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Formáli	

Ritgerð	þessi	fjallar	um	starf	umsjónarkennarans	með	sérstakri	áherslu	á	hugsanleg	

tengsl	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar	og	er	hún	30	ECTS	lokaverkefni	

til	fullnaðar	M.Ed.	gráðu	í	gunnskólakennslufræðum	við	Menntavísindasviðs	Háskóla	

Íslands.	Leiðbeinandi	minn	var	Lilja	M.	Jónsdóttir,	lektor	við	Menntavísindasvið	Háskóla	

Íslands.	Sérfræðingur	var	Jónína	Vala	Kristinsdóttir	lektor	við	Menntavísindasvið	

Háskóla	Íslands.	Henni	þakka	ég	gagnlegar	ábendingar	og	athugasemdir.		

Rannsóknin	fór	fram	á	vorönn	2017.	Tekin	voru	viðtöl	og	farið	í	vettvangsathuganir	

til	fimm	umsjónarkennara.	Þeim	vil	ég	færa	innilegar	þakkir	fyrir	að	opna	skólastofuna	

sína	og	veita	mér	innsýn	inn	í	starf	sitt.		

Það	er	mikill	lærdómur	að	heyra	frá	þeim	sem	búa	að	langri	reynslu	á	vettvangi.	Í	
gegnum	kennaranámið	hefur	því	komið	sér	vel	að	vera	alin	upp	af	skólafólki	og	fá	

tækifæri	til	að	kynnast	fjölbreyttu	og	margslungnu	starfi	kennara	og	skólastjóra	frá	

fyrstu	hendi.	Foreldrum	mínum	færi	ég	innilegar	þakkir	fyrir	allar	faglegu	samræðurnar	
við	eldhúsborðið,	góðu	ráðin,	hvatningu	og	stuðning.		

Að	lokum	fær	Lilja	M.	Jónsdóttir	mínar	bestu	þakkir	fyrir	leiðsögn,	stuðning	og	

hvatningu,	ekki	aðeins	við	vinnu	þessara	verkefnis,	heldur	í	gegnum	allt	kennaranámið.	
Einlægur	áhugi	hennar	á	starfi	sínu	og	starfi	umsjónarkennarans	hefur	verið	mér	

hvatning	og	innblástur.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	
Háskóla	Íslands.		Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	

til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	

orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	

ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.		
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Ágrip	

Meginmarkmið	þessa	meistaraverkefnis	er	að	skoða	starf	umsjónarkennarans	með	

sérstakri	áherslu	á	tengslin	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar.	Horft	var	

til	heildarskipulags	og	undirbúnings	kennarans	fyrir	kennsluna,	hvaða	aðferðir	voru	

viðhafðar	í	bekkjarstjórnun	og	við	að	mynda	góðan	bekkjaranda	ásamt	því	sem	kannað	

var	hvort	fas	og	framkoma	kennarans	hefði	áhrif	á	nemendur.	Þá	var	einnig	skoðað	

hvort	námsumhverfið	hefði	áhrif	á	bekkjarstjórnun.		

Rannsóknin	var	unnin	eftir	eigindlegri	rannsóknaraðferð	með	fyrirbærafræðilegu	

sniði.	Hálfopin	viðtöl	voru	tekin	við	fimm	starfandi	umsjónarkennara	nemenda	í	3.-6.	
bekk	ásamt	því	sem	framkvæmdar	voru	vettvangsathuganir	þar	sem	fylgst	var	með	

tveimur	til	fjórum	kennslustundum	hjá	hverjum	umsjónarkennara.	Viðmælendurnir,	
fimm	konur	með	fjögurra	til	tuttugu	og	fimm	ára	starfsreynslu,	voru	valdar	með	
hentugleikaúrtaki.	

Það	hefur	jafnan	verið	talið	að	vel	undirbúinn	kennari	hafi	góð	tök	á	bekkjarstjórnun	
þó	fáar	rannsóknir	hafi	verið	gerðar	sem	skoða	sérstaklega	þessi	tengsl.	Niðurstöður	

þessarar	rannsóknar	styðja	þá	ályktun	að	gott	skipulag	hafi	jákvæð	áhrif	á	
bekkjarstjórnun.	Umsjónarkennararnir	voru	á	sama	máli	um	mikilvægi	skipulags	og	góðs	
undirbúnings	þar	sem	ólíkum	námslegum	þörfum	nemenda	er	mætt	en	þeir	töldu	

jafnframt	að	kennari	væri	fljótur	að	missa	tökin	í	skólastofunni	ef	hann	væri	

óundirbúinn.	Umsjónarkennararnir	töldu	að	vellíðan	nemenda	væri	ein	af	forsendum	
þess	að	nám	færi	fram.	Vettvangsathugun	sýndi	fram	á	að	þeir	leggja	sig	fram	við	að	

skapa	nemendum	sínum	hvetjandi	námsumhverfi	þar	sem	bæði	nemendum	og	kennara	

líður	vel.	Einlægur	áhugi	á	starfinu,	umhyggja	fyrir	nemendum,	húmor	og	gleði	eru	

meðal	þess	sem	umsjónarkennararnir	töldu	að	hefði	jákvæð	áhrif	á	andrúmsloftið	í	

skólastofunni	og	um	leið	jákvæð	áhrif	á	bekkjarstjórnun.		
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Abstract	

„Humour	and	kindness	is	perhaps	the	most	important	and	of	course	to	know	what	one	

is	going	to	do.“	

About	lesson	planning	and	classroom	management	

The	main	goal	of	this	master’s	project	is	to	investigate	the	practice	of	homeroom	

teachers	with	particular	emphasis	on	the	relationship	between	the	lesson	planning,	on	

the	one	hand,	and	classroom	management,	on	the	other.	The	focus	was	directed	
towards	the	structure	of	the	teaching	as	a	whole,	in	terms	of	general	organisation	and	

the	teachers’	planning,	as	well	as	the	methods	applied	by	the	teacher	in	order	to	

effectively	manage	the	classroom	and	ensure	a	positive	atmosphere.	Moreover,	the	

study	sought	to	reveal	to	what	extent	the	teacher’s	attitude	and	composure	influenced	
the	students’	behaviour.	Lastly,	the	question	of	whether	the	learning	environment	

impacted	the	management	of	the	classroom	was	examined.			

The	research	method	was	based	on	qualitative	research	methodologies	and	

phenomenological	theories.	Semi-structured	interviews	were	conducted	with	five	
homeroom	teachers,	working	with	grades	3-6,	as	well	as	carrying	out	field	observations	

in	which	two	to	four	lessons	were	observed	with	each	homeroom	teacher.	The	
participants,	five	women	with	work	experience	ranging	from	4-25	years,	were	selected	

by	means	of	convenience	sampling.			

An	aptly-organised	teacher	has	for	long	been	considered	well	enough	equipped	to	
grapple	with	classroom	management	despite	the	considerable	lack	of	research	that	

focuses	specifically	on	this	correlation.	The	findings	of	the	study	support	the	claim	that	

proper	organisation	and	lesson	planning	positively	impacts	classroom	management.	

The	homeroom	teachers	all	affirmed	the	importance	of	good	organisation	and	

planning,	as	well	as	offering	clear	instruction	and	ensuring	that	assignments	are	suited	

for	all	students,	where	the	students’	varying	learning	needs	are	all	met.	Furthermore,	

they	claimed	that	teachers	were	often	quick	to	lose	control	of	the	classroom	in	cases	

where	they	were	ill-prepared.	The	homeroom	teachers	believed	that	the	students’	

wellbeing	was	one	of	the	most	important	conditions	for	achieving	successful	learning.	

The	classroom	observations	revealed	that	the	teachers	make	an	asserted	effort	to	

create	an	inspiring	and	encouraging	learning	environment	for	their	students	in	which	
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both	teachers	and	students	were	able	to	thrive.	A	sincere	interest	in	their	work,	care	

for	students,	good	humour	and	joy,	are	among	the	key	aspects	that	the	homeroom	

teachers	noted	as	positively	impacting	the	classroom	atmosphere	and	at	the	same	time	
positively	figuring	into	fruitful	classroom	management	in	general.		
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1 Inngangur		

Umsjónarkennari	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	lífi	og	velferð	sérhvers	nemanda	óháð	því	

á	hvaða	aldursskeiði	nemandinn	er.	Í	kennaranámi	mínu,	bæði	í	grunn-		og	

framhaldssnámi	hefur	mikið	verið	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	hver	kennslustund	sé	vel	

skipulögð	og	undirbúin.	Þá	hefur	jafnan	verið	sagt	að	vel	undirbúinn	kennari	hafi	góð	

tök	á	stjórnun	bekkjar.	Enn	sem	komið	er	hef	ég	þó	ekki	rekist	á	rannsókn,	hvorki	

innlenda	né	erlenda,	þar	sem	þessi	tengsl	hafa	verið	sérstaklega	skoðuð.	Þrátt	fyrir	það	
er	í	fjölmörgum	rannsóknum	og	greinum	vitnaði	í	þessi	tengsl	og	yfirleitt	talið	að	

lykilatriði	í	bekkjarstjórnun	sé	skipulag	og	kennsluhættir	kennarans	(Hafdís	

Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005;	Ingvar	

Sigurgeirsson,	1999;	Rúnar	Sigþórsson,	Börkur	Hansen,	Jón	Baldvin	Hannesson,	Ólafur	
H.	Jóhannsson,	Rósa	Eggertsdóttir	og	Mel	West,	1999;	Wormeli,	2003).	Af	þessum	

ástæðum	er	áhugavert	að	skoða	hvort	tengslin	sem	ítrekað	er	vitnað	í	séu	til	staðar,	

það	er	að	segja	hvort	skipulag	kennslu	hafi	áhrif	á	bekkjarstjórnun.		

Áhugi	á	þessu	verkefni	vaknaði	í	samtali	við	Lilju	M.	Jónsdóttur	leiðbeinanda	minn,	

þegar	við	ræddum	um	reynslu	mína	í	starfi	sem	ég	stunda	samhliða	meistaranámi	mínu.	

Ég	er	stuðningsfulltrúi	á	yngsta	stigi	þar	sem	ég	fylgi	nemanda	í	flestum	námsgreinum	
og	fæ	því	tækifæri	til	þess	að	fylgjast	með	starfsháttum	nokkurra	kennara	sem	kenna	

sama	nemendahópnum.	Það	sem	einkum	hefur	vakið	athygli	mína	er	að	sami	

nemendahópur	sýnir	mismunandi	hegðun	og	þá	um	leið	viðbrögð	við	verkefnum	eftir	
því	hjá	hvaða	kennara	þeir	eru.	Sem	kennaranemi	hef	ég	séð	að	þetta	gildir	einnig	um	

aðra	aldurshópa	og	í	öðrum	skólum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Ég	hef	velt	því	fyrir	mér	

hvað	það	er	sem	hefur	þessi	áhrif.	Eru	það	kennsluhættir	kennarans,	undirbúningur	og	
framsetning	verkefna?	Er	það	eitthvað	í	fari	kennarans,	fasi	og	framkomu	sem	hefur	

þessi	ólíku	áhrif	á	nemendur?	Er	það	námsumhverfið	og	skipulag	skólastofunnar	eða	ef	

til	vill	sambland	af	öllum	þessum	þáttum?	Í	framhaldi	af	þessum	vangaveltum	hafa	
ýmsar	spurningar	vaknað	tengdar	skipulagi	kennarans	og	bekkjarstjórnun.	Hvernig	nær	

kennari	góðum	tökum	á	nemendahópnum	og	þá	um	leið	á	bekkjarstjórnun?	Þetta	er	

áleitin	spurning	og	hef	ég	velt	svarinu	fyrir	mér	þegar	ég,	sem	stuðningsfulltrúi,	fylgi	
nemanda	mínum	og	bekkjarfélögum	hans	í	kennslustundir	hjá	mismunandi	kennurum	í	

mismunandi	námsgreinum.	Ég	hef	tekið	eftir	því	að	kennararnir	virðast	skipuleggja	
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kennsluna	misítarlega	og	svo	virðist	sem	að	þeir	sem	skipuleggja	hana	mjög	vel	hafi	

betri	stjórn	á	nemendahópnum	en	hinir.	Ég	fór	því	að	velta	fyrir	mér	mögulegu	

samhengi	þarna	á	milli.	Ég	tók	einnig	eftir	því	að	kennararnir	nota	ólíkar	aðferðir	við	að	
stýra	bekkjarstarfinu,	ná	til	nemenda	og	skapa	góða	aðstæður	til	náms.	Í	framhaldi	af	

þessum	vangaveltum	mínum	langaði	mig	að	kanna	þetta	betur	og	reyna	að	leita	svara	

við	þeim.		

1.1		Rannsóknarspurning		
Meginmarkmið	þessa	meistaraverkefnis	er	að	skoða	starf	umsjónakennarans	með	

sérstakri	áherslu	á	að	kanna	hvort	tengsl	geti	verið	á	milli	skipulagningar	kennslunnar	
og	bekkjarstjórnunar	hans.	Rannsóknarspurningin	mín	er	því	eftirfarandi:	Hvernig	

birtast	tengsl	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar?	

Það	er	lærdómsríkt	að	heyra	frá	þeim	sem	búa	yfir	langri	reynslu,	kynnast	

mismunandi	aðferðum	sem	gefist	hafa	vel	í	starfi	þeirra	og	einnig	þeim	sem	ekki	hafa	
gefið	góða	raun.	Rannsóknin	sem	slík	hefur	því	hagnýtt	gildi	fyrir	mig	þar	sem	ég	fæ	

tækifæri	til	að	taka	viðtöl	við	og	fylgjast	með	kennsluháttum	reyndra	umsjónarkennara.	
Að	fara	í	vettvangsheimsóknir	gefur	mér	einnig	tækifæri	á	að	sjá	mismunandi	
námsumhverfi	og	hvaða	leiðir	kennarar	fara	til	að	skipuleggja	skólastofuna.	Þessi	

rannsókn	verður	mér	því	gott	veganesti	þegar	ég	stíg	mín	fyrstu	skref	sem	
umsjónarkennari	og	getur	vonandi	nýst	öðrum	kennurum	og	kennaranemum	á	
sambærilegan	hátt.	Ásamt	því	að	vera	lærdómsrík	fyrir	mig	mun	rannsókin	vonandi	geta	

gefið	vísbendingar	um	hvort	eins	augljós	tengsl	séu	á	milli	skipulagningar	kennslustunda	

og	bekkjarstjórnunar	og	mér	hefur	virst	þau	vera.		

1.2		Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin	skiptist	í	sex	kafla.	Fyrsti	kaflinn	hefst	á	inngangi	þar	sem	viðfangefnið	er	
kynnt	og	sagt	er	frá	ástæðu	fyrir	valinu	á	því	auk	þess	sem	greint	er	frá	

rannsóknarspurningu	og	uppbyggingu	ritgerðar.	Í	öðrum	kafla	er	fræðilegum	bakgrunni	

gerð	skil	þar	sem	fjallað	verður	um	starf	umsjónarkennarans,	skipulag	kennslu,	
bekkjarstjórnun	og	loks	námsumhverfi.	Þriðji	kaflinn	fjallar	um	aðferðafræðina	sem	

rannsóknin	byggist	á,	rannsóknaraðferð,	gagnaöflun	og	greiningu,	siðferðisleg	atriði	og	

trúverðugleika	auk	þess	sem	þátttakendur	verða	kynntir.	Í	fjórða	kafla	verður	fjallað	um	

niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	settar	eru	fram	í	anda	rannsóknaraðferðinnar	„art-
based	research“.	Í	fimmta	kafla	er	rætt	um	niðurstöðurnar	og	þær	settar	í	fræðilegt	

samhengi.	Ritgerðin	endar	á	lokaorðum.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	fræðin	sem	tengjast	viðfangsefni	þessarar	rannsóknar.	

Kaflinn	skiptist	í	fjóra	kafla:	Umsjónarkennarinn,	skipulagning	kennslu,	bekkjarstjórnun	

og	námsumhverfið	og	skólastofan.	

2.1		Umsjónarkennarinn	
Kennarastarfið	er	mikilvægt,	krefjandi	og	um	leið	fjölbreytt	starf.	Samkvæmt	lögum	um	

grunnskóla	(nr.91/2008)	og	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	meginhlutverk	

grunnskólans,	ásamt	heimilinu,	að	efla	þroska	allra	nemenda,	veita	þeim	öryggi	og	
griðarstað,	ásamt	því	að	undirbúa	nemendur	til	að	verða	virkir	þátttakendur	í	

lýðræðislegu	samfélagi.	Í	skólastarfinu	gegna	kennarar	lykilhlutverki	í	menntun	
nemenda	líkt	og	fram	kemur	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).	Þar	segir	jafnframt	að	
kennari	miðli	ekki	aðeins	þekkingu	til	nemenda	heldur	veiti	þeim	einnig	tækifæri	til	að	

efla	færni	sína	og	leikni,	hann	veki	áhuga	þeirra	á	námi	og	skapi	þeim	fjölbreyttar	
aðstæður	til	náms.	Með	vandaðri	kennslu	sem	hæfir	aldri	og	þroska	nemenda	og	tekur	
mið	af	stöðu	hvers	og	eins	aukast	líkur	á	árangri.Tilgreint	er	bæði	í	lögum	um	

grunnskóla	(nr.91/2008)	og	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	að	hver	nemandi	fái	
úthlutað	umsjónarkennara	sem	öðrum	fremur	tekur	ábyrgð	á	námi	hans	og	líðan.	

Umsjónarkennarinn	er	tengiliður	skóla	og	heimilis	þar	sem	hann	sér	um	samskipti	við	

foreldra	í	sínum	nemendahópi.	Þá	leggur	umsjónarkennarinn	sig	fram	við	að	kynnast	
nemendum	sínum	og	vekur	hjá	þeim	áhuga	á	náminu	með	fjölbreyttum	verkefnum	og	

kennsluaðferðum.		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	eru	tilgreindir	sex	grunnþættir	sem	hafa	ber	að	

leiðarljósi	í	öllu	skólastarfi.	Grunnþættirnir	eru:	Læsi,	lýðræði	og	menntun,	heilbrigði	og	

velferð,	jafnrétti,	sköpun	og	sjálfbærni.	Gefin	voru	út	hefti	sem	eiga	að	varpa	frekari	

ljósi	á	tengingu	hvers	grunnþáttar	við	skólastarfið.	Í	heftinu	Jafnrétti	(2013)	segir	að	

kennarinn	sé	fyrirmynd	fyrir	nemendur	í	samskiptum	og	með	því	að	ígrunda	eigin	

vinnubrögð	og	viðhorf	sé	hægt	að	hafa	jákvæð	áhrif	á	samskipti	í	skólastofunni,	stuðla	

að	góðum	skólabrag	og	betra	námsumhverfi.	Í	sama	streng	er	tekið	í	heftinu	Lýðræði	og	

mannréttindi	(2012)	þar	sem	segir	að	kennarinn	sem	og	starfshættir	skólans	séu	

fyrirmyndir	fyrir	nemendur	og	efla	beri	lýðræðisleg	vinnubrögð	í	skólastofunni	með	
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fjölbreyttum	kennsluháttum.	Í	heftinu	um	Jafnrétti	(2013)	er	einnig	fjallað	um	góðan	

kennara	en	það	er	sá	sem	veitir	öllum	nemendum	athygli	og	tækifæri	á	að	taka	þátt	í	

skólastarfinu	á	eigin	forsendum.	Ólíkum	þörfum	nemenda	sé	mætt	með	fjölbreyttum	
viðfangsefnum	og	kennsluaðferðum.	

Finna	má	samhljóm	í	því	sem	fram	kemur	í	Aðalnámskrá,	heftunum	um	

grunnþættina	og	í	niðurstöðum	íslenskrar	rannsóknar	sem	gerð	var	á	viðhorfum	

umsjónarkennarans	til	starfsins	síns.	Viðmælendur	rannsóknarinnar	voru	á		einu	máli	
um	mikilvægi	umhyggju	og	vellíðunar	nemenda	(Erla	Sif	Markúsdóttir	og	Lilja	M.	

Jónsdóttir,	2016).	Til	þess	að	nám	geti	farið	fram	verði	nemendum	að	líða	vel	í	

skólastofunni.	Með	því	að	vera	góð	fyrirmynd,	viðurkenna	fjölbreytileika,	grípa	í	
húmorinn	og	vera	sanngjarn	í	bland	við	ákveðni	leggi	umsjónarkennararnir	sitt	af	

mörkum	við	að	skapa	góðan	bekkjaranda.	Jákvæður	og	góður	bekkjarandi	er	að	mati	

umsjónarkennaranna	í	rannsókninni,	forsenda	fyrir	vellíðan	nemenda	og	þá	um	leið	
góðs	námsárangurs.	Af	ofansögðu	má	sjá	að	hlutverk	umsjónarkennarans	eru	

margvísleg,	bæði	stór	og	smá	og	er	því	ekki	úr	vegi	að	skoða	aðeins	betur	hvað	felst	í	því	

að	vera	umsjónarkennari	og	því	hlutverki	sem	hann	gegnir	af	fagmennsku.	

2.1.1		Hlutverk	umsjónarkennara	

Líkt	og	fram	hefur	komið	gegnir	umsjónarkennarinn	veigamiklu	hlutverki	í	skólagöngu	

nemenda	og	hefur	í	mörg	horn	að	líta	þegar	kemur	að	námi	þeirra	og	líðan	í	skóla.	Í	
skólastofunni	er	samankominn	fjölbreyttur	hópur	nemenda	með	mismunandi	styrkleika	

sem	taka	þarf	mið	af	þegar	kennslan	er	skipulögð,	en	eitt	af	hlutverkum	kennarans	er	

að	hjálpa	nemendum	að	finna	og	nýta	styrkleika	sína	og	bæta	veikleikana.	Carol	Ann	
Tomlinson	(2005)	fjallar	um	hlutverk	kennarans	í	skólastofu	þar	sem	fjölbreytileiki	

nemenda	er	mikill	og	þarfir	þeirra	mismunandi.	Þar	segir	að	kennari	geti	ýmist	lokað	
augunum	fyrir	mismunandi	þörfum	nemenda,	sett	alla	undir	sama	hatt,	gert	sömu	

kröfur	og	kennt	öllum	á	sama	hátt	eða	opnað	augun,	viðurkennt	fjölbreytileikann	og	

mætt	nemendum	þar	sem	þeir	séu	staddir	og	þar	sem	styrkleikar	þeirra	liggi.	Í	heftinu	
um	grunnþáttinn	Sköpun	(2012)	segir	að	kennari	þurfi	að	vera	óhræddur	við	að	grípa	

áhugaverð	tækifæri	sem	gefist	til	fjölbreyttra	verkefna,	leita	nýrra	leiða	í	kennslu	og	

beita	ólíkum	kennsluaðferðum	til	að	virkja	nemendur	til	þátttöku,	vekja	áhuga	og	höfða	
til	hæfni	og	færni	allra	nemenda.	Áhugavert	verður	að	sjá	hvort	kennararnir	í	minni	

rannsókn	taki	mið	af	fjölbreytileikanum	og	grípi	þau	tækifæri	sem	gefast	til	að	mæta	

ólíkum	þörfum	nemenda	sinna.		
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Í	Aðalnámskrá	(2011)	segir	að	margbreytileika	í	nemendahópnum	sé	mætt	með	

kennsluháttum	þar	sem	hver	og	einn	nemandi	fær	tækifæri	til	að	láta	ljós	sitt	skína,	

deila	skoðunum	sínum	og	reynslu.	Sama	skoðun	kemur	fram	hjá	Tomlinson	(2005)	en	
hún	segir	að	kennari	geti	notfært	sér	fjölbreytileika	í	nemendahópnum	til	þess	að	auka	

á	fjölbreytni	i	kennsluháttum.	Til	þess	að	vera	fær	um	það	segir	hún	að	kennarinn	þurfi	

að	tileikna	sér	ýmsa	færni	og	hæfni	ásamt	því	að	finna	mismunandi	leiðir	að	sama	
markmiðinu	með	því	að	sjá	fyrir	sér	hvað	gæti	farið	úrskeiðis	í	verkefninu	og	koma	í	veg	

fyrir	það.	Þá	má	sjá	sams	konar	áherslur	hjá	Hafdísi	Guðjónsdóttur,	Matthildi	

Guðmundsdóttur	og	Árdísi	Ívarsdóttur	(2005),	en	þær	segja	að	kennari	þurfi	að	hafa	

þekkingu	á	þörfum	og	reynslu	nemenda,	aðlaga	viðfangsefni	að	mismunandi	hæfni	og	

getu	nemenda	ásamt	því	að	beita	kennsluaðferðum	sem	reyna	á	ólíka	færni.	Það	sé	

jafnframt	hlutverk	kennara	að	virkja	nemendur	til	þátttöku,	hvetja	þá	til	að	spyrja	

spurninga,	ígrunda	eigið	nám	og	eiga	samræður	við	bekkjarfélaga.	Þetta	allt	þýðir	að	
kennarinn	þarf	að	búa	yfir	faglegri	þekkingu	til	að	nýta	fjölbreytileikann	í	skólastofunni	
og	draga	fram	styrkleika	hvers	nemanda.	Ef	kennari	þekkir	vel	til	nemendahópsins	

auðveldar	það	honum	að	efla	styrkleika	nemenda	með	margvíslegum	verkefnum	og	
ólíkum	leiðum	að	sömu	markmiðum.	

Í	Aðalnámskrá	(2011)	segir	að	hlutverk	umsjónarkennara	sé	bæði	að	viðhalda	góðum	

bekkjaranda	og	að	skapa	námsumhverfi	sem	sé	hvetjandi	og	styðjandi	fyrir	nemendur.	
Þar	segir	jafnframt	að	í	skólastofunni	þurfi	að	skapa	andrúmsloft	þar	sem	nemendur	

séu	óhræddir	við	að	spyrja	spurninga,	tjá	tilfinningar	sínar	og	skoðanir	og	þar	sem	
gagnkvæm	virðing	ríki	milli	nemenda.	Í	skólastofunni	eigi	því	allir	að	vera	jafningjar	þar	

sem	hver	og	einn	nemandi	er	mikilvægur.	Samkvæmt	ofansögðu	er	hlutverk	

umsjónarkennara	fjölþætt.	Hann	þarf	að	búa	yfir	faglegri	þekkingu	til	að	geta	mætt	

margvíslegum	þörfum	nemenda	í	skólastofunni	og	gæta	þess	að	kennsluaðferðir	og	

verkefni	höfði	til	þekkingar	og	færni	allra	nemenda.	Það	er	einnig	í	höndum	
umsjónarkennarans	að	tileinka	sér	þá	færni	sem	þarf	til	að	ná	góðri	bekkjarstjórnun	þar	

sem	traust	og	virðing	ríkir	milli	kennara	og	nemenda	og	þar	sem	líðan	nemenda	er	sett	í	

forgang.	Það	verður	áhugavert	að	sjá	hvað	viðmælendur	mínir	telja	vera	mikilvægast	í	
hlutverki	sínu	sem	umsjónarkennari.		

2.1.2		Fagmennska	kennara	

Á	sviði	menntamála	eru	kennarar	sérfræðingar	sem	kenna	og	miðla	þekkingu	til	

nemenda	(Kennarasamband	Íslands,	2014).	Fagmennska	kennara	byggir	á	
sérfræðimenntun,	faglegri	þekkingu	og	kunnáttu,	viðhorfi,	áhuga	og	þeim	siðareglum	

sem	lagðar	eru	starfsgreinni	til	grundvallar	(Aðalnámskrá,	2011).		
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Trausti	Þorsteinsson	(2003)	telur	að	sem	fagmenn	þurfi	kennarar	að	vera	fúsir	til	að	

mæta	auknum	kröfum	samfélagsins	til	skóla	og	menntunar	með	velferð	nemenda	að	

leiðarljósi	og	bregðast	við	ólíkum	þörfum	þeirra,	vekja	og	viðhalda	áhuga	á	námi	og	
þekkingaröflun.		

Að	mati	Shulman	(1986)	þarf	kennari	að	búa	yfir	ákveðinni	sérfræðiþekkingu	til	að	

geta	sinnt	kennslunni	af	fagmennsku	og	á	árangursríkan	hátt.	Sérfræðiþekkingu	skiptir	

hann	í	þrjá	flokka:	i)	Kennarinn	þarf	að	þekkja	og	skilja	inntak	námsefnisins	sem	hann	
ætlar	að	kenna	(e.	content	knowledge).	ii)	Til	þess	að	námið	beri	árangur	fyrir	

nemendur	verður	kennarinn	að	hafa	þekkingu	á	kennslufræðinni	(e.	pedagogical	

content	knowledge)	og	geta	valið	aðferðir	og	leiðir	sem	gera	námið	skiljanlegt	fyrir	
nemendur.	iii)	Nauðsynlegt	er	fyrir	kennara	að	gera	sér	grein	fyrir	fyrri	þekkingu	og	

skilningi	nemenda	og	geta	byggt	á	þegar	kennsla	er	undirbúin.	Þekking	á	námskránni	(e.	

curricular	knowledge)	er	einnig	mikilvæg.		

Niðurstöður	rannsóknar	sem	Ball,	Hill	og	Bass	(2005)	gerðu	meðal	

stærðfræðikennara	renna	stoðum	undir	hugmyndirnar	sem	Shulman	(1986)	setti	fram	

um	sérfræðiþekkingu	kennarans,	en	niðurstöðurnar	sýndu	tengsl	milli	þekkingar	
kennarans	á	námsgreininni	og	árangurs	nemenda.	Til	þess	að	nám	geti	farið	fram	þurfi	
kennarinn	að	útskýra	viðfangsefnið,	hlusta	á	nemendur	og	skoða	vinnu	þeirra	til	að	

komast	að	því	hvar	þeir	lenda	í	vandræðum.	Auk	þess	sem	hann	þurfi	að	hafa	góða	
þekkingu	á	námsefninu	til	að	svara	spurningum	og	vangaveltum	nemenda.	Að	mati	Ball	
og	félaga	(2005),	er	eitt	að	koma	auga	á	villuna	sem	nemandi	gerir,	en	árangursríkur	

kennari	(e.	effective	teacher)	sé	sá	sem	finnur	rót	vandans	og	bregðist	við	honum.	Að	

hafa	faglega	þekkingu	og	skilning	á	námsgreininni	hafi	því,	samkvæmt	niðurstöðum	
þeirra,	áhrif	á	námsárangur	nemenda	og	gæði	kennslunnar.		

Hljómgrunn	með	hugmyndum	Ball	o.fl.	(2005)	annars	vegar	og	Shulman	(1986)	hins	

vegar	má	finna	í	skrifum	Berliner	(2001)	en	hann	telur	að	afburða	kennari	(e.	expert	
teacher)	sem	hafi	yfirgripsmikla	þekkingu	og	reynslu	á	því	að	kenna	ákveðna	námsgrein,	

eigi	auðveldar	með	að	grípa	tækifæri	sem	gefist	í	skólastofunni	og	sveigja	út	af	

brautinni	án	þess	að	tapa	inntaki	kennslunnar.	Það	sem	greini	afburða	kennara	frá	
góðum	kennara,	að	mati	Berliner,	er	til	að	mynda	hvernig	kennarinn	túlki	námsefnið	og	

fylgist	með	og	bregðist	við	uppákomum	í	skólastofunni.		

Ein	af	undirstöðum	sérfræði	kennara	er	gagnrýnið	sjálfsmat	og	ígrundun.	Kennari	
þarf	að	vera	tilbúinn	til	að	horfa	gagnrýnið	á	starfshætti	sína	og	ígrunda	leiðir	til	að	

bæta	sig	í	starfi	með	velferð	nemenda	í	fyrirrúmi	(Rúnar	Sigþórsson,	Börkur	Hansen,	Jón	

Baldvin	Hannesson,	Ólafur	H.	Jóhannsson,	Rósa	Eggertsdóttir	og	Mel	West,	1999).	
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Berliner	(2001)	telur	að	meðvitaður	og	vandlegur	undirbúningur	kennslunnar	eða	það	

sem	hann	kallar	„deliberate	practice“,	sé	nauðsynlegur	þáttur	í	ferlinu	að	verða	mjög	

góður	eða	jafnvel	afburða	kennari.	Með	deliberate	practice	á	Berliner	við	að	kennari	
skoði	vandlega	ákveðna	þætti	í	kennslu	sinni	sem	hann	vill	bæta	og	vinni	markvisst	að	

því.	Með	því	til	dæmis	að	kenna	aftur	sama	viðfangsefni	gefist	kennara	færi	á	að	

ígrunda	það	sem	ekki	gafst	vel	og	vinna	markvisst	að	því	að	bæta	þau	atriði.			

Anna	Kristín	Sigurðardóttir	(2013)	leggur	áherslu	á	mikilvægi	ígrundunar	kennarans	

og	að	honum	sé	veitt	tækifæri	til	að	vega	og	meta	árangur	kennslunnar	og	kennslu	

annarra	með	samstarfsfólki	sínu.	Hún	telur	jafnframt	að	með	sameiginlegri	ígrundun	

verði	til	ný	þekking	sem	bæti	vinnubrögð	og	stuðli	að	auknum	árangri	og	virkni	
nemenda.	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	(2002)	tekur	undir	mikilvægi	ígrundunar,	en	hún	

telur	að	bæði	eigi	að	styðja	kennara	og	hvetja	til	að	ígrunda	kennsluna	sína,	það	sé	leið	

til	að	leggja	mat	á	það	hvernig	til	tókst	og	einnig	leið	til	að	bæta	sig	í	starfi.	Ásamt	
ígrundun	telur	Sigrún	samvinnu	kennara	vera	grundvallaratriði.	Í	gegnum	samvinnu	

gefist	kennurum	tækifæri	til	að	skiptast	á	skoðunum,	deila	markmiðum	og	reynslu	og	

finna	nýjar	leiðir	að	settu	marki.	Trausti	Þorsteinsson	(2003)	er	á	sama	máli	og	Sigrún	en	
hann	álítur	að	samstarf	kennara	styrki	faglega	ábyrgð	þeirra	að	því	leyti	að	í	kjölfar	

ígrundunar	leitar	kennari	eftir	samráði	við	aðra	þá	sem	að	skólastarfinu	standi.	

Samvinnan	fari	þó	ekki	aðeins	fram	milli	kennara	heldur	einnig	við	nemendur	og	
foreldra.	Sigrún	(2002)	telur	að	það	sé	á	faglegri	ábyrgð	kennara	að	efla	og	virkja	

foreldra	til	að	hafa	áhrif	á	skólastarfið.	Trausti	(2003)	tekur	í	sama	streng	en	hann	álítur	
að	skólastarfið	varði	ekki	aðeins	þá	sem	innan	veggja	hans	starfi,	heldur	einnig	foreldra	

og	því	beri	að	hafa	þá	með	í	ráðum	þegar	ákvarðanir	eru	teknar	varðandi	nám	og	

skólastarf.	Þessar	hugmyndir	samræmast	því	sem	kemur	fram	í	Aðalnámskrá	(2011)	um	

foreldrastarf.		Af	þessu	má	það	vera	ljóst	að	ígrundun,	samræður	og	samtal	um	

kennsluna	styrki	kennarann	sem	fagmann.			

Good	og	Brophy	(2003)	leggja	áherslu	á	mikilvægi	samvinnu	og	faglegrar	umræðu	

kennara	líkt	og	þau	Sigrún	(2002)	og	Trausti	(2003).	Þeir	fjalla	um	nauðsyn	þess	að	í	

skólanum	vinni	kennarar	saman	að	því	að	skapa	jákvætt	námsumhverfi.	Ekki	þurfi	allir	
að	haga	kennslunni	á	sama	hátt,	en	þó	sé	mikilvægt	að	vita	hvernig	aðrir	kenna	til	þess	

að	hægt	sé	að	skipuleggja	hæfilega	ögrandi	námsefni	í	samræmi	við	fyrri	þekkingu	og	

færni	nemenda.	Fagleg	samvinna	og	ígrundun	nýtist	því	kennurum	í	undirbúningi	
kennslu.	Það	má	finna	hugmyndum	Goods	og	Brophys	hljómgrunn	í	flokkun	Shulmans	

(1986)	á	sérfræðiþekkingu	kennarans	og	mikilvægi	þess	að	kennari	þekki	vel	til	

námsefnisins	sem	nemendur	hafa	áður	lært.		
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Í	gegnum	samræður	lærum	við	hvert	af	öðru,	leitum	lausna	á	vandamálum	og	

finnum	þeim	góðan	farveg.	Með	faglegri	samvinnu	má	leita	leiða	til	að	bæta	

skólastarfið,	styrkja	og	efla	menntun	nemenda	og	þá	um	leið	fagmennsku	kennara.	Það	
verður	áhugavert	að	sjá	hvort	þessir	þættir	komi	fram	í	svörum	viðmælenda	minna.		

2.1.3		Teymiskennsla		

Það	er	þekkt	fyrirkomulag	í	skólum	hér	á	landi	að	kennarar	vinni	saman	í	teymum.	

Teymiskennsla	(e.	team	teaching)	er	þegar	tveir	eða	fleiri	kennarar	kenna	sama	
nemendahópnum	á	sama	tíma.	Þeir	bera	sameiginlega	ábyrgð	á	nemendum,	

undirbúningi	kennslunnar	og	framkvæmd	(Goetz,	2000).	Þegar	unnið	er	í	teymi	standa	

kennarar	því	ekki	einir	heldur	hafa	þeir	stuðning	af	fleiri	kennurum	sem	kenna	sama	

nemendahópi	og	geta	leitað	ráða	eða	veitt	ráðleggingar	og	skipst	á	hugmyndum	og	

reynslu	sem	nýtist	við	skipulagningu	kennslunnar	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013;	

Goetz,	2000).	Í	teymiskennslu	gefst	kennurum	einnig	færi	á	að	fylgjast	náið	með	virkni	

og	hegðun	nemenda	á	meðan	samkennarinn	kennir	ásamt	því	að	samstarfið	veitir	
möguleika	á	að	skipta	nemendahópnum	í	fámennari	hópa	þar	sem	þeir	sinna	ólíkum	

verkefnum	sem	hæfa	getu	þeirra	og	þroska.	Teymiskennsla	er	veigamikill	þáttur	í	þróun	

einstaklingsmiðaðs	náms	þar	sem	kunnátta	og	færni	hvers	kennara	nýtist	vel	(Anna	

Kristín	Sigurðardóttir,	2007).		

Teymi	er	ekki	aðeins	skipað	þeim	sem	kenna	inni	í	sömu	skólastofu	heldur	getur	það	

einnig	verið	skipað	kennurum	mismunandi	faggreina.	Þeir	kenna	þá	sama	

nemendahópnum	en	á	ekki	á	sama	tíma.	Algengt	er	að	kennarar	sem	kenna	sama	

árgangi	en	sitthvorum	bekknum,	myndi	saman	teymi.		

Í	rannsókninni	Starfshættir	í	grunnskólum	við	upphaf	21.	aldar	(Gerður	G.	

Óskarsdóttir,	2014)	voru	þátttakendur	spurðir	út	í	samstarf	kennara.	Þátttökuskólanir	
skiptust	annars	vegar	í	teymiskennsluskóla	þar	sem	áhersla	er	á	teymiskennslu	og	hins	

vegar	í	skóla	þar	sem	áhersla	er	bekkjarkennslu	(e.	whole	class	instruction).	Með	

bekkjarkennslu	er	átt	við	að	hver	kennari	beri	þungann	af	kennslu	hjá	sínum	
nemendahópi.	Flestir	kennararnir	töldu	samstarf	mikilvægt,	þó	að	umfang	samstarfsins	

hafi	verið	með	ólíkum	hætti.	Mest	var	um	samstarf	kennara	á	yngsta	stigi,	en	úr	því	dró	

á	miðstigi	og	reyndist	það	minnst	á	unglingastigi.	Algengast	var	að	kennarar	kæmu	
saman	til	að	fjalla	um	undirbúning	kennslunnar,	bekkjarstjórnun	og	agamál	fylgdu	þar	á	

eftir	ásamt	vali	á	námsefni.	Niðurstöður	bentu	einnig	til	þess	að	í	

teymiskennsluskólunum	væru	kennsluhættir	og	námsmat	fjölbreyttara	og	nemendur	
höfðu	einnig	meiri	áhrif	á	nám	sitt	til	að	mynda	með	vali	á	viðfangsefni	en	í	öðrum	
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skólum.	Líkt	og	niðurstöður	Starfsháttarannsóknarinnar	(2014)	benda	til	telur	Goetz	

(2000)	að	samstarf	kennara	hafi	ávinning	fyrir	nemendur.	Tveir	eða	fleiri	kennarar	sem	

kenna	saman	í	einni	skólastofu	gefi	nemendum	kost	á	ólíkum	útskýringum	á	verkefnum,	
fjölbreyttum	kennsluháttum	og	þeir	heyri	mismunandi	skoðanir.	Með	jákvæðum	

vinnubrögðum,	virðingu	og	trausti	sýni	kennarar	nemendum	hvernig	farsæl	samvinna	

fer	fram.	

Í	rannsókn	sem	Jónína	Vala	Kristinsdóttir	(2010)	gerði	á	þróunarstarfi	bekkjarkennara	

um	stærðfræðinám	voru	kennararnir	sammála	um	að	faglega	umræðan	sem	fylgdi	

samstarfinu	hefði	styrkt	þá	sem	kennara	og	haft	jákvæð	áhrif	á	kennsluhætti	þeirra.	Í	

góðu	teymi	komi	saman	kennarar	með	mismunandi	bakgrunn	og	reynslu,	þekkingu	og	
hæfni.	Hver	kennari	hafi	sína	styrkleika	og	veikleika	en	það	er	einmitt	einn	helsti	kostur	

teymisvinnu	að	mati	Wormeli	(2003).	Með	góðri	samvinnu	og	skipulagi	fái	hæfileikar	

hvers	og	eins	að	njóta	sín,	líkt	og	viðmælendur	Jónínu	Völu	upplifðu	í	rannsókninni.		

