnustofanna? 

 Hvert er viðhorf kennara, foreldra og nemenda til starfsins sem fram fer í 

vinnustofunum? 

Eins og áður hefur komið fram var megintilgangur rannsóknarinnar sá að varpa ljósi 

á þá nýju kennsluhætti sem eru nú við lýði í Grunnskólanum á Bakkafirði og skoða 

hvernig þeir samræmist ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Ásamt því var 

reynt að komast að því hver hugmyndafræðin að baki vinnustofunum er, út frá þeim 

gögnum sem safnað var, og kanna viðhorf kennara, foreldra og nemenda til starfsins. 

7.1 Kennsluhættir í vinnustofum 

Við Grunnskólann á Bakkafirði er unnið samkvæmt hugmyndum um einstaklingsmiðað 

nám. Vinnustofurnar byggja á einstaklingsmiðun þar sem kostir og styrkleikar hvers 

nemanda fá að njóta sín sem samræmist því sem kemur fram í aðalnámskrá (2011) um 

að mikilvægt sé að kennarar taki tillit til aldurs, þroska og getu nemenda þegar kemur 

að vali á kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Nemendur vinna að ólíkum verkefnum, 

a.m.k. þegar það er þeirra tímabil að velja, þá einstaklingslega eða í hóp. Nemendur 

nýta upplýsingatækni og bera ábyrgð á eigin námi ásamt því að koma sinni vinnu á sem 

bestan hátt frá sér. Þessir kennsluhættir endurspeglast vel í skilgreiningu á 

einstaklingsmiðuðu námi sem lögð er til grundvallar í bókinni Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) þar sem m.a. er talað 

um ólík viðfangsefni, sjálfstæði ásamt áhrifum og ábyrgð á framgangi námsins, 

skipulagða samvinnu nemenda og nýtingu upplýsinga svo eitthvað sé nefnt. Nemendur 

eru ólíkir og því mikilvægt að komið sé til móts við ólíkar þarfir þeirra. Nemendur við 

Grunnskólann á Bakkafirði taka ábyrgð á eigin námi ásamt því að taka þátt í að móta 

námið. Þeir setja sín eigin markmið og má segja að með því aukist ábyrgð þeirra til 

náms sem samræmist því sem Ingvar Sigurgeirsson (2002) talar um. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) segir að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé 

mikilvægt að tillit sé tekið til áhuga nemenda ásamt því að stuðlað sé að ábyrgð á eigin 

námi. 
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Við Grunnskólann á Bakkafirði er samkennsla árganga. Nemendur 5.‒10. bekkjar 

vinna saman verkefni í vinnustofum og blandast aldursstigin iðulega saman þegar 

hópverkefni eru. Samkeppni milli nemenda var ekki að sjá, heldur samvinnu, sem er 

virkilega jákvætt, enda mikilvægt að nemendur keppi eingöngu við sig sjálfa líkt og 

Tomlinson bendir á (1999). Þemanám hentar vissulega vel í samkennslu, þar sem vissar 

námsgreinar eru teknar fyrir. Að því sögðu mætti vissulega tengja vinnustofu 

Grunnskólans á Bakkafirði við þemanám. Slíkt nám fellur undir kennsluaðferðir sem 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) kallar sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Kröfur eru gerðar til 

nemenda skólans um að vinna sjálfstætt og skapandi. Nemendur leysa upp á eigin 

spýtur verkefni sem þeir sjálfir hafa valið og höfða til áhuga þeirra. Þeir ákveða sjálfir 

hvernig þau eru unnin og hvernig þeim er skilað. Nemendur vinna því sjálfstætt og sýna 

afurð sína í lok hvers tímabils sem er einn af hvötunum til að standa sig og gera sitt allra 

besta. 

