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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

kennslufræði við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Strax eftir útskrift úr grunnámi og kennsluréttindanámi kenndi ég í  

nokkur ár í gamalgrónum framhaldsskóla með bekkjarkerfi. Þar var allt með 

hefðbundnum hætti enda var netið þá nýkomið til sögunnar og hafði ekki 

enn haft markverð áhrif á kennsluhætti almennt. Ég man þó eftir að hafa 

gert áhugaverðar tilraunir á þessum árum með kennsluefni á geisladiskum 

og einnig vefsíðugerð sem var að ryðja sér til rúms. 

Áhugi minn á upplýsingatækni leiddi fljótlega til þess að ég skipti um 

starfsvettvang og í upplýsingatæknigeiranum kynntist ég því nýjasta í tækni 

og hagnýtingu netsins hjá fyrirtækjum, en þar var margt áhugavert að 

gerast sem ég vissi að ætti erindi inn í skólakerfið. Þegar ég sneri svo aftur 

til kennslu árið 2010 einsetti ég mér að nýta tæknina með markvissum 

hætti og á næstu árum einbeitti ég mér að því að breyta eigin 

kennsluháttum samhliða því að stunda nám til M.Ed. gráðu í náms- og 

kennslufræði með sérstakri áherslu á upplýsingatækni og miðlun. 

Aðdraganda þessa verkefnis má rekja til þess tíma er ég snéri aftur til 

kennslu en þá varð það hluti af starfi mínu við Tækniskólann að kenna 

verðandi iðnmeisturum stærðfræði í dreifnámi við Meistaraskólann, auk 

þess að kenna eðlisfræði og stærðfræði í almennu námi. Nýbúið var að 

breyta fyrirkomulagi Meistaraskólans úr kvöldskóla í dreifskóla með blöndu 

af fjarnámi og staðlotum og breytingin hafði margvíslegar áhugaverðar 

afleiðingar í för með sér, bæði fyrir nemendur og kennara. Margir kennarar 

sáu á eftir gamla fyrirkomulaginu, sér í lagi þeim þætti sem snéri að 

félagslegum samskiptum, en aðrir sáu tækifæri í því að bjóða nám óháð stað 

og stund. Nemendur sem höfðu ekki áður tök á stunda nám við skólann 

vegna búsetu eða fjölskylduaðstæðna skráðu sig til náms en sumir 

nemendur sem sóttust eftir félagsskap og aðhaldi kvöldskólaformsins virtust 

hikandi. 

Sem kennari fékk ég strax mikinn áhuga á að skoða hvernig best væri að 

aðlaga námið að nemendahópnum almennt, en líka hvernig hægt væri að 

tryggja að allir sætu við sama borð í þessu nýja fyrirkomulagi. Þó mér þætti 

tæknin vissulega áhugaverð ein og sér þá beindist áhugi minn líka fljótlega 

að rannsóknum á kennslufræðilegum og samfélagslegum áhrifum 
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tækninnar. Ég hafði satt best að segja áhyggjur af því að breytingar á 

kennsluháttum kæmu þeim nemendum illa sem stæðu félagslega höllum 

fæti. Ég fór því að leita uppi rannsóknir á fjarnámi og hugmyndir um 

kennsluhætti sem stuðluðu að góðum árangri nemenda óháð félagslegri 

stöðu þeirra og hef gert tilraunir í minni kennslu byggðar á því sem ég hef 

grafið upp. Sumt af því kemur við sögu í þessari ritgerð en fókusinn er þó 

fyrst og fremst á kennsluhætti í Meistaraskólanum almennt eins og lýst 

verður hér á eftir. 

Ég hef sem kennari fengið að fylgjast með þróun skólans og aðlögun 

nemenda og kennara að breyttum kennslufyrirkomulagi til dagsins í dag. 

Kveikjan að verkefninu má því segja að hafi verið forvitni mín um það 

hvernig nemendum og samkennurum mínum hefur reitt af í núverandi 

fyrirkomulagi. Nú hefur mér gefist tækifæri til að vinna formlega rannsókn á 

kennsluháttum í skólanum og upplifun nemenda, sem lokaverkefni úr námi 

mínu og niðurstöðum hennar skila ég nú af mér með þessari ritgerð.  

Eftir því sem ég best veit er þetta fyrsta formlega rannsókn tengd 

iðnmeistaranámi á Íslandi og því hef ég á litlu að byggja varðandi fræðilega 

umfjöllun um námið sem slíkt. Sitthvað er til ritað um sögu iðnnáms á 

Íslandi en lítið um iðnmeistaranám, enda er það frekar nýtt af nálinni í 

sögulegu samhengi. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggist fyrst 

og fremst á rannsóknum á góðum  kennsluháttum í fjarnámi og kenningum 

um kennsluhætti sem stuðla að félagslegu réttlæti. 

Ég vona einhverjir geti nýtt sér innihald þessarar ritgerðar og helstu 

niðurstöður til að gera frekar rannsóknir á sviðinu. Þær rannsóknir verða 

vonandi að veruleika sem fyrst. Af nógu er að taka. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Dr. Þuríði Jóhannsdóttur, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn, hvatningu og aðstoð 

á meðan verkefninu stóð. Einnig vil ég þakka Dr. Elsu Eiríksdóttur, lektor og 

sérfræðingi verkefnisins, fyrir hennar hlut og Dr. Sólveigu Jakobsdóttur fyrir 

góða leiðsögn í ýmsum námskeiðum sem vörðuðu leiðina að þessu verkefni. 

Aðrir yfirlesarar fá einnig bestu þakkir. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka nemendum og kennurum Meistaraskólans 

fyrir allan innblásturinn og þá sérstaklega þeim sem gáfu sér tíma til að 

ræða við mig í tengslum við þetta verkefni. Án þeirra hefði rannsóknin ekki 

orðið að veruleika. 
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Ágrip 

Formi Meistaraskólans, sem er hluti af Tækniskólanum - skóla atvinnulífsins, 

var breytt úr kvöldskóla í dreifskóla árið 2010. Í þessari rannsókn var leitað 

svara við því hvernig núverandi skipulag skólans, skólamenning og 

kennslufyrirkomulag styður við nemendur í námi sínu í Meistaraskólanum. 

Um var að ræða tilviksrannsókn þar sem greining gagna hófst á 

söfnunarstigi. Aflað var skriflegra gagna um skólann og þau greind með það 

í huga að afmarka verkefnið og velja námsáfanga til nánari skoðunar. Tekin 

voru viðtöl við nemendur og kennara í áföngum sem valdir voru til 

sérstakrar skoðunar og auk þess var rætt við stjórnendur skólans. 

Kenningum Basil Bernstein var beitt við greiningu gagnanna til þess að 

draga fram lýsingu á kennsluháttum en gögnin voru jafnframt túlkuð með 

hliðsjón af helstu kenningum um nám fullorðinna og um nám fólks á 

mörkum skóla og vinnumarkaðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flokkun áfanga í 

skólanum sé almennt sterk. Með því er átt við að áfangar eru frekar skýrt 

afmarkaðir gagnvart öðrum, en einnig að efni áfanga er skipt upp í 

afmarkaða þætti og að afmörkun nemenda og kennara er skýr. Umgerð 

áfanganna er almennt sterk er snýr inntaki námsins og matsviðmiðum en 

veik er snýr að samskiptum og hraða yfirferðar. Þetta þýðir meðal annars að 

námsmarkmið eru almennt greinargóð og að námsefni er sett fram í 

ákveðinni röð. Á móti kemur að nemendur hafa talsverða stjórn á eigin 

námshraða og að samskipti eru auðveld. Dreifnámsformið setur 

skólastarfinu ákveðnar skorður er varðar stillingu á flokkun og umgerð en 

almennt virðist takast vel að haga skipulagi og samskiptum með þeim hætti 

að það hafi jákvæð áhrif á upplifun nemendanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar í heild benda til þess að ágætlega hafi tekist til við að búa 

til skólaform sem hentar fólki á vinnumarkaði sem þarf að samræma vinnu, 

skóla og einkalíf.  
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Abstract 

Journeyman by day, student of master craftsmanship by night 

  

The structure of the School of Master Craftsmanship at Reykjavik Technical 

College was changed from evening school to distance learning with optional 

onsite seminars (blended learning) in the year 2010. The goal of this case 

study was to examine how the new school structure, the culture of the 

school and teaching methods in general, support the students in their 

studies. The study began with collection and analysis of written documents, 

narrowing the scope to six credit courses. Teachers and students in those 

courses were interviewed along with senior managers of the school. The 

data was analyzed using theories on adult learning and students’ learning 

processes when enrolled in distance education courses. Theories of Basil 

Bernstein were also used to analyze the data and put forward a formal 

description of the teaching format. 

The results indicate a strong classification of courses in the school, with 

a clear distinction between courses and even course units. The general 

framing of the courses is strong in terms of content and study objectives, 

but weak in terms of communication and study pace. This means, for 

example, that objectives of the courses are clear and the material is put 

forward in certain order controlled by the teachers. Students, at the same 

time, have some control over their own speed of study and communication 

is open between students and teachers. The distance learning format of the 

courses limits the school’s control over general classification and framing 

but the school seems to be able to sustain a culture of flexibility and good 

communication suitable for adults with busy lives that include study, full-

time jobs and family responsibilities.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er Meistaraskólinn sem er einn undirskóla 

Tækniskólans - skóla atvinnulífsins. Gerð var tilviksrannsókn með það að 

markmiði að kanna skipulag, skólamenningu og kennsluhætti í skólanum. 

Sérstaklega var ætlunin að meta hvort kennsluhættir væru í samræmi við 

helstu kenningar um nám fullorðinna, kenningar um nám nemenda á 

mörkum vinnustaðar, skóla og heimilis og um jafna stöðu nemenda með 

ólíkan félagslegan bakgrunn. 

Eftir forrannsókn voru sex námsáfangar teknir til sérstakrar skoðunar en 

það eru áfangar sem eru sameiginlegir á öllum námslínum skólans. Tekin 

voru viðtöl við átta nemendur og fimm kennara í þessum áföngum auk þess 

sem rætt var við tvo stjórnendur sem ábyrgir eru fyrir umræddum áföngum 

í skólanum. 

Eftir því sem næst verður komist er þetta fyrsta formlega 

kennslufræðilega rannsókn sem tengist iðnmeistaranámi á Íslandi.  

1.1 Markmið 

Í ritgerðinni er fjallað um viðfangsefnið út frá tveimur fræðilegum 

sjónarhornum. Annars vegar eru skjöl skólans og viðtöl við nemendur, 

kennara og stjórnendur túlkuð í samhengi við fræðileg skrif um nám 

fullorðinna og um nám á mörkum vinnustaðar, skóla og heimilis. Þetta er 

gert til að meta almenna umgjörð skólans gagnvart nemendum og 

aðgengileika námsins en nemendur eru  fullorðið fólk sem þarf að 

samræma nám sitt við skyldur á vinnumarkaði og á heimili. Hins vegar er 

hugtökum, eins og flokkun og umgerð, úr kenningum félagsfræðingsins Basil 

Bernsteins beitt á gögnin með það að markmiði að meta hvort 

kennsluhættir séu með þeim hætti að hugað sé að ólíkum félagslegum 

bakgrunni nemenda. 

Með þessu móti er reynt að draga upp nokkuð heildstæða mynd af stöðu 

skólans um þessar mundir og draga ályktanir sem vonandi geta nýst við 

stefnumörkun skólans er varðar kennslufyrirkomulag og námsframboð. 

Niðurstöður mætti einnig hugsanlega yfirfæra á aðra skóla sem sinna 

þjálfun iðnmeistara og aðra skóla sem bjóða upp á fræðslu til fullorðinna. 
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Í ritgerðinni er  sjónum sérstaklega beint að því sem nemendur og 

kennarar eru ánægðir með í núverandi kennslufyrirkomulagi í 

Meistaraskólanum svo það megi hugsanlega öðlast framhaldslíf í nýjum 

áföngum sem fylgja nýrri námskrá sem reiknað er með taki við fyrir nýnema 

haustið 2016. Reiknað er með að áfangar í nýrri námskrá skólans verði þá 

bæði færri og stærri en nú er. Samhliða er gert ráð fyrir að námið verði að 

mestu gert verkefnabundið en námið í dag er aðeins verkefnabundið að 

hluta til. Reiknað er með að kennslufyrirkomulag verði áfram með 

dreifnámssniði líkt og nú er. 

Í ljósi væntanlegra breytinga á skólanum er það nú eða aldrei að skoða 

hvað virkar vel í því nokkuð sjálfsprottna fyrirkomulagi sem verið hefur við 

lýði í skólanum síðan 2010, en það ár var kvöldskólakennsla lögð af og 

dreifskólaformið tekið upp án þess að breytingar væru gerðar á námskrá. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Nemendur í Meistaraskólanum koma af öllu landinu og hafa fjölbreyttan 

félagslegan bakgrunn. Með náminu hyggja flestir nemendurnir á breytingar í 

lífi sínu, að færa sig úr samfélagi iðnsveina yfir í samfélag iðnmeistara, með 

tilheyrandi áskorunum og aukinni ábyrgð. Langflestir þeirra eru í fullu starfi 

samhliða náminu og þar sem námið er á dreifnámsformi eiga þeir 

takmörkuðu sambandi við kennara og samnemendur á meðan náminu 

stendur, í samanburði við nemendur í staðnámi. Samhliða því þurfa 

nemendur að samþætta krefjandi nám, vinnu og einkalíf. Það er því áskorun 

fyrir skólann að koma sem best til móts við þarfir og væntingar 

nemendanna. 

Megin rannsóknarspurningin sem leitað er svara við í þessari ritgerð er 

því þessi: 

 Hvernig styður skipulag Meistaraskólans, skólamenning og 
kennslufyrirkomulag við nemendur í námi sínu? 

En til þess að eiga auðveldara með að svara spurningunni er leitað svara 

við tveimur undirspurningum sem byggja á þeim fræðilegu sjónarmiðum 

sem rannsóknin gengur út frá: 

 Hvernig nálgast nemendur námið í Meistaraskólanum í ljósi kenninga 
um nám fullorðinna og um ólíka nálgun nemenda í starfsmiðuðu 
námi? 

 Hvernig er flokkun og umgerð háttað í sameiginlegum áföngum 
Meistaraskólans og hvernig samræmist það kenningum um jákvæð 
áhrif á námsárangur? 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin  samanstendur af fimm megin köflum auk inngangs. Annar kafli 

fjallar um uppbyggingu iðnmeistaranáms á Íslandi og um Meistaraskólann 

sjálfan. Þriðji kafli fjallar um fræðilegan og sögulegan bakgrunn verkefnisins. 

Í fjórða kafla er rannsóknin kynnt og þær rannsóknaraðferðir sem notaðar 

voru. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar 

og í sjötta kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningunum með vísan í 

rannsóknarniðurstöður og fræðilegan bakgrunn. 
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2 Um iðnmeistaranám og Meistaraskólann 

Iðnmeistaranám telst vera viðbótarnám á framhaldsskólastigi. 

Inntökuskilyrði er fullgilt sveinspróf og að námi loknu geta nemendur sótt 

um að fá útgefið meistarabréf hjá viðkomandi sýslumanni að uppfylltum 

skilyrðum um starfsreynslu og fleira. Nokkrir framhaldsskólar bjóða upp á 

iðnmeistaranám og Meistaraskólinn, sem er undirskóli Tækniskólans - skóla 

atvinnulífsins, er einn þeirra. 

Áður fyrr gátu iðnsveinar sem starfað höfðu undir meistara í vissan tíma 

sótt um að fá réttindi iðnmeistara án þess að sækja meistaraskóla en það 

kerfi var aflagt með setningu iðnaðarlaga árið 1978 (Iðnaðarlög nr. 

42/1978). Eftir setningu laganna voru undanþágur frá þeim í gildi fyrir þær 

iðngreinar þar sem meistaraskóli var ekki til staðar en þær eiga að heyra 

sögunni til. 

2.1 Iðnmeistaranám í aðalnámskrá 

Núverandi skipulag iðnmeistaranáms byggir á aðalnámskrá framhaldsskóla 

frá árinu 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þar segir um hæfnimarkmið 

námsins: 

Að loknu meistaranámi er gert ráð fyrir að nemendur hafi 

hlotið allgóðan þekkingar- og hæfnigrunn sem þeir geti þróað 

áfram í starfi og með frekara námi. 

Meginmarkmið námsins í aðalnámská eru þessi: 

 Stofnun fyrirtækja: Nemandi viti hvernig staðið er að 

stofnun fyrirtækis, þekki hlutaðeigandi lög og reglur og 

önnur meginatriði sem taka þarf tillit til þegar hefja 

skal sjálfstæðan atvinnurekstur og viti hvar hann geti 

leitað sér aðstoðar. 

 Rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja: Nemandi viti á 

hvaða meginforsendum rekstur lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja byggist. Hann þekki helstu hugtök sem notuð 

eru í rekstri og helstu lögmál sem stjórna framboði og 
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eftirspurn og ákvörðun vöruverðs. Hann skilji hvernig 

efnahags- og rekstrarreikningur er byggður upp, kunni 

að nýta sér upplýsingar úr bókhaldi sem grundvöll 

ákvarðanatöku og geti sett upp einfaldar 

fjárhagsáætlanir fyrir fyrirtæki. Enn fremur kunni hann 

að umgangast bókhaldsskjöl í samræmi við lög og 

reglur. 

 Stjórnun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum: 

Nemandi fái innsýn í hlutverk, verksvið og ábyrgð 

stjórnenda fyrirtækja, einkum á sviði 

starfsmannastjórnunar og verkstjórnar, fái skilning á 

sjálfum sér sem stjórnanda og búi sig markvisst undir 

að geta leyst af hendi stjórnunarstörf í iðnfyrirtæki á 

fagsviði sínu. 

 Kennsla og þjálfun: Nemandi þekki námskröfur og 

uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti 

hvernig skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að 

menntun einstaklingsins. Hann þekki réttindi og 

skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms- eða 

starfsþjálfunarsamningi. Hann viti hvernig meistari 

getur búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í 

fyrirtækinu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og 

annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir 

nemandans og námskröfur iðngreinarinnar. 

 Hæfni í notkun íslensku: Nemandi öðlist dýpri skilning á 

móðurmálinu og aukna færni í notkun þess í ræðu og 

riti svo að það verði virkt hjálpartæki í starfi. Námið á 

m.a. að auðvelda honum tilboðs- og áætlanagerð, 

hvers konar skýrslugerð og skipulagningu verka, enn 

fremur samskipti innan fyrirtækisins, 

starfsmannastjórnun, verkstjórn og kennslu iðnnema. 

Námið skal einnig auðvelda nemandanum að eiga 

samskipti við viðskiptaaðila, að nýta sér fjölmiðla og að 

taka virkan þátt í félagsstarfi. 

 Tölvísi: Nemandi geri sér grein fyrir algengum 

tölulegum upplýsingum í fjármálum fyrirtækja, 

viðskiptum og daglegu lífi, geti gert öðrum grein fyrir 
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þeim og annast helstu útreikninga í þessu skyni. - 

Tölvunotkun: Nemandi öðlist þekkingu og færni í 

grundvallaratriðum tölvunotkunar og geti unnið 

verkefni með ritvinnslu og töflureikni. Hann verði 

hvattur til að nota tölvu við úrlausnir ýmissa verkefna í 

meistaranáminu og fái þar með meiri þjálfun en nám í 

einum tölvuáfanga veitir. Ætlast er til að í 

meistaranáminu opnist nemandanum frekari sýn á 

möguleika tölvutækni í starfi iðnmeistara.  

 Fagmennska meistarans: Nemandi sé meðvitaður um 

faglega ábyrgð sína. Hann geri sér grein fyrir því að 

meiri kröfur eru gerðar til fagmennsku hans sem 

meistara en sveins og viðurkenni nauðsyn símenntunar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

2.1.1 Uppbygging iðnmeistaranámsins 

Námið skiptist í þrjú svið: Almennt bóknám, stjórnunar og rekstrargreinar 

og fagtengdar greinar. 

Í almennu bóknámi taka allar iðngreinar 4 einingar í íslensku, 3 einingar í 

tölvunotkun og 3 einingar í viðskiptastærðfræði en misjafnt er eftir 

iðngreinum hvað bætist við eftir það. Til dæmis bætast 5 einingar í 

erlendum tungumálum og 5 einingar í stærðfræði í byggingargreinum og 

rafiðngreinum. Á móti kemur að sumir nemendanna hafa lokið þeim 

einingum í grunnámi sínu og geta þá fengið þær metnar. 

Í stjórnunar- og rekstrargreinum taka allar iðngreinar eftirtalda áfanga: 

 Stjórnun, MST 104 

 Kennsla/Þjálfun, MKE 102 

 Rekstrarumhverfi, MRU 102 

 Bókhald og skjalavarsla, MBS 101 

 Reikningsskil, MRS 103 

Misjafnt er eftir iðngreinum hversu mikið býðst að auki í vali. Það getur 

verið allt að 9 einingar. 

Fagtengdar greinar tengjast viðkomandi sérsviði og geta verið allt að 22 

einingar, bæði sem skylda og val. 

Umfang námsins getur verið allt frá 26 einingum í húsgagnabólstrun og 

upp í  68 einingar í byggingargreinum. Þeir sem lokið hafa iðnmeistaraprófi 

geta sótt um að komast í diplómanám í kennslufræði til að öðlast 
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kennsluréttindi í framhaldsskóla og þeir eiga líka möguleika á inngöngu í 

tækninám á háskólastigi að uppfylltum aðgangskröfum sem viðkomandi 

háskólar setja nemendum. 

2.1.2 Sátt þriggja sjónarmiða 

Í núgildandi námskrá virðist reynt að sætta þrennskonar sjónarmið í 

náminu. Fyrsta sjónarmiðið birtist í tilvist almennra greina í náminu, það er 

stærðfræði, ensku og íslensku. Markmið þeirra virðist vera það helst að 

bæta fyrir skort á sömu greinum í grunnnámi nemendanna. Almennu 

greinarnar gera námið jafngildara stúdentsprófi en annars væri og gefa 

nemendum möguleika á framhaldsnámi í tækniháskóla að því loknu. 

Tækniskólinn á til dæmis í samstarfi við VIA University College í Horsens í 

Danmörku í þessu samhengi samkvæmt heimasíðu skólans. 

Annað sjónarmiðið er að námið eigi að vera nokkuð heildstætt nám í 

stjórnunar- og rekstrargreinum og eru flestir sameiginlegir áfangar á öllum 

námslínum skólans af þessum toga. Í námskránni segir að iðnmeistarar eigi 

að vera meðvitaðir um að meiri kröfur séu gerðar til þeirra en iðnsveina, en 

fyrst og fremst eiga þeir þó að búa yfir stjórnunar- og rekstrarþekkingu sem 

dugi til að reka fyrirtæki af þokkalegu öryggi í lifandi samkeppnisumhverfi. 

Þriðja sjónarmiðið er svo að iðnmeistari eigi að standa í fremstu röð í 

sinni iðngrein, það er að búa yfir þekkingu á því nýjasta og besta í sínu fagi 

að lokinni útskrift. Þetta sjónarmið birtist í fagtengdum áföngum á 

einstökum námslínum í skólanum, en fjöldi þeirra er reyndar mjög 

breytilegur eftir iðngreinum. Slíkur áfangi var ekki tekinn til skoðunar þar 

sem þar sem ákveðið var að halda sig við áfanga sem eru sameiginlegir á 

öllum námslínum skólans. 

2.1.3 Framtíðarskipan iðnmeistaranáms 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012) er aðeins minnst á iðnmeistaranám á tveimur stöðum, annars vegar í 

inngangi (bls. 7) og hins vegar í kafla 8.5 um viðbótarnám í framhaldsskóla 

(bls. 49) en þar segir: 

Viðbótarnám við framhaldsskóla felur í sér námslok af 

námsbrautum sem framhaldsskólar bjóða upp á sem framhald 

af skilgreindum námslokum á þriðja hæfniþrepi. Viðbótarnám 

við framhaldsskóla er skilgreint á framhaldsskólastigi og skal 

námið skilgreint í framhaldsskólaeiningum. 
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Háskólar innlendir sem erlendir geta ákveðið að meta 

viðbótarnám við framhaldsskóla til ECTS-eininga og er þá 

leyfilegt að geta þess í upplýsingum um námið. Einingafjöldinn 

er þó algjörlega á forræði hvers háskóla. 

Inntak viðbótarnámsins er breytilegt eftir lokamarkmiðum. Það 

beinist að aukinni faglegri sérhæfingu, stjórnun og þróun á 

starfsvettvangi. Ef námið felur í sér löggilt starfsréttindi, svo 

sem iðnmeistarapróf, ber framhaldsskólum að fylgja þeim 

hæfnikröfum sem settar eru fram af ráðuneyti í samvinnu við 

starfsgreinaráð. 