Teymiskennsla	getur	einnig	haft	sína	ókosti.	Að	vinna	náið	með	öðrum	kennara	getur	

reynst	mörgum	krefjandi	þegar	kennsluhættir	þeirra	og	skoðanir	eru	mismunandi.	Erfitt	

er	að	vinna	í	nánu	samstarfi	með	kennara	sem	er	ósveigjanlegur,	neikvæður	og	ekki	
tilbúinn	til	þess	að	koma	til	móts	við	samkennara	sinn.	Neikvæð	spenna	sem	myndast	
getur	haft	áhrif	á	nám	og	líðan	nemenda	(Goetz,	2000;	Wormeli,	2003).	Ólíkir	

kennsluhættir	og	mismunandi	skoðanir	geta	hins	vegar	skapað	fjölbreytni	og	styrkt	
teymið.	Til	þess	að	ávinningur	samstarfsins	verði	sem	mestur	verði	að	skapa	traust	
innan	teymisins.	Forsenda	þess	að	fagleg	og	gagnrýnin	umræða	fari	fram	er	gagnkvæmt	

traust	og	virðing	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013;	Goetz,	2000).				

Öflugt	teymi	byggt	á	traustum	grunni	og	faglegri	umræðu	veitir	kennurum	tækifæri	

til	að	læra	hver	af	öðrum,	læra	af	reynslu	annarra	og	fá	um	leið	nýjar	hugmyndir.	Segja	

má	að	umræður	samkennara	veiti	einnig	möguleika	á	að	finna	lausnir	við	vandamálum	

sem	kunna	að	koma	upp	í	líflegu	og	fjölbreyttu	skólastarfi.	Það	verður	áhugavert	að	vita	
hvort	og	í	hvernig	teymi	viðmælendur	mínir	taka	þátt	í	og	hvernig	slíkt	samstarf	nýtist	

þeim	í	starfi.		

2.1.4		Fas	og	framkoma	

Fas	og	framkoma	kennara	getur	haft	mikið	að	segja	um	bekkjarstjórnun	og	hvernig	
kennarinn	nær	til	nemendahópsins.	Ingvar	Sigurgeirsson	(2013)	fjallar	um	fas	og	

framkomu	kennarans,	en	undir	það	fellur	til	að	mynda	áhugi	kennarans;	áhuginn	sem	

hann	hefur	á	starfi	sínu,	námsefninu	sem	hann	kennir	og	sá	einlægi	áhugi	sem	hann	
sýnir	nemendum	sínum.	Hvernig	kennarinn	tjáir	sig,	beitir	röddinni	og	virkri	hlustun,	
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hrósar	nemendum	og	vekur	og	viðheldur	áhuga	þeirra	á	náminu,	eru	atriði	sem	Ingvar	

telur	afar	mikilvæg.	Svipuð	áhersluatriði	má	finna	hjá	Denis	Hayes	(2008),	en	hann	telur	

líkamstjáningu	(e.	body	language)	gegna	stóru	hlutverki	í	kennslunni.	Með	
líkamsstellingu,	augnsambandi,	handahreyfingum	og	beitingu	raddarinnar	sendum	við	

ákveðin	skilaboð	til	umhverfis	okkar	sem	nemendur	lesi	í	og	túlka.		

Ef	vel	tekst	til	má	skapa	eftirvæntingu	og	áhuga	hjá	nemendum	með	réttri	

raddbeitingu,	látbragði	og	handabendingum	og	ekki	síst	með	augnaráðinu	(Hayes,	
2008).	Ingvar	Sigurgeirsson	(2013)	ræðir	þessi	atriði	einnig	og	bætir	við	að	auk	þess	sé	

mikilvægt	að	kennarinn	sé	samkvæmur	sjálfum	sér,	beri	virðingu	fyrir	starfi	sínu,	sé	

glaðlyndur,	jákvæður,	taki	sig	ekki	of	hátíðlega	og	sýni	nemendum	sínum	að	það	sé	í	lagi	
að	gera	mistök,	því	við	getum	öll	lært	af	mistökum	okkar	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	

Það	verður	því	forvitnilegt	að	vita	hvað	viðmælendur	mínir	hafa	um	fas	og	framkomu	

kennarans	að	segja	og	hvort	þessi	atriði	sem	nefnd	hafa	verið	birtist	í	kennslu	hjá	þeim.		

2.2		Skipulagning	kennslu	
Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	skoða	hugsanleg	tengsl	milli	skipulagningar	kennslu	
og	bekkjarstjórnunar.	Með	það	í	huga	verður	í	þessum	kafla	fjallað	um	það	sem	felst	í	
skipulagi	kennslunnar.	

Að	kenna	námsgrein	og	námsefni	í	fyrsta	skipti	eða	hitta	nýjan	nemendahóp	reynist	
mörgum	kvíðvænlegt.	Gott	skipulag	og	góður	undirbúningur	er	yfirleitt	talið	gott	ráð	til	

að	róa	strekktar	taugar	(University	of	Technology	Sidney,	2016).	Ingvar	Sigurgeirsson	
(1999)	fjallar	ítarlega	um	skipulag	kennslu	í	bók	sinni	Að	mörgu	er	að	hyggja.	
Samkvæmt	skilgreiningu	hans	felur	skipulagning	kennslu	í	sér	heildarundirbúning	

kennarans	áður	en	kennslustund	hefst,	það	er	að	segja	allar	ákvarðanir	sem	teknar	eru	

um	kennsluna;	hvaða	viðfangsefni	verði	fyrir	valinu,	hvaða	námsefni	eigi	að	nota	og	

hvaða	kennsluaðferðum	eigi	að	beita.	Auk	þess	þurfi	að	ákveða	hversu	löngum	tíma	eigi	
að	verja	í	undirbúning,	hvert	sé	markmið	kennslustundarinnar	og	hversu	ítarlega	hún	sé	

skipulögð.	Kennarinn	þurfi	einnig	að	spyrja	sig	hvernig	eigi	að	vekja	áhuga	nemenda,	

gefa	þeim	fyrirmæli	og	hvernig	verkefni	myndu	hæfa	getu	þeirra.	Þá	þurfi	kennarinn	að	
ákveða	hvernig	skipulag	skólastofunnar	styðji	við	þá	kennsluhætti	sem	á	að	nota.	Segja	

má	að	þetta	séu	aðeins	dæmi	um	það	sem	kennarinn	þarf	að	hafa	í	huga	þegar	sest	er	

niður	og	skólastarfið	undirbúið.		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	segir	að	starfshættir	skólans,	skipulag	og	

kennsluaðferðir	eigi	að	veita	öllum	nemendum	bestu	aðstæðurnar	til	náms	og	þroska.	

Taka	þurfi	mið	af	þroska	nemenda,	reynslu	og	færni	þegar	kennslan	er	skipulögð	og	
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velja	kennsluaðferðir	sem	hæfa	að	aldri	þeirra	og	efla	áhuga	á	námi	og	menntun.	

Kennsluaðferðirnar	sem	valdar	séu	þurfi	einnig	að	stuðla	að	félagsfærni	og	samvinnu	

nemenda	þar	sem	lýðræðisleg	vinnubrögð	séu	höfð	að	leiðarljósi	ásamt	því	að	
samræmast	þeim	hæfniviðmiðum	sem	tilgreind	séu	og	stefnt	sé	að.		

Það	er	því	margt	sem	hafa	þarf	í	huga	þegar	kennslan	er	skipulögð.	Nemendur	eru	

ólíkir	og	læra	því	á	ólíkan	hátt.	Kennari	sem	er	meðvitaður	um	fjölbreytni	

nemendahópsins	finnur	mismunandi	leiðir	að	sama	takmarkinu	og	hjálpar	um	leið	
nemandanum	að	finna	námsaðferð	sem	hentar	færni	hans	og	getu	(Tomlinson,	2014).	

Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	(2005)	telja	að	þegar	kennslan	sé	skipulögð	þurfi	að	gæta	þess	

að	tíminn	nýtist	nemendum	og	kennara	sem	best.	Þá	þurfi	nemendur	að	átta	sig	á	
tilgangi	námsins	og	fá	val	um	framkvæmd	og	úrlausn	verkefnis.	Svipað	kemur	fram	hjá	

Ingvari	Sigurgeirssyni	(1999),	en	hann	telur	að	gefa	ætti	nemendum	kost	á	að	velja	

viðfangsefni	og	hafa	áhrif	á	hvaða	viðfangsefni	eða	verkefni	verði	tekin	fyrir.			

Nokkrar	rannsóknir,	bæði	íslenskar	og	erlendar	hafa	verið	gerðar	þar	sem	skipulag	

kennslu	og	hvernig	kennarar	hátta	undirbúningi	sínum	fyrir	kennslustund	er	til	

skoðunar.	Í	fyrrnefndri	Starfsháttarannsókn	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014)	voru	
kennsluhættir	í	20	grunnskólum	kannaðir.	Í	viðtölum	og	spurningarkönnun	voru	
kennarar	meðal	annars	spurðir	út	í	undirbúning	kennslunnar.	Þar	kom	fram	að	flestir	

leggi	þeir	áherslu	á	samstarf	við	aðra	kennara	þegar	kennslan	er	undirbúin,	sem	þeir	
ýmist	hitti	daglega	eða	vikulega.	Í	undirbúningi	styðjist	kennarar	fremur	við	
skólanámskrá	en	Aðalnámskrá	grunnskóla	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	

Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014).	Í	svo	umfangsmikilli	rannsókn	

kemur	á	óvart	hversu	lítið	var	farið	ofan	í	saumana	á	því	í	hverju	undirbúningur	
kennslunnar	sjálfrar	væri	fólginn.	Áherslan	var	meira	á	hvort	kennarar	ættu	í	samstarfi	

og	hvað	fælist	í	samstarfinu	og	hvort	notast	væri	við	skóla-	eða	aðalnámskrá.		

Veturinn	2006-2007	gerði	Hafsteinn	Karlsson	rannsókn	meðal	tuttugu	og	fjögurra	

kennara	frá	Íslandi	og	Finnlandi	þar	sem	sjónum	var	meðal	annars	beint	að	undirbúningi	

kennslunnar.	Í	niðurstöðum	kom	meðal	annars	fram	að	ólíkt	þeim	finnsku	eru	íslensku	

kennararnir	ekki	mikið	að	velta	fyrir	sér	hvaða	kennsluaðferðum	þeir	ætla	að	beita	í	
kennslunni.	Flestir	íslensku	kennararnir	í	rannsókninni	treystu	á	kennslubókina	við	

undirbúning	og	stýrði	hún	jafnframt	kennslunni	fremur	en	kennarinn	sjálfur	(Hafsteinn	

Karlsson,	2009).	Velta	má	fyrir	sér	hvort	og	þá	hvaða	áhrif	slík	kennsla	hefur	á	

bekkjarstjórnunina	því	í	rannsókn,	þar	sem	viðhorf	umsjónarkennara	til	hlutverks	síns,	
ábyrgðar	og	skyldu	var	kannað	(Erla	Sif	Markúsdóttir	og	Lilja	M.	Jónsdóttir,	2016)	kom	

fram	að	gott	skipulag	og	góður	undirbúningur	væri	afar	mikilvægt	atriði	í	allri	
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bekkjarstjórnun.	Þátttakendur	í	þeirri	rannsókn	töldu	að	ef	eitthvað	færi	úrskeiðis	væri	

ráð	að	hafa	varaáætlun	því	ef	nemendur	skynji	að	kennarinn	sé	ekki	með	sitt	á	hreinu,	

fari	allt	á	annan	endann	í	skólastofunni.			

Á	fimmtán	ára	tímabili	gerði	Dr.	Robert	J.	Walker	(2008)	rannsókn	meðal	

kennaranema,	sem	hann	kenndi,	á	því	hvað	einkenndi	þá	kennara	sem	höfðu	mest	áhrif	

á	þeirra	skólagöngu.	Meira	en	1000	kennaranemar	víðsvegar	að	úr	heiminum	tóku	þátt	

í	rannsókninni	og	kom	í	ljós	að	það	voru	tólf	atriði,	bæði	fagleg	og	persónuleg,	sem	
einkenndu	þá	kennara	sem	þóttu	hafa	mest	áhrif.	Það	sem	flestir	nefndu	var	kennari	

sem	mætti	vel	undirbúinn	í	kennslustund,	sem	væri	jákvæður,	með	hóflegar	væntingar	

til	nemenda,	væri	skapandi	og	sanngjarn	í	framkomu	við	nemendur,	svo	dæmi	séu	
nefnd.	Samkvæmt	þessari	rannsókn	hefur	því	vel	undirbúinn	kennari	mikil	og	jákvæð	

áhrif	á	upplifun	nemenda	sinna	af	skólagöngunni.		

Það	verður	áhugavert	að	sjá	hvað	viðmælendur	mínir	hafa	um	skipulag	kennslunnar	

að	segja	í	rannsókninni.			

2.2.1		Markmið	

Markmiðasetning	í	kennslu	er	álitin	afar	mikilvæg	en	Ingvar	Sigurgeirsson	(1999)	telur	

að	skýr	markmið	séu	grundvöllur	þess	að	nemendur	sjái	tilgang	námsins	og	hvert	

endatakmarkið	sé.	Markmiðin	séu	jafnframt	grunnurinn	að	námsmati	og	mikilvægt	
verkfæri	fyrir	kennara	þegar	námsefnið	er	kynnt	foreldrum.	Til	þess	að	markmiðin	virki	

sem	skyldi	verði	þau	að	hæfa	fyrri	þekkingu	og	færni	nemenda,	að	sama	skapi	þurfi	þau	

að	vera	nemendum	skýr	í	upphafi	kennslustundar,	ekki	síður	en	kennaranum	(Rúnar	
Sigþórsson	o.fl.	1999).	Rannsóknir	sýna	fram	á	jákvæð	áhrif	vel	skilgreindra	markmiða	á	

kennslu	og	áhuga	nemenda	á	náminu	(Kindsvatter,	Wilen	og	Isher,	1992)	auk	þess	sem	

niðurstöður	benda	til	þess	að	skýr	fyrirmæli,	þar	sem	nemendur	viti	til	hvers	er	ætlast	
af	þeim,	sé	eitt	af	lykilatriðum	árangursríkrar	kennslu	(Berliner,	1987a).		

Kennarar	þurfa	að	hafa	ákveðin	lykilatriði	í	huga	þegar	árangursrík	kennslustund	er	

skipulögð	að	áliti	Hayes	(2008).	Hann	segir	að	ákveðin	og	skýr	markmið	um	það	sem	
nemendur	eigi	að	læra	skipi	stórt	hlutverk	þegar	kennslustundin	sé	undirbúin	ella	verði	

tíminn	ómarkviss	og	óljóst	verði	nemendum	til	hvers	sé	ætlast	af	þeim.	Markmiðin	geti	

ýmist	verið	fyrir	eina	kennslustund	eða	nokkrar	kennslustundir,	svokallaða	lotu,	þar	sem	
unnið	sé	að	sama	takmarkinu	yfir	lengra	tímabil.	Hayes	leggur	áherslu	á	að	

kennsluskipulag	taki	mið	af	námskrá,	bæði	aðalnámskrá	og	skólanámskrá,	þar	sem	

tilgreind	eru	þau	viðmið	sem	stefna	eigi	að	fyrir	ákveðinn	aldur	nemenda.	Segja	má	að	
það	sama	gildi	hér	á	landi,	því	samkvæmt	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	ber	hverjum	
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skóla	að	gefa	út	skólanámskrá	þar	sem	stefna	aðalnámskrár	er	aðlöguð	að	

nemendahópi	og	starfsháttum	skólans.	Í	mörgum	skólum	er	auk	þess	bekkjarnámskrá	

þar	sem	sett	hafa	verið	niður	hæfniviðmið	fyrir	hvern	árgang	sem	kennarar	eiga	að	
styðjast	við	þegar	þeir	undirbúa	kennsluna.	

Þarna	sést	að	samhljómur	er	með	fræðimönnum	og	rannsóknum	varðandi	mikilvægi	

þess	að	kennarar	setji	kennslunni	markmið	í	samræmi	við	þau	viðmið	sem	sett	eru	í	

námskrám.	Vel	útlistuð	markmið	hjálpa	nemendum	að	sjá	tilgang	verkefnisins	sem	lagt	
er	fyrir,	jafnt	sem	kennurum	og	að	halda	ákveðinni	stefnu	í	undirbúningi	kennslunnar.		

2.2.2		Vegvísir	að	kennslustund	

Segja	má	að	kennsluáætlun	sé	nokkurs	konar	vegvísir	(e.	road	map)	að	
kennslustundinni	þar	sem	fram	kemur	inntak	kennslunnar,	það	er	að	segja	hvað	eigi	að	

kenna,	hvaða	námsgögn	eigi	að	nota	og	hvaða	kennsluaðferðum	(e.	instructional	

strategies)	eigi	að	beita	(Milkova,	2016).	Kennsluáætlun	er	ýmist	langtímaáætlun	fyrir	
heila	önn,	jafnvel	heilt	skólaár	eða	styttri	áætlun	fyrir	ákveðið	viðfangsefni	eða	einstaka	
kennslustundir	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).		

Áður	en	hafist	er	handa	við	gerð	kennsluáætlunar	telur	Milkova	(2016)	að	kennari	

þurfi	að	gera	sér	grein	fyrir	hvaða	þekkingu,	skilning	og	færni	nemendur	eigi	að	búa	yfir	

við	lok	kennslunnar.	Að	hvaða	markmiði	sé	stefnt,	líkt	og	þeir	Hayes	(2008)	og	Ingvar	
(1999)	álíta	veigamikinn	þátt	í	undirbúningi	kennslunnar.	Jafnframt	þurfi	kennarinn	að	

vita	hvaða	þekkingu	nemendur	búi	yfir	nú	þegar	og	byggja	kennsluna	á	þeirri	vitneskju.	

Við	gerð	kennsluáætlunarinnar	þurfi	meðal	annars	að	ákveða	hvernig	eigi	að	hefja	
kennslustund	og	vekja	áhuga	nemenda	á	viðfangsefninu	auk	þess	að	áætla	tímalengd	

verkefna.	

Rúnar	Sigþórsson	o.fl.	(1999)	telja	þrjá	lykilþætti	snerta	skipulag	kennslunnar.	Í	fyrsta	

lagi,	líkt	og	þeir	Hayes	(2008)	og	Ingvar	Sigurgeirsson	(1999)	halda	fram,	eru	markmiðin	

sem	kennari	setur	fyrir	kennsluna	veigamikill	hluti	af	undirbúningnum.	Í	öðru	lagi	er	það	

efni	og	inntak	kennslunnar,	en	það	ræðst	af	settum	markmiðum	og	færni	nemenda.	Í	
þriðja	lagi	er	það	kennslaðferðin	og	þar	með	vinnubrögð	nemenda.	Þessir	þrír	þættir	

samrýmast	vel	því	sem	kemur	fram	í	Aðalnámskrá	(2011).		

Það	er	því	með	markmiðin	og	námskrána	í	huga,	ásamt	fyrri	þekkingu	nemenda,	sem	
kennarinn	velur	þá	kennsluaðferð	eða	kennsluaðferðir	sem	hann	telur	að	styðji	sem	

best	við	þau	hæfniviðmið	eða	markmið	sem	keppt	er	að.	Ingvar	(2013)	skilgreinir	

kennsluaðferð	„sem	það	fyrirkomulag	sem	kennari	kýs	að	hafa	á	kennslu	sinni,	
samskiptum	við	nemendur,	viðfangsefnum	og	námsefni	í	því	skyni	að	nemendur	læri	
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það	sem	að	er	keppt“	(bls.12).	Í	ljósi	viðfangsefnis	míns	í	þessari	rannsókn	er	áhugavert	

að	sjá	að	hugtakið	kennsluaðferð	felur	einnig	í	sér	samskipti	í	skólastofunni.	Hafsteinn	

Karlsson	skilgreinir	hugtakið	kennsluhættir	sem	nokkurs	konar	yfirheiti	yfir	
kennsluaðferðir,	viðfangsefni	og	skipulag	kennslunnar	(Hafsteinn	Karlsson	2007).	Í	

rannsókninni	mun	ég	nota	skilgreiningu	Ingvars	á	kennsluaðferð	og	Hafsteins	á	

kennsluháttum.		

Hæfileikar	nemenda	eru	afar	mismunandi.	Til	þess	að	allir	nemendur	fái	að	njóta	sín	í	

skólastofunni	og	efla	færni	sína	hlýtur	að	vera	mikilvægt	að	viðfangsefnin	og	

kennsluaðferðir	séu	fjölbreyttar.	Viðfangsefnin	sem	valin	eru	þurfa	að	vekja	áhuga	

nemenda	og	veita	þeim	færi	á	að	nýta	fyrri	þekkingu	við	að	leita	lausna	og	efla	frekari	
skilning	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Auk	markmiða	og	hæfniviðmiða	í	

Aðalnámskránni,	þarf	fjölbreytileiki	nemenda	og	fyrri	þekking	þeirra	að	vera	kennara	

ofarlega	í	huga	þegar	kennsluaðferðir	eru	valdar.		

Mikilvægt	þykir	að	kennarinn	sé	sveigjanlegur	og	geti	breytt	og	aðlagað	

kennsluaðferðir	og	viðfangsefni	að	nemendahópnum	hverju	sinni.	Berliner	(1987b)	

telur	að	afburða	kennari	(e.	expert	teacher)	sé	sá	sem	hafi	þekkingu	og	færni	á	að	beita	
ólíkum	kennsluaðferðum	sem	hann	velur	af	kostgæfni	eftir	því	hvað	hæfi	nemendum	og	
námsefni	hverju	sinni.	Tomlinson	(2014)	segir	að	með	því	að	nota	fleiri	en	eina	

kennsluaðferð	sé	líklegt	að	kennari	nái	til	flestra	nemenda	þar	sem	þeir	læra	á	ólíkan	
hátt.	Sem	dæmi	um	kennsluaðferð	sem	hæfir	ólíkum	námsstíl	nemenda	og	nota	megi	í	
öllum	námsgreinum	nefnir	Tomlinson	(2014)	stöðvavinnu.	Þar	vinni	nemendur	

fjölbreytt	verkefni	á	mismunandi	stöðvum	og	á	ólíkum	hraða.	Sumir	eru	fljótir	að	leysa	

verkefnin	en	aðrir	taka	lengri	tíma,	fyrir	suma	hentar	að	hafa	stutt	verkefni	sem	krefst	
ekki	einbeitingar	í	langan	tíma	í	einu.		

Til	þess	að	kennslustund	verði	árangursrík	er	ekki	aðeins	mikilvægt	að	setja	

markmið,	velja	efni	og	aðferð,	heldur	verður	kennarinn	einnig	að	hafa	þekkingu	á	
námsefninu	sem	á	að	kenna	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1999).	Ingvar	telur	að	kennari	sem	sé	

vel	undirbúinn	eigi	auðvelt	með	að	fara	út	fyrir	efnið.	Þessum	hugmyndum	Ingvars	

svipar	til	hugmynda	Berliner	(2001)	um	afburða	kennara	og	Shulman	(1986)	um	
sérfræðiþekkinguna	sem	kennari	þurfi	að	búa	yfir.	Það	verður	að	teljast	líklegt	að	slíkur	

kennari	njóti	góðs	af	því	í	bekkjarstjórnun	sinni.		

Milkova	(2016)	telur	afkastamikla	(e.	productive)	kennslustund	ekki	endilega	vera	þá	
sem	fór	nákvæmlega	eins	og	kennsluáætluninni	gerði	ráð	fyrir,	heldur	sé	það	sú	

kennslustund	þar	sem	nemendur	og	kennarar	lærðu	hver	af	öðrum.	Eftir	að	kennslu	

lýkur	telur	hún	að	það	sé	árangursríkt	og	lærdómsríkt	fyrir	kennara	að	ígrunda	hvað	
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gekk	vel	í	kennslunni	og	hvað	betur	megi	fara	og	læra	af	þeirri	reynslu.	Um	leið	geti	

kennarinn	aðlagað	kennsluáætlun	næsta	dags	eftir	því	hvernig	nemendum	miðaði	í	

þeirri	kennslustund	sem	lokið	er	og	byggt	á	þeirri	þekkingu	sem	þeir	nú	búa	yfir.	Um	
það	voru	fræðimenn	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013;	Rúnar	Sigþórsson	o.fl,	1999;	

Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2002;	Trausti	Þorsteinsson,	2003)	sammála	að	það	styðji	við	

fagmennsku	kennarans	að	ígrunda	kennsluna	og	læra	af	fyrri	reynslu.	

Líkt	og	niðurstöður	rannsóknar	Walkers	(2008)	á	áhrifaríkum	(e.	effective)	kennurum	

gáfu	til	kynna,	taldi	Ingvar	Sigurgeirsson	(1999)	all	nokkru	fyrr	að	með	góðum	

undirbúningi	sýni	kennari	nemendum	sínum	þá	natni	og	áhuga	sem	hann	hefur	á	þeim	

og	kennslunni.	Í	tengslum	við	undirbúning	og	skipulagningu	kennslustundar	er	því	
ýmislegt	sem	kennari	þarf	að	huga	að.	Samkvæmt	ofansögðu	þarf	kennslustundin	að	

vekja	áhuga	nemenda,	verkefnin	þurfa	að	vera	hæfilega	krefjandi,	markmið	og	

fyrirmælin	skýr	og	viðfangsefnin	fjölbreytt	og	áhugaverð.	Auk	þess	þarf	kennarinn	að	
hafa	þekkingu	á	námsefninu	sem	á	að	kenna	og	þeim	kennsluaðferðum	sem	hæfa	

viðfangsefni,	aldri	og	þroska	nemenda.	Það	verður	áhugavert	að	sjá	hvort	niðurstöður	

þessarar	rannsóknar	verði	sambærilegar.		

2.3		Bekkjarstjórnun	
Eins	og	fram	hefur	komið	er	markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	skoða	hugsanleg	tengsl	
milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar	en	gjarnan	er	talið	að	þessir	tveir	
þættir	kallist	á.	Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	bekkjarstjórnun	og	hvaða	leiðir	er	hægt	

að	fara	til	þess	að	ná	góðum	tökum	á	því	úrlausnarefni.		 	

Til	að	nám	og	kennsla	geti	farið	fram	með	árangursríkum	hætti	þarf	að	viðhalda	

ákveðnum	aga	og	reglusemi	í	bekknum	(Rúnar	Sigþórsson	o.fl.,	1999).	Þar	skipar	

kennarinn	stærsta	hlutverkið,	en	það	er	í	verkahring	hans	að	ná	góðum	tökum	á	

bekknum	og	skapa	nemendum	aðstæður	þar	sem	þeir	geta	ótruflaðir	sinnt	sínum	
verkefnum.	Marzano,	Marzano	og	Pickering	(2003)	segja	að	erfitt	geti	verið	að	beita	

árangursríkum	kennsluaðferðum	í	kennslustofu	þar	sem	stjórnleysi	og	ringulreið	ríki	og	

engar	hegðunarreglur	við	lýði.	Það	má	því	segja	að	bekkjarstjórnun	sé	stór	og	
veigamikill	þáttur	í	kennslunni,	jafnvel	einn	sá	mikilvægasti.		

Að	mati	Terje	Ogden	(1987)	byggist	bekkjarstjórnun	á	skipulagi	kennarans	og	hversu	

vel	tekst	til	við	að	skipuleggja	kennsluna	þannig	að	bæði	nemendur	og	kennari	getið	
unnið	án	truflunar.	Dalwyn	Tattum	(1986)	telur	að	í	bekkjarstjórnun	felist	að	kennari	

noti	aðferðir	sem	efla	nemendur	til	þátttöku	í	bekkjarstarfinu	og	takmarki	þá	um	leið	

hegðun	sem	hefur	truflandi	áhrif	á	kennslustundina.	Samkvæmt	skilgreiningum	þeirra	
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felst	bekkjarstjórnun	í	hæfni	kennarans	til	að	að	efla	nemendur	til	þátttöku	í	

skólastarfinu	með	góðu	skipulagi	og	um	leið	að	draga	úr	hegðun	sem	ekki	þykir	

viðeigandi.	

Jacub	Kounin	framkvæmdi	fyrstu	stóru	rannsóknina	á	bekkjarstjórnun	er	hann	

greindi	hegðun	kennara	og	nemenda	í	fyrsta	og	öðrum	bekk.	Jere	Brophy	(2011)	fjallar	

ítarlega	um	störf	Kounins	og	fyrrnefnda	rannsókn	hans.	Í	kjölfar	rannsóknarinnar	

skilgreindi	Kounin	nokkur	lykilatriði	sem	hann	taldi	vænleg	til	árangursríkar	
bekkjarstjórnunar.	Að	hans	áliti	er	eitt	mikilvægasta	atriðið	að	kennari	sé	næmur	á	

umhverfi	sitt	og	meðvitaður	öllum	stundum	um	það	sem	gerist	í	skólanum,	það	er	að	

segja	að	kennari	sé	„með’etta“	(e.	withitness).	Withitness	er	hugtak	sem	Kounin	fann	
upp	til	að	ná	utan	um	það	þegar	kennari	er	alltaf	meðvitaður	um	það	sem	gerist	í	

skólastofunni,	skimar	yfir	nemendahópinn	og	getur	grípið	inn	í	um	leið	og	nemendur	

sýna	óviðeigandi	hegðun	eða	þegar	slík	hegðun	er	í	uppsiglingu.	Hvernig	flæði	
kennslustundarinnar	er,	það	er	að	segja	hversu	vel	kennslustundin	gengur,	telur	hann	

einnig	hafa	áhrif.	Að	láta	nemendur	vita	hvaða	hegðun	er	viðeigandi	hverju	sinni,	ásamt	

fjölbreyttum	og	hæfilega	krefjandi	verkefnum	sem	halda	nemendum	við	efnið,	eru	
einnig	atriði	sem	góð	bekkjarstjórnun	byggist	á	samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknar	og	

hugmyndafræði	Kounins	(Brophy,	2011).	Athyglisvert	verður	að	sjá	hvort	og	þá	að	

hvaða	leyti	þessi	atriði	birtast	hjá	viðmælendum	mínum.	

Heyra	má	samhljóm	í	skrifum	þeirra	Berliner	(1987b)	og	Ingvars	Sigurgeirssonar	

(2013)		og	því	sem	Kounin	taldi	einkenna	kennara	sem	væri	„með’etta“.	Eitt	af	því	sem	

talið	er	hafa	áhrif	á	hegðun	nemenda	í	skólastofunni	er	hversu	vel	tekst	til	að	halda	

þeim	við	efnið.	Berliner	(1987b)	og	Ingvar	Sigurgeirsson	(2013)	halda	því	fram	að	
kennari	sem	gengur	um	stofuna	og	aðstoðar	nemendur	við	verkefni	sín,	haldi	

nemendum	betur	við	efnið	en	sá	sem	situr	við	kennaraborðið.	Með	því	að	vera	á	ferli	

um	stofuna	getur	kennari,	með	nærveru	sinni,	komið	í	veg	fyrir	hegðun	sem	ekki	þykir	
viðeigandi	í	kennslustund.		

Marzano	o.fl.	(2003)	tóku	saman	niðurstöður	yfir	100	rannsókna	á	bekkjarstjórnun	

sem	benda	til	þess	að	samskipti	nemenda	og	kennara	séu	ein	af	lykilatriðum	góðrar	
bekkjarstjórnunar,	ásamt	agastjórnun	(e.	diciplinary	interventions),	reglum	og	verklagi	

(e.	procedures).	Undir	þetta	taka	Hafdís	o.fl.	(2005),	en	þær	segja	að	lykilatriði	í	

árangursríkri	bekkjarstjórnun	sé	alúð	og	virðing	kennarans	í	garð	nemenda.	Með	því	að	

sýna	einlægan	áhuga,	vera	skilningsríkur,	hrósa	nemendum	og	sýna	gott	fordæmi	
gengur	kennara	vel	að	halda	uppi	aga	í	bekknum.	Slegið	er	á	svipaðan	streng	í	heftinu	
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Jafnrétti	(2013)	þar	sem	fram	kemur	að	kennarinn	geti	haft	jákvæð	áhrif	á	samskipti	

nemenda	og	stuðlað	þannig	að	betri	skólabrag.	

Í	langtímarannsókn	með	þremur	nýliðum	í	kennslu,	ræddi	Lilja	M.	Jónsdóttir	(2012a)	

við	þá	um	reynslu	þeirra	fyrstu	fimm	árin	í	starfi.	Markmið	rannsóknarinnar	var	meðal	

annars	að	kanna	hvernig	þeir	náðu	tökum	á	starfi	sínu	fyrstu	árin.	Allir	þrír	kennararnir	

lentu	í	erfiðleikum	með	bekkjarstjórnun	og	að	ná	til	nemendahópsins.	Kennararnir	

reyndu	mismunandi	leiðir	til	að	ná	til	nemenda.	Einn	af	kennurunum,	sem	fékk	afar	
erfiðan	nemendahóp	fór	þá	leið	að	leita	að	rót	vandans,	ef	svo	má	að	orði	komast,	með	

því	að	gefa	sér	góðan	tíma	til	að	kynnast	nemendum	sínum,	ásamt	því	að	nemendur	

enduðu	skóladaginn	á	því	að	hrósa	hver	öðrum.	Með	því	að	beita	meðal	annars	þessum	
aðferðum	náði	kennarinn	smám	saman	að	byggja	upp	traust	meðal	bekkjarfélaganna.	

Aðferðir	sem	þessi	kennari	beitti	eru	svipaðar	þeim	aðferðum	sem	Hafdís	Guðjónsdóttir	

o.fl.	(2005)	nefndu	og	niðurstöður	rannsókna	Marzano	o.fl.	(2003)	leiddu	í	ljós	um	
samskipti	nemenda	og	kennara.	Það	er	að	segja	að	mikilvægt	sé	að	sýna	nemendum	

einlægan	áhuga	og	hrósa	þeim	fyrir	frammistöðu	og	hegðun.	Reynsla	þessara	þriggja	

kennara	sýnir	að	bekkjarstjórnun	er	krefjandi	viðfangsefni,	en	með	þrautseigju	og	
markvissum	aðferðum	má	ná	góðum	tökum	á	bekkjarstjórnun.	

Vinnufriður	í	skólastofunni	sem	veitir	nemendum	tækifæri	á	námi	og	kennslu	er	

grundvallarréttur	allra	nemenda	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Eins	og	fram	hefur	
komið	er	það	lykilatriði	í	góðri	bekkjarstjórnun	að	kennari	sé	meðvitaður	um	það	sem	
gerist	í	skólastofunni	og	sé	sýnilegur	nemendum	(Berliner,	1987b;	Ingvar	Sigurgeirsson,	

2013;	Kounin	(Brophy,	2011)).	Með	framkomu	sinni	getur	kennari	sýnt	nemendum	

fordæmi	um	góð	samskipti	með	áhuga,	virðingu	og	alúð	í	þeirra	garð.	Góð	samskipti	
efla	góðan	vinnuanda	í	skólastofunni	sem	um	leið	stuðlar	að	góðum	vinnufriði	og	

öflugum	bekkjarbrag.	Það	verður	fróðlegt	að	komast	að	því	hvernig	viðmælendur	mínir	

stuðla	að	góðum	bekkjaranda	í	sinni	skólastofu.	

2.3.1		Agastjórnun	

Kennarinn	þarf	að	huga	að	aga	og	bekkjarstjórnun	öllum	stundum.	Rick	Wormeli	(2003)	

telur	að	agi	og	bekkjarstjórnun	(e.	discipline)	fléttist	inn	í	allt	starf	kennarans.	Hann	

ræðir	um	þrjár	gerðir	aga:	Gagnvirkur	agi	(e.	interactive	discipline),	fyrirbyggjandi	agi	(e.	
proactive	discipline)	og	viðbragðs	agi	(e.	reactive	discipline).	Wormeli	slær	í	sama	streng	

og	Ogden	(1987)	sem	taldi	skipulag	kennarans	vera	grunninn	að	bekkjarstjórnun	en	að	

mati	Wormeli	lýtur	fyrirbyggjandi	agi	að	undirbúningi	kennarans,	hvaða	kennsluað-
ferðum	hann	beitir,	hvernig	verkefni	eru	lögð	fyrir	og	hvernig	námsumhverfið	er	
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skipulagt.	Viðbragðs	agi	snýst	um	það	hvernig	kennari	bregst	við	óvæntum	uppákomum	

í	kennslustofunni	sem	tengjast	hegðun	nemenda.	Segja	má	að	gagnvirkur	agi	sé	

sambland	af	hvoru	tveggja;	en	hann	snýst	að	mestu	leyti	um	samband	kennara	og	
nemenda;	um	virðingu,	samskipti	og	jákvætt	viðmót	á	báða	bóga.	Sem	hljómar	vel	við	

niðurstöður	rannsókna	Marzano	o.fl.	(2003),	Lilju	M.	Jónsdóttur	(2012a)	og	því	sem	

Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	(2005)	telja	vera	lykilatriði	í	bekkjarstjórnun.	Samkvæmt	
skilgreiningu	Wormeli	(2003)	helst	góð	bekkjarstjórnun	í	hendur	við	bæði	gagnvirkan	og	

fyrirbyggjandi	aga	og	þá	um	leið	undirbúning	kennarans.	Hljómgrunn	með	skrifum	

Wormeli	(2003)	má	finna	í	skilgreiningu	þeirra	Odgen	(1987)	og	Tattum	(1986)	á	

bekkjarstjórnun	en	þeir	telja	að	með	góðu	skipulagi	megi	virkja	nemendur	til	þátttöku	

og	draga	um	leið	úr	óviðeigandi	hegðun.	Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2011;	Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005;	Tomlinson,	2005	og	2014)	má,	með	

góðum	undirbúningi,	fjölbreyttum	kennsluháttum	og	verkefnum,	virkja	nemendur	til	
þátttöku	skólastarfinu.	

2.3.2		Bekkjarreglur	

Eitt	af	því	sem	er	álitið	skipta	máli	í	bekkjarstjórnun	er	að	hafa	skýrar	bekkjarreglur	sem	

eru	sýnilegar	nemendum	samkvæmt	Wormeli	(2008)	en	hann	telur	að	þær	setji	ákveðin	

viðmið	um	hegðun	og	væntingar	til	nemenda	í	skólastofunni.	Þó	að	umsjónarkennarinn	
sé	ábyrgur	fyrir	því	að	setja	reglurnar	er	mikilvægt	að	hafa	nemendur	með	í	ráðum	

þegar	þær	eru	samdar	(Charles,	2008).	Það	veitir	nemendum	færi	á	að	hafa	áhrif	á	

jákvæðan	bekkjaranda	og	góðan	skólabrag	ef	þeir	fá	að	vera	þátttakendur	í	að	semja	
reglurnar.	Auk	þess	þykir	líklegra	að	nemendur	fari	eftir	reglunum	ef	þeir	fá	að	hafa	

áhrif	á	þær	og	þegar	hlustað	er	á	sjónarmið	þeirra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011;	

Charles,	2008;	Wormeli,	2003).	Til	að	vel	fari	þarf	umsjónarkennari	að	gæta	þess	að	allir	
nemendur	fái	að	taka	þátt	í	að	semja	reglurnar,	að	þeir	skilji	þær	og	forsendurnar	fyrir	

þeim,	ásamt	því	að	vita	hvernig	eigi	að	fylgja	þeim	án	þess	að	komi	til	vandræða	

(Charles,	2008).	Skýrar	reglur	sem	samdar	eru	í	samráði	við	nemendur	þykja	vænlegar	
til	árangurs	og	styðja	við	jákvæðan	og	góðan	skólabrag.		

2.3.3		Stefnur	og	straumar	í	hegðunarstjórnun	

Til	þess	að	bæta	hegðun,	samskipti	og	bekkjarstjórnun	og	stuðla	að	bættum	skólabrag	
hafa	flestir	skólar	tekið	upp	mismunandi	kerfi	eða	stefnur	sem	unnið	er	eftir.	Sem	dæmi	

um	þessi	kerfi	eru	PBS	(Positive	Behavior	Support),	Uppeldi	til	ábyrgðar	og	Olweusar-

áætlun	gegn	einelti	(Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	Kaldalóns,	2006).		
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Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	Kaldalóns	(2006)	gerðu	umfangsmikla	rannsókn	á	

hegðunarvanda	í	grunnskólum	Reykjavíkur	skólaárið	2005-2006.	Í	skýrslu	sem	birt	var	í	

kjölfarið	var	fjallað	um	ýmsar	leiðir	til	að	takast	á	við	og	fyrirbyggja	agavandamál	í	
skólum,	hvernig	hægt	sé	að	virkja	erfiða	nemendur	og	hvernig	styrkja	megi	jákvæða	

hegðun.	Í	niðurstöðum	kemur	fram	að	í	þeim	skólum	þar	sem	lítið	er	um	agavandamál	

eru	jákvæðni,	hlýja	og	virðing	í	garð	nemenda	einkennandi	viðhorf	meðal	starfsfólks.	Að	
sömu	niðurstöðu	var	komist	í	fyrrnefndri	rannsókn	Walkers	(2008)	á	því	hvað	einkennir	

áhrifaríkan	kennara.	Jákvæðni	og	viðurkenning	á	fjölbreytileika	nemendahópsins	skiptir	

miklu	máli	til	að	koma	í	veg	fyrir	og	leysa	þau	agavandamál	sem	koma	upp	–	hvort	sem	

það	er	í	skólastarfinu	í	heild	sinni	eða	inni	í	kennslustofunni.		

Á	undanförnum	árum	hafa	stefnur	og	straumar	í	bekkjarstjórnun,	einnig	nefnt	

hegðunarstjórnun,	tekið	á	sig	ýmsar	myndir	og	hafa	fjölmargar	aðferðir	verið	þróaðar	

og	kynntar.	Hér	verður	fjallað	um	Olweus	gegn	einelti	og	PBS	(Positive	Behavior	
Support),	en	unnið	er	eftir	þeim	stefnum	í	skólunum	þar	sem	viðmælendur	mínir	starfa.				