Ef marka má niðurstöður rannsókna á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Kristín Jónsdóttir, 2005; Hafsteinn Karlsson, 2009; 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2014), virðist sem þeir kennsluhættir sem eru við Grunnskólann 

á Bakkafirði séu fátíðir. Á Bakkafirði eru kennsluhættir á við hópvinnu, verklegar 

æfingar, þemavinnu og sjálfstæð verkefni mikið notaðir hjá nemendum 5.–10. bekkjar 

en samkvæmt rannsóknum eru það fremur kennarar í teymiskennsluskólum ásamt 

kennurum yngstu barna sem helst nota slíkar aðferðir (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Þó virðist svo vera að kennarar almennt vilji fara í þessa átt sem Grunnskólinn á 

Bakkafirði hefur stefnt að en eitthvað virðist standa í vegi fyrir því. 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur í öllu skólastarfi og m.a. vegna rannsóknar Blacks 

og Williams frá 1998 hafa fjölmargar þjóðir breytt sínum áherslum varðandi námsmat. Í 

rannsókn þeirra kemur t.d. fram að námsárangur sé betri þar sem notað er 

leiðsagnarmat (Þóra Björk Jónsdóttir). 

Við Grunnskólann á Bakkafirði er öllu haldið til haga svo að hægt sé að meta árangur 

verkefnanna vel og á það bæði við um nemendur og kennara. Kennararnir eru hvað 

sáttastir við hvað námsmatið hjá þeim hefur gengið vel eftir breytingarnar. Það 

námsmat sem þeir hafa notast við er kennaramat og sjálfsmat. 

7.2 Samræmi við ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla (2011) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru settir fram sex grunnþættir menntunar (2011). Þeim er 

ætlað að marka áherslur og hafa áhrif á daglegt skipulag. Einn grunnþáttana sex er læsi 

og snýst hann meðal annars um læsi á tæknimiðla ásamt verkkunnáttu. Kennsluhættir í 
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vinnustofum ýta undir þann þátt með þeim verkefnum sem nemendur vinna að hverju 

sinni. Nemendur fá þar þjálfun í að afla sér upplýsinga, sem þeir síðan greina, túlka og 

að endingu miðla áfram. Nemendur vinna mikið með texta og úrvinnslu hans í 

vinnustofunum. Við þá vinnu öðlast nemendur færni í að greina texta ásamt því að 

beita gagnrýninni hugsun. 

Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar. Í því felst t.d. viðleitni til þess að 

skapa samábyrgt samfélag, þar sem hver einstaklingur er menntaður til að vera virkur 

borgari og meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar. Með sjálfbærni er ætlast til þess 

að nemendur takist á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni í námi sínu. Dæmi um 

viðfangsefni af þessum toga var í fyrsta verkefni vinnustofanna. Þá voru nemendur 

beðnir um að gagnrýna þær upplýsingar sem fram komu í myndinni Volcano. Nemendur 

áttu t.d. að greina hvar var verið að fara með rangt mál. Nemendur við skólann takast 

einnig á við verkefni sem lúta að samspili umhverfis og félagslegra þátta í þróun 

samfélagsins. 

Lýðræði er einn af grunnþáttunum sex. Áherslur í þá veru má vel sjá við 

Grunnskólann á Bakkafirði þar sem sameiginlegar ákvarðanir eru teknar. Lögð er 

áhersla á virkt samstarf innan skólans og við samfélagið, sem meðal annars má sjá í 

kaffihúsaskilunum sem öllu grenndarsamfélaginu er boðið á. Samkvæmt þátttakendum 

hefur lýðræði innan skólans aukist til muna með tilkomu þessara nýju kennsluhátta. 

Nemendur og kennarar mótuðu saman þá skólastefnu sem nú er við lýði. Einnig má 

nefna að þar sem viðfangsefnin eru val nemandans í annað hvert skipti er skólastarfið 

byggt á miklu lýðræði. Með vinnustofunum er vissulega reynt að mæta áhugasviði 

hvers og eins. Því má segja að nemendur skólans læri um lýðræði í lýðræði líkt og gert 

er ráð fyrir í aðalnámskránni (Aðalnámskrá, 2011). 

