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Formáli	

Þessi	ritgerð	er	40	ECTS	eininga	lokaverkefni	í	námi	mínu	til	MA	gráðu	í	uppeldis-	og	

menntunarfræði	við	Háskóla	Íslands,	með	áherslu	á	sálfræði	í	uppeldis-	og	

menntavísindum.	Markmið	rannsóknar	minnar	er	að	skoða	upplifun	og	reynslu	markþjálfa	

af	því	að	nota	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi.	Auk	þess	er	skoðað	hvort	að	

markþjálfun	í	skólastarfi	geti	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	lærdómssamfélag	

skólans.	Leiðbeinandi	rannsóknarinnar	er	Ingibjörg	Vala	Kaldalóns	og	sérfræðingur	hennar	

er	Anna	Kristín	Sigurðardóttir.	

Ég	hef	mikinn	áhuga	á	að	vinna	með	börnum	og	unglingum	og	kom	því	ekki	annað	til	

greina	en	að	tengja	lokaverkefni	mitt	við	þann	hóp.	Ég	hef	unnið	mikið	með	þessum	
aldurshópi	og	tel	mikilvægt	að	þau	fái	öll	þau	verkfæri	sem	í	boði	eru	til	að	auka	möguleika	
á	góðu	og	farsælu	lífi.	Þegar	ég	hóf	markþjálfanám	mitt	við	Evolvia	árið	2015	komst	ég	

fljótlega	að	því	að	þetta	er	áhugaverð	aðferð	til	að	efla	sjálfsvitund	og	sjálfsábyrgð	barna	
og	fullorðinna.	Mér	fannst	ég	vera	komin	á	réttan	stað	og	vissi	að	ég	gæti	notað	þessa	

aðferð	í	starfi	mínu	með	börnum	og	fullorðnum.		

Fyrst	vil	ég	þakka	leiðbeinanda	mínum,	Ingibjörgu	Völu	Kaldalóns	fyrir	gott	samstarf,	

góðar	ábendingar,	uppbyggilega	gagnrýni	og	þolinmæði.	Vinkona	mín,	Telma	Kjaran	fær	

sérstakar	þakkir	fyrir	mikla	aðstoð	og	yfirlestur	ritgerðar.	Systir	mín,	Orka	fær	einnig	þakkir	
fyrir	yfirlestur	ritgerðar.	Stelpurnar	mínar	tvær	fá	miklar	þakkir	fyrir	þolinmæðina	sem	þær	

sýndu	þegar	mamma	gat	ekki	leikið	því	hún	þurfti	að	læra.	Síðast	og	ekki	síst	vil	ég	þakka	
unnustanum	mínum,	Daniel	fyrir	óbilandi	trú	á	mér,	þolinmæði,	stuðning	og	hvatningu	við	

vinnslu	á	verkefninu.	

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.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	26.	september	2018	

Yrja Kristinsdóttir 
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Ágrip	

Tilgangur	rannsóknarinnar	var	að	varpa	ljósi	á	upplifun	og	reynslu	markþjálfa	af	því	að	

nota	markþjálfun	í	skólastarfi	og	fá	innsýn	í	hvernig	þeir	telja	sig	geta	notað	aðferðir	

markþjálfunar	í	starfi.	Auk	þess	var	skoðað	hvort	þeir	telji	að	markþjálfun	í	skólastarfi	geti	

eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	lærdómssamfélag	skólans.	Lögð	var	áhersla	á	

hver	reynsla	og	upplifun	viðmælenda	er	á	því	að	hafa	öðlast	markþjálfafærni	og	hverju	það	

hefur	breytt	í	starfsháttum	og	samskiptahæfni	þeirra.	Einnig	var	skoðað	hvernig	

markþjálfun	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna	og	hverjar	væru	hugmyndir	og	framtíðarsýn	

viðmælenda	um	markþjálfun	í	skólastarfi.	Auk	þess	var	litið	var	til	hvort	að	markþjálfun	
geti	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	Eigindleg	

aðferð	var	notuð	við	bæði	gagnaöflun	og	úrvinnslu	gagna.	Tekin	voru	viðtöl	við	átta	
markþjálfa	sem	allir	hafa	reynslu	af	markþjálfun	ungmenna	og	í	skólastarfi.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýndu	að	með	því	að	öðlast	markþjálfafærni	hafa	starfshættir	

viðmælenda	breyst	og	upplifa	þeir	bætta	samskiptahæfni	sem	nýtist	þeim	vel	í	
samskiptum	við	nemendur.	Litið	var	til	hvernig	markþjálfun	er	að	fléttast	inn	í	

skólaskipulagið	en	það	er	í	formi	lotukerfis,	sem	hluti	af	lífsleikni	eða	sem	valfag	innan	

skólans.	Einnig	voru	viðmælendur	að	bjóða	uppá	einkamarkþjálfun	og	hópamarkþjálfun	og	

voru	þeir	sammála	um	að	megin	forsenda	árangursríkrar	kennslu	sé	að	nemendur	sæki	
markþjálfun	á	eigin	forsendum.	Viðmælendur	voru	allir	sammála	því	að	markþjálfun	

reynist	vel	sem	stuðningur	við	aukið	sjálfræði	og	eykur	sjálfsábyrgð	og	jafnframt	aðstoðar	
aðferðin	við	að	mæta	kröfum	um	einstaklingsmiðað	nám	í	skólastarfi.	Hugmyndir	og	

framtíðarsýn	viðmælenda	kom	fram	í	mikilvægi	þess	að	hafa	hana	sem	viðbót	við	

stoðþjónustu	skólanna	og	sem	forvarnartæki	varðandi	andlega	og	líkamlega	velferð	
nemenda.	Auk	þess	var	talið	mikilvægt	að	markþjálfun	væri	hluti	af	skólaþróun	og	

starfsþróun	kennara	og	væri	því	aðferð	sem	styrkir	kennara	og	gerir	þá	um	leið	hæfari	til	

að	taka	þátt	í	lærdómssamfélagi	skólanna.	Aðferðin	gæti	komið	í	veg	fyrir	kulnun	og	eflt	
starfsfærni	kennara.	
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Abstract	

Coaching	and	well-being	in	schools	

The	main	goal	of	the	study	was	to	throw	a	light	on	the	experience	of	coaches	who	are	

using	coaching	in	schools,	as	well	as	on	how	they	think	they	can	use	the	method	in	school	

work.	It	was	examined	whether	coaching	in	school	work	can	enhance	the	well-being	and	

student	autonomy	as	well	as	the	professional	learning	community.	The	focus	was	placed	
on	the	coaches	experience	of	gaining	the	coaching	skills	and	the	changes	in	their	work	and	

communication	skills.	Furthermore	it	was	looked	at	how	coaching	is	falling	in	to	the	

structure	of	schools,	and	what	are	the	coaches	ideas	and	future	vision	regarding	coaching.	
In	addition	it	was	looked	at	if	coaching	can	assist	in	meeting	the	requirements	of	The	

Icelandic	national	curriculum	for	compulsory	school	for	appropriate	education.	

Quantitative	approach	was	used	when	gathering	and	analyzing	the	data.	Eight	interviews	
were	taken	with	coaches,	all	of	them	whom	had	previous	experience	of	coaching	

adolescents	in	schools.	The	results	of	the	study	suggest	that	by	gaining	coaching	skills,	the	
coaches	experience	changes	in	their	practices	and	improved	communication	skills	that	are	
useful	to	them	in	communicating	with	students.	Coaching	is	interwoven	into	school	work	

in	many	ways,	as	a	part	of	school	periods,	life-skills	class	or	as	an	elective	class	within	the	
school.	Also,	the	coaches	offered	private	coaching	and	group	coaching	and	agreed	that	the	
main	prerequisite	for	effective	coaching	is	that	students	attend	coaching	on	their	own	

premises.	Coaching	proves	to	be	a	support	for	autonomy	and	self-determination,	while	

supporting	differentiated	instruction	in	school	work.	The	future	of	coaching	is	highlighted	

in	the	importance	of	having	it	as	an	addition	to	school	support	services	and	as	a	
preventive	tool	for	physical	and	mental	well-being	of	students.	Furthermore,	it	was	

important	for	the	coaches	that	coaching	was	part	of	the	school	development	and	

professional	development	of	teachers,	thus	making	them	more	qualified	to	participate	in	

enhancing	the	professional	learning	community	of	the	schools.	The	method	could	prevent	
teachers	burn-out	and	increase	their	working	skills.	
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1 Inngangur		

Í	þessari	rannsókn	er	fjallað	um	markþjálfun	sem	aðferð	sem	getur	stuðlað	að	velfarnaði,	

eflt	sjálfræði	nemenda	og	að	sama	skapi	átt	þátt	í	því	að	efla	lærdómssamfélag	meðal	

starfsmanna	skólans.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	kanna	upplifun	og	reynslu	

markþjálfa	af	því	að	nota	markþjálfun	í	skólastarfi	og	fá	innsýn	í	hvernig	þeir	telja	sig	geta	

notað	aðferðir	markþjálfunar	í	starfi.	Einnig	er	skoðað	hvernig	þeir	telji	að	markþjálfun	í	

skólastarfi	geti	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	lærdómssamfélag	skólans.	Auk	

þess	er	litið	til	þess	hvort	að	markþjálfun	í	skólastarfi	geti	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	

Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	Ritgerðin	mun	lýsa	viðtalsrannsókn	sem	gerð	
var	meðal	markþjálfa	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	notast	við	aðferðir	markþjálfunar	í	

skólastarfi.	