Olweus	gegn	einelti	-	Olweusaraðferðin	gegn	einelti	er	heildstæð	nálgun	sem	stuðlar	

að	öruggum,	jákvæðum	og	heimilislegum	skólabrag.	Markmið	aðferðarinnar	er	að	
draga	úr	og	koma	í	veg	fyrir	einelti	og	andfélagslegt	atferli,	bæta	samskipti	meðal	
nemenda	ásamt	því	stuðla	að	vellíðan	og	öryggi	allra	nemenda	bæði	í	og	utan	skóla	

(Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	Kaldalóns,	2006;	Olweus	Bullying	prevention	
program,	2003).	Í	Olweusaráætluninni	er	áhersla	lögð	á	að	skapa	gott	andrúmsloft	í	
skólastofunni	(e.	classroom	climate)	með	því	að	setja	bekkjarreglur	gegn	einelti	og	

halda	bekkjarfundi	þar	sem	fjallað	eru	um	samskipti	og	hegðun.	Á	vikulegum	

bekkjarfundum	fjalla	nemendur	og	kennarar	um	félagsleg	samskipti	nemenda	við	
bekkjar-	og	skólafélaga.	Nemendur	vega	og	meta	mismunandi	hliðar	og	leita	

sameiginlegra	lausna	á	vandamálum	eða	árekstrum	sem	upp	kunna	að	koma.	Á	

fundunum	fræðast	nemendur	einnig	um	einelti,	birtingamyndir	þess	og	mögulegar	
afleiðingar	fyrir	þá	sem	fyrir	því	verða,	með	það	að	markmiði	að	hvetja	þá	til	að	veita	

þolendum	hjálparhönd	(Olweus,	2009).	Á	bekkjarfundum	fá	nemendur	jafnframt	

tækifæri	til	að	þjálfa	umræðufærni	sína,	hlusta	á	aðra,	rökræða	og	taka	þátt	í	
samræðum.		

PBS	–	Positive	Behavior	Support	-	Stuðningur	við	jákvæða	hegðun	eða	PBS	(Positive	

Behavior	Support)	er	hegðunarstjórnunarkerfi	fyrir	leik-	og	grunnskóla.	Ákveðnum	

aðferðum	er	beitt	til	að	að	styrkja	jákvæða	hegðun	og	draga	úr	óæskilegri	hegðun	
nemenda	með	því	að	efla	jákvæð	samskipti	og	viðmót	nemenda.	Æskileg	hegðun	er	

einnig	styrkt	með	sýnilegri	umbun,	til	að	mynda	hrósmiðum	(Sprague	og	Golly,	2008).	
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Settar	eru	skýrar	og	sýnilegar	reglur	um	viðeigandi	hegðun	á	mismunandi	stöðum	í	

skólanum	og	jafnframt	um	afleiðingar	þess	sé	reglum	ekki	fylgt.	Reglulega	eru	

nemendur	minntir	á	reglurnar	sem	talið	er	að	ýti	enn	frekar	undir	þá	hegðun	sem	þykir	
æskileg	(Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	Kaldalóns,	2006;		Sprague	og	Golly,	2008).		

Sprague	og	Golly	(2008)	segja	að	kenna	þurfi	nemendum	hvaða	hegðunar	sé	vænst	af	

þeim	með	því	að	sýna	þeim	fordæmi	um	rétta	hegðun.	Til	þess	að	árangur	náist	sé	því	

mikilvægt	að	starfsfólk	skólans	fái	nauðsynlega	fræðslu	og	þjálfun	í	að	fylgja	PBS	
stefnunni	eftir.	Starfsfólkið	eigi	að	vera	fyrirmyndir	fyrir	nemendur	og	geti	með	jákvæðu	

viðmóti	haft	áhrif	á	hegðun	nemenda	til	hins	betra	og	bætt	skólabraginn.	Jákvætt	

viðmót,	líkt	og	PBS	leggur	áherslu	á,	getur	haft	áhrif	á	bættan	skólabrag	sem	telja	má	að	
sé	takmark	flestra	skóla.			

Athyglismerki	-		Flestir	kennarar	hafa	tileinkað	sér	aðferð	eða	aðferðir	við	að	ná	

athygli	nemenda	í	upphafi	kennslustundar	eða	ef	koma	þarf	tilkynningum	til	skila	í	miðri	
kennslustund.	Sprague	og	Golly	(2008)	telja	að	með	því	að	ná	athygli	allra	nemenda	
strax	í	upphafi	komi	kennari	í	veg	fyrir	að	þurfa	að	endurtaka	sig	og	nemendur	læri	að	

hlusta	og	bera	virðingu	fyrir	þeim	sem	hefur	orðið.	Wormeli	(2003)	tekur	dæmi	um	
nokkrar	aðferðir	sem	kennari	getur	tileinkað	sér,	eins	og	að	klappa	í	takt,	nota	bjöllu,	
slökkva	ljósin	í	stofunni	eða	rétta	upp	hönd	og	nemendur	gera	slíkt	hið	sama.	Sprague	

og	Golly	(2008)	ráðleggja	að	áður	en	kennari	byrjar	að	nota	merkið	sé	nemendum	gerð	
grein	fyrir	því	hvað	það	þýðir	og	hvers	er	vænst	af	þeim	þegar	merkið	heyrst	eða	sést.	
Þeir	telja	einnig	að	aðferðin	nýtist	sem	fyrirbyggjandi	aðferð	fyrir	nemendur	sem	sýna	

óæskilega	hegðun	í	skólastofunni.	En	með	því	að	stöðva	vinnu	allra	nemenda	og	fara	

yfir	vinnureglur	geti	kennari	komið	í	veg	fyrir	að	þurfa	að	ávíta	einn	eða	fáa	nemendur.	

Það	verður	forvitnilegt	sjá	hvort	viðmælendur	í	rannsókn	minni	fari	markvisst	eftir	

þeirri	hegðunarstefnu	sem	viðkomandi	skóli	starfar	eftir.		

2.4		Námsumhverfið	og	skólastofan	
Í	þessari	rannsókn	eru	tengsl	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar	skoðuð	og	þá	

um	leið	hvaða	hlutverki	námsumhverfi	og	skipulag	skólastofu	gegna	í	því	samhengi.	Líkt	
og	fram	hefur	komið	er	það	eitt	af	hlutverkum	umsjónarkennarans	að	skapa	

nemendum	námsumhverfi	sem	er	í	senn	hvetjandi	og	styðjandi.	Í	eftirfarandi	kafla	

verður	fjallað	um	námsumhverfið	og	áhrif	þess	á	hegðun	og	líðan	nemenda	og	hvað	
kennari	þurfi	að	hafa	í	huga	þegar	skólastofan	er	skipulögð.	Nefnd	verða	einnig	þau	

atriði	sem	sérstaklega	verður	fylgst	með	í	vettvangsathugun	og	tengjast	skipulagi	

skólastofu.	



	

29	

Í	skólastofunni	eyða	nemendur	stórum	hluta	dagsins	og	því	er	mikilvægt	að	búa	þeim	

námsumhverfi	sem	er	bæði	aðlaðandi	og	námshvetjandi,	auk	þess	að	skapa	

andrúmsloft	þar	sem	nemendur	finna	til	öryggis	og	vellíðunar	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	
2011).	Grunnskólar	landsins	fylgja	stefnu	skóla	án	aðgreiningar	líkt	og	tilgreint	er	í	

lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	þar	sem	fram	kemur	að	allir	nemendur	eigi	rétt	á	

skólavist	í	sínum	hverfisskóla	óháð	náms-	og	félagslegum	þörfum.	Í	starfsháttum	og	
skipulagi	námsumhverfis	þarf	einnig	að	taka	mið	af	mismunandi	líkamlegu	atgervi	

nemenda	(Aðalnámskrá	gunnskóla,	2011).	Tomlinson	(2014)	telur	að	það	sé	í	höndum	

kennara	að	haga	skólastarfinu	þannig	að	sérþörfum	nemenda	sé	mætt	ásamt	því	að	

skapa	andrúmloft	í	skólastofunni	þar	sem	fjölbreytileikinn	sé	viðurkenndur	og	borin	sé	

virðing	fyrir	öllum,	því	námsumhverfið	hafi	áhrif	á	vitsmunaþroska	og	virkni	nemenda	í	

námi.		

Í	skóla	þar	sem	fjölbreytileiki	nemenda	er	mikill	er	margt	sem	kennari	þarf	að	hafa	í	
huga	þegar	skólastofan	er	skipulögð.	Samkvæmt	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	eiga	

nemendur	rétt	á	að	hafa	áhrif	á	námsumhverfi	sitt,	til	að	mynda	hvað	fer	upp	á	veggi	

stofunnar,	því	beri	kennara	að	hlusta	á	raddir	þeirra	þegar	skólastofan	er	skipulögð.	
Niðurstöður	rannsóknar	Maxwell	og	Chmielewski	(2008)	renna	stoðum	undir	þetta,	en	

þar	kom	fram	að	persónulegt	námsumhverfi	sem	nemendur	hafi	áhrif	á,	geti	haft	

jákvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	félagsfærni	þeirra.		

Barth,	Dunlap,	Dane,	Lochman	og	Wells	(2004)	gerðu	rannsókn	á	áhrifum	

skólabygginga	(e.	school	environment)	annars	vegar	og	skólastofu	hins	vegar	á	hegðun	

nemenda.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	bæði	skólabygging	og	skólastofa	hafi	áhrif	á	

hegðun	þeirra,	en	þó	einkum	umhverfi	skólastofunnar	þar	sem	samskiptin	eru	nánari	
þar.	Wilson,	Pianta	og	Stuhlman	(2007)	gerðu	rannsókn	meðal	nemenda	í	fyrsta	bekk	

þar	sem	skoðuð	voru	áhrif	námsumhverfis	á	félagsfærni	(e.	social	competence)	þeirra.	

Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	í	skólastofu	þar	sem	áhersla	var	lögð	á	jákvæð	og	styðjandi	
samskipti,	líðan	nemenda	og	sjálfstæði	þeirra	styrktist	félagsfærni	nemenda.	Tekið	var	

fram	að	þeir	þættir	sem	höfðu	hvað	mest	vægi	voru	stuðningur	kennara	við	líðan	

nemenda	og	jákvæð	endurgjöf.	Samhljóm	með	þessum	niðurstöðum	má	finna	í	
niðurstöðum	rannsóknar	Erlu	Sifjar	Markúsdóttur	og	Lilju	M.	Jónsdóttur	(2016)	þar	sem	

fram	kom	að	nemendum	verði	að	líða	vel	í	skólastofunni	til	að	nám	fari	fram.		

Rúnar	Sigþórsson	o.fl.	(1999)	telja	að	hafa	þurfi	kennsluhætti	og	markmið	

kennslunnar	í	huga	þegar	skólastofan	er	skipulögð	þannig	að	það	styðji	sem	best	við	
þær	aðferðir	sem	kennari	kýs	að	beita.	Þá	þarf	skólastofan	einnig	að	vera	styðjandi,	

áhugavekjandi	og	notalegt	námsumhverfi	fyrir	nemendur,	sem	og	kennarann	sjálfan.	
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Með	þessar	niðurstöður	í	huga	verður	áhugavert	að	skoða	hvernig	kennararnir	í	minni	

rannsókn	skipuleggja	sínar	skólastofur,	ekki	síst	vegna	þess	að	ég	tel,	líkt	og	rannsóknir	

benda	til,	að	umhverfið	hafi	mikil	áhrif	á	líðan	okkar	allra.	

	

Í	skólastofunni	er	margt	sem	kennari	þarf	að	huga	að.	Hér	verða	nefnd	þau	atriði	sem	

veitt	verður	sérstaklega	athygli	í	vettvangsahugun	minn	í	skólastofum	viðmælenda.		

Uppröðun	-	Í	skólastofunni	þarf	uppröðun	borða	að	styðja	sem	best	við	markmið	

þeirra	kennslu	sem	framundan	er;	hvaða	kennsluaðferðir	eigi	að	nota	og	þau	verkefni	

sem	fyrirhuguð	eru.	Ef	hvetja	á	til	umræðu	þykir	til	að	mynda	hentugt	að	raða	borðum	í	

hring	eða	U-lag	form,	en	í	hópvinnu	þykir	betra	að	fleiri	borðum	sé	raðað	saman	sem	
auðvelda	nemendum	samvinnu	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1999).	Ingvar	(1999)	telur	gott	að	

breyta	sætauppröðun	nemenda	með	reglulegu	millibili	þar	sem	þeir	nemendur	sem	
sitja	aftast	verði	gjarnan	afkastaminni	en	þeir	sem	fremstir	sitja.	Þá	telur	hann	einnig	

vænlegt	til	árangurs	að	láta	nemendur	af	sitt	hvoru	kyni	sitja	saman.	Wormeli	(2003)	

tekur	í	sama	streng,	en	að	hans	áliti	dregur	það	úr	spennu	sem	kann	að	myndast,	

sérstaklega	þegar	nemendur	er	á	ákveðnum	aldri.	Hayes	(2008)	telur	mikilvægt	að	haft	
sé	í	huga	hvernig	áhrif	sætisfélagar	hafa	hver	á	annan	og	álítur	að	flestir	kennarar	reyni	

að	finna	jafnvægið	á	milli	þess	að	efla	félagsleg	tengsl	nemenda	og	styrkja	námslega	

færni	þeirra.	Í	skólastofu	þar	sem	fjölbreytileiki	nemenda	er	mikill	þarf	að	taka	tillit	til	
þeirra	sem	eru	með	sérþarfir	líkt	og	Tomlinson	(2014)	minnist	á	og	kemur	fram	í	

Aðalnámskrá	(2011).	Til	að	vel	megi	fara	þurfi	uppröðun	borðanna	að	vera	þannig	að	
nægilegt	rými	sé	fyrir	kennara	og	nemendur	að	athafna	sig	með	góðu	móti,	hverjar	sem	

aðstæður	þeirra	kunna	að	vera	(Hayes,	2008).		

Kennaraborðið	-	Staðsetning	kennaraborðsins	getur	sent	ákveðin	skilaboð	til	

nemendahópsins	(Wormeli,	2003).	Kennaraborð	sem	staðsett	er	fremst	fyrir	miðju	

þykir	senda	þau	skilaboð	til	nemenda	að	kennarinn	sé	í	lykilhlutverki	í	skólastofunni	en	
ekki	nemendur.	Fýsilegra	þykir	að	hafa	kennaraborðið	til	hliðar,	upp	við	vegginn,	en	það	

veitir	góða	yfirsýn	yfir	kennslustofuna	og	sendir	þau	skilaboð	að	nemendur	séu	í	

aðalhlutverki.	Mörgum	finnst	kennaraborðið	vera	fyrir	og	kjósa	að	hafa	það	aftast	í	
stofunni	(Wormeli,	2003).	Skólastofur	eru	mismunandi	að	stærð	og	lögun	sem	getur	

sett	ákveðnar	skorður	og	möguleikar	á	mismunandi	uppröðun	og	staðsetningu	

kennaraborðis	getur	þá	fækkað	til	muna.		

Námsgögn	-	Mikilvægt	er	að	öll	námsgögn	séu	aðgengileg	nemendum	til	að	

kennslustundin	gangi	sem	best	og	hægt	sé	að	nálgast	þau	án	þess	að	valda	mikilli	

truflun	(Rúnar	Sigþórsson	o.fl.,	1999).	Wormeli	(2003)	tekur	undir	þau	orð	og	bætir	við	
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að	kenna	þurfi	nemendum	að	ganga	frá	námsgögnum	á	sinn	stað.	Vel	merktar	hillur	og	

skúffur	hjálpi	nemendum	að	nálgast	námsgögnin	og	setja	þau	á	sinn	stað	aftur.		

Heimakrókur	-	Í	rannsókn	sem	þær	Anna	Kristín	Sigurðardóttir	og	Gunnhildur	

Óskarsdóttir	(2012)	gerðu	á	námsumhverfi	á	yngsta	stigi,	kom	fram	að	í	skólastofum	

yngri	nemenda	hafi	gjarnan	verið	heimakrókar	sem	ekki	var	að	finna	í	skólastofum	eldri	

nemenda.	Í	þeim	skólastofum	sem	þær	heimsóttu	voru	heimakrókar	nýttir	í	umræður,	

innlagnir	og	til	upprifjunar	og	töldu	þær	hann	skapa	heimilislegt	og	afslappað	
andrúmsloft.	Elín	G.	Ólafsdóttir	(2004)	telur	að	nálægðin	sem	myndist	í	heimakróki	þar	

sem	andrúmsloftið	er	afslappað,	styrki	og	efli	vellíðan	nemenda.	Svipaðar	niðurstöður	

komu	fram	í	rannsókn	Barth	o.fl	(2004),	þar	sem	náin	samskipti	í	skólastofunni	höfðu	
áhrif	á	hegðun	nemenda.	Nýta	má	heimakrókinn	einnig	fyrir	yndislestur	og	

verkefnavinnu	nemenda	og	til	að	ræða	málefni	líðandi	stundar.			

Á	veggjum	-	Margir	kennarar	leggja	sig	fram	við	að	gera	skólastofuna	námshvetjandi	

og	aðlaðandi	fyrir	nemendur	auk	þess	sem	það	hefur	jákvæð	áhrif	á	nemendur	að	vera	í	
námsumhverfi	sem	er	persónulegt	líkt	og	rannsókn	Maxwell	og	Chmielewski	(2008)	

sýndi.	Með	því	að	hengja	upp	verk	nemenda	á	veggina	er	ekki	aðeins	verið	að	skreyta	
skólastofuna	og	gera	hana	persónulega,	heldur	sendir	það	einnig	þau	skilaboð	til	
nemenda	að	virðing	sé	borin	fyrir	verkefnum	og	vinnuframlagi	þeirra	(Hayes,	2008;	

Rúnar	Sigþórsson	o.fl.,	1999).	Það	getur	verið	hvatning	fyrir	nemendur	að	vanda	til	
verka	vitandi	það	að	verkefnin	fari	upp	á	veggi	skólastofunnar.	Efni	tengd	þeim	
viðfangsefnum	sem	unnið	er	að	hverju	sinni	getur	einnig	verið	áhugavekjandi	fyrir	

nemendur	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1999)	og	gert	nám	þeirra	sýnilegt.	Í	rannsókninni	

Starfshættir	í	grunnskólum	(2014)	var	námsumhverfi	nemenda	skoðað.	Þar	kom	fram	
að	skólastofur	nemenda	á	yngsta	stigi	voru	ívið	líflegri	en	nemenda	á	eldri	stigum.	Í	

skólastofum	yngri	nemenda	voru	verk	þeirra	sýnileg	á	veggjum	og	námsumhverfið	

sveigjanlegt	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2014).		

Það	verður	áhugavert	að	sjá	hvort	svipaðar	niðurstöður	fáist	í	rannsókn	minni.	

Lýsing	og	plöntur	-	Skólastofuna	má	gera	viðkunnanlega	og	skapa	notalegt	

andrúmslegt	með	því	að	huga	að	lýsingu	í	stofunni.	Of	sterk	ljós	geta	truflað	einbeitingu	
nemenda	og	kennara	að	mati	Wormeli	(2003).	Ef	kostur	er	ætti	fremur	að	leyfa	

dagsbirtunni	að	njóta	sín	með	því	að	draga	gluggatöldin	frá.	Í	dimmasta	skammdeginu	

hér	á	Íslandi	gæti	verið	heppilegt	að	nota	lampa	til	að	skapa	notalegt	andrúmsloft	í	
stofunni.	Wormeli	(2003)	getur	þess	einnig	að	plöntur	megi	nota	til	að	gera	umhverfið	

persónulegt	og	hlýlegt	auk	þess	sem	nýta	megi	þær	í	kennslufræðilegum	tilgangi,	í	

náttúrufræði	til	að	mynda.		
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Það	er	í	höndum	umsjónarkennarans	að	gera	skólastofuna	að	námshvetjandi	og	

notalegu	vinnurými	þar	sem	þörfum	nemenda	er	mætt.	Líkt	og	fram	hefur	komið	er	

ýmislegt	sem	hafa	þarf	í	huga	þegar	skólastofan	er	skipulögð.	Áhugavert	verður	að	sjá	
hvernig	viðmælendur	mínir	haga	skipulagi	skólastofa	sinna.		
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3 Aðferðafræði	

Í	eftirfarandi	kafla	verður	fjallað	um	aðferðafræðina	sem	notuð	var	í	rannsókninni	og	

hugmyndafræðina	sem	stendur	henni	að	baki.	Þá	verður	einnig	gert	grein	fyrir	

rannsóknarferlinu	og	þátttakendum,	trúverðugleika,	siðferðilegum	atriðum,	gagnaöflun	

og	úrvinnslu	gagna.		

3.1		Rannsóknaraðferð	
Þar	sem	markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	skoða	starf	umsjónarkennarans	og	hvernig	

tengslin	milli	skipulags	kennslunnar	og	bekkjarstjórnunar	eru,	hentar	rannsóknarsnið	
eigindlegra	aðferða	til	að	uppfylla	þau	markmið.	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	(e.	

qualitative	research)	eiga	margar	hverjar	rætur	sínar	að	rekja	til	heimspeki	fyrr	á	öldum	
en	hófu	að	þróast	yfir	í	ákveðnar	rannsóknaraðferðir	á	síðari	hluta	20.	aldar	(Sigríður	
Halldórsdóttir,	2013b).	Eigindlegar	rannsóknir	byggjast	á	þeirri	hugmyndafræði	að	

veruleikinn	sé	margbreytilegur	og	háður	reynslu	og	upplifun	einstaklingsins.	
Rannsakandi	leitast	því	eftir	því	að	skoða	og	vinna	náið	með		þátttakendum	með	það	að	
markmiði	að	fá	góða	innsýn	inn	í	reynslu	og	viðhorf	þátttakenda	í	sínu	náttúrulega	

umhverfi,	við	sem	eðlilegastar	aðstæður	(Lictman,	2012;	Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	Í	
þessari	rannsókn	er	leitast	við	að	skoða	hvernig	tengslin	á	milli	skipulags	kennslu	og	

bekkjarstjórnunar	eru	með	því	að	heyra	af	reynslu	starfandi	umsjónarkennara.	

Eigindlegar	aðferðir	veita	tækifæri	til	að	kafa	dýpra	í	fáa	þætti	fremur	en	að	skoða	
yfirborð	margra	þátta	líkt	og	gert	er	í	aðferðum	megindlegra	rannsókna	(Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013a).		

Eigindlegar	rannsóknir	skiptast	í	rannsóknarsnið	sem	valin	eru	eftir	því	sem	hentar	

markmiðum	rannsóknarinnar.	Í	þessu	tilviki	verður	stuðst	við	fyrirbærafræðilega	nálgun	

sem	miðast	við	að	sjá	hlutina	út	frá	sjónarhorni	viðmælenda	en	ekki	rannsakanda	

(Bruyn	1996).	Þar	er	áhersla	lögð	á	að	hver	einstaklingur	sjái	veröldina	með	eigin	augum	

og	túlki	það	sem	fyrir	ber	með	því	að	byggja	á	fyrri	reynslu	og	þá	túlkuninni	sem	lögð	

var	í	þá	reynslu.	Í	gegnum	samræður	við	einstaklinga	með	ákveðna	reynslu	eykst	

skilningur	rannsakanda	á	mannlegu	fyrirbæri	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013a).	Þar	sem	

þátttakendur	eru	fáir	þarf	rannsakandi	ávallt	að	hafa	í	huga	að	alhæfa	ekki	út	frá	

niðurstöðum	rannsóknarinnar	fremur	er	markmið	hennar	að	auka	þekkingu	og	dýpri	
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skilning	á	því	sem	verið	er	að	skoða	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013a).	Í	þessari	rannsókn	

verður	unnið	eftir	rannsóknarsniði	fyrirbærafræðilegrar	nálgunar.		

Vettvangsathuganir	(e.	observation)	er	algeng	aðferð	í	eigindlegum	rannsóknum	sem	

byggist	á	því	að	rannsakandi	fer	á	vettvang	og	fylgist	með	aðstæðum	í	ákveðinn	tíma	

(Lichtman,	2012).	Í	rannsókninni	er	sjónum	einnig	beint	að	námsumhverfinu	og	veitir	

vettvangsathugunin	góða	innsýn	í	skólastarfið	og	starfshætti	kennarans	í	skólastofunni.	

Mismunandi	er	hversu	mikill	þátttakandi	rannsakandinn	er	á	vettvangi.	Það	getur	verið	
allt	frá	því	að	vera	virkur	þátttakandi	(e.	participant	observation)	sem	er	hluti	af	þeim	

hópi	sem	verið	er	að	rannsaka,	yfir	í	athugun	án	þátttöku	(e.	nonparticipant	

observation)	þar	sem	rannsakandi	stendur	fyrir	utan	og	lýsir	aðstæðum	á	hlutlægan	
hátt	(Lictman,	2012).	Áður	en	farið	var	á	vettvang	var	ákveðið	að	rannsakandi	yrði	

þögull	áhorfandi	sem	myndi	hafa	sem	minnst	áhrif	á	skólastarfið.		

3.2		Þátttakendur	
Tekin	voru	viðtöl	við	fimm	umsjónarkennara	nemenda	í	3.	-	6.	bekk	grunnskóla	ásamt	

því	sem	farið	var	í	vettvangsathugun	og	fylgst	með	starfi	þeirra	á	vettvangi	eins	og	fyrr	
segir.	Þátttakendur	voru	valdir	eftir	hentugleika	(e.	convencience	samplings)	(McMillan,	
2012)	en	ég	hafði	samband	við	skólastjórnendur	sem	ég	þekki	til,	sem	vísuðu	mér	á	

umsjónarkennara	sem	þeir	töldu	vera	reiðubúna	til	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Óskað	
var	eftir	starfandi	umsjónarkennara	í	3.	-	6.bekk	sem	hefði	nokkurra	ára	reynslu	í	starfi	
og	í	ljós	kom	að	allir	vísuðu	á	kvenkennara.	Ýmist	höfðu	umsjónarkennarar	samband	við	

mig	í	gegnum	tölvupóst	eða	ég	við	þá.		

Hér	fylgir	stutt	kynning	á	viðmælendum,	starfsreynslu	þeirra	og	í	stuttu	máli	er	gerð	

grein	fyrir	umsjónarbekk	þeirra.		

• Embla	hefur	starfað	sem	umsjónarkennari	í	24	ár.	Á	starfsferlinum	hefur	hún	

starfað	í	nokkrum	grunnskólum,	yfirleitt	á	yngsta	stigi,	en	síðast	liðin	sex	ár	

hefur	hún	kennt	á	miðstigi	í	núverandi	skóla.	Síðast	liðið	haust	tók	hún	við	20	

nemendum	í	5.	bekk	en	hún	telur	hópinn	vera	fjölbreyttan	og	fremur	krefjandi.		

• Freyja	hóf	sinn	sjöunda	vetur	sem	umsjónarkennari	síðast	liðið	haust	með	

nemendum	í	3.	bekk,	en	þetta	er	hennar	annar	vetur	sem	umsjónarkennari	
þeirra.	Freyja	hefur	starfað	í	sama	skóla	frá	því	hún	útskrifaðist	sem	kennari.	Að	

hennar	áliti	er	bekkurinnn	hennar,	20	nemandi,	yndislegur	hópur	af	rólegum	en	

lífsglöðum	krökkum.		

• Urður	hefur	verið	kennari	í	tæp	sex	ár.	Áður	en	hún	hóf	störf	sem	
umsjónarkennari	í	núverandi	skóla	kenndi	hún	í	fjögur	ár,	bæði	hérlendis	og	



	

35	

erlendis.	Urður	kennir	22	nemendum	í	3.	bekk,	en	þetta	er	annar	veturinn	

hennar	með	þessum	árgangi	og	jafnframt	annar	veturinn	hennar	í	núverandi	

skóla.	Að	hennar	sögn	eru	nemendur	hennar	eins	ólíkir	og	þeir	eru	margir,	
fjörugir,	indælir	og	málglaðir.		

• Vaka	hefur	unnið	sem	miðstigskennari	í	tæp	fjögur	ár,	ávallt	í	sama	skólanum	
sem	er	teymiskennsluskóli.	Vaka	er	í	teymi	með	öðrum	kennara	og	tóku	þær	við	

nemendum	í	6.	bekk	s.l.	haust.	Í	hópnum	eru	52	nemendur	sem	skiptast	milli	

umsjónarkennaranna	tveggja.	Að	hennar	sögn	eru	nemendurnir	námslega	ólíkir	

og	spanna	allan	skalann,	frá	því	að	vera	getulítil	upp	í	afburða	nemendur.			

• Yrsa	býr	að	20	ára	starfsreynslu	sem	kennari,	þar	af	15	ár	sem	umsjónarkennari.	
Hún	hefur	ávallt	unnið	í	sama	skólanum,	lengst	af	á	miðstigi	með	7.	bekk	en	

einnig	á	yngsta	stigi.	Í	haust	tók	hún,	að	eigin	sögn,	við	stórum	og	þungum	

árgangi	nemenda	í	5.	bekk.	Yrsa	kennir	í	teymi	með	hinum	umsjónarkennara	
árgangsins	í	samliggjandi,	opnanlegum	stofum.	

3.3		Gagnaöflun	og	greining	
Í	þessari	rannsókn	fór	gagnaöflun	fram	með	hálf-opnum	viðtölum	og	vettvangsathugun.	
Í	hálf-opnum	viðtölum	er	reynt	að	líkja	eftir	eðlilegum	samræðum	þó	notaðar	hafi	verið	
ákveðnar	spurningar	til	að	leiða	samtalið	áfram.	Spurningar	voru	opnar	sem	veitti	

viðmælanda	betra	færi	á	að	tjá	sig	um	reynslu	sína	og	eigið	viðhorf	(Lichtman,	2012).	
Viðtölin	voru	tekin	á	tímabilinu	10.	febrúar	til	17.	mars	2017.	Viðtölin	fóru	öll	fram	í	

heimastofu	umsjónarkennara	í	umhverfi	þar	sem	þeim	líður	vel.	Lengd	viðtalanna	var	

frá	45	mínútum	upp	í	80	mínútur.	Heildartími	viðtalanna	var	samtals	308	mínútur.	

Stuðst	var	við	viðtalsramma	sem	byggður	var	á	markmiði	rannsóknarinnar	og	

fræðilegum	bakgrunni	hennar.	Viðtalsramminn	skiptist	í	fimm	þætti:	
bakgrunnspurningar,	umsjónarkennarinn,	skipulag	kennslu,	bekkjarstjórnun	og	að	

lokum	námsumhverfi.	Viðtalsrammann	má	finna	í	heild	sinni	í	viðauka	A.	

Farið	var	í	vettvangsathuganir	til	allra	umsjónarkennaranna	og	fylgst	með	

starfsháttum	þeirra	á	vettvangi	í	skólastofum	þeirra.	Þær	fóru	einnig	fram	á	sama	

tímabili	og	viðtölin,	ýmist	í	sömu	viku	og	viðtölin	eða	í	vikunni	eftir.	Í	vettvangs-
athugunum	leitaðist	ég	við	að	vera	þögull	áhorfandi	og	hafa	sem	minnst	áhrif	á	

skólastarfið.	Ég	kom	mér	því	fyrir	aftast	í	hverri	skólastofu	þar	sem	ég	hafði	góða	yfirsýn	

yfir	rýmið.	Á	meðan	á	dvöl	minni	stóð	skrifaði	ég	vettvangsnótur	sem	innihéldu	ítarlegar	
lýsingar	á	því	sem	fyrir	augum	bar	í	skólastofunni	ásamt	lýsingu	á	viðmóti	kennara	
gagnvart	nemendum.	Ekki	var	fylgst	með	eða	skrifað	um	nemendur.	Ég	var	frá	tveimur	



36	

kennslustundum	upp	í	fjórar	kennslustundir	hjá	hverjum	kennara,	samtals	í	12	

kennslustundir	á	vettvangi.	Ég	tel	að	nærvera	mín	hafi	ekki	haft	truflandi	áhrif	á	

kennsluna.		Stuðst	var	við	gátlista	á	vettvangi	sem	finna	má	ásamt	viðtalsramma	í	
viðauka	A.	

Öll	viðtölin	voru	hljóðrituð	og	afrituð	orðrétt.	Eftir	afritun	viðtala	og	úrvinnslu	gagna	

af	vettvangi	voru	öllum	upptökum	og	gögnum	eytt.	Við	gagnagreiningu	voru	gögnin	

lesin	ítarlega	og	ítrekað	yfir.	Gögnin	voru	flokkuð	eftir	þemum	og	var	þá	stuðst	við	
viðtalsrammann.	Í	kjölfarið	voru	þemun	greind	með	rannsóknarspurninguna	til	

hliðsjónar.		

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	eru	settar	fram	á	annan	hátt	en	venja	er	þar	sem	

framsetningin	er	í	anda	rannsóknaraðferðar	sem	nefnist	„arts-based	research“	(Barone	

og	Eisner,	1997).	Eitt	af	einkennum	þessarar	aðferðar	er	að	niðurstöður	eru	gjarnan	

settar	fram	á	„mannamáli“,	það	er	reynt	er	að	forðast	fræðilegt	málfar	líkt	og	tíðkast,	
heldur	er	notað	venjulegt	mál	(e.	vernacular	language)	til	að	ná	fram	innlifun	og	skapa	
tilbúinn	sýndarveruleika	(e.	virtual	reality)	(Barone	og	Eisner,	1997;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	

2012b).	Þeir	sem	eru	hlynntir	aðferðum	„arts-based“	rannsókna	telja	að	með	því	að	
nota	skapandi	aðferðir	til	dæmis	í	skrifum	um	menntarannsóknir	(e.	educational	
research),	megi	höfða	vel	til	og	vekja	áhuga	skólasamfélagsins	á	þeim	-	og	þá	um	leið	er	

talið	líklegt	að	niðurstöðurnar	hafi	áhrif	á	skólastarfið	til	hins	betra	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	
2012b).	Þar	sem	ég	tók	bæði	viðtöl	og	fór	í	vettvangsathuganir	þegar	gagna	var	aflað	í	
þessari	rannsókn,	langaði	mig	að	prófa	að	nota	skapandi	aðferðir	„arts-based“	

rannsókna	til	að	ná	fram	upplifun	og	tilfinningu	minni	af	vettvangi	og	því	sem	

viðmælendur	mínir	höfðu	að	segja	um	kennslu	sína.	Það	geri	ég	með	því	að	flétta	þessu	
tvennu	saman	og	reyna	að	mynda	heildstæða	frásögn	af	vettvangi.	Það	er	von	mín	að	

þannig	megi	rödd	viðmælenda	minna	njóta	sín	vel.	Með	þessu	vonast	ég	til	að	þessi	

rannsókn	veiti	góða	sýn	á	reynslu	og	starfshætti	þeirra	umsjónarkennara	sem	taka	þátt	í	
henni.	

Orðið	„umsjónarkennari“	er	karlkynsorð	en	þátttakendur	þessarar	rannsóknar	eru	

fimm	konur.	Með	það	í	huga	þykir	mér	hentugra	að	nota	kvenkynsorðið	„kennslukona“	
þegar	fjallað	er	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	í	umræðum.	

3.4		Siðferðileg	atriði	
Í	rannsókn	sem	þessari	þar	sem	þátttakendur	deila	reynslu	sinni	er	mikilvægt	að	gætt	sé	

trúnaðar	og	þagmælsku.	Við	gerð	þessarar	rannsóknar	var	farið	eftir	fjórum	

höfuðreglum	siðfræði	rannsókna	sem	Sigurður	Kristinsson	gerir	góð	skil	í	Siðfræði	
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rannsókna	og	siðanefndir	(2013).	Sjálfræðisreglan	(e.	the	principle	of	respect	for	

autonomy)	fjallar	um	virðingu	fyrir	einstaklingi	og	ákvörðunarrétt	hans.	Hverjum	

þátttakanda	skulu	veittar	ítarlegar	upplýsingar	um	eðli	rannsóknar	og	hvernig	farið	
verður	með	persónuupplýsingar.	Skaðleysisreglan	(e.	the	principle	of	non-maleficence)	

fjallar	um	öryggi	þátttakenda	og	hagsmuni	sem	rannsakanda	ber	að	gæta.	

Velgjörðarreglan	(e.	the	principle	of	beneficence)	fjallar	um	að	rannsóknin	sé	til	
hagsbóta	og	geti	haft	áhrif	til	hins	betra.	Réttlætisreglan	(e.	the	principle	of	justice)	

fjallar	um	verndum	þeirra	sem	hafa	veikari	stöðu	í	samfélaginu	og	að	áhætta	af	

þátttöku	komi	ekki	niður	á	þeim	(Sigurður	Kristinsson,	2013).			

Rannsóknin	var	tilkynnt	til	persónuverndar	í	febrúar	2017.		Áður	en	

umsjónarkennararnir	samþykktu	þátttöku	fengu	þeir	og	skólastjórnendur	

upplýsingablað	í	tölvupósti	þar	sem	greint	var	frá	markmiði	og	tilgangi	rannsóknarinnar.	

Þar	sem	óskað	var	eftir	því	að	fylgjast	með	starfi	kennarans	á	vettvangi	var	beðið	um	
leyfi	skólastjóra,	ítrekað	var	að	ekki	yrði	fylgst	með	nemendum	eða	skrifað	um	þá.	Áður	

en	viðtal	við	þátttakendur	hófst	skrifuðu	þeir	undir	upplýst	samþykki	líkt	og	kveðið	er	á	

um	í	siðfræðireglunum	ásamt	því	sem	þeim	var	gerð	grein	fyrir	að	þeir	gætu	hætt	
þátttöku	hvenær	sem	er	meðan	á	ferlinu	stæði.	Ítrekað	var	að	rannsóknin	væri	

nafnlaus,	órekjanleg	og	að	fyllsta	trúnaði	yrði	gætt.		

Í	viðauka	B	og	C	má	finna	upplýsingablað	sem	umsjónarkennarar	og	skólastjórar	

fengu	og	í	viðauka	D	er	að	finna	samþykki	fyrir	þátttöku.	

3.5		Trúverðugleiki	
Í	eigindlegum	rannsóknum	er	hugtakið	trúverðugleiki	(e.	credibility)	notað	þegar	

áreiðanleiki	og	réttmæti	hennar	eru	skoðuð	(McMillan,	2012).	Meðal	þess	sem	talið	er	

stuðla	að	auknum	trúverðugleika	rannsókna	er	áreiðanleiki	(e.	reliability),	en	þá	er	

nákvæmni	gætt	í	skráningu	vettvangsnóta	og	tilvitnana	í	þátttakendur	og	fram	fer	
margprófun	(e.	triangulation),	þar	sem	notaðar	eru	ólíkar	aðferðir	við	upplýsingaöflun,	

ítarlegar	lýsingar	af	vettvangi	og	úr	viðtölum.	Þar	sem	viðmælendur	mínir	eru	aðeins	

fimm	er	vandasamt	að	alhæfa	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Niðurstöður	gætu	
þó	varpað	ljósi	á	starf	umsjónarkennarans	og	hvernig	tengslin	á	milli	skipulagningar	

kennslunnar	við	bekkjarstjórnun	eru.	Það	er	von	mín	að	niðurstöðurnar	muni	skapa	

þekkingu	sem	varpar	ljósi	á	hugsanleg	tengsl	milli	þessara	þátta.	

	

	



38	

4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	rannsóknarinnar	sem	byggjast	á	

viðtölum	og	vettvangsathugunum	hjá	fimm	umsjónarkennurum.	Eins	og	áður	hefur	

komið	fram	eru	niðurstöðurnar	settar	fram	í	anda	„arts-based“	aðferðinnar.	

Niðurstöðurnar	skipast	í	fimm	undirkafla	þar	sem	viðtal	og	vettvangsathugun	hvers	

umsjónarkennara	er	fléttuð	saman	í	eina	frásögn.		

4.1		Embla		 	
Við	Embla	höfðum	mælt	okkur	mót	í	skólastofu	hennar	á	fimmtudegi	einum	í	
marsmánuði.	Vettvangsathugunin	fór	fram	daginn	eftir.	Skólastofan	er	rúmgóð	og	björt,	

eikarhillur	og	ljósgrá	borðin	veita	stofunni	hlýlegt	yfirbragð.	Gengið	er	inn	í	stofuna	
bakatil	ef	svo	má	segja.	Gegnt	dyrunum	er	krítar-	og	tússtafla	sem	nemendur	snúa	að.	
Þegar	ég	kem	inn	er	Embla	í	óðaönn	að	hengja	upp	á	veggina	fróðleik	um	íslenska	

málfræði.	Hún	býður	mér	sæti	við	hópaborð	sem	staðsett	er	aftast	í	stofunni	við	dyrnar.	
Ég	byrja	á	því	að	segja	Emblu	frá	markmiðum	rannsóknarinnar,	að	fyllsta	trúnaðar	verði	
gætt	og	öllum	gögnum	eytt	eftir	úrvinnslu.	Embla	staðfestir	samþykki	sitt	með	því	að	

undirrita	eyðublað	sem	ég	hafði	meðferðis.		

Embla	hefur	verið	umsjónarkennari	í	tæplega	24	ár.	Hún	hefur	komið	víða	við	enda	

telur	hún	það	áskorun	og	merki	um	þor	og	hugrekki	að	grípa	tækifæri	og	prófa	eitthvað	

nýtt.	Hún	hefur	kennt	í	nokkrum	skólum,	yfirleitt	á	yngsta	stigi,	en	fyrir	sex	árum	hóf	

hún	störf	í	núverandi	skóla	þar	sem	hún	kennir	á	miðstigi.	Nemendur	hennar	í	5.	bekk	

eru	20	talsins.	Bekkurinn	er	að	hennar	sögn	krefjandi	en	henni	hefur	tekist	að	„skóla	

þau	aðeins	til“.	Embla	er	afslöppuð	og	hefur	þægilega	nærveru.	Stressið	sem	ég	fann	

fyrir	þegar	ég	gekk	inn	í	skólastofuna	var	fljótt	að	hverfa	á	braut.	Hún	segist	vera	jákvæð	

og	reyni	að	sjá	alltaf	jákvæðu	hliðarnar	á	öllum	málum.		