Heilbrigði er einn af grunnþáttum sex og byggist á andlegri, félagslegri og líkamlegri 

vellíðan sem ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Mikið er lagt 

upp úr því að í Grunnskólanum á Bakkafirði sé notalegt vinnuumhverfi. Þar er 

nemendum t.d. frjálst hvar þeir vinna að verkefnunum sínum. Skólinn leggur mikið upp 

úr því að ná góðum námsárangri og vellíðan. 

Jafnréttismenntun er einn grunnþáttanna sex, markmið hennar er að skapa tækifæri 

fyrir alla til þess að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína ásamt því að 

geta lifað ábyrgu lífi. Með jafnréttismenntun er lögð áhersla á að efla sjálfstæði og 

sjálfsöryggi nemenda. Með vinnustofunum er unnið að því að styrkleikar nemandans fái 

að blómstra og allir eigi jafnan rétt. Allir nemendur fá menntun í samræmi við þroska og 

áhuga. 
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Auk þess er sköpun einn af grunnþáttunum sex. Í sköpun felst að móta viðfangsefni 

ásamt að miðla, búa til eða gera eitthvað nýtt og/eða öðruvísi. Sköpun er að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, nota ímyndunaraflið og leika sér með möguleika. Við 

Grunnskólann á Bakkafirði er reynt að hafa skólastarfið eins skapandi og fjölbreytt og 

kostur er á. Samþætting námsgreina ýtir undir samvinnu, og eykur tækifæri nemenda á 

mörgum sviðum. Tækifærin leynast víða en má þar nefna val viðfangsefna, 

yfirgripsmeiri þekkingu, sjálfstæð vinnubrögð, sköpunargleði og síðast en ekki síst 

félagslega hæfni. Við skólann er áhersla lögð á list- og verkgreinar sem fléttast inn í starf 

vinnustofanna. Afrakstri vinnustofu er skilað á fjölbreyttan hátt og verður því starfið 

skapandi og áhugavert fyrir nemendur. 

Þegar vinnustofur Grunnskólans á Bakkafirði eru skoðaðar með tilliti til 

grunnþáttanna sex er nokkuð ljóst að skólastarfið styður vel við þá. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er fjallað um lykilhæfni nemenda. Athyglisvert er 

að skoða viðmið um mat á lykilhæfni og kanna hvernig vinnustofur Grunnskólans á 

Bakkafirði nái þeim viðmiðum. Fyrsti lykilhæfniþátturinn lýtur að því að nemendur 

öðlist hæfni til þess að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og 

á annan hátt, til þess að miðla þekkingu og leikni sinni ásamt því að flytja mál sitt skýrt 

og áheyrilega. Má segja að vinnustofan ýti undir þessa þætti með t.d. kaffihúsaskilum 

sem haldin eru eftir hvert viðfangsefni. Í viðtali við eitt foreldrið segir það „Þau biðja um 

þögn í salnum … það er bara hér er ég og nú á ég orðið og segi frá mínu.“ 

Annar lykilhæfniþátturinn tengist skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og 

úrvinnslu. Nemendur fá tækifæri í vinnustofunum til að ráða sínu viðfangsefni. Þeir eiga 

frumkvæði að því að afla sér upplýsinga og ráða einnig sjálfir hvernig þeir skila 

viðfangsefninu af sér. Aðalnámskráin nefnir einnig hæfni nemenda til þess að nota 

þekkingu og leikni, draga ályktanir, leita nýrra lausna og beita gagnrýnni hugsun og 

röksemdarfærslu. Með verkefnum vinnustofanna geta nemendur vel náð hæfni á 

þessum sviðum. Nemendur nota þekkingu og leikni við t.d. að afla gagna og draga 

ályktanir um ýmsar upplýsingar. Þeir finna lausnir á vandamálum líkt og þegar engar 

heimildir hafa fundist og hafa þá aflað sér munnlegra heimilda. 