Í	fræðilegri	umfjöllun	hér	á	eftir	verður	fjallað	sérstaklega	um	hugtökin	markþjálfun,	

velferð,	sjálfræði,	stuðningur	við	sjálfræði	og	lærdómssamfélag.	En	áður	en	lengra	er	
haldið	verða	settar	fram	stuttar	skilgreiningar	í	upphafi	svo	að	merkingin	sé	ljós	áður	en	

haldið	er	lengra.	Markþjálfun	(e.	coaching)	sem	samtalsaðferð	felst	í	því	að	markþjálfi	
notar	spurningarferli	til	að	efla	sjálfsþekkingu,	sjálfsvitund	og	sjálfsábyrgð	hjá	
marksækjendum	(þeim	sem	sækja	markþjálfun)	(Matilda	Gregersdotter,	Arnór	Már	

Másson	og	Haukur	Ingi	Jónasson,	2013).	Í	fræðunum	er	oft	fjallað	um	„coaching“	sem	
handleiðslu	og	því	er	hugtakanotkun	stundum	óskýr.	En	í	þeim	heimildum	sem	ég	styðst	

við	er	alltaf	fjallað	um	markþjálfun	sem	leið	til	að	finna	sína	styrkleika,	efla	velferð	og	finna	

leiðina	að	ákveðnu	markmiði	sem	getur	verið	sameiginlegur	vöxtur,	betri	frammistaða,	

betri	árangur,	aukin	lífsgæði	eða	persónulegur	vöxtur	(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Í	

þessari	rannsókn	er	sjálfræði	(e.	autonomy)	skilgreint	á	þann	hátt	að	athafnir	séu	í	

samræmi	við	eigin	sannfæringu	og	vilja.	Sjálfræði	í	skólastarfi	byggist	því	á	hæfni	(e.	
competence)	til	að	taka	ákvarðanir	um	nám	og	starf	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015).	Þá	

hæfni	er	m.a.	hægt	að	efla	með	(markþjálfa)samtölum	sem	auka	sjálfsábyrgð,	sjálfsvitund	

og	sjálfsþekkingu.	Því	verður	hér	fjallað	um	stuðning	við	sjálfræði	sem	aðferð	sem	getur	
stutt	við	sjálfræði	nemenda.	Lærdómssamfélag	(e.	professional	learning	communities)	er	

skilgreint	sem	hópur	fólks	sem	deilir	sameiginlegum	áhuga	og	sýn	á	nám,	það	veitir	hvort	

öðru	stuðning,	vinnur	saman	og	leitar	að	leiðum	til	að	greina	starfshætti	sína,	bæta	þá	og	
um	leið	innleiða	nýja	sem	geta	haft	góð	áhrif	á	árangur	nemenda.	Ein	þeirra	leiða	getur	

verið	markþjálfun	kennara	sem	leitast	meðal	annars	við	að	styðja	og	bæta	starfshætti	
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þeirra	(Stoll	o.fl.,2006).	Hægt	er	að	veita	þeim	markþjálfun	eða	kenna	þeim	að	beita	þeirri	
aðferð	í	starfi	sínu.	

Val	á	rannsóknarefni	á	rætur	að	rekja	til	áhuga	míns	á	velferð	barna	og	unglinga.	Alla	

mína	tíð	hef	ég	fundið	þörf	og	vilja	til	að	vera	til	staðar	fyrir	aðra	og	hjálpa	fólki.	Tilgangur	

minn	er	einfaldur,	að	hjálpa	öðrum	að	líða	betur	og	finna	hamingjuna.	Þegar	ég	var	

unglingur	skildu	foreldrar	mínir	og	það	var	einn	erfiðasti	tími	lífs	míns.	Ég	þurfti	að	

fullorðnast	hratt	og	týndi	sjálfri	mér	í	einhvern	tíma.	Á	þessum	tíma	hefði	verið	gott	ef	
einhver	hefði	kynnt	fyrir	mér	aðferð	til	að	styrkja	mig	og	efla.	Ein	af	slíkum	aðferðum	hefði	

getað	verið	að	taka	þátt	í	markþjálfunarsamtali.	Þegar	leið	mín	lá	í	markþjálfunarnám	í	

Evolvia	haustið	2015	fann	ég	loksins	það	sem	ég	var	að	leita	að.	Að	nota	aðferðir	

markþjálfunar	bæði	í	starfi	og	í	almennum	samskiptum	hefur	gert	gæfumuninn	fyrir	mig.	
Ég	hef	öðlast	aukna	sjálfsvitund	og	sjálfsþekkingu,	og	veit	hvað	ég	stend	fyrir.	Leið	mín	að	

settum	markmiðum	hefur	gengið	vel	og	ég	trúi	á	sjálfa	mig.	Reynsla	mín	af	skólastarfi	er	
takmörkuð	en	ég	er	sannfærð	um	að	það	er	mikilvægt	að	styrkleikar	nemenda	eru	hafðir	
að	leiðarljósi,	þeir	fái	nám	við	sitt	hæfi	og	fái	sjálfir	valið	hvað	hentar	þeim	best.	Því	hentar	

markþjálfun	vel	í	skólastarfi	því	hún	leitast	við	að	hjálpa	einstaklingum	að	efla	
sjálfsþekkingu	sína,	finna	sína	styrkleika	og	efla	velferð	(Matilda	Gregersdottir	o.fl.,	2013).		

Í	Aðalnámskrá	(2011)	kemur	fram	að	það	sé	mikilvægt	að	skólinn	taki	mið	af	þörfum	

nemenda	á	einstaklingsbundinn	hátt.	Allir	þurfa	tækifæri	til	að	njóta	styrkleika	sinna	sem	

er	mikilvægur	þáttur	í	uppbyggingu	jákvæðrar	sjálfsmyndar.	Áhugamál	barna	og	
ungmenna	stuðla	oft	að	heilbrigði	og	geta	því	nýst	í	þessu	samhengi.	Þegar	áhugasvið	
þeirra	fá	rými	í	skólastarfinu	gefst	tækifæri	til	að	vinna	út	frá	áhuga	og	styrkleikum	og	með	

því	byggja	upp	jákvæða	sjálfsmynd.	Skapa	þarf	nemendum	í	skólum	aðstæður	til	
heilbrigðra	lífshátta.	Er	það	gert	með	því	að	efla	færni	þeirra	í	samskiptum,	ákvarðanatöku,	

markmiðasetningu,	streitustjórnun	og	uppbyggingu	sjálfsmyndar.	Markmiðið	er	að	styðja	

börn	og	ungmenni	svo	að	þau	geti	tekið	ábyrgar	og	upplýstar	ákvarðanir	í	tengslum	við	

eigið	sjálf.	Fagmennska	kennara	snýst	meðal	annars	um	velferð	nemenda	og	ein	af	
skyldum	þeirra	er	að	veita	þeim	tækifæri	til	að	örva	starfsgleði	þeirra	og	frjóa	hugsun.	Um	

leið	leitast	kennarar	við	að	veita	nemendum	hvetjandi	námsumhverfi	með	markvissum	

samskiptum	sem	bæta	hæfni	þeirra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	almennur	hluti,	2011).	1	

Í	ljósi	þessa	er	áhugavert	að	heyra	af	reynslu	markþjálfa	og	hvernig	þeir	telja	að	unnt	sé	

að	mæta	þessum	markmiðum	Aðalnámskrár	með	því	að	nota	markþjálfasamtöl	sem	hluta	

af	skólastarfi.	Meginrannsóknarspurningin	er	því	eftirfarandi:	

																																																													
1	Þegar	fjallað	verður	framvegis	um	Aðalnámskrá	er	verið	að	vísa	til	Aðalnámskrár	grunnskóla,	almenns	hluta	
(2011).	
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• Hver	er	upplifun	og	reynsla	markþjálfa	af	því	að	beita	aðferðum	markþjálfunar	í	

skólastarfi	og	á	ungmenni	og	hvernig	telja	þeir	sig	geta	nýtt	aðferðir	hennar	á	því	sviði?	

Til	nánari	útlistunar	eru	einnig	eftirfarandi	spurningar	settar	fram:	

• Hvernig	er	markþjálfun	að	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna?	

• Hvernig	getur	markþjálfun	í	skólastarfi	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	
lærdómssamfélag	skólans?	