Ekki er hægt að skilja þetta öðruvísi en svo að framhaldsskólar eigi sjálfir 

að skilgreina sitt viðbótarnám, eins og iðnmeistaranám, sem framhald af 

hefðbundnu iðnámi. Eftir því sem næst verður komist hafa nýjar 

skólanámskrár í iðnmeistaranámi ekki tekið gildi enn sem komið er. Búist er 

við að byrjað verði að kenna eftir nýrri námskrá í Meistaraskólanum haustið 

2016. 

Í drögum að nýrri námskrá skólans færist áherslan í náminu að mestu á 

rekstrar- og stjórnunarþáttinn en almennar greinar detta út. Hugsanlegt er 

að frekari inntökuskilyrði á sviði almennra greina verði sett í námið en slíkt 

liggur ekki fyrir þegar þetta er ritað. Núverandi inntökuskilyrði eru að hafa 

fullgilt sveinsbréf og að hafa starfað undir stjórn meistara í 12 mánuði. 

Samhliða fyrirhuguðum breytingum verður námið fært upp á svokallað 

fjórða þrep á mörkum framhaldsskóla og háskóla. 

2.2 Meistaraskólinn 

Meistaraskólinn er stærstur þeirra skóla eða skóladeilda sem bjóða upp á 

iðnmeistaranám. Fjöldi nemenda hefur verið á bilinu 200-280 síðustu ár og 

meðalaldur nemenda hefur verið um 35 ár (Tækniskólinn, 2013). 

2.2.1 Aldursdreifing nemenda og skipting á námsleiðir 

Á vorönn 2016 eru 207 nemendur skráðir í Meistaraskólanum en fjöldinn 

sveiflast nokkuð milli ára og er núna í neðri mörkum. Erfitt er að átta sig á 

hvort að núverandi niðursveifla sé vegna námsfyrirkomulags eða annarra 

ástæðna en stjórnendur telja hana helst skýrast af góðu árferði í 

byggingariðnaði fremur en öðru.  

Af 207 nemendum á vorönn 2016 eru 173 karlar og 34 konur. Yngsti 

nemandinn er 22 ára, sá elsti 65 ára og meðalaldurinn er um 37 ár. 
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Eftirfarandi myndir sem unnar eru upp úr upplýsingum úr skráningarkerfi 

skólans sýna aldursdreifingu nemenda á vorönn 2016, fyrst alls hópsins og 

svo af hvoru kyni fyrir sig. Eins og sjá má er algengast að nemendur séu á 

aldrinum 26-50 ára og konurnar eru eilítið yngri en karlarnir með 

meðalaldur 34 ár á móti 37 árum hjá körlum. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 2-1: Aldursdreifing nemenda í Meistaraskólanum vorið 2016 

Mynd 2-2: Aldursdreifing karla í Meistaraskólanum vorið 2016 
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Eftirfarandi mynd sem unnin er upp úr skráningarkerfi skólans sýnir 

námsleiðir á vorönn 2016 raðaðar eftir fjölda nemenda. Húsasmíði, 

pípulagnir, rafvirkjun og málaraiðn eru fjölmennustu námsleiðirnar en þar 

eru karlar í miklum meirihluta. Þær námsleiðir sem hafa flestar konur eru 

snyrtifræði og hársnyrtiiðn. Athyglisvert er að sjá að ekki er um 

kynjajafnvægi að ræða á neinum námsbrautum nema prentsmíði og 

prentun, en þar eru aðeins einn til tveir nemendur af hvoru kyni. Sú 

námsleið þar á eftir sem kemst næst því að höfða til beggja kynja er 

hársnyrtiiðn með 2 karla og 10 konur. 

Á sumum námsleiðum er enginn nemandi á vorönn 2016 og því sjást 

þær ekki á myndinni. Það á við um hljóðfærasmíði, húsgagnabólstrun, 

myndskurð, netagerð, skósmíði, tannsmíði og úrsmíði. 

  

Mynd 2-3: Aldursdreifing kvenna í Meistaraskólanum vorið 2016 



24 

 

 

 
Mynd 2-4: Fjöldi nemenda á námslínum í Meistaraskólanum vorið 2016 
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2.2.2 Kennslufyrirkomulag 

Í kynningarefni Meistaraskólans er hugtakið dreifnám notað yfir 

kennslufyrirkomulagið í skólanum en með því er átt við að meginhluti 

námsins fer fram í fjarnámi en að hluti námsins fer fram í skólanum í 

svokölluðum staðlotum og vinnustofum (Tækniskólinn, 2015). Í einhverjum 

tilvikum er þó um hreint fjarnám að ræða. Það á við um einstaka áfanga þar 

sem ekki boðið upp á staðlotur og það getur líka átt við í tilviki sumra 

nemenda sem eiga þess ekki kost að sækja staðlotur eða vinnustofur vegna 

búsetu eða annarra ástæðna. 

Allt námsefni, kennsluáætlanir, tilkynningar og framvinda námsins er 

skráð á námsvef skólans og er þátttaka nemenda í staðlotum ekki skylda. 

Skipulag námsins gerir ráð fyrir því að nemendur ljúki námi á 2-4 önnum, 

eftir umfangi viðkomandi námsleiðar. 

Fyrsta staðlotan fer fram um viku eftir að opnað hefur verið fyrir 

áfangann í námsvef skólans. Önnur staðlotan fer fram  þegar um sex vikur 

eru liðnar af önninni og þriðja og síðasta staðlotan fer fram þegar um tólf 

vikur eru liðnar af önninni. Staðlotur í öllum áföngum eru haldnar á sama 

tíma og hverjum áfanga úthlutað frá 30 til 90 mínútum í hvert skipti, eftir 

stærð áfanga. Algengt er að nemendur taki fimm til sjö áfanga á önn og því 

er nokkur samkeppni um tíma nemenda sem eru jú langflestir að vinna með 

náminu. 

Í nokkrum áföngum er aðeins um eina staðlotu að ræða og þá í upphafi. 

Tvær ástæður eru helst nefndar fyrir því fyrirkomulagi, annars vegar að 

námsefni og skipulag áfangans sé með þeim hætti að ekki sé þörf á fleiri 

staðlotum og hins vegar að reynslan hafi sýnt að nemendur mæti ekki nógu 

vel í staðloturnar nema þá fyrstu. 

Skólinn býður ekki upp á stoðtíma, aðra en staðloturnar, nema í tilviki 

stærðfræðinnar þar sem sameiginleg vinnustofa er í boði vikulega fyrir þá 

þrjá stærðfræðiáfanga sem eru í boði í fjarnámi. 

Notast er við nýlegt kerfi fyrir námsvefinn og er það ný viðbót við 

skólakerfið INNU sem margir þekkja. Áður var notast við kerfi sem heitir 

Námsnetið (MySchool). Námsvefurinn á þessu nýja formi hefur aðeins verið 

í notkun í tvö ár og margir nemendur og kennarar tala um nokkra hnökra 

sem hafa verið á kerfinu, en þeim fer hratt fækkandi. Til dæmis komust 

umræðuþræðir ekki í gagnið fyrr en á miðri önn þegar rannsóknin var 

framkvæmd. Flestir kennarar nýta sér myndbönd í kennslu sinni en að öðru 

leyti virkar námsvefurinn helst sem skjalageymsla, kerfi til að halda utan um 

verkefni, gagnvirk próf og stundum fyrir lokapróf. Tækni til fjarfunda eða 
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samtímakennslu á netinu er ekki hluti af námsvefnum og ekki fundust nein 

merki um notkun slíkra tóla í skólanum. 

Námið er að mestu verkefnabundið í flestum áföngum, enda er það 

stefna Tækniskólans að sem flest nám sé með þeim hætti. Þó er notast við 

rafræn próf á námsvefnum í mörgum áföngum. Próftaka á staðnum fer 

aðeins fram í áföngum sem teljast til almenns náms í skólanum, það er 

íslensku, ensku og stærðfræði. Formleg lokapróf sem ekki eru tekin á 

staðnum þurfa að fara fram í umsjón viðurkennds aðila og allnokkuð er um 

að nemendur taki slík próf í skólum á landsbyggðinni eða í sendiráðum 

erlendis. Próftaka á sjó hefur líka verið leyfð í einhverjum tilvikum.  

Engin fagleg yfirstjórn er með fjarkennslu í Tækniskólanum almennt, og 

þar með Meistaraskólanum, en hver undirskóli Tækniskólans hefur þróað 

fjarnám með sínum hætti eftir þörfum nemendahópsins og námsgreina sem 

um ræðir. Segja má að hver kennari sé ábyrgur fyrir gæðum síns áfanga en 

gæðakerfi skólans felur í sér að kennsluáætlanir og lokapróf eru yfirfarin af 

fagstjórum, kennslumat er framkvæmt á hverri önn og almennar úttektir á 

gæðakerfinu fara fram reglulega. 
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3 Fræðilegur og sögulegur bakgrunnur 

Hér á eftir er fjallað fræðilegan og sögulegan bakgrunn þessarar ritgerðar og 

tilheyrandi rannsóknar. Fjallað er um stöðu fjarnáms á Íslandi, fjarnám í 

sögulegu ljósi, nám fullorðinna, ólíka nálgun nemenda á nám og loks hugtök 

úr kenningum Basil Bersteins sem nýtt voru við rannsóknina. 

3.1 Þróun fjarnáms á Íslandi í ljósi stefnumótunar 

Á Íslandi hefur sitthvað verið skrifað um stöðu fjarnáms innan skólakerfisins 

og þá helst í formi úttekta fyrir opinbera aðila. Sölvi Sveinsson (2009) tók til 

dæmis saman skýrslu um fjarnám fyrir menntamálaráðuneytið árið 2009. 

Þar kemur fram að fjarnám var í boði í 18 framhaldsskólum á þeim tíma og 

að það væri með margvíslegu sniði, bæði var um að ræða einstaka 

námsáfanga og heildstætt nám. Nemendur í smærri skólum voru á þessum 

tíma til dæmis farnir að sækja einstaka áfanga í fjarnámi í öðrum skólum til 

að ljúka námi á tilsettum tíma, þar sem námsframboð var takmarkað. 

Árið 2010 gerðu Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir úttekt á 

fjarnámi í þremur stærstu fjarnámsskólunum á  framhaldsskólastigi að 

beiðni mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Skoðað var fjarnám í VMA, 

VÍ og FÁ. Þar má lesa að fjarnámið í skólunum þremur var almennt í mjög 

nánum tengslum við dagskólanámið og próf voru tekin á staðnum eða á 

öðrum viðurkenndum prófstað. Mjög lítið var um að kennsluhættir gerðu 

ráð fyrir samvinnu og samskiptum nemenda (Sólveig Jakobsdóttir og  

Þuríður Jóhannsdóttir, 2010). 

Fjarnám á Íslandi var í umtalsverðum vexti upp úr aldamótum, eins og 

sést á eftirfarandi grafi sem byggt er á tölum Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2015). Við lestur grafsins bera að hafa í huga að nemandi sem 

skráður er í fjarnám getur verið skráður í stakann áfanga, í heildstætt 

fjarnám eða allt þar á milli. 
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Vöxtur í fjölda fjarnemenda stöðvaðist á árinu 2009, líklega í tengslum 

við samdrátt í fjárveitingum til skóla í kjölfar efnahagshrunsins. Einnig er  

hægt að tengja grafið við stefnumótun stjórnvalda á hverjum tíma, en 

fjárveitingar hafa jú tilhneigingu til að fylgja stefnumótandi aðgerðum. 

Árið 2001 var mótuð stefna fyrir upplýsingatækni í skólamálum og birtist 

hún í formi verkefnisáætlunar menntamálaráðuneytis í rafrænni menntun 

2001-2003 (Menntamálaráðuneytið, 2001). Þessi stefnumótun innihélt 

ýmsar framsýnar hugmyndir sem margar eiga enn vel við í dag. Má þar 

nefna að talað var um að nám yrði líklega æ minna bundið við stað og stund 

og að netið yrði sífellt mikilvægara. Lagt var til að hefðbundnir 

kennsluhættir þróuðust í átt að því sem nú er kallað dreifnám. 

Horft var til þess að stofnaðir yrðu sérstakir dreifskólar sem ekki 

þörfnuðust mikilla bygginga og væru með sveigjanlegri stundatöflu og varð 

það að einhverju leyti að veruleika í Fjölbrautaskóla Snæfellinga í 

Grundarfirði og kannski víðar. Áhersla var lögð á að nemendur gætu sótt 

hluta náms síns í aðra skóla og að skólar sérhæfðu sig í námsframboði. 

Reiknað var með að þróunin yrði mismunandi eftir skólastigum og nefnt að 

mestir möguleikar væru á háskólastiginu. 

Árið 2005 gaf menntamálaráðuneytið út stefnu um upplýsingatækni í 

menntun, menningu og vísindum fyrir árin 2005-2008 og fékk hún nafnið 

Áræði með ábyrgð (Menntamálaráðuneytið, 2005). Þar var framtíðarsýnin 

Mynd 3-1: Fjöldi nemenda í fjarnámi í framhaldsskólum 1997-2013 
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sú að allir hefðu tækifæri til að tileinka sér nauðsynlega færni og taka á eigin 

forsendum þátt í samfélagi upplýsinga og þekkingar. Á þessum tíma var enn 

talað um að viðhalda fjölbreyttu framboði námsleiða sem undirbyggi 

nemendur undir sérhæfð störf í upplýsingatækni. Einnig var talað um að 

búa alla kennara þeirri færni að þeir gætu nýtt sér upplýsingatækni í starfi 

sínu. Sérstaklega var lagt til að kennurum yrði gefinn kostur á að sérhæfa sig 

þannig að sérþekking þeirra nýttist við nýsköpun og þróunarstarf innan 

skólakerfisins. Fleiri stefnumið voru sett fram en þau höfðu flest komið fram 

áður í fyrri stefnum. Þó var hnykkt betur á ýmsu eins og áherslu á stafrænt 

námsefni og áframhaldandi þróun dreifmenntunar. 

Frá aðdraganda nýrrar aðalnámskrár framhaldskóla 2011 eru til tvær 

skýrslur um þróun nýrrar menntastefnu sem menntamálaráðuneytið gaf út 

árið 2007 annars vegar og 2009 hins vegar, báðar í kjölfar viðamikilla funda 

með hagsmunaaðilum á vettvangi. Fyrri skýrslan heitir Þróun menntastefnu 

á Íslandi í evrópsku samhengi (Menntamálaráðuneytið, 2007) og þar koma 

fram svipaðar áherslur og í menntaáætlun Evrópusambandsins, meðal 

annars varðandi áherslur á upplýsingatækni í skólastarfi. Sem dæmi um 

áhersluna á upplýsingatækni var skipaður sérstakur umræðuhópur um 

bætta nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi og hann lagði fram tillögur sem 

eru nánast samhljóða tillögunum frá árinu 2005. 

Í skýrslunni frá 2009 sem heitir Mótun stefnu um nám alla ævi: þróun 

menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi (Menntamálaráðuneytið, 

2009a) kveður áfram við svipaðan tón og áður í inngangi ritsins og þar er til 

að mynda færni í upplýsingatækni á lista yfir helstu árangursvísa í námi, sem 

er áhersla sem kemur frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Af 

ástæðum sem ég þekki ekki var ekki skipaður sérstakur umræðuhópur um 

nýtingu upplýsingatækni að þessu sinni og meira er ekki talað um 

upplýsingatækni með beinum orðum í þessu riti. Aðeins er minnst á 

upplýsingatækni óbeint í kynningu á væntanlegum hæfnimarkmiðum fyrir 

einstaka námsgreinar, sem síðar litu dagsins ljós í aðalnámskránni 2011. 

Í sérstökum bæklingi sem menntamálaráðuneytið gaf svo út undir lok árs 

2009 og ber heitið Ný menntastefna - nám alla ævi 

(Menntamálaráðuneytið, 2009b) er svo ekkert minnst á upplýsingatækni. 

Þar kemur fram að í nýrri menntastefnu sé lögð áhersla á nemandann 

sjálfan og þá þekkingu, færni og kunnáttu sem hann aflar sér til 

undirbúnings fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, atvinnulífi og til að mennta 

sig alla ævi. Einnig að lögð sé áhersla á samfellu, sveigjanleika og valfrelsi í 

skólastarfi, velferð nemandans og öflugt stuðningskerfi. Þarna á 

haustmánuðum 2009 virðist bein áhersla menntamálaráðuneytisins á 
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upplýsingatækni í skólastarfi framhaldsskóla og dreifnám hafa horfið af 

sjónarsviðinu. 

Þrátt fyrir litla áherslu stjórnvalda virðist fjöldi nemenda í fjarnámi og 

dreifnámi þó heldur vera uppleið síðustu ár, eins og sést á grafinu hér á 

undan. Ein skýringin gæti verið fjárhagsleg því ódýrara getur verið að bjóða 

námsáfanga í fjarnámi heldur en í staðnámi, vegna kjarasamninga kennara. 

Önnur möguleg skýring er sú að námsleiðir í heild sinni hafi verið færðar í 

fjarnám á þessu tímabili, eins og á við um námið í Meistaraskólanum. Enn 

önnur möguleg skýring er sú að með styttingu náms til stúdentsprófs aukist 

þörf nemenda fyrir að taka einstaka áfanga í fjarnámi til þess að ljúka námi 

tilsettum tíma. 

3.2 Um fjarnám, dreifnám og blandað nám 

Segja má að fjarnám eigi sér sögu sem nái aftur til stofnunar bréfaskóla á 

fyrri hluta 19. aldar. Anderson og Dron (2011) skipta þróun fjarnáms upp í 

kynslóðir og segja að bréfaskólar hafi verið af fyrstu kynslóð fjarnáms. 

Önnur kynslóðin hafi falist í notkun miðla eins og útvarps, sjónvarps og 

kvikmynda til almenningsfræðslu á tuttugustu öldinni, fyrir daga netsins. 

Hefðbundið fjarnám í dag teljist því vera af þriðju kynslóð fjarnáms. 

Anderson og Dron segja að fjórða kynslóðin hafi nú þegar litið dagsins ljós, 

meðal annars í formi svokallaðra MOOC-námskeiða (Massive Open Online 

Courses) en að fimmta kynslóðin muni líklega innifela notkun gervigreindar. 

Þeir benda á að nýjar kynslóðir fjarnáms hafa ekki leyst þær fyrri algjörlega 

ef hólmi. Þannig eru enn til staðar námstækifæri sem séu af fyrstu og 

annarri kynslóð. 

Anderson og Dron (2011) segja að hefðbundið fjarnám í dag sé undir 

miklum áhrifum frá kennslufræði hugrænnar-atferlisfræði (cognitive-

behaviourist pedagogy) sem mótaðist um miðja síðustu öld, en samkvæmt 

henni er gott skipulag námsins lykilatriði í því að nám eigi sér stað. 

Nemendur gangi í gegnum ákveðið ferli innlagnar og námsmats.  

Samkvæmt þessari kennslufræði byggir hefðbundið fjarnám iðulega á 

fösum sem hver innifelur línulegt ferli í anda þess sem lýst var af 

námssálarfræðingnum Robert Gagne í bók hans Conditions of learning frá 

1965. Þar setur hann kennsluferlið fram með eftirfarandi hætti: 

1. Ná athygli nemenda 

2. Kynna nemendum markmiðin 

3. Örva upprifjun fyrri upplýsinga 

4. Kynna kennsluefni til sögunnar 

5. Veita leiðsögn 
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6. Draga fram frammistöðu 

7. Veita endurgjöf 

8. Meta frammistöðu 

9. Stuðla að viðhaldi og tengingu við annað efni  

Gagne lagði reyndar áherslu á að námið sjálft ætti sér stað með 

margvíslegum hætti innan þessa ramma en að sögn Anderson og Dron 

virðist áhersla á rekstrarhagkvæmni hafa orðið fylgifiskur þessarar 

hugsunar. Vegna takmarkaðra samskipta kennara og nemenda er hægt að 

aðlaga kennslu í fjarnámi að stórum hópum nemenda (Anderson og  Dron, 

2011). Ýktustu dæmin um nýtingu slíkrar stærðarhagkvæmni er líklega að 

finna í MOOC-námskeiðum á netinu þar sem þátttakendur geta verið taldir í 

tugum þúsunda. 

Ýmis afbrigði af fjarnámi hafa verið mikið í umræðunni frá aldamótum. Í 

þeim afbrigðum er yfirleitt reynt að bæta úr vanköntum, eins og skorti á 

félagslegum samskiptum, en tæknilausnir og hugmyndir úr fjarnámi sem 

hafa sannað sig á liðnum áratugum eru áfram nýtt. Eitt slíkt afbrigði er 

svokallað blandað nám (blended learning) þar sem saman fara kostir 

fjarnáms og hefðbundins staðnáms (Akkoyunlu og  Meryem Yilmaz, 2008). 

Algeng útgáfa blandaðs náms felst í því að nokkrar staðlotur eru haldnar 

á hverri önn til viðbótar við hefðbundna framsetningu fjarnáms. Þetta 

fyrirkomulag er í þessari ritgerð kallað dreifnám, en það er 

námsfyrirkomulagið sem notað er í Meistaraskólanum sem hér er til 

skoðunar. Önnur útgáfa blandaðs náms er staðnám þar sem tímar eru 

skertir en boðið eru upp á aukaefni á netinu, auk stoðtíma þar sem 

nemendum er frjálst að mæta og sækja sér aðstoð eftir hentugleika. 

Spegluð kennsla (eða vendikennsla) sækir einnig hugmyndir til 

fjarnámsins, nema að í því tilviki er oft um talsverða tímasókn nemenda að 

ræða, þó þeir tímar séu oftast nýttir til verkefnavinnu eða umræðu fremur 

en fyrirlestra. Margir kennarar hafa lýst yfir hrifningu sinni á speglaðri 

kennslu og sjá í henni möguleika á að sinna betur þeim nemendum sem á 

þurfa að halda. Aðrir óttast að til verði óæskileg stöðlun námsins ef 

kennarar fara margir að sækja í sömu uppsprettur kennsluefnis á netinu 

(Tucker, 2012).  

Blandað nám hefur kosti og galla en það er enn í þróun. Meðal þess sem 

haldið hefur verið fram er að upplifun nemenda af blönduðu námi sé 

breytileg eftir námsstíl (learning style) nemenda og að það geti haft áhrif á 

námsframvindu þeirra (Akkoyunlu og  Meryem Yilmaz, 2008). Svipaðar 

áhyggjur hafa líka verið settar fram um fjarnám almennt. 
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Kenningar um breytilegan námsstíl nemenda hafa verið þekktar frá miðri 

síðustu öld, til dæmis sú kenning að sumir nemendur kjósi helst að læra 

með augunum (séu visual learners) en aðrir með eyrunum (séu auditory 

learners). Kenningin sprettur af því að þegar fólk er spurt um námsstíl sinn 

þá kemur í ljós að fólk kýs að læra og meðhöndla upplýsingar á ákveðinn 

hátt frekar en annan og sá háttur virðast vera háður persónu hvers og eins. 

Þrátt fyrir endurteknar rannsóknir hefur samt ekki tekist að sýna fram á 

forspárgildi slíkra kenninga, það er að kennsla á því formi sem fólk segir að 

henti sínum námsstíl skili betri árangri en önnur kennsluform (Pashler, 

McDaniel, Rohrer og Bjork, 2009) (Willingham, Hughes og Dobolyi, 2015). 

Það er því hæpið að ætla að hanna blandað nám eða fjarnám með það í 

huga að það henti mismunandi námsstíl nemenda. Einnig er hæpið að ætla 

að fjarnám eða blandað nám henti bara sumum nemendum á þessum 

forsendum. 

Fókus rannsókna á fjarnámi og blönduðu námi hefur verið að færast frá 

samanburði á gæðum fjarnáms og staðnáms, enda hafa yfirlitsrannsóknir 

(meta-analysis) á rannsóknum sem ná allt aftur til 1985 ekki sýnt  

marktækan mun á námsárangri nemenda í staðnámi annars vegar og 

fjarnámi hins vegar, þrátt fyrir misvísandi rannsóknir framan af 

(Borokhovski, Tamim, Bernard, Abrami og Sokolovskaya, 2012). Fyrir utan 

þá niðurstöðu, sem út af fyrir sig er mjög mikilvæg, hefur ítarlegur 

samanburður á staðnámi og fjarnámi litlu skilað til þess að þróa 

kennsluaðferðir í fjarnámi. Áherslan í rannsóknum síðustu ára hefur því 

færst yfir á samanburð milli ólíkra útfærslna fjarnáms, eins og til dæmis 

rannsóknir á hlutverki samskipta í fjarnámi og leiðum til að dýpka upplifun 

nemenda af náminu. 

Yfirlitsrannsókn Bernand og félaga (2009), þar sem skoðaðar eru margar 

rannsóknir á samskiptaháttum í námi sýnir til dæmis að áhersla á samskipti 

á milli nemendanna sjálfra skilar bestum árangri í samanburði við áherslu á 

samskipti milli kennara og nemenda annars vegar eða áherslu á möguleika 

nemenda til gagnvirkni við námsefnið hins vegar. Í fjarkennslu sér í lagi 

reynist best að flétta samskipti skipulega inn í áfanga eða námskeið en ekki 

dugir að útvega samskiptavettvang eingöngu og reikna með að nemendur 

noti hann að eigin frumkvæði. 