Í þriðja lykilhæfniþættinum er talað um hæfni nemenda til þess að vinna sjálfstætt, í 

samstarfi við aðra og undirbúa leiðsögn. Nemendur vinna ýmist einir eða í hóp svo að 

þeir læra hvoru tveggja, sjálfstæði og samvinnu. 

Í fjórða lykilhæfniþættinum er fjallað um hæfni nemenda til að nýta margvíslega 

miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt. Nemendurnir á Bakkafirði nota internetið í vinnustofum, öðlast hæfni 
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við úrvinnslu heimilda og nýta upplýsinga á ábyrgan hátt, t.d. með því að bera saman 

heimildir og kanna hvort þær séu réttar. 

Í fimmta og síðasta lykilhæfniþættinum er bent á hæfni nemenda til að bera ábyrgð 

á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. Nemendur við 

Grunnskólann á Bakkafirði bera ábyrgð á námi sínu og leggja mat á eigin frammistöðu 

með sjálfsmati. 

Því má vel halda fram að nemendur við Grunnskólann vinni markvisst að þeirri 

hæfni sem lykilhæfnin snýr að eins og hún er skilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011), það er miðlun og tjáning, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og 

samvinna, nýting upplýsingamiðla ásamt ábyrgð og mati á eigin námi. 

Í aðalnámskrá (2011) er ítrekað mikilvægi þess að skólar styðji við hvöt allra 

nemenda til náms, námsgleði sé ræktuð ásamt góðum vinnuanda. Af þeim gögnum sem 

ég safnaði má ætla að vinnustofurnar við Grunnskólann á Bakkafirði stuðli að námsgleði 

og góðum vinnuanda. 

7.3 Hugmyndafræði að baki starfi í vinnustofum 

Grunnskólinn við Bakkafjörð studdist vísvitandi ekki við neinar sérstakar kenningar en 

ætla má að unnt sé að greina kenningarlegan bakgrunn aðferðanna. 

Þrjár námskenningar voru kynntar hér að framan, atferliskenningin, 

hugsmíðakenningin og fjölgreindakenning Gardners. Þegar kennsluhættir í vinnustofum 

Grunnskólans á Bakkafirði eru mátaðar við atferliskenninguna, eins og henni er lýst af 

Hafdísi Guðjónsdóttur o.fl. (2005) er nokkuð ljóst að kennsluhættirnir eiga lítið sem 

ekkert skylt við hana. 

Þegar kennsluhættir Grunnskólans á Bakkafirði eru aftur á móti mátaðir við 

hugsmíðakenninguna kemur annað í ljós. Þeir virðast passa vel inn í það sem hugsmíðin 

stendur fyrir. Áherslur samkvæmt hugsmíðakenningunni eru t.d. gagnvirk samskipti 

nemenda og kennara, nemendamiðun, virkni nemenda, sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð 

nemenda og val. Nemendur vinna að merkingarbærum viðfangsefnum, beita 

gagnrýninni hugsun og skilningi ásamt sjálfsmati. Þegar skoðaður er samanburðarlisti á 

atferlis- og hugsmíðakenningunum (mynd 2) sem settur var upp af Hafdísi 

Guðjónsdóttir og fleirum (2005) þar sem megineinkenni námskenninganna eru tekin 

saman, sést vel að allir þeir þættir sem nefndir eru hvað varðar hugsmíðakenninguna 

samræmast því sem unnið er að í vinnustofunum í skólanum á Bakkafirði. Þar eru 

vissulega skapandi aðstæður til náms og mikill áhugi hvað varðar þau viðfangsefni sem 
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nemendur fást við. Nemendur velja sitt eigið viðfangsefni, vinna sjálfstætt og sýna 

ábyrgð. 