• Hvernig	getur	markþjálfun	í	skólastarfi	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	

um	einstaklingsmiðað	nám?		

Hagnýtt	gildi	rannsóknarinnar	felst	í	auknum	skilningi	á	aðferðum	markþjálfunar	og	

hvernig	hún	getur	nýst	bæði	persónulega	og	faglega	í	skólastarfi.	Fræðilegt	gildi	

rannsóknarinnar	felst	í	auknum	skilningi	á	gildi	markþjálfunar	í	skólastarfi,	ekki	síst	í	því	

hvernig	markþjálfun	getur	eflt	sjálfræði,	sjálfsábyrgð,	velfarnað	og	lærdómssamfélag	
skólans	og	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	

Ritgerðinni	er	skipt	í	sex	kafla.	Hér	í	inngangi	var	meðal	annars	fjallað	um	viðfangsefni,	
markmið	og	mikilvægi	rannsóknarinnar.	Þá	voru	þær	rannsóknarspurningar	sem	leita	á	

svara	við	settar	fram.	Í	öðrum	kafla	er	fjallað	um	fræðilegan	bakgrunn	en	þar	er	fjallað	um	

markþjálfun,	sögu	hennar	og	rætur.	Einnig	verður	fjallað	um	hvernig	aðferðin	getur	
stuðlað	að	velferð,	stutt	við	sjálfræði	nemenda	og	eflt	lærdómssamfélag	skólanna.	Í	þriðja	

kafla	er	fjallað	um	þá	aðferðafræði	sem	lögð	er	til	grundvallar	við	gerð	rannsóknarinnar.	Í	
fjórða	kafla	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar.	Í	fimmta	kafla	eru	niðurstöður	

dregnar	saman,	settar	í	fræðilegt	samhengi	sem	og	fjallað	um	styrkleika	og	takmarkanir	

rannsóknarinnar.	Í	sjötta	kafla	eru	lokaorð.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Hér	verður	fjallað	um	fræðilegan	bakgrunn	rannsóknarinnar	og	skiptist	kaflinn	í	sex	

meginkafla.	Í	þeim	fyrsta	er	fjallað	um	markþjálfun,	hvað	aðferðin	felur	í	sér,	sögu	hennar	

og	rætur.	Í	öðrum	kaflanum	er	fjallað	um	markþjálfun	sem	aðferð	til	að	stuðla	að	velferð.	

Áherslan	verður	lögð	á	að	skoða	rætur	hennar	sem	liggja	til	jákvæðrar	sálfræði.	Í	þriðja	

kaflanum	er	sjónum	beint	að	markþjálfun	sem	aðferð	til	að	styðja	við	sjálfræði.	Litið	verður	

til	þess	hvernig	markþjálfun	getur	stutt	við	sjálfræði	nemenda	og	hvaða	aðstæður	eru	

skapaðar	til	þess	í	skólastarfi.	Í	fjórða	kaflanum	er	fjallað	um	markþjálfun	sem	aðferð	til	að	

styrkja	kennara	svo	þeir	verði	hæfari	til	þess	að	taka	þátt	í	eflingu	á	lærdómssamfélagi	
skólanna	en	efling	þess	er	árangursrík	leið	í	starfsþróun	kennara,	skólastjórnenda	og	

annarra	sem	viðkoma	skólanum	og	styrkir	skóla	til	árangurs	og	umbóta.	Í	fimmta	hluta	
kaflans	er	greint	frá	fyrri	rannsóknum	á	árangri	markþjálfunar	í	skóla.	Að	lokum	er	

samantekt	í	sjötta	hluta	kaflans.	

2.1 Hvað	er	markþjálfun?	
Markþjálfun	er	ungt	fag	sem	hefur	þróast	tiltölulega	hratt	hér	á	landi	og	grunnstoðir	
aðferðarinnar	eru	fagmennska	og	siðferðisviðmið	(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	2013).	

Fjöldi	skilgreininga	og	hugtaka	á	aðferðinni	endurspeglar	án	efa	þennan	hraða	vöxt.	
Markþjálfi	er	ekki	orðið	lögverndað	starfsheiti	og	eru	skiptar	skoðanir	á	tækni	og	áherslum	

sem	er	eðlilegur	þáttur	í	þróun	nýrrar	fagstéttar	(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Með	

markþjálfun	er	skapaður	uppbyggilegur	og	hlutlaus	vettvangur	til	þess	að	þekkja	og	nýta	

betur	eigin	tækifæri	og	styrkleika,	fá	stuðning	við	að	gera	eigin	framtíðarsýn	að	veruleika	

og	kortleggja	eigin	væntingar	(Háskólinn	í	Reykjavík,	e.d.).	Markþjálfun	byggist	á	samstarfi	

þar	sem	einstaklingur	vinnur	með	öðrum	einstaklingi	eða	hópi	og	notast	við	aðferðir	

markþjálfunar	á	grundvelli	samnings	sem	hefur	verið	gerður	þeirra	á	milli.	Markþjálfun	er	

notuð	til	að	finna	leiðina	að	ákveðnu	markmiði	sem	getur	verið	sameiginlegur	vöxtur,	betri	

frammistaða,	betri	árangur,	aukin	lífsgæði	eða	persónulegur	vöxtur.	Aðferðin	leitast	við	að	
hjálpa	einstaklingum	að	efla	sjálfsþekkingu	sína,	finna	sína	styrkleika	og	efla	velferð	

(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Markþjálfun	er	kerfisbundin,	skipulögð	og	margbrotin	

aðferð,	hún	getur	ögrað	persónulegum	viðhorfum	og	vakið	upp	tilfinningar	ásamt	því	að	
geta	leitt	til	breytinga	hjá	einstaklingnum	(Green,	Oades	og	Grant,	2006;	Matilda	

Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Markþjálfun	getur	verið	framandi	og	krefjandi	en	flestir	sem	
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prófa	þessa	aðferð	munu	finna	fyrir	aukinni	gleði,	aukinni	orku	og	auknum	áhuga	á	lífinu	
sjálfu	(Green,	Oades	og	Grant,	2006;	Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Markþjálfun	

vinnur	að	því	að	hjálpa	einstaklingum	við	að	virkja	sköpunargleði	sína	og	hvetur	þá	áfram	

við	að	ná	árangursríkum	og	raunhæfum	úrræðum	(Háskólinn	í	Reykjavík,	e.d.).	
Markþjálfun	byggist	á	því	að	færa	fólki	aðferðir	til	uppbyggingar	og	byggist	í	grunninn	á	

stjórnunarfræðum,	kennslu-	og	uppeldisfræðum	og	sálfræði.	Aðferðin	sækir	í	

samtalsaðferðir	ólíkra	sérsviða	og	á	eitt	og	annað	sameiginlegt	með	sálgreiningu	(e.	
psychoanalysis),	félagsráðgjöf	(e.	social	work),	sálgæslu	(e.	counseling),	sálfræðilegri	

meðferð,	sállækningum	(e.	psychotherapy)	og	jafnvel	geðlækningum	(e.	psychiatry).	Þrátt	
fyrir	þessi	tengsl	er	mikilvægt	að	leggja	áherslu	á	að	markþjálfun	fæst	aðeins	við	
einstaklinga	sem	eiga	ekki	við	geðræn	eða	sálræn	vandamál	að	stríða.	Hlutverk	

markþjálfunar	er	því	ekki	að	lækna	sálarmein	(Applebaum,	1982).	

Rætur	markþjálfunar	má	rekja	langt	aftur	í	sögu	mannkyns	eða	allt	að	fyrir	þúsundum	

árum.	Austurlenskir	heimspekingar	og	íþróttaþjálfarar	voru	meðal	þeirra	fyrstu	sem	
notuðu	þessar	aðferðir.	Þegar	litið	er	á	mannkynssöguna	má	segja	að	gríski	

heimspekingurinn	Sókrates	og	austurlensku	heimspekingarnir	Konfúsíus	og	Búddha	og	
jafnvel	Múhameð	og	Jesús	í	miðausturlöndum	hafi	verið	markþjálfar.	Þeir	sóttust	ekki	eftir	

því	að	miðla	þekkingu,	heldur	hvöttu	þeir	til	sjálfsskilnings	(Brock,	2012).	Upphafsmaður	

markþjálfunar	eins	og	við	þekkjum	hana	í	dag	er	Thomas	Leonard.	Bakgrunnur	hans	kom	

úr	viðskiptaheiminum	og	þá	aðallega	úr	fjármálum.	Hann	átti	stóran	þátt	í	því	að	
hnattvæða	markþjálfun	og	gera	hana	vinsæla.	Honum	er	lýst	sem	manni	sem	hafði	sterka	

framtíðarsýn,	hann	ætlaði	sér	að	hafa	áhrif	og	vera	leiðtogi	innan	markþjálfunarfræða.	