Islamoglu og Branch (2013) færa fyrir því rök, með vísan í rannsóknir, að 

til þess að stuðla að djúpu námi (deep learning) í fjarnámi á háskólastigi 

þurfi að tryggja áhuga og skuldbindingu (engagement) nemenda gagnvart 

náminu. Þeir nefna fjórar algengar hindranir fyrir djúpu námi í fjarnámi. Í 

fyrsta lagi séu samskipti iðulega lítil,  bæði á milli nemenda og kennara og 
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innan nemendahópsins. Í öðru lagi átti nemendur sig oft ekki á mikilvægi 

áfanga eða námskeiða í samhengi við önnur námskeið eða 

framtíðarmöguleika í námi eða starfi. Í þriðja lagi sé skortur á tíma nemenda 

þar sem námskeið séu í samkeppni um tíma nemenda við önnur námskeið 

og vinnu og einkalíf. Í fjórða lagi misskilji nemendur oft þær kröfur sem 

gerðar eru í námskeiðum í fjarnámi sem leiðir til þess að þeir verji ekki 

nægum tíma í námskeiðin og það valdi iðulega pirringi. Gegn þessum 

atriðum þurfi markvisst að vinna til að árangur náist í fjarnámi.  

3.3 Nám fullorðinna 

Eins og kom fram í inngangi teljast nemendur í Meistaraskólanum til 

fullorðinna námsmanna. Nemendur eru á aldrinum 22 til 65 ára og 

meðalaldurinn er um 37 ár. Það leiðir óhjákvæmilega af aldri nemendanna 

að þeir hafa langflestir tekið sér hlé frá námi einhvern tíma frá því að 

grunnskóla lauk. Það hefur líka áhrif að til þess að fá útgefið meistarabréf 

hjá sýslumanni er gerð krafa um eins ár vinnu undir stjórn meistara eftir 

sveinspróf. Nemendur geta þó vissulega uppfyllt þá kröfu samhliða námi í 

meistaraskólanum, þar sem um dreifnám er að ræða og staðlotur fara fram 

á kvöldin. 

Í þessari rannsókn er meðal annars leitað svara við því hvernig 

nemendur nálgast námið í Meistaraskólanum í ljósi kenninga um nám 

fullorðinna og því er rétt að nefna til sögunnar helstu niðurstöður á því 

sviði. 

Einn helsti brautryðjandi í rannsóknum á námi fullorðinna eftir miðja 

síðustu öld var Cyril Houle en hann var líka frumkvöðull í rannsóknum á 

sjálfstýrðu námi (self-directed learning) og sem síðar varð að sjálfstæðu 

rannsóknarsviði tengt námi fullorðinna. Brockett og Donaghy (2011) segja 

að áhrifamesta framlag Houles sé líklega flokkun hans á fullorðnum 

nemendum eftir mati þeirra á tilgang og gildi áframhaldandi menntunar. 

Þeir segja frá rannsókn sem Houles gerði árið 1961 og byggði á viðtölum við 

22 fullorðna nemendur sem hann flokkaði í þrjá hópa á grundvelli 

viðtalanna. Hóparnir voru markmiðsmiðaðir (goal-oriented), athafnamiðaðir 

(activitity-oriented) og lærdómsmiðaðir (learning-oriented). 

Markmiðsmiðaður nemandi sækir í nám til að ná markmiðum sínum, 

sem í tilfelli skóla eins og Meistaraskólans getur til dæmis verið að ná sér í 

réttindi eða ná betri tökum á þáttum í rekstri fyrirtækja. Fyrir athafnasækna 

nemandann er félagslegi þátturinn mikilvægari en annað og það er því góð 

spurning hvort slíkir nemendur sæki á annað borð í fjarnám eins og í 

Meistaraskólanum. Houles sjálfum þótti síðastnefndi hópurinn, 
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lærdómsmiðaðir nemendur, sérlega áhugaverður í ljósi kenninga hans um 

sjálfstýrt nám, en lærdómsmiðaði nemandinn tekst á við námið eingöngu 

vegna áhugans á því að vita meira (Brockett og  Donaghy, 2011). 

Malcom Knowles var nemandi Houles og þróaði áfram kenningar hans 

um sjálfstýrt nám. Samkvæmt Knowles (1980) skera fullorðnir námsmenn 

sig frá yngri námsmönnum í nokkrum veigamiklum atriðum sem Knowles 

setti upphaflega fram sem fjórar megin ályktanir: 

1. Þegar manneskja fullorðnast breytist sjálfsmynd hennar. Hún 

verður ekki jafn háð öðrum og verður meira sjálfstýrð (self-

directing) manneskja. 

2. Fullorðin manneskja býr yfir viðamikilli reynslu sem er ríkulegur 

efniviður fyrir nám. 

3. Það hversu mikið fullorðnir námsmenn eru tilbúnir til að læra er 

nátengt þeim kröfum eru gerðar til þeirra í samfélaginu. 

4. Það hvernig fólk lítur á tíma breytist með þroska, frá hugsun um 

framtíðarmöguleika menntunar og til hagnýtingar hér og nú. 

Fullorðnir leggja sem sagt frekar áherslu á tiltekin verkefni eða 

vandamál fremur en almennar námsgreinar. 

Að sögn Merriam og félaga (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007) 

bætti Knowles við tveimur ályktunum í seinni tíma skrifum sínum: 

5. Öflugustu námshvatarnir eru innri hvatar frekar en ytri. 

6. Fullorðnir vilja fá að vita hvers vegna þeir þurfa að læra eitthvað. 

Merriam og félagar segja að Knowles hafi litið á þessara ályktanir allar 

sem grunnatriði til að byggja á hönnun fullorðinsfræðslu og segja má að 

þessar hugmyndir séu ríkjandi á þessu því sviði enn í dag.  

Skrif Knowles hafa verið gagnrýnd frá sjónarhorni menntaheimspeki. 

Hartree (1984) bendir til dæmis á að það sé ekki skýrt hvort kenningar 

Knowles snúist um nám frekar en kennslu og að óljóst sé hvort yfirleitt sé 

um kenningar að ræða fremur en safn bestu aðferða við kennslu fullorðinna 

sem fólk á vettvangi hafði þegar uppgötvað. Knowles hefur líka verið 

gagnrýndur fyrir áherslu á sjálfstýrt nám sem hluta af eðlilegum þroska 

einstaklingsins. Til dæmis bendir Brookfield (1986) á að sjálfstjórn í námi sé 

ekki sjálfkrafa fylgifiskur þess að verða fullorðinn. Margir fullorðnir sýni ekki 

sjálfstjórn í námi frekar en á öðrum sviðum lífs síns. Sjálfið sé líka háð 

menningarlegum áhrifum. Það taki á sig mynd frá umhverfi og menningu. 

Lieb (1991), sem byggir á skrifum Knowles, segir eftirfarandi atriði virka 

hvetjandi fyrir fullorðna námsmenn til að mennta sig meira: 
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 Félagsleg samskipti - að eignast nýja vini, til þess að mæta þörf yfir 
tengsl og vináttu  

 Ytri væntingar - að uppfylla væntingar eða fylgja ráðleggingum 
einhvers með formlegt vald  

 Félagsleg velferð - að auka getu sína til að þjóna mannkyninu, 
undirbúa sig undir þjónustu við samfélagið  

 Persónuleg þróun - að öðlast starfsframa eða virðingu í starfi, að 
öðlast samkeppnisforskot  

 Flótti/Örvun - að vinna gegn leiða, að brjóta upp rútínu heima fyrir og 
á vinnustað, að skapa andstæðu við aðra þætti lífsins  

 Hugrænn áhugi - að læra til þess að læra, að leita þekkingar 
þekkingarinnar vegna. 

Þetta eru áhugaverð atriði til að skoða frá sjónarhóli Meistaraskólans, 

það er hvort að skólinn sé að mæta öllum þörfum mögulegs markhóps 

framtíðarnemenda. 

Seinni tíma rannsóknir sálfræðinga á greind styðja sérstaklega þá ályktun 

kennslufræðinga að byggja eigi á fyrri reynslu fullorðinna nemenda. 

Samkvæmt þeim rannsóknum þarf að skipta þáttum í hugsuninni sem 

tengjast greind í tvo flokka. Annar flokkurinn nefnist greindargróska1 (fluid 

intelligence) og henni tilheyra þættir eins og minni, óhlutbundin 

röksemdafærsla og athygli. Flestir ná  hámarksgetu í þessum þáttum 

snemma á þrítugsaldri en getan fer minnkandi eftir það um 1 til 1,5 prósent 

á ári. Hinn flokkurinn nefnist reynslugreind2 (crystallized intelligence) sem 

heldur áfram að þroskast og vaxa að getu fram á miðjan aldur og jafnvel 

lengur. Honum tilheyra þættir eins og almenn þekking, orðaforði og 

málskilningur (Kanfer og  Ackerman, 2004). 

Rannsóknir Ackerman og Rolfhus (1999) benda til þess að jákvæð tengsl 

séu á milli lífaldurs og greindar upp að sextíu ára aldri, ef allir greindarþættir 

eru teknir með í reikninginn. Þetta segja Ackerman og Rolfhus benda til þess 

að aukin geta á formi reynslugreindar geri því meira en að vega upp á móti 

minnkandi getu á formi greindargrósku. Við kennslu fullorðinna þarf að taka 

tillit til þessa. 

Delahaye og Ehrich (2008) taka saman ýmsar niðurstöður rannsókna á 

sviði náms fullorðinna. Til dæmis er algengara að eldri nemendur óttist 

                                                           
1
 Fengið úr orðabanka Íslenskrar málstöðvar 

2
 Fengið úr orðabanka Íslenskrar málstöðvar 
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höfnun samnemenda og kennara og slíkur ótti verður algengari með 

aldrinum. Eldri nemendur skortir oft sjálfstraust og eiga erfiðara með að 

samþykkja nýja þekkingu sem stangast á við fyrir hugmyndir þeirra um lífið 

og tilveruna. Þeir þurfa frekar að vera tilbúnir að læra til þess að vera 

móttækilegir fyrir nýrri þekkingu. Eldri nemendur eru líka vanari að 

skipuleggja eigin tíma og því þarf að gefa þeim visst svigrúm til þess. Eldri 

nemendum líður yfirleitt betur í hópi nemenda á svipuðum aldri og 

námsumhverfið þarf að vera öruggt, laust við ógnanir eða þvinganir af öllu 

tagi og almennt afslappaðra en hjá yngri nemendum. Eldri nemendur kunna 

líka vel að meta jafningjakennslu og aðstoð félaga sinna. 

Eins og Delahaye og Ehrich (2008) benda á eru kennarar settir í ákveðna 

klemmu þegar kemur að því að skipuleggja fullorðinsfræðslu. Eldri 

nemendur óski yfirleitt eftir mjög hefðbundinni nálgun á kennslu þegar þeir 

hefja nám. Þeir vilja skýrar og greinargóðar leiðbeiningar og að  námsefninu 

sé skipt niður í litlar afmarkaðar einingar. Skipulag efnisins vilja þeir líka að 

sé vandlega útskýrt. Á móti kemur að nemendurnir búa yfir mikilli reynslu 

og þroska í mannlegum samskiptum sem ætti að gera kennurum kleift að 

skipuleggja alls kyns samvinnunám og hópvinnu en nemendurnir eru oft 

ekki opnir fyrir slíkri nálgun til að byrja með. Delahaye og Ehrich mæla með 

því að leysa þessa klemmu með því að byrja námið eins og flestir eldri 

nemendur hugsa sér að hafa það, með miklu skipulagi og stýringu, en skipta 

svo yfir í aðferðir samvinnunáms þegar nemendur hafa öðlast meiri trú á sér 

í náminu. 

Það er rétt að rifja upp í tengslum við nám fullorðinna að rannsóknir 

sýna að félagslegar bakgrunnur hefur marktæk áhrif á námsárangur 

nemenda og það á við þó að nemendurnir séu komnir yfir tvítugt og langt 

komnir í námi. Margt hefur verið ritað um tilraunir til draga úr þessum 

mismun í námi barna en minna er til ritað um slíkar tilraunir í tilviki 

fullorðinna. Þó er rétt að nefna tilraunir sem bandaríkjamaðurinn Craig E. 

Nelson gerði undir lok síðustu aldar til að jafna námsárangur í háskólanámi í 

verkfræði þar sem kynþáttur hafði haft mikið forspárgildi um árangur í 

námi. Nelson komst meðal annars að því að hægt væri að eyða eða draga 

verulega úr áhrifum félagslegs bakgrunns nemenda með frekar einföldum 

aðferðum. Hann notaði meðal annars skipulagða námshópa (study groups) 

þar sem kennarinn valdi nemendur markvisst í hópa og gaf þeim ákveðin 

hlutverk í hópunum. Önnur aðferð hans var að bjóða nemendum upp á 

endurtöku prófa þegar illa gekk og þá mjög fljótt eftir fyrri próftöku. 

Reynslan sýndi að margir nemendur voru helst tilbúnir að taka sig á strax 

eftir að hafa fengið mælanlegar niðurstöður á árangri sínum. Ef beðið var of 

lengi þá dróg úr áhrifunum. Einnig hætti Nelson að vera með eitt stór 
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lokapróf í áföngum eins og tíðkast víða í háskólum og jafnaði frekar 

námsmati yfir önnina (Nelson, 1996). 

Vitað er að félagslegur bakgrunnur nemenda í Meistaraskólanum er 

mjög breytilegur og að margir nemendurnir eiga sögu um námserfiðleika. 

Hluti af rannsókninni er því að skoða hvort að í kennsluháttum í skólanum 

sé leitað leiða til að jafna aðstöðumun nemenda, til dæmis með aðferðum í 

anda þess sem Nelson reyndi á sínum nemendum. 

3.4 Starfstengt nám og staldrarar 

Starfstengt nám er hugtak sem á við um starfið í Meistaraskólanum þar sem 

nemendur sækja sér menntun, og tilheyrandi réttindi, samhliða starfi. 

Nemendur í starfstengdu námi þurfa frekar, en til dæmis nemendur í 

almennu háskólanámi, að færa sig á milli og samþætta reynslu úr ólíkum 

samfélögum (communities), og þá sérstaklega skólasamfélög (academic 

communities) og vinnusamfélög (workplace communities).  

Í þessi ritgerð er fjallað um samfélag iðnsveina sem eru í 

Meistaraskólanum samhliða vinnu og reikna með að færa sig úr samfélagi 

iðnsveina yfir samfélag iðnmeistara að námi loknu. Bæði þessi samfélög eru 

starfssamfélög (community of practice) en hugtakið er skilgreint sem hópur 

fólks með sameiginlegan áhuga á einhverju sem það starfar við og sem á í 

reglulegum samskiptum um efnið til þess að bæta sig á viðkomandi sviði 

(Wenger-Trayner og  Wenger-Treyner, 2015). Á meðan á náminu stendur 

þurfa nemendur að spjara sig á mörkum þessara samfélaga, kannski án þess 

að finnast þeir tilheyra hvorugu þeirra fullkomlega, auk þess að samræma 

einkalíf og aðrar skyldur. 

Fenton-Q‘Creevy, Brigham, Jones og Smith (2014) benda á mikilvægi 

þess að gera greinarmun á nemendum eftir því hvernig þeir sjá sig á braut í 

gegnum nám. En það hvernig nemendur upplifa þátttöku sína í 

skólasamfélaginu getur verið mjög breytilegt eftir eðli námsins, skólastigi og 

fleiri atriðum. Mikilvægt sé til dæmis að gera greinarmun á fullorðnu fólki 

sem er annars vegar námsmenn eingöngu, til dæmis í háskóla, og hins vegar 

fólki sem eru í starfstengdu námi samhliða starfi á vinnumarkaði. Í tilviki 

háskólagreina er háskólinn iðulega hluti af starfssamfélaginu sjálfu, það er 

að nemendur sjá jafnvel fyrir sér að stunda þar langt framhaldsnám eða 

starfa þar í framtíðinni, en því er yfirleitt ekki að heilsa í starfstengdu 

framhaldsnámi. Hættan er því sú að nemendur sjái sig ekki með jafn 

sterkum hætti sem hluta af skólasamfélaginu í starfsnámi.  

Fenton-Q‘Creevy og félagar (2014) flokka nemendur í starfstengdu 

framhaldsnámi í hópa eftir því hvernig þeir sjá sjálfa sig á braut í gegnum 
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námið. Ferðamenn (tourists) taka lítinn þátt í skólasamfélaginu en staldrarar 

(sojourners) hafa viðdvöl, það er þeir setjast að í skólasamfélaginu í 

einhverjum skilningi á meðan náminu stendur. Ferðamennirnir snerta 

aðeins á náminu á yfirborðslegan hátt og sjálfsmynd þeirra tekur litlum 

breytingum á meðan náminu stendur en staldrarar taka virkari þátt í 

skólasamfélaginu, þannig að varanleg breyting verður á sjálfsmynd þeirra. 

Myndin hér á eftir er tilraun til að lýsa þessum brautum nemenda með 

myndrænum hætti, eins og þær snúa að Meistaraskólanum, en myndin 

byggir á sambærilegri mynd frá Fenton-Q‘Creevy og félögum fyrir verðandi 

hjúkrunarfræðinga (Fenton-O'Creevy o.fl., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lína a) táknar brautina frá því að vera iðnsveinn til þess að vera 

iðnmeistari eins og hún var áður en Meistaraskólinn var stofnaður. Línur b) 

og c) tákna þær brautir sem nemendur fara nú með viðkomu í 

Meistaraskólanum, sumir sem ferðamenn b) en aðrir sem staldrarar c). 

Iðnsveinn Iðnmeistari 

Meistaraskóli 

a 

b 

c 

Mynd 3-2: Brautir nemenda í iðnmeistaranámi á milli samfélaga 
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Entwistle (1997) fjallar um sambærilegt efni og gerir greinarmun á djúpri 

nálgun (deep approach) og yfirborðsnálgun (surface approch) þegar kemur 

að námi. Djúp nálgun er þá skilgreind sem ætlun nemandans til að skilja 

hugmyndir fyrir sjálfan sig á meðan yfirborðsnálgun felst í því að uppfylla 

eingöngu kröfur áfangans eða námskeiðsins hverju sinni. Djúpa nálgunin 

krefst þess að nemandinn sé reiðubúinn til að breyta sjálfsmynd sinni og 

viðhorfum en yfirborðsnálgunin felst í því forðast röskun á núverandi 

sjálfmynd og hugmyndum um heiminn. 

Bliuc og félagar (2011) segja að djúp nálgun á nám sé eftirsóknarverð því 

hún stuðli að marktækt betri námsárangri. Þetta sýni rannsóknir á 

háskólastigi. 

Það er vert að velta því fyrir hvernig skóli eins og Meistaraskólinn getur 

stuðlað að þessari djúpu nálgun. Niðurstöður rannsókna Bliuc og félaga gefa 

vísbendingu um svarið því marktæk tengsl eru á milli þess hversu sterkt 

nemendur upplifa sig í félagslegu stöðunni „nemendur“ (hér er átt við það 

sem á ensku er kallað social identity) og hversu djúp nálgun þeirra er á nám. 

Þeir sem upplifa sig síður sem nemendur eru líklegri til að notast við 

yfirborðsnálgun gagnvart náminu. Þetta er mikilvægt í samhengi 

Meistaraskólans þar sem nemendur eru flestir á vinnumarkaði og skilgreina 

sig ekki endilega sem nemendur. Einnig er sú hætta fyrir hendi í 

starfsréttindanámi að nemendur sæki í námið eingöngu réttindanna vegna 

og beiti þar með frekar yfirborðsnálgun á námið. 

Fenton-Q‘Creevy og félagar vekja líka sérstaka athygli á mikilvægi seiglu 

(resilience) sem hæfniviðmiðs (learning outcome) fyrir nemendur í 

starfstengdu framhaldsnámi, það er að nemendur þrói með sér sterka 

sjálfsmynd til að takast á við áskoranir í starfi. Það að vera á mörkum 

samfélaga eins og hér er rætt um er ekki bara áskorun fyrir sjálfmynd 

nemendanna heldur líka mikilvægt tækifæri fyrir þá til að þróa með sér 

umrædda seiglu. Það gerist til dæmis með því að takast á við hæfilegar 

áskoranir í náminu með stuðningi kennara og félaga. (Fenton-O'Creevy o.fl., 

2014). 

Kenningin um aðstæðubundið nám (situated learning) var sett fram af 

Lave og Wenger árið 1991. Samkvæmt kenningunni er nám afleiðing 

athafna, samhengis og menningar á þeim stað sem námið á sér stað og 

hefðbundin kennsla í skólastofu sé því slitin úr sínu eðlilega samhengi í 

samfélaginu. Gallinn við skólastofuna er sem sagt sá að nemendur eiga þess 

ekki kost að kynnast þeirri menningu sem fagið er hluti af. 

Ef Meistaraskólinn starfaði í anda kenninga um aðstæðubundið nám 

væri markvisst unnið gegn þessum galla skólastofunnar. Ef nám á vettvangi 
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starfsins er ekki í boði myndu talsmenn kenningarinnar væntanlega mæla 

með því skólinn legði áherslu á eftirtalin tvö meginsjónarmið 

aðstæðubundins náms: 

 Að setja námið í samhengi við reynsluheim nemendanna. 

 Að stuðla að félagslegum samskiptum og samvirkni í skólanum 
(Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). 

Að mörgu er að hyggja við skipulag náms fullorðinna eins og sést af þeim 

atriðum sem nefnd hafa verið hér á undan. Taka þarf tillit til ástæðna þess 

að nemendurnir sækja í viðkomandi nám og kennsluhættir þurfa að nýta 

styrkleika nemendanna er snýr að þroska og fyrri reynslu. Huga þarf að því 

að nemendur geti einbeitt sér að náminu og geti þannig notið sín í hlutverki 

staldrarans sem er reiðubúinn undir breytingar á sjálfsmynd sinni. Þá eru 

líka meiri líkur á djúpri nálgun á námið fremur en yfirborðsnálgun. 

Viðeigandi sveigjanleiki í námsmati og öllu skipulagi þarf líka að vera til 

staðar. Á sama tíma þarf að huga að markmiðum iðnmeistaranámsins, sem 

er fyrst og fremst hagnýtt nám, og ef ekki er hægt að kenna nemendum í 

raunverulegum aðstæðum á vettvangi þarf að huga að því hvernig best er 

að flétta hugmyndir aðstæðubundins náms inn í skólastarfið. 

Næst hugum við að hvernig hægt er að greina kennsluhætti með 

markvissum hætti svo hægt sé að draga ályktanir um það hvernig 

skólastarfið kemur til móts við hinn fjölbreytta nemendahóp. 

3.5 Kenningum Bernsteins beitt á Meistaraskólann 

Lykilhugtök í kenningum Basil Bernstein (2000) eru flokkun (classification) 

og umgerð (framing) sem nota má til að gera grein fyrir skipulagi skólans og 

varpa ljósi á orðræðuna sem skólastarfið byggir á. Hugtökin má nota til að 

skilja betur það  félagslega umhverfi sem nám á sér stað í og til að skilgreina 

þau samskipti sem eiga sér stað í námsumhverfinu. 

Flokkun lýsir uppbyggingu félagslegs rýmis, svo sem afmörkun 

námsgreina eða afmörkun hlutverka kennara og nemenda. 

Valdatengsl birtast í afmörkun flokka sem geta verið skýr eða 

óskýr. Þá er talað um sterka eða veika flokkun. Umgerð 

(framing) vísar til þess hvar yfirráðin yfir samskiptum sem 

snerta uppeldi og menntun liggja, það er hver stýrir vali á 

námsefni, röðun, hraða og viðmiðum í náminu. Talað er um 

sterka umgjörð ef stjórnunin er augljóslega í höndum kennara 
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en veika umgerð ef nemendur hafa meiri yfirráð yfir þessum 

þáttum. (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 772) 

Samkvæmt kenningum Bernsteins (2000) er orðræða uppeldis og 

kennslu (pedagogic discourse) samsett úr tveimur orðræðum, það er 

stýrandi orðræðu (regulative discourse) og kennsluorðræðu (instructional 

discourse). Hin stýrandi orðræða ber með sér þau gildi skólans sem eru 

viðurkennd og samþykkt í samfélaginu og stýrir því hvernig þekkingu er 

komið á framfæri. Hún segir líka til um það hvernig viðeigandi sé að haga 

sér í samskiptum innan stofnunar, hvaða siðir, venjur, hegðun og framkoma 

séu viðeigandi (Arnot og  Reay, 2004). Kennsluorðræðan vísar svo til þess 

hvað er kennt og hvernig og nær bæði yfir hæfni og þekkingu. Hún stýrir vali 

á viðfangsefnum, hvernig tekið er á þeim, í hvaða röð viðfangsefni eru tekin, 

hversu hröð yfirferðin er og hvaða matsviðmið eigi að nota til að meta 

hvaða þekking er talin góð og gild í viðkomandi samhengi. Kennsluorðræðan 

aðlagar sig ávallt að hinni stýrandi orðræðu sem er ráðandi (Bernstein, 

2000). 