	

Umsjónarkennarinn	-	Það	er	ekki	úr	vegi	að	hefja	viðtalið	á	spurningunni	um	hlutverk	

umsjónarkennarans.	„Hann	sér	bara	um	sína	nemendur	frá	a	–	ö,	náms-	og	félagslega“	

svarar	Embla.	Umsjónarkennarinn	er	tengiliður	við	aðra	kennara	sem	koma	að	

nemandanum	og	við	heimilin	ásamt	því	að	fylgjast	með	félagslegum	tengslum	í	

hópnum.	„Hann	er	eiginlega	bara	aðal	karlinn	eða	konan	í	lífi	nemandans“	bættir	hún	
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við.	Mikilvægast	þykir	Emblu	að	nemendum	líði	vel	„þá	held	ég	að	allt	annað	komi“.	Ef	

nemanda	líður	vel	og	er	öruggur	í	sínu	gengur	honum	betur.	„Nemendur	eru	

misjafnlega	vel	staddir	námslega	en	maður	hvetur	þá	áfram	þannig	að	þeir	fái	þessa	
orku	að	þeir	geti	og	skilji	þetta	þó	þeir	hafi	kannski	ekkert	sérstaklega	mikið	sjálfstraust“	

segir	hún.	Áhuginn	á	náminu	og	að	gera	vel	fylgir	í	kjölfarið.	„Ég	ætti	kannski	að	segja	að	

það	væri	námið	en	mér	finnst	það	bara	ekki	því	það	kemur	á	eftir	hinu“.	

Í	starfinu	þykir	Emblu	erfiðast	þegar	foreldrar	eru	ekki	nógu	virkir	í	námi	barna	sinna.	

,,Ég	get	ekki	gert	nema	helminginn,	heimilið	verður	að	koma	að“	segir	hún,	en	ítrekar	

jafnframt	að	samskipti	hennar	við	foreldra	séu	góð	en	„ég	væri	til	í	að	þeir	væru	

virkari“.	Námið	er	sameiginlegt	verkefni	hennar	og	foreldranna.	Ánægjulegustu	
stundirnar	eru	þegar	henni	tekst	að	„kveikja	í	nemendum,	þegar	maður	sér	að	þeir	hafa	

verið	í	ströggli	en	síðan	bara	gerist	eitthvað“	svarar	hún	og	bætir	við,	„það	er	næstum	

því	kraftaverk“.	Þegar	áhuginn	og	sjálfstraustið	kemur	er	það	„eiginlega	skemmtilegast	
og	best“	segir	Embla	með	brosglampa	í	augum.	

Embla	telur	sig	sýna	nemendum	áhuga	og	nálgast	þá	með	hlýju	viðmóti.	Hún	er	glöð	

og	jákvæð	að	eðlisfari	og	reynir	að	smita	nemendur	af	því.	Hún	segist	leggja	áherslu	á	
við	nemendur	að	stundum	er	hægt	að	skilja	vandamálin	eftir	heima,	en	hún	er	
jafnframt	meðvituð	um	að	það	sé	ekki	alltaf	raunhæft	og	ítrekar	það	einnig	við	

nemendur.	Með	þessu	er	hún	engu	að	síður	að	kenna	þeim	að	„taka	ábyrgð	á	eigin	
hegðun“.	Á	meðan	Embla	segir	mér	frá	lít	ég	í	kringum	mig.	Við	dyrnar	er	vinnusvæði.	
Þarna	er	borð	með	allskonar	verkfærum	sem	nýtast	í	skapandi	vinnu	og	ílát	með	

penslum	stendur	við	hliðina	á	vasknum.	Við	hliðina	á	borðinu	er	lítil	hilla.	Á	veggnum	

hangir	lítil	tússtafla	þar	sem	finna	má	stundatöflu	dagsins	og	bekkjarreglur	ásamt	
skólareglum	og	veggspjaldi	um	Barnasáttmálann.	Ég	lít	í	átt	að	gluggunum	þar	sem	

perluð	listaverk	nemenda	hanga.	Á	milli	glugganna	eru	margföldunartöflur	og	setningar	

tengdar	náminu.	Einhverjir	nemendur	hafa	sett	möppurnar	sínar	í	gluggakistuna.		

	

Skipulag	kennslu	-	Samkvæmt	viðtalsramma	mínum	eru	spurningar	um	skipulag	næst	á	

dagskrá.	Ég	spyr	Emblu	hvað	henni	finnst	skipta	mestu	máli	í	undirbúningi	kennslunnar.	
Hún	hugsar	sig	um	augnablik	og	segir	síðan	„að	maður	sé	vel	inni	í	námsefninu“.	Embla	

bætir	við	„þó	ég	sé	búin	að	kenna	þetta	100	sinnum	þá	finnst	mér	það	réttur	þeirra	að	

ég	viti,	sé	búin	að	undirbúa	mig	og	tína	til	gögnin“.	Hún	nefnir	einnig	gott	skipulag.	„Ef	
þú	ert	með	skipulagið	alveg	í	kollinum	þá	er	ekkert	mál	að	taka	smá	útúrdúra“.	Embla	

segist	ýmist	undirbúa	kennsluna	í	skólastofunni	sinni	eða	heima.	Hún	tekur	yfirleitt	
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verkefni	með	sér	heim,	fer	yfir	bækur	þar	og	skrifar	„smá	comment“	og	þó	það	taki	tíma	

þá	sýnir	það	nemendum	að	henni	sé	ekki	sama	um	verkefnin	þeirra.		

Embla	er	í	teymi	með	tveimur	öðrum	kennurum	sem	hittast	alltaf	á	mánudögum.	

„Samvinnan	er	svo	skemmtileg“	segir	Embla	um	teymið.	Hún	telur	það	árangursríkt	að	

vinna	saman	í	teymi,	ekki	aðeins	til	að	skipuleggja	kennslu	heldur	þurfa	kennarar	oft	að	

ræða	ýmis	mál	og	þá	er	frábært	að	hafa	gott	fólk	með	sér	í	árgangi	sem	hægt	er	að	

ráðfæra	sig	við.	Umræðuna	í	teyminu	telur	Embla	alltaf	af	hinu	góða,	það	sé	gott	að	
ræða	málin	og	finna	sameiginlega	lausn.	„Ég	held	að	ég	yrði	einmana	ef	ég	ætti	ekki	

þetta	samtal“	bætir	hún	við.	Embla	telur	þó	að	ef	samstarfið	er	ekki	gott	eykur	það	álag	

á	umsjónarkennara.	Á	haustin	gerir	teymið	gróflega	áætlun	fyrir	veturinn,	en	eftir	það	
eru	einstaka	verkefni	og	komandi	vika	skipulögð.	Embla	skrifar	ekki	niður	markmiðin	

fyrir	hverja	kennslustund	eða	lotu	en	hún	skoðar	daginn	vel	og	ákveður	hvernig	hún	

ætlar	að	koma	námsefninu	til	skila.	Markmiðin	eru	bara	í	kollinum	á	henni,	ef	hún	
ætlaði	að	skrifa	þau	öll	niður	„þá	væri	ég	að	vinna	allan	sólarhringinn“	bætir	hún	við	

brosandi.	Í	upphafi	hvers	tíma	segir	hún	nemendum	hver	markmiðin	eru,	hvað	þau	ætla	

að	gera	og	„ég	tengi	það	líka	oft	við	tímann	sem	við	vorum	í	síðast“	bætir	hún	við.		

Þegar	Embla	undirbýr	kennsluna	ígrundar	hún	vel	á	hvaða	hátt	hún	getur	komið	

námsefninu	til	skila	þannig	að	nemendur	„skilji	og	geti	unnið	með	þetta“.	Til	að	mynda	

bregður	hún	sér	oft	í	hlutverk	til	að	gera	kennsluna	meira	lifandi.	Hún	segir	mér	frá	því	
að	fyrr	um	daginn	hljóp	hún	fram	og	til	baka	í	skólastofunni	þar	sem	loftmótstaða	og	
lyftikraftur	var	viðfangsefni	tímans.	Embla	undirbýr	þær	námsgreinar,	sem	hún	er	ekki	

vel	að	sér	í	betur	en	aðrar	enda	finnst	henni	nauðsynlegt	að	hún	skilji	það	sem	hún	

ætlar	að	kenna.	„Þannig	getur	kennslustundin	klúðrast	ef	maður	kann	þetta	ekki	sjálfur	
og	ætlar	að	koma	þessu	til	skila“.		

Embla	sagði	mér	áðan	að	hún	tekur	vinnuna	yfirleitt	með	sér	heim	á	daginn,	það	

gerir	hún	vegna	þess	að	hún	kemst	ekki	yfir	allt	í	vinnutímanum:	„Kennarastarfið	er	
orðið	svo	mikið	eitthvað,	það	þarf	að	gera	þetta	og	hitt	og	núna	þarf	að	greina	þennan	

og	fylla	út	þessa	lista	og	hinn“.	Hún	nefnir	einnig	fundina	eftir	kennslu	sem	taka	tíma	og	

að	hún	reynir	að	vera	dugleg	að	hjálpa	til	þegar	þess	þarf	í	skólanum	og	af	þeim	sökum	
verður	vinnan	oft	á	kvöldin.	Ef	til	væri	meiri	tími	myndi	Embla	„gera	fleiri	aukaverkefni	

og	reyna	að	læra	á	þessa	tækni	til	að	geta	nýtt	hana	betur“,	á	hún	þá	við	spjaldtölvurnar	

en	henni	finnst	hún	þurfi	að	læra	betur	á	þær.	Hún	vildi	finna	verkefni	sem	væru	meira	

krefjandi	og	styðja	við	það	sem	nemendur	eru	að	læra	og	dýpka	þekkinguna.	Hún	segist	
ekki	vera	mikið	fyrir	að	láta	nemendur	gera	margar	endurtekningar	á	svipuðum	

verkefnum	heldur	vilji	hún	frekar	að	nemendur	geri	eitthvað	„öðruvísi,	eitthvað	
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spennandi	sem	þau	hafa	áhuga	á“	og	nefnir	þá	sem	dæmi	að	skrifa	ljóð	eða	sögur	og	

gera	teikningar	um	viðfangsefnið.			

Emblu	þykir	gaman	að	grípa	tækifæri	sem	gefst	til	að	gera	eitthvað	öðruvísi	með	

nemendum	sínum	eins	og	að	fara	í	vettvangsferðir.	„Mér	finnst	það	bara	æðislegt“	segir	

hún.	Þegar	slík	tækifæri	bjóðast	er	hún	fljótt	að	stökkva	til	og	hagræðir	þá	áætlunum	

sínum	eftir	því.	„Maður	bara	færir	til	og	púslar	saman,	gerir	líka	svona	öðruvísi“.		

Ég	spyr	Emblu	um	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	segir	hún,	hálf	vandræðanlega	að	

þrátt	fyrir	að	það	skipti	miklu	máli	að	nota	fjölbreyttar	aðferðir	þá	„verður	að	

viðurkennast	að	við	erum	mest	í	innlögn“	en	bætir	við	að	hún	reynir	að	breyta	til	og		

„við	gerum	myndasögur	úr	efninu	eða	eitthvað	svoleiðis“.	Hún	á	erfitt	með	að	nefna	

ákveðnar	aðferðir	en	segir	að	nemendur	ræði	mikið	saman	í	pörum	og	segja	frá	

niðurstöðunum	en	yfirleitt	leggur	hún	inn	í	upphafi	og	þeir	vinna	sjálfstætt	eða	saman.	

Ég	minni	hana	á	sýnikennsluna	fyrr	um	morguninn	“já	ég	reyni	að	vera	dálítið	lifandi“	
segir	hún	hlæjandi	og	bætir	við	„ég	tek	mig	ekki	svo	hátíðlega	að	ég	geti	ekki	gert	mig	
að	fífli“.		

Embla	veltir	fyrir	sér	hvernig	hún	getur	nýtt	rýmið	þegar	hún	skipuleggur	kennsluna.	
Þau	eru	með	auka	hópavinnuborð	og	einstaklingsborð	sem	hún	nýtir	mikið.	„Mér	finnst	

allt	í	lagi	að	vinna	saman,	tveir	og	þrír	og	fjórir	á	meðan	allir	reyna	á	sig	og	meðan	það	

er	ekki	fíflagangur“	útskýrir	hún.	Fremst	í	stofunni,	við	töfluna,	er	lítill	sófi	og	motta	á	
gólfinu	þar	sem	nemendur	fá	að	vinna	verkefni	sem	eru	þess	eðlis	að	hægt	er	að	liggja	

eða	sitja	í	sófanum	og	vinna.		

	

Skólastofan	-	Í	þessum	skóla	er	mikið	lagt	upp	úr	því	að	námið	sé	sýnilegt	nemendum.	

Skólastofa	Emblu	er	þar	engin	undantekning.	Fyrir	ofan	gluggana	hanga	spjöld	með	

íslenskum	málfræðireglum,	leiðbeiningar	um	uppbyggingu	sögu	og	ýmiss	fróðleikur	um	

ritun,	bókmenntir	og	ljóðagerð.	Á	veggnum	í	kringum	dyrnar	er	stærðfræðiveggur	með	
tilheyrandi	reglum	og	merkjum	er	tengjast	námsefninu.	Það	er	ekki	mikið	um	sterka	liti	í	

stofunni,	veggspjöld	og	fróðleiksmolar	eru	í	fremur	ljósum	litum	en	það	gefur	stofunni	

ákveðinn	hlýleika	og	hún	verður	aðeins	„fullorðinslegri“	ef	svo	má	að	orði	komast.	
Minna	er	um	persónuleg	verk	nemenda	á	veggjum.	

Ég	beini	athygli	minni	aftur	að	viðtalinu	og	spyr	Emblu	í	hvernig	stofu	henni	þykir	

árangursríkt	nám	fara	fram.	Hún	hallar	sér	aftur	í	stólnum	og	horfir	hugsi	yfir	stofuna:	
„Þar	sem	gögn	eru	við	hendina,	þar	sem	er	dálítið	ögrandi,	þeim	líður	vel	og	...	auðvitað	

á	hún	að	vera	miklu	meira	ögrandi!	Auðvitað	á	maður	að	sitja	oftar	svona	og	horfa	yfir,	

maður	hefur	gott	af	því	sé	ég“	segir	hún	hlæjandi	og	bætir	við	að	hún	vilji	að	stofan	sé	
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hvetjandi.	Mikilvægt	þykir	henni	að	nemendur	beri	virðingu	fyrir	því	sem	fer	upp	á	veggi	

og	að	þeir	fari	ekki	illa	með	hluti	sem	eru	í	skólastofunni.			

Embla	segist	vera	dugleg	að	breyta	uppröðun	í	stofunni	en	það	fari	eftir	

viðfangsefnum	hverju	sinni	hversu	lengi	uppröðin	heldur	sér.	Hún	dregur	um	sæti	í	

hverri	viku	og	lætur	strák	og	stelpu	setjast	til	skiptist,	strákarnir	í	bekknum	„espa	hvorn	

annan	upp“.	Það	sem	nemendur	vita	hins	vegar	ekki	er	að	þó	hún	dragi	í	sæti	„alveg	

random“	þá	hefur	hún	samt	áhrif	á	hver	situr	hvar	með	því	að	„taka	kannski	tvær	þrjár	
spýtur	(tunguspaða)	og	setja	til	hliðar“.	Þetta	gerir	hún	því	hún	vill	hafa	ákveðna	

nemendur	í	bekknum	nálægt	sér.	Borðin	í	stofunni	eru	fremur	lítil	og	nett	sem	kemur	

sér	vel	þegar	breyta	á	í	stofunni	en	nemendur	hafa	þó	kvartað	yfir	litlum	borðum,	,,ég	
er	að	kenna	þeim	að	maður	verður	bara	að	vera	jákvæður	með	þetta“	segir	Embla.	

Emblu	líður	best	í	skólastofu	þar	sem	andrúmsloftið	er	gott	„bekkjarandinn	góður	og	

allir	vita	sitt	hlutverk,	hvað	þeir	eiga	að	gera“	segir	hún	hugsi	og	bætir	við	að	yfirleitt	
nær	hún	því	fram	í	þessari	stofu	en	eins	og	allstaðar	eru	dagarnir	misjafnir.	„Þegar	þeim	

líður	vel	þá	held	ég	að	maður	sé	að	gera	eitthvað	rétt“	bætir	hún	við.	

Út	á	gólfi	fyrir	aftan	öftustu	sætaröðina	er	hilla	sem	bæði	nýtist	fyrir	námsgögn	

nemenda	og	einnig	sem	skilrúm	til	að	stúka	af	vinnuaðstöðuna	aftast	í	stofunni.	Á	enda	
hillunnar	er	búið	að	hengja	nokkur	spjöld	sem	á	stendur	„Góður	kennari	er...		Í	góðri	

kennslustund	er...	Fyrirmyndarnemandi	er...	Góður	vinur	er...“.	

	

Bekkjarstjórnun	-	Ég	beini	umræðunni	næst	að	bekkjarstjórnun	og	bið	Emblu	að	segja	

mér	hvað	henni	finnst	vera	góð	bekkjarstjórnun.	„Góð	bekkjarstjórnun	er	þegar	þú	ert	

með	á	nótunum	hvað	allir	eru	að	gera.	Þegar	þú	ert	að	fylgjast	með“	svarar	hún	og	
ítrekar	jafnframt	mikilvægi	skipulagsins	því	„ef	það	er	gott	og	maður	veit	hvað	maður	er	

að	gera	þá	er	svo	auðvelt	að	fylgjast	með	öllu,	stjórna	og	labba	um“.	Emblu	finnst	það	

gefa	góða	raun	að	vera	mikið	á	ferðinni	og	situr	sjaldan	við	kennaraborðið	sem	staðsett	
er	fremst	í	stofunni	við	vegginn.	Hún	getur	þá	gripið	inn	í	ef	einhver	er	að	gera	eitthvað	

annað.	Hún	reynir	einnig	að	forðast	það	að	„detta	í	nöldur“,	henni	þykir	það	leiðinlegt.	

„Ég	vil	eiginlega	frekar	stjórna	með	því	að	ganga	um	og	hrósa	og	spyrja	nemendur	
spurninga	um	verkefnið“.		

Embla	telur	nemendur	sína	vinna	vel	þegar	þeir	fá	verkefni	sem	þeir	hafa	áhuga	á	og	

geta	leyst	nokkuð	örugglega.	Hún	leggur	áherslu	á	það	við	nemendur	sína	að	þeir	sem	

ekki	hafa	áhuga	á	verkefninu	eiga	að	bera	virðingu	fyrir	þeim	sem	finnst	það	
skemmtilegt	og	trufla	ekki	á	meðan.	
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Úr	vettvangsathugun:	Nemendur	eru	að	borða	nestið	sitt.	Embla	er	áhugasöm	um	

nemendur	sína,	gengur	á	milli	og	spjallar.	Hún	biður	einn	nemanda	að	koma	fremst	í	
stofuna	og	segja	frá	því	sem	hann	hafði	gert	daginn	áður	því	hún	veit	að	það	vekur	
áhuga	hinna.	Sem	það	og	gerði.	Eftir	nokkrar	mínútur	byrjar	hún	að	telja	niður	frá	fimm	

og	bíður	eftir	athygli.		

„Ég	klappa	stundum“	svarar	Embla	þegar	ég	spyr	hvað	hún	gerir	til	að	ná	athygli	

nemenda.	„Stundum	segi	ég	ekki	neitt,	bara	bíð	og	þau	sjá	um	að	sussa	hvert	á	annað“	
bætir	hún	við.	Hún	forðist	það	að	fara	„upp	á	gargið“	frekar	lækkar	hún	röddina.	

Hennar	reynsla	er	að	ef	kennari	hækkar	röddina	þá	„hækka	nemendur	bara	röddina	og	

þetta	fer	allt	í	vitleysu“.		

Embla	á	erfitt	með	að	nefna	það	sem	henni	þykir	erfiðast	við	bekkjarstjórnunina.	

„Auðvita	koma	dagar	þar	sem	maður	hefur	ekki	stjórn	á	neinu“	segir	hún	en	henni	

finnst	þetta	„allt	bara	svo	skemmtilegt“.	Hegðunarvandamál	leysir	hún	strax	með	því	að	
ræða	við	nemendur	og	hefur	samband	við	foreldra	ef	þess	þarf.	Hún	ræðir	mikið	við	
nemendur	um	hve	mikilvægt	það	er	að	vera	umburðalyndur	í	garð	annarra.	

Bekkjarfundi	nýtir	hún	í	þær	umræður	og	til	að	skapa	góðan	bekkjaranda,	en	hún	reynir	
einnig	að	hvetja	nemendur	til	að	leika	sér	saman	í	frímínútum.	„Ég	legg	mig	fram	við	að	
draga	í	lið	og	spyr	hvernig	gekk	eftir	frímínútur“	segir	hún	og	komi	eitthvað	uppá	þá	

finna	þau	lausn	á	því	í	sameiningu.		

Úr	vettvangsathugun:	Embla	skrifar	stærðfræðidæmi	á	töfluna.	Nemendur	leysa	

dæmið	á	lítla	tússtöflu	og	rétta	hana	upp	þegar	þeir	telja	sig	hafa	fundið	svarið.	Eftir	
nokkur	sýnidæmi	eru	flestir	nemendur	búnir	að	ná	því	hvernig	reikna	á	almenn	brot.	
Töflunum	er	safnað	saman	og	nemendur	taka	upp	reiknisbækur.		

Embla	segist	vera	með	fáar	en	skýrar	reglur	og	beitir	jákvæðum	aga.	Hún	telur	einnig	

mikilvægt	að	nemendur	hennar	vita	hvað	þeir	mega	og	mega	ekki.	Skólinn	vinnur	eftir	

stefnu	PBS	sem	hún	er	ánægð	með.	Samkvæmt	þeirri	stefnu	gefur	hún	smelli	þegar	
henni	finnst	að	nemandi	eigi	það	skilið,	en	þess	á	milli	er	hún	dugleg	að	hrósa	fyrir	það	

sem	vel	er	gert.			

Úr	vettvangsathugun:	Embla	gengur	á	milli	nemenda	og	aðstoðar.	Hún	staldrar	lengi	

við	hjá	sumum	nemendum.	Nokkrir	drengir	fá	að	sitja	við	hópavinnuborðið.	Athygli	
þeirra	er	fljót	að	hverfa	frá	stærðfræðibókinni.	Embla	gengur	til	þeirra	og	leggur	

höndina	á	öxl	eins	nemandans	og	biður	þá	vinsamlegast	að	halda	áfram.	Annar	
nemandi	gleymir	sér	og	er	orðinn	heldur	hávær,	Embla	fer	til	hans	með	sömu	tilmæli.	
Reglulega	klappar	hún	til	að	ná	athygli	allra	eða	þegar	henni	finnist	börnin	vera	farin	að	

spjalla	óþarflega	mikið.		
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Ég	renni	augunum	yfir	viðtalsrammann.	Það	er	aðeins	ein	spurning	eftir	um	fas	og	

framkomu	kennara	sem	Embla	telur	hafa	mikil	áhrif	og	þá	sérstaklega	viðhorf	

kennarans	gagnvart	nemendum.	Mikilvægt	er	að	kennarinn	„afskrifi“ekki	nemendur	
strax	heldur	finni	aðra	leiðir.	„Ef	ein	leið	virkar	ekki	til	að	hvetja	og	styrkja	þá	verður	

maður	að	reyna	eitthvað	annað“.	Hún	nefnir	dæmi	um	neikvæðan	nemanda	sem	átti	

frekar	erfitt	uppdráttar	í	skólanum.	Hún	lagði	sig	fram	við	að	kynnast	honum	og	hans	
áhugamálum.	Hægt	og	bítandi	fór	viðhorf	hans	og	hegðun	að	breytast	og	í	dag	hefur	

hann	„sjaldan	lært	eins	mikið	því	hann	vill	standa	sig“.	Embla	segir	einnig	að	hún	vilji	að	

nemendur	sínir	finni	að	henni	er	ekki	„sama	hvernig	þeim	líður	og	hvernig	þeim	gengur	

og	að	ég	vil	gera	mitt	til	að	þeim	gangi	vel“.	

Úr	vettvangsathugun:	Embla	hrósar	nemendum	og	hvetur	þá	áfram.	Hún	segir	einum	

nemanda,	sem	er	að	fyllast	vonleysis	yfir	því	að	geta	ekki	reiknað	dæmið,	að	það	er	í	
lagi	að	gera	mistök	því	þannig	lærum	við.		

Embla	nálgast	nemendur	sína	með	hlýju	viðmóti.	Hún	er	jákvæð	og	hvetjandi	og	

leggur	áherslu	á	vellíðan	nemenda	og	er	áhugasöm	um	líf	þeirra	og	velgengni.	Embla	

telur	það	rétt	nemenda	að	hún	mæti	vel	undirbúin	til	kennslu	auk	þess	sem	hún	telur	
gott	skipulag	auðvelda	alla	„útúrdúra“	í	kennslu.	Athyglisvert	er	að	þó	Emblu	þyki	
mikilvægt	að	nota	fjölbreyttar	aðferðir	er	hún	mestmegnis	með	innlögn	áður	en	

nemendur	vinna	sjálfstætt	eða	í	pörum.	Embla	gengur	mikið	um	stofuna,	spyr	
spurninga,	hrósar	og	grípur	strax	inn	í	óviðeigandi	hegðun.	Hún	tekur	sjálfa	sig	ekki	of	
hátíðlega	heldur	er	lífsglöð	og	leggur	sig	fram	við	að	smita	nemendur	sína	af	þeirri	

jákvæðni	sem	hún	býr	yfir.		

4.2		Freyja	
Það	er	miðvikudagsmorgun.	Freyja	tekur	á	móti	mér	á	kennarastofunni,	við	fáum	okkur	

lítinn	kaffibolla	og	ég	segi	Freyju	frá	markmiðum	ritgerðarinnar	og	hvernig	ég	muni	
gæta	trúnaðar	við	úrvinnslu	gagnanna.	Hún	veitir	samþykki	sitt	með	því	að	undirrita	

eyðublað	þess	efnis.	Við	færum	okkur	yfir	í	skólastofuna	og	hefjum	viðtalið.	

Vettvangsathugunin	fer	fram	daginn	eftir.	

Freyja	hefur	verið	umsjónarkennari	í	bráðum	sjö	ár	og	hefur	hún	alltaf	unnið	í	sama	

skólanum.	Hún	er	umsjónarkennari	20	nemanda	í	3.	bekk	sem	hún	tók	við	eftir	fyrsta	

bekk,	þetta	er	því	hennar	annað	ár	með	bekkinn.	Freyja	er	mjög	afslöppuð	og	glaðleg,	
og	hefur	góða	nærveru.	Hún	segist	vera	ákveðin	við	nemendur	sína,	það	eru	skýrar	

reglur	en	ávallt	stutt	í	„grínið“.		
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Umsjónarkennarinn	-	Við	hefjumst	handa	með	viðtalið	og	ég	byrja	á	spurningum	um	

umsjónarkennarann.	Það	mikilvægasta	í	starfi	sínu	sem	umsjónarkennari	finnst	Freyju	

vera	að	sjá	til	þess	að	öllum	nemendum	líði	vel,	það	er	“númer	eitt,	tvo	og	þrjú“.	Námið	
fylgir	í	kjölfarið.	Erfiðast	þykir	henni	þegar	það	eru	aðstæður	sem	hún	getur	ekki	

stjórnað	eins	og	krefjandi	heimilsaðstæður	en	þá	reynir	hún	að	vera	til	staðar	fyrir	

nemendur	í	skólanum.	Að	finna	námsefni	fyrir	alla	bæði	fyrir	þá	sem	eru	slakir	og	þá	
sem	eru	„mjög	klárir“	vefst	oft	fyrir	henni.	Hún	segist	þá	vera	dugleg	að	leita	sér	

aðstoðar	hjá	„fróðara	fólki“	eins	og	sérkennara	skólans	og	teyminu	sem	hún	er	hluti	af.	

Sérkennarinn	aðstoðar	hana	til	að	mynda	við	að	finna	verkefni	til	að	efla	íslenskufærni	

eins	nemanda	í	bekknum.		

Freyja	leggur	sig	fram	við	að	byggja	upp	traust	nemenda	í	hennar	garð,	að	þeim	líði	

vel	í	skólastofunni	og	þeir	séu	öruggir	í	sínu	umhverfi.	„Ef	maður	nær	því	er	maður	í	

toppmálum“	bætir	hún	við.	Hún	segist	hafa	skýrar	reglur	og	getur	verið	mjög	ströng	ef	
þess	þarf:	„það	eru	alveg	hendur	á	læri,	fætur	á	gólfi“	segir	hún	en	bætir	við	að	það	sé	

ávallt	stutt	í	húmorinn	og	gleðina.	Hún	telur	að	reglurnar	hjálpi	börnunum.	„Ég	held	að	

það	geri	þau	líka	öruggari	hérna,	af	því	að	þau	þekkja	hvað	þau	mega	og	geta	gert“	segir	
Freyja.	Hún	segist	því	vera	„allt	í	bland,	ströng	og	ákveðin	en	nota	grínið“.			

Ég	virði	fyrir	mér	skólastofu	Freyju.	Stofan	er	hlýleg	og	heimilisleg.	Ljósin	eru	slökkt	

en	kveikt	er	á	tveimur	lömpum.	Rokið	lemur	gluggana	að	utan	sem	ýtir	undir	notalega	
stemmingu	hérna	inni.	Aftast	í	stofunni	eru	tvær	hillur	og	borðplata	þar	á	milli	sem	
nýtist	sem	vinnusvæði.	Búið	er	að	festa	lampa	sem	lýsir	undir	borðið	þar	sem	nokkrir	

púðar	eru	og	tvær	bækur.	Þetta	svæði	kallast	„kósíhornið“.		Í	hillunum	eru	ýmis	

kennslugögn	eins	og	talnagrindur,	litlar	tússtöflur	og	námsbækur.	Á	gólfinu	stendur	
önnur	hilla	með	skrautlega	merktum	skúffum	sem	hefur	að	geyma	námsgögn	nemenda.	

	

Skipulag	kennslu	-	Ég	beini	athyglinni	aftur	að	viðtalinu	og	spyr	Freyju	hvað	henni	þyki	

skipta	mestu	máli	þegar	kennslan	er	undirbúin.	Freyju	þykir	mikilvægt	að	allir	fái	
verkefni	við	hæfi.	Hún	leggur	einnig	áherslu	á	að	sýna	mismunandi	leiðir	og	útskýrir	

námsefnið	á	fjölbreyttan	hátt	þannig	að	það	vekur	áhuga	þeirra.	

Freyja	er	í	teymi	með	öðrum	kennara	í	3.	bekk.	Saman	undirbýr	teymið	alla	kennsluna.	Í	
upphafi	annar	er	grunnur	lagður	að	vetrinum	sem	framundan	er	en	á	vikulegum	

fundum	eru	næstu	dagar	skipulagðir.	„Við	reynum	að	fylgjast	að	í	flestu“	segir	Freyja	og	

bætir	við	að	teymið	hjálpast	að	við	að	finna	verkefni	fyrir	fjölbreyttan	nemendahóp.	

Einu	sinni	í	viku	er	fundur	með	teymi	kennara	úr	3.	og	4.	bekk	þar	sem	þessir	tveir	

árgangar	vinna	saman	í	þemaverkefni	og	vali.	Nú	er	að	hefjast	nýtt	þema	og	því	þarf	að	
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finna	„verkefni	og	„dótarí“	sem	tengist	því“.	Freyja	telur	það	hjálpa	sér	að	hafa	kennt	

áður	í	3.	bekk,	„að	hafa	séð	þetta	og	kennt	þetta	alla	vega	einu	sinni,	það	munar	um	

það“	segir	hún.	Hún	getur	byggt	á	þeirri	reynslu	sem	hún	hefur	og	nýtt	verkefni	aftur	
sem	hún	breytir	og	bætir	eftir	þörfum.	Skipulagið	er	annars	nokkuð	,,fast	í	skorðum“.	

Námsefni	og	bækur	fara	eftir	bekkjarnámskrá	og	skólanámskrá	en	„útfærslan	og	

hvernig	þú	ætlar	að	gera	þetta	er	í	þínum	höndum“	bætir	Freyja	við.	Hún	ráðfæri	sig	
samt	við	teymið	svo	að	hún	sé	ekki	„að	gera	eitthvað	allt	annað“.	Freyju	finnst	

hentugast	að	skipuleggja	kennsluna	út	frá	stundatöflunni	og	hversu	marga	tíma	hún	

hefur	á	hverjum	degi	með	nemendahópnum.	Til	að	mynda	eru	fáir	tímar	á	mánudögum	

og	þá	nýtir	hún	frekar	í	innlagnir	og	umræður	á	nýju	efni	sem	síðan	er	unnið	með	í	

verkefnum	á	þriðjudeginum	þegar	umsjónartímarnir	eru	fleiri.	Á	hverjum	degi	er	gert	

ráð	fyrir	einum	tíma	í	„áætlun“	þar	sem	nemendur	setja	sér	markmið	undir	handleiðslu	

kennara.	Það	fyrirkomulag	hófst	rétt	fyrir	jól	og	eru	þau	að	taka	upp	þráðinn	aftur	núna.	
Nemandi	og	kennari	setjast	niður	saman	og	setja	markmið	um	þau	verkefni	sem	
nemandi	ætlar	að	gera	í	vikunni.	„Við	getum	þá	talað	saman,	bara	þú	og	ég	í	svona	10-

15	mínútur	og	það	má	helst	ekki	trufla	okkur	á	meðan,	ef	þú	skilur	ekki	eitthvað	þá	
getum	við	farið	aðeins	ýtarlegar	í	það	í	leiðinni“	segir	Freyja	og	bætir	við:	„Þetta	er	
frekar	„næs“	tími“.	Freyja	er	þó	alltaf	með	innlögn	og	stýrir	verkefnum	og	námsefni	

vikunnar.	Nemendur	setja	sér	markmið	eftir	því	sem	hæfir	færni	þeirra	og	getu.		

Freyja	telur	gott	skipulag	nauðsynlegt	enda	eru	umsjónartímarnir	ekki	margir.	

„Áætlun	er	til	dæmis	einn	tími	á	dag,	síðan	er	val	á	fimmtudögum	og	föstudögum	með	
4.	bekk	og	yndislestur	á	hverjum	degi.	Þetta	er	fljótt	að	fara	þannig	að	skipulag	er	

nauðsynlegt“	segir	Freyja.	Hún	leggur	áherslu	á	að	vera	sveigjanleg	í	starfinu	og	því	er	

lítið	mál	að	breyta	út	af	skipulaginu	ef	þannig	liggur	á	nemendum,	þau	eru	mismunandi	

upplögð	og	því	gott	að	geta	„lesið	í	hópinn“.	Hún	er	yfirleitt	með	„plan	B“	sem	hún	

getur	gripið	í	ef	eitthvað	kemur	uppá.	Það	er	þá	sérstaklega	vegna	útikennslu	ef	það	er	
til	dæmis	„geðveikt	vont	veður	eins	og	núna“	segir	hún	og	horfir	út.		

Freyju	finnst	hún	alltaf	vera	í	vinnunni	enda	stöðugt	með	opin	augun	fyrir	góðum	

tækifærum	og	hugmyndum	sem	hún	getur	nýtt	„maður	er	alltaf	að	hugsa	um	vinnuna,	
heima	á	kvöldin,	eða	að	ég	sé	eitthvað	búðinni	og	bara	„hey!	Já	þetta	er	sniðugt“,“	segir	

hún	brosandi.	Hún	grípur	þá	í	símann	og	skrifar	niður	hugmyndirnar	sem	hún	fær.		

Freyja	átti	erfitt	með	að	nefna	kennsluaðferðirnar	sem	hún	notar	en	hún	reynir	að	hafa	

þær	fjölbreyttar.	Söguaðferðin	er	notuð	í	samfélagsfræði	og	náttúrufræði.	Í	stærðfræði	
reynir	hún	að	sýna	þeim	mismunandi	aðferðir	og	nemendur	velja	þá	aðferð	sem	hentar	
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þeim	best:	„sumum	finnst	gott	að	setja	dæmin	upp,	aðrir	gera	línur,	nota	kubba	eða	

kúlur“	útskýrir	hún.	Einnig	er	mikil	áhersla	lögð	á	hópavinnu	og	samvinnu	nemenda.		

Ég	lít	í	kringum	mig	á	meðan	Freyja	segir	mér	frá.	Á	veggjunum	er	lítið	af	verkefnum	

frá	nemendum	en	stór	og	mikill	heimakrókur	setur	svip	á	rýmið.	Stórar	pullur	eða	bekkir	

sem	nemendur	geta	setið	á	mynda	U-laga	form	í	kringum	gráa	mottu.	„Við	erum	mjög	

mikið	í	heimakróknum“	segir	Freyja.	Það	er	helst	ef	nemendur	þurfa	að	skrifa	eitthvað	

sem	þeir	eru	við	borðin	sín,	þá	er	Freyja	með	flettitöflu	sem	hún	dregur	fram	en	annars	
eru	þeir	í	heimakróki	„þá	eru	þeir	nær	mér“	segir	Freyja.		

	

Skólastofan	-	Fyrir	framan	heimakrókinn	er	kennaraborðið	sem	snýr	upp	að	veggnum.	Á	

borðinu	er	kveikt	á	litlum	lampa	sem	lýsir	niður	á	stæðilegan	bókastafla	og	

verkefnablöð	nemenda.	Við	hliðina	á	og	aftan	við	heimakrókinn	eru	borð	nemenda.	Í	
heimakróknum	er	lítill	kassi	á	hjólum	fullur	af	allskonar	bókum	sem	nemendur	lesa	i	

yndislestri.	„Sko	mér	finnst	heimakrókur	verða	að	vera,	þar	sem	maður	getur	haft	

nemendur	nær	sér“	svarar	Freyja	þegar	ég	spyr	hana	í	hvernig	stofu	henni	þykir	

árangursríkt	nám	fara	fram.	Hún	nefnir	einnig	gott	aðgengi	að	námsefni	sem	nemendur	
vita	hvar	er	og	geta	nálgast	sjálfir.	Hún	leggur	áherslu	á	að	nemendur	vinni	saman	og	

eru	umburðalyndir	í	garð	hvers	annars	„ég	er	mikið	að	kenna	þeim	að	allir	eigi	að	geta	

unnið	saman“	segir	hún	og	bætir	við	að	„ég	reyni	bara	að	hafa	þetta	næs,	snyrtilegt,	
heimilislegt	og	kósí	og	ekki	að	kaffæra	þá	í	dóti“.	Ég	veiti	því	athygli	að	lítið	er	af	

verkefnum	nemenda	á	veggjunum.	Í	ljós	kemur	að	í	næstu	viku	hefst	nýtt	þemaverkefni	
og	þess	vegna	er	Freyja	búin	að	taka	niður	efni	sem	tengist	þemaverkefni	um	

Himingeiminn	til	að	búa	til	pláss	„þannig	að	það	sést	ekki	alveg	núna	hvernig	þetta	lítur	

yfirleitt	út“	bætir	hún	við	afsakandi.			

Ég	virði	fyrir	mér	skólaborðin	sem	eru	nógu	há	fyrir	nemendur	til	að	standa	við	og	

vinna.	Borðunum	er	ýmist	raðað	fjórum	saman	í	hóp	eða	þrjú	borð	saman	í	beinni	röð.	
Freyja	breytir	ekki	borðauppröðuninni	mikið	þar	sem	stofan	er	lítil	og	fremur	löng	í	

annan	endann	sem	gerir	„þetta	ölítið	flóknara“.	Hún	er	til	að	mynda	búin	að	losa	sig	við	

húsgögn	til	að	fá	meira	rými.	Í	upphafi	vetrar	hefur	hún	verið	að	prófa	sig	áfram,	breyta	
og	bæta	en	telur	sig	núna	vera	búna	að	finna	þá	uppröðun	sem	hentar	henni	og	

nemendum	best.	Hún	færir	nemendur	þó	reglulega	um	sæti.	Félagsleg	tengsl	og	

námslegar	þarfir	nemenda	eru	henni	efst	í	huga	þegar	hún	breytir	um	sæti.	Þeir	
nemendur	sem	þurfa	meiri	aðstoð	finnst	henni	gott	að	hafa	nálægt	sér.	Hún	leyfir	

nemendum	einstöku	sinnum	að	draga	í	sæti	„ég	reyni	að	gera	þetta	í	bland	þannig	að	

þau	fatti	ekki	hvað	ég	er	að	spá“	segir	Freyja	sposk	á	svip.		
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Að	mati	Freyju	myndast	kjöraðstæður	í	skólastofunni	þegar	„maður	finnur	eitthvað	

áhugavert	sem	þau	sökkva	sér	niður	í“.	Hún	segir	mér	frá	verkefni	um	Bakkabræður	

sem	nemendur	unnu	saman	tveir	og	tveir.	„Ég	hefði	getað	farið	heim“	sagði	Freyja	
brosandi.	Nemendur	eru	mismunandi	og	hafa	mismunandi	áhuga	en	þetta	verkefni	„sló	

í	gegn“	að	mati	Freyju.	Hún	segist	ekki	vera	mikið	fyrir	„þetta	föndur	og	málningasull“	

og	reynir	því	að	fara	aðrar	leiðir	eins	og	að	setja	upp	leikrit	líkt	og	þau	gerðu	fyrir	
nokkrum	vikum.	„Það	er	svo	margt,	bara	þegar	maður	sér	að	þau	hafa	gaman	og	sökkva	

sér	í		hlutina	þá	er	það	bara	æðislegt“	segir	hún	að	lokum.		