Ásamt	því	að	kerfisbinda	(e.codify)	markþjálfun	þá	stofnaði	hann	International	Coaching	
Federation	(ICF)	og	International	Association	of	Coaching	(IAC)	sem	eru	alþjóðleg	samtök	

um	markþjálfun.	Einnig	stofnaði	hann	Coach	University	sem	er	skóli	fyrir	markþjálfa	
(Brock,	2012).	N	

Hér	var	greint	frá	skilgreiningu	markþjálfunar	og	sögu	hennar.	Það	er	áhugavert	að	

skoða	hversu	langt	aftur	í	sögu	mannkyns,	rætur	hennar	ná	og	að	aðferðin	hafi	verið	notuð	

á	einhvern	hátt	af	meðal	annars	heimspekingum	til	forna.	Það	er	hægt	að	skilgreina	hana	á	

marga	vegu	en	rauði	þráðurinn	með	þeim	skilgreiningum	er	að	lýsa	markþjálfun	sem	
aðferð	til	að	stuðla	að	bættum	árangri,	persónulegum	þroska,	aukinni	sjálfsþekkingu	og	

eflingu	velferðar.	Í	skólastarfi	eru	kennarar	að	sama	skapi	stöðugt	að	leitast	við	að	ná	

bættum	árangri,	stuðla	að	persónulegum	þroska	og	eflingu	velfarnaðar	hjá	nemendum	

sínum	eins	og	Aðalnámskrá	kveður	á	um.		
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2.2 Aðferð	til	að	stuðla	að	velferð	
Þegar	fræðilegar	rætur	markþjálfunar	eru	skoðaðar	má	sjá	greinilega	skörun	markþjálfunar	

og	jákvæðrar	sálfræði.	Sjónum	er	beint	að	því	að	efla	velferð	og	bæta	árangur	með	því	að	
hjálpa	einstaklingnum	við	að	setja	sér	markmið	og	að	finna	réttu	leiðina	að	þeim	á	

jákvæðan	hátt	(Boniwell,	2008).	Samkvæmt	Boniwell	(2008)	hefur	jákvæð	sálfræði	sterkan	

fræðilegan	grunn	og	getur	markþjálfun	hagnast	á	því	þar	sem	ekki	hafa	verið	gerðar	
margar	rannsóknir	á	aðferðinni.	Martin	Seligman	(2007)	einn	forvígsmaður	jákvæðrar	

sálfræði	tekur	undir	þau	sjónarmið	Boniwell,	en	hann	bendir	á	að	jákvæð	sálfræði	geti	

gefið	ákveðinn	ramma	sem	byggist	á	rannsóknum	og	skýrari	skilgreiningum	á	velfarnaði	

auk	þess	að	veita	raunprófuð	mælitæki.	Hann	telur	jafnframt	að	markþjálfun	sé	enn	í	
þróun	og	að	hana	vanti	fræðilega	undirstöðu	til	að	tekið	verði	mark	á	faggildingu	hennar.	

Þar	geti	jákvæð	sálfræði	lagt	af	mörkum.		

Kenningar	jákvæðu	sálfræðarinnar	um	velferð	hafa	verið	flokkaðar	eftir	tveimur	

meginsjónarhornum.	Annars	vegar	eftir	kenningum	um	huglæga	velferð;	
sældarkenningum	(e.	hedonic	theories)	og	sáttarkenningum	(e.	life-satisfaction	theories).	

Hinsvegar	eftir	farsældarkenningum	(e.	eudaimonic	theories)	sem	nálgast	farsæld	á	
hlutlægari	hátt.	Sældarkenningar	skilgreina	velferð	eftir	því	hvort	fólki	líði	vel	eða	illa	og	
beina	sjónum	að	hamingju	og	eða	ánægju.	Sáttarkenningar	skilgreina	velferð	út	frá	því	

hvernig	fólk	telur	sig	hafa	náð	þeim	markmiðum	sem	það	hefur	sett	sér	í	lífinu.	
Farsældarkenningar	beinast	að	sjálfsþekkingu	og	merkingu	þar	sem	velferð	felst	í	því	að	
fólk	verði	besta	útgáfan	á	sjálfum	sér.	Þar	er	hugmyndin	um	hið	sanna	sjálf	(e.	authentic	

self)	lögð	til	grundvallar.	Hið	sanna	sjálf	í	hverjum	manni	endurspeglar	þær	tilfinningar	og	
þarfir	sem	búa	í	kjarna	hans	og	til	að	þekkja	þær	þarf	að	hafa	sjálfsþekkingu.	Það	gefur	

athöfnum	og	verkum	okkar	merkingu	og	stuðlar	að	þroska.	Því	stuðlar	það	að	ákjósanlegri	

virkni	og	farsæld	með	því	að	athafna	sig	í	samræmi	við	eigið	sjálf	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	
2015).	Eins	og	áður	sagði	hafa	markþjálfasamtöl	meðal	annars	þau	markmið	að	efla	

jákvæðar	tilfinningar	og	aðstoða	fólk	við	að	ná	markmiðum	sínum	og	eru	því	að	stuðla	að	

velfarnaði	í	anda	sáttakenninga	og	sældarkenninga.	En	þar	sem	markþjálfun	er	ferli	sem	

eflir	sjálfsvitund	og	sjálfsþekkingu	marksækjenda,	eins	og	áður	kom	fram,	má	einnig	segja	
að	með	markþjálfasamtölum	sé	stuðlað	að	velfarnaði	í	anda	farsældar.	

Velferðarkenning	Martin	Seligmans,	sem	hann	hefur	nú	uppfært	og	kallar	The	New	

Theory	of	well-being	eða	PERMA	fjallar	um	fimm	þætti	sem	hafa	jákvæð	áhrif	á	velferð,	en	

kenningunni	er	ætlað	að	ná	utan	um	alla	þætti	velfarnaðar;	sældina,	sáttina	og	farsældina.	
Það	eru	þátttaka	í	verkefnum	(e.	engagement)	sem	henta	styrkleikum	og	hæfileikum	í	

starfi	og	leik	og	framkalla	það	sem	kallast	flæði	(e.	flow)	og	jákvæðar	tilfinningar	(e.	
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positive	emotions).	Þá	hafa	félagsleg	tengsl	(e.	relationship)	mikil	áhrif	á	velferð,	að	ná	
árangri	í	því	sem	tekið	er	sér	fyrir	hendur	(e.	accomplishment)	og	tilgangur	fyrir	því	sem	

verið	er	að	gera	og	lífinu	sjálfu	(e.	meaning	and	purpose)	(Borghildur	Sverrisdóttir,	2014;	
Hefferon,	2011).	Ef	litið	er	til	skilgreininga	á	markþjálfun	hér	að	framan	og	þessara	fimm	
þátta	PERMA	má	sjá	ríka	samsvörun,	ekki	síst	í	þeim	þáttum	sem	lúta	að	því	að	ná	árangri	

og	að	finna	tilgang.	

Jákvæð	sálfræði	og	markþjálfun	beina	einnig	sjónum	sínum	að	því	að	rækta	og	auka	

styrkleika	einstaklinga	en	rannsóknir	sýna	að	styrkleikar	á	borð	við	sjálfstiltrú	og	sjálfsálit	

hafa	mikil	áhrif	á	velfarnað	(Govindji	og	Linley,	2007;	Hefferon,	2011).	Govindji	og	Linley	

(2007)	rannsökuðu	tengsl	styrkleika	við	velfarnað.	Rannsóknin	var	gerð	á	214	nemendum	

og	sýndu	niðurstöður	að	þekking	á	styrkleikum	og	notkun	þeirra	tengdust	velfarnað	
nemenda.	Sjálfstiltrú	og	sjálfsálit	spiluðu	þar	stóran	þátt.	Velfarnaður	var	mestur	hjá	þeim	

nemendum	sem	voru	í	tengslum	við	eigin	tilfinningar,	þarfir	og	gildi	og	notuðu	styrkleika	
sína.		

Fjallað	hefur	verið	um	markþjálfun	sem	ferli	sem	eflir	sjálfsþekkingu	og	stuðlar	að	

velferð	sem	er	skilgreind	útfrá	farsældar,	sáttar	og	sældarkenningum.	Þá	má	sjá	ríka	
samsvörun	í	umfjöllun	um	markþjálfun	og	þeim	þáttum	PERMA	kenningar	um	velfarnað	

sem	lúta	að	því	að	ná	árangri	og	finna	tilgang.	Einnig	leitast	markþjálfun	eftir	að	efla	
styrkleika	einstaklinga	sem	jafnframt	stuðlar	að	velfarnaði.	