Í viðtali við kennara sagði annar þeirra að þeir hafi ekki fylgt sérstökum 

kennimönnum en nefndu þó að kannski hefðu kenningar Gardners haft einhver áhrif. 

Hann sagði að þeir væru afar hlynntir kenningu Gardners um að engin ein greind væri 

æðri annarri. Hann sagði einnig að nemendur ættu allir að fá tækifæri hvar sem greind 

þeirra lægi. Þegar skoðuð er mynd 3 þar sem dregnar eru saman kennsluaðferðir í anda 

fjölgreindakenninngar (Armstrong, 2001) er nokkuð ljóst að þær kennsluaðferðir sem 

eru notaðar í vinnustofunum á Bakkafirði geta vel fallið þar undir. Eins og áður hefur 

komið fram flokkaði Gardner greindirnar í átta þætti (Armstrong, 2005) og má segja að 

vinnustofuverkefnin ásamt kaffihúsaskilum sé hægt að flokka undir alla þættina átta 

með einhverjum hætti. 

Að vera með sterka málgreind vísar til þess að vera góður í að nota málið 

(Armstrong, 2005). Undir málgreind er vísað til sagnalistar, þankahríðar og upptöku svo 

að eitthvað sé nefnt. Við kaffihúsaskilin kemur sagnalist sterk inn, við upphaf verkefna 

þankahríð, og svo hafa nemendur valið sér upptökur sem lokaafurð verkefna 

vinnustofanna. 

Rök- og stærðfræðigreind vísar til þess að nemendur eru t.d. klárir í reikningi og 

mælingum. Einnig er talað um rök og nota nemendur vissulega rök til þess að leysa hin 

ýmsu verkefni vinnustofanna. Nemendur nota t.d. rökhugsun þegar þeir svara 

spurningum. 

Þegar átt er við líkams- og hreyfigreind, er átt við að einstaklingur sé góður í að nota 

líkama sinn. Undir þessum þætti er t.d. hugsun og hönd og er þá átt við að nemendur 

hugsi um hugmynd og búi hana því næst til. Afurð vinnustofanna eru hugmyndir 

nemenda ásamt útfærslu hugmynda. 

Þegar einstaklingur er góður í samskiptum er hann talinn hafa góða 

samskiptagreind. Þar undir er t.d. talað um að deila með jafningja, samvinnunám og 

sviðsetningu. Nemendur við Grunnskólann á Bakkafirði þjálfast mikið í samskiptum með 

vinnustofuverkefnin, þá sérstaklega þegar þeir vinna saman í para- eða hópverkefnum. 

Lokaafurð nemenda hefur t.d. verið sviðsetning en þá gerðu nemendur leikrit um 

jarðfræði á Heklu. 

Að hafa góða sjálfsþekkingargreind þýðir að einstaklingur þekkir sjálfan sig vel, er í 

raun klár í sjálfum sér. Undir því er t.d. sá liður að geta sett sér raunhæf markmið. 

Nemendur hefja hvert vinnustofuverkefni á því að setja sér markmið. 
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Einstaklingar með góða tónlistargreind nota tónlistargreind með því að hlusta t.d. á 

tónlist. Í vinnustofunum hefur verið hlustað á sögu á meðan unnið er. Nemendur nota 

oft heyrnartól til þess að hlusta á tónlist sem getur hjálpað þeim við að læra meira auk 

þess að muna. Nemendur eiga einnig kost á því að skila vinnustofuverkefni sínu í formi 

söngs. 

Með rýmisgreind er átt við að einstaklingar séu góðir í að búa til hluti, nota 

teikniáhöld eins og pappir, liti og tússpenna. Afrakstur vinnustofanna er oft á tíðum 

veggspjald með teikningum. 