	

Bekkjarstjórnun	-	Úr	vettvangsathugun:	Bjallan	hringir	og	nemendur	koma	rjóðir	í	

kinnum	inn	úr	frímínútum.	Nokkrir	nemendur	setja	blauta	sokka	á	ofninn	áður	en	þeir	fá	
sér	sæti	í	heimakróknum.	Freyja	situr	í	„jógastellingu“	með	krosslagðar	fætur	í	

kennarastólnum	fyrir	framan	nemendahópinn.	Byrjað	er	á	almennum	umræðum	þar	
sem	þrír	nemendur	segja	frá	því	sem	þeir	höfðu	gert	daginn	áður.	Freyja	hefur	
greinilega	lagt	sig	fram	við	að	kynnast	nemendum	því	hún	vitnar	í	fjölskyldur	þeirra	og	

áhugamál	í	samræðunum.	Einn	nemandi	í	hópnum	kvartar	sáran	yfir	blautum	buxum.	
„Ertu	með	leikfimibuxur?“	spyr	Freyja.	Nemandinn	kinkar	kolli.„Stökktu	inn	á	klósett	og	
farðu	í	þær,	við	skulum	setja	buxurnar	á	ofninn“.	Á	meðan	nemandinn	skiptir	um	föt	

berst	umræðan	að	fyrirhuguðu	afmæli	eins	nemenda	sem	fær	að	dreifa	boðskortum.	
Mikil	vinna	hefur	farið	í	að	búa	til	boðskortin	og	því	eru	þau	tekin	til	nákvæmrar	
skoðunar	í	hópnum.	Eftir	nokkrar	mínútur	klappar	Freyja	til	að	ná	aftur	athygli	nemenda	

sem	þagna	um	leið.	Freyja	fer	yfir	það	sem	er	á	dagskrá	áður	en	hún	skiptir	þeim	í	
nokkra	hópa	og	lætur	þá	hafa	stærðfræðispil.	Hóparnir	dreifa	sér	um	stofuna.	Freyja	
gengur	á	milli	og	leiðbeinir	þeim	áfram	í	spilunum.		

„Númer	eitt,	tvö	og	þrjú	er	að	hafa	reglur“	svarar	Freyja	þegar	ég	spyr	hvað	henni	

þyki	góð	bekkjarstjórnun	vera.	„Að	nemendur	þekki	mörkin,	hvað	má	og	hvað	má	ekki“.	
Fyrirmæli	verkefna	þurfa	einnig	að	vera	skýr	og	hnitmiðuð.	En	hún	ítrekar	jafnframt	að	

kennarinn	megi	ekki	vera	of	stífur	„inn	á	milli	verður	að	vera	gaman	og	fólk	þarf	að	geta	

hlegið“	bætir	hún	við.		

Freyju	þykir	erfiðast	að	eiga	við	þá	einstaklinga	sem	eru	með	„mikla	stæla“	og	vilja	

ekki	fara	eftir	settum	reglum	en	það	gerist	sem	betur	fer	ekki	oft.	„Það	eru	bara	sömu	

reglur	frá	upphafi	og	maður	þarf	að	vera	dálítið	harður	fyrst	og	þá	bara	gengur	þetta“	
segir	Freyja	og	bætir	við:	„Ég	held	að	ég	sé	bara	frekar	góð	í	bekkjarstjórnun.	Maður	veit	

bara	hvernig	maður	vill	hafa	þetta“.	Hegðunarvandamál	nemenda	reynir	Freyja	að	leysa	

á	staðnum	„þeir	eru	orðnir	svo	stórir,	að	þeir	vita	upp	á	sig	sökina	og	viðurkenna	
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yfirleitt	það	sem	gerist“	segir	hún.	Ef	málin	eru	stærri	þá	er	haft	samband	við	foreldra.	

Hún	leggur	áherslu	á	að	eiga	í	góðum	samskiptum	við	foreldra,	hvort	sem	það	tengist	

hegðunarvandamálum	eða	ekki	„þetta	þarf	að	vera	samvinna,	allir	í	sama	liði“.			

Skólinn	vinnur	eftir	Olweusarstefnu		gegn	einelti.	Í	samræmi	við	þá	stefnu	eru	

bekkjarfundir	einu	sinni	í	viku.	Fundina	nýtir	Freyja	til	að	ræða	ýmsar	uppákomur	og	fær	

nemendur	til	að	koma	með	lausnir.	Fundirnir	eru	einnig	hluti	af	því	sem	Freyja	telur	ýta	

undir	góðan	bekkjaranda	og	efla	félagsfærni	nemenda.	Hún	leggur	áherslu	á	
heimilislegt	andrúmsloft	þar	sem	nemendum	líður	vel	„auðvitað	vill	maður	að	þau	læri	

en	það	gerist	ekki	ef	þeim	líður	ekki	vel“	segir	hún.	„Annars	er	yfirleitt	bara	ótrúlega	

gaman	hjá	okkur,	ég	reyni	að	vera	afslöppuð	eins	og	núna	á	ullarsokkum	með	tyggjó“	
bætir	hún	við	hlæjandi.	Til	að	ná	athygli	nemenda	klappar	Freyja	yfirleitt	í	sama	

taktinum:	„Þau	þekkja	klappið	þannig	að	það	er	gott	að	nota	það.	Ég	þarf	samt	stundum	

að	klappa	þrisvar,	en	það	virkar“.	Hún	notar	einnig	ljósin	sem	hún	kveikir	og	slekkur	til	
skiptis	„allt	til	að	spara	röddina	og	losna	við	öskrin“	bætir	hún	við.		

Úr	vettvangsathugun:	Bjallan	hringir.	Freyja	klappar	aftur	og	biður	nemendur	að	

ganga	frá	spilinu	og	koma	í	heimakrók	þar	sem	þeir	fá	að	vita	hvað	er	næst	á	dagskrá.	
Freyja	ætlar	að	hjálpa	nokkrum	nemendum	með	áætlun	á	meðan	aðrir	vinna	sjálfstætt	í	
verkefnum	ýmist	í	skrift	eða	stærðfræði.	Sumir	setjast	við	borðin	sín	á	meðan	aðrir	

koma	aftur	í	heimakrók	með	verkefnabókina.	Tveir	nemendur	fá	að	setjast	í	
„kósíhornið“	sem	er	undir	borði.		

Eins	og	fram	hefur	komið	leggur	Freyja	áherslu	á	skýrar	reglur.	Í	upphafi	vetrar	hafi	

nemendur	komið	með	tillögur	að	reglum	og	valið	í	kjölfarið	nokkrar	til	að	hafa	í	

stofunni:	„þetta	er	yfirleitt	mjög	svipað	milli	ára,	taka	tillit	til	annara,	vera	góð	og	rétta	

upp	hönd“	nefnir	Freyja	sem	dæmi.		

	Úr	vettvangsathugun:	Freyja	biður	nemendur	að	ganga	frá	bókunum	sínum	og	ganga	

rólega	yfir	í	matsalinn.	Það	er	kominn	hádegismatur.			

Mér	leikur	forvitni	á	að	vita	hvort	Freyja	telur	eitthvað	í	fari	kennara	hafa	áhrif	á	

bekkjaraga.	Hún	kinkar	kolli	og	telur	að	kennari	fái	til	baka	það	viðmót	sem	hann	sýnir	

nemendum	„ef	þú	ert	með	hreyting	fara	þau	í	þann	gír	líka“.	Því	telur	hún	betra	að	í	
stað	þess	að	vera	grimmur	á	svip	og	stífur	eigi	kennarinn	að	vera	„glaður	og	„ligeglad“	

það	er	bara	það	sem	allir	þurfa“.	

Það	er	greinilegt	að	nemendum	líður	vel	í	þessari	skólastofu.	Hér	er	heimilslegt	og	
afslappað	andrúmsloft.	Blautar	buxur	á	ofninum	og	kennarinn	„ligeglad“	á	ullarsokkum	

með	tyggjó.	Það	kom	glögglega	fram	í	vettvangsathugun	hve	afslöppuð	og	glaðvær	

Freyja	er,	umhyggjusöm	og	með	góða	nærveru.	Hún	leggur	áherslu	á	að	nemendum	líði	
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vel	í	skólastofunni	og	þau	séu	örugg	í	sínu	umhverfi.	Stór	heimakrókur	er	einkennandi	

fyrir	skólastofuna	og	kennsluhætti	Freyju	enda	fer	mikið	af	kennslunni	fram	þar.	Freyja	

er	óhrædd	við	að	leita	sér	aðstoðar	samstarfsfólks	og	nefnir	mikilvægi	skipulags	en	
jafnframt	að	vera	sveigjanleg	í	kennslunni.		

4.3		Urður	
Urður	tekur	brosandi	á	móti	mér	frammi	á	gangi	skólans	þar	sem	hún	starfar	sem	
umsjónarkennari	nemenda	í	3.	bekk.	Við	höfum	mælt	okkur	mót	eftir	kennslu	á	

þriðjudegi	í	marsmánuði.	Vettvangsheimsóknin	fer	fram	viku	síðar.	Úti	er	fallegt	veður,	

heiðskírt	og	snjóföl	yfir	öllu,	sólin	skín	skært	og	teygir	geisla	sína	inn	um	stóran	glugga	
stofunnar.		

Urður	var	búin	að	setja	tvo	stóla	við	eitt	skólaborðið	og	býður	mér	sæti	á	móti	sér.	Á	

meðan	ég	segi	Urði	frá	markmiðum	rannsóknarinnar	og	framkvæmd	hennar,	finn	ég	til	
viðtalsrammann	og	eyðublaðið	sem	staðfestir	þátttöku	í	rannsókninni.	Ég	segi	Urði	
hvernig	ég	gæti	trúnaðar	um	það	sem	fer	fram	okkar	á	milli	og	breyti	upplýsingum	

þannig	að	ekki	er	hægt	að	rekja	niðurstöðurnar	til	hennar.	Urður	er	fljót	að	samþykkja	
skilmálana	enda	stutt	síðan	hún	sjálf	stóð	í	sömu	sporum	og	ég.	„Mér	finnst	þetta	hluti	
af	mínu	starfi“	svaraði	hún	brosandi	þegar	ég	þakkaði	henni	fyrir	að	gefa	sér	tíma	til	að	

hitta	mig.	Ég	kveiki	á	upptökutækinu	og	við	hefjum	viðtalið.		

Urður	hefur	verið	kennari	í	bráðum	sex	ár.	Hún	hefur	líka	kennt	erlendis	og	er	því	

með	ágætis	reynslu	þrátt	fyrir	stuttan	starfsaldur.	Þetta	er	annar	vetur	Urðar	í	
núverandi	skóla	og	sem	umsjónarkennari	þessa	nemendahóps.	Í	umsjónarbekk	Urðar	

eru	strákar	í	meirihluta	nemenda	sem	eru	alls	22.	„Það	er	talað	um	að	þetta	sé	óvenju	

indæll	árangur“	segir	Urður	þegar	hún	lýsir	fyrir	mér	bekknum.	Hún	segir	nemendur	

vera	eins	ólíka	og	þeir	eru	margir,	„málglöð	flest	og	strákarnir	fjörugir“.	Þrátt	fyrir	að	

þeir	geti	stundum	„verið	eins	og	bavíanar	upp	á	borðum“	er	bekkurinn	þægilegur	og	
auðvelt	að	ná	til	þeirra.	

	Skólinn	er	heildstæður	skóli	fyrir	nemendur	í	1.	-	10.bekk.	Urður	segir	mér	að	unnið	

sé	eftir	þeim	markmiðum	að	hafa	námið	sýnilegt	nemendum,	það	er	að	segja	verkefni	
þeirra	eru	hengd	upp	á	veggi	skólans	ásamt	ýmsum	fróðleiksmolum	tengdum	náminu.	

Ég	veitti	því	einmitt	athygli	þegar	ég	gekk	í	gegnum	skólann	að	á	veggjunum	héngu	

fjölbreytt	og	litrík	verkefni	eftir	nemendur	skólans.	Verkin	gefa	skólanum	hlýlegt	og	
heimilislegt	yfirbragð.		

Skólastofa	Urðar	er	rúmgóð	og	björt,	stór	gluggi	í	öðrum	enda	stofunnar	lætur	

stofuna	virka	stærri	en	hún	er.	Í	glugganum	hanga	nokkrir	músastigar	og	í	
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gluggakistunni	er	að	finna	bækur	og	námsgögn	fyrir	nemendur	og	vinnugögn	kennara	í	

þeim	enda	sem	kennaraborðið	er.	Kennaraborðið	er	staðsett	við	glugga	fremst	í	

stofunni	og	snýr	það	að	nemendum.		

	

Umsjónarkennarinn	-	Urður	hefur	afskaplega	þægilega	nærveru,	er	áhugasöm	og	hefur	

metnað	fyrir	starfi	sínu.	Ég	bið	hana	að	segja	mér	hvert	hún	telur	hlutverk	sitt	sem	
umsjónarkennara	vera.	„Úff	það	er	endalaust“	segir	hún	og	dæsir.	Urður	telur	það	

hlutverk	sitt	fyrst	og	fremst	að	hafa	yfirsýn	yfir	bekkinn	og	sjá	til	þess	að	allir	læri	og	„að	

hysja	alla	upp	á	næsta	„level“	ef	svo	má	segja	–	bæði	þessi	slöku	og	hin“.	Að	mati	Urðar	

er	það	ein	mesta	áskorunin	í	starfinu	að	gæta	þess	að	allir	nemendur	fái	verkefni	við	

hæfi	og	þörfum	allra	sé	mætt.	Kennarinn	þarf	að	virkja	nemendur	í	náminu,	vekja	hjá	

þeim	áhuga	og	fá	„þá	til	að	langa	til	að	lesa,	þetta	á	ekki	að	vera	kvöð“	segir	hún.	Að	

finna	til	og	meta	námsefni	sem	hæfir	markmiðunum	og	að	undirbúa	kennsluna	er	
einnig	í	verkahring	hennar	ásamt	því	að	sjá	til	þess	að	öllum	líði	vel.	„Öll	þessi	félagslegu	
tengsl,	mér	finnst	það	þurfi	líka	að	fara	mikill	tími	i	þau,	bekkjarbraginn	og	skapa	góðan	

anda“	bætir	hún	við.	Urður	segir	mér	frá	verkefni	sem	kennarar	skólans	hafa	tekið	þátt	í	
að	undanförnu	sem	snúa	að	félagslegum	tengslum	nemenda.	„Mér	finnst	það	svo	miklir	
sigrar	líka	og		stórt	hlutverk	umsjónarkennara	að	passa	að	gera	það	sem	þeir	geta	og	

hysja	krakkana	upp	félagslega	líka“	segir	Urður.	Félagsleg	tengsl	nemenda	eru	jafnframt	
það	sem	Urði	þykir	erfiðast	að	fást	við	í	starfinu	ásamt	því	að	finna	eða	búa	til	verkefni	
fyrir	þá	sem	standa	ekki	sterkir	í	náminu.	

Urði	þykir	margt	ganga	vel	í	starfi	sínu	en	það	sem	stendur	uppúr	hjá	henni	er	að	

vekja	áhuga	nemenda.	„Er	maður	ekki	alltaf	að	reyna	að	finna	þessa	innri	hvatningu!“	

veltir	hún	fyrir	sér	brosandi.	Telur	hún	nemendur	vera	á	móttækilegum	aldri	og	tilbúna	

til	að	taka	þátt	í	náminu:	„Maður	þarf	stundum	að	setja	sig	í	búning	og	gera	allt	voða	

áhugavert	og	með	þennan	aldur	í	3.	bekk	þá	nær	maður	því	ennþá“.			

Mér	verður	litið	á	litríkan	fánaborða	sem	hangir	í	glugganum	fyrir	aftan	Urði.	Á	

borðanum	stendur		–	VINÁTTA	OG	GLEÐI	–	.	Mér	finnst	þessi	orð	lýsandi	fyrir	Urði	og	

það	sem	hún	telur	vera	mikilvægt	í	starfi	sínu	sem	umsjónarkennari.	Félagsleg	tengsl	og	
líðan	nemenda.	Ég	virði	fyrir	mér	stóru	tússtöfluna	mér	á	hægri	hönd.	Mikið	er	af	

allskyns	myndum	og	upplýsingum	bæði	á	töflunni	og	í	kringum	hana.	Efst	í	vinstra	

horninu	stendur	„Markmið	tímans	er:	Ég	get	fundið	samsett	orð	í	texta“.		Á	veggnum	
þar	við	hliðina	hanga	þrjár	myndir	af	þumalputtum	sem	vísa	í	mismunandi	áttir.	Á	

hinum	enda	töflunnar	má	sjá	stundatöflu	dagsins	og	bókina	sem	unnið	er	með	í	

byrjendalæsi.	Niðri	í	vinstra	horninu	stendur:	Þegar	ég	er	búin:	spil,	yndislestur,	
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skúffubók.	Nemendur	eru	greinilega	að	læra	á	klukku	því	búið	er	að	koma	fyrir	mynd	af	

stórri	hvítri	og	gulri	klukku	á	miðri	töflunni.		

	

Skipulag	kennslu	-	Eftir	að	hafa	virt	fyrir	mér	töfluna	er	ekki	úr	vegi	að	spyrja	Urði	út	í	

skipulag	kennslunnar	og	hvað	henni	þykir	skipta	mestu	máli	í	undirbúningnum.	Urður	

nefnir	strax	markmið	kennslunnar.	Hún	reynir	að	vera	meðvituð	um	það	að	nemendur	
viti	alltaf	hvert	er	markmiðið	kennslustundarinnar.	Þrátt	fyrir	að	sér	þyki	það	stundum	

krefjandi	þá	leitast	hún	ávallt	við	að	finna	markmið	hverrar	kennslustundar	„ég	reyni	

alltaf	að	finna	rauða	þráðinn“.	Það	sem	vefst	oft	fyrir	henni	er	að	í	Aðalnámskrá	eru	

tilgreind	„hæfniviðmið	en	ekki	metanleg	markmið	fyrir	1	.-	4.	bekk“	segir	hún.	Skólinn	er	

„enn	að	móta	sína	skólanámskrá,	þetta	er	því	allt	frekar	opið	ennþá“	bætir	hún	við	og	

segist	vera	full	tilhlökkunar	um	að	sú	vinna	klárist	og	markmiðin	verði	skýrari.	

Urður	bendir	á	stórt	veggspjald	sem	hangir	við	hlið	töflunnar	með	myndum	af	

þremur	stórum	hringjum	í	mismunandi	litum.	Á	hringjunum	eru	litlar	stjörnur	með	

myndum	af	nemendum.	„Ég	reyni	að	nota	leiðsagnarmat	og	sjálfsmat	í	lok	tímans“	segir	

hún.	Í	lok	tímans	spyr	hún	nemendur	hvernig	þeim	gekk	að	ná	markmiðinu	og	þeir	setja	
stjörnu	eftir	því	hver	skilningur	þeirra	er	eða	gefa	merki	með	þumlinum.	„Þeir	eru	alveg	

samviskusamir	og	skella	sér	á	rauða	litinn	og	þá	vita	þeir	líka	að	ég	þarf	að	hjálpa	þeim“	

bætir	hún	við	brosandi.	Urði	þykir	mikilvægt	að	nemendur	sínir	séu	„aktívir“	og	er	því	
með	næstu	verkefni	tilbúin.	Hún	bendir	aftur	á	töfluna,	nú	í	neðra	vinstra	hornið	þar	

sem	stendur	hvað	nemendur	eigi	að	gera	eftir	að	þeir	ljúka	verkefnum.	Hún	telur	að	ef	
nemendur	vita	hvað	þeir	eiga	að	gera	þá	eru	þeir	síður	að	trufla	hina.	

Ég	horfi	yfir	kennaraborðið	sem	er	mjög	hefðbundið	á	að	líta.	Á	borðinu	er	borðtölva	

og	stafli	af	stærðfræðibókum	nemenda	innan	um	allskonar	pappíra	og	verkefnahefti.	Á	

horninu	stendur	lítil	krukka	með	nokkrum	krumpuðum	miðum	í	og	lítið	blóm	í	fallegum	

potti.	Urður	snýr	sér	að	kennaraborðinu	og	fer	að	hlæja.	„Ég	er	alltaf	að	reyna	að	finna	
svona	gullið	skipulag“	segir	hún.	Urður	telur	þetta	vera	eitt	af	því	sem	hún	kemst	

sjaldan	yfir	að	gera	–	að	ganga	frá	á	kennaraborðinu.	En	hún	fullvissaði	mig	jafnframt	

um	að	þetta	væri	skipulögð	óreiða.	Ég	tek	það	gilt.	

Urður	tekur	þátt	í	teymi	með	þremur	öðrum	umsjónarkennurum	í	3.	bekk	sem	funda	

að	minnsta	kosti	einu	sinni	í	viku,	yfirleitt	þó	oftar.	Ég	bið	hana	að	segja	mér	nánar	frá	

því	hvernig	fyrirkomulaginu	sé	háttað.	Í	upphafi	annar	gerir	teymið	kennsluáætlun	og	

áætlar	í	stórum	dráttum	hvernig	fyrirkomulagið	á	að	vera	og	svo	hverja	viku	fyrir	sig	á	
vikulegum	fundum.	Þær	kenna	yfirleitt	það	sama	og	hafa	sömu	markmið	en	Urður	

skipuleggur	sjálf	hvern	tíma,	hvernig	hún	ætlar	að	ná	hverju	markmiði	og	hvaða	aðferð	
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hún	ætlar	að	nota.	Til	þess	notar	hún	útprentaða	stundatöflu,	„ég	skrifa	í	hana,	þar	á	

bak	við	er	blað	þar	sem	ég	set	markmiðin	og	svo	er	ég	með	allskonar	krassblöð“.	Hún	

fer	að	hlæja	og	segist	alltaf	vera	að	reyna	að	verða	skipulagðari	–	þrátt	fyrir	að	hún	hafi	
skipulagið	á	hreinu.		

Mér	leikur	forvitni	á	að	vita	hvort	það	er	einhver	námsgrein	eða	námsefni	sem	Urður	

telur	sig	þurfa	að	leggja	meiri	vinnu	í	við	undirbúninginn	en	annað.	Hún	nefnir	strax	að	

byrjendalæsið	tekur	mikinn	tíma	þar	sem	samþætt	eru	samfélagsfræði	og	náttúrufræði.	
Hún	bætir	einnig	við	að	„stærðfræði	sitji	ekki	beint	á	hakanum	en	ég	myndi	vilja	

undirbúa	hana	meira	og	gera	hana	meira	að	verklegri	hringekju,	meira	skapandi	“.	Slík	

vinna	tekur	tíma	sem	Urði	þætti	kærkomið	að	fá	meira	af.	Urður	telur	sig	eyða	miklum	
tíma	í	undirbúning	og	henni	finnst	hún	sjaldan	„fara	heim	og	vera	alveg	búin“.	Hún	

segist	oft	búa	til	verkefni	sem	tekur	sinn	tíma	en	er	vel	þess	virði.	Urður	hefur	mikinn	

metnað	fyrir	starfinu	sínu	og	fyrir	hönd	nemenda	sinna:	„Ég	held	að	mann	langi	líka	
alltaf	að	rífa	bekkinn	meira	upp,	gera	meira.	Ég	held	einmitt	að	það	séu	mikil	tengsl	milli	

undirbúnings	og	agans.	Um	leið	og	maður	nær	kveikju	í	byrjun,	þegar	allir	eru	aktívir	

allan	tímann	þá	bara	gengur	þetta	–	ef	það	er	gott	skipulag“.	Urður	bætir	við	að	ef	
skipulagið	er	ekki	til	staðar	kemur	ákveðið	„rótleysi	hjá	nemendum“.	Hún	reynir	að	

leggja	áherslu	á	að	í	skipulaginu	sé	„eitthvað	fyrir	alla“.	Urður	er	meðvituð	um	markmið	

kennslustundarinnar	og	því	gengur	áætlunin	fyrir	tímann	yfirleitt	upp.	Þó	hún	þurfi	
stundum	að	stytta	verkefni	eða	sleppa	þá	„svona	heilt	yfir	nær	maður	alla	vega	

markmiðunum,	því	ég	veit	alltaf	hver	þau	eru“.	

Ég	spyr	Urði	því	næst	út	í	kennsluaðferðir	og	telur	hún	nauðsynlegt	að	hafa	þær		

fjölbreyttar	þar	sem	nemendahópurinn	er	ólíkur.	„Sumir	fíla	þetta,	aðrir	eitthvað	
annað,	sumt	virkar	fyrir	þennan	en	alls	ekki	hinn“.	Til	að	koma	til	móts	við	alla	

nemendur	segist	Urður	reyna	að	breyta	um	verkefni	og	aðferðir.	Hún	segir	þau	mikið	

vera	í	hópavinnu	og	vinna	yfirleitt	í	pörum	í	vinnubók.	„Þau	eru	mjög	aktív	og	spjalla	
mikið.“	Umræður	eru	því	mikið	notaðar	enda	nemendur	málglaðir	og	þannig	þjálfar	hún	

þau	í	rökræðum	og	lausnaleit.	Teymið	skipuleggur	einnig	hringekjur	og	stöðvavinnu.	

Urður	bætir	við	að	henni	finnst	í	góðu	lagi	að	nemendur	hjálpist	að	og	stundum	liggja	
þrír	í	horninu	með	vinnubækurnar	sínar.	Urður	bendir	í	eitt	horn	skólastofunnar	–	á	

heimakrókinn.	

	

Skólastofan	-	Úr	vettvangsathugun:	Nemandi	kemur	sér	fyrir	á	miðri	mottunni	og	hinir	

mynda	hring	í	kringum	hann.	Kennarinn	setur	lag	í	gang,	nemendur	syngja	með	og	
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ganga	hring	eftir	hring.	Þegar	lagið	stoppar	tekur	nemandinn	í	miðjunni	sér	stöðu	fyrir	

framan	bekkjarfélagana	og	spyr:	„What	is	your	name?“	

Undir	gluggakistunni	er	lítill	heimakrókur	með	mottu	og	nokkrum	púðum.	Á	

veggjunum	eru	listaverk	sem	nemendur	hafa	teiknað	og	reglur	sem	gilda	í	heimakróki,	

auk	þess	sem	búið	er	að	hengja	upp	stórt	tré	með	þykkum	stofni	og	fallega	grænni	

laufkrónu.	Efst	á	laufkrónunni	stendur	Venjur,	þar	fyrir	neðan	hanga	orð	eins	samvinna,	
vinátta,	kurteisi	og	virðing.	Við	hlið	heimakróksins	eru	tvær	hillur	með	námsgöngum	
nemenda	en	á	milli	þeirra	er	mjótt	borð	með	blýöntum,	litum,	reglustiku	og	blöðum.	

Tveir	stólar	eru	við	borðið.	Á	móti	glugganum	er	önnur	stór	tafla.	Á	töflunni	stendur	

stórum	stöfum	Stærðfræðiveggur	og	íslenskuveggur.	Þar	undir	er	búið	að	festa	ýmsan	
fróðleik	tengdum	þessum	tveimur	námsgreinum.	Taflan	er	litrík	og	skemmtileg	og	vel	

sýnileg	nemendum.		

Á	miðju	gólfinu	stendur	flettitafla.	Efst	á	töflunni	stendur	Ritsmiðja.	Þessa	dagana	

eru	nemendur	að	læra	allt	um	það	hvernig	byggja	á	upp	og	skrifa	sögu.	Urður	segir	mér	
að	nemendur	séu	að	búa	til	bækur.	Bráðum	verði	haldið	útgáfupartý	þar	sem	þau	lesa	

eða	segja	frá	sinni	bók.	Ég	spyr	Urði	hvort	hún	sé	með	skólastofuna	í	huga	þegar	hún	
skipuleggur	kennsluna.	Hún	telur	svo	vera,	sérstaklega	þegar	hún	undirbýr	hópaverkefni	
og	hringekju	-	þegar	nemendur	sitja	ekki	í	sínum	sætum.	Henni	finnst	borðin	stór	og	

þung	og	erfitt	að	færa	þau	til	í	hópa	á	stuttum	tíma.	Því	þarf	hún	að	finna	aðrar	lausnir	
þegar	nemendur	eiga	að	vinna	í	hópum.	Yfirleitt	færa	nemendur	stólana	sína,	fara	í	
heimakrók	eða	fram	á	gang.	Hún	lætur	þyngdina	og	stærðina	þó	ekki	stoppa	sig	í	að	

breyta	uppröðun	í	stofunni	og	„prófar	oft	mismunandi	uppraðanir	en	það	er	mjög	lítið	

pláss	hérna	vegna	þess	að	borðin	eru	svo	stór“.	Nemendur	skipta	um	sæti		nokkuð	ört	
eða	á	tveggja	vikna	fresti.	„Ég	dreg	aldrei	„random“,	þetta	er	allt	út	hugsað“	segir	

Urður.	Hún	reynir	að	styrkja	félagsleg	tengsl	þegar	hún	raðar	nemendum	í	sæti	og	þeir	

nemendur	sem	þurfa	meiri	aðstoð	en	aðrir	sitja	nálægt	hver	öðrum.		

Ég	spyr	Urði	hvernig	þarf	skólastofan	að	vera	til	að	árangursríkt	nám	geti	farið	fram.	

Hún	hugsar	sig	um	og	segir:	„Ég	vil	ekki	hafa	of	mikið	drasl	á	veggjunum,	en	ég	vil	samt	

hafa	markmiðin	sýnileg“.	Urður	er	því	dugleg	að	taka	niður	það	sem	ekki	er	verið	að	
nota	þannig	að	það	týnist	ekki	á	veggjunum,	en	hún	telur	jafnframt	að	með	því	að	hafa	

„þetta	svona	svolítið	sjónrænt	þá	síast	eitthvað	inn“	þegar	nemendur	skoða	það	sem	

hangir	á	veggjunum.	Hún	vill	einnig	hafa	gott	aðgengi	að	gögnum	og	að	nemendur	viti	

hvar	allt	er.	„Og	bækur!,	þegar	þeir	eru	búnir	með	verkefni	þá	eiga	þeir	að	geta	gripið	í	
bækur“	sagði	hún	og	bendir	á	lága	bókahillu	sem	stendur	fremst	í	stofunni	full	af	

barnabókum.	Hún	vill	jafnframt	að	stofan	sé	hvetjandi	fyrir	nemendur	og	„höfði	til	
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þeirra“.	Nemendur	eiga	að	sjá	afrakstur	verkefna	sinna	og	„fá	að	vera	stoltir	af	þeim„	

þess	vegna	hengir	hún	þau	upp	eftir	að	nemendur	hafa	sagt	fá	sínu	verki.	Urður	segir	

mér	í	kjölfarið	að	hún	leggur	áherslu	á	að	nemendur	æfi	sig	í	að	koma	fram.	Í	lok	hvers	
dags	fá	þeir	nemendur	sem	vilja,	að	standa	upp	og	vera	með	atriði	„það	þarf	ekki	að	

vera	stórt,	kannski	bara	eitt	lítið	töfrabragð	eða	brandari.	Þeir	eru	alla	vega	að	koma	

fram“.			

Við	horfum	yfir	skólastofuna,	sólargeislarnir	teygja	sig	inn	um	gluggann	og	veita	

stofunni	hlýlegt	yfirbragð.	„Í	hvernig	skólastofu	líður	þér	best?“	spyr	ég	Urði.	Hún	horfir	

hugsandi	á	rýmið	og	segir	síðan	að	ákjósanlegast	væri	björt	og	rúmgóð	stofa	með	

leskrók,	hópaborði	og	vinnustöðvum	ásamt	húsgögnum	sem	væru	ljós	og	
fyrirferðaminni	og	að	námsgögn	væru	aðgengileg	og	sýnileg,	„getur	maður	farið	fram	á	

meira?“	segir	hún	og	brosir.		

	

Bekkjarstjórnun	-	Úr	vettvangsheimsókn:	Bjallan	hringir	og	nemendur	koma	inn	í	

stofuna,	mikið	skvaldur	fylgir	þeim	enda	ýmislegt	sem	þarf	að	ræða	eftir	nýafstaðnar	
frímínútur.	Tvær	stelpur	koma	valhoppandi	inn.	Urður	stendur	við	töflunar	og	bíður.	„1	
–	2	horfa	á	mig!“	segir	hún	þegar	allir	eru	komnir.	Nemendur	þagna	og	snúa	sér	fram.		

Ég	lít	á	viðtalsrammann	minn,	næst	á	dagskrá	er	bekkjarstjórnun.	„Góður	agi,	þannig	

að	það	sé	vinnufriður,	allir	fá	að	njóta	sín,	segja	sína	skoðun	og	að	þeim	líði	eins	og	
skoðun	þeirra	skipti	máli“	svarar	Urður	þegar	ég	spyr	hvað	góð	bekkjarstjórnun	sé	í	
hennar	huga.	Urði	finnst	þeir	nemendur	sem	eru	fyrirferðarmestir	vera	erfiðastir	í	

bekknum.	Hún	reynir	að	vera	meðvituð	um	að	segja	ekki	ítrekað	sömu	nöfnin	þó	„það	

séu	alltaf	þeir	sömu	sem	eru	með	eitthvað“.	Hún	bætir	við	að	leiðinlegt	þykir	henni	
þegar	aðrir	í	hópnum	þurfa	að	bíða	á	meðan	ákveðnir	nemendurnir	„eru	eitthvað	að	

drolla“.	Þegar	Urður	tekur	á	hegðunarvandamálum	nemenda	telur	hún	sig	vera	heppna	

að	því	leyti	að	þroskaþjálfinn	er	með	aðstöðu	í	stofunni	á	móti	og	getur	hún	leitað	
þanngað	ef	allt	stefnir	í	óefni.	Það	getur	verið	mikið	áreiti	fyrir	ákveðna	nemendur	að	

vera	inni	í	bekk	og	því	metur	hún	það	sem	svo	að	þessi	lausn	feli	í	sér	hvíld	fyrir	

nemandann	sjálfan	og	bekkinn.	Minni	hegðunarvandamál	leysir	hún	strax	með	því	að	
ræða	við	viðkomandi	nemendur	eða	með	því	að	taka	málið	fyrir	á	bekkjarfundi.		

Urður	telur	sig	eiga	nokkuð	auðvelt	með	að	ná	til	nemenda	og	ná	þeim	inn	á	sitt	

band.	„Ég	er	búin	að	fá	virðingu	eða	eitthvað	svoleiðis,	maður	þarf	að	vera	

skemmtilegur	inn	á	milli,	ekki	bara	ströng“	og	bætir	við	að	þó	hún	sé	almenninleg	og	
vingjarnleg	þá	hafi	hún	sett	nemendum	sínum	skýr	mörk,	til	að	mynda	fara	þeir	aldrei	

inn	fyrir	kennaraborðið	því	það	sé	hennar	staður	með	hennar	gögnum.		
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Urður	segist	gæta	þess	að	spyrja	ekki	þá	nemendur	sem	eiga	erfitt	uppdráttar	nema	

„ég	viti	að	þau	viti	svarið,	ég	passa	alltaf	að	gera	ekki	lítið	úr	einhverjum“.	Hún	segist	

alltaf	„taka	upp	hanskann„	fyrir	þann	sem	er	að	spyrja	og	að	allar	spurningar	eigi	rétt	á	
sér	þó	það	komi	„asnalegar	spurningar	og	maður	heyrir	fliss“.	Mikilvægast	þykir	henni	

að	,,þeim	líði	vel	og	að	þau	séu	ekki	feimin	að	tjá	sig	-	mér	finnst	það	skipta	öllu“.		

Ég	rek	augun	í	blátt	veggspjald	með	Olweusar-eineltishringnum	sem	hangir	á	

veggnum	fyrir	ofan	hillurnar,	en	skólinn	starfar	eftir	stefnu	Olweusar	gegn	einelti.	Urður	
nota	bekkjarfundi	til	að	efla	færni	nemenda	í	samskiptum,	lausnaleit	og	rökræðum.	„Við	

erum	með	þessa	krukku	hérna“	segir	hún	og	bendir	á	kennaraborðið	þar	sem	krukkan	

með	krumpuðu	miðunum	stendur.	Ef	nemendur	lenda	í	uppákomum	í	frímínútum	geta	
þau	skrifað	það	á	miða	og	málið	er	tekið	fyrir	á	fundi	og	koma	hinir	nemendurnir	oft	

með	„ótrúlega	góðar	ráðleggingar“.	Hún	segir	frá	nemanda	sem	átti	erfitt	félagslega	en	

eftir	að	hafa	sagt	frá	því	á	fundi	hefur	heilmikið	breyst	til	batnaðar	hjá	honum.	Í	
krukkuna	setja	nemendur	einnig	hrós	fyrir	það	sem	þeim	þykir	vel	gert	hjá	

bekkjarfélögum	sínum.	Á	milli	bekkjarfunda	grípur	hún	einnig	tækifæri	sem	gefast	til	að	

tala	um	gerendur,	þolendur	og	áhorfendur	eineltis	samkvæmt	Olweusar-stefnunni.	

Þegar	nemendur	vita	til	hvers	er	ætlast	af	þeim,	hvað	þeir	eigi	að	gera	og	hvað	tekur	

við	telur	Urður	að	við	þær	aðstæður	sýna	nemendur	hennar	sínar	bestu	hliðar.	„Þegar	

maður	leggur	ekki	nógu	vel	inn,	þau	skilja	ekki	eða	vita	ekki,	þá	sér	maður	það	um	leið“	
bætir	hún	við.		

Úr	vettvangsathugun:	Það	er	enska.	Umsjónarmaður	hefst	handa	við	að	dreifa	litlum	

tússtöflum.	Þaulvanir	nemendur	stökkva	strax	til	og	ná	sér	í	pappír	við	vaskinn	og	grípa	
með	sér	penna	úr	hillunni	á	leiðinni	til	baka.	Á	meðan	Urður	kveikir	á	skjávarpanum	

segir	hún	nemendum	frá	markmiðum	tímans	sem	hún	er	nú	þegar	búin	að	skrifa	á	
tölfuna:	Að	segja	nafnið	mitt,	heilsa	og	kveðja.	Á	tjaldinu	eru	spurningar	fyrir	nemendur	

til	að	svara.	Urður	dregur	prik	með	nafni	eins	nemanda	og	spyr	hann	hvers	vegna	við	
þurfum	að	læra	ensku?	Hinir	nemendurnir	smella	fingrum	ef	þeir	eru	sammála	svarinu.	
Nemendum	er	mikið	í	mun	að	fá	að	segja	frá	sinni	reynslu	af	utanlandsferðum	og	sýna	

enskukunnáttu.	Þolinmóð	og	brosandi	leyfir	Urður	öllum	að	segja	sína	reynslusögu.	

Til	þess	að	ná	athygli	nemenda	notar	Urður	yfirleitt	„klapp“	og	þá	ekki	alltaf	sama	

taktinni	eða	gerir	eitthvað	sem	grípur	athygli	þeirra	eins	og	að	setja	puttann	á	nefið.	

Henni	er	umhugað	um	röddina	og	raddbeitingu	kennarans	„maður	þarf	alveg	stundum	
að	hækka	róminn	en	ég	er	mjög	meðvituð	um	að	vera	ekki	skræk	og	öskrandi“.	Fyrir	

utan	að	passa	röddina	telur	hún	„það	æsa	þau	bara	meira“.	Hún	notar	því	bjöllu	eða	

segir	einfaldlega:	„einn,	tveir,	horfa	á	mig“	þá	líta	nemendur	upp	og	segja	„einn,	tveir	
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og	horfa	horfa	á	þig“.	Þá	dettur	allt	í	„dauðaþögn“.	Stundum	þarf	bara	eitthvað	lítið	

sem	virkar.	Hún	leggur	einnig	áherslu	á	að	nemendur	viti	hvað	bíður	þeirra	þegar	þeir	

ljúka	við	verkefni	„kannski	er	það	bara	það	–	rúsínan	í	pysluendanum“.	

Á	veggnum	við	tölvuna	hanga	bekkjarreglur	nemenda	í	3.	bekk	sem	þau	sömdu	með	

kennara	sínum.	Aðspurð	sagðist	Urður	ekki	vitna	mikið	í	reglurnar	núna,	þar	sem	þau	

eru	að	fjalla	um	venjur	og	gildi	þar	sem	til	dæmis	er	talað	um	kurteisi,	framkomu	og	

hegðun.	Ég	spyr	Urði	hvað	hún	geri	til	að	efla	góðan	bekkjaranda.	„Ég	nota	
bekkjarfundina	mikið,	fer	í	leiki,	tek	hrós	mikið	fyrir,	bæði	að	hrósa	hvert	öðru	og	

sjálfum	sér“.	Þau	fjalla	einnig	mikið	um	styrkleika	hvers	annars	og	hvað	sé	að	vera	

neikvæður	og	jákvæður	leiðtogi.	„Mér	finnst	maður	einhvernveginn	alltaf	vera	að	ræða	
þetta,	hegðun	og	framkomu“	bætir	hún	við.	Mér	leikur	forvitni	á	að	vita	hvort	Urður	

telur	fas	og	framkomu	kennara	hafa	áhrif	á	hegðun	nemenda.	„Já,	klárlega,	bara	mjög	

mikil“	svarar	hún	um	hæl	og	bætir	við,	„ef	kennarinn	er	svona	rólegur	og	þægilegur	
skapast	ákveðin	stemming	en	ef	þú	ert	stressuð...	æj	börnin	finna	allt	svona	á	sér“.		

Áður	en	við	ljúkum	viðtalinu	spyr	ég	Urði	hvort	hún	vilji	bæta	einhverju	við	að	lokum.	

„Bara	að	það	eru	alltaf	tækifæri	sem	við	þurfum	að	grípa.	Hafa	þetta	líflegt	og	
skemmtilegt.	Taka	það	sem	er	að	gerast	í	samfélaginu	ekki	bara	vera	bundin	við	
hæfniviðmiðin.	Megum	ekki	festast	of	mikið	í	þeim.	Líka	vera	meðvituð	um	það	sem	er	

að	gerast	í	kringum	okkur“.	