2.3 Aðferð	til	að	styðja	við	sjálfræði	
Sjálfræði	er	mikilvægur	þáttur	velferðar	almennt	og	ekki	síst	velferðar	í	skólastarfi	(Deci	og	

Ryan,	2002;	Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015;	Reeve,Deci	og	Ryan,	2004).	Skilgreining	á	
sjálfræði	er	sú	að	ráða	sér	sjálfur,	geta	valið	hvernig	maður	lifir	lífinu	og	tekið	eigin	

ákvarðanir	(Deci	og	Ryan,	2002).	Oft	er	vísað	til	sjálfræðis	sem	hæfileika	að	vera	gerandi	í	
eigin	lífi	og	er	forsenda	þess	að	hafa	þá	hæfni	að	taka	sjálfur	ákvarðanir	og	ráða	yfir	
mikilvægum	þáttum	eigin	lífs	(Ástríður	Stefánsdóttir,	2012).	Í	þessari	rannsókn	er	sjálfræði	

skilgreint	þannig	að	athafnir	séu	í	samræmi	við	eigin	sannfæringu	og	vilja	og	er	sú	

skilgreining	í	anda	sjálfsákvörðunarkenninga	um	sjálfræði	(Roth	og	Deci,	2009).	Sjálfræði	

byggist	því	á	hæfni	til	að	taka	ákvarðanir	um	nám	og	starf,	en	þá	hæfni	er	m.a.	hægt	að	

efla	með	(markþjálfa)	samtölum	sem	efla	sjálfsábyrgð,	sjálfsvitund	og	sjálfsþekkingu	
(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015).	Sú	hæfni	sem	vísað	er	til	er	meðal	annars	sjálfsþekking	(e.	

self-knowledge).	Sjálfsþekking	hjálpar	nemendum	að	öðlast	innri	áttavita	(e.	formation	of	

authentic	inner	compass)	og	þroskar	hið	innra	sjálf	(Reeve	og	Assor,	2011).	
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Sjálfsákvörðunarkenning	(e.	self-determination	theory)	Ryan	og	Deci	(2017)	fjallar	

meðal	annars	um	mikilvægi	sjálfræðis	við	að	stuðla	að	sjálfstjórn	(e.	self-regulation),	innri	

áhugahvöt	(e.	intrinsic	motivation)	og	velferð	(e.	well-being).	Samkvæmt	kenningu	þeirra	

eru	þrjár	sálfræðilegar	grunnþarfir	einstaklingsins.	Það	er	að	upplifa	sjálfræði,	geta	
stjórnað	eigin	athöfnum.	Að	upplifa	hæfni,	það	er	sjálfstiltrú	eða	trú	á	eigin	getu	(e.	self-

effiacy).	Að	lokum	að	upplifa	félagstengsl	(e.	relatedness)	sem	felur	í	sér	þá	þörf	að	vera	í	

öruggum	og	nánum	samskiptum	og	samt	sem	áður	virða	sjálfræði	annarra	og	hæfni.	Þegar	
þessum	grunnþörfum	er	mætt	myndar	það	grunn	að	farsæld	(e.	happiness)	og	áhugahvöt	

(e.	motivation)	verður	meiri	(Boniwell,	2008;	Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015;	Ryan	og	Deci,	
2017).		

Samkvæmt	sjálfsákvörðunarkenningum	felur	stuðningur	við	sjálfræði	í	sér	ákveðnar	

forsendur	og	viðhorf	fremur	en	nákvæmlega	útfærðar	kennsluleiðbeiningar.	Engu	að	síður	

hafa	rannsakendur	á	þessu	sviði	greint	frá	þáttum	sem	einkenna	kennsluhætti	sem	styðja	
við	sjálfræði	nemenda.	Þar	á	meðal	eru	samtalsaðferðir	sem	fela	í	sér	jákvæð	og	
upplýsandi	samskipti	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015).	Samtalsaðferðir	geta	stuðlað	að	

aukinni	sjálfsþekkingu	með	því	að	leggja	áherslu	á	að	skapa	aðstæður	í	skólastarfinu	þar	
sem	nemendur	eru	hvattir	til	samræðna	um	gildismat,	markmið	sín	og	afstöðu	og	þeim	

hjálpað	að	komast	að	því	hvað	þeim	þykir	eftirsóknarvert	og	hvað	hefur	persónulega	

þýðingu	fyrir	þá.	Slíkar	samtalsaðferðir	auka	hæfni	nemenda	til	að	taka	sjálfráða	

ákvarðanir	um	nám	og	skólastarf	(Reeve	og	Assor,	2011).	Rannsóknir	sýna	að	þegar	
kennarar	hvetja	til	slíkra	umræðna	hefur	það	áhrif	á	sjálfræði	nemenda	í	þátttöku	sinni	á	

skólastarfi.	Samtalsaðferðir	leitast	við	að	þjálfa	nemendur	í	því	að	taka	eigin	ákvarðanir	

sem	eru	í	samræmi	við	eigið	sjálf	og	eigin	gildi	(Reeve	og	Assor,	2011).		

Til	að	styðja	við	sjálfræði	hafa	Kaplan	og	Assor	(2012)	sett	fram	ábendingar	um	inntak	

samræðna	(e.autonomy	supportive	I-thou	dialogue)	á	milli	nemenda	í	7.	bekk	og	kennara.	

Innihald	samtalanna	var:	a)	Þýðing	námsgreina	og	námsins	sjálfs	í	ljósi	framtíðarmarkmiða	

og	áhugamála	nemenda,	b)	hvatning	til	sjálfstæðrar	hugsunar,	valmöguleiki	þeirra	í	námi	
og	var	einnig	lögð	áhersla	á	að	c)	þeir	mættu	gagnrýna	skólastarfið	og	námið.	Niðurstöður	

sýndu	að	þeir	nemendur	sem	tóku	þátt	í	samtölunum	sýndu	jákvæðari	tilfinningar	til	

kennara	og	námsins	og	minna	varð	um	hegðunarvandkvæði	innan	skólastofunnar.	Auk	
samtalsaðferðanna	sýna	rannsóknir	að	jákvæð	og	upplýsandi	samskipti,	virðing	fyrir	

sjónarmiðum	nemenda,	og	merkingarbær	samskipti	stuðli	að	sjálfræði	nemenda	(Ingibjörg	

Vala	Kaldalóns,	2015;	Reeve	og	Assor,	2011).	Þetta	eru	jafnframt	sömu	þættir	og	lögð	er	

áhersla	á	í	markþjálfunarsamtölum.		
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Stjórnrót	(e.	locus	of	control)	vísar	til	þess	hvort	fólk	trúi	því	að	hlutirnir	gerist	af	sjálfu	

sér	eða	hvort	það	hafi	eitthvað	til	málanna	að	leggja	(Beere	og	Broughton,	2013)	og	er	því	

nátengt	sjálfræðishugtakinu.	Fræðimenn	hafa	lagt	áherslu	á	að	þessi	áhugahvöt	geti	haft	

áhrif	á	nám	einstaklinga	og	metnað	þeirra	við	að	leggja	sig	fram	við	að	læra.	Ytri	stjórnrót	
(e.	external	locus	of	control)	birtist	á	þann	hátt	að	nemandi	hættir	að	trúa	á	eigin	getu	og	

viðhefst	ekkert	til	að	breyta	aðstæðum.	Það	eru	utanaðkomandi	þættir,	eins	og	umbun	og	

hrós	sem	hvetur	nemandann	áfram.	Með	innri	stjórnrót	(e.	internal	locus	of	control)	trúir	
nemandinn	að	hann	beri	ábyrgðina	á	því	hvað	gerist	í	hans	lífi	og	tekur	stjórnina	(Arnar	

Sigurgeirsson,	2011;	Beere	og	Broughton,	2013).	Í	námi	getur	nemandi	sem	hefur	mikla	trú	
á	eigin	getu	haft	áhrif	á	áhugahvöt	sína,	sérstaklega	í	tengslum	við	hvaða	árangri	hann	býst	
við,	val	á	námsmarkmiðum	og	hverju	þeir	eigna	velgengni	og	mistök	sín	(Snowman,	

McCown	og	Biehler,	2009).	Hvatning	frá	skólaumhverfinu	getur	því	eflt	trú	á	eigin	getu	og	

sjálfstjórnun	í	námi	(Elsa	Lyng	Magnúsdóttir,	Steinunn	Gestsdóttir	og	Kristján	Ketill	
Stefánsson,	2013).	Með	því	að	notast	við	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi	er	lögð	

áhersla	á	innri	stjórnrót	nemenda.	Á	sama	hátt	er	einnig	mikilvægt	að	líta	til	innri	
stjórnrótar	kennara	í	starfi.	Markþjálfunarsamtölin	einkennast	af	opnum,	heiðarlegum	og	
forvitnum	samræðum	sem	beinast	að	því	að	finna	lausnir	og	hafa	um	leið	áhrif	á	innri	

stjórnrót	nemenda.	Þetta	hefur	jákvæð	áhrif	á	velgengni	nemenda	og	áhugahvöt	þeirra	í	
námi	(Beere	og	Broughton,	2013).		