Síðast en ekki síst er það umhverfisgreind, þeir einstaklingar sem hafa sterka greind 

á því sviði veita umhverfinu meiri athygli og læra að skilja náttúruna og meta hana að 

verðleikum. Nemendur við grunnskólann hafa unnið verkefni sem snýr að 

nærumhverfinu á Bakkafirði. Þeir fara í gönguferðir og safna hlutum í náttúrunni. 

7.4 Viðhorf til vinnustofanna 

Af niðurstöðum viðtala má sjá að viðhorf kennara, foreldra og nemenda er afar jákvætt 

eftir þessar umfangsmiklu breytingar sem vinnustofurnar hafa haft í för með sér. Allir 

viðmælendur lýstu ánægju sinni á þessu nýja námsfyrirkomulagi með einhverjum hætti 

og vildu ekki snúa aftur til hins gamla skipulags. 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvað hefði betur mátt fara varðandi 

vinnustofurnar nefndu þeir að það væri þá helst námsmatið. Þeir töldu að það þyrfti að 

setja meira sjálfsmat inn ásamt því að hafa jafningjamat. 

Foreldrar virtust þó ekki hafa kynnt sér ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla. Fyrir því 

geta legið margar ástæður. Námskráin er e.t.v. of umfangsmikil eða óskiljanleg, erfitt að 

nálgast hana eða foreldrar telja hana ekki mikilvæga. 

Skólaárið 2015-2016, eru 15 nemendur við Grunnskólann á Bakkafirði. 

Nemendunum er skipt í þrjú stig þar sem 3.-5, 6.-7 og 9.-10. bekkur eru saman og eru 

fimm nemendur í hverjum hóp. Ákveðið var að vinnustofurnar væru fyrir nemendur í 

6.-10. bekk að þessu sinni. Mat kennaranna var að nemendur í 5. bekk væru of ung fyrir 

vinnustofurnar, en þau fengu þó að taka  þátt í þremur vinnustofum á vorönn 2016 til 

að kynnast  fyrirkomulaginu og undirbúa sig fyrir það sem framundan er. 
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8 Ályktanir og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um vinnustofurnar í Grunnskólanum á Bakkafirði. 

Tilgangurinn var fyrst og fremst að varpa ljósi á nýja kennsluhætti við skólann og kanna 

hvernig þeir samræmist ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Áhugavert var að 

fá betri innsýn í það starf sem unnið er við skólann og afla upplýsinga um það sem 

gerist í vinnustofunum og tengja við fræðin. Markmiðið var að draga lærdóm af því 

starfi sem unnið er við Grunnskólann á Bakkafirði í þeim tilgangi að það geti nýst öðrum 

skólum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta nýst öllum sem vilja brjóta upp 

skólastarfið, efla nemendur í samvinnu, sjálfstæði og til ábyrgðar á eigin námi. Hún 

varpar ljósi á breytta kennsluhætti og ávinning þeirra fyrir skólasamfélagið í heild. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að vinnustofurnar virki vel til að koma til 

móts við ýmis ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Þær eru hvetjandi fyrir 

nemendur og þeir taka meiri ábyrgð á eigin námi. Kennarar, nemendur og foreldrar 

höfðu allir jákvæð viðhorf til vinnustofanna og töldu að þessir breyttu kennsluhættir 

ættu ekki að víkja. Ég tel afar þarft að rannsaka hvernig nemendum vegnar eftir 

grunnskóla eftir að hafa fengist við fjölbreytta námshætti líkt og stundaðir eru með 

tilkomu vinnustofunnar. 

Eftir að hafa unnið við þessa rannsókn er ég enn sannfærðari að með 

vinnustofunum næst enn frekari ávinningur í námi. Þær brjóta upp kennslustarfið, 

möguleikarnir til náms verða fleiri og þær skapa vinnuumhverfi þar sem nemendur 

þurfa að ræða saman, álykta, ákveða og framkvæma. Það er álit mitt að kennsla sem 

þessi færi nemendum meiri trú á eigin getu ásamt því að vekja áhuga fyrir 

viðfangsefninu. Að sjá nemendur blómstra hlýtur að vera markmið sérhvers kennara. 
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Viðauki A: Námskrá nemenda 
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Viðauki Á: Vinnuáætlun 

 

Viðfangsefni: 

Hvernig ætla ég að afla mér upplýsinga um efnið? 