Með því að greina flokkun og umgerð námsáfanga í skólanum er hægt að 

gera sér ákveðna mynd af skólastarfinu. Áfangar sem hafa sterka flokkun 

eru skýrt afmarkaðir og eru taldir hafa gildi í sjálfum sér en í áföngum sem 

hafa sterka umgerð er stjórnun námsins mjög skýrt í höndum kennara eins 

og útskýrt verður betur hér á eftir. Hægt er að bera þessa mynd saman við 

það sem rannsóknir benda til að sé æskilegt til þess að sem flestir 

nemendur nái árangri í námi, til dæmis óháð félagslegri stöðu.  

Tvö hugtök til viðbótar eru mikilvæg til að meta hvernig nemendum 

gengur að fóta sig í náminu en það eru hugtökin umhverfislæsi (regognition 

rules) og athafnafærni (realization rules) sem notuð eru til að lýsa því hvort  

nemendur séu læsir á táknkerfi skólans og færir um að gera það sem til er 

ætlast af þeim í náminu. Bernstein sjálfur (Bernstein, 2000) útskýrir muninn 

á þessum tveimur hugtökum með dæmi af nemanda sem áttar sig á því að 

hann er í félagslegu samhengi sem kallast kennslustund í félagsfræði (hann 

er umhverfislæs) en er samt ekki fær um að koma frá sér því sem til er 

ætlast miðað við þessar aðstæður (hefur ekki athafnafærni í þessum 

aðstæðum). 

Flokkunin og umgerðin stýrir umhverfislæsinu og athafnafærninni  og 

saman gagnast því hugtökin fjögur, til að greina hvaða forsendur eru til 

staðar fyrir nemendur til að standa sig í námi. Hægt er að greina merki um 

umhverfislæsi og athafnafærni nemenda með viðtölum og öðrum 

athugunum. Þá er óbeint hægt að gera sér mynd af hinni stýrandi orðræðu 
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sem yfirleitt er dulin og því ekki orðuð með beinum hætti í samskiptum 

manna á milli. 

Bernstein (2000) tekur sem dæmi til að útskýra þessa samverkan, 

ráðstefnu með fjölbreyttum hópi þátttakenda. Á ráðstefnunni eru flestir 

þátttakendanna umhverfislæsir og athafnafærir, sem hjálpar þeim að takast 

á við þessar aðstæður og þetta tiltekna samhengi. Hinir, sem ekki eru læsir 

á aðstæðurnar, eru annað hvort þöglir eða bera fram spurningar sem 

öðrum þátttakendum finnst vera óviðeigandi. Frá sjónarhóli fyrirlesara á 

slíkri ráðstefnu getur líka verið erfitt að svara spurningum frá svona 

fjölbreyttum hópi því erfitt er að greina úr hvaða samhengi spurningarnar 

spretta. Þetta er líka dæmi um það hvernig veik flokkun getur valdið fólki 

erfiðleikum við að lesa í aðstæður. Með nánari skilgreiningu á því fyrir hvern 

ráðstefnan er og á hvaða forsendum umræður eiga að fara fram, má skýra 

betur fyrir þátttakendum hvaða samskiptareglur gilda. 

Chien og Wallace (2004) setja fram eftirfarandi líkan til þess að útskýra 

hvernig hugtök Bernsteins, stýrandi orðræða, kennsluorðræða og 

athafnafærni tengjast innbyrðis í kenningakerfi Bernsteins. Bernstein (2000) 

notar hugtökin character, conduct og manner yfir þætti sem hægt er greina 

til að átta sig á hinni stýrandi orðræðu. Deila má um hvernig best er að þýða 

þessi hugtök en hér er notast við íslensku hugtökin, persónuvitund, hegðun 

og framkomu. Hér er það túlkað svo að með hugtakinu character eigi 

Bernstein við það er hvernig nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn í 

skólanum upplifa sig í félagslegu samhengi skólans. 

Eins og líkanið sýnir, með stefnu örvanna, geta tengsl tveggja þátta 

(hugtaka) verið einkvæm eða gagnkvæm. Þar sem stýrandi orðræðan er 

sjaldnast orðuð með beinum hætti verður að lesa í atriði eins og framkomu, 

hegðun, persónuvitund, umhverfislæsi og athafnafærni til þess að átta sig á 

henni. Stýrandi orðræðan hefur áhrif á þekkingarviðmiðin sem svo hafa 

áhrif á kennsluorðræðuna Kennsluorðræðan hvílir þannig á stýrandi 

orðræðunni. Þaðan tekur hún gildi sitt, ef svo má að orði komast.  
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Morais, Neves og fleiri (2004, 2011) hafa greint einkenni kennsluhátta 

(pedagogic practice) hjá kennurum sem ná að skapa bestar aðstæður fyrir 

tileinkun vísindalegrar þekkingar og hæfni meðal grunnskólanemenda með 

ólíkan félagslegan bakgrunn. Greininguna byggja Morais og Neves á 

hugtökum Bernsteins. Rannsóknir þeirra sýna að réttir kennsluhættir geta 

dregið úr eða komið í veg fyrir áhrif félagslegs bakgrunns nemenda á 

námsárangur. Niðurstöður sínar um fyrirmyndar kennsluhætti í þessu 

samhengi setja þær fram með eftirfarandi mynd. 

Bókstafirnir F og U á myndinni, með tilheyrandi + og - merkjum vísa til 

annars vegar flokkunar (F) og hins vegar umgerðar (U). Plús- og 

mínusmerkin vísa til styrkleika þessara atriða sem getur verið frá tveimur 

mínusmerkjum til tveggja plúsmerkja. 

Ytri hringurinn felur í sér þau tvö grunnskilyrðið fyrir árangri sem flestra 

nemenda óháð félagslegum bakgrunni, að til staðar sé kennari með mikla 

fræðilega þekkingu og hæfni.  

Þó það komi ekki skýrt fram á myndinni á flokkun sambands kennara og 

nemanda að vera sterk en það þýðir að kennarinn á klárlega að vera 

Umgerð 

Stýrandi orðræða 

Kennsluorðræða 

Athafnafærni 
(lokaafurð umgerðar) 

framkoma 

persónuvitund 

hegðun 

þekkingarviðmið 

val 

röðun 
hraði yfirferðar 

Mynd 3-3: Tengsl stýrandi orðræðu, kennsluorðræðu og athafnafærni 
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handhafi þekkingarinnar og færninnar og kennarinn á ekki að taka sér stöðu 

með nemendum sem einn af þeim í þekkingarleitinni, eins og stundum 

tíðkast í skólastarfi. Nemendur eiga sem sagt að geta treyst því að 

kennarinn viti betur en þeir. 

Innri hringurinn felur í sér önnur atriði í flokkun og umgerð sem þurfa 

líka að vera til staðar. Í fyrsta lagi þurfa matsviðmið að vera mjög skýr (U++). 

Samskipti almennt þurfa að vera mjög greið og afslöppuð (U--). Mörk á milli 

rýma þurfa að vera mjög veik (F--) en það felur til dæmis í sér að nemendur 

geti óhikað nálgast kennarann, að rými kennara sé ekki lokað fyrir aðgengi 

nemenda. Tengsl innan fagssviðsins eiga að vera mjög opin og eðlileg (F--) 

sem getur þýtt að samkenna eigi skyld fög eins og til dæmis eðlisfræði og 

efnafræði eða að nemendur og kennari eiga að geta rætt opinskátt um 

hugmyndir fagsins í samhengi við skyld fög. Lítil áhersla á að vera á hraða 

yfirferðar (U--) þannig að nemendur fái að stýra tíma sínum að einhverju 

leyti sjálfir þó að val á efni og skilgreining á röð þess eigi þó klárlega að vera 

í höndum kennara (U+). Opin samskipti á milli kennara og nemenda og 

óheftar umræður á mörkum vísindalegrar og óvísindalegrar þekkingar eru 

líka einkenni á kennslufyrirkomulagi kennara sem ná mestum árangri og 

komast næst því að fylgja líkaninu sem sýnt er á myndinni. 
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Morais og Neves (2011) segja að sambærilegar rannsóknir hafi verið 

gerðar á kennslu á háskólastigi árið 2007 og 2010 (ritgerðir/greinar á 

portúgölsku). Til dæmis voru skoðaðir kennsluhættir tveggja ólíkra 

háskólakennara í tveimur ólíkum námsgreinum og kannað var hvernig nám 

nemenda litaðist af ólíkum kennsluháttum. Niðurstaðan er sú að líkanið 

virðist halda í aðalatriðum fyrir fullorðna námsmenn. Það gefur vísbendingu 

um að hægt sé að beita þessu líkani á skóla eins og Meistaraskólann, þó það 

sé gert með þeim fyrirvara að líkan Morais og Neves er fyrst og fremst 

hugsað út frá þekkingu og færni nemenda í raunvísindum en ekki í 

viðskiptum og rekstri. 

Mynd 3-4: Tengsl kennsluhátta og aukins árangurs nemenda 

Mikil fræðileg 

þekking kennara 

Mikil fræðileg hæfni 

kennara 

Árangur í vísindum 

- þekking og hæfni 

Skýr matsviðmið 

U++ 

Greið samskipti 

U-- 

Veik mörk á 
milli rýma 

F-- 

Sterk tengsl 
innan fagsviðsins 

F-- 

Veik umgerð 
um hraða 
yfirferðar 

U-- 

Kennari ræður vali 
efnis og röð yfirferðar 

U+ 
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Morais og Neves (2011) setja sjálfar nokkra fyrirvara við líkanið. Þær 

segja að erfitt sé að afmarka áhrif hvers einstaks atriðis í líkaninu og þeim 

hefur til dæmis ekki tekist að sýna fram á marktækan mun á árangri eftir því 

hvernig tengslum innan fagsviðsins er háttað. Einnig sé erfitt að nota sömu 

mælikvarða í rannsóknum í gegnum allt skólakerfið, frá leikskóla til háskóla. 

Samanburður á milli skólastiga verði því ekki alltaf auðveldur. Þær taka skýrt 

fram að þær séu ekki í leit að einu allsherjar líkani sem virki við allar 

aðstæður. Þær segja að til dæmis megi vel hugsa sér að kennari breyti 

áherslum þegar líði á skólaárið og nemendur hafi náð tökum á 

umhverfislæsi og athafnafærni. Þetta er gott að hafa í huga þegar áfangar í 

Meistaraskólanum eru skoðaðir í rannsókninni sem lýst er hér á eftir því 

nemendur taka áfangana á mismunandi stigum í náminu.  
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar, rannsóknar-

spurningar, rannsóknaraðferðir, gagnaöflun, viðmælendur og úrvinnslu 

gagna. Einnig er fjallað um siðferðileg atriði sem tengjast framkvæmd 

rannsóknarinnar og hlutverki rannsakandans. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Megin markmið rannsóknarinnar er að draga upp nokkuð heildstæða mynd 

af stöðu skólans um þessar mundir og draga ályktanir sem vonandi geta 

nýst við stefnumörkun skólans er varðar kennslufyrirkomulag og 

námsframboð til framtíðar. 

Þess vegna er megin rannsóknarspurningin þessi: 

 Hvernig styður skipulag Meistaraskólans, skólamenning og 
kennslufyrirkomulag við nemendur í námi sínu? 

Til þess að afmarka rannsóknina betur er svo spurt tveggja 

undirspurninga sem byggja á þeim fræðilegu sjónarhornum sem fjallað er 

um hér á undan. 

Í fyrsta lagi er mikilvægt að meta almenna umgjörð skólans og 

aðgengileika námsins gagnvart nemendahópnum. Skjöl skólans og viðtöl við 

nemendur, kennara og stjórnendur eru í þeim tilgangi túlkuð í ljósi 

fræðilegra skrifa um nám fullorðinna og um nám á mörkun vinnustaðar, 

skóla og heimilis. Fyrri undirspurningin sem höfð er til hliðsjónar er þá þessi: 

 Hvernig nálgast nemendur námið í Meistaraskólanum í ljósi kenninga 
um nám fullorðinna og um ólíka nálgun nemenda í starfsmiðuðu 
námi? 

Í öðru lagi er mikilvægt að meta hvort kennsluhættir séu með þeim hætti 

að þeir komi til móts við nemendur óháð félagslegum bakgrunni þeirra. 

Hugtökunum flokkun og umgerð úr kenningum félagsfræðingsins Basil 

Bernsteins er því beitt á gögnin með seinni undirspurninguna í huga: 

 Hvernig er flokkun og umgerð háttað í sameiginlegum áföngum 
Meistaraskólans og hvernig samræmist það kenningum um jákvæð 
áhrif á námsárangur? 
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4.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarsniðið sem varð fyrir valinu er tilviksrannsókn (case study) en 

tilvik getur verið tiltekin manneskja, félagslegar aðstæður, atburður eða 

hópur. Tilvikið er rannsakað vandlega svo draga megi af því lærdóm. 

Aðferðin felst í því að safna nægum upplýsingum um tilvikið svo að 

rannsakandinn öðlist skilning á því hvernig það virkar (Berg, /2001). 

Aðferðin er dæmi um lýsandi rannsóknaraðferð þar sem leitast er við að 

lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án þess að grípa inn í það sem 

er mælt er (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Oftast er ekki hægt að 

segja til um orsakasamband í lýsandi rannsóknum en þær gefa mikilvægar 

upplýsingar um ástand mála í raunverulegum aðstæðum. 

Rannsóknarsniðið er talið henta vel til menntarannsókna enda býður það 

upp á að notast sé við blöndu rannsóknaraðferða. Þannig er hægt að 

nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og fá þannig sem besta 

heildarmynd af tilvikinu. Í þessari rannsókn eru megin rannsóknaraðferðinar 

skjalagreining á skjölum skólans og hálfopin viðtöl við nemendur, kennara 

og stjórnendur. Viðtölin eru greind með opinni þemagreiningu til þess að 

leita svara við fyrri undirspurningunni hér að framan. Gögnin í heild eru 

síðan grunnurinn að greiningu áfanga á flokkun og umgerð valinna áfanga í 

skólanum sem svara á seinni undirspurningunni hér að framan. 

Flick (2014) segir að þrátt fyrir að markmið tilviksrannsókna sé fyrst og 

fremst að draga upp mynd af tilteknu tilviki sé markmiðið ekki eingöngu að 

draga lærdóm um tilvikið sjálft, frekar eigi að rannsaka tilvik vegna þess að 

þau séu dæmigerð eða lærdómsrík dæmi um almennari fyrirbæri eða 

vandamál. Í þessari rannsókn felst yfirfærslugildi fyrir aðra 

fullorðinsfræðslu, iðnmeistaranám á vegum annarra skóla og fjarnám eða 

dreifnám almennt svo eitthvað sé nefnt. 

Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson (2013) segja að 

tilviksrannsóknir séu í sex skrefum sem séu þessi: 

 Að setja fram spurningarnar 

 Val á tilfellum og aðferðum við gagnasöfnun og greiningu 

 Undirbúningur gagnasöfnunar 

 Söfnun gagna á vettvangi 

 Túlkun og greining gagna 

 Undirbúningur skýrslu og/eða framsetning gagna 

Rúnar og Ársæll segja jafnframt að nauðsynlegt sé að vanda vel 

skipulagningu rannsóknar áður en hún er framkvæmd til þess að tryggja 
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hugtakaréttmæti (construct validity), innra réttmæti (internal validity), ytra 

réttmæti (external validity) og áreiðanleika (reliability). Hugtakaréttmæti 

felur í sér að rannsakandinn noti réttar mælingar fyrir þau hugtök og 

hugsmíðar sem hann er að rannsaka. Innra réttmæti byggist á því að 

notaðar séu margskonar aðferðir við að safna gögnum og athugað hvort 

þær leiði til sambærilegrar niðurstöðu. Ytra réttmæti vísar í hvort hægt sé 

að alhæfa eitthvað um niðurstöðurnar út frá þeim tilvikum sem skoðuð 

voru. Áreiðanleiki vísar í nákvæmni og stöðuleika í mælingum (Rúnar Helgi 

Andrason og  Ársæll Már Arnarson, 2013). Ytra réttmæti og áreiðanleiki í 

þessum skilningi á þó frekar við um megindlegar rannsóknir en rannsóknina 

sem hér er lýst. 

Í þessari rannsókn var að mörgu að hyggja varðandi þessi atriði. 

Sérstaklega fór mikill tími í að tryggja hugtakaréttmæti eins og frekast væri 

kostur en sum hugtök úr kenningum Bernsteins hafa ekki fest sig í sessi í 

íslensku máli og því þurfti að gæta vel að merkingu þeirra svo hægt væri að 

túlka niðurstöður með markvissum hætti. Leitað var heimilda um notkun 

hugtakanna í íslenskum rannsóknum og notkunin borin saman við 

upphaflega texta Bernsteins sjálfs. Afraksturinn má sjá í fræðilegri umfjöllun 

hér á undan. Reynt var að tryggja innra réttmæti með fjölbreyttum 

aðferðum eins og skjalagreiningu og viðtölum við ólíka aðila. Ekki var því 

treyst á einstök viðtöl eða skrifleg gögn eingöngu heldur gögnin metin í 

samhengi. Reynt var að tryggja ytra réttmæti meðal annars með vali á 

námsáföngum til sérstakrar skoðunar og áreiðanleika með því að bera 

saman sambærileg gögn fyrir alla námsáfanga og að taka viðtöl eftir 

fyrirfram ákveðnum viðtalsrömmum þó að viðtölin væru vissulega hálfopin. 

Við val og greiningu skriflegra gagna þarf að forðast að hugsa um þau 

sem stöðug, óbreytanleg og fyrirfram ákveðin sönnunargögn. Þess í stað 

þarf að meta þau í samhengi við vettvanginn sem þau spretta upp úr, 

rammann sem mótar þau og þær ástæður sem urðu þess valdandi að þau 

urðu til í upphafi (Flick, 2014). Skriflegu gögnin í rannsókninni eru fyrst og 

fremst opinber gögn skólans, kennsluskrár, áfangalýsingar, kennsluáætlanir, 

vefur skólans, gögn í gæðakerfi og svo framvegis. Flest þessara gagna lúta 

ákveðnum forskriftum sem sumar koma frá ytri eftirlitsaðilum, eins og í 

tilviki námskráa, en aðrar frá gæðakerfi skólans sem er vottað samkvæmt  

ISO 9001 gæðastaðlinum. Svigrúm starfsmanna til frjálsrar tjáningar um 

starfsemi skólans í slíkum gögnum er því takmarkað og voru eigindlegu 

viðtölin því nauðsynleg viðbót við gagnaöflunina að mati rannsakanda. 
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Helga Jónsdóttir (2013) segir um eigindleg viðtöl að þau hafi einkum 

þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annars 

vegar og lýsa félagslegum ferlum hins vegar. Helga segir ennfremur:  

Rannsóknir á reynsluheimi fólks snúast um að skilja reynslu 

þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli og laða þannig fram 

sammannlega reynslu. Viðtölin felast í samræðum þar sem 

umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem leggur sig fram 

um að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið 

er ákveðið fyrirfram en svo er ekki um áherslur í samræðunum. 

Fjallað er um atburði, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, 

skynjun, vonir, væntingar og annað sem er til marks um það 

sem skiptir þátttakendur máli. Þegar viðfangsefnið er félagslegt 

ferli er áherslan á hvað og hvernig eitthvað gerist eða gerðist 

og hvernig breytingarnar eiga sér stað (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 143). 

Í viðtölunum í þessari rannsókn var lögð áhersla á upplifun nemenda og 

kennara af skólastarfinu, en einnig á hið félagslega ferli sem felst í skipulagi 

skóla, kennslu, námi og námsmati. Viðtalsrammana má finna í viðauka A. 

4.3 Siðferðileg álitamál og hlutverk rannsakanda 

Aflað var leyfa fyrir rannsókninni hjá skólameistara Tækniskólans, 

skólastjóra Meistaraskólans og þeim starfsmönnum og nemendum sem 

tekin voru viðtöl við. Í ritgerðinni er reynt að tryggja nafnleynd viðmælenda, 

og þá sérstaklega nemendanna, eftir því sem frekast er kostur, en ljóst var 

frá upphafi að ekki væri hægt að afmá auðkenni kennara og stjórnenda að 

fullu. Stjórnendur völdu sjálfir að koma fram undir nafni, fjallað er um 

nemendur undir dulnefni og kennarar eru tengdir þeim áfanga sem þeir 

kenna með bókstaf. Allir þátttakendur voru eldri en 18 ára og því þurfti ekki 

leyfi foreldra eða forráðamanna nemenda. 

Við rannsóknina var leitast við að fylgja fjórum höfuðreglum í siðfræði 

rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2013), það er sjálfræðisreglu, 

skaðleysisreglu, velgjörðarreglu og réttlætisreglu en mest reyndi á þær tvær 

fyrstu þar sem rannsóknin fól ekki í sér meðferð eða annað inngrip í líf 

þátttakenda. Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfstæði hennar. Í vísindarannsóknum leiðir hún af sér kröfuna um upplýst 

og óþvingað samþykki. Val þátttakenda þarf að vera eins frjálst og óþvingað 

og mögulegt er og þátttakendur hafa fullt frelsi til að hafna þátttöku eða 

hætta þátttöku sem hafin er, hver svo sem ástæðan kann að vera. 



51 

Skaðleysisreglan kveður á um að þátttaka í rannsókninni feli ekki í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. 

Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson (2013) segja að hlutverk 

rannsakandans í tilviksrannsóknum sé flókið og persónulegt. Rannsakandinn 

sé aðal mælitækið og sé oftast í nánum tengslum við þá einstaklinga eða 

fyrirbæri sem er rannsakað. Í þessari rannsókn er rannsakandinn sjálfur 

starfsmaður skólans sem er til skoðunar og þar með samstarfsmaður þeirra 

kennara sem rætt er við. Hann hefur jafnframt verið kennari sumra þeirra 

nemenda sem tekin voru viðtöl við. Þó að áfangar sem rannsakandi kennir 

eða hefur kennt hafi ekki verið teknir til sérstakrar skoðunar verða lesendur 

þessarar ritgerðar að hafa stöðu rannsakandans í huga við lesturinn. 

Rúnar og Ársæll segja jafnframt að rannsakandi í tilviksrannsókn þurfi að 

vera hæfur í mannlegum samskiptum og kunna flókna samskiptahætti, eins 

og að sýna hluttekningu. Engin formúla sé til sem segi til um hverjir séu 

góðir rannsakendur en áherslan sé yfirleitt lögð á eftirtalin atriði: 

 Rannsakandinn þarf að geta spurt góðra spurninga og túlkað svörin 
jafnóðum. 

 Rannsakandinn þarf að vera góður hlustandi og forðast að láta eigin 
skoðanir hafa áhrif á það sem hann heyrir. 

 Rannsakandinn þarf að vera sveigjanlegur og geta tekist á við 
óvæntar breytingar 

 Rannsakandinn þarf að geta lesið úr gögnunum þegar þau berast inn, 
þ.e. við gagnasöfnunina sjálfa og geta metið þörfina á frekari 
upplýsingum (Rúnar Helgi Andrason og  Ársæll Már Arnarson, 2013). 

Af ofansögðu er ljóst að rannsókn sem þessi verður alltaf að einhverju leyti 

persónuleg og skal túlkast þannig. Hún er háð rannsakandanum og þeim 

aðstæðum sem voru til staðar þegar rannsóknin var framkvæmd. Hún 

verður því  ekki endurtekin af öðrum aðila með nákvæmlega sömu 

niðurstöðum þó að heildarmyndin yrði svipuð. Rannsakandinn getur ekki 

fjarlægt sjálfan sig úr myndinni sem hann dregur upp. 

4.4 Framkvæmd 

Rannsóknarferlið var raun tvískipt. Áður en hafist var handa við 

meginrannsóknina var aflað skriflegra gagna um Meistaraskólann og meðal 

þess sem var skoðað var námskrá, áfangalýsingar og kennsluáætlanir. Auk 

þess var rætt óformlega við kennara og stjórnendur skólans. Gögn úr 

þessari forrannsókn voru greind með það í huga að afmarka verkefnið og til 
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velja námsáfanga til sérstakrar skoðunar. Almennum niðurstöðum úr 

forrannsókninni er lýst í kafla 2 hér á undan. 

4.4.1 Áfangar til skoðunar 

Fyrir rannsóknina voru valdir sex áfangar til sérstakrar skoðunar en of mikið 

verk var að greina alla áfanga í skólanum sem taldir eru í tugum. Valdir voru 

áfangar sem eru sameiginlegir öllum námslínum skólans en það var gert til 

að tryggja að viðmælendur meðal nemenda hefðu reynslu af áföngunum en 

jafnframt til þess að áfangarnir hefðu sem víðtækasta skírskotun til 

skólastarfsins í heild. Skrifleg gögn um þessa áfanga voru greind sérstaklega 

og tekin voru viðtöl við nemendur og kennara í þeim. 