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	tengsl	einstaklingsmiðaðs	náms	við	trú	á	eigin	getu	eða	
sjálfstiltrú	eru	skyld	sjálfræði	(Pajaras,	2006).	Starfshættir	sem	stuðla	að	

einstaklingsmiðuðu	námi	eru	taldir	hafa	jákvæðari	áhrif	á	trú	á	eigin	getu	en	það	

hefðbundna	samkeppnisumhverfi	sem	er	ríkjandi	í	skólastarfi.	Í	því	umhverfi	þar	sem	lögð	
er	áhersla	á	einstaklingsmiðun	er	minna	um	samanburð	á	milli	nemenda,	þeir	læra	að	setja	

sér	eðlileg	viðmið	um	kröfur	og	miða	við	sig	sjálfa	(Pajaras,	2006).	Það	er	því	mikilvægt	að	
nemendur	upplifi	sig	hæfa	þegar	hugað	er	að	stuðningi	við	sjálfræði	í	skólastarfi.	Því	þurfa	
námskröfur	að	vera	hæfilega	miklar	og	nemendur	þurfa	nám	sem	hæfir	þeim	(Reeve,	

2006).	Út	frá	sjálfsákvörðunarkenningum	gerir	þetta	margvíslegar	kröfur	til	kennara.	

Annarsvegar	styðja	kennarar	sjálfræði	nemenda	sinna	með	því	að	leyfa	þeim	að	taka	

ákvarðanir	um	nám	sitt	en	samkvæmt	Assor,	Kaplan	og	Roth	(2002)	þarf	að	vera	um	

raunverulegt	val	að	ræða	(til	dæmis	um	námsefni	eða	hvernig	vinna	eigi	verkefni)	eigi	það	
að	hafa	áhrif	á	upplifun	nemenda	á	námi	sínu.	Þetta	á	einnig	við	um	mikilvægi	þess	að	

skapa	nemendum	aðstæður	þar	sem	þeir	geta	lært	á	þann	máta	sem	þeim	finnst	henta	sér	

best	og	á	eigin	hraða.	Hinsvegar	er	mikilvægt	að	kveikja	áhuga	og	skuldbindingu	nemenda	
gagnvart	námi	og	því	þurfa	kennarar	að	setja	sig	í	spor	nemenda.	Þeir	þurfa	að	þekkja	

þarfir	þeirra,	markmið,	áhugasvið	og	styrkleika	og	tengja	við	skólastarfið.	Því	þarf	skóli	sem	
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styður	við	sjálfræði	nemenda	að	skapa	aðstæður	þar	sem	nemendur	geta	bæði	rannsakað	
og	öðlast	reynslu	á	því	sviði	sem	þeir	hafa	áhuga	á	(Reeve,	2006;	Reeve	og	Assor,	2011).	

Samkvæmt	Linley	(2008)	þurfa	skólar	að	skapa	nemendum	umhverfi	þar	sem	þeir	læra	að	

þekkja	og	rækta	styrkleika	sín	en	það	kallar	hann	einstaklingsmiðað	umhverfi	
(e.individualizing	children).	

Að	framansögðu	má	segja	að	sjálfræði	er	mikilvægur	þáttur	farsældar.	Markþjálfun	er	

ætlað	að	efla	sjálfræði	og	um	leið	innri	stjórnrót	þar	sem	nemendum	grunnskólans	er	gefið	
tækifæri	á	að	tjá	sig	og	vera	virkir	þátttakendur	í	skólastarfi.	Með	eflingu	þessara	þátta	

verður	trú	nemenda	á	eigin	getu	sterkari	og	um	leið	áhugahvöt	meiri.	Starfshættir	í	skólum	

sem	stuðla	að	einstaklingsmiðuðu	námi	eru	einnig	taldir	hafa	áhrif	á	sjálfstiltrú	nemenda	

og	um	leið	tengjast	sjálfræði	þeirra.	Þegar	þessir	þættir	haldast	í	hendur	eykst	velferð	
nemenda.	Það	kemur	fram	í	kenningu	Ryan	og	Deci	að	þegar	þremur	sálfræðilegum	

grunnþörfum	nemenda	er	mætt	eykur	það	velferð	hans	og	er	þar	sjálfræði	lykilatriði.	Því	
má	segja	að	að	markþjálfun	sé	aðferð	sem	getur	stutt	við	sjálfræði	og	eflt	velfarnað	
kennara	og	nemenda	í	skólastarfi	og	jafnframt	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	um	

einstaklingsmiðun	í	námi.		

2.4 Aðferð	til	að	efla	lærdómssamfélagið		
Markþjálfun	í	skólastarfi	getur	nýst	kennurum	í	störfum	sínum	sem	fagmenn	og	um	leið	

stutt	við	þróun	á	lærdómssamfélagi	skólanna.	Lærdómssamfélag	byggist	á	þeirri	hugmynd	
að	kennarar,	skólastjórnendur	og	fleiri	innan	skólans	vinni	saman	að	því	að	bæta	og	breyta	
starfsemi	skólans	með	því	að	skoða	og	meta	með	gagnrýnum	augum	það	sem	verið	er	að	

gera	innan	hans	(Börkur	Hansen	og	Smári	S.	Sigurðsson,	1998).	Þeir	hafa	sömu	
framtíðarsýn	til	náms	og	kennslu	og	læra	saman	nýjar	aðferðir	með	samvinnu,	stuðning	og	

lausnamiðaðri	hugsun	(Bolam,	Stoll	og	Greenwood,	2007;	Stoll	o.fl.,2006).	Með	því	að	efla	

starfsþróun	kennara	á	þann	hátt	að	þeir	veita	hvor	öðrum	stuðning,	vinna	saman	og	leita	

að	nýjum	og	bættum	leiðum	til	að	greina	starfshætti	sína	verða	kennarar	hæfari	til	að	
byggja	upp	eða	taka	þátt	í	lærdómssamfélagi	skólanna.	Markþjálfun	er	ætlað	að	stuðla	að	

varanlegum	breytingum	og	árangri	með	samvinnu	og	getur	því	verið	ein	þeirra	leiða	sem	

nýtist	þeim	til	að	finna	leiðir	til	að	styðja	hvorn	annan	og	bæta	starfshætti	(Matilda	
Gregersdotter	o.fl.,	2013;	Stoll	o.fl.,2006).	Hægt	er	að	veita	kennurum	markþjálfun	eða	

kenna	þeim	að	beita	þeirri	aðferð	í	starfi	sínu.		

Jackie	Beere	og	Terri	Broughton	(2013)	telja	að	markþjálfun	geti	verið	aðferð	til	að	

styðja	við	og	efla	kennara	sem	fagmenn.	Markþjálfun	leitast	meðal	annars	við	að	bæta	
frammistöðu	og	auka	lærdóm,	hvatningu,	endurgjöf	og	kröftugar	spurningar	(Landsberg,	
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2002).	Með	því	að	stuðla	að	sjálfstjórn	kennara	og	hvetja	þá	til	að	spegla	starfshætti	sína,	
verður	skólastarf	sjálfbærara	sem	getur	stutt	við	þróun	á	lærdómssamfélaginu.	Jackie	

Beere	er	ritstjóri,	þjálfari	og	kennari.	Í	dag	vinnur	hún	við	að	innleiða	nýjungar	í	

kennsluaðferðum	í	grunnskólastarfi.	Terri	Broughton	er	aðstoðarskólastjóri	og	markþjálfi.	
Saman	skrifuðu	þær	bókina	The	perfect	(teacher)	coach	sem	fjallar	um	markþjálfun	í	

skólum	(Beere	og	Broughton,	2013).	Hjá	þeim	kemur	fram	að	að	það	getur	verið	hvetjandi	

fyrir	kennara	að	fá	markþjálfun	hjá	samkennurum	sínum	og	veitt	þeim	innblástur	við	að	
efla	sig	í	starfi.	Markþjálfun	geti	stutt	þá	við	að	setja	sér	háleit	markmið	innan	

kennslustofunnar	svo	að	kennsla	og	nám	verði	framúrskarandi	og	um	leið	verða	einkunnir	
nemenda	betri	(Beere	og	Broughton,	2013).	

Áherslur	markþjálfunar	eru	meðal	annars	að	efla	sjálfsþekkingu,	sjálfsvitund,	árangur	

og	marksækni.	Aðferðin	stuðlar	að	uppbyggingu	fólks,	menntun	þess	og	lærdómi	og	svo	að	

hún	beri	árangur	í	skólum	verður	hún	að	vera	styðjandi	og	hvetjandi	(Beere	og	Broughton,	
2013,	Matilda	Gregersdóttir	o.fl.,2013).	Einfaldleiki	markþjálfunar	gerir	hana	að	nothæfu,	
alhliða	og	kraftmiklu	verkfæri	innan	skólans	og	felur	í	sér	persónulega	og	faglega	þróun	

sem	gerir	kennurum	kleift	að	kenna	í	samhengi	við	úrbætur	á	skólastarfi	(Allison	og	
Harbour,	2009,	Beere	og	Broughton,	2013).	Markþjálfun	er	því	ákveðin	færni	sem	hægt	er	

að	nota	til	stuðnings	og	þróunar	innan	skólanna	(Allison	og	Harbour,	2009).	