 

 

Hvernig ætla ég að skila verkefninu? 

 

 

Undirskrift kennara 

:_____________________________________________ 

Vinnuáætlun 

 

Nafn: 
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Viðauki B: KVL-blað 

 

 

 

Heiti verkefnis: ____________________________________________ 

 

Hvað kann ég? 

 

  

Hvað vil ég vita? 

 

 

Hvað hef ég lært?  

 

 

 

Nafn: 
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Viðauki C: Kennaramatseyðublað 
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Viðauki D: Sjálfsmatseyðublað 
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Viðauki E: Spurningar til nemenda 

1. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum? 

2. Hvað finnst þér um vinnustofurnar? 

3. Finnst þér þú læra mikið í vinnustofunum? 

4. Hvert er uppáhalds verkefnið þitt? 

5. Hvaða verkefni finnst þér þú hafa lært mest af? Af hverju? 

6. Hvernig hefur þú nýtt tíma þinn í vinnustofunum? 

7. Hafa komið upp einhver vandamál? 

8. Finnst þér þú hafa mikið um verkefni þitt að segja? 

9. Færð þú alfarið að ráða hvenær og hvernig þú skilar verkefnum? 

10. Finnst þér að vinnustofur ættu að vera fleiri, fleiri námsgreinar? 

11. Heldurðu að þú sért að missa af einhverju í þeim námsgreinum sem þið eigið að 

læra í gegnum vinnustofur? 
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Viðauki F: Spurningar til kennara 

1. Af hverju ákváðuð þið að fara út í þessar breytingar á kennsluháttum? 

2. Lágu einhverjar kennslufræðilegar hugmyndir þar að baki? 

3. Ertu sátt við útkomuna? 

4. Hvað ertu sáttust við varðandi vinnustofurnar? 

5. Er eitthvað sem hefði mátt betur fara? 

6. Telur þú að nemendur læri jafn mikið í vinnustofunum og í kennaramiðuðu 

umhverfi? 

7. Eftir á að hyggja tengirðu vinnustofurnar við einhverja ákveðna kennslufræðilega 

hugmyndafræði? (Ef nei við sp. 2). 

8. Telurðu að námið sem fer fram í vinnustofunum uppfylli kröfur aðalnámskrár? 

9. Að hvaða grunnþáttum finnst þér vinna nemenda koma að? 

10. Er unnið samkvæmt einstaklingsnámskrám? Hvernig?  
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Viðauki G: Spurningar til foreldra 

1. Hvert er ykkar/þitt álit á vinnustofunum? 

2. Telur þú að barnið þitt fái þá kennslu sem aðalnámskrá kveður á um? 

3. Ef þú myndir vilja breyta kennsluháttum, hvernig myndir þú vilja sjá starfið? 

4. Hvað telur þú að sé gott við skólastarfið? Hvað telurðu að megi bæta? 

5. Telur þú að svokölluð vinnuskil eða kaffihúsaskil tengi foreldra og skóla betur 

saman? 

6. Hvernig finnst þér barnið þitt upplifa vinnustofurnar? 

7. Finnst þér að vinnustofurnar ættu að vera fleiri ná til fleiri námsgreina? 

8. Hverja telur þú helstu kostina vera? 

9. Hverja telur þú helstu ókostina vera? 
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Viðauki H: Markmiðsblað 

 

 

 

 

 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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Viðauki I: Leyfi fyrir þátttöku 
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Viðauki Í: Leyfi vegna viðtala 

Þórshöfn, 23. febrúar 2015 

Efni: Leyfi vegna viðtala við nemendur, foreldra og kennara í rannsókn vegna MEd. 

verkefnis. 