Til þess að tryggja nafnleynd kennara í þessari ritgerð eru áfangarnir 

auðkenndir með bókstöfunum A, B, C, D, E og F og kennarar í þeim með 

sömum bókstöfum. 

Áfangar A, D, E og F eru kenndir á fyrstu önn en áfangar B og C á annarri 

önn. Þetta miðast við nemendur séu í fullu námi samkvæmt námskrá. 

4.4.2 Viðtöl 

Í upphafi var stillt upp tvenns konar viðtalsrömmum, annars vegar fyrir 

kennara og hins vegar fyrir nemendur, en viðtalsrammarnir tóku nokkrum 

breytingum frá fyrsta viðmælanda til þess síðasta. Eftir fyrstu viðtölin voru 

spurningar endurbættar og þeim fjölgað lítillega til að fá skýrari mynd af 

viðfangsefninu. Viðtölin við þá tvo skólastjóra sem áttu hlut að máli voru 

tekin undir lok rannsóknarinnar þegar flest önnur viðtöl höfðu verið tekin 

og yfirsýn fengin yfir helstu þemu og áherslur í svörum nemenda og 

kennara. 

Vísað er til viðmælenda með dulnefni nema í tilviki stjórnendanna sem 

óskuðu ekki eftir nafnleynd. Til þess að tryggja nafnleynd nemendanna er 

iðngrein þeirra ekki tilgreind, en mjög fáir nemendur geta verið í 

iðnmeistaranámi í tiltekinni iðngrein á hverjum tíma. 

Rætt var við eftirtalda aðila meginrannsókninni: 

 6 kennara sem kenna þá áfanga sem teknir voru til skoðunar 
(einstaklingsviðtöl) 

 3 nemendur í áföngunum (einstaklingsviðtöl) 

 5 nemendur í áföngunum (hópviðtal) 

 2 skólastjóra sem bera ábyrgð á áföngunum (einstaklingsviðtöl) 
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4.4.2.1 Viðtöl við kennara 

Viðtöl við kennara voru fyrst og fremst hugsuð til að varpa ljósi á flokkun og 

umgerð áfanga í skólanum og orðræðu innan skólans. Rætt var við þá 

kennara sem kenndu áfangana sex sem teknir voru til sérstakrar skoðunar. 

Viðtölin fóru öll fram á skrifstofu eða í vinnuaðstöðu kennaranna en fjórir af 

sex kennurum starfa utan Tækniskólans og sinna kennslunni sem verktakar. 

Viðtölin voru hálfopin en stuðst var við viðtalsramma sem finna má í 

viðauka A. 

4.4.2.2 Viðtöl við nemendur 

Viðtöl við nemendur voru fyrst og fremst hugsuð til þess að fá sýn þeirra á 

námið í heild, þátttöku þeirra í náminu, upplifun og sýn á einstaka áfanga. 

Leitað var eftir viðtölum við nemendur sem höfðu nýtt sér staðlotur og 

vinnustofur í námi sínu, svo þeir hefðu sem víðtækasta reynslu af þjónustu 

skólans. Viðtölin fóru öll fram í skólanum, á kaffistofum eða í öðrum opnum 

rýmum, en þó án truflunar frá öðrum nemendum. 

Viðtölin við nemendur voru hálfopin, það er rætt var við nemendur um 

upplifun þeirra af náminu á almennum nótum en viðtalsramminn í viðauka 

A var hafður til hliðsjónar til að ná fram helstu upplýsingum sem leitað var 

eftir. 

Rætt var við eftirtalda  nemendur í einstaklingsviðtölum en nöfnin eru 

dulnefni: 

 Finnur er á fertugsaldri og hefur langan starfsaldur í sinni iðngrein. 
Hann kláraði sveinspróf fyrir skömmu síðan og hélt fljótlega áfram í 
iðnmeistaranám. 

 Gunnar er fertugsaldri og hefur langan starfsaldur í sinni iðngrein. 
Hann kláraði sveinspróf fyrir skömmu síðan og hélt fljótlega áfram í 
iðnmeistaranám. 

 Halldóra er á þrítugsaldri og hefur stuttan starfsaldur í sinni iðngrein. 
Hún hafði lokið stúdentsprófi áður en hún hóf iðnnám. 

Rætt var við eftirtalda nemendur í hópviðtali: 

 Inga er á þrítugsaldri og hefur stuttan starfsaldur í sinni iðngrein. 

 Jóna er á þrítugaldi og hefur stuttan starfsaldur í sinni iðngrein. 

 Kristín er á þrítugsaldri og hefur stuttan starfsaldur í sinni iðngrein. 

 Lúðvík er á fimmtugsaldri og hefur langan starfsaldur í sinni iðngrein. 
Hann reiknar með að taka fljótlega við fyrirtæki af meistara sínum. 
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 Margrét er á fertugsaldri og hefur langan starfsaldur í sinni iðngrein. 
Hún reiknar með að taka fljótlega við fyrirtæki af meistara sínum. 

4.4.2.3 Viðtöl við stjórnendur 

Viðtölin við þá tvo skólastjóra sem báru ábyrgð á umræddum áföngum voru 

tekin undir lokin þegar rætt hafði verið við aðra viðmælendur og nokkuð 

heilleg mynd fengin af skólanum. Spurningarnar fyrir stjórnendur mótuðust 

því að einhverju leyti af svörum nemenda og kennara en segja má að 

viðtölin hafi verið frekar opin. Spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar í 

viðtölum við stjórnendur er að finna í viðtalsramma í viðauka A. 

Markmiðið með viðtölum við stjórnendur var það helst að fylla upp í 

myndina af flokkun og umgerð áfanga í skólanum og að fá sýn stjórnenda á 

skólann og þau álitamál sem komið höfðu upp á yfirborðið í hinum 

viðtölunum. 

Áslaug er skólastjóri Meistaraskólans og ber sem slík ábyrgð á fimm 

áföngum af þeim sex sem teknir voru til skoðunar. Hún ber jafnframt ábyrgð 

á daglegum rekstri skólans, framfylgni námskrár, hefur yfirumsjón með 

kennurum og nemendur eiga samskipti við hana varðandi mál er snúa að 

námsvali og framgangi þeirra í námi. Hún tók við starfi skólastjóra árið 2011, 

ári eftir að formi hans hafði verið breytt úr kvöldskóla í dreifskóla. 

Kolbrún er skólastjóri Tæknimenntaskólans. Hún ber ábyrgð á einum af 

áfanga af þeim sex sem teknir voru til skoðunar en henni tilheyra einnig 

aðrir áfangar í almennu námi, það er í stærðfræði, íslensku og ensku sem 

kenndir eru í Meistaraskólanum. 

4.5 Úrvinnsla og greining gagna 

Viðtöl við þátttakendur voru hljóðrituð og síðan skrifuð niður með 

athugasemdum rannsakanda. Rannsakandi las viðtölin yfir og merkti 

sérstaklega við þau atriði sem hann taldi athyglisverð og leitaði uppi þemu 

og mynstur úr svörum nemenda og stjórnenda. 

Viðtöl við nemendur voru túlkuð í ljósi þeirra fræðilegu kenninga og 

hugtaka sem fjallað hefur verið um hér að framan. Leitað var merkja um 

það hvernig nemendur skynja mörkin á milli þeirra samfélaga sem þeir eru 

þátttakendur í, á leið sinni frá því að vera iðnsveinar, til þess að vera 

iðnmeistarar. Sérstaklega var leitað eftir vísbendingum um virka þátttöku 

nemenda í náminu og hvort þeir upplifi sig sem ferðamenn eða staldrara á 

vegferð sinni í gegnum námið. 
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 Leitað var vísbendinga um hvort og þá hvernig kennslufyrirkomulag í 

skólanum samræmist hugmyndum um heppilegt fyrirkomulag fyrir nám 

fullorðinna og þeim tveimur meginsjónarmiðum aðstæðubundins náms að 

námið sé í samhengi við reynsluheim nemendanna og að stuðlað sé að 

félagslegum samskiptum og samvirkni í skólanum. 

Svör kennara, nemenda og stjórnenda í heild voru greind með það í huga 

að meta flokkun og umgerð áfanga sem teknir voru til sérstakrar skoðunar. 

Sérstaklega var leitað eftir merkjum um umhverfislæsi og athafnafærni 

nemenda til þess að meta hina stýrandi orðræðu með óbeinum hætti. Það 

var líka gert til að meta getu nemenda til að gera það sem til er ætlast af 

þeim í skólanum og takast á við námið. 

Við mat á flokkun og umgerð áfanganna voru notaðir matskvarðar sem 

útbúnir voru sérstaklega fyrir þessa rannsókn en þeir byggja að einhverju 

leyti á fyrirmyndum frá Harry Daniels (2006). Sérstaklega þurfti að huga að 

aðlögun matskvarðanna að dreifnámsforminu en engar fyrirmyndir fundust 

af matslistum úr rannsóknum á dreifnámi eða fjarnámi. 

Flokkun hvers áfanga var metin eftir þeim fjórum matsatriðum sem sjá 

má í töflu 4.1 hér á eftir. Til einföldunar við myndaræna framsetningu fær 

hver áfangi þó aðeins eina heildareinkunn fyrir flokkun sem er á skalanum á 

skalanum F-- til F++. Eins og gefur að skilja er þetta gróft mat þó það byggi á 

þrenns konar gögnum, niðurstöðum skjalagreiningar, viðtölum við kennara 

og viðtölum við nemendur. Heildareinkunnin var í einhverjum tilvikum 

námunduð upp eða niður eftir atvikum (til dæmis ef áfangi fékk tvisvar 

sinnum F+ og tvisvar sinnum F++) og réð heildarmat rannsakanda þá 

lokaniðurstöðunni. 
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Tafla 4.1: Matskvarði fyrir flokkun áfanga 

 Styrkleiki flokkunar 

Atriði F++ F+ F- F-- 

Afmörkun 
áfangans 

gagnvart öðrum 

Skýrt afmarkaður 
áfangi í náminu 

Áfanginn hefur gildi í 
sjálfu sér 

  Mikil tengsl við aðra 
áfanga í náminu 

Efni áfanga skarast við 
aðra 

Áfanginn öðlast gildi í 
samhengi við aðra 

áfanga í náminu 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

Nákvæm námskrá 
og/eða áfangalýsing 

sem farið er eftir 

  Mikil sveigjanleiki í því 
hvað er kennt og 

hvernig 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

Nemendur vinna 
hver fyrir sig 

Allir á sama stað í 
efninu á hverjum 

tíma 

  Eingöngu hópvinna 

Nemendur geta verið 
að fást við ólík 
viðfangsefni 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

Kennari sem 
handhafi 

þekkingarinnar 

  Kennari sem einn af 
nemendunum 
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Umgerð hvers áfanga var einnig metin eftir fjórum matsatriðum sem sjá má 
í töflu 4.2 hér á eftir. Ekki var fundin heildareinkunn fyrir umgerð heldur 
niðurstaðan sett fram á grafi ásamt flokkun áfangans. Þetta skýrir sig betur 
þegar gröf eru skoðuð í niðurstöðukaflanum hér á eftir. 

 

Tafla 4.2: Matskvarði fyrir umgerð áfanga 

 Styrkleiki umgerðar 

Atriði U++ U+ U- U-- 

Þekkingarviðmið Mjög skýr viðmið 
ættuð frá námskrá 
og áfangalýsingum 

Sterk hefð 

  Mjög óljós viðmið 

Engin áfangalýsing eða 
ekki farið eftir henni 

Óljós hefð 

Samskipti við 
nemendur 

Samskipti aðeins 
eftir ströngum 

farvegi 

Lítill sveigjanleiki 
varðandi skil 

  Auðveld samskipti á 
margvíslegu formi 

Mikill sveigjanleiki 
varðandi skil 

Röðun Lítið sem ekkert 
svigrúm til að breyta 

röð efnis 

  Nemendur geta 
nálgast efnið í þeirri 

röð sem þeir vilja  

Hraði yfirferðar Hraði ákveðinn af 
kennara 

Dagleg stjórn í 
höndum kennara 

  Nemendur stjórna 
sínum vinnuhraða 

Dagleg stjórn í 
höndum nemendanna 

sjálfra 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir megin þemum í viðtölum við nemendur  og 

kennara annars vegar og megin þemum í viðtölum við stjórnendur hins 

vegar. Þar á eftir koma svo niðurstöður greiningar á völdum áföngum 

byggðar á hugtökum Bernsteins, en lagt var mat á flokkun og umgerð 

áfanga á grunni skriflegra gagna og viðtala við nemendur, kennara og 

stjórnendur. 

5.1 Ýmis þemu í viðtölum við nemendur og kennara 

Viðtöl við nemendur og kennara eru hér greind með það í huga að draga 

fram ýmis þemu sem tengjast skólastarfinu almennt. Sérstök áhersla er lögð 

á að greina þau þemu sem ekki tengjast flokkun og umgerð með beinum 

hætti en einhver skörun er þó óhjákvæmilega til staðar. Hér á eftir er gerð 

grein fyrir þessum þemum og vísað í ummæli viðmælenda tengd þeim.  

Þegar vísað er til nemenda í textanum er átt við þá nemendur sem voru 

viðmælendur í rannsókninni. 

5.1.1 Að byrja í náminu 

Flestir nemendanna lýsa því að þeir hafi kviðið því svolítið að hefja nám í 

skólanum og segja að það sé erfitt að hefja nám eftir langt hlé. Þó að það 

hafi verið átak að byrja í náminu eru þeir þó á því að námið hafi ekki reynst 

svo erfitt þegar á reyndi. Til dæmis segir Finnur: 

Það eru náttúrulega margar greinar sem eru... eins og 

stærðfræðin er erfið og svona dótarí. En það sem ég sé gott við 

þetta er að maður þarf að fara sko... og baunin3 hún þjálfast 

alveg ótrúlega með þetta. Þetta er náttúrulega erfitt fyrir suma 

og auðveldara fyrir aðra sko en ég hef voða gaman af þessu. 

Afslappað andrúmsloft og þægileg samskipti virðast líka hafa skipt 

sköpum varðandi upplifun nemenda af því að hefja nám. Lúðvík segir: 

                                                           
3
 Hér á nemandinn við heilann. 
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Já, þetta kom mér svolítið á óvart. Mér finnst þetta svolítið 

afslappað og efnið og kennarar svona afslappaðir og mjög 

þægilegt. Ég var svolítið kvíðinn en þetta kom mér rosalega á 

óvart hvað þetta er þægilegt. 

Nokkrir nemendanna nefna fyrirbæri sem kalla má skriðþunga í námi og 

tala um mikilvægi þess að halda áfram í námi á meðan vel gengur.  

Nemendur óttast jafnvel að ekkert verði úr frekara námi taki þeir sér hlé frá 

náminu eða slaki of mikið á. Þeir nemendanna sem héldu strax áfram í 

iðnmeistaranám að loknu sveinsprófi nefna þetta sem áhrifaþátt í þeirri 

ákvörðun að halda strax áfram. Gunnar segir til dæmis: „Fyrst ég var 

byrjaður í skóla þá bara... svo þetta myndi ekki dragast í 10 ár í viðbót.“ 

Aðrir segja að þeir hafi þurft tíma til að koma sér í gang í náminu eftir langt 

námshlé vegna þessa fyrirbæris. 

5.1.2 Framsetning efnis, skipulag og vinnuálag 

Nemendurnir eru almennt sáttir við framsetningu efnis í áföngunum, jafnvel 

þó farið sé yfir mjög mikið efni í sumum þeirra. Finnur segir um slíka áfanga: 

Já, þeir eru í raun oft betri, því þú þarft að fara yfir svo mikið af 

efni og þú pikkar upp úr því og þú færð miklu meiri innsýn 

finnst mér inn í rekstrarumhverfið og annað. 

Einnig nefna nemendur það hversu þægilegt sé að hafa rútínu í áföngum, 

það er innlögn, lestur og próf og verkefni með reglulegu millibili. Almennt 

vilja nemendurnir ekki eyða miklum tíma í að velta fyrir sér hvað sé næst á 

dagskrá. Kristín segir um þetta: 

Mér finnst þægilegt hvernig áfangar eru settir upp eins og 

rekstarumhverfið. Það var bara einn kafli og svo færðu próf 

einu sinni í viku. Mér finnst það persónulega mjög þægilegt. 

Það er bara einn kafli og búið, næsta og búið. 

Gunnar segir þetta um vel skipulagða áfanga: „(Þú) þarft ekki að hugsa 

mikið um hvað er að gerast næst og svona.“ Halldóra tekur í svipaðan 

streng: „Efnið er bara sett þægilega upp. Glærurnar eru settar þægilega 

upp. Verkefnin koma jafnt og þétt. Prófin eru líka reglulega.“ 

Þó nemendur kjósi reglufestu eru þeir ekki hrifnir af því að skilafrestir 

renni ítrekað út á miðnætti um helgar. Þeir þurfi líka að sinna fjölskyldu og 

félagslífi. Kristín segir um þetta: 



61 

Það var eina sem ég man sem var böggandi. Hann setti svona 

lokadag til að taka prófið og það var sunnudagur og ég var öll 

sunnudagskvöld að taka próf. Demit, getiði næst haft þetta 

ekki á sunnudegi. 

Nemendurnir nefna tækniatriði lítið í sambandi við námið, það á bæði 

við um þá áfanga þar sem tæknin er mikið notuð, með fyrirlestrum, 

dæmareikningi, hópvinnu og þá áfanga þar sem tæknin er varla notuð nema 

þá til að senda skilaboð til allra nemenda og til þess að skila inn verkefnum. 

Nokkrir nefna þó hvað það sé þægilegt að hafa stærðfræðidæmi reiknuð á 

myndskeiðum svo hægt sé að spila þau eftir þörfum. 

Einn nemendanna viðurkennir að hann nýti sér ekki endilega hljóðglærur 

eða annað sambærilegt stoðefni á kennsluvefnum og miðað við áhorfstölur 

sem rannsakandi sér í sinni kennslu á kennsluvefnum á það við um fleiri 

nemendur. 

Flestir nemendanna nefna að vinnuálag eftir áföngum sé breytilegt og 

ekki endilega í samræmi við einingafjölda. Finnur segir til dæmis um litlu 

áfangana: „Maður hélt kannski að þessir eins eininga áfangar væru léttari, 

og það væru léttari verkefni, en það er ekki sko. Það er langt frá því.“ 

5.1.3 Sveigjanleiki í verkefnavali og skilum 

Nemendurnir virðast ekki upplifa miklar skorður er kemur að röðun 

námsefnis og hraða. Þeim finnst fyrirkomulagið almennt þægilegt að þessu 

leyti og nógu sveigjanlegt til að laga námið að vinnu og einkalífi. Til dæmis 

segir Halldóra um þetta: 

Já, þú hefur yfirleitt viku og eins og verkefnin sem ég er í núna 

þá hef ég haft meiri tíma, alveg meira en tvær vikur kannski. 

Þannig að þá get ég alveg raðað þessu niður eins og hentar og 

það er ekki vandamál finnst mér. 

Sveigjanleiki varðandi verkefnaval virðist líka vera nokkur. Halldóra segir 

um það atriði: „Það er náttúrulega beðið um ákveðna þætti. Svo talar 

maður bara út frá sinni reynslu og mér finnst það bara gott.“ Gunnar segir 

um sama atriði: 

Það er í áföngum sem ég er í núna, þá kannski setja þeir fyrir 

kannski ritgerðarverkefni um eitthvað ákveðið en síðan megum 

við ef við viljum... finnst þetta bara ekkert spennandi 

ritgerðarefnið sem við eigum að skrifa um, þá megum við finna 
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okkur eitthvað annað. Svo lengi sem kennarinn samþykkir það. 

Og þá þarf það auðvitað að vera á svona sambærilegum 

nótum. 

Dæmigert viðhorf kennara til sveigjanleika í verkefnaskilum birtist í 

þessum ummælum eins þeirra: 

Flestir skila fyrir skilatímann, langflestir. Ég fæ alltaf annað 

slagið einn og einn tölvupóst þar sem að ég er beðinn um lengri 

frest eða nemandinn gleymdi þessu eða eitthvað svoleiðis og 

ég hef sjálfur bara tekið við þeim verkefnum með þeim 

fyrirvara að ég hafi ekki verið búinn að birta einkunn og lausnir 

hjá hinum. 

5.1.4 Hópvinna og samskipti nemenda 

Það virðist ekki trufla nemendur hversu lítið lagt er upp úr félagslegum 

samskiptum og samvirkni í skólanum. Sumir þeirra hafa fundið sér 

námsfélaga en aðrir ekki. Hópvinnan virðist alla vega ekki vera vinsæl. Til 

dæmis segir Gunnar: 

Sko hópvinna í fjarnámi finnst mér ekkert voða svona... þú 

veist... þú ert ekkert að fara að hitta neinn. Það eru email-

samskipti. Það býður upp á voða mikið vesen. 

Halldóra segir: 

Mér hefur fundist það (hópastarf) ekki skemmtilegt. Af því að 

mér finnst ég alveg eins geta fengið spurninguna senda beint á 

mig og svarað henni því þetta er ekki hópvinna. Það eru allir 

bara að vinna í þessu heima hjá sér og senda á hópstjórann og 

svo er þetta bara farið. Þannig að það er ekki eins og við séum 

að vinna í sameiningu að því að finna einhverja lausn. Þetta er 

bara, þú færð spurningu eitt, þú færð spurningu tvö. 

Kristín segir einnig um það vinnulag að nemendur skipti hlutum 

hópverkefna á sig í gegnum tölvupóst: „Já, mér finnst þetta kjánalegt því 

þetta var þá ekkert hópverkefni.“ og „Maður er að reyna að standa sig vel 

en maður veit ekkert hvað hitt fólkið er að pæla.“ Lúðvík segir um sama 

atriði: „Maður lærir það með aldrinum að verða svolítið umburðarlyndur.“ 
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Finnur segir þó að hópvinnan hafi ekki verið vandamál í verkefni sem 

hann var hópstjóri yfir: 

Þá var ég hópstjóri og við þurftum að kalla alla saman. Mér 

fannst það virka vel þar. Það kom fyrir einu sinni hjá mér að 

einn skilaði ekki inn verkefninu í samvinnu og ég sendi bara 

póst bara beint á kennarann og hann (sagði) bara ekkert mál - 

hann dettur út og þið fáið einkunnina miðað við ykkar vinnu. 

Þó nemendur séu almennt ekki hrifnir af hópvinnu þá tala flestir þeirra 

um ágæti þess að vinna með einhverjum sem þau þekkja eða um mikilvægi 

þess að hafa aðgang að utanaðkomandi aðstoð. Ummæli Kristínar eru 

dæmigerð um þetta: „Ég var bara heppin að eiga mjög góðan frænda sem 

hjálpaði mér mjög mikið í gegnum þetta.“ 

Aðeins einn kennarinn notar hópvinnu með markvissum hætti. Hinir 

kennararnir segjast ekki nota hópvinnu í Meistaraskólanum þó þeir noti 

hana í annarri kennslu, til dæmis í dagskólanum. Dreifnámsformið er sagt 

vera helsta hindrunin fyrir því. Sem dæmi segir kennari sem notar ekki 

hópvinnu þetta um gildi hennar: 

Ég er ekki hrifinn af hópvinnu sem námsmatstæki því það er 

svo auðvelt að vera maðurinn sem flýtur með. En ef þetta er 

bara tæki til að hjálpa mönnum að læra... það er bara 

hópverkefni í tíma.. menn sitja og spjalla saman og hjálpast að 

leysa það... Menn hafa jafnvel komið að mér eftir tíma og sagt 

„Hey þetta var frábært, gerum meira svona.“ Þannig að sem 

tæki til að aðstoða menn til að læra þá er þetta frábært því að 

við megum ekki gleyma því að nemendur nota oft orðalag sem 

þeir skilja sín á milli. 

Annar kennari nefnir í tengslum við hópvinnu það samfélag sem skólinn 

missti við það að breytast úr kvöldskóla í dreifskóla. Í kvöldskólanum var 

hópvinna eðlilegur hluti af náminu. Hann segir: 

Það var bara svo mikið samfélag því það var svo gefandi fyrir 

nemendurna að hittast. Þeir ræddu saman á milli ólíkra 

iðngreina. Ég tala nú ekki um í svona áfanga eins og ég var 

með. Þetta var bara samfélag. Það var þvílík upplifun að fylgjast 

með þessu. Þeir stofnuðu tengslanet og fengu vinnu hjá 

félögum sínum og allavega. Þetta var svakalega gefandi. 
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5.1.5 Staðlotur og vinnustofur 

Nemendurnir eru almennt ánægðir með staðloturnar þó að efnislega séu 

flestar þeirra þannig að það sé alveg hægt að sleppa því að mæta og lesa 

efnið heima. Kristín segir: 

Það er rosalega þægilegt að mæta í þessa tíma (staðloturnar). 