Það	er	í	höndum	skólans	að	stuðla	að	virkri	starfsþróun,	öryggi	og	hvatningu	fyrir	

kennara.	Þeir	skuldbinda	sig	lærdómssamfélagi	skólans	og	þjóna	um	leið	öllum	nemendum	
hans.	Kennarar	verða	að	efla	sífellt	þekkingu	sína	og	færni	í	faginu	og	getur	því	
markþjálfanám	kennara	verið	hluti	af	starfsþróun	þeirra.	Það	getur	meðal	annars	farið	

fram	í	skólastofunni	á	meðan	kennarinn	er	að	kenna.	Þá	getur	markþjálfunin	verið	
samstarfsvinna	og	markþjálfi	eða	annar	kennari	vinnur	við	hlið	hans.	Hann	horfir	á	starf	

kennarans,	hjálpar	við	að	ígrunda	spurningar	sem	þeir	hafa	áhuga	á,	veitir	gagnrýni	og	

saman	finna	þeir	árangursríkar	kennsluaðferðir.	Þegar	kennarar	læra	og	vinna	saman	þá	

geta	þeir	lært	meira	og	með	því	geta	þeir	hjálpað	nemendum	sínum	við	að	ná	betri	árangri	
í	námi.	Nám	kennara	er	því	öflug	leið	til	að	bæta	námsárangur	nemenda	(Sergiovanni,	

2009).	Kennarar	sem	nota	aðferðir	markþjálfunar	eru	með	verkfæri	til	að	nýta	í	starfi	sínu	

bæði	með	nemendum	og	í	samvinnu	við	aðra	kennara	eða	starfsmenn	skólans	(Beere	og	
Broughton,	2013).	Aðferðin	snýst	um	að	hlusta	til	að	skilja,	endurspegla,	veita	endurgjöf,	

taka	saman	og	spyrja	kröftugra	spurninga	sem	vekja	athygli	marksækjanda.	Með	því	að	

spyrja	kröftugra	spurninga	er	leitast	við	að	styrkja	marksækjanda	í	því	að	fletta	ofan	af	

sjálfu	viðfangsefninu	og	hjálpa	honum	að	finna	sína	eiginleika	og	hæfileika	og	um	leið	alla	

þá	möguleika	sem	eru	í	boði	(Beere	og	Broughton,	2013).		
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Fagleg	ígrundun	og	gagnrýnin	umræða	um	kennsluna	þarf	að	eiga	sér	stað	til	að	

samvinna	kennara	skili	auknum	árangri	hjá	nemendum	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013).	

Hluti	af	þróun	lærdómsamfélags	er	námshvetjandi	samræða	eða	lærdómssamræða	sem	

hjálpar	kennurum	að	ígrunda	daglegt	starf.	Hún	er	skilgreind	sem	fagleg	og	markviss	og	á	
sér	oftast	stað	þegar	kennarar	eru	að	skoða	og	meta	kennslu	hjá	hver	öðrum	

(Reykjavíkurborg,	2007).	Með	markþjálfun	er	hægt	að	ýta	undir	markvissar	

lærdómssamræður	sem	eiga	sér	stað	við	mismunandi	aðstæður;	kennarar	ræða	saman	
eftir	skoðun/mat	í	skólastofu	hvers	annars,	í	sameiginlegum	undirbúningstíma	kennara	og	

á	kennarastofunni	í	lok	dags,	í	starfsmannasamtölum,	í	samræðum	í	gegnum	net	eða	síma	
eða	í	þjálfun	eða	leiðsögn,	þar	sem	réttum	spurningum	er	varpað	fram	(Reykjavíkurborg,	
2007).	Kennarar	eflast	í	starfi	þegar	þeir	vinna	í	jákvæðu	og	styrkjandi	umhverfi	og	fá	leyfi	

til	að	prófa	aðferðir,	gera	mistök	og	betrumbæta	hugmyndir	sínar.	Þeir	eiga	einnig	að	geta	

talað	um	það	sem	er	þeim	mikilvægt	við	hvetjandi	samstarfsfélaga,	sem	hlustar	og	spyr	
lykilspurninga	sem	hjálpa	til	við	að	finna	lausnina	(Allison	og	Harbour,	2009).		

Samvinna	kennara	skiptir	miklu	máli	í	góðu	og	virku	lærdómssamfélagi	og	felur	í	sér	

jafningjastuðning	(e.peer	coaching)	sem	er	stuðningur	þeirra	við	hvorn	annan	í	starfsþróun	
þeirra.	Stuðningurinn	er	markviss	en	óformlegur	og	fer	fram	í	kennslustofunni,	innan	

skólans,	með	handleiðslu	og	með	samtölum	eftir	kennslu	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	

2008).	Jafningjastuðningur	er	því	samstarf	kennara	í	starfsumhverfi	sem	byggist	á	

samvinnu	og	speglun	á	starfsháttum.	Þeir	deila	þekkingu	sinni,	veita	hvor	öðrum	
endurgjöf,	stuðning	og	aðstoð	í	þeim	tilgangi	að	efla	færni,	læra	nýjar	aðferðir	og	leysa	

vandamál	innan	kennslustofunnar	(Scott	og	Miner,	2008).	Aðferðir	markþjálfunar	geta	því	

stuðlað	að	markvissum	jafningjastuðningi	sem	er	jafnframt	leið	í	starfsþróun	kennara	til	að	
hvetja	til	breytinga	og	styrkja	hæfni	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013).	Kosturinn	við	

jafningjastuðning	er	sá	að	það	er	lögð	meiri	áhersla	á	skipulag	og	skiptast	á	hugmyndum	í	
stað	þess	að	fylgjast	með	sjálfri	kennslustundinni	eða	veita	hvor	öðrum	endurgjöf	(Allison	
og	Harbour,	2009).	Þeir	kennarar	sem	tileinka	sér	aðferðir	til	að	styrkja	lærdómssamfélagið	

taka	að	sér	um	leið	aukna	ábyrgð	á	námi	nemenda	(Timperley,	2008).	Þegar	skóli	hefur	

ákveðið	að	notast	við	aðferðir	markþjálfunar	í	kennslu	verður	aðferðin	hluti	af	

skólastarfinu	sjálfu	(Allison	og	Harbour,	2009;	Beere	og	Broughton,	2013).		

Það	þarf	að	vera	ákveðið	hugarfar	(e.mind-set)	til	staðar	í	markþjálfun	í	skólastarfi.	Það	

er	að	styðja	við	og	eiga	árangursrík	samtöl	við	nemendur	eða	kennara	(Beere	og	

Broughton,	2013).	Samkvæmt	John	Hattie	(2011)	byggist	einmitt	árangursrík	kennsla	á	

hugarfari	kennara.	Oft	er	besti	árangurinn	hjá	þeim	kennurum	sem	trúa	því	að	þeir	geti	

virkilega	breytt	kennslu	og	hugarfari	til	batnaðar.	Þeir	vilja	gjarnan	sjá	árangur	af	starfi	

sínu,	hafa	háar	væntingar	fyrir	sjálfum	sér	og	hjá	nemendum	og	eru	viljugir	að	prófa	nýjar	
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aðferðir	í	kennslu.	Auk	þess	eru	þeir	móttækilegir	fyrir	þörfum	nemenda	sinna	en	
nemendur	eru	mikilvægir	í	lærdómssamfélagi	skólans	og	hafa	mikið	til	málanna	að	leggja.	

Það	eru	þeir	sem	fara	í	kennslustundir,	eru	innan	veggja	heimilis	síns	og	annarra	og	fá	

allskonar	skilaboð	frá	umhverfi	og	fjölmiðlum.	Nemendur	hafa	oft	skýra	og	skapandi	
hugsun	og	geta	því	komið	með	hugmyndir	um	umbætur	á	skólastarfinu.	Það	er	því	

mikilvægt	að	hlusta	á	hvað	þeir	hafa	að	segja	(Ásta	Bjarney	Elíasdóttir,	2011;	Hattie,	2011).	