Úr	vettvangsathugun:	„Jæja	nú	má	umsjónarmaður	safna	saman	töflunum“.	Vel	

undirbúinn	tíminn	er	að	verða	búinn.	Nemendur	fá	sér	sæti	eftir	sönginn	í	
heimakróknum.	Urður	bíður	eftir	þögn	og	spyr	síðan	nemendur	hvort	þeir	telja	sig	hafa	
náð	markmiðum	tímans.	Nemendur	setja	upp	þumalmerki	eftir	því	hvort	þeir	geta	sagt	

nafn	sitt,	heilsað	og	kvatt	á	ensku.	Fljótt	á	litið	sýnist	mér	flestir	þumalputtar	vísa	upp.		

Urður	er	vingjarnleg,	áhugasöm	og	metnaðarfull	í	starfi	sínu.	Henni	er	annt	um	líðan	

nemenda	sinna	og	félagsleg	tengsl	þeirra	á	milli.	Hún	leggur	sig	fram	við	að	efla	færni	
nemenda	í	umræðum,	lausnaleit	og	samskiptum	þeirra	á	milli.	Gott	skipulag	telur	hún	

að	komi	í	veg	fyrir	vanvirkni	og	rótleysi	nemenda.	Áberandi	er	hversu	mikla	áherslu	

Urður	leggur	á	markmiðin	sem	hún	telur	rauða	þráðinn	í	kennslunni	og	að	nemendur	
viti	ávallt	hvert	markmið	tímans	er.	Skólatofa	Urðar	er,	líkt	og	áður	hefur	komið	fram,	

einstaklega	litrík,	björt	og	námshvetjandi	þar	sem	verkefni	nemenda	fá	að	njóta	sín.	

4.4		Vaka	
Skólinn	þar	sem	Vaka	kennir	er	fallega	hannaður	og	gluggar	og	glerveggir	spila	stórt	

hlutvert	í	byggingunni.	Skólastofa	Vöku	er	stór,	frekar	hrá	en	þó	stílhrein	þar	sem	hvítir	
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og	gráir	litir	eru	í	aðalhlutverki.	Á	gólfinu	er	teppi	sem	gefur	hlýlegt	yfirbragð	og	dempar	

um	leið	hljóðin,	borðin	eru	ljósgrá	og	stólarnir	dökkgráir.	Í	hinum	endanum	í	stofunni	er	

stór	gluggi	þannig	að	umhverfið	nýtur	sín	vel	og	setur	sinn	svip	á	rýmið.			

Vaka	býður	mér	sæti	í	lítilli	stofu	sem	er	inn	af	stóru	stofunni.	Vaka	og	samkennari	

hennar	kalla	stofuna	glerstofu	og	mun	ég	því	nota	það	nafn	líka.	Á	meðan	ég	finn	

viðtalsrammann	og	eyðublaðið	fyrir	samþykki	Vöku,	fer	ég	yfir	markmið	

rannsóknarinnar	og	hvernig	ég	muni	gæta	trúnaðar,	nafnleyndar	og	eyði	gögnum	að	
úrvinnslu	lokinni.	Vaka	undirritar	eyðublaðið	áður	en	hún	segir	mér	frá	bakgrunni	

sínum.	Frá	því	að	hún	úskrifaðist	sem	kennari	fyrir	tæpum	4	árum	hefur	hún	kennt	í	

núverandi	skóla.	Því	hefur	hún	lítinn	sem	engan	samanburð	við	að	kenna	í	hefðbundum	
bekkjarskóla	þar	sem	aðeins	einn	umsjónarkennari	er	í	hverri	stofu.	Vaka	kemur	vel	

fyrir.	Hún	er	brosmild	og	telur	sig	vera	mjög	skipulagða,	hún	sé	„eftirlátsöm	en	samt	

smá	ströng“.		

Vaka	er	í	teymi	með	öðrum	kennara,	þær	skipta	á	milli	sín	umsjón	með	52	

nemendum	í	6.	bekk	þar	sem	stelpur	eru	í	meirihluta.	Vaka	er	því	með	umsjón	með	26	

nemendum.	Nemendur	í	hópnum	standa	misjafnlega	að	vígi	í	námi	sínu	og	spanna	
„allan	skalann“	að	hennar	sögn.	Yfirleitt	séu	þau	nokkuð	róleg	en	„auðvitað	eru	oft	læti,	
það	segir	sig	sjálft	að	það	er	erfiðara	að	fá	50	börn	til	að	hafa	hljótt	en	30“	bætir	hún	

við.		

	

Umsjónarkennarinn	-	Að	mati	Vöku	er	helsta	hlutverk	umsjónarkennarans	að	vera	til	

staðar	fyrir	nemendur	og	bera	ábyrgð	á	námi	þeirra.	Í	fjölmennum	nemendahópi,	líkt	og	

er	í	6.	bekk	í	skólanum	hennar,	finnst	henni	hún	vera	umsjónarkennari	allra	nemenda	
og	bera	ábyrgð	á	þeim	öllum.	Hún	telur	starf	sitt	sem	umsjónarkennari	ekki	frábrugðið	

annarri	kennslu	nema	að	því	leyti	að	hún	er	tengiliður	foreldra	við	skólann	og	því	mæðir	

mest	á	starfi	hennar	sem	umsjónarkennara	í	kringum	foreldraviðtalsdaga,	„alla	vega	er	
það	svoleiðis	hér“	bætti	hún	við.	Mikilvægast	þykir	Vöku	að	nemendum	líði	vel	í	

skólanum,	„ef	þeim	líður	ekki	vel	þá	á	sér	ekkert	nám	stað“.	Hún	reynir	því	að	vera	til	

staðar	fyrir	nemendur	og	að	þeir	geti	ávallt	leitað	til	hennar	með	bæði	stór	og	lítil	
vandamál.	Erfitt	þykir	Vöku	þegar	illa	gengur	með	nemendur,	sér	í	lagi	ef	það	tengist	

agavandamálum.	Einnig	þykir	henni	erfitt	þegar	foreldrar	eru	ekki	tilbúnir	til	að	leita	

sameiginlegra	lausna	eða	líkar	ekki	við	aðferðir	skólans	„fyrir	mér	er	þetta	einfalt	–	við	
og	foreldrarnir	erum	í	sama	liði.	Við	viljum	að	börnunum	líði	vel	og	allt	það“.	Þá	nefnir	

hún	einnig	að	þar	sem	hún	er	ekki	„menntaður	sérkennari	eða	sálfræðingur“	þá	finnst	

henni	stundum	krefjandi	að	setja	sig	„í	spor	allra	þessara	barna	sem	hafa	hitt	og	þetta,	
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eins	og	kvíða“	og	finna	hvað	henti	hverjum	og	einum.		Ánægjulegustu	stundirnar	að	

mati	Vöku	eru	þegar	„þau	fatta	eitthvað,	sjá	alveg	ljósið	kvikna,	já,	þetta	var	svona!	Þá	

finnur	maður	að	maður	hefur	gert	eitthvað	gagn“.	

	

Skipulag	kennslu	-	Ég	er	forvitin	að	vita	hvernig	Vaka	skipuleggur	kennsluna	sína.	Það	

að	kenna	52	nemendum	í	opnu	rými	og	í	teymi	með	öðrum	kennara	hlýtur	að	kalla	á	
gott	skipulag.	Við	vindum	okkur	því	í	spurningar	því	tengdu.	Góð	þekking	á	námsefninu	

er	það	sem	Vöku	finnst	mikilvægast	þegar	hún	undirbýr	kennsluna,	„að	ég	viti	hvað	ég	

er	að	fara	að	gera	og	að	ég	skilji	það	sem	ég	er	að	fara	að	gera“.	Ef	skilningur	er	ekki	til	

staðar	„þá	get	ég	ekki	útskýrt	fyrir	öðrum“	og	bætir	við	„eftir	því	sem	ég	kem	betur	

undirbúin	í	kennslu	þá	gengur	tíminn	betur“.	Þá	finnst	henni	einnig	skipta	máli	að	vera	

búin	að	hugsa	hvað	taki	við	þegar	nemendur	klára	verkefni:	„Ég	vil	ekki	verðlauna	fyrir	

að	drífa	verkefni	af.	Það	er	ekki	í	boði	að	gera	ekki	neitt	ef	þú	vinnur	verkefnið	illa“	segir	
hún.	Vöku	finnst	það	einnig	stór	hluti	af	undirbúningnum	að	nemendur	vita	hvernig	á	
að	meta	verkefnið	„að	þau	fá	að	vita	hvað	við	ætlum	að	gera	og	hvað	við	ætlumst	til	

með	þessu“.	Hún	lætur	þau	vita	hver	markmiðin	eru	og	hvað	þarf	að	gera	til	að	ná	
þeim.	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	Vaka	í	teymi	með	öðrum	kennara	og	deila	þær	

umsjón	með	árganginum.	En	það	er	ekki	einu	teymin	sem	Vaka	er	hluti	af:	„Við	erum	
tveir	umsjónarkennarar	með	6.	bekk.	Við	fáum	inn	þriðja	kennarann	í	íslensku	sem	við	

erum	í	teymi	með,	þá	kenni	ég	stærðfræði	í	teymi	með	tveimur	öðrum	
faggreinakennurum	og	síðan	erum	við	þrjár	í	þema-teymi	og	kennum	í	6.	og	7.	bekk.	Ég	

er	því	í	þremur	teymum	plús	umsjónarteymi“.	Helstu	kostir	teymiskennslunnar	eru	að	

mati	Vöku	bæði	stuðningurinn	inni	í	kennslustundinni	og	sérfræðiþekkingin	sem	aðrir	

kennarar	koma	með.	Einnig	að	nýjar	aðferðir	og	aðrar	áherslur	auka	aðeins	á	

fjölbreytnina	heldur	eru	jafnframt	lærdómsríkar	fyrir	hana	að	kynnast.			

Til	að	búa	til	meira	pláss	fyrir	nemendur,	útbjuggu	umsjónarkennaranir	tveir	

vinnuaðstöðu	fyrir	framan	skólastofuna	og	færðu	kennaraborðin	þangað.	

Vinnuaðstaðan	er	í	enda	gangsins	sem	er	á	milli	skólastofanna	þar	sem	6.	og	7.	bekkir	
eru.	Þær	nota	stóra	hillu	til	að	stúka	af	svæðið.	Á	vinnusvæðinu	fer	mestur	

undirbúningur	og	skipulagning	fram.		

Það	er	ekki	úr	vegi	að	spyrja	Vöku	hvernig	skipulaginu	er	háttað.	„Bíddu	ég	ætla	að	

ná	í	tölvuna	mína	og	sýna	þér	þetta“	segir	Vaka.	Á	meðan	hún	fer	fram	horfi	ég	í	
kringum	mig.	Glerstofan	ber	nafn	með	rentu	en	nær	helmingur	veggjanna	er	úr	gleri	og	

það	sést	því	inn	í	skólastofurnar	sitthvoru	megin.	Á	móti	mér	er	færanleg	tússtafla	og	
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lág	bókahilla,	þar	fyrir	aftan	sést	inn	á		vinnusvæðið	kennaranna.	Það	hangir	ekkert		á	

veggjunum.	Vaka	kemur	inn	og	við	tökum	upp	þráðinn.	„Sko!“	segir	hún	og	hefst	handa	

við	að	útskýra	skipulagið	sem	er	kirfilega	skráð	niður.	Hún	kennir	nemendum	í	6.	og	7.	
bekk	þema	þar	sem	ákveðin	viðfangsefni	eru	tekin	fyrir	í	einu,	svo	sem	Evrópa	eða	

Norðurlöndin.	Fyrir	hvert	þema,	sem	er	frá	tveimur	og	upp	í	sex	vikur,	„geri	ég	

kennsluáætlun	fyrir	okkur	og	foreldrana	sem	fer	á	netið“.	Í	þeirri	áætlun	kemur	fram	
hvert	viðfangsefnið	er	og	„hæfniviðmiðin	sem	ég	ætla	að	nýta	mér,	hvaða	verkefni	við	

gerum	og	hvernig	eigi	að	meta	verkefnin“	útskýrir	hún.	Þá	er	hún	með	aðra	

kennsluáætlun	fyrir	sig	þar	sem	stendur	viku	fyrir	viku	hvað	á	að	gera:	„ég	næ	í	auka	

upplýsingar	og	set	hérna,	síðan	er	hér	„linkur”	á	efni	sem	ég	vil	að	þau	skoði“.	Vaka	

gerir	kennsluáætlun	fyrir	hverja	„lotu“	hvort	sem	það	er	þemaverkefni	eða	annað	

námsefni.	Vaka	notar	aðalnámskrá	þegar	hún	skipuleggur	verkefni	sín,	þó	

hæfniviðmiðin	og	markmiðin	séu	„ótrúlega	mörg	og	yfirgripsmikil“	þá	reynir	hún	vera	
meðvituð	um	að	ná	þeim.	„Og	svo	er	ég	með	meira,“	segir	hún	hlæjandi	og	opnar	bók	
sem	hún	hafði	náð	í	líka.	Þar	skráir	hún	hvaða	hópar	eru	væntanlegir,	„hvað	ég	ætla	að	

leggja	inn	í	stærðfræði	og	svo	framvegis.	Bara	til	að	minna	mig	á“.	Það	má	því	segja	að	
skipulag	Vöku	sé	í	þríriti.	Ítarlegt	skipulag	eins	og	þetta	hlýtur	að	taka	tíma:	„Ég	eyði	
ótrúlega	miklum	tíma,	ég	auðvitað	vinn	miklu	meira	en	ég	á	að	gera“	segir	hún	

hlæjandi.	Hún	tekur	vinnuna	oftar	en	ekki	með	sér	heim	á	kvöldin	og	nýtir	helgarnar	til	
að	skipuleggja	og	skrá	inn	í	mentor.	Hún	telur	það	mikinn	kost	að	hafa	kennt	
námsgreinarnar	áður	„maður	hefur	þá	betri	hugmynd	um	hvernig	nemendur	taka	

þessu“	og	getur	þá	byggt	á	þeirri	reynslu.	Þrátt	fyrir	að	undirbúningurinn	sé	tímafrekur	

er	ákveðinn	„vinnusparnaður“	að	hafa	áætlunina	ítarlega,	yfirferð	verkefna	tekur	til	að	
mynda	mun	styttri	tíma	en	áður.	Vöku	gengur	yfirleitt	vel	að	fylgja	áætluninni	sem	hún	

gerir,	það	er	helst	að	hún	geri	ráð	fyrir	að	nemendur	ljúki	við	meira	efni	en	þeir	gera	í	

tímanum.	Hún	reynir	þá	að	finna	„klárutíma“	eins	og	hún	kallar	þá,	í	staðinn.		

Vöku	þykir	mikilvægt	að	leita	sér	þekkingar	og	sækja	námskeið	í	þeim	greinum	sem	

hún	telur	sig	ekki	vera	sterka	í:	„Það	er	helst	náttúrufræði	þar	sem	ég	hef	ekki	eins	

mikinn	bakgrunn	og	mér	finnst	ég	ekki	vita	allt	sem	ég	mundi	vilja	miðla	frá	mér“.		

Vaka	reynir	að	hafa	fjölbreytni	í	kennsluaðferðum	og	verkefnum	til	að	mæta	þörfum	

allra,	enda	ólíkir	einstaklingar	í	hópnum.	„Mér	finnst	þægilegt	að	vera	með	þeim	í	

hringekju	eða	stöðvum“	segir	hún.	Nemendur	er	einnig	mikið	í	skapandi	vinnu,	gera	
veggspjöld	og	taka	viðtöl	líkt	og	stendur	til	að	gera	í	næsta	þemaverkefni.	Vaka	bættist	í	

stærðfræðiteymið	eftir	jólin,	þar	sem	hún	segir	að	sé	„hefðbundnasta	kennslan“.	Hún	

reynir	þó	að	„brjóta	það	upp	með	ratleik	þar	sem	hún	setur	dæmin	á	vegginn	og	
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nemendur	fara	á	milli	og	reikna“.	Þá	nýtir	hún	upplýsingatækni	mikið	og	fær	lánaðar	

spjaldtölvur	við	hvert	tækifæri	„mér	finnst	mikilvægt	að	þau	læri	á	„google	earth”	í	

landafræði“	nefnir	hún	sem	dæmi.		

	

Skólastofan	-	Úr	vettvangsathugun:	Ljósið	í	skólastofunni	er	slökkt	en	það	kemur	ekki	

að	sök	þar	sem	stórir	gluggar	hleypa	birtunni	inn.	Borðunum,	sem	eru	ílöng,	er	raðað	
saman	í	hópa	-	þrjú	saman	og	sex	stólar	í	kring.	Tvær	lágar	hillur	með	bókum	og	spilum	

standa	á	miðju	gólfinu	og	afmarka	hluta	af	stofunni.	Á	annarri	hillunni	stendur	lítið	
blóm.	Þá	eru	tvær	innbyggðar	hillur	á	móti	hvor	annarri,	önnur	er	snyrtileg	og	vel	merkt	
hvar	hver	hlutur	á	heima.	Hin	hillan	er	í	aðeins	meiri	óreiðu	og	borðið	sem	er	þarna	er	

greinilega	nýtt	til	að	leggja	frá	sér	gögn.	Innar	í	stofunni	er	lítið	herbergi	þar	sem	tveir	til	
þrír	nemendur	geta	unnið	í	friði.	Í	stofunni	er	einnig	klósett	og	rúmgóð	bókageymsla.	

Bjallan	hringir	og	nemendur	tínast	inn	í	stofuna.	

Vaka	telur	nauðsynlegt	að	hafa	rýmið	í	huga	við	skipulagningu	kennslunnar:	„Við	

erum	alltaf	með	í	huga	að	það	geti	verið	tveir	hópar	frammi,	en	þá	geta	ekki	verið	mikil	

læti	öðru	megin	á	meðan	hinir	eru	að	gera	eitthvað	rólegt“	segir	hún.	Fyrir	nokkrum	
vikum	fengu	hún	og	samstarfskona	hennar	glerstofuna	til	umráða	sem	munar	miklu	

„við	getum	þá	haft	rólega	vinnu	hérna	á	meðan	þau	eru	kannski	í	veggspjaldavinnu	

frammi,“	hún	bætir	við	að	með	52	nemendur	í	sömu	stofunni	„þá	er	alls	ekki	
vinnufriður	og	á	kannski	ekki	að	vera,	en	það	þarf	samt	að	venja	sig	á	að	nota	

inniröddina“.	

Þó	fyrirkomulag	skólans	þar	sem	heill	árgangur	er	saman,	henti	ekki	öllum,	hvorki	

nemendum	né	kennurum,	finnst	Vöku	„mikill	lúxus	að	hafa	svona	mikið	rými“.	Hún	
hefur	samt	ekki	samanburð	af	að	kenna	í	„lokaðri	stofu“	en	telur	að	það	myndi	ekki	

henta	sér;	„mér	finnst	þetta	rosalega	fínt,	sérstaklega	af	því	að	maður	er	að	vinna	í	

teymi,	ég	hef	auðvitað	ekki	prófað	hitt“.	Vaka	segist	vera	meðvituð	um	að	nemendur	
eru	„misviðkvæmir	og	misháværir“,	því	er	hún	dugleg	að	nota	litlu	stofuna	til	að	

nemendur	fái	meira	næði.		

Vaka	leggur	miklu	áherslu	að	við	erum	félagsverur	og	að	nemendur	þurfa	að	eiga	í	

samskiptum,	þess	vegna	vill	hún	að	þeir	sitji	saman	í	hópi;	„æji	mér	finnst	bara,	við	

erum	hópsálir	þannig	að	við	verðum	að	fá	að	vinna	saman,	en	höfum	líka	gefið	kost	á	að	

vinna	eitt	og	eitt	og	þá	erum	við	með	aðstöðu	til	þess“.	Þegar	hún	raðar	upp	í	stofuna	

finnst	henni	mikilvægt	að	allir	sjái	á	aðra	hvora	töfluna.	„Við	pössum	upp	á	að	þau	sjái	
og	hafi	aðgang	að	því	sem	þau	eiga	að	gera“	bætir	hún	við.	Vaka	segir	mér	frá	

fyrirkomulagi	sem	hún	og	samkennari	hennar	eru	að	prófa	sig	áfram	með	þar	sem	
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nemendur	draga	í	ný	sæti	á	hverjum	mánudegi.	„Ehh,	það	virkar,	en	það	á	eftir	að	virka	

betur“	segir	hún	og	útskýrir	nánar:	„Þau	vilja	þetta	frekar	en	að	við	röðum,	en	það	

skiptir	máli	hvaða	nemendur	lenda	saman.	Þótt	þau	séu	öll	æðisleg,	þá	tala	þessir	tveir	
meira	ef	þeir	lenda	saman	og	þessi	fer	í	fýlu	þessa	vikuna	af	því	hún	er	á	strákaborði,	en	

af	því	að	þetta	er	aðeins	í	nokkra	daga	þá	er	þetta	minna	mál	en	ef	þú	ert	ósáttur	fram	í	

maí“.		

	

Bekkjarstjórnun	-	Úr	vettvangsathugun:	Mikil	læti	myndast	í	stofunni	þegar	nemendur	

koma	inn	úr	frímínútum.	Þrjá	kennara	þarf	til	að	ná	athygli	allra	enda	stofan	stór.	Vaka	
og	samkennari	hennar	eru	greinilega	með	gott	skipulag	og	vanar	að	vinna	saman	því	

það	tekur	ekki	nema	nokkrar	mínútur	að	skipta	hópnum	í	þrennt	og	senda	alla	á	sína	
staði.	Vaka	verður	eftir	í	stofunni	með	15	nemendur.	Hún	biður	alla	að	fá	sér	sæti	fyrir	

framan	smart-töfluna.	Hún	byrjar	á	að	segja	þeim	markmið	tímans	og	hvað	hún	vill	að	
þau	kunni	að	honum	loknum.	Eftir	glærukynningu	frá	Vöku	um	landafræði	fá	nemendur	
spjaldtölvur	og	vinna	verkefni	á	Google	Earth.	Margir	vinna	saman	í	pörum.	Vaka	

gengur	á	milli	og	aðstoðar.		

„Hvað	finnst	þér	vera	góð	bekkjarstjórnun?“	spyr	ég	Vöku.	„Góð	bekkjarstjórnun	er	

þegar	nemendur	bera	virðingu	fyrir	kennaranum	og	hann	næ	athygli	þeirra	þegar	þarf	

og	nær	aga	í	sínum	bekk“	segir	hún	eftir	smá	umhugsun.	„Ég	er	ekki	góð	í	þessu!“	bætir	
Vaka	við.	Þegar	ég	spyr	hvort	hún	lumi	á	einhverjum	ráðum	eða	leiðum	í	agastjórn	

bætir	hún	við	eftir	smá	stund	„ég	veit	eiginlega	ekki	hvað	ég	á	að	segja“.	Yfirleitt	bíður	
hún	bara	eftir	þögn,	það	er	alltaf	einhver	nemandi	sem	segir:	„hey	hún	er	að	bíða“.	

Stundum	telur	hún	niður	frá	fimm	eða	fer	til	nemenda	og	biður	um	athygli.	„Mér	fannst	

þetta	lang	erfiðast	þegar	ég	byrjaði	að	kenna“	segir	Vaka,	þegar	ég	spyr	hvað	henni	

þykir	erfiðast	við	bekkjarstjórnun.	Hún	heldur	áfram	og	segir;	„mér	fannst	eins	og	þau	

ættu	alltaf	að	bera	virðingu,	hlusta	og	tala,	en	það	er	bara	ekki	svoleiðis“.	Vaka	telur	sig	
ráða	betur	við	bekkjarstjórnun	núna	en	hún	gerði	og	er	núna	farin	að	leita	fleiri	leiða	til	

að	vekja	áhuga	nemenda	og	veltir	því	fyrir	sér	hvernig	hún	geti	gert	verkefni	áhugaverð.	

Ná	þannig	að	bæta	bekkjarstjórn.	Hegðunarvandamál	leysir	Vaka	strax	með	því	að	ræða	
við	nemendur	en	kallar	foreldra	á	fund	ef	vandamálin	eru	erfið.		

Úr	vettvangsathugun:	Á	meðan	nemendur	skoða	heiminn	í	gegnum	Google	Earth	

horfi	ég	í	kringum	mig	og	virði	fyrir	mér	veggi	stofunnar.	Á	þeim	eru	orð	sem	nemendur	
hafa	skrifað:	Réttlæti,	virðing,	kurteisi,	fyrirgefning,	bros,	gæska	og	vellíðan.	

„Hvaða	leiðir	ferðu	til	að	skapa	góðan	bekkjaranda?“	spyr	ég	Vöku.	Hún	segist	vera	

dugleg	að	hrósa	nemendum	og	hvetja	þá	áfram.	„Ég	held	að	það	sé	bara	að	bera	
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virðingu	fyrir	þeim	og	þá	bera	þeir	virðingu	fyrir	því	sem	við	erum	að	gera“.	Þau	eru	

einnig	með	bekkjarfundi	og	lífsleikni	þar	sem	þau	ræða	samskipti.	Hún	bendir	mér	á	

orðin	sem	hanga	á	veggjunum	í	stofunni.	„Það	hanga	orð	á	veggjunum	sem	við	vildum	
að	einkenndi	bekkinn	okkar	og	við	minnum	reglulega	á	þau“.	Þau	koma	í	staðinn	fyrir	

bekkjarreglur.	

Vaka	er	fljót	til	svars	þegar	ég	spyr	hvort	hún	telur	framkomu	kennarans	hafa	áhrif	á	

hegðun	nemenda:	„Já	klárlega“.	Hún	telur	að	sumir	beri	það	ekki	með	sér	að	vera	hlýir	
og	„fá	eitthvað	viðmót	á	móti“	sem	getur	leitt	af	sér	„leiðinda	samskipti“.	„Ég	held	að	

þetta	snúist	bara	um	að	þú	sýnir	nemendum	umhyggju	og	hlýju	og	þá	gengur	þetta	

betur“	segir	hún	að	lokum.		

Skólinn	fylgir	hegðunarstefnunni	PBS	en	Vaka	viðurkennir	að	hún	og	samkennari	

hennar	fylgi	stefnunni	ekki	nógu	markvisst,	„það	koma	svona	tarnir“	segir	hún	og	brosir	

út	í	annað.	Þrátt	fyrir	að	henni	finnist	PBS	hafa	ýmsa	kosti	þá	segist	Vaka	vera	hrifnari	
að	stefnu	eins	og	Uppeldi	til	ábyrgðar	sem	er	meira	„uppbyggjandi	leið“.	Henni	finnst	
rétt	að	verðlauna	jákvæða	hegðun	„en	það	er	bara	spurning	hvernig	maður	gerir	það	og	

hvort	það	sé	ein	jákvæð	hegðun	á	móti	10	neikvæðum	og	ekkert	breytist“.	Vöku	finnst	
mikilvægt	að	nemendur	vinni	ekki	verkefni	gagngert	til	að	fá	verðlaun,	heldur	þurfi	að	
virkja	þennan	„innri	hvata	og	áhuga	á	náminu“.		

Bjallan	hringir	aftur.	Næsta	kennslustund	er	að	hefjast	og	nemendur	koma	inn	í	
stofuna.	Vaka	hefur	kröftuga	og	sterka	rödd	sem	nær	athygli	nemenda	fljótlega.	Hratt	

og	örugglega	er	þeim	skipt	í	tvo	hópa.	Helmingur	fer	inn	í	glerstofuna	og	hinn	
helmingurinn	fær	sér	sæti	í	stofunni.	Nemendurnir	sem	eftir	verða	fá	skýr	fyrirmæli	um	
það	sem	framundan	er.	Þeir	setjast	í	minni	hópa	og	hefjast	handa	við	að	búa	til	

veggspjöld	um	þemaverkefni	í	íslensku.	Það	er	allt	fremur	frjálslegt	hérna,	sumir	sitja	
upp	á	borði,	aðrir	á	gólfinu.	Vaka	gengur	á	milli	og	aðstoðar.	Hún	sýnir	nemendum	

sínum	mikinn	áhuga,	spyr	persónulegri	spurninga,	hvetur	þá	áfram	og	hrósar	fyrir	vel	
unnin	veggspjöld.	

Vaka	er	einstaklega	vel	skipulögð	með	ítarlega	kennsluáætlun	fyrir	hverja	lotu	sem	

hún	kennir.	Gott	skipulag	kom	bersýnilega	í	ljós	í	vettvangsathugun	þegar	aðeins	tók	
fáeinar	mínútur	að	skipta	heilum	árgangi	nemenda	í	hópa	og	senda	á	rétta	staði.	Góð	

þekking	á	námsefninu	er	Vöku	mikilvæg,	en	henni	þykir	kennslan	ganga	betur	ef	

undirbúningurinn	er	góður.	Þá	telur	hún	sig	ná	betri	tökum	á	bekkjarstjórnun	ef	
verkefnin	höfða	til	áhuga	nemenda.	Að	mati	Vöku	kemur	líðan	nemenda	á	undan	

náminu	og	reynir	hún	því	að	vera	til	staðar	fyrir	nemendur	sem	hún	álítur	vera	
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félagsverur	og	skipuleggur	því	oft	hópavinnu	og	samvinnu.	Vaka	er	brosmild	og	

áhugasöm	um	nemendur	sína	og	reynir	að	virkja	innri	hvata	þeirra	og	áhuga	á	náminu.			

4.5		Yrsa		
Ég	hitti	Yrsu	fyrst	einn	þriðjudagseftirmiðdag	í	febrúarmánuði	þegar	skóladegi	nemenda	

er	lokið.	Vettvangsathugunin	fer	fram	nokkrum	dögum	síðar.	Viðtalið	fer	fram	í	

skólastofu	hennar.	Ég	veiti	því	athygli	þegar	ég	geng	inn	í	stofuna	að	kennaraborðið	er	
ekki	fremst	í	stofunni	heldur	aftast.	Ég	verð	að	muna	að	spyrja	út	í	það	á	eftir,	hugsa	ég.		

Við	fáum	okkur	sæti	við	endann	á	stóru	borði	sem	stendur	aftast	í	stofunni	fyrir	

miðju.	Í	kringum	borðið	eru	sex	stólar	en	það	virðist	samt	gegna	hlutverki	
kennaraborðs.	Þar	eru	staflar	af	verkefnabókum	sem	Yrsa	er	í	óða	önn	að	fara	yfir	þegar	

ég	kem	inn	í	stofuna.	Áður	en	formlegt	viðtal	hefst	tökum	við	nokkrar	mínútur	í	að	

kynnast	hvor	annarri.	Ég	segi	Yrsu	frá	markmiðum	rannsóknarinnar	og	hvernig	ég	muni	
gæta	fyllsta	trúnaðar	og	eyða	gögnum	eftir	úrvinnsluna.	Yrsa	samþykkir	alla	skilmála	og	
undirritar	eyðublað	því	til	staðfestingar.		

Yrsa	hefur	verið	kennari	í	tuttugu	ár,	þar	af	í	fimmtán	ár	sem	umsjónarkennari.	Yrsu	
líður	vel	á	vinnustað	sínum	og	hefur	reglulega	gaman	að	vinnu	sinni.	Allan	sinn	

kennsluferil	hefur	hún	unnið	við	sama	skólann.	Yrsa	er	hress	og	orkumikil	kona	sem	

hefur	einlægan	áhuga	á	starfi	sínu.	Hún	segist	vera	mikið	fiðrildi	og	fari	oft	á	flug	þegar	
hún	fær	stórar	hugmyndir,	en	samstarfskona	hennar	í	teyminu,	sem	er	heldur	

jarðbundnari,	heldur	henni	„á	mottunni“,	sem	Yrsu	finnst	ágætt.			

Skólinn	er	hlýlegur,	bjartur	og	þar	er	notalegt	andrúmslofti.	Hann	er	ekki	stór,	enda	

barnaskóli	fyrir	nemendur	í	1.	–	7.	bekk.	Á	göngunum	eru	stórar	plöntur	sem	gefa	
heimilislegt	yfirbragð	og	verkefni	nemenda	prýða	veggina.	Yrsa	kennir	nemendum	í	5.	

bekk	og	er	í	teymiskennslu	með	öðrum	kennara	í	tveimur	samliggjandi	stofum.	Hægt	er	

að	opna	á	milli	stofanna	og	kenna	þá	öllum	nemendunum	saman.	Skólastofan	er	ekki	
stór,	í	rauninni	er	hún	fremur	lítil	miðað	við	að	þar	eru	alla	jafna	25	nemendur.	Stór	

gluggi	sem	nær	veggja	á	milli	hleypir	góðri	birtu	inn	og	í	gluggakistunni	stendur	lítið	

blóm.	Yrsa	hefur	sérhæft	sig	í	kennslu	á	miðstigi	og	kenndi	lengi	vel	aðeins	7.	bekk,	en	
henni	þykir	nemendur	á	miðstigi	vera	á	„lang	skemmtilegasta“	aldrinum.		

Í	5.	bekk	eru	samtals	50	nemendur	og	þar	af	leiðandi	er	þetta	stór	árgangur.	Yrsa	

segir	að	hann	sé	fremur	þungur	og	með	„mikið	af	gosum“,	en	þannig	lýsir	Yrsa	

drengjunum	í	bekknum.	Margir	nemendur	eru	með	ýmiss	konar	frávik	sem	er	heilmikil	
áskorun	að	hennar	sögn.	Það	krefst	mikils	skipulags	og	utanumhalds	en	á	sama	tíma	er	

það	„ofboðslega	gaman“.	Kennararnir	tveir	deila	umsjón	með	nemendahópnum	þó	það	
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sé	að	þróast	meira	í	þá	átt	að	þær	skipti	með	sér	nokkrum	nemendum	með	sértækan	

vanda.	Þetta	gera	þær	til	þess	að	létta	á	vinnunni	sem	felst	aðallega	í	því	að	aðlaga	

námsefni	og	í	samskiptum	við	þá	sem	tengjast	nemendunum.	Að	öðru	leyti	sjá	þær	um	
nemendahópinn	í	sameiningu,	nýta	sér	opnanlegar	stofur	við	hvert	tilefni	eins	og	í	

nestistíma,	yndislestri	og	stærðfræði	en	svo	loka	þær	rýminu	þegar	verið	er	að	leggja	

inn	nýtt	efni	og	þegar	haldnir	eru	bekkjarfundir.	Þá	er	Yrsa	með	sinn	25	nemenda	hóp,	
sem	henni	þykir	„dágóður	slatti	að	vera	með“.		

	

Umsjónarkennarinn	-	Ég	beini	nú	samtalinu	að	hlutverki	umsjónarkennarans	og	bið	

Yrsu	að	lýsa	fyrir	mér	hvert	hún	telur	hlutverk	sitt	vera.	Eftir	smá	umhugsun	segir	hún	

að	kennarinn	eigi	að	halda	utanum	nám	barnanna	í	bekknum,	það	væri	það	sem	ætti	að	

skipta	mestu	máli	og	vera	mikilvægast	en	„þetta	er	alltaf	meira	og	meira	að	snúast	um	

að	maður	sjái	um	tilfinningar	þeirra,	það	er	orðinn	stór	pakki	núna“.	Tilfinningar	og	
samskipti	milli	nemenda	er	jafnframt	það	sem	Yrsu	þykir	erfiðast	í	sínu	starfi	og	telur	
hún	of	mikinn	tíma	og	orku	fara	í	„að	leysa	tilfinningaflækjur“.	Á	miðstigsaldrinum	sé	

margt	að	gerast	í	þroska	nemenda	og	„þar	eru	oftast	eineltismál.	Þar	koma	þessar	
tilfinningaflækjur,	hormónarnir	komnir	í	gang	og	allt	þetta“.	Ákjósanlegt	væri	að	að	hafa	
félagsráðgjafa	með	inn	í	stofunni	og	þá	getur	kennarinn	einbeitt	sér	að	námi	og	

kennslu.	En	þrátt	fyrir	að	það	taki	tíma,	eru	samskipti	og	tilfinningar	nemenda	„ekki	
eitthvað	sem	hægt	er	að	sópa	undir	teppi	og	vandamálið	leyst“.	Kennarinn	þarf	að	finna	
jafnvægið	á	milli	námsins	og	líðan	nemenda.	Á	meðan	Yrsa	segir	mér	frá	svipast	ég	um	í	

skólastofunni.	Það	er	ekki	mikið	á	veggjunum,	en	þar	er	þó	að	finna	listaverk	eftir	

nokkra	nemendur	og	stærðfræðiverkefni.	Í	glugganum	hanga	snjókorn	sem	nemendur	
hafa	búið	til	og	fyrir	ofan	gardínukappana	eru	víkingaskip	sem	gefa	til	kynna	að	

nemendur	vita	ýmislegt	um	landnámsöldina.	Yrsa	bætir	því	við	að	henni	finnst	

mikilvægt	að	fá	nemendur	til	að	tileinka	sér	fjölbreyttar	aðferðir	við	vinnu,	að	þau	taki	
ábyrgð	á	eigin	námi	og	geti	leitað	sér	sjálf	upplýsinga	og	þekkingar.			

	

Skipulag	kennslu	-	Ég	horfi	yfir	borðið	sem	við	sitjum	við	og	virði	fyrir	mér	bókastaflana	
og	blöðin	sem	þar	eru.	Skipulag	og	undirbúningur	kennslu	er	næst	á	dagskrá.	Ég	bið	

Yrsu	um	að	segja	mér	frá	því	hvernig	undirbúningi	kennslunnar	er	háttað	hjá	henni	og	

samkennara	hennar.	Hún	segir	að	þær	hefji	undirbúning	að	hausti	þegar	þær	
skipuleggja	heildarrammann	fyrir	önnina	og	svo	aftur	í	janúar.	Í	upphafi	annar	ákveða	

þær	hvaða	þemu	þær	ætla	að	taka	fyrir	í	samfélagsfræði	og	náttúrufræði	og	leggja	

grófar	línur	fyrir	aðrar	námsgreinar.	Samfélagsfræði	og	náttúrufræði	eru	kenndar	í	
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lotum,	sex	tíma	í	viku	hvor	námsgrein.	Áður	en	ný	lota	hefst	gera	þær	ítarlegri	áætlun	

um	hvernig	vinnan	fer	fram.	Þá	er	nákvæmara	skipulag	fyrir	aðrar	námsgreinar	gert	

vikulega.		

Eins	og	fram	hefur	komið	er	Yrsa	mikið	fiðrildi	sem	fær	margar	hugmyndir	sem	hana	

langar	að	framkvæma.	Tíminn	sem	fer	í	undirbúning	fer	eftir	stærð	hugmyndarinnar	

eða	„	eftir	því	hvað	ég	er	að	láta	mér	detta	í	hug	að	gera	í	vikunni.	Ég	hef	ofboðslega	

tilhneigingu	til	að	gleyma	mér	við	að	undirbúa	eitthvað	rosalegt	verkefni“	og	getur	hún	
því	setið	við	langt	fram	eftir	degi.	Yrsu	þykir	leiðinlegt	að	kenna	„alltaf	bara	opnaðu	

bókina	á	bls	36“	og	því	freistast	hún	yfirleitt	til	að	gera	eitthvað	annað	sem	

óhjákvæmlega	krefst	meiri	undirbúnings.	Hún	segir	jafnframt	að	krefjandi	
nemendahópur	þarf	ramma	og	skýrar	línur	annars	„missa	þau	sig	auðveldlega	ef	það	er	

of	mikið	til	dæmis	af	hópverkefnum.“	Því	þarf	að	gæta	hófs	og	grípa	í	vinnubækur	

reglulega.	„Maður	þarf	nefninlega	svo	oft	að	aðlaga	vinnubrögðin	sín	að	
nemendahópnum.	Alveg	alltof	oft.	Það	verður	bara	að	hafa	það,	ég	held	að	allir	

kennarar	séu	sammála	því.	Við	horfumst	bara	í	augu	við	það.“		

Yrsa	minnist	aftur	á	samskipti	nemenda	og	hversu	mikin	tíma	það	tekur	af	öðrum	

verkefnum.	Undirbúningur	kennslunnar	situr	því	oft	á	hakanum	þar	til	vinnudegi	er	að	
ljúka	sem	gerist	„mjög	oft...of	oft“.	Ég	spyr	Yrsu	hvað	hún	vildi	gera	öðruvísi	ef	hún	

hefði	meiri	tíma	og	sagði	hún	þá:	„Ég	veit	að	ég	get	bara	gert	kennsluna	meira	
spennandi“.	Yrsa	útskýrði	það	nánar	á	þann	hátt	að	það	væru	margar	áhugaverðar	leiðir	
til	að	gera	kennsluna	meira	spennandi	en	vegna	anna	gefst	ekki	tími	til	að	tileikna	sér	

þær.	Nefnir	hún	sem	dæmi	fjölbreyttar	leiðir	í	ritunarkennslu,	spjaldtölvur	og	virkara	

leiðsagnarmat.	„Listinn	er	endalaus	en	kennarar	verða	að	velja	og	hafna“	segir	hún	að	
lokum.	

Þegar	ég	spyr	Yrsu	hvernig	gangi	að	halda	þeim	áætlunum	sem	þær	gera,	uppsker	ég	

hlátur	frá	henni.	Hún	þakkar	jarðbundum	samkennara	fyrir	að	áætlunin	haldist	en	að	
það	er	ekki	daglegt	brauð	hjá	henni.	Hún	nefnir	sérstaklega	að	þær	séu	á	áætlun	í	

stærðfræði;	„mér	finnst	það	dálítið	magnað,	það	hefur	bara	aldrei	gerst	áður	hjá	mér“.	