Þá veit maður til hvers er ætlast af manni. Hvernig hugmyndir 

þeir hafa um þetta. Þegar maður situr heima og les þetta. Þá... 

hvernig á ég að skila þessu verkefni? 

Halldóra segir: 

Ég held að þetta sé aðallega svona að hitta kennarann og heyra 

hvað gæti komið á prófi - hvað hann er að fiska eftir og svona. 

Heyrir það kannski með hans orðum sko frekar en að efnið 

beint (sé aðalatriði) og heyrir líka hvað samnemendur eru að 

spyrja um og eitthvað svoleiðis. 

Jóna tekur í svipaðan streng þegar hún segir: „Stundum hjálpar þetta 

aðeins. Þetta skýrir aðeins það sem kennarinn er að fara setja inn á netið á 

næstunni.“ 

Gunnar segir það misjafnt milli áfanga hver þörfin sé á staðlotum. Hann 

tekur sem dæmi einn áfanga þar sem farið er yfir of mikið efni á stuttum 

tíma en að það hjálpi samt: 

Hann er að fara yfir í raun allt sem er í næstu lotu. Þar mættu 

alveg vera fleiri staðlotur til dæmis. Það er svolítið misjafnt 

milli áfanga. En þar er hann að hlaupa yfir rosalega mikið á 

stuttum tíma en það samt síðan kveikir á perunni þegar maður 

fer að horfa á fyrirlestrana. 

Vinnustofur í stærðfræði eru lítið sóttar en þeir sem hafa sótt þær eru 

ánægðir. Finnur segir: „Og þessir aukatímar í stærðfræðinni hérna á 

mánudögum. Mér finnst þetta alveg meiriháttar. Má allavega ekki vera 

minna finnst mér“. 

5.1.6 Heildarupplifun og gildi námsins 

Dreifnámsformið leggst vel í þá nemendur sem rætt var við, þó 

nemendurnir tali um að það geri kröfu um sjálfsaga. Þeim þætti heldur ekki 
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verra að hafa meiri viðveru í skólanum en segja það ekki úrslitaatriði. Til 

dæmis segir Finnur um þetta: 

Þú þarft náttúrulega að vera pínulítið agaður til þess að geta 

staðið í því sjálfur sko. Það náttúrulega er alveg frumskilyrði 

með þessu námi. En sko... en náttúrulega með svona eins og 

stærðfræðina og svona dótarí sko.. mér þætti það betra að 

koma hérna í tvo tíma í viku, tvo til þrjá tíma í viku og þyrfti að 

setja niður og reikna sko. 

Gunnar segir: „Ég er mjög hrifinn af þessu fyrirkomulagi, að geta bara 

verið heima og lært.“ 

Jóna segir: 

Ég myndi segja þeim vinkonum sem eru [tiltekin iðngrein] að 

bara drífa sig í þessu. Maður hefur hugsað að þetta verður svo 

erfitt og ég nenni ekki að taka það strax en mér finnst þetta 

bara mjög þægilegt nám og líka vel skipulagt, sko að vera í 

fjarnámi. Ég hélt að ég gæti ekki verið í fjarnámi en þetta er 

þægilegt skipulag finnst mér. 

Nokkrir nemendanna nefna sérstaklega hvernig námið hefur byggt upp 

sjálfsmynd þeirra og gefið þeim aukið sjálfsöryggi, en sumir þeirra hafa 

slæma reynslu af fyrra námi. Til dæmis segir Gunnar: 

Tja, það er gaman að þessu námi. Ég upplifi alltaf meira og 

meira hvað ég er farinn að hafa svona gaman að námi. Annað 

en þegar maður hætti í skóla á sínum tíma. 

Það gætir nokkurs ótta meðal nemendanna varðandi fyrirhugaðar 

breytingar á skólanum, hvort að þessi uppbyggilegu áhrif munu hverfa. 

Finnur segir: 

Og ég bara náttúrulega eins og ég segi... ég hætti í skólanum 

því ég hafði enga eirð en er náttúrulega kominn á þennan aldur 

að ég kem inn og mér finnst bara skólinn bara vera búinn að 

gefa mér það mikið og ég yrði hræddur við breytingar. 
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Almennt eru nemendurnir ánægðir með hagnýtt gildi námsins. Margrét 

segir þetta um hagnýtt gildi námsins fyrir sig en hún er að fara að taka við 

rekstrinum þar sem hún starfar: 

Ég er að taka við [rekstri þar sem hún starfar] og þetta er búið 

að gagnast mér mjög mikið. Og ég sé líka þegar ég er að læra - 

já ok það er ógeðslega gott að vita þetta þegar ég þarf að taka 

við, hvernig á að koma fram við starfsmenn og hvernig á ég að 

snúa mér í svona og svona málum. Þannig að um leið og ég var 

kominn í þær pælingar að fara að kaupa [reksturinn] þá fór ég 

að skilja þetta mjög vel. Fyrst var ég alveg bara ohh. 

Hún bætir síðan við: 

Maður fær allt öðruvísi sýn á það hvernig fyrirtækið er rekið 

sem maður skildi kannski ekki fyrir svo löngu síðan. Af hverju er 

verið að haga þessu svona þegar maður hefði viljað hafa þetta 

hinsegin. 

Finnur segir um gildi námsins: 

Þetta er bara búið að víkka bara sýn manns inn í þennan 

viðskiptaheim og rekstrarheim og annað þannig að mér finnst 

maður er búinn að græða töluvert af öllu. 

Gunnar segir: „Það kemur í rauninni á óvart hvað meistaranámið hérna 

er hnitmiðað að starfinu í rauninni.“ 

Nemendur eru samt ekki síður ánægðir með áfanga sem eru meira 

abstrakt og hafa óljósara hagnýtt gildi eins og stærðfræði. Þar virðast þeir 

sjá tækifæri til að standa sig í fagi sem oft virðist hafa verið þröskuldur í 

námi þar til nú. Halldóra segir til dæmis: 

Það hefur komið mér helst á óvart hvað mér gekk vel í 

stærðfræðinni. Því ég hef ekki verið sterk í stærðfræðinni. 

Þannig að hvernig námið var sett upp það hentaði mér. 

5.2 Ýmis þemu í viðtölum við stjórnendur 

Viðtöl við stjórnendur voru greind með það í huga að bera saman sjónarmið 

stjórnenda við viðtöl við nemendur og kennara en einnig er greiningunni 

ætlað að gefa heildstæðari mynd af skólastarfinu.  
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5.2.1 Nýir nemendur 

Að sögn stjórnenda er eitthvað um það að nemendur ráði ekki við námið 

vegna þess að þeir hafa ekki nægilega tölvuþekkingu í upphafi náms. Engin 

formleg undirbúningsnámskeið fyrir skólann eru í boði en nemendur hafa 

aðgang að námsveri þar sem hægt er að fá aðstoð við verkefni og notkun á 

námsvefnum. Áslaug segir um þetta: 

Já, þegar ég kom hérna fyrst var svolítið um það, ég þori ekki 

að fullyrða hvað mikið, en það var alveg þó nokkuð um það að 

fólk var að hætta í náminu. Skráði sig bara og réði svo ekkert 

við þetta. Það hafði ekki sjálfsaga til að halda sér í náminu. 

Kemur auðvitað líka í ljós að sumir eru bara ekki með 

tölvukunnáttu. 

Kolbrún segir: 

Jú, einhverjir öðlast ekki tölvukunnáttuna sem sveinar. Þeir 

vilja taka meistaragráðu en eru bara ekki með neina 

(tölvukunnáttu). Auðvitað þyrfti bara skýrari inntökuskilyrði að 

þessu leyti. 

5.2.2 Framsetning efnis, skipulag, vinnuálag og sveigjanleiki 

Kennarar skólans eru ýmist í fullu starfi við skólann eða verktakar sem eru 

jafnvel í fullu starfi annars staðar. Áslaug segist sátt við þetta fyrirkomulag 

því það sé gott að hafa þessi tengsl við atvinnulífið. Þetta geti þó líka skapað 

viss vandræði varðandi samræmingu. Setja þurfi sumum kennurum mörk 

því þeir geti haft mjög marga nemendur í einu og komist ekki yfir að fara yfir 

verkefni nægilega hratt að mati nemenda. Stundum skorti líka samræmi hjá 

kennurum á milli einingafjölda og stærðar verkefna í áföngum. Einnig hafi 

þurft að ýta við einstaka kennurum að nýta betur þá tækni sem 

námsvefurinn bjóði upp á. 

Kolbrún leggur líka áherslu á við sína kennara að námsvefurinn sé nýttur: 

Það er nú kannski aðallega að það sé gott efni inni á kennsluvef 

til að þjóna... sem þjónar vel greininni og að það sé til dæmis 

eitthvert margmiðlunarefni en ekki bara texti eða skilaboð. Og 

það hefur svona gengið mis vel hjá kennurum... 



68 

Að sögn Kolbrúnar kvarta nemendur helst yfir því að efni komi lítið og 

seint inn á námsvefinn. 

Bæði Áslaug og Kolbrún leggja áherslu á vissan sveigjanleika kennara 

gagnvart nemendum. Kolbrún leggur þó áherslu á að þetta sé undir 

kennaranum komið: 

Nei, þetta verður allt að vera undir kennaranum en mér finnst 

bara eðlilegt að sýna tilhliðranir þegar eitthvað kemur upp á 

hjá fólki og ef það biður um frest áður en honum lýkur. Þá eru 

nú flestir kennara sem koma nú eitthvað til móts við það ef það 

er hægt. 

5.2.3 Staðlotur 

Bæði Áslaug og Kolbrún eru á því að staðlotur og vinnustofur séu 

mikilvægar en þó aðallega upp á samskipti nemenda og kennara fremur en 

innlögn efnis. Þær eru báðar á því að halda staðlotunum eða fjölga þeim ef 

eitthvað er. Áslaug segir: 

Mér finnst nauðsynlegt að bjóða upp á tíma þar sem nemandi 

hefur tækifæri til þess að hitta kennara. Mér finnst konseptið 

alveg sniðugt en samt hef ég oft hugsað um það.... einnar 

einingar áfangi og þú hittir nemanda í hálftíma. Hvað gerirðu á 

hálftíma? Þú gerir ekki neitt. Og ef starfið á að fara fram í 

staðlotum þá ertu að útiloka þá sem búa einhversstaðar út í 

heimi geti tekið þátt. 

Kolbrún hefur uppi svipuð sjónarmið: 

Já, ég held að þær séu nauðsynlegar með, allavega fyrir þá sem 

geta nýtt sér þær. Og í almennu greinunum hafa verið góð not 

fyrir þær, allavega í íslensku og stærðfræði er ágæt mæting. En 

miklu minni mæting og not fyrir staðlotur í ensku. 

5.2.4 Upplifun stjórnenda af gildi námsins 

Áslaug segist hafa fengið að heyra frá nemendum sem eru ánægðir með 

námið: 

Ég hef fengið fá... en fengið símtöl frá nemendum sem eru 

útskrifaðir eða eru í námi sem segja að þetta hafi bara breytt 
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sýn þeirra rekstur fyrirtækja. Einhver rakari sagði bara að þetta 

væri allt annað líf. Ég er bara farinn að reka stofuna á allt 

annan máta. Hugsa um einhverja birgðastjórnun og bókhald 

og.... Hann sagði bara að þetta væri frábært. 

Síðar segir hún: 

Mér finnst það líka bara frábært þegar þau koma og segja. Ég 

bara hélt að ég kynni ekki neitt, ég gæti ekki lært en ég get. Það 

yljar manni um hjartarætur. Þá finnst mér bara ok, þetta er 

bara að gera sig fyrir einhverja og það er bara gott. 

Að sögn Áslaugar eru til dæmi þess að nemendur komi í skólann til þess 

eins að ná sér í réttindi án þess að vilja leggja á sig nauðsynlega vinnu. Eins 

og verklagsreglur skólans eru núna geti nemendur líka lokið símatsáföngum 

þegar ef þeir hafi náð yfir fimm í einkunn. Þetta finnst henni bagalegt. Til 

eru dæmi þess að nemendur játi hreinlega að fjölskyldumeðlimir hafi lokið 

fyrir þá tilteknum áföngum. Þetta séu þó algjör undantekningartilvik. 

Aðspurð svarar Áslaug því svona þegar hún er spurð hvernig best sé að 

ná til nemenda þannig að þeir sinni náminu af alvöru - verði staldrarar: 

Ég held að það gerist einhvern veginn meira í gegnum kennara. 

Ef kennari nær að gera... kveikja áhuga hjá nemanda þá finnst 

mér mikil sigur unninn... 

Og hún heldur áfram um tiltekinn kennara: 

Hann nær að fá fólk til að mæta í staðlotur. Og ég spurði hann, 

hvað gerirðu? Það er eitthvað, hann er rosalega aktívur. Hann 

er rosalega upptekinn af þessu, að gera vel og...  

...En við settumst niður og hann tók við verkefnum sem lágu 

fyrir og hann sagði, ég vil breyta verkefnunum þannig að fólk 

finni til sín strax. Þannig að það geti strax tengt við verkefnin. 

Ekki verkefni úr bókinni heldur að þú búir til eitthvað, nú ert þú 

að fara að kaupa þér bíl. Þú þarft að stofna þitt fyrirtæki. Þú 

þarft að kaupa þér lítinn sendibíl eða einhverja svona skutlu 

eða eitthvað svona og rekstur á honum og svona, þetta væri... 

þau tengjast... þetta er hagnýtt frá fyrsta degi. Og ég held að 

það sé einhvern veginn lykillinn. Og svo er þetta bara einhvern 
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veginn smá alúð og hvatning. En ég held að þetta fari mest 

fram í verkefnum. Auðvitað geta ekki öll verkefni verið það en 

þau séu það svona í bland einhvern veginn. 

Nokkur óánægja virðist hafa verið meðal kennara með breytinguna úr 

kvöldskóla í dreifskóla en kennararnir töldu sumir að það skólinn hefði við 

breytinguna misst það samfélag sem var til staðar í kvöldskólanum. Áslaug 

segir um þetta: 

Og ég þurfti bara að ræða það við kennara um það að hætta að 

segja [við nemendur] hvað allt var gott þegar þetta var 

kvöldskóli. En mér finnst þetta bara verða betra og betra. 

Kolbrún segir: „Það var náttúrulega allt öðruvísi að vera með nemendur 

alltaf inni í skólanum og auðvitað er þá nemendum fylgt miklu betur eftir.“ 

Og hún heldur áfram: „Þú gefur náttúrulega miklu fleiri nemendum tækifæri 

á að taka námið ef þetta er í fjarnámi.“ Kolbrún segir ennfremur: 

Þetta var rosa erfitt fyrst. Það voru nemendur sem voru búnir 

að vera í kvöldskóla, eða búnir að heyra af því, sem bara áttu 

ofboðslega erfitt með að snúa þessu við. Svo voru miklar 

óánægjuraddir kennara... 

...en núna er miklu meiri stöðugleiki í þessu og yfirleitt góðir 

kennarar. Nemendur eru núna ekkert að kvarta yfir því að 

þetta sé dreifnám held ég. 

5.2.5 Próf, verkefni og áreiðanleiki námsmats 

Áslaug segir að það sé áberandi að nemendur séu ekki einir að vinna sín 

verkefni og vill taka upp fyrirkomulag þar sem nemendum sé gert að mæta 

og kynna sín verkefni í lok annar: 

Ég myndi vilja hafa eitthvað slíkt. Eitthvað sem sýnir það að þú 

hafir sannarlega getað notað eitthvað efni úr náminu og kunnir 

að beita því. 

Kolbrún segir um þetta sama: 

Það er alltaf meiri hætta á því í fjarnámi að nemendur svindli 

og fái einhvern til að vinna með sér verkefnin eða slíkt. Það 
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hefur verið gripið til þess í almenna náminu að hafa próf sem 

tekið er á staðnum til að koma einmitt í veg fyrir þetta. Þetta 

var til dæmis ekki vandamál þegar þetta var bara allt í 

skólanum. 

Kolbrún segir síðar: 

En það þyrfti einhvern veginn að setja inni í hvern einasta 

áfanga að það sé skyldumæting - annað hvort að hafa lokapróf 

sem er eitthvert vægi af þessu svo fólk standi skil á því hvert 

það er eða skyldumætingu í staðlotur, einhverja. 

5.2.6 Gildi almennra greina 

Áslaug telur gildi almennra greina í náminu ótvírætt. 

Já, mér finnst til dæmis eins og stærðfræðin meira en 

nauðsynleg. Það hefur bara algjörlega sýnt sig af því að 

kennarar bara eins og í bókfærslu að nemendur kunna ekki 

prósentureikning. Og þá er mér líka bara spurn, hvað með 

grunnmenntunina? Hvað er verið að kenna þar? Ég veit það 

ekki. Og það eru kennarar sem kvarta yfir þeim sem kunna ekki 

pýþagoras-reglu og fleira. Mér finnst stærðfræðin nauðsynleg 

en það má velta fyrir sér hvað málarar hafa með það að gera 

að sitja til dæmis í algebru-áföngum sem þeir alla jafna tengja 

lítið við. Enskan er í raun og veru líka nauðsynleg en mætti vera 

miklu hagnýtari. 

Kolbrún tekur í svipaðan streng: 

Já, það er inni í núgildandi námskrá af því að það er svo lítil 

íslenska, enska og stærðfræði, eða var í sveinsprófinu í 

mörgum greinum. Þeir sem eru þó með meiri íslensku, ensku 

eða stærðfræði fá það þá metið. Svo mér finnst það alveg 

fullkomlega eðlilegt að hafa almennt nám inni í námskránni 

sem styður bara við aðrar greinar. 

5.3 Samantekt viðtala 

Eins og áður sagði voru viðtölin við nemendur fyrst og fremst hugsuð til 

þess að fá sýn þeirra á námið í heild, þátttöku þeirra í náminu, upplifun og 
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sýn á einstaka áfanga. Einnig eru þau megin aðferðin til þess að svara fyrri 

undirspurningu rannsóknarinnar um hvernig nemendur nálgast námið í 

Meistaraskólanum í ljósi kenninga um nám fullorðinna og ólíka nálgun 

nemenda á starfsmiðað nám. 

Af viðtölunum að dæma er það kvíðvænlegt fyrir nemendur að koma 

aftur til náms eftir langt hlé en sem betur fer reynist námið ekki eins erfitt 

og sumir nemendur höfðu óttast. Afslappað andrúmsloft og þægileg 

samskipti skipta þar mestu máli.  

Nemendur eru sáttir við dreifnámsformið og framsetningu námsefnis. 

Þeir leggja áherslu á að kennarar skapi rútínu sem auðvelt sé að fylgja. 

Vinnuálag í áföngum segja nemendur breytilegt og ekki endilega í samræmi 

við áunnar einingar. Sveigjanleiki í verkefnavali og skilum virðist vera 

hæfilegur og nemendur virðast upplifa sig almennt við stjórnvölinn þegar 

kemur að vinnuhraða. 

Lítið er um hópvinnu og nemendur sakna hennar ekki. Þar sem hópvinna 

er til staðar stunda nemendur það að skipta verkefnum á milli sín og binda 

síðan saman í lokin án mikillar samvinnu. Aðeins einn kennaranna sem rætt 

var við notar hópvinnu með markvissum hætti.  

Nemendur og kennarar eru almennt sáttir við staðloturnar en nemendur 

viðurkenna að þeir læri ekki mikið í þeim. Mikilvægi staðlotanna er frekar 

fólgið í félagslegum samskiptum og því að geta lesið kennarana. 

Gildi námsins fyrir nemendur er ótvírætt að þeirra sögn og þeir tala líka 

vel um þá áfanga sem ekki hafa beint praktískt tengsl við þeirra iðn. 

Stjórnendur segja eitthvað um að nemendur ráði ekki við námið vegna 

þess að þeir hafi ekki nægilega tölvuþekkingu í upphafi náms og að huga 

þurfi að undirbúningsnámskeiðum eða breyttum inntökuskilyrðum. Þeir 

leggja mikla áherslu á að kennarar noti kennsluvef með markvissum hætti 

en nokkrum vandkvæðum veldur sú staðreynd að sumir kennaranna starfa 

utan skólans. Á móti kemur að tengsl við atvinnulífið er líka mikilvæg.  

Nemendur láta stjórnendur gjarnan heyra frá sér á meðan námi stendur 

og eftir námið og hafa lýst því hvernig námið hefur hjálpað þeim í starfi. 

Gildi námsins virðist því vera umtalsvert. Auk þess virðist sjálfstraust 

nemenda byggjast upp og almenn trú á eigið ágæti. Stjórnendur meta það 

svo að kostir dreifnámsins yfirvinna gallanna. Ákveðinn vandi fylgi þó 

námsmati þar sem erfitt sé að tryggja að nemendur séu í raun að leysa öll 

sín verkefni sjálfir. Prófahald á staðnum verði því áfram mikilvægur hluti af 

námsmati. 
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Viðtölin almennt benda til þess að nemendur séu markmiðs- og 

lærdómsmiðaðir í anda Houle (Brockett og  Donaghy, 2011) en síður 

athafnamiðaðir. Þeir vilja að kennarar kenni með fremur hefðbundnum 

hætti og að allt sé í föstum skorðum er varðar skipulag og er það í samræmi 

við það sem Delahaye og Ehrich (2008) benda á í skrifum sínum. 

Nemendur virðast fóta sig ágætlega á mörkum þeirra samfélaga sem 

þeir tilheyra og þeir virðast líta á sig sem staldrara í anda Fenton-Q‘Creevy 

og félaga (2014) fremur en ferðamenn á leið sinni í gegnum námið. Svipað 

má segja varðandi djúpa nálgun á námið í anda Entwistle (1997) en merki 

um yfirborðsnálgun á námið eru hverfandi hjá þeim sem rætt var við. Á 

móti kemur að skólinn virðist ekki starfa í anda kenninga um 

aðstæðubundið nám. Námið er aðeins að hluta til sett í samhengi við 

reynsluheim nemenda og lítið er stuðlað að samskiptum og samvirkni í 

skólanum. 

Næsta skref í rannsókninni var að meta hvernig kennsluhættir í einstaka 

áföngum samræmast kenningum um jákvæð áhrif á námsárangur og kom 

þá til sögunnar greining á flokkun og umgerð valinna áfanga þar sem stuðst 

var við skjalagreiningu auk viðtalanna sem lýst var hér á undan 

5.4 Flokkun og umgerð áfanga 

Flokkun og umgerð var metin í  áföngunum sex samkvæmt matskvörðum 

sem lýst er í kaflanum hér á undan. Vísbendingar og önnur rök fyrir mati eru 

settar fram í töflum fyrir hvern áfanga. 

5.4.1 Áfangar A og B 

Niðurstöður fyrir áfangana A og B eru sameinaðar í eitt því 

kennslufyrirkomulag er með mjög svipuðum hætti í áföngunum. Áfangi A er 

kenndur á 1. önn í náminu en áfangi B á 2. önn. 

Í báðum áföngum eru nokkuð ítarleg meginmarkmið (þekkingar- og 

hæfnimarkmið) tilgreind í kennsluáætlun og prófað er úr efni áfanganna 

fjórum sinnum yfir önnina. Prófin gilda 90% í lokaeinkunn en virkni á 

kennsluvef gildir 10%. 

Flokkun áfanganna beggja er metin F+ eins og kemur fram í töflunni hér 

á eftir. Með öðrum orðum er flokkunin frekar sterk, það er áfanginn er 

frekar skýrt afmarkaður, námsefninu er skipt niður í aðgreinda þætti, 

samvinnunám er ekki til staðar og kennari er handhafi þekkingarinnar. 
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Tafla 5.1: Styrkleiki flokkunar í áföngum A og B 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Afmörkun 
áfangans 

F+ Áfanginn er skýrt afmarkaður frá öðrum áföngum. 

Áfanginn markast af gamalli hefð en að sögn 
kennara þróast efnistök áfangans þó hraðar en 
ætla mætti. Sami kjarni heldur sér til lengri tíma. 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

F+ Efninu er skipt niður í aðgreinda þætti. 

Hver vika hefur sitt efni og próf er lagt fyrir eftir 
hvern efnisþátt á um það bil þriggja vikna fresti. 

Námsefnið hleðst upp þannig að seinni próf fela 
líka í sér efni sem kom á fyrri prófum. 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

F+ Umræðuþræðir stundum notaðir. 

Nemendur vinna annars einir og skila hver sínum 
dæmum og verkefnum. 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

F+ Kennari er handhafi þekkingarinnar. 

Lítið er unnið með reynslu nemenda. 

Heildarmat F+  

 

Umgerð áfanganna er metin á bilinu U- til U++ eins og kemur fram í 

töflunni hér á eftir og meðfylgjandi súluriti. Með öðrum orðum er umgerðin 

frekar sterk og mjög sterk um þekkingarviðmið og röðun námsefnis en 

frekar veik um hraða yfirferðar og samskipti við nemendur. Þessi niðurstaða 

er í samræmi við líkan Morais og Neves (2011) um góða kennsluhætti. 
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Tafla 5.2: Styrkleiki umgerðar í áföngum A og B 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Þekkingarviðmið U+ Nokkuð nákvæm þekkingarviðmið. 