 

Kæru nemendur, foreldrar og kennarar við Grunnaskóla Bakkafjarðar. 

 

Ég heiti Hrefna Ýr Guðjónsdóttir og er meistaranemi á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Um þessar mundir er ég að vinna að meistaraprófsverkefni mínu og stefni að því 

að ljúka námi næsta sumar. Sérsvið mitt er innan faggreinakennslu í grunnskóla og 

kjörsvið mitt er samfélagsfræði. 

 

Ég hef fengið góðfúslegt leyfi frá skólastjóra til þess að koma og framkvæma litla 

rannsókn í skólanum vegna verkefnis míns. Ástæða þess að ég leitaði til Grunnskólans á 

Bakkafirði er áhugi minn á þeim nýju kennsluháttum sem stuðst er við þar eða 

svokölluðum vinnustofum.  

 

Ég hef sérstakan áhuga á þessum nýju kennsluháttum og langar því að kanna hvernig þeir 

eru uppbyggðir ásamt því að kanna meðal nemenda, foreldra og kennara viðhorf til þessa 

nýja fyrirkomulags. 

 

Hugmyndin er því að fá að taka viðtöl við nemendur eldra stigs, foreldra þeirra og 

kennara í skólanum til þess að fá að heyra þeirra viðhorf á starfinu. Viðtölin munu fara 

fram í marsmánuði 2015 í Grunnskólanum á Bakkafirði.  

Tími fólks er dýrmætur og geri ég mér fulla grein fyrir að ekki er sjálfsagt að allir hafi 

tækifæri til að taka þátt. Vegna smæðar grunnskólans er um fámennan hóp að ræða sem 
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hægt er að leita til. Þess vegna er það mér afar mikilvægt, að allir sem mögulega geta, 

gefi sér tíma svo áreiðanleiki rannsóknarinnar verði ásættanlegur. 

 

Með þessu bréfi langar mig að kanna hvort þú sért tilbúinn, þegar að því kemur, að taka 

þátt í rannsókninni og koma í stutt viðtal til mín sem yrði í Grunnskólanum. Að sjálfsögðu 

verður fullum trúnaði heitið og nafnleynd. 

 

Ég verð afar þakklát þeim sem sjá sér fært að taka þátt í rannsókninni og vona að 

niðurstaða hennar verði áhugaverð fyrir skólasamfélag Bakkafjarðar. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir, 

Hrefna Ýr Guðjónsdóttir, 

Miðholt 11 

S: 8450530 

hrefnayr@gmail.com 
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Viðauki J: Samþykki þátttakenda 

Þórshöfn, vorið 2015 

Efni: Upplýst samþykki þátttakenda fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við 

M.ED verkefni.  

Kæri þátttakandi 

Ég heiti Hrefna Ýr Guðjónsdóttir og er nemandi við Háskóla Íslands. Ég er að ljúka námi í 

faggreinakennslu í grunnskóla M.Ed. Heiti verkefnis míns er: 

Hugmyndafræði og námsskipulag vinnustofa Grunnskólans á Bakkafirði.  

 

Verkefnið er eigindleg rannsókn þar sem upplýsinga verður aflað með viðtölum og 

vettvangsathugunum. Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn í nýja kennsluhætti 

við Grunnskólann á Bakkafirði ásamt því að fá góða mynd af því hvernig nemendur, 

foreldrar og kennarar upplifa þessar nýjungar. Viðmælendum er frjálst að hætta hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu og ber ekki skylda til þess að taka þátt.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni.  

 

Tilgangur og markmið rannsóknar hefur verið kynntur fyrir mér ásamt því í hverju 

þátttaka mín er fólgin.  

Ég undirrituð/undirritaður er samþykk/ur þátttöku.  

_______________________________________________________________________ 

  

Með kæru þakklæti,  

Hrefna Ýr Guðjónsdóttir  

 