Ég	virði	fyrir	mér	rýmið	fyrir	aftan	Yrsu	en	þar	er	lítil	bókakompa.	Fyrir	innan	
hálfopna	hurðina	sést	glitta	í	fræðibækur,	málningu,	litaðan	pappír	og	ýmis	tæki	og	tól	

sem	nýtast	í	kennslu.	Við	hliðina	á	kompunni	er	lítið	tölvuborð	með	borðtölvu.	Ég	sný	

mér	aftur	að	viðtalinu	og	spyr	Yrsu	hvort	hún	setji	markmið	fyrir	hverja	kennslustund.	
Hún	segist	ekki	vera	dugleg	að	gera	það,	aftur	á	móti	telur	hún	sig	alltaf	vera	með	það	

nokkuð	skýrt	„hvað	það	er	sem	maður	ætlast	til	að	komist	til	skila“	hvort	sem	það	er	í	

kennslustund,	þriggja	tíma	lotu	eða	í	lengri	þemaverkefnum.	Í	stærðfræði	vita	
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nemendur	alltaf	hver	markmiðin	eru	því	„við	erum	heppin	með	gott	námsefni	þar“.	Það	

sama	á	við	í	náttúrufræði.	Í	haust	var	Yrsa	og	samkennari	hennar	með	þemaverkefni	

sem	gekk	út	á	það	að	læra	að	vinna	saman,	þannig	að	„það	var	ekki	afurðin	heldur	
leiðin	þangað	sem	við	vorum	að	vinna	með“.	Nokkrir	nemendur	voru	tregir	til	

samvinnu,	en	þegar	búið	var	að	útskýra	fyrir	þeim	markmið	verkefnisins	breyttist	

viðhorf	þeirra	og	„þeir	unnu	öðruvísi	þegar	þeir	vissu	það“.	Þrátt	fyrir	að	markmiðin	séu	
misjafnlega	skýr	eru	þau	alltaf	til	staðar	því	„Aðalnámskrárvinnan	í	þessum	skóla	er	sko	

ekki	alveg	búin!“			

Mér	leikur	forvitni	á	að	vita	hvaða	kennsluaðferðir	verða	helst	fyrir	valinu	hjá	Yrsu	og	

af	hverju.	Hún	á	erfitt	með	að	nefna	aðferðir	en	reynir	að	hafa	fjölbreytni.	Í	upphafi	
vetrar	var	áhersla	á	samvinnu	nemenda,	en	vegna	þess	hvernig	hópurinn	er	samsettur	

reyndist	það	of	erfitt	því	„það	þarf	að	vinna	mikið	í	því	að	búa	til	hópa	sem	vinna	vel	

saman“.	Samvinnan	og	blöndun	hópanna	er	núna	bundin	við	bókmenntir,	
samfélagsfræði	og	náttúrufræði.	Breiddin	í	nemendahópnum	er	það	mikil	og	„þegar	

maður	er	með	krakka	sem	eru	alveg	súpergóðir	að	læra	og	aðra	sem	eru	ekki	enn	orðnir	

læsir	verður	þetta	svo	erfitt	og	erfitt	að	setja	saman	í	hópa“.	Skjávarpinn	er	mikið	
notaður	sem	kennslutæki,	bæði	til	að	leita	að	svörum	og	fyrir	youtube	myndbönd.	Yrsa	

notar	leitarsíður	óspart	til	að	svara	spurningum	nemenda	ef	hún	veit	ekki	sjálf	svarið.	

Henni	finnst	nemendur	ekki	nógu	flinkir	í	að	afla	sér	upplýsinga	og	er	því	í	leiðinni	að	
hvetja	þá	til	að	leita	svara	við	ýmsum	spurningum	og	vangaveltum	sem	þeir	hafa.		

	

Skólastofan	-	Ég	held	áfram	að	horfa	í	kringum	mig	og	virði	fyrir	mér	rýmið.	Hinum	

megin	í	stofunni,	þangað	sem	stólar	nemenda	snúa,	er	tússtafla	og	þar	fyrir	ofan	hanga	

landakortin	upprúlluð.	Við	hliðina	á	töflunni	eru	tvær	hillur,	önnur	með	skúffum	

merktum	nemendum	og	hin	með	hillum	fyrir	námsgögn.	Lítið	pláss	er	á	milli	borða	sem	

ýmist	er	raðar	tveimur	eða	þremur	saman.	„Ertu	með	skólastofuna	í	huga	þegar	þú	
skipuleggur	kennsluna?“	spyr	ég	Yrsu.	Hún	kinkar	kolli	og	lítur	yfir	stofuna	og	segir:	

„maður	horfir	á	stofuna	og	hugsar	hverjir	eiga	að	vera	saman	núna,	gengur	þetta	upp?	

Hvernig	raða	ég	hér..?“.	Þemavinnan	í	samfélagsfræði	og	náttúrufræði	er	henni	ofarlega	
í	huga	og	þá	hvar	nemendur	geta	unnið.	Yrsa	segist	ekki	skipuleggja	kennsluna	annars	

staðar	en	í	sinni	stofu	„mér	finnst	ég	þurfa	að	hafa	þessa	yfirsýn“	þar	sem	plássið	er	lítið	

og	nemendur	margir.	Yrsa	beinir	athygli	sinni	að	borðinu	sem	við	sitjum	við	og	segist	

nota	þetta	„stóra	góða	borð“	mjög	mikið	bæði	fyrir	hópavinnu	og	í	einstaklingsvinnu	
„það	er	voðalega	gott	að	geta	tínt	hingað	til	mín	einhverja	sem	þurfa	mikla	aðstoð	eða	

vera	til	friðs“.	Brosandi	bætti	hún	við	„þá	getur	maður	líka	dreift	úr	draslinu	sínu“.		
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Við	höldum	áfram	að	horfa	yfir	skólastofuna.	Ég	spyr	Yrsu	í	hvernig	skólastofu	henni	

þykir	árangursríkt	nám	fara	fram.	Gott	pláss	fyrir	alla	og	vinnusvæði	víðar	en	inni	í	

skólastofunni	þykir	henni	ákjósanlegasta	fyrirkomulagið.	Yrsa	vill	gefa	nemendum	
sínum	ákveðið	næði	til	að	vinna	og	þykir	því	gott	að	senda	þá	á	ákveðin	vinnusvæði.	

Innst	á	ganginum	er	skólastofa	sem	þau	geta	nýtt	fyrir	hópavinnu	og	losa	þannig	um	

pláss	í	stofunni.	Yrsa	veltir	greinilega	fyrir	sér	hvernig	nýta	megi	skólastofuna	til	hins	
ítrasta,	en	hún	segist	vera	búin	að	snúa	henni	á	alla	kanta	í	vetur	og	reyna	að	komast	að	

góðri	lausn	þannig	að	allir	fái	sitt	pláss,	en	mikilvægast	þykir	henni	að	„hvert	barn	hafi	

smá	„space”	fyrir	sig“.	Það	er	algjör	undantekning	að	nemendur	sitja	þrír	saman	eins	og	

uppröðunin	er	núna	vegna	þess	að	sá	sem	lendir	í	miðjunni	verður	„eins	og	sardína	í	

dós“	og	því	reynir	hún	að	láta	nemendur	sitja	í	pörum.	Það	er	líka	hentugt	í	samvinnu.	

Yrsa	vandar	sig	einnig	við	að	raða	í	sætin	og	veltir	því	fyrir	sér	hver	sitji	fyrir	framan	

hvern	og	þar	fram	eftir	götunum.	„Ég	horfi	svona	mest	á	þetta	þegar	ég	skipulegg	
stofuna	sjálfa,	þetta	„space”	sem	hvert	barn	fær“	ásamt	því	að	hugsa	út	í	það	hverjir	
geta	unnið	vel	saman	og	hverjir	þurfa	meiri	hjálp.	Best	finnst	henni	að	hafa	þá	

nemendur	saman	þannig	að	auðvelt	er	að	veita	þeim	aðstoð.	Yrsa	reynir	að	vera	dugleg	
við	að	breyta	borðauppröðun	þrátt	fyrir	að	plássið	sé	lítið	og	lætur	nemendur	skipta	
reglulega	um	sæti.		

Úr	vettvangsathugun:	Á	meðan	nemendur	borða	nestið	sitt	setur	Yrsa	hljóðbók	í	
gang.	Eftir	nokkrar	mínútur	er	komið	að	því	að	skipta	um	sæti,	prófa	á	nýja	aðferð	sem	

ekki	hefur	verið	prófuð	áður	með	þessum	hópi	–	þau	fá	að	draga	um	sæti,	stelpa	og	
strákur	sitja	saman.	Nemendur	eru	mjög	spenntir.	Yrsa	leggur	spil	á	borðin	á	meðan	
samkennari	hennar	les	upp	nöfn	þeirra	nemenda	sem	eiga	að	fara	í	næstu	stofu.	Sumir	

dæsa,	nokkrir	ranghvolfa	í	sér	augunum	á	meðan	aðrir	reka	upp	fagnaðaróp.	Yrsa	
hvíslar	að	mér	,,það	verður	spennandi	að	sjá	hvernig	þessi	uppröðun	á	eftir	að	ganga”.			

Ég	gríp	tækifærið	og	spyr	Yrsu	út	í	staðsetningu	kennaraborðins,	hvers	vegna	
nemendur	snúa	baki	í	hana.	Hún	svarar	um	hæl:	„ég	er	yfirleitt	aldrei	hérna	þegar	ég	er	

að	kenna	heldur	bara	einhvers	staðar“.	Flóknara	er	það	nú	ekki.	Það	er	helst	í	yndislestri	

sem	hún	situr	við	borðið	og	les	með	nemendum,	það	gerir	stundina	„heilagri“	og	henni	
þykir	það	ýta	undir	áhuga	nemenda,	en	annars	er	hún	á	flakki	um	alla	stofu.		

Áður	en	við	snúum	okkur	að	bekkjarstjórnun	er	ég	forvitin	að	vita	í	hvernig	

skólastofu	líður	Yrsu	best	-	við	hvernig	aðstæður?	„Ég	þarf	mikla	birtu,	ég	elskaði	að	

vera	í	skólastofu	sem	snéri	í	hina	áttina	og	ég	sá	morgunsólina,“	segir	hún.	Hún	vill	
jafnframt	hafa	tilfinningu	fyrir	rýminu	og	telur	það	því	góðan	kost	að	getað	opnað	á	

milli	tveggja	stofa	og	stækkað	um	helming	en	á	sama	tíma	finnst	henni	mikilvægt	að	
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getað	lokað	á	milli	og	fá	„næði	þegar	þannig	vinna	er	í	gangi“.	Hún	bætir	við	að	lokum	

að	hún	gerir	einnig	þær	kröfur	að	stofan	sé	snyrtileg	og	nógu	stór	þannig	að	allir	hafi	sitt	

pláss	og	„svæði	frammi“.			

	

Bekkjarstjórnun	-	Úr	vettvangsnótum:	Með	ákveðinni	rödd	biður	Yrsa	nemendur	að	

ganga	frá	lestrarbókinni,	hún	lækkar	róminn	jafnt	og	þétt	þegar	athygli	nemenda	færist	
yfir	á	hana.	Stærðfræðitíminn	er	um	það	bil	að	hefjast.	Helmingur	nemenda	fer	í	

tölvustofu	að	klára	verkefni,	aðrir	taka	upp	bækurnar	sínar	og	byrja	að	vinna.	Búið	er	að	
opna	yfir	í	hina	stofuna	þar	sem	nokkrir	nemendur	sitja.	Yrsa	gengur	á	milli	og	aðstoðar	
nemendur.	Tveir	drengir	gleyma	sér	í	spjalli,	Yrsa	kemur	til	þeirra	og	klappar	öðrum	á	

öxlina	án	þess	að	segja	neitt.	Þeir	snúa	sér	að	námsbókunum.	Yrsa	gengur	áfram	á	milli,	
hún	sýnir	nemendum	áhuga,	bæði	námsefninu	og	þeirra	persónulega	lífi.	Athygli	

nemenda	er	fljót	að	hverfa	frá	verkefninu	og	umræðan	um	fótbolta	heldur	áfram.	Yrsa	
minnir	þá	á	að	halda	áfram	að	vinna,	þeir	afsaka	sig	með	því	að	tengja	saman	
stærðfræði	og	fótboltaleik.	Yrsa	hristir	hausinn	hlæjandi	og	biður	þá	að	reikna	næsta	

dæmi.	Þrátt	fyrir	spjall	hjá	nemendum	er	vinnufriður	nokkuð	góður.	Bjallan	hringir	og	
nemendur	úr	tölvustofunni	koma	inn.	Á	meðan	Yrsa	lokar	stóru	dyrunum,	biður	hún	
nemendur	að	ganga	frá	stærðfræðibókum,	standa	upp	og	teygja	úr	sér.	Það	er	komið	

að	líffræði.		

Bekkjarstjórnun	er	næst	á	dagskrá	í	viðtalinu.	„Ó	guð	ég	veit	það	ekki!“	segir	Yrsa	

hlæjandi	þegar	ég	spyr	hvað	hún	telur	vera	góða	bekkjarstjórnun.	Eftir	smá	umhugsun	
telur	hún	skýr	fyrirmæli	vera	grundvallaratriði.	Þegar	nemendur	vita	ekki	hvað	þeir	eiga	

að	gera	eða	valda	ekki	verkefninu	þá	getur	kennari	„gleymt	allri	tilraun	til	

bekkjarstjórnunar“.	Hún	telur	undirbúning	vera	lykilatriði.	„Ef	maður	lendir	í	því	að	fara	

inn	í	kennslustund	sem	maður	er	lítið	búin	að	skipuleggja	og	veit	ekki	alveg	hvað	maður	

ætlar	að	gera	er	maður	fljótur	að	missa	allt“.		

Yrsu	finnst	mikilvægt	að	hafa	næði	og	frið	þannig	að	nemendur	geti	unnið	án	þess	að	

hún	þurfi	að	vera	með	einhvern	„grýlugang“.	Í	þessum	nemendahópi	er	það	ekki	alltaf	

raunin	og	krefjandi	getur	verið	að	ná	góðum	vinnufriði.	Yrsa	segist	hafa	lítið	
umburðalyndi	fyrir	óþarfa	truflun	nemenda	og	telur	æskilegt	að	nota	aðrar	aðferðir	en	

„að	vera	alltaf	að	rífast	og	skammast“.	Að	vera	með	skipulagið	á	hreinu	og	fyrirmæli	

sem	nemendur	skilja	er	forgangsatriði	að	mati	Yrsu.	Skemmtilegast	þykir	henni	að	nota	
kveikju	til	að	vekja	áhuga	nemenda	á	verkefninum	þá	verður	„ofboðslega	mikið	

auðveldara	að	kenna“.	Húmor	er	einnig	lykilatriði.	Kennarinn	þarf	að	vera	tilbúin	til	að	

hafa	gaman	og	hafa	húmor	fyrir	„þessum	vitleysisgangi	í	krökkunum“.	Yrsa	bætir	við:	
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„Ég	held	að	aðalega	þurfi	maður	að	láta	sér	þykja	vænt	um	þessi	börn,	ef	manni	tekst	

það	þá	er	nefninlega	mikið	unnið.	Ef	maður	getur	ekki	látið	sér	þykja	vænt	um	annarra	

manna	börn	þá	á	maður	ekki	að	vera	í	kennslu.	Það	er	bara	fullt	af	fólki	sem	lætur	börn	
fara	í	taugarnar	á	sér	og	það	fólk	á	ekkert	að	vera	að	kenna“.	Hún	heldur	áfram	og	bætir	

við	að	„húmor	og	svolítil	gleði	og	dálítil	væntumþykja	er	kannski	það	mikilvægasta	af	

öllu	...	og	auðvitað	að	vita	hvað	maður	er	að	fara	að	gera“.		

Ég	spyr	Yrsu	hvort	hún	hafi	einhverja	ákveðna	aðferð	eða	leið	í	agastjórnun	á	sama	

tíma	og	ég	lít	í	kringum	mig	í	stofunni.	Á	veggnum	við	tússtöfluna	og	stundatöflu	

dagsins	hanga	bekkjarreglur	sem	Yrsa	segir	mér	að	nemendur	hafi	samið.	Yrsa	segist	

stundum	hafa	notað	umbunarkerfi	en	þá	aðeins	til	að	laga	eitthvað	ákveðið	en	henni	
þykir	umbunakerfin	virka	best	í	stuttan	afmarkaðan	tíma	og	til	að	laga	ákveðna	hegðun	

eins	og	að	kenna	nemanda	að	ná	í	bókina	sína	eða	lesa	í	hljóði.	„Já	hún	gerir	það,	

klappar	eitthvað	klapp“,	svarar	Yrsa	þegar	ég	spyr	hvort	hún	noti	einhverjar	aðferðir	til	
að	ná	athygli	nemenda	og	á	þá	við	samkennara	sinn.	Hún	sjálf	er	hins	vegar	„svolítill	

sprellari“		og	er	ekki	með	neina	ákveðna	aðferð.	Stundum	klappar	hún	eitt	klapp	og	

segir	„Hey!“	eða	lykilorðið	„Jæja!“	og	bíður	eftir	að	nemendur	sussi	hver	á	annan.	„Mér	
finnst	þetta	oft	spurning	um	að	það	sem	ég	ætla	að	segja	sé	þess	virði	að	hlustað	sé	á	

það“.	

Yrsu	finnst	erfiðast	að	eiga	við	nemendur	sem	hafi	lítinn	áhuga	á	að	„láta	hlutina	

vera	eins	og	þeir	eiga	að	vera“.	Hún	telur	það	áskorun	að	reyna	að	vekja	áhuga	hjá	þeim	
sem	hafa	hann	ekki	fyrir	„og	það	eru	bara	dálítið	margir	gosar	hérna	sem	eru	tilbúnir		

að	láta	allt	flakka“.		Að	fá	drengina	í	lið	með	sér	en	ekki	á	móti	er	það	sem	hún	telur	

mestu	áskorunina.	„Um	leið	og	þú	ert	búin	að	fá	þá	á	móti	þér	þá	er	þetta	ótrúlega	
erfitt.	Þá	er	þetta	bara	martröð“.	Finna	þarf	leið	til	að	virkja	þessa	drengi,	fá	þá	til	að	

hlýða	án	þess	að	fá	þá	á	móti	sér.	En	Yrsa	nefnir	einnig	að	gæta	þurfi	þess	að	hún	verði	

ekki	„einhver	trúður	hérna“,	það	má	aldrei	leika	neinn	vafi	á	því	hver	ræður	í	
skólastofunni	og	hver	stjórnar:	„Þú	verður	að	vera	ákveðin“	segir	hún.	Yrsa	telur	þetta	

vera	spurningu	um	jafnvægi	„að	vera	góð	og	sanngjörn,	en	ég	ræð!“	segir	hún	með	

sérstakri	áherslu	á	síðustu	orðin.	Þar	telur	hún	að	aldurinn	hafi	áhrif,	að	það	sé	„erfiðara	
fyrir	tvítuga	manneskju	að	sanna	sig	gagnvart	ellefu	ára	börnum“	en	eldri	kennara.	Ég	

kinka	kolli	og	tek	undir	með	henni.	

Ég	rek	augun	í	tennisbolta	undir	stólfótunum	sem	gegna	því	hlutverki	að	draga	úr	

hávaða	þegar	stólarnir	eru	dregnir	fram.	Stór	motta	undir	borðinu	sem	við	sitjum	við	
gegnir	sama	hlutverki.	Ég	spyr	Yrsu	hvernig	hún	taki	á	agavandamálum.	Yrsu	þykir	best	

að	ræða	við	nemendur	og	leysa	málin	strax.	Ef	um	stærri	mál	er	að	ræða	eða	ítrekuð	
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hegðunarbrot	„þá	er	mamma	kölluð	til	og	ég	hika	ekki	við	það“.	Enda	er	betra	að	hafa	

foreldra	með	sér	og	að	þeir	ræði	við	börnin	sín	heima.	Það	er	réttur	foreldra	að	vita	

hvað	börnin	þeirra	gera	í	skólanum	og	að	„þeir	verða	að	taka	ábyrgð	á	því	hvernig	
barnið	hegðar	sér“.		

Í	skólanum	er	unnið	eftir	stefnu	Olweusar	gegn	einelti	og	eru	bekkjarfundir	haldnir	

einu	sinni	í	viku.	Þeir	reynast	þó	oft	erfiðir	í	framkvæmd	vegna	fjölda	nemenda	en	

undanfarnar	vikur	hafi	stelpurnar	verið	á	samskiptanámskeiði	og	hafa	fundirnir	því	
aðeins	verið	með	strákunum	og	„það	er	draumur“	segir	Yrsa.	Á	bekkjarfundum	eru	

klípusögur	mikið	notaðar	auk	þess	sem	einelti,	tilfinningar	og	umburðalyndi	eru	oft	til	

umræðu.	Yrsa	telur	að	bekkjarfundir	stuðli	að	bættum	bekkjaranda	ásamt	því	sem	hún	
reynir	að	„sýna	gott	fordæmi,	vera	jákvæð	og	sýna	börnunum	væntumþykju	í	von	um	

að	þau	geri	það	líka	hvert	við	annað“.	Hún	bætir	við	að	hópavinna	sé	einnig	góð	fyrir	

bekkjarandann	þar	sem	nemendur	læra	að	vinna	saman	og	leysa	fjölbreytt	verkefni.		

Að	lokum	langaði	mig	að	heyra	hvort	það	sé	eitthvað	í	fari	kennarans	sem	Yrsa	telji	

að	hafi	áhrif	á	bekkjarstjónun.	Hún	nefnir	raddbeitingu,	að	kennarinn	verði	að	geta	látið	

heyra	í	sér	en	þó	án	þess	að	fara	að	„garga	og	góla“,	það	telur	hún	að	fari	ofboðslega	illa	
í	nemendur.	Hún	bendir	mér	á	stóran	hátalara	við	hliðina	á	tölvunni	en	ofaná		honum	er		
lítill	hljóðnemi	til	að	festa	á	eyrað.	Hljóðkerfið	nýtist	til	að	tala	í	eðlilegri	tónhæð	við	

nemendur	yfir	báðar	stofurnar.	Hún	telur	einnig	að	það	geti	reynst	mörgum	erfitt	að	
vera	mjög	stífur	og	húmorslaus	í	þessu	starfi.			

Ég	leyfi		Yrsu,	þessari	jákvæðu	og	orkumiklu	konu	að	eiga	lokaorðið	í	þessu	viðtali:	

„Ég	held	að	það	sé	bara	mjög	erfitt	að	hafa	ekki	húmor	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum,	þá	er	

þetta	bara	mjög	erfitt.	Bara	leiðinlegt.	Þú	bara	brennur	yfir	og	gefst	upp!“	

Yrsa	hefur	einlægan	áhuga	á	starfi	sínu	sem	umsjónarkennari	á	miðstigi.	Hún	er	

orkumikil,	hress	og	glaðleg	og	hefur	mikinn	húmor	fyrir	nemendum	sínum.	Líkt	og	áður	

hefur	komið	fram	er	hún	mikið	fiðrildi	sem	fær	góðar	hugmyndir	en	krefjandi	
nemendahópurinn	þarf	skýrar	línur	og	ramma	og	hefur	hún	því	aðlagað	kennsluhætti	

sína	að	honum.	Undirbúningur	er	að	mati	Yrsu	lykilatriði	í	bekkjarstjórnun	ásamt	

skýrum	fyrirmælum.	Tilfinningar	og	samskipti	milli	nemenda	eru	fyrirferðamikill	þáttur	í	
hennar	starfi	og	telur	Yrsa	það	mikilvægt	málefni	sem	ekki	er	hægt	að	ýta	til	hliðar.	Hún	

leggur	sig	fram	við	að	sýna	nemendum	væntumþykju,	vera	jákvæð	og	umburðalynd	í	

von	um	að	þeir	geri	slíkt	hið	sama.		
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5 Umræður	

Í	eftirfarandi	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	settar	í	samhengi	við	fræðilega	

bakgrunninn.	Leitast	verður	við	að	svara	rannsóknarspurningunni:	Hvernig	birtast	

tengslin	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar?	Þá	verður	gerð	grein	fyrir	því	

á	hvaða	hátt	umsjónarkennararnir	hafa	búið	nemendum	sínum	námsumhverfi	og	

skólastofu	þar	sem	þeim	líður	vel.	Umræðurnar	skiptast	í	fjóra	kafla	líkt	og	fræðilega	

hluta	ritgerðarinnar:	Umsjónarkennarinn,	skipulag	kennslu,	bekkjarstjórnun	og	
námsumhverfi	og	skólastofan.	Í	lokin	verða	þessir	þættir	dregnir	saman	og	þeim	gerð	

skil	í	samantekt.		

5.1		Umsjónarkennarinn	
Kennslukonurnar	voru	á	einu	máli	um	hvert	þeim	þykir	hlutverk	sitt	vera,	en	það	er	að	
sinna	öllu	því	sem	við	kemur	námi	og	líðan	nemenda.	Það	viðhorf	kemur	heim	og	

saman	við	það	sem	segir	um	hlutverk	umsjónarkennara	bæði	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	
(2011)	og	lögum	um	grunnskóla	(91/2008).	Það	var	áhugavert	og	jákvætt	að	mínu	mati	
hversu	sammála	kennslukonurnar	voru	í	svörum	sínum,	en	þær	voru	allar	á	einu	máli	

um	að	vellíðan	nemenda	væri	forsenda	þess	að	nám	ætti	sér	stað.	Yrsa	taldi	tilfinningar	
og	samskipti	nemenda	sífellt	verða	fyrirferðameiri	í	starfinu	og	að	ekki	væri	hægt	að	

sópa	þeim	undir	teppi.	Urður	reyndi	eftir	fremsta	megni	að	hafa	áhrif	á	og	styrkja	

félagsleg	tengsl	nemenda	sinna	þannig	að	þeim	líði	vel	í	skólastofunni.	Þessi	viðhorf	
ríma	vel	við	niðurstöður	rannsóknar	Erlu	Sifjar	Markúsdóttur	og	Lilju	M.	Jónsdóttur	

(2016).	Um	námið	höfðu	kennslukonurnar	svipaða	sögu	að	segja.	Það	væri	hlutverk	

þeirra	að	vekja	áhuga	nemenda	á	náminu,	hvetja	þá	og	virkja	til	þátttöku	sem	einnig	
kemur	fram	í	Aðalnámskrá	grunnskólanna	(2011)	og	í	umfjöllun	um	hlutverk	kennarans	

(Hafdís	Guðjónsdóttur	o.fl.,	2005;	Tomlinson,	2005).	Þar	segir	jafnframt	að	í	

fjölbreyttum	nemendahópi	þurfi	að	mæta	mismunandi	þörfum	nemenda	og	finna	
verkefni	við	hæfi	allra	en	það	taldi	Urður	vera	sína	stærstu	áskorun	í	starfi.	Freyja	leitar	

sér	aðstoðar	hjá	sérkennurum	skólans	til	þess	að	mæta	þörfum	allra,	líkt	og	Sigrún	

Aðalbjarnardóttir	(2002)	taldi	vera	ávinning	af	samvinnu	kennara.	Segja	má	að	allar	
kennslukonurnar	séu	vel	meðvitaðar	um	fjölbreytileika	nemendahópsins,	en	það	kom	

skýrt	fram	í	samræðum	við	þær	hversu	umhugað	þeim	var	um	að	allir	nemendur	fengju	
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verkefni	sem	hæfði	getu	þeirra	og	færni.	Í	samtölunum	mátti	þó	einnig	merkja	áhyggjur	

þeirra	yfir	því	að	ná	ekki	að	mæta	þörfum	allra	nemenda,	enda	námsleg	færni	þeirra	

mismunandi	og	breiddin	í	hópnum	mikil.	Af	fagmennsku	leggja	þær	sig	þó	fram	við	að	
finna	námsefni	sem	hæfir	getu	og	færni	nemenda	og	vekur	áhuga	þeirra	á	námi,	en	það	

taldi	Trausti	Þorsteinsson	(2003)	jafnframt	vera	hlutverk	kennara	sem	fagmanneskju.		

Vaka	og	Embla	töluðu	báðar	um	hlutverk	sitt	sem	tengiliði	við	foreldra.	Vaka	taldi	

mikilvægt	að	foreldrar	og	kennari	væru	saman	í	liði	þar	sem	nám	og	líðan	nemandans	
væri	sameiginlegt	verkefni	beggja	aðila.	Þær	niðurstöður	koma	heim	og	saman	við	það	

sem	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	(2002)	taldi	vera	faglega	ábyrð	foreldra	og	liðsheild	

foreldra	og	kennara	líkt	og	kom	fram	hjá	Trausta	Þorsteinssyni	(2003).	

5.2		Skipulag	kennslu	
Þó	að	skipulagið	væri	misítarlegt	og	mismikil	vinna	lægi	þar	að	baki	þá	lögðu	allar	
kennslukonurnar	áherslu	á	mikilvægi	góðs	undirbúnings.	Embla	taldi	það	rétt	nemenda	
sinna	að	hún	væri	vel	undirbúin	og	með	öll	gögn	tilbúin.	Gott	skipulag	kemur	í	veg	fyrir	

„rótleysi	nemenda“	að	mati	Urðar.	Freyja	og	Vaka	töldu	báðar	það	auðvelda	skipulagið	
á	vissan	hátt	að	hafa	kennt	námsefnið	áður	og	gætu	þær	byggt	á	þeirri	reynslu.	Berliner	
(2001)	sagði	að	liður	í	því	að	verða	afburðakennari	væri	að	kenna	aftur	sama	

viðfangsefnið	og	þá	að	vinna	markvisst	í	því	að	breyta	því	sem	betur	mætti	fara	(e.	
deliberate	practice).	Færa	má	rök	fyrir	því	að	kennslukonurnar	geri	þetta	allar	að	vissu	
leyti	þar	sem	þeim	er	umhugað	um	að	nemendum	þeirra	vegni	vel	í	námi	og	eru	því	

stöðugt	að	leita	leiða	til	að	bæta	sig	í	kennslu	og	koma	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda	

í	skólastofunni.	Þær	niðurstöður	ríma	jafnframt	vel	við	umfjöllun	Rúnars	Sigþórsson	o.fl.	
(1999)		um	sérfræði	kennarans.	Að	því	leyti	má	segja	að	kennararnir	í	rannsókn	minni	

falli	undir	það	að	vera	góðir	kennarar	fremur	en	afburða	kennarar	samkvæmt	

skilgreiningu	Berliner	(2001),	vegna	þess	hversu	erfitt	þeir	áttu	með	að	nefna	til	dæmis	
heitin	á	verkfærum	sínum	í	kennslunni;	það	er	að	segja	heitin	á	kennsluaðferðunum.	

Það	má	velta	fyrir	sér	hvort	að	reynslumeiri	kennari,	líkt	og	Embla	og	Yrsa,	eigi	erfiðara	

með	að	nefna	heitin	á	kennsluaðferðum	sínum	þar	sem	þær	eru	orðnar	samofnar	
kennsluháttum	þeirra.	Þá	vaknar	sú	spurning	hvort	að	kennari	sem	les	nemendahópinn	

og	beitir	mismunandi	kennsluaðferðum	við	kennslu	ólíkra	nemenda	á	sama	tíma,	geri	

það	án	þess	að	gefa	heitum	aðferðanna	gaum.		

Embla	og	Vaka	lögðu	áherslu	á	að	þekkja	vel	námsefnið,	því	ef	skilningur	þeirra	væri	

ekki	til	staðar	væri	erfitt	að	útskýra	það	fyrir	nemendum,	auk	þess	sem	Embla	taldi	það	

auðvelda	henni	að	grípa	tækifæri	og	sveigja	út	af	brautinni	án	þess	að	missa	sjónar	af	
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markmiðum	kennslunnar.	Það	má	finna	þessum	niðurstöðum	nokkurn	samhljóm	í	

hugmyndum	Shulmans	(1986)	um	sérþekkingu	kennarans,	Berliners	(2001)	um	

afburðarkennara	og	einnig	í	skrifum	Ingvars	Sigurgeirssonar	(1999).	Svipaðar	
niðurstöður	má	finna	í	rannsókn	Ball	o.fl.	(2005)	sem	sýndu	fram	á	jákvæð	tengsl	milli	

þekkingar	kennarans	á	námsgreininni	og	árangurs	nemenda.	Það	má	túlka	þetta	sem	

svo	að	kennari	sem	hefur	góða	þekkingu	á	námsefninu	ætti	að	eiga	auðveldara	með	að	
fjalla	um	efnið	og	ræða	við	nemendur	og	þar	með	að	bregðast	við	spurningum	frá	þeim.		

	 Kennslukonurnar	voru	allar	hluti	af	teymi	þótt	eðli	samstarfsins	væri	með	

mismunandi	hætti.	Samvinna	og	fagleg	umræða	er	talin	eiga	mikin	þátt	í	að	skapa	

jákvætt	námsumhverfi	(Good	og	Brophy,	2003;	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2002;	Trausti	
Þorsteinsson,	2003).	Svipuð	viðhorf	komu	fram	hjá	kennslukonunum,	en	þær	voru	allir	

mjög	jákvæðar	gagnvart	teymiskennslu	því	þær	höfðu	góða	reynslu	af	henni.	Embla	

vildi	til	að	mynda	ekki	án	teymisins	vera	og	taldi	umræðuna	sem	þar	fer	fram	af	hinu	
góða.	Þá	taldi	Vaka	að	ólíkir	kennsluhættir	og	mismunandi	sérfræðiþekking	hefðu	ekki	

aðeins	jákvæð	áhrif	á	kennsluhætti	hennar	heldur	væru	einnig	styrkjandi	fyrir	

samstarfið	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013;	Goetz,	2000;	Jónína	Vala	Kristinsdóttir,	
2010).		

Skýr	og	ákveðin	markmið	eru	eitt	af	lykilatriðum	árangursríkrar	kennslu	(Hayes,	

2003;	Ingvar	Sigurgeirsson,	1999;	Rúnar	Sigþórsson	o.fl.,	1999)	og	jákvæð	tengsl	má	
finna	á	milli	markmiða	og	áhuga	nemenda	(Kindswatter	o.fl.,	1992).	Af	
kennslukonunum	fimm	lagði	Urður	mestu	áherslu	á	vel	skilgreind	markmið	sem	hún	

taldi	vera	rauða	þráðinn	i	kennslu	sinni.	Þrátt	fyrir	mismikla	áherslu	hinna,	þá	töldu	þær	

sig	ávallt	vita	hvaða	þekking	eða	færni	ætti	að	sitja	eftir	og	að	nemendur	vissu	yfirleitt	
hver	markmið	kennslunnar	væru.	Vaka	taldi	námsmat	mikilvægan	hluta	af	skipulaginu	

og	að	nemendur	vissu	hvernig	ætti	að	ná	markmiðunum.	Samhljóm	með	þessu	má	

finna	í	skrifum	til	dæmis	Berliner	(1987a),	Ingvars	Sigurgeirssonar	(1999)	og	Rúnars	
Sigþórssonar	o.fl.	(1999).	Nemendur	Freyju	setja	sér	markmið	sjálfir	undir	handleiðslu	

hennar.	Hún	segir	að	lítil	reynsla	sé	komin	á	þetta	fyrirkomulag	í	nemendahópnum	og	

því	verður	áhugavert	að	sjá	hver	ávinninginn	verður	fyrir	nemendur,	enda	tel	ég	að	allir	
geti	verið	sammála	um	að	mikilvægt	sé	að	geta	sett	skýr	og	raunhæf	markmið	–	bæði	

fyrir	nemendur	og	kennara.		

Í	undirbúningi	kennslunnar	lögðu	kennslukonurnar	sig	fram	við	að	mæta	ólíkum	

námslegum	þörfum	nemenda	með	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	og	verkefnum.	Líkt	
og	Urður	sagði	þá	eru	nemendur	í	hópnum	ólíkir	og	því	nauðsynlegt	að	reyna	að	koma	

til	móts	við	alla	með	margvíslegum	aðferðum	og	verkefnum.	Hún	telur	að	engin	ein	
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aðferð	henti	öllum	þar	sem	nemendur	læri	á	mismunandi	hátt.	Freyja	leggur	áherslu	á	

að	kenna	nemendum	mismunandi	aðferðir	til	að	stefna	að	sama	takmarkinu.	Þessar	

niðurstöður	eru	í	góðu	samræmi	við	það	sem	fram	kemur	í	Aðalnámskrá	(2011),	hjá	
Tomlinson	(2005,	2014)	og	Hafdísi	Guðjónsdóttur	o.fl.	(2005).		Allar	leggja	

kennslukonurnar	áherslu	á	samvinnu	nemenda	og	eiga	þær	kennsluaðferðir	sem	taldar	

eru	stuðla	að	félagsfærni	og	efla	lýðræðisleg	vinnubrögð	í	Aðalnámskrá	(2011)		upp	á	
pallborðið	hjá	þessum	kennslukonum.	Yrsa	nefnir	að	kenna	þurfi	nemendum	að	vinna	

saman	en	vegna	samsetningar	nemendahópsins	reynist	henni	oft	erfitt	að	vera	með	

jafn	mikla	skapandi	vinnu	eins	og	hún	gjarnan	vildi.	Embla	er	einnig	með	krefjandi	

nemendahóp,	vinnan	er	ekki	eins	fjölbreytt	og	hún	myndi	vilja,	en	hún	veltir	því	stöðugt	

fyrir	sér	á	hvaða	hátt	hún	geti	kennt	nemendum	þannig	að	þeir	skilji	efnið	og	geti	byggt	

ofan	á	þá	þekkingu.	Ég	velti	því	þess	vegna	fyrir	mér	hvort	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	

myndu	ekki	einmitt	henta	vel	í	nemendahópi	þar	sem	einstaklingar	eru	mjög	ólíkir	og	
mikil	breidd	er	í	námslegri	færni.	

5.3		Bekkjarstjórnun	
Gott	skipulag	og	skýr	fyrirmæli	er	það	sem	flestar	kennslukonurnar	töldu	mikilvægast	

varðandi	bekkjarstjórnun.	Það	kom	ekki	á	óvart	því	víða	í	rannsóknum	mátti	sjá	svipaðar	

niðurstöður	(Erla	Sif	Markúsdóttir	og	Lilja	M.	Jónsdóttir,	2016;	Ogden,	1987;	Rúnar	
Sigþórsson	o.fl.,	1999;	Tattum,	1986).	Í	því	sambandi	má	einnig	minna	á	„með’etta“	

hugtak	(e.	withitness)	Kounin	(Brophy,	2011),	sem	sagði	það	lykilatriði	í	allri	
bekkjarstjórnun	að	kennarinn	fylgdist	mjög	vel	með	því	sem	væri	að	gerast	öllum	

stundum	í	skólastofunni.	Embla	taldi	til	dæmis	afar	mikilvægt	að	kennari	vissi	alltaf	

hvað	allir	nemendur	ættu	að	vera	að	gera	og	væri	mikið	á	ferðinni	um	stofuna	(Berliner,	

1987b;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013;	Wormeli,	2003).	Reglur	og	skýr	mörk	er	eitt	af	því	

sem	Freyja	nefndi,	en	tók	jafnframt	undir	með	hinum	umsjónarkennurunum	sem	töldu	
hæfilega	krefjandi	verkefni	sem	vekja	áhuga	nemenda	vera	hluta	af	góðri	

bekkjarstjórnun.	Þá	sagði	Vaka	að	nú	legði	hún	sig	meira	fram	við	að	finna	verkefni	sem	

vekja	áhuga	nemenda	en	í	upphafi	kennsluferils	síns.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	
við	það	sem	Kounin	(Brophy,	2011)	taldi	vænlegast	til	árangurs	í	bekkjarstjórnun.			

Í	öllum	skólastofunum	var	að	finna	bekkjarreglur	eða	líkt	og	í	skólastofu	Vöku,	

einkunnarorð	bekkjarins	sem	eru	ígildi	bekkjarreglna.	Nemendur	tóku	þátt	í	að	semja	
reglur	en	það	er	talið	hafa	jákvæð	áhrif	bæði	á	hegðun	og	bekkjaranda	(Aðalnámskrá,	

2011;	Charles,	2008;	Marzano	o.fl.,	2003;	Wormeli,	2003).	Af	öllum	kennurunum	lagði	

Freyja	mesta	áherslu	á	skýrar	reglur	í	skólastofu	sinni	og	var	dugleg	að	minna	nemendur	
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á	þær.	Sprague	og	Golly	(2008)	telja	mikilvægt	að	ná	athygli	nemenda	í	upphafi	kennslu	

og	að		kennarar	tileinki	sér	ákveðna	aðferð	til	þess.	Kennslukonurnar	fara	svipaðar	leiðir	

til	að	ná	athygli	nemenda.	Þær	leggja	allar	áherslu	á	að	spara	röddina	en	þær	telja	að	
beiting	raddarinnar	geti	haft	áhrif	á	nemendur.	Þær	grípa	því	til	annarra	ráða	og	eru	

allar	aðferðirnar	vænlegar	til	árangurs.	Hver	kennari	þarf	að	velja	hvað	hentar	sér	en	

gera	nemendum	jafnframt	grein	fyrir	því	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	þegar	merkið	heyrst	
eða	sést	(Sprague	og	Golly,	2008).	Embla	leggur	áherslu	á	að	vera	„lifandi“	í	

skólastofunni	og	tekur	sig	ekki	of	hátíðlega.	Sama	viðhorf	kom	fram	hjá	Urði	og	einnig	

hjá	Yrsu	sem	segir	kennarann	verða	að	hafa	húmor	fyrir	nemendum	sínum.	Þessi	

viðhorf	ríma	vel	við	umfjöllun	Ingvars	Sigurgeirssonar	(2013)	og	Hayes	(2008)	um	

margvísleg	skilaboð	sem	kennari	sendir	með	handahreyfingu,	augnaráði	og	beitingu	

raddarinnar.	