Vísað er í áfangalýsingu, kennslubók og hefð. 

Efnið er að flestu leyti skýrt afmarkað en 
nemendur geta þurft að leita að svörum á neti 
sem gerir afmörkun óskýrari í hugum þeirra. 

Röðun U++ Röðun er fastbundin í kennsluáætlun og verður 
ekki breytt. 

Nemendur geta ekki unnið fram í tímann þar sem 
kennari birtir aðeins efni einnar viku í senn. 

Hraði yfirferðar U- Nemendur stjórna eigin tíma dags daglega þó 
hraði yfirferðar ákvarðist líka af kennsluáætlun og 
tíðni prófa. 

Hægt er að fá frest á prófum um nokkra daga ef 
óskað er eftir. 

Samskipti við 
nemendur 

U- Greið samskipti eru í gegnum tölvupóst og í 
staðlotum og kennari hefur jafnvel samband við 
einstaka nemendur að fyrra bragði ef ástæða er 
til. 

Aðskilnaður er aukinn vegna þess að kennari 
starfar utan skólans. 

 

 

 Mynd 5-1: Styrkleiki umgerðar eftir matsþáttum í áföngum A og B 
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5.4.2 Áfangi C 

Námið í áfanga C er algjörlega verkefnabundið og námsmatið byggir á 

einstaklingsverkefnum eingöngu. Sex lítil verkefni gilda 30%, eitt verkefni 

gildir 20% og lokaverkefni gildir 35%. Umsögn ytri aðila um lokaverkefnið 

gildir 15%. Áfanginn er kenndur á 2. önn í náminu. 

Hér eru matsþættir flokkunnar ýmist metnir sterkir eða veikir. Skýr 

afmörkun áfangans og afmörkun nemenda hver frá öðrum vega meira en 

tiltölulega veik flokkun námsþátta og veik afmörkun milli nemenda og 

kennara. Þegar allt er skoðað er niðurstaðan að meta flokkun áfangans 

frekar sterka.  

Tafla 5.3: Styrkleiki flokkunar í áfanga C 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Afmörkun 
áfangans 

F+ Áfanginn er skýrt afmarkaður en mikilvægt púsl í 
heildarmynd námsins. 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

F- Efninu er skipt niður í aðgreinda þætti í smærri 
verkefnum í upphafi en þeir sameinast í tveimur 
stórum verkefnum í lokin. 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

F++ Nemendur vinna einir og skilar hver sínum 
verkefnum, en þó með umsögn utanaðkomandi í 
einu tilviki. 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

F- Nemendur vinna mikið með eigin reynslu á 
vinnustað og geta valið sér áherslur í verkefnum 
sem henta þeim. 

Heildarmat F+  

 

Umgerð áfangans er metin á bilinu U- til U++ eins og kemur fram í 

töflunni hér á eftir og meðfylgjandi súluriti. Eins og mælt er með í líkani 

Morais og Neves (2011) er umgerð sterk um röðun en veik um hraða 

yfirferðar og samskipti við nemendur. Ef fylgja ætti líkaninu út í æsar þyrfti 

umgerð um þekkingarviðmið að vera sterkari. 
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Tafla 5.4: Styrkleiki umgerðar í áfanga C 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Þekkingarviðmið U- Vísað er í námskrá, áfangalýsingu og hefð. Ekki er 
um skýr þekkingar- eða hæfniviðmið að ræða. 

Kennarinn getur tekið sér talsvert svigrúm í 
túlkun, sér í lagi með verkefnavali. 

Röðun U+ Röðun er fastbundin í kennsluáætlun. 

Nemendur stjórna þó tíma sínum á milli 
verkefnaskila og geta lært efnið í annarri röð en 
kennari setur upp. 

Nemendur geta þó ekki unnið meira en tvær vikur 
fram í tímann. 

Hraði yfirferðar U- Hraði er fyrirfram ákvarðaður af kennsluáætlun 
og verður lítið breytt en nemendur stjórna samt 
eigin tíma á milli verkefnaskila. 

Hægt er að fá fresti á verkefnaskilum um nokkra 
daga ef óskað er eftir. 

Samskipti við 
nemendur 

U- Dreifnámsformið er hindrandi fyrir samskiptin. 

Á móti kemur að samskipti virðast afslöppuð og 
auðveld t.d. í gegnum tölvupóst, síma og í 
staðlotum. 

Samskipti virðast vera talsverð og oft að 
frumkvæði kennara. 

Nemendur hringja talsvert og ræða málin að því 
er virðist á jafningjagrunni. 

 

Mynd 5-2: Styrkleiki umgerðar eftir matsþáttum í áfanga C 
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5.4.3 Áfangi D 

Nokkuð ítarleg námsmarkmið (þekkingarmarkmið) fyrir áfanga D eru 

tilgreind í kennsluáætlun en námsmat áfangans samanstendur af 10 

krossaprófum á kennsluvef sem gilda samtals 70% af heildareinkunn og 

tveimur einstakslingsverkefnum sem gilda samtals 30%. Áfanginn er 

kenndur á 1. önn í náminu. 

Flokkun áfangans í heild er metin mjög sterk eða F++ og ræður þar 

mestu mjög sterk afmörkun áfangans og afmörkun nemenda, en einnig er 

afmörkun efnis innan áfanga og afmörkun kennara og nemenda frekar sterk 

eins og sést í eftirfarandi töflu. 

Tafla 5.5: Styrkleiki flokkunar í áfanga D 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Afmörkun 
áfangans 

F++ Nemendur upplifa áfangann sem mjög 
afmarkaðan, meðal annars vegna fræðilegrar 
nálgunar í kennslubók. 

Áfanginn hefur samt nokkur tengsl við aðra 
áfanga og er mikilvægt púsl í heildarmyndina. 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

F+ Efninu er skipt niður í aðgreinda þætti í smærri 
verkefnum í upphafi en þeir sameinast í tveimur 
stærri  verkefnum í lokin. 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

F++ Ekkert er lagt upp úr hópvinnu eða umræðu innan 
hópsins. 

Nemendur vinna einir og skilar hver sínum 
verkefnum. 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

F+ Kennarinn er handhafi þekkingarinnar. 

Nemendur vinna þó verkefni út frá eigin reynslu. 

Heildarmat F++  

 

Umgerð áfangans er metin mjög sterk þegar kemur að 

þekkingarviðmiðum og frekar sterk er snýr að röðun efnis. Hraði yfirferðar 

og samskipti við nemendur eru metin frekar veik eins og kemur fram í 

töflunni hér á eftir og meðfylgjandi súluriti. Þetta er í ágætu samræmi við 

það sem mælt er með í líkani Morais og Neves (2011) um góða 

kennsluhætti. 
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Tafla 5.6: Styrkleiki umgerðar í áfanga D 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Þekkingarviðmið U++ Vísað er í nákvæm viðmið í námskrá, 
áfangalýsingu og bók. 

Röðun U+ Röðun er fastbundin í kennsluáætlun og verður 
ekki breytt. 

Nemendur stjórna þó tíma sínum á milli 
verkefnaskila og geta lært efnið í annarri röð en 
kennari setur upp. 

Hraði yfirferðar U- Hraði er fyrirfram ákvarðaður af kennsluáætlun 
og verður lítið breytt.  

Nemendur stjórna samt eigin tíma á milli 
verkefnaskila. 

Hægt er að fá fresti á verkefnaskilum um nokkra 
daga ef óskað er eftir. 

Samskipti við 
nemendur 

U- Dreifnámsformið er hindrandi fyrir samskipi. 

Á móti kemur að samskipti virðast afslöppuð og 
auðveld samskipti í gegnum tölvupóst, síma og í 
staðlotum. 

Samskipti virðast vera talsverð. 

 

 

 Mynd 5-3: Styrkleiki umgerðar eftir matsþáttum í áfanga D 
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5.4.4 Áfangi E 

Námið í áfanga E er algjörlega verkefnabundið en námsmatið samanstendur 

af þremur einstaklingsverkefnum og þremur hópverkefnum. Verkefnin gilda 

jafnt eða tæplega 17% hvert. Önninni er skipt upp í þrjár lotur og hverri lotu 

fylgir eitt einstaklingsverkefni og eitt hópverkefni. Í hverju hópverkefni 

skipar kennari hópstjóra sem bera ábyrgð á skilum hópsins. Áfanginn er 

kenndur á 1. önn í náminu. 

Þó að afmörkun áfangans sé metin frekar sterk þá er afmörkun efnis 

innan áfangans, afmörkun nemenda og afmörkun kennara og nemenda 

metin frekar veik sem þýðir í heild að flokkun áfangans er metin fremur veik 

eða F-. Áfanginn sker sig úr hópi áfanganna sex að þessu leyti. Veik flokkun 

áfangans skiptir máli því hún getur valdið óöryggi meðal nemenda sem átta 

sig hugsanlega ekki á því hvers konar áfanga þeir eru að taka og hvernig þeir 

eiga að takast á við námsefnið. 

Tafla 5.7: Styrkleiki flokkunar í áfanga E 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Afmörkun 
áfangans 

F+ Áfanginn er frekar skýrt afmarkaður, þó að komið 
sé inn á  svið annarra áfanga að hluta. 

Farið er eftir námskrá en kennari tekur sér mikið 
svigrúm og aðlagar verkefnin að nemendum og 
störfum þeirra. 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

F- Efninu er skipt gróflega upp í 6 þætti sem tengjast 
samt innbyrðis. 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

F- Bæði er um að ræða einstaklingsvinnu og 
hópvinnu. 

Kennari leggur mikið upp hópvinnu með hjálp 
hópstjóra. 

Hópvinnan er þó oft með mikilli verkaskiptingu að 
sögn nemenda. 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

F- Mikið er unnið út frá reynslu nemenda en kennari 
leggur til textabrot og greinar til viðmiðunar. 

 

Heildarmat F-  

 

Umgerð í áfanga E er metin fremur veik eða U- í öllum matsþáttum eins 

og kemur fram í töflunni hér á eftir og meðfylgjandi súluriti. Að þessu leyti 

sker áfanginn sig úr hópi áfanganna sex. Áfanginn víkur um leið mest frá 



81 

líkani Morais og Neves (2011) um góða kennsluhætti en í því er gert ráð 

fyrir sterkri umgerð um þekkingarviðmið og röðun. Veik umgerð um hraða 

yfirferðar og samskipti við nemendur er þó í samræmi við líkanið. Það er 

vert að ítreka að þessi áfangi er settur samkvæmt námskrá á 1. önn í 

náminu og nemendurnir í áfanganum er því flestir að stíga sín fyrstu skref 

náminu. 

Tafla 5.8: Styrkleiki umgerðar í áfanga E 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Þekkingarviðmið U- Skýr þekkingar- eða hæfniviðmið eru ekki til 
staðar. 

Eiginleg kennslubók er ekki til staðar og efnið er 
því samtíningur. 

Kennarinn tekur sér talsvert svigrúm til túlkunar, 
sér í lagi með verkefnavali. 

Námsefnið er að vissu leyti „óljóst“ og háð vali 
hvers nemenda. 

Röðun U- Röðun verkefna er fastbundin í kennsluáætlun og 
verður ekki breytt en skilafrestur virðist vera mjög 
sveigjanlegur ef óskað er eftir. 

Einnig geta nemendur valið spurningar og þannig 
valið lesefni. 

Nemendur stjórna tíma sínum á milli 
verkefnaskila og geta lært efnið í annarri röð en 
kennari setur upp. 

Verkefni á 2-3 vikna fresti stjórna þó taktinum. 

Hraði yfirferðar U- Hraði er fyrirfram ákvarðaður af verkefnum. 

Nemendur stjórna samt eigin tíma á milli 
verkefnaskila. 

Hægt að fá fresti á verkefnaskilum/prófum ef 
óskað er eftir.  

Samskipti við 
nemendur 

U- Dreifnámsformið er hindrandi fyrir samskipti. 

Á móti kemur að samskipti virðast afslöppuð og 
auðveld samskipti í gegnum tölvupóst og í 
staðlotum.  

Kennari hefur samband við nemendur að fyrra 
bragði ef þörf er á.  
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5.4.5 Áfangi F 

Námsmatið í áfanga F byggir á fimm heimaverkefnum sem gilda samtals 

50% af lokaeinkunn og lokaprófi sem tekið er á hefðbundnu próftímabili 

skólans í lok annar. Vægi lokaprófsins er 50% og þurfa nemendur að ná að 

lágmarki 4,0 á prófinu og 4,5 í heildina til þess að ljúka áfanganum. Áfanginn 

er kenndur á 1. önn í náminu. 

Flokkun áfangans í heildina er metin mjög sterk eða F++ enda eru þrír af 

fjórum matsþáttum metnir með mjög sterka flokkun og sá fjórði með frekar 

sterka flokkun. 

  

Mynd 5-4: Styrkleiki umgerðar eftir matsþáttum í áfanga E 
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Tafla 5.9: Styrkleiki flokkunar í áfanga F 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Afmörkun 
áfangans 

F++ Áfanginn er mjög afmarkaður samkvæmt hefð. 

Áfanginn er á vegum Tæknimenntaskólans og 
tilheyrir því almennu námi í skipulagi skólans. 

Áfanginn hefur gildi í sjálfu sér eins og námið er 
byggt upp núna. 

Afmörkun efnis 
innan áfangans 

F++ Efninu er skipt niður í afmarkaða þætti. 

 

Afmörkun 
nemenda í 
áfanganum 

F++ Ekkert er lagt upp úr hópvinnu. 

Nemendur vinna einir og skila hver sínum 
dæmum. 

Afmörkun 
kennara og 
nemenda 

F+ Kennarinn er handhafi þekkingarinnar. 

Ekki er unnið með reynslu nemenda. 

Heildarmat F++  

 

Eins og fram kemur í töflunni hér á eftir og meðfylgjandi súluriti er 

umgerð áfangans metin mjög sterk er snýr að þekkingarviðmiðum og frekar 

sterk er kemur að röðun. Umgerðin er aftur á móti metin frekar veik er snýr 

að hraða yfirferðar og samskiptum við nemendur. Kennsluhættir í 

áfanganum eru því í ágætu samræmi við líkan Morais og Neves (2011) um 

góða kennsluhætti. 
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Tafla 5.10: Styrkleiki umgerðar í áfanga F 

Matsatriði Styrkleiki Vísbendingar / Rök fyrir mati 

Þekkingarviðmið U++ Vísað í áfangalýsingu og hefð. 

Prófað er úr þeim „dæmatýpum“ sem eru í 
efninu. 

Röðun U+ Röðun er fastbundin í kennsluáætlun og verður 
ekki breytt. 

Nemendur stjórna þó tíma sínum á milli 
verkefnaskila og geta lært efnið í annarri röð en 
kennari setur upp. 

Hraði yfirferðar U- Hraði er fyrirfram ákvarðaður af kennsluáætlun 
og verður lítið breytt.  

Nemendur stjórna samt eigin tíma á milli 
verkefnaskila. 

Hægt að fá frest á verkefnaskilum um nokkra 
daga ef óskað er eftir. 

Samskipti við 
nemendur 

U- Samskipti virðast afslöppuð og auðveld samskipti í 
gegnum tölvupóst og í staðlotum. Samskipti 
virðast þó ekki vera mikil. 

 

 

 
Mynd 5-5: Styrkleiki umgerðar eftir matsþáttum í áfanga F 
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5.4.6 Samanburður á flokkun og umgerð allra áfanganna 

Til þess að auðvelda samanburð á áföngunum eru súluritin fyrir áfangana 

sex sett saman í töflu hér á eftir. Þar sést að áfangarnir eru flestir í ágætu 

samræmi við líkan Morais og Neves (2011) um góða kennsluhætti. Áfangar 

A, B og D fylgja líkaninu nánast fullkomlega. 

Einn áfanginn, áfangi E, sker sig úr hópnum með veika flokkun og veika 

umgerð sem virðist valda því að nemendur upplifa óöryggi í náminu, 

sérstaklega til að byrja með. Hluti af ástæðunni gæti verið að áfanginn er 

kenndur á 1. önn og að það sé einfaldlega of snemma í náminu til þess að 

allir nemendur höndli þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um sjálfstýringu 

og ábyrgð á eigin námi.  
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Tafla 5.11: Samanburður á flokkun og umgerð áfanga 

 

Áfangarnir A, B og C hafa frekar sterka flokkun (F+). Áfangi C víkur örlítið frá líkani 
um góða kennsluhætti er varðar umgerð um þekkingarviðmið. 

  

Áfangar D og F eru greindir eins, hafa báðir mjög sterka flokkun (F++) og eins 
umgerð. Þeir eru keimlíkir áföngunum hér að ofan nema hvað flokkunin er 

sterkari. 

  

Áfangi E hefur sérstöðu með frekar veika flokkun (F-) og frekar veika umgerð (U-) 
að öllu leyti. 
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6 Umræða 

Hér á eftir er leitað svara við undirspurningunni um það hvernig nemendur 

nálgast námið í Meistaraskólanum í ljósi kenninga um nám fullorðinna og 

um ólíka nálgun nemenda á starfsmiðað nám. Síðan er fjallað um hvernig  

flokkun og umgerð er háttað í sameiginlegum áföngum Meistaraskólans og 

hvernig samræmist það kenningum um jákvæð áhrif á námsárangur. Í ljósi 

þessara tveggja undirspurninga er svo reynt að draga ályktun um svarið við 

megin rannsóknarspurningunni, það er hvernig skipulag Meistaraskólans, 

skólamenning, tæknilausnir og kennslufyrirkomulag styður við nemendur í 

námi sínu. 

6.1 Af námi fullorðinna 

Af viðtölum við nemendur er hægt að greina þá í tvo af þremur flokkum 

Houles (Brockett og  Donaghy, 2011), það er markmiðsmiðaða og 

lærdómsmiðaða en svör nemenda í viðtölum bentu ekki til þess að þeir 

væru athafnamiðaðir og sæktu námið upp á félagsskap eða vegna annarra 

slíkra ástæðna. Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart þar sem um krefjandi  

starfsréttindanám er að ræða, sem nemendur sækja trauðla að gamni sínu. 

Niðurstöður viðtala við nemendur voru í ágætu samræmi við sex 

einkenni fullorðinna námsmanna að mati Knowles (1980) og nokkrir 

nemendanna nefndu sjálfstýringu sérstaklega, það er að þeir kysu helst að 

stýra námi sínu sjálfir og að dreifnámsformið hentaði þeim því vel. 

Athyglisvert er að velta fyrir sér kröfunni um sjálfstýringu sem 

óhjákvæmilega er gerð til nemenda í fjarnámi þar sem nemendur þurfa jú 

sjálfir að ákveða að setjast niður að loknum vinnudegi og hefja nám í 

gegnum námsvef. Hvað á þá að gera með þá staðreynd sem Brookfield 

(Brookfield, 1986) nefnir að sjálfstýring sé alls ekki almennur eiginleiki hjá 

fullorðnu fólki? Á skóli eins og Meistaraskólinn af gefa þann hluta nemenda 

upp á bátinn sem hafa hana ekki? 

Öfgarnar í hina áttina væru að skipuleggja skóla með svo þröngum 

skorðum að sjálfstýringin væri í raun aftengd og nemendur hálfpartinn 

þvingaðir til að læra. Af viðtölunum að dæma vilja nemendur einhvers 

konar millileið, ekki algjört frelsi, heldur skýran farveg og reglufestu í 

innlögn efnis, lestri, verkefnavinnu og prófum. Þeir vilja ekki eyða miklum 
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tíma í að velta fyrir sér hvað sé næst á dagskrá en vilja samt hæfilegan 

sveigjanleika í verkefnaskilum þegar á þarf að halda. 

Nemendurnir sem rætt var við komu  í námið með mikinn reynslubanka 

sem skólinn virðist nýta með markvissum hætti í þremur af þeim sex 

áföngum sem teknir voru til skoðunar. Þar var nemendum annað hvort 

beinlínis falið að tengja verkefni við vinnu sína og fyrri reynslu eða gert kleift 

að aðlaga verkefni sín að eigin reynsluheimi. Í hinum þremur áföngunum 

var nemendum aðallega falið að vinna verkefni upp úr kennslubókunum. 

Skýringin liggur að einhverju leyti í þeirri hefð sem fylgir þessum greinum en 

hún er sú að kenna eftir bókinni. Það ætti samt að vera hægt að semja 

verkefni sem leyfa nemendum að takast á við verkefni úr sínu umhverfi en 

slíkt kostar auðvitað vinnu. 

Nemendur sýndu líka merki um mikinn metnað og að þeir væru komnir í 

skólann til að læra og standa sig sem best. Það kom rannsakanda nokkuð á 

óvart hvað nemendurnir gáfu almennum greinum í náminu góða umsögn í 

viðtölum og hvað nemendur tóku greinarnar föstum tökum en fyrirfram 

hafði rannsakandi ímyndað sér að nemendur vildu helst einbeita sér að 

sínum faggreinum. Sumir nemendanna litu greinilega á það sem sérstakan 

persónulegan sigur að standa sig í almennum greinum og virtist það að 

einhverju leyti tengjast fyrri vandræðum þeirra í sömu greinum, bæði í 

grunnskóla og grunnámi iðngreina. Einnig gæti spilað inn í þetta 

mismunandi virðing námsgreina í hugum nemenda en það var ekki kannað 

sérstaklega. 

Verkefnabundnir áfangar fengu betri umsögn nemenda en þeir sem 

byggja eingöngu á prófum og er það í samræmi við það sem vænta mátti af 

fullorðnum námsmönnum. Þó virðast verkefni hafa tilhneigingu til að vinda 

upp á sig og taka meiri tíma en gildi þeirra í lokaeinkunn gefur tilefni til. 

Nemendur kvarta yfir þessu og mætti skólinn taka það til athugunar. 

Núverandi blanda af verkefnabundnum áföngum og áföngum þar sem 

námsmat byggir á prófum virðist þó hentug leið til að jafna vinnuálag  

nemenda. 

6.2 Hvers vegna í nám? 

Í kaflanum um sögulegan og fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar voru 

nefnd helstu atriði sem Lieb (1991) segir að virki hvetjandi fyrir fullorðna 

námsmenn til að mennta sig meira. Hvorki var spurt beint út í þessi atriði né 

um hvað varð þess valdandi að nemendurnir völdu Meistaraskólann en 

flestir nemendanna nefndu þó óbeint að þeir væru fyrst og fremst komnir í 

skólann til að öðlast iðnmeistararéttindi. Það má túlka sem svo að ytri 
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væntingar ráði mestu um valið. Einnig var minnst óbeint á persónulega 

þróun, það er að vilja þróa sig í starfi óháð réttindum og hugrænum áhuga, 

það er að vilja einfaldlega læra meira hvort sem það spretti af hugrænum 

áhuga eingöngu eða þörf fyrir að sanna eitthvað fyrir sjálfum sér. 

 Enginn nemendanna nefndi félagsleg samskipti, félagslega velferð eða 

flótta/örvun sem áhrifavald um námsval sitt og kemur það kannski ekki á 

óvart vegna eðli námsins. Það er þó ekki þar með sagt að skólinn eigi að 

horfa framhjá þessum atriðum ef hann sækist eftir fleiri nemendum. Fyrir 

marga af nemendunum er þetta eina raunhæfa framhaldsnámið sem er í 

boði. Ef námið fær það orð á sig að vera ekki félagslega gefandi þá gæti það 

hugsanlega fælt frá nemendur sem sækjast líka eftir mannlegum 

samskiptum og gætu spjarað sig ágætlega í náminu þó að um fjarnám sé að 

ræða. 

Sérstaklega mætti huga að félagslega þættinum ef marka má viðtöl við 

kennara, en á meðan kvöldskólaformið var við lýði hafði skólinn orð á sér 

fyrir að bjóða upp á lifandi námssamfélag sem var þekkt innan samfélags 

iðnaðarmanna. Þarna höfðu sambönd myndast, nemendur fengið vinnu 

hver hjá öðrum og fyrirtæki jafnvel verið stofnuð. Þetta orðspor er ekki 

lengur til staðar og spurning hvað hefur fengist í staðinn? Ef til vill er ástæða 

til að skoða stækkun staðlotna og athuga hvort hægt sé að vinna til baka 

eitthvað af hinum gamla orðspori. 

6.3 Sveigjanleiki, námsmat og hópvinna 

Að sögn kennaranna er tiltölulega lítið brottfall úr áföngum og ástæður sem 

nemendur gefa fyrir brottfalli er yfirleitt tímaskortur vegna vinnu eða 

tímabundinna persónulegra aðstæðna - ekki að eitthvað sé að náminu sem 

slíku. Mjög lítið er um að nemendur sitji áfanga allt til enda en falli síðan á 

lokaprófi, námið er einfaldlega ekki sett þannig upp. Undantekning á þessu 

er helst í áfanga F þar sem lokapróf gildir 50% og engin sambærileg próf eru 

haldin yfir önnina þar sem nemendur geta séð stöðu sína. Mjög lítið fall er 

þó á lokaprófinu sjálfu. 

Það má segja að skólinn nálgist að einhverju leyti það sem Nelson  (1996 

og 1997) mælir með varðandi próftöku í áföngum þar sem nemendur hafa 

fjölbreyttan félagslegan bagrunn, það er að forðast að hafa stór lokapróf. Til 

þess að taka skrefið til fulls gætu kennarar boðið upp á endurtöku prófa 

sem fyrst eftir að þau hafa verið tekin í fyrra skiptið, slíkt hefur verið reynt í 

öðrum áföngum í skólanum með ágætum árangri en þeir áfangar voru ekki 

teknir til sérstakrar skoðunar í þessari rannsókn. 
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Mjög lítil áhersla virðist vera á hópvinnu eða annað samvinnunám í 

skólanum eins og Nelson  (1996 og 1997) og fleiri myndu mæla með til þess 

að jafna aðstöðumun nemendanna. Aðeins í einum áfanga sem var til 

skoðunar, áfanga C, var hópvinnu beitt markvisst og í sumum áföngum veit 

rannsakandi að samvinna nemenda er beinlínis litin hornauga af kennurum. 

Fyrir þessu eru ýmsar ástæður sem sumar tengjast dreifnámsforminu og 

tæknilegum hliðum námsvefjarins sem notaður er. 

Skoða þyrfti sérstaklega hvernig hægt væri að auka hópvinnu í náminu 

og finna til þess heppilegar tæknilegar lausnir jafnframt því sem skipuleggja 

þyrfti hópvinnuna með markvissum hætti svo nemendur tækju henni með 

opnari huga en kom fram í viðtölum í þessari rannsókn. Hópvinna mun 

hugsanlega verða þægilegri viðfangs í umfangsmeiri áföngum sem fylgja 

væntanlegri námskrá. Skipulag hópvinnu og eftirfylgni hennar krefst vinnu 

af hálfu nemenda og kennara og svigrúm er væntanlega meira í stærri 

áföngum. 

6.4 Aðstæðubundið nám 

Eins og iðnmeistaranámið er sett upp læra verðandi iðnmeistarar ekki 

„handtökin“ sem einkenna góðan rekstur af meistara, heldur í bóknámi. 

Mikilvægt væri í anda kenninga um aðstæðubundið nám að setja námið 

meira í samhengi við reynsluheim nemendanna og að stuðla að félagslegum 

samskiptum og samvirkni í skólanum eins og nefnt hefur verið. Yfirferð 

námskrár skólans og áfangalýsinga annars vegar og niðurstöður viðtala við 

nemendur og kennara hins vegar benda til þess að fyrra skilyrðinu sé mætt 

ágætlega í sumum áfanganna eins og í áföngum C, D og E en síður í hinum. 

Tvær hindranir eru fyrir því að námið allt sé með þessum hætti er að 

mati rannsakanda, annars vegar tímaskortur kennara og hins vegar sú 

málamiðlun sem felst í námskránni og birtist í tilvist almennu greinanna. 

Hvoru tveggja væri þó hægt að laga með nýrri námskrá og átaki kennara. 

Áfanga mætti stækka til að auka svigrúm kennara og vel er hægt að kenna 

almennar greinar með öðrum hætti í Meistaraskólanum en í hefðbundnu 

grunnnámi fyrir unglinga. 

6.5 Nálgun nemenda á námið 

Fenton-Q‘Creevy, Brigham, Jones og Smith (2014) benda á að nemendur 

þurfi að finna jafnvægi á milli þess sem gildir í skólanum og á vinnustaðnum 

á sama tíma og þeir séu að færa sig á milli hlutverka á vinnustaðnum. Þetta 

kom meðal annars fram í viðtölum við nemendur sem eru að fara að taka 

við yfirmannsstöðum í sínum fyrirtækjum eða rekstrinum í heild. 
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Nemendurnir fullyrða að námið hafi ekki bara breytt sýn þeirra á starf sitt 

heldur hafi starfið líka haft áhrif á námið og gert það áhugaverðara og sett 

það í samhengi sem annars hefði kannski verið hulið. Mörgum „af-hverju-

er-þetta-gert-svona-spurningum“ hafi verið svarað og nemendur hafi breyst 

sem starfsmenn. 

Allir nemendur sem rætt var við virtust taka námið föstum tökum og má 

líta á þá sem staldrara í skilningi Fenton-Q‘Creevy og félaga (2014). Þeir 

virtust taka virkan þátt í skólasamfélaginu á meðan náminu stóð og 

sjálfsmynd þeirra tók breytingum. Nokkrir nefndu sérstaklega að skólinn 

hefði breytt miklu fyrir þá og skólinn virðist bjóða upp á aðstæður sem ýta 

undir þessa upplifun nemenda. Ekki var kannað hvað veldur því að sumir 

nemendur í skólanum verða ekki staldrarar en bæði kennarar og 

stjórnendur nefndu dæmi um slíka nemendur og höfðu af þeim áhyggjur þó 

fjöldi þeirra væri ekki mikill. 

Að sama skapi má segja að allir nemendur sem rætt var við hafi sýnt 

einkenni þess að hafa djúpa nálgun á námið í skilningi Entwistle (1997) og 

að upplifa sig sterkt í hlutverki nemanda. 

Námið virðist bjóða nemendum upp á tækifæri til að þróa með sér seiglu 

sem Fenton-Q‘Creevy og félagar (2014) vekja athygli á sem mikilvægu 

hæfniviðmiði en það er til dæmis gert með hæfilegum áskorunum í 

verkefnavinnu í náminu með stuðningi kennara og félaga. Fylgjast þarf vel 

með því hvaða nemendur heltast úr lestinni í erfiðri verkefnavinnu því það 

gætu einmitt verið þeir sem hafa veikast bakland. Gæta þarf sérstaklega að 

þessum nemendum í jafn fjölbreyttum nemendahópi og er í 

Meistaraskólanum. 

Merki um svokallað starfssamfélag iðnsveina í skólanum í skilningi 

Wenger-Trainer (2015) voru hverfandi í þessari rannsókn en á móti kom að 

sumir nemendur og kennarar vísuðu til slíks samfélags úti á vettvangi. Það 

virðist vera sem skólinn sé ekki lengur virkur hluti af því starfssamfélagi ólíkt 

því sem áður var þegar um kvöldskóla var að ræða. Stjórnendur skólans 

þurfa að velta því fyrir sér hvort þeir sætti sig við þennan fylgikvilla 

dreifnámsins eða hvort leggja eigi meiri áherslu á samskipti og samvinnu 

nemenda innan og utan skólans. 

Það er átak fyrir fullorðið fólk að hefja nám að nýju eftir langt hlé og 

sumir óttast að standa sig ekki sem skyldi eins og Delahaye og Ehrich (2008) 

benda á og kom fram í viðtölum við nemendur. Að sögn stjórnenda virðist 

líka vera að einstaka nemendur hafi ekki forsendur til að stunda námið því 

tölvuþekkingu eða aðstöðu skortir. Nokkuð er um það að nemendur hefji 

nám en ráði ekki við það en það var sérstaklega áberandi fyrst eftir að 
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dreifnámsformið var tekið upp. Huga þarf að þessum þætti ef jafna á 

möguleika nemenda með ólíkan bakgrunn til að stunda nám í skólanum. 

Ekki er boðið upp á sérstök undirbúningsnámskeið en nemendum er bent á 

almennt tölvunámskeið ef því er að skipta. Eftir að nám er hafið og 

„skriðþunga“ í náminu er náð virðist námið vera þægilegt, það er ef 

nemendur hafa ekki skráð sig í of margar einingar á önn. 

6.6 Almennt um sýn nemenda á námið 

Nemendurnir sem rætt var við eru almennt ánægðir með námið og 

dreifnámsformið sem slíkt. Þeir vilja aðhald og skipulag. Þeir virðast ná að 

stjórna vinnu sinni með ágætum innan þeirra tímamarka sem gefin eru fyrir 

verkefnaskil en þeir vita af mögulegum frestum og nýta þá þegar á þarf að 

halda. Sveigjanleikinn er nemendunum ofarlega í huga sem kostur við 

skólann og hann ásamt góðu viðmóti kennara virðast almennt hjálpa mikið 

til við að viðhalda ánægju nemenda með námið. Góð samskipti eru beinlínis 

dagskipun frá stjórnendum til kennara og það virðist skila sér til nemenda. 

Skortur á félagslegum samskiptum innan nemendahópsins virðist 

almennt ekki trufla nemendurna sem rætt var við, sumir hittast og læra 

saman en öðrum finnst best að vinna einir heima við tölvuna. Hópvinna er 

beinlínis óvinsæl og nefna nemendur ónógt skipulag hennar sem helstu 

ástæðu þessa. Hún hafi tilhneigingu til þróast í þá átt að nemendur skipti 

einfaldlega með sér verkhlutum og hafi ekki samráð um endanlega lausn. 

Skipan hópstjóra í hópverkefnum hjálpar til en er ekki nóg að mati 

nemenda. 

Helsta gildi staðlotna að mati nemendanna er að lesa í kennarann og 

samnemendur. Svo notað sér hugtakakerfi Bernsteins (2000), þá er gildi 

staðlotanna það helst að gefa nemendum kost á að bæta umhverfislæsi sitt 

og þá athafnafærni í framhaldinu. Kennarar og stjórnendur hafa uppi svipuð 

sjónarmið. Þeim finnst nauðsynlegt að bjóða upp á tíma þar sem nemendur 

hafi tækifæri til að hitta kennarana en viðurkenna að lítið sé hægt að gera á 

þeim stutta tíma sem gefst hverju sinni. Allir eru á því að halda staðlotum 

þar sem þær eru á annað borð til staðar og vilja frekar fjölga þeim ef yrði í 

boði. 

Nemendurnir sem rætt var við virðast hafa komið í námið til að fá sem 

mest út úr því. Þeir eru staldrarar og fyrir marga er námið valdeflandi og 

hefur breytt sýn þeirra á rekstur fyrirtækja. Nokkrir nemendanna nefna 

sérstaklega persónulega sigra, til dæmis í fögum eins og stærðfræði þar sem 

þeim hafði gengið illa í fyrra námi. Ummælin: „Skólinn hefur gefið mér svo 

mikið“ lýsa þessu ágætlega.  
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Stjórnendurnir hafa nokkrar áhyggjur af jaðartilfellum þar sem 

nemendur eru hugsanlega komnir í skólann einvörðungu til að ná sér í 

réttindi án þess að taka námið föstum tökum. Stjórnendur hafa í þessu 

samhengi áhyggjur af orðspori skólans og reyna að verja það, meðal annars 

með prófum í almennum greinum. Að þeirra mati eru góðir kennarar 

lykilþáttur í því að ná fólki af alvöru inn í námið. 

Nemendurnir eru almennt ánægðir með hagnýtt gildi námsins en það  

virðist samt ekki vera úrslitaatriði varðandi áhuga þeirra á einstaka áföngum 

hvort þeir séu beinlínis hagnýtir eða ekki. Frá sjónarhóli stjórnendanna er 

gildi almenna námsins ótvírætt, sér í lagi er mikilvægt að efla getu  

nemenda í stærðfræði sem sé undirstaða fyrir aðrar greinar. 

Stjórnendur hafa nokkrar áhyggjur af hugsanlegri mismunum nemenda, 

bæði er snýr að nemendum með lélegan bakgrunn í upplýsingatækni og að 

nemendum af erlendum uppruna vegna skorts á íslenskukunnáttu. Á móti 

kemur að dreifskólaformið hefur aukið tækifæri fólks til að sækja námið. 

Þannig eru allnokkrir nemendur á landsbyggðinni og nokkrir búsettir 

erlendis. 

6.7 Af greiningu á flokkun og umgerð 

Helstu niðurstöður rannsóknar á flokkun og umgerð í völdum námsáföngum 

eru þær að af sex sameiginlegum áföngum á öllum námslínum voru fimm 

áfangar mjög álíka, það er með frekar sterka eða mjög sterka flokkun og 

frekar veika umgerð um hraða og samskipti við nemendur. Flokkun og 

umgerð í áföngunum fimm var nokkurn veginn í samræmi við það sem 

Morais og Neves (2011) hafa greint sem einkenni kennsluhátta sem skapa 

hvað bestar aðstæður fyrir tileinkun þekkingar og hæfni meðal nemenda 

óháð félagslegum bakgrunni. 

Það að áfangar í framhaldsskóla hafi sterka eða mjög sterka flokkun 

kemur ekki beinlínis á óvart, það á líklega við um þá flesta. Sterk flokkun 

hefur þann kost að nemendur læra fljótt til hvers er ætlast af þeim í 

hverjum áfanga og hvað hegðun er viðeigandi en á móti kemur að námið í 

heild getur orðið sundurleitt þar sem tengsl milli áfanga geta orðið lítil.  

Áfangi E skar sig úr hópnum með frekar veika flokkun og með veika 

umgerð að öllu leyti. Samverkun veikrar flokkunar og veikrar umgerðar um 

þekkingarviðmið og röðun efnis í áfanganum olli nemendum töluverðum 

heilabrotum og jafnvel áhyggjum til að byrja með, eins og erfitt væri að ná 

tökum á umhverfislæsi og athafnafærni, eða að það tæki lengri tíma en í 

öðrum áföngum. Það hjálpar ekki til að flestir nemendur taka þennan 

áfanga á fyrstu önn í náminu. Áfanginn skar sig að ýmsu leyti úr er varðar 
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efnistök og kennsluaðferðir. Nemendur létu þó mjög vel af áfanganum 

þegar liðið var á önnina og þeir höfðu áttað sig á því til hvers var ætlast. 

Áfanginn fékk til að mynda góða umsögn í kennslukönnun sem framkvæmd 

var á miðri önn, að sögn kennarans. Þar gæti hafa ráðið úrslitum að 

umgerðin um hraða yfirferðar og samskiptin við nemendur var frekar veik 

eins og í hinum áföngunum. Nemendur fengu sem sagt svigrúm til að átta 

sig á og laga sig að kröfum áfangans án þess upplifa sig eftir á í námsefninu 

eftir nokkrar vikur. 

Reynslan af þessum áfanga gefur þó ástæðu til að ætla að nemendur í 

skólanum gætu tekist á við fjölbreyttari kennsluhætti en almennt eru 

viðhafðir í skólanum, en þó færi líklega betur á því að slíkir áfangar væru 

seint í náminu en í núverandi skipulagi er áfangi E kenndur á fyrstu önn. Þá 

væri einnig ráðlegt, í anda líkans Morais og Neves (2011), að skýra betur 

þekkingarviðmiðin og styrkja umgerð um röðun í áfanganum og öðrum álíka 

áföngum í framtíðinni ef ætlunin er að ná til sem flestra nemenda. Þetta á 

sérstaklega við í byrjun áfanga. Þetta væri gott að hafa í huga þegar kemur 

að því að ákveða kennsluhætti í nýjum áföngum sem fylgja munu nýrri 

námskrá. 

Ekkert í þessari rannsókn gefur til kynna að líkan Morais og Neves (2011) 

um góða kennsluhætti eigi ekki við í tilviki Meistaraskólans en vissulega 

væri hægt leggjast í mun dýpri greiningu en hér var gert.  Til dæmis er ekki 

er víst að sömu kennsluhættir eigi við á öllum stigum náms, eins og Morais 

og Neves nefna reyndar sjálfar. 

Líkan sem sérsniðið væri að Meistaraskólanum eða sambærilegum skóla 

gæti litið öðruvísi út en líkan Morais og Neves (2011) er varðar tvennt að 

minnsta kosti. Annað atriðið er að dreifnámsformið veldur því sjálfkrafa er 

losað um hraða yfirferðar þar sem nemendur stjórna tíma sínum sjálfir að 

mestu leyti, þó oftast innan ramma skipulags vikunnar eða nokkurra vikna 

innan hvers áfanga. Hitt atriðið er að dreifnámsformið veldur því að 

umræða um veika afmörkun á milli rýma á illa við. Aftur á móti mætti 

gjarnan taka til skoðunar önnur atriði til að bæta inn í líkanið eins og 

sýnileika kennara og notkun samvinnuvettvangs á netinu svo eitthvað sé 

nefnt. Einnig segir sig sjálft að í stað hugtaksins raunvísindi í líkani Morais og 

Neves kæmu væntanlega hugtök eins og stjórnun og/eða rekstur í tilviki 

Meistaraskólans. Erfitt er að segja til um hvort nægilegur eðlismunur sé á 

vísindum annars vegar og stjórnun og rekstri hins vegar til þess að breyta 

þurfi  líkaninu, en það er ekki útilokað. 
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6.8 Megin niðurstaða 

Kennsla almennt í Meistaraskólanum er, eins og kannski í flestum 

framhaldsskólum, undir sterkum áhrifum frá kennslufræði hugrænnar-

atferlisfræði í anda Gagne (1965). Þessi hugsun er svo inngróin í kennslu 

flestra kennara, og nú á seinni árum í gæðakerfi skóla og jafnvel 

starfslýsingar kennara, að flestir nemendur ganga út frá því sem vísu að 

áfangi byggi á fasa eða fösum sem innifeli ferli sem felist í því að ná athygli, 

kynna markmið, rifja upp fyrra efni, kynna nýtt efni til sögunnar, veita 

leiðsögn og draga fram frammistöðu. Annað form veldur beinlínis óöryggi 

hjá nemendum, sérstaklega til að byrja með. 

Þetta hefðbundna form náms hefur vissulega kosti, annars hefði það 

varla náð þeirri útbreiðslu sem það hefur í dag. Fyrir utan mögulega 

rekstarhagkvæmni geta nemendurnir til dæmis oftast að einhverju leyti 

stjórnað tíma sínum sjálfir og þannig upplifað visst frelsi við námið. 

Gallarnir, aftur á móti, felast í því að kennslan getur orðið nánast vélræn og 

að félagslegir þættir eins og samskipti nemenda mæta iðulega afgangi. 

Einnig er hætt við því að ekki sé tekið á fjölbreytileika í nemendahópnum og 

þá er hætt við að þeir sitji eftir sem hafa veikari bakgrunn. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar er þó sú að kennsluhættir í 

Meistaraskólanum séu í nokkuð góðu samræmi við líkan Morais og Neves 

(2011) af kennsluháttum sem koma til móts við misjafna félagslega stöðu 

nemenda sinna. Það virðist sem sagt vera hægt að haga skólastarfi í 

fjarnámi þannig að það henti nemendum með ólíkan bakgrunn. Lykilatriðið 

er skilningur stjórnenda og kennara á þörfum og aðstæðum 

nemendahópsins, góð samskipti innan skólans og innbyggður sveigjanleiki í 

skólastarfinu. Rétt er þó að ítreka að rannsóknin segir ekki til um það hverjir 

sækjast ekki eftir skólavist og hvaða hindranir liggja þar hugsanlega að baki. 

Af viðtölum við nemendur að dæma getur námið bæði verið 

umbreytandi og valdeflandi reynsla. Námið styrkir þá í starfi, jafnframt því 

að opna þeim dyr til frekara náms og starfsþróunar. Nemendurnir taka 

námið almennt föstum tökum og reyna að fá sem mest út úr því. Þeir sækja 

ekki námið eingöngu til að ná sér í iðnmeistararéttindi þó réttindin séu 

vissulega stór hvati til námsins í upphafi og mikilvæg viðurkenning að því 

loknu.  

Mikilvægt er að allt námið sé skipulagt með þeim hætti að það hvetji 

nemendur til þess að ná árangri og til að láta drauma sína rætast. Þetta er 

sérlega mikilvægt fyrir þennan nemendahóp sem hefur mjög fjölbreyttan 

bakgrunn og misjafna námssögu að baki. Þrátt fyrir breytta kennsluhætti 
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virðist skólinn geta haft þessi áhrif á nemendur. Það er til mikils að vinna að 

skólinn haldi þessari stöðu og bæti í. 
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7 Lokaorð 

Með þessari ritgerð lýkur löngu ferli sem segja má að hafi hafist árið 2010 

þegar ég hóf aftur að kenna á framhaldsskólastigi, við Tækniskólann og 

undirskóla hans Meistaraskólann. Rannsókn minni á Meistaraskólanum er 

lokið og afurðin er þessi ritgerð sem inniheldur helstu niðurstöður 

rannsóknar minnar sem ég vona að geti nýst við frekari rannsóknir á 

þessum hluta skólakerfisins. 

Kennt verður eftir nýrri námskrá í Meistaraskólanum frá og með hausti 

2016 og ég vona að það góða í núverandi námsskipulagi og kennsluháttum 

fái að lifa áfram. Sérstaklega þarf að huga að því að áfram verði vel tekið á 

móti nemendum þegar þeir hefja námið svo að það stóra skref að hefja nám 

að nýju verði þeim yfirstíganlegt og ánægjulegt. Skólinn þarf ekki óttast 

hefðbundna kennsluhætti. Þeir virka og skapa ákveðna öryggiskennd meðal 

nemenda, sérstaklega til að byrja með. Þegar líður á námið má þó gjarnan 

reyna meira á nemendur með samvinnunámi og viðameiri verkefnum úti á 

vettvangi. Forðast ætti að setja upp áfanga sem reyna á samkeppni milli 

nemenda og að þeir hæfustu lifi af. Slíkt hefur mismunum í för með sér og 

afleiðingin gæti orðið sú að þjóðfélagið yrði af hæfum og vel menntuðum 

einstaklingum sem þrífast ekki í slíku umhverfi, bæði vegna félagslegs 

bakgrunns og annarra ástæðna. Ég mæli með að kennarar og stjórnendur 

hafi líkan Morais og Neves í huga við mótun kennsluhátta og þá sérstaklega 

á fyrstu stigum námsins. 

Þessi rannsókn tók sinn tíma, eins og gengur þegar eitthvað er skoðað í 

fyrsta sinn. Með hverju skjali og hverjum áfanga sem ég skoðaði og hverri 

manneskju sem ég ræddi við kom eitthvað nýtt í ljós sem hafði áhrif á hvert 

rannsóknin þurfti að stefna. Ég þurfti því að oft að taka beygjur og jafnvel 

snúninga á leið minni að settu marki - að marki sem sífellt var að færast til. 

Þetta var lærdómsríkt ferli sem vonandi styttir leiðina fyrir þá sem á eftir 

koma því auðvitað óska ég þess að  einhverjir taki fljótlega við keflinu og 

geri frekari rannsóknir á iðnnámi og iðnmeistaranámi á Íslandi. Þetta er 

mikilvægur málaflokkur og af nógu er að taka. 
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8 Viðauki A: Viðtalsrammar 

8.1 Viðtalsrammi fyrir kennara 

Eftirtaldar spurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar rætt var við kennara: 

 Hverjar eru þínar kennslugreinar í skólanum? 

 Geturðu lýst því almennt hvernig er að kenna þær? 

 Hvernig fer kennslan fram? 

 Hvernig er vinnu nemenda háttað? 

 Hvernig er námsmati háttað? 

 Hver er upplifun þín af staðlotunum? 

 Hafa nemendur mikið samband / spyrja þeir mikið? 

 Hvað ræður hraða yfirferða og röðun efnisins? 

8.2 Viðtalsrammi fyrir nemendur 

Eftirtaldar spurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar rætt var við 

nemendur: 

 Í hvaða námi ertu? 

 Hvernig er upplifun þín af náminu almennt? 

 Hvernig er viðmót kennara og annars starfsfólks? 

 Hvernig nýtast staðlotur og vinnustofur þér í náminu? 

 Hefurðu áhrif á hraða yfirferðar eða röðun efnis í áföngum? 

 Hvað er auðveldast/erfiðast í náminu? 

 Hvernig er hópvinnu og samvinnunámi háttað í náminu? 

 Geturðu haft áhrif á verkefnaval, form eða fyrirkomulag verkefna? 

 Hvað um þessa áfanga? (spurt verður sérstaklega út áfanga sem allir 
taka) 

o Geturðu nefnt dæmi um eitthvað vel heppnað í þessum 
áfanga? 

o Geturðu nefnt dæmi um eitthvað sem betur mætti fara? 

o Hvað er erfitt/auðvelt við þennan áfanga? 

o Hver er upplifunin af þessum áfanga í heild? 
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 Við hvað starfarðu núna? 

 Hvernig nýtist námið þér í núverandi starfi? 

 Hverju heldurðu að námið muni breyta fyrir þig í starfi? 

8.3 Viðtalsrammi fyrir stjórnendur 

Eftirtaldar spurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar rætt var við 

stjórnendur: 

 Hver er sýn þín á skólann? 

 Hvernig hefur að þínu mati tekist til við að breyta skólanum úr 
kvöldskóla í dreifskóla? 

 Hvernig hentar námskráin skólanum? 

 Hvaða gildi hafa almennar greinar í náminu? 

 Hvað gengur vel í skólanum? 

 Hvað gengur miður í skólanum? 

 Hvert er gildi staðlotna í náminu? 

 Hvernig er samskiptum þínum við kennara og nemendur háttað? 