Flestir	grunnskólar	hafa	tileinkað	sér	ákveðna	stefnu	eða	aðferð	til	að	efla	skólabrag	
og	stuðla	að	góðri	hegðun	og	jákvæðum	samskiptum	(Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	

Kaldalóns,	2006).	Í	þremur	skólum	sem	ég	heimsótti	var	unnið	samkvæmt	stefnu	

Olweusar	gegn	einelti	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	að	skapa	góðan	bekkjaranda	með	
bekkjarreglum	og	bekkjarfundum.	Hvort	sem	skólinn	fylgdi	stefnu	Olweusar	eða	ekki	þá	

voru	bekkjarfundir	á	stundatöflu	allra	umsjónarbekkjanna.	Bekkjarfundi	nýta	

kennslukonurnar	meðal	annars	til	að	skapa	góðan	bekkjaranda,	efla	samskipti	og	
umræðufærni.	Í	hinum	skólunum	tveimur	er	unnið	eftir	leiðum	PBS	þar	sem	jákvæð	

hegðun	er	styrkt	með	því	að	efla	jákvæð	samskipti	með	sýnilegri	umbun	(Sprague	og	
Golly,	2008).	Það	kom	bæði	fram	í	samtali	og	ekki	síður	í	vettvangsathugun	hve	dugleg	

Embla	er	við	að	hrósa	nemendum	sínum	fyrir	það	sem	vel	er	gert	og	gefur	þeim	„smelli“	

ef	henni	finnst	tilefni	til	þess.	Vaka	viðurkennir	að	hún	sé	ekki	eins	dugleg	við	að	vinna	í	

samræmi	við	stefnuna	en	taki	það	í	„törnum“.	Í	rannsókninni	gat	ég	ekki	greint	hvort	

munur	væri	á	bekkjaranda	í	skólunum	fimm	eftir	því	hvort	unnið	væri	í	anda	Olweusar	
eða	PBS	stefnunnar.	Í	öllum	bekkjunum	voru	haldnir	vikulegir	bekkjarfundir	og	

kennsluskonurnar	lögðu	allar	áherslu	á	að	efla	félagsfærni	nemenda	með	jákvæðum	

samskiptum	og	hrósi.	Þær	nota	því	það	sem	hentar	þeim	best	úr	báðum	þessum	
stefnum.	Ég	tel	það	vera	eitt	af	einkennum	fagmennsku	kennara	að	geta	tileiknað	sér	

og	notað	það	besta	úr	mismunandi	stefnum	með	velferð	nemenda	að	leiðarljósi.	

Þó	að	skólarnir	starfi	eftir	mismunandi	stefnum	fara	kennslukonurnar	allar	svipaðar	
leiðir	í	að	efla	góðan	bekkjaranda	meðal	nemenda	sinna.	Þær	reyna	að	hafa	áhrif	á	

hegðun	nemenda	með	því	að	sýna	gott	fordæmi,	hrósa	fyrir	það	sem	vel	er	gert,	sýna	

þeim	áhuga	og	væntumþykju	í	bland	við	gleði	og	húmor,	en	samkvæmt	stefnu	PBS	
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(Ingvar	o.fl.,	2006;	Sprague	og	Golly,	2008)	er	starfsfólkið	fyrirmynd	fyrir	nemendur	og	

getur	jákvætt	viðmót	þeirra	því	stuðlað	að	bættum	bekkjaranda.	Þær	hvetja	einnig	

nemendur	til	að	hafa	samskipti	sín	á	milli,	spyrja	spurninga	og	tjá	skoðanir	sínar	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011;	Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005).		

Fas	og	framkoma	kennarans	getur	haft	afgerandi	áhrif	á	nemendahópinn	og	um	leið	

bekkjarstjórnun.	Kennarinn	getur	einnig	haft	jákvæð	áhrif	á	samskipti	nemenda	og	

stuðlað	þannig	að	betri	skólabrag	(Hayes,	2008;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013;	Jafnrétti,	
2013).	Þá	telur	Wormeli	(2003)	samband	kennara	og	nemenda	sem	byggist	á	virðingu	

og	jákvæðu	viðmóti	vera	dæmi	um	gagnvirkan	aga.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	

í	ljós	að	kennslukonurnar	eru	þessu	sammála,	en	þær	telja	að	með	því	að	sýna	gott	
fordæmi	hafi	þær	áhrif	á	hegðun	og	samskipti	nemenda.	Jákvæðni,	húmor,	gleði,	

umhyggja,	hrós,	áhugi	og	vingjarnlegt	viðmót	voru	atriði	sem	kennaranir	nefndu	og	

komu	einnig	bersýnilega	í	ljós	í	vettvangsathuguninni.	Þessi	atriði	samræmast	vel	því	
sem	Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.	(2005)	töldu	vera	grundvallaratriði	í	góðri	

bekkjarstjórnun	og	einnig	því	sem	kom	fram	bæði	í	rannsóknum	Lilju	M.	Jónsdóttur	

(2012)	og	Marzano	o.fl.	(2003).	Þá	bentu	niðurstöður	rannsóknar	Ingvars	
Sigurgeirssonar	og	Ingibjargar	Kaldalóns	(2006)	til	þess	að	færri	agavandamál	væru	í	

þeim	skólum	þar	sem	viðhorf	starfsfólks	í	garð	nemenda	einkenndist	af	jákvæðni,	hlýju	

og	virðingu.	Viðhorf	kennslukvennanna	til	nemenda	sinna	endurspegla	vel	þessar	
niðurstöður.		

5.4		Skólastofan	
Nemendur,	og	kennari,	eyða	löngum	stundum	í	skólastofunni	því	er	mikilvægt	að	þar	
líði	öllum	vel.	Í	vettvangsathugunum	mínum	sem	fóru	fram	í	skólastofum	

kennslukvennanna	sá	ég	fimm	ólíkar	skólastofur	sem	allar	áttu	það	sameiginlegt	að	alúð	

og	metnaður	hafði	verið	lagður	í	að	gera	þær	aðlaðandi,	notalegar	og	námshvetjandi.	
Fannst	mér	því	að	kennararnir	hafi	náð	að	skapa	nemendum	það	hvetjandi	og	styðjandi	

námsumhverfi	sem	Aðalnámskrá	(2011)	leggur	til.	Wormeli	(2003)	telur	það	hluta	af	

fyrirbyggjandi	aga	hvernig	kennari	skipuleggur	námsumhverfi	nemenda	og	Barth	o.fl.	
(2004)	bentu	á	að	náin	samskipti	í	skólastofu	hefðu	áhrif	á	hegðun	nemenda.	

Kennslukonurnar	lögðu	sig	fram	við	þetta,	það	er	að	skapa	nemendum	notalegt	

andrúmsloft	og	efla	félagsleg	tengsl.	Freyja	notar	til	dæmis	heimakrókinn	í	stofu	sinni	
mikið	í	kennslu	og	þá	einnig	til	að	efla	samskipti	og	nánd	milli	nemenda	sinna.	

Heimakrókur	skapar	heimilslegt	og	afslappað	andrúmsloft	auk	þess	sem	það	eflir	

vellíðan	nemenda	að	dvelja	þar	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir	o.fl.,	2012;	Elín	G.	
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Ólafsdóttir,	2004).	Í	skólastofunum	sem	ég	heimsótti	var	heimakrókur	aðeins	í	stofum	

nemenda	í	3.	bekk	en	það	er	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsóknar	Önnu	Kristínar	

Sigurðardóttur	og	Gunnhildar	Óskarsdóttur	(2012).	Þó	var	í	stofunni	hjá	Emblu	lítill	sófi	
sem	nemendur	gátu	sest	í	með	góða	bók	í	yndislestri	og	má	segja	að	hann	hafi	þjónað	

hlutverki	heimakróks	að	nokkru	leyti.	

Skólastofa	Urðar	var	litríkasta	stofan	en	hún	leggur	mikla	áherslu	á	að	hafa	fróðleik	

tengdan	náminu	á	veggjum	og	að	hengja	verk	nemenda	upp	á	veggi	sem	þeir	geta	verið	
stoltir	af.	Embla	vildi	að	skólastofan	væri	námshvetjandi	„ögrandi“	fyrir	nemendur.	

Niðurstöður	rannsókna	Maxwell	og	Chmielewski	(2008)	bentu	til	þess	að	persónulegt	

námsumhverfi	hafi	góð	áhrif	á	sjálfmynd	og	félagsfærni	nemenda.	Mér	fannst	
námsumhverfið	í	þessum	skólastofum	hvetjandi,	áhugavert	og	notalegt.	Nemendum	

virtist	líða	vel	í	stofunum	en	vettvagnsathugunin	var	ekki	nógu	löng	til	að	hægt	sé	að	

leggja	mat	á	sjálfsmynd	nemenda.	

Kennslukonurnar	lögðu	sig	allar	fram	um	að	skipuleggja	skólastofuna	þannig	að	

rýmið	nýttist	sem	best.	Skipulagið	tók	einnig	mið	af	kennsluháttum	þeirra	líkt	og	Rúnar	

Sigþórsson	o.fl	(1999)	telja	að	hafa	þurfi	í	huga.	Í	skólastofu	Vöku	er	einn	árgangur	
nemenda	saman	í	opnu	rými	sem	hafa	þarf	í	huga	þegar	kennslan	er	skipulögð.	Velja	
þarf	kennsluaðferðir	þannig	að	truflun	hljótist	ekki	af	þegar	nemendum	er	kennt	í	

tveimur	hópum	í	sömu	stofunni.	Þar	sem	svæðið	er	stórt	og	rúmgott	tel	ég	að	þetta	hafi	
verið	framkvæmanlegt	með	góðu	móti	í	þeirri	kennslustund	sem	ég	fylgdist	með	í	
vettvangsathugun.	

	Stærðin	á	stofunum	setti	sumum	kennslukonunum	takmörk	þegar	kom	að	því	að	

raða	húsgögnum	og	hefðu	þær	nær	allir	kosið	að	fá	stærra	rými	til	afnota.	Freyja	brá	á	

það	ráð	að	losa	sig	við	húsgögn	sem	hún	taldi	sig	ekki	þurfa	og	bjó	þannig	til	rými	fyrir	

stóran	heimakrók.	Ég	tel	það	góða	lausn	þar	sem	heimakrókur	hentar	vel	

kennsluháttum	Freyju	og	í	vettvangsathugun	sást	bersýnilega	hversu	notalegt	
andrúmsloft	skapaðist	milli	nemenda.	Í	skólastofu	Urðar	voru	fyrirferðamikil	skólaborð	

sem	heftu	hana	í	að	raða	upp	fyrir	hópavinnu	og	leitaði	hún	því	annarra	leiða	eins	og	að	

senda	nemendur	fram	á	gang	með	verkefnin.	Þar	sem	það	er	ekki	á	færi	allra	nemenda	
að	vinna	sjálfstætt	frammi	á	gangi	verður	að	teljast	ákjósanlegra	ef	skólaborðin	eru	af	

þeirri	stærð	að	auðvelt	sé	að	færa	þau	til.				

Vaka	leggur	áherslu	á	að	nemendur	séu	félagsverur	og	hópsálir	og	er	því	mikið	með	
hópavinnu	og	er	borðum	þess	vegna	raðað	eftir	því.	Hinar	kennslukonurnar	leggja	

einnig	áherslu	á	samvinnu	nemenda	og	er	borðum	þá	einnig	raðað	í	samræmi	við	það.	

Urður	og	Freyja	höfðu	félagsleg	tengsl	nemenda	í	huga	þegar	þær	röðuðu	í	sæti	og	Yrsa	
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velti	því	einnig	fyrir	sér	hverjir	sætu	nálægt	hver	öðrum,	en	það	taldi	til	dæmis	Hayes	

(2008)	að	kennari	þyrfti	að	hafa	í	huga.	Embla	vildi	láta	stelpur	og	strák	sitja	hlið	við	hið	

líkt	og	Wormeli	(2003)	og	Ingvar	Sigurgeirsson	(1999)	töldu	vænlegat	til	árangurs.		

Kennslukonurnar	voru	allir	sammála	um	að	til	þess	að	nám	gæti	farið	fram	yrði	

nemendum	að	líða	vel	í	skólastofunni.	Þær	niðurstöður	eru	í	góðu	samræmi	við	

niðurstöður	rannsóknar	Erlu	Sifjar	Markúsdóttur	og	Lilju	M.	Jónsdóttur	(2016).		Þær	

lögðu	sig	allar	fram	við	að	nýta	það	rými	sem	þær	höfðu	til	að	gera	stofuna	
námshvetjandi	og	aðlaðandi,	ekki	aðeins	fyrir	nemendur	heldur	einnig	fyrir	sig.	Líðan	og	

nám	haldast	í	hendur	–	ef	nemendum	líður	ekki	vel	þá	mun	ekkert	nám	eiga	sér	stað.	Í	

skólastofunni	var	þeim	mikið	í	mun	að	skapa	aðstæður	þar	sem	nemendum	liði	vel,	
samskiptin	væru	góð	og	vináttubönd	mynduðust.		

5.5		Samantekt	
Í	heftinu	Jafnrétti	(2013)	segir	að	góður	kennari	sé	sá	sem	veitir	öllum	nemendum	
tækifæri	til	að	taka	þátt	í	skólastarfinu.	Eftir	að	hafa	rætt	við	kennslukonurnar	og	fylgst	

með	þeim	í	starfi	tel	ég	að	þessi	setning	eiga	vel	við	þær	allar.	Þó	að	skipulag	
kennslunnar	birtist	á	ólíkan	hátt,	allt	frá	því	að	vera	hugmynd	í	kolli	kennarans	í	það	að	
verða	kennsluáætlun	í	þremur	útfærslum	líkt	og	í	tilfelli	Vöku,	leggja	þær	allar	áherslu	á	

að	mæta	vel	undirbúnar	til	kennslu.	Þær	leggja	sig	fram	við	að	mæta	námslegum	
þörfum	allra	nemenda	og	skapa	aðstæður	í	skólastofunni	þar	sem	öllum	líður	vel	og	þar	
sem	hver	og	einn	er	mikilvægur.	Þær	eru	meðvitaðar	um	eigin	framkomu	og	fordæmið	

sem	þær	gefa	með	samskiptum	sínum	við	nemendur.	Þær	leggja	áherslu	á	jákvæðni,	

húmor	og		umhyggju	í	garð	nemenda	og	leggja	þannig	grunn	að	góðum	bekkjaranda	og	
góðri	bekkjarstjórnun.		

	

	

	



80	

6 Lokaorð	

Í	rannsókn	þessari	leitaðist	ég	við	að	skoða	starf	umsjónarkennarans	með	sérstakri	

áherslu	á	tengsl	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar.	Sjónum	var	einnig	

beint	að	því	hvaða	hlutverki	námsumhverfi	og	skipulag	skólastofu	gegna	í	þessu	

samhengi.		

Niðurstöður	benda	til	þess	að	tengsl	séu	á	milli	þessi	hvernig	kennari	undirbýr	og	

skipuleggur	kennsluna	og	hvernig	tökum	hann	nær	á	bekkjarstjórnun.	Að	mati	

umsjónarkennaranna	sem	þátt	tóku	í	rannsókninni	er	kennari	fljótur	að	missa	tökin	á	

nemendahópnum	ef	hann	er	óundirbúinn.	Umsjónarkennararnir	lögðu	allir	alúð	og	
mikla	natni	við	skipulagningu	skólastofunnar	og	að	hún	yrði	aðlaðandi	og	hvetjandi	

námsumhverfi	fyrir	nemendur.	Til	þess	að	nám	fari	fram	þarf	nemanda	að	líða	vel,	á	
það	jafnt	við	um	ytri	aðstæður	og	það	námsumhverfi	sem	hann	er	í.	Fas	og	framkoma	
kennarans	spilar	því	stórt	hlutverk	í	bekkjarstjórnun	og	til	þess	að	búa	nemendum	

ákjósanlegar	námsaðstæður	þar	sem	líðan	nemenda	er	sett	í	forgang.	Með	einlægum	
áhuga	á	starfinu	og	velferð	nemenda,	umhyggju,	jákvæðni	og	húmor	leggja	
umsjónarkennararnir	sig	fram	við	að	skapa	nemendum	þessar	aðstæður.		

Gæta	þarf	þess	að	alhæfa	ekki	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar	þar	sem	þetta	er	
eigindleg	rannsókn	og	viðmælendur	mínir	aðeins	fimm	talsins.	Umsjónarkennararnir	

hafa	allir	mikinn	áhuga	á	starfi	sínu	og	metnað	fyrir	hönd	nemenda	sinna	og	mæta	vel	

undirbúnir	til	starfa.	Það	er	vert	að	nefna	að	umsjónarkennararnir	voru	valdir	af	
hentugleika	það	er	að	segja	skólastjórar	sem	ég	þekki	til	bentu	á	umsjónarkennara	sem	

þeir	töldu	vera	reiðubúna	til	þátttöku.	Til	að	fá	enn	skýrari	mynd	af	því	hvernig	tengslin	

eru	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar	og	hlutverki	námsumhverfisins	

væri	forvitnilegt	að	hitta	fleiri	umsjónarkennara	og	eyða	lengri	tíma	á	vettvangi	en	gert	

var	í	þetta	skipti.		

Ég	leyfi	orðum	Yrsu	að	verða	lokaorðin	í	þessari	ritgerð	þar	sem	mér	finnst	þau	ná	

utanum	viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	og	starf	umsjónarkennans.	Þessi	setning	verður	

mér	einnig	gott	veganesti	út	í	lífið:	

„Húmor	og	svolítil	gleði	og	dálítil	væntumþykja	er	kannski	það	mikilvægasta	af	öllu...	

og	auðvita	að	vita	hvað	maður	er	að	fara	að	gera.“	

	



	

81	

7 Heimildaskrá	

Aðalnámskrá	grunnskóla	2011:	Almennur	hluti	/2011.	

Anna	Kristín	Sigurðardóttir.	(2007).	Þróun	einstaklingsmiðaðs	náms	í	grunnskólum	
Reykjavíkur.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2007/012/	

Anna	Kristín	Sigurðardóttir.	(2013).	Skóli	sem	lærdómssamfélag.	Í	Rúnar	Sigþórsson,	
Rósa	Eggertsdóttir	og	Guðmundur	Heiðar	Frímannsson	(ritsjórar).	Fagmennska	í	
skólastarfi:	Skrifað	til	heiðurs	Trausta	Þorsteinssyni	(bls.	35–53).	Reykjavík:	
Háskólaútgáfan.	

Anna	Kristín	Sigurðardóttir.	(2014).	Skólabyggingar	og	námsumhverfi.	Í	Gerður	G.	
Óskarsdóttir	(ritstjóri),	Starfshættir	í	grunnskólum:	við	upphaf	21.	aldar	(bls.	57–83).	
Reykjavík:	Háskólaútgáfan.		

Anna	Kristín	Sigurðardóttir	og	Gunnhildur	Óskarsdóttir.	(2012).	Nám	og	kennsla	á	
yngsta	stigi	grunnskóla:	Einstaklingsmiðun	og	nýting	á	námsumhverfi.	Ráðstefnurit	
Netlu	–	Menntakvika	2012.	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/menntakvika2012/001.pdf	

Ball,	D.L.,	Hill,	H.C.	og	Bass,	H.	(2005).	Knowing	mathematics	for	teaching:	Who	knows	
mathematics	well	enough	to	teach	third	grade,	and	how	can	we	decide?	American	
educator:	American	Federation	of	teachers.	Sótt	af	
https://pdfs.semanticscholar.org/f4db/9f9f16604b2849c5aa23dc8766bec2bdb80a.p
df	

Barone,	T.	og	Eisner,	E.	(1997).	Arts-based	educational	reseasch.	Í	R.M.	Jaeger	(ritstjóri),	
Complementary	methods	for	research	in	education	(2.útgáfa),	(bls.	77–99).	
Washington:	American	Educational	Research	Association.	Sótt	af	
http://www.spatialdesign.info/blog/wp-content/uploads/2007/12/Barone-T.-
Complementary-Methods-for-Research-in-Education..pdf	

Barth,	J.M.,	Dunlap,	S.T.,	Dane,	H.,	Lochman,	J.E.	og	Wells,	K.C.	(2004).	Classroom	
environment	influences	on	aggression,	peer	relations	and	academic	focus.	Jounal	of	
School	Psychology,	42(2),115-133.	Sótt	af	
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440504000159	

Berliner,	D.	C.	(1987a).	Knowledge	is	power:	A	talk	to	teachers	about	a	revolution	in	the	
teaching	profession.	Í	D.	C.	Berliner	og	B.	V.	Rosinshine	(ritsjórar).	Talks	to	teachers	
(bls.	3–33).	New	York:	Randon	House.	Sótt	af	
http://berliner.faculty.asu.edu/wordpress/wp-



82	

content/uploads/2011/11/Knowledge-Is-Power-A-Talk-to-Teachers-About-a-
Revolution-in-the-Teaching-Profession.pdf	

Berliner,	D.	C.	(1987b).	Simple	views	of	effective	teaching	and	simple	theory	of	
classroom	instruction.	Í	D.C.	Berliner	og	B.V.	Rosinshine.	(ritsjórar).	Talks	to	teachers	
(bls.	93-110).	New	York:	Randon	House.	Sótt	af	
http://berliner.faculty.asu.edu/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Simple-
Views-of-Effective-Teaching-and-a-Simple-Theory-of-Classroom-Instruction.pdf	

Berliner,	D.	C.	(2001).	Learning	about	and	learning	from	expert	teachers.	Inernational	
Journal	of	Educational	Research,	35(5),	463–482.		

Brophy,	J.	(2011).	History	of	research	on	classroom	management.	Í	C.	M.	Evertson,	og	C.	
S.	Weinstein,	(ritstjórar),	Handbook	of	classroom	management:	Research,	practice	
and	contemporary	issues	(bls.	17–43).	New	York	og	London:	Routledge.	

Bruyn,	S.R.	(1996).	The	human	perspective	in	sociology.	Englewood-Cliffs:	Prentice-Hall.			

Charles,	C.M.	(2008).	Today’s	best	classroom	management	strategies:	Paths	to	positive	
discipline.	Boston:	Person	Education	Inc.	

Elín	G.	Ólafsdóttir.	(2004).	Nemandinn	í	nærmynd,	skapandi	nám	í	fjölbreyttu	umhverfi.	
Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands.	

Erla	Sif	Markúsdóttir	og	Lilja	M.	Jónsdóttir.	(2016).	,,Þegar	maður	finnur	að	krökkunum	
líður	vel	og	eru	kátir	í	skólanum,	þá	er	takmarkinu	náð.”:	Um	hlutverk,	ábyrgð	og	
skyldur	umsjónarkennara.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af:	
https://ojs.hi.is/netla/article/view/2387/1272	

Gerður	G.	Óskarsdóttir.	(2014).	Starfshættir	í	grunnskólum	við	upphaf	21.aldar.	
Reykjavík:	Háskólaútgáfan.		

Goetz,	K.	(2000).	Perspectives	on	team	teaching.	Egallery.	Sótt	af	
http://people.ucalgary.ca/~egallery/goetz.html	

Good,	T.	L.	og	Brophy,	J.	E.	(2003).	Looking	in	classroms.	(9.	útgáfa).	Boston:	Allyn	and	
Bacon.	

Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir.	(2005).	Fagleg	
kennsla	í	fyrirrúmi.	Reykjavík:	HÁM.	

Hafsteinn	Karlsson.	(2009).	Kennsluaðferðir	í	íslenskum	og	finnskum	grunnskólum.	
Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2009/001/		

Hayes,	D.	(2008).	Foundations	of	primary	teaching.	(4.útgáfa).	London	og	New	York:	
Routledge.	

Ingibjörg	Jóhannsdóttir,	Elísabet	Indra	Ragnarsdóttir	og	Torfi	Hjartarson.	(2012).	
Sköpun:	Grunnþáttur	í	menntun	á	öllum	skólastigum.	Í	Aldís	Yngvadóttir	og	Sylvía	



	

83	

Guðmundsdóttir	(ritstjórar	ritraðar),	Ritröð	um	grunnþætti	menntunar.	Sótt	af	
http://vefir.mms.is/flettibaekur/ritin/skopun/skopun.html	

Ingvar	Sigurgeirsson.	(1999).	Að	mörgu	er	að	hyggja:	Handbók	um	undirbúning	kennslu.	
Reykjavík:	Æskan.		

Ingvar	Sigurgeirsson.	(2013).	Litróf	kennsluaðferðanna.	Reykjavík:	IÐNÚ.	

Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir.	
(2014).	Kennsluhættir.	Í		Gerður	G.	Óskarsdóttir	(ritsjóri).	Starfshættir	í	grunnskólum	
við	upphaf	21.aldar	(bls.	113–158).	Reykjavík:	Háskólaútgáfan.	

Ingvar	Sigurgeirsson	og	Ingibjörg	Kaldalóns.	(2006).	„Gullkista	við	enda	regnbogans.“	
Rannsókn	á	hegðunarvanda	í	grunnskólum	Reykjavíkur	skólaárið	2005-2006.	
Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands.	Sótt	af:	
https://notendur.hi.is/ingvars/agi/Skyrsla_Hegdun_Lokagerd.pdf	

Jónína	Vala	Kristinsdóttir.	(2010).	Samfélag	kennara	sem	hvetur	til	ígrundunar	um	nám	
barna:	Reynsla	á	þróun	stærðfræðikennslu	á	miðstigi	grunnskóla.	Netla	–	Veftímarit	
um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	http://netla.hi.is/menntakvika2010/018.pdf	

Kennarasamband	Íslands.	(2014).	Skólastefna	KÍ:	Kennarinn	og	kennarastarfið	2014-
2018.	Sótt	af	http://www.ki.is/skolamal/starfid/skolastefna-ki#kennarinn-og-
kennarastarfi%F0	

Kindsvatter,	R.,	Wilen,	W.	og	Isher,	M.	(1992).	Dynamics	of	effective	teaching.	(2.	
útgáfa).	White	Plains:	Longman.	

Kristín	Dýrfjörð,	Þórður	Kristinsson	og	Berglind	Rós	Magnúsdóttir.	(2013).	Jafnrétti:	
Grunnþáttur	í	menntun	á	öllum	skólastigum.	Í	Aldís	Yngvadóttir	og	Sylvía	
Guðmundsdóttir	(ritstjórar	ritraðar),	Ritröð	um	grunnþætti	menntunar.	Sótt	af	
http://vefir.mms.is/flettibaekur/ritin/jafnretti/jafnretti.html	

Lichtman	M.	(2012).	Qualitative	research	in	education	-	a	users	guide.	(3.	útgáfa).	Los	
Angeles:	Sage	Publications.	

Lilja	M.	Jónsdóttir.	(2012a).	Hitching	one's	wagon	to	a	star:	narrative	inquiry	into	the	
first	five	years	of	teaching	in	Iceland	(doktorsritgerð).	Háskóli	Íslands,	Reykjavík.	Sótt	
af:	http://hdl.handle.net/1946/13947		

Lilja	M.	Jónsdóttir.	(2012b).	„Það	er	náttúrlega	ekki	hægt	að	kenna	manni	allt.“	Viðhorf	
byrjenda	í	grunnskólakennslu	til	kennaranáms	síns.	Greinaflokkur	um	
kennaramenntun	til	heiðurs	Ólafi	J.	Proppé	sjötugum	á	tíu	ára	afmæli	Netlu	–	
Veftímarits	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/005.pdf	

Lög	um	grunnskóla,	nr.	91/2008.			

Marzano,	R.	J.,	Marzano,	J.	S.	og	Pickering,	D.	J.	(2003).	Classroom	management	that	
works:	Research-based	strategies	for	every	teacher.	Alexandria:	ASCD.	



84	

Maxwell,	L.	E.	og	Chmielewski,	E.J.	(2008).	Environmental	personalization	and	
elementary	school	children	́s	self-esteem.	Journal	of	Environmental	Psychology,	28,	
143–153.	

McMillan,	J.H.	(2012).	Educational	research.	Fundamentals	for	the	consumer.	(6.	
útgáfa).	Boston:	Pearson	Education,	Inc.		

Milkova,	S.	(2016).	Strategies	for	effective	lesson	planning.	Center	for	research	on	
learning	and	teaching.	Universe	of	Michigan.	Sótt	af:	
http://www.crlt.umich.edu/gsis/p2_5	

Ogden,	T.	(1987).	Atferdspedagogikk	i	teori	og	praksis:	Om	arbeid	med	
atferdsproblemer	i	skolen.	Oslo:	Universitetsforlaget	AS.	

Olweus	Bullying	prevention	program.	(2003).	About	OBPP.	Sótt	af	
http://olweus.sites.clemson.edu/about.html	

Olweus,	D.	(2009).	Olweusaráætlun	gegn	einelti	og	andfélagslegu	atferli.	Handbók.	
Þorlákur	H.	Helgason	staðfærði.	Reykjavík:	Olweusarverkefnið	gegn	einelti.		

Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	Sigurðardóttir.	(2012).	Lýðræði	og	mannréttindi:	
Grunnþáttur	í	menntun	á	öllum	skólastigum.	Í	Aldís	Yngvadóttir	og	Sylvía	
Guðmundsdóttir	(ritstjórar	ritraðar),	Ritröð	um	grunnþætti	menntunar.	Sótt	af	
http://vefir.nams.is/flettibaekur/ritin/lydraedi_og_mannrettindi/lydraedi.html	

Rúnar	Sigþórsson,	Börkur	Hansen,	Jón	Baldvin	Hannesson,	Ólafur	H.	Jóhannsson,	Rósa	
Eggertsdóttir	og	Mel	West.	(1999).	Aukin	gæði	náms:	Skólaþróun	í	þágu	nemenda.	Í	
Rúnar	Sigþórsson	(ritsjóri).	Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands.		

Shulman,	L.	S.	(1986).	Those	who	understand:	knowledge	growth	in	teaching.	
Educational	researcher,	15(2),	4–14.		Sótt	af	
https://pdfs.semanticscholar.org/f29d/a5d8c806102b060e7669f67b5f9a55d8f7c4.p
df	

Sigríður	Halldórsdóttir.	(2013a).	Fyrirbærafræði	sem	rannsóknaraðferð.	Í	Sigríður	
Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	(bls.	281–297).	Akureyri:	
Háskólinn	á	Akureyri.	

Sigríður	Halldórsdóttir.	(2013b).	Yfirlit	yfir	eigindlegar	rannsóknaraðferðir.	Í	Sigríður	
Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	(bls	239–249).	Akureyri:	
Háskólinn	á	Akureyri.	

Sigurlína	Davíðsdóttir.	(2013).	Eigindlegar	eða	megindlegar	rannsóknaraðferðir?	Í	
Sigríður	Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðarfræði	rannsókna	(bls.229–237).	
Akureyri:	Háskólinn	á	Akureyri.	

Sigurður	Kristinsson.	(2013).	Siðfræði	rannsókna	og	siðanefndir.	Í	Sigríður	Halldórsdóttir	
(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	(bls.	71–88).	Akureyri:	Háskólinn	á	
Akureyri.	



	

85	

Sigrún	Aðalbjarnardóttir.	(2002).	Í	eilífri	leit:	Virðing	og	fagmennska	kennara.	Netla-
Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	http://netla.hi.is/greinar/2002/005/03/	

Sprague,	J.	og	Golly,	A.	(2008).	Til	fyrirmyndar:	Heildstæður	stuðningur	við	jákvæða	
hegðun.	Reynir	Harðarson	þýddi.	Reykjavík:	Skrudda.	

Tattum,	D.	(1986).	Management	of	disruptive	pupil	behavior	in	schools.	London:	John	
Wiley	&	sons.	

Tomlinson,	C.	A.	(2005).	How	to	differentiate	instruction	in	mixed-ability	classrooms.	
(2.útgáfa).	Alexandria:	ASCD.		

Tomlinson,	C.	A.	(2014).	The	differentiated	classroom:	Responding	to	the	needs	of	all	
learners.	(2.	útgáfa).	Alexandria:	ASCD.	

Trausti	Þorsteinsson.	(2003).	Fagmennska	kennara.	Í	Börkur	Hansen,	Ólafur	H.	
Jóhannsson	og	Steinunn	Helga	Lárusdóttir	(ritstjórar).	Fagmennska	og	forysta:	Þættir	
í	skólastjórnun	(bls.	187–200).	Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	
Íslands.	

University	of	Technology	Sidney.	(2016).	Planning	and	preparing	for	teaching.	Sótt	af:	
https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/teaching-and-learning/learning-
and-teaching/planning-and-preparing-teaching	

Walker,	R.	J.	(2008).	Twelve	characteristics	of	an	effective	teacher:	A	longitudinal,	
qualitative,	quasi-reasearch	study	of	in-service	and	pre-service	teachers’	opinions.	
Educational	Horizions,	87(1),	61–68.	Sótt	af	
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf	

Wilson,	H.	K.,	Pianta,	R.	C.	og	Stuhlman,	M.	(2007).	Typical	classroom	experiences	in	
first	grade:	The	role	of	classroom	climate	and	functional	risk	on	the	development	of	
social	competencies.	The	Elementary	School	Journal.	108(2),	81–96.		Sótt	af	
http://www.jstor.org/stable/10.1086/525548?seq=2#page_scan_tab_contents	

Wormeli,	R.	(2003).	Day	one	&	beyond:	practical	matters	for	new	middle-level	teachers.	
Portland:	Stenhouse.	

	

	



86	

Viðauki	A	

	

Viðtalsrammi	

Bakgrunnsspurningar	

Hvenær	útskrifaðist	þú	sem	kennari?	

Hversu	lengi	hefur	þú	starfað	sem	umsjónarkennari?	

Hvað	hefur	þú	kennt	lengi	í	þessum	skóla?	

Á	hvaða	skólastigi	kennir	þú?	

Hvað	hefur	þú	kennt	núverandi	umsjónarbekk	lengi?	

	

Hvernig	myndir	þú	lýsa	hlutverki	umsjónarkennarans?		

Hvað	finnst	þér	mikilvægast	í	starfi	þínu	sem	umsjónarkennari?	

Hvað	finnst	þér	erfiðast	í	starfinu?	En	auðveldast?		

Hvernig	nálgast	þú	nemendur?		

Hvað	finnst	þér	skipta	mestu	máli	í	sambandi	við	undirbúning	kennslu?	

Hvernig	undirbýrðu	kennsluna?		

Ertu	hluti	af	teymi?		

Hvaða	skipulag	hefur	þú	á	undirbúningi	kennslunnar?	

	 Hversu	ítarlega	skipuleggur	þú	hverja	kennslustund/lotu?	

Hvað	leggur	þú	mesta	áherslu	á	þegar	þú	skipuleggur	kennsluna?	

Finnst	þér	sá	tími	sem	þú	færð	til	að	undirbúa	kennsluna	nægja?		

Þegar	þú	undirbýrð	kennsluna	–	setur	þú	markmið	fyrir	hverja	kennslustund	eða	hvert	

verkefni/viðfangsefni,	sem	nemendur	eiga	að	stefna	að?	

Hvernig	gengur	þér	yfirleitt	að	fylgja	eftir	skipulaginu/áætluninni?	

Finnst	þér	skipta	máli	að	nota	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	hvaða	kennsluaðferðum	

beitir	þú	helst?		

Skipuleggur	þú	kennslustundina	með	skólastofuna	í	huga?	

Í	hvers	konar	námsumhverfi/skólastofu	fer	árangursríkt	nám	fram	að	þínu	mati?	
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Hvað	finnst	þér	mikilvægast	að	hafa	í	huga	þegar	þú	skipuleggur	skólastofuna?		

Breytir	þú	reglulega	uppröðun	borða	í	skólastofunni?		

Í	hvernig	skólastofu	líður	þér,	sem	kennara,	best?	

Hvernig	myndir	þú	lýsa	bekknum	þínum	í	stuttu	máli?	

Hvernig	er	góð	bekkjarstjórnun	í	þínum	huga?			

Við	hvaða	aðstæður/Hvenær	finnst	þér	nemendur	þínir	haga	sér	best?	En	síst?	

Hvaða	aðferðum	eða	leiðum	beitir	þú	í	agastjórnun?			

Notar	þú	einhverja	sérstaka	aðferð	til	að	ná	athygli	nemenda?	

Hvað	finnst	þér	erfiðast	við	bekkjarstjórnun?	En	hvenær	auðveldast?		

Hvernig	tekur	þú	á	hegðunarvandamálum?	

Hvaða	leiðir	ferð	þú	til	að	skapa	góðan	bekkjaranda?	

Telur	þú	að	eitthvað	í	fari	kennarans	geti	haft	áhrif	á	hegðun	nemenda?		

Hefur	skólinn	ákveðna	stefnu	í	agamálum	(sbr.	Uppeldi	til	ábyrgðar,	PBS,	SMT)?	

	

Er	eitthvað	sem	þú	vilt	nefna	að	lokum?	

	

Fyrir	vettvangsathugun	

• Hvernig	heldur	kennari	athygli	nemenda?	

• Hvernig	bregst	kennari	við	truflandi	hegðun?	

• Hvernig	biður	kennari	um	athygli	eða	þögn?	

• Hvað	gerir	kennari	þegar	nemendur	klára	verkefni?	

• Hvað	gerir	kennari	þegar	nemendur	missa	athyglina?	

• Hvernig	líkur	kennslustundinni?	

• Hvernig	lítur	skólastofan	út	–	verkefni	á	veggjum,	myndir,	plöntur,	lýsing,	

uppröðun	borða	

• Viðmót	kennarans	við	nemendur	
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Viðauki	B	

	

Rannsókn	á	starfi	umsjónarkennarans	

	

Sæl/l	(nafn	á	kennara)	

Ég	heiti	Adda	Valdís	Óskarsdóttir	og	er	meistaranemi	í	Grunnskólakennslufræðum	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	

Í	meistaraverkefni	mínu	rannsaka	ég	starf	umsjónarkennarans	með	áherslu	á	hvort	

tengsl	séu	milli	skipulagningar	kennslu	og	bekkjarstjórnunar.		Einnig	verður	horft	til	
námsumhverfisins	og	í	hvers	konar	námsumhverfi	kennslan	fer	fram.				

Leiðbeinandi	minn	er	Lilja	M.	Jónsdóttir,	lektor	í	kennslufræðum	við	Kennaradeild	
Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.		

	

Í	rannsókninni	verða	tekin	viðtöl	við	fimm	umsjónarkennara	nemenda	í	3.-6.bekk,	
ásamt	því	sem	óskað	er	eftir	vettvangsheimsókn	þar	sem	fylgst	verður	með	

starfsháttum	í	tvær	til	þrjár	kennslustundir.		Í	vettvangsheimsókninni	mun	ég	leitast	við	
að	vera	þögull	áhorfandi	og	ætti	því	ekki	að	hafa	truflandi	áhrif	á	skólastarfið.			

Til	þess	að	ég	geti	unnið	þetta	mastersverkefni	þarf	ég	að	leita	til	starfandi	

umsjónarakennara	sem	eru	með	starfsreynslu.	Því	langar	mig	að	óska	eftir	þátttöku	

þinni	í	þessari	rannsókn	og	fá	innsýn	inn	í	reynslu	þína	og	starfshætti.	Rannsóknin	
verður	nafnlaus	og	fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	í	því	sem	fram	kemur	í	viðtali	og	á	

vettvangi.			

Áætlað	er	að	viðtalið	muni	taka	um	40-60	mínútur	og	verður	það	tekið	upp	á	

upptökutæki.		Að	lokinni	úrvinnslu	verður	öllum	gögnum	eytt.		

	

Ef	frekari	spurningar	vakna	má	hafa	samband	í	tölvupósti:	avo3@hi.is	

	

Kær	kveðja	og	með	fyrirfram	þökkum		

Adda	Valdís	Óskarsdóttir	
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Viðauki	C	

	

Sæl/l	(nafn	á	skólastjóra)	

		

Ég	heiti	Adda	Valdís	Óskarsdóttir	og	er	mastersnemi	í	Grunnskólakennslufræðum	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.		Ég	er	að	leita	að	umsjónarkennurum	til	þess	að	
taka	þátt	í	rannsókn	fyrir	mastersverkefni	mitt	en	það	fjallar	um	starf	

umsjónarkennarans	með	áherslu	á	bekkjarstjórnun	og	skipulag	kennslu.			

Leiðbeinandi	minn	er	Lilja	M.	Jónsdóttir,	lektor	í	kennslufræðum	við	Kennaradeild	

Menntavísindasviðs	Háskóla	Íslands.	

		

Ég	er	að	leita	eftir	fimm	umsjónarkennurum		í	3.-6.bekk	til	að	taka	viðtal	við.	Æskilegt	er	

að	kennararnir	séu	með	ólíka	nemendahópa.	Að	auki	óska	ég	eftir	því	að	fá	að	koma	í	

vettvangsheimsókn	á	skólatíma	til	að	skoða	námsumhverfið	og	fylgjast	með	
starfsháttum	kennarans	í	tvær	til	þrjár	kennslustundir.		

Í	vettvangsheimsóknin	mun	ég	leitast	við	að	vera	þögull	áhorfandi	og	ætti	því	ekki	að	

hafa	truflandi	áhrif	á	skólastarfið.			

		

Ég	mun	gæta	fyllsta	trúnaðar	um	það	sem	ég	kann	að	heyra	eða	sjá	á	vettvangi,	ekki	

verða	teknar	myndir	í	skólanum	né	verður	fylgst	með	starfi	nemenda.			

		

Kær	kveðja	og	með	fyrirfram	þökkum	

Adda	Valdís	Óskarsdóttir	

avo3@hi.is	
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Viðauki	D	

	

	

Samþykki	þátttakanda	

	

	

Ég	undirrituð/undirritaður	veiti	hér	með	samþykki	mitt	til	þátttöku	í	rannsókn	Öddu	

Valdísar	Óskarsdóttur.	Ég	hef	kynnt	mér	viðfangsefni	rannsóknarinnar	og	gef,	með	

undirritun	minni,	samþykki	fyrir	því	að	nota	megi	viðtalið	við	mig	til	úrvinnslu	og	
greiningar	í	rannsókninni.		Ég	er	meðvituð/meðvitaður	um	að	ég	geti	hætt	við	þátttöku	

hvenær	sem	er	í	rannsóknarferlinu.	Einnig	treysti	ég	því	að	farið	verði	með	öll	gögn	sem	
trúnaðarmál.	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

________________________________																																			_____________________	

Undirskrift	þátttakanda	 	 	 	 	 Staður	og	dagsetning	

	

	

	