Þegar	kennarar	hafa	tileinkað	sér	aðferðir	markþjálfunar	komast	þeir	að	því	hversu	
mikilvæg	jákvæð	endurgjöf	(e.	feedback)	og	jafningjanám	(e.	peer-learning)	er.	Þeir	læra	

að	ögra	sínum	eigin	hugsanahætti	með	því	að	endurspegla	hvað	virkar,	hvernig	það	virkar	
og	hvað	gæti	virkað	betur	í	þeirra	starfsháttum.	Kennarar	læra	að	nota	virka	hlustun	og	
veita	nemendum	og	samstarfsfélögum	sínum	endurgjöf	sem	stuðlar	að	vitsmunalegum	

þroska	þeirra	(Beere	og	Broughton,	2013).	Það	er	mikilvægt	að	sá	sem	sækir	

markþjálfunina	beri	ábyrgðina	á	eigin	árangri	en	þrátt	fyrir	það	er	utanaðkomandi	pressa	á	
kennara	að	kenna	vel,	vera	með	góða	kennslutíma	og	fá	betri	útkomu	frá	nemendum.	Það	

er	undir	þeim,	skólastjórnendum	og	öðrum	starfsmönnum	skólans	komið	hversu	góð	gæði	
náms	er	og	hver	árangur	nemenda	er.	Markþjálfun	ber	góðan	árangur	ef	hún	er	notuð	sem	
stuðningur	og	með	því	að	hvetja	kennara	til	sjálfsstjórnunar	og	endurspeglunar	verður	

meiri	sjálfbærni	í	skólastarfi	(Beere	og	Broughton,	2013).	Það	er	því	mikilvægt	að	kennarar	
læri	hver	af	öðrum,	skólinn	styðji	við	starf	kennarans	og	að	skólinn	eflist	sem	

lærdómssamfélag.	Með	því	að	gefa	endurgjöf,	hafa	markþjálfar	(þeir	sem	veita	
markþjálfun)	tækifæri	til	að	endurspegla	starf	kennarans	(Rhodes	og	Beneicke,	2002).	
Kennarar	geta	unnið	úr	þeirri	endurgjöf	og	tileinkað	sér	strax	nýjar	aðferðir	til	að	mæta	

þörfum	nemenda	sinna	(Beere	og	Broughton,	2013).	Rannsóknir	sýna	að	markþjálfun	sem	
veitir	kennurum	endurgjöf	á	kennslu	þeirra	og	stuðlar	að	sjálfsskoðun	séu	að	reynast	vel	

(Rhodes	og	Beneicke,	2002).	Með	því	að	nota	einnig	endurgjöf	á	nemendur	í	formi	

markþjálfunarspurninga,	hjálpar	það	þeim	við	að	þróa	færni	sína	og	skilning	og	um	leið	
geta	þeir	öðlast	frekara	sjálfstæði	og	seiglu	(Beere	og	Broughton,	2013).	Endurgjöfin	er	

talin	hafa	áhrif	á	trú	nemandans	á	eigin	námsgetu	og	hæfni	og	geta	um	leið	lagt	mat	á	

stöðu	sína	eftir	ábendingum	kennararans.	Ef	það	er	skortur	á	viðbrögðum	kennarans	getur	

það	dregið	úr	námsárangri	og	þar	með	trú	á	eigin	námsgetu	(Elsa	Lyng	Magnúsdóttir	o.fl.,	
2013).	

Rannsókn	sem	var	gerð	á	vegum	Sutton	sjóðsins	í	Englandi	sýndi	að	öflugasta	og	

árangursríkasta	leiðin	til	að	bæta	árangur	nemenda	er	að	gefa	þeim	endurgjöf	í	formi	

markþjálfunarspurninga	sem	hjálpar	þeim	að	þróa	færni	sína	og	hugsun.	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	sýndu	að	þrjár	bestu	aðferðirnar	til	að	bæta	árangur	nemenda	er	

endurgjöf,	vitsmunalegar	aðferðir	og	jafningjanám/kennsla	(Beere	og	Broughton,	2013).	
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Samkvæmt	Beere	og	Broughton	(2013)	upplifa	kennarar	sem	hafa	öðlast	
markþjálfunartækni,	jákvæð	áhrif	endurgjafar	og	mikilvægi	jafningjanáms/kennslu.	Einnig	

læra	þeir	að	skora	á	sjálfa	sig	og	eigin	hugsanahátt	með	því	að	spegla	kennsluhætti	sína,	

hvað	sé	að	ganga	vel	í	kennslu,	hvernig	það	virkar	og	hvað	má	betur	fara.	Þetta	getur	styrkt	
og	eflt	kennara	sem	gerir	þá	um	leið	betur	undirbúna	til	að	taka	þátt	í	faglegu	

lærdómssamfélagi.	

Markþjálfun	í	skólastarfi	leggur	meðal	annars	áherslu	á	að	styrkja	og	efla	kennara	í	

starfi	og	eflir	þannig	lærdómssamfélagið.	Með	þvi	að	kennarar	læri	markþjálfun	stuðlar	

það	að	starfsþróun	þeirra	og	gerir	þá	betur	undirbúna	til	að	taka	þátt	í	þróun	öflugs	

lærdómssamfélags.	Um	leið	aðstoða	aðferðir	markþjálfunar	nemendum	við	að	ná	betri	

árangri	í	námi	og	verða	sjálfstæðari.	

2.5 Rannsóknir	af	árangri	markþjálfunar	í	skólastarfi	
Fáar	rannsóknir	og	þróunarverkefni	hafa	verið	gerðar	af	markþjálfun	í	skólastarfi.	Þó	má	

nefna	allavega	tvö	þróunarverkefni	á	Norðurlöndunum	sem	sýna	jákvæðar	niðurstöður	við	
innleiðingu	markþjálfunar	en	þá	hefur	kennurum	verið	kenndar	aðferðir	markþjálfunar	til	

að	efla	nemendur	(Assadi,	Hall,	Lundin	og	Sibbmark,	2015;	Riis	og	Kristiansen,	2008;	
Sydsvenskan,	2015).	Einnig	hefur	Kings	Lynn	menntaskólinn	í	Bretlandi	innleitt	markþjálfun	
sem	aðferð	til	að	bæta	árangur	í	skólastarfi	(Beere	og	Broughton,	2013).	

Árið	2001	stóð	framhaldsskólinn	Ullern	í	Osló	frammi	fyrir	því	að	honum	skyldi	lokað	
vegna	lítillar	aðsóknar.	Kennarar	vildu	margir	hverjir	ekki	starfa	í	skólanum	vegna	álags	og	

nemendur	voru	að	hætta	eða	fengu	ekki	að	útskrifast	vegna	lélegrar	mætingar.	Árið	2000	

voru	til	dæmis	aðeins	níu	nemendur	sem	sóttu	um	skólann	af	120	plássum.	Hluti	nemenda	
áttu	við	fíkniefnavanda	að	stríða,	voru	með	hegðunarvandkvæði	og	fundu	fyrir	lítilli	sem	

engri	hvatningu	fyrir	skólanum	(Riis	og	Kristiansen,	2008).	Pål	Riis	var	ráðinn	sem	
skólastjóri	skólans	árið	2001.	Hann	er	menntaður	markþjálfi	ásamt	því	að	vera	með	gráðu	í	
ráðgjöf	og	forystufræðslu	og	var	hans	hlutverk	að	innleiða	markþjálfunaraðferðir	sem	

meginsamskiptaverkfæri	skólans.	Með	markþjálfun	lærðu	kennarar	að	nota	hana	til	að	efla	

innri	áhugahvöt	og	sjálfsábyrgð	nemenda	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015;	Riis	og	

Kristiansen,	2008).	Skólinn	varð	einn	af	eftirsóttustu	framhaldsskólunum	í	Osló	og	

gríðarlegur	munur	sem	varð	á	árunum	2001-2008.	Nemendum	fjölgaði	úr	180	árið	2000	til	
570	árið	2007	og	gert	var	ráð	fyrir	750	nemendum	árið	2012.	Kannanir	innan	skólans	sýna	

að	starfsmenn	hans	upplifa	mikla	ánægju	í	starfi	sínu	og	aðlagast	breytingum	vel.	Skólinn	

fékk	margar	viðurkenningar	frá	þarlendum	skólayfirvöldum,	þar	á	meðal	fyrir	öflugt	
þróunarstarf	sitt	sem	var	talið	hugmyndarríkt	og	skapandi	(Riis	og	Kristiansen,	2008).	
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Skólayfirvöld	í	Svíþjóð	hafa	gert	tilraun	á	árunum	2012-2014	með	markþjálfun	kennara	

í	tíu	krefjandi	skólum.	Markþjálfun	var	ein	af	fjórum	aðferðum	sem	notaðar	voru	í	

tilrauninni	og	fengu	kennarar	val	um	að	fá	markþjálfun.	Alls	fengu	um	fjórðungur	kennara	

markþjálfun.	Þeir	fengu	möguleika	á	að	hitta	markþjálfa	alls	átta	sinnum	sem	var	oftast	
dreift	yfir	þrjá	mánuði.	Markmiðið	með	markþjálfun	kennara	var	að	styðja	við	þá	og	bæta	

gæði	kennslunnar.	Samkvæmt	niðurstöðum	stofnunar	um	atvinnumarkað	og	menntun	

(Institut	för	Arbetsmarknads-och	utbildningspolitik	utvärdering,	IFAU)	hefur	tilraunin	
gengið	einstaklega	vel	og	markþjálfun	kennara	hafi	góð	áhrif	á	kennslu.	Niðurstöður	hafa	

verið	bornar	saman	við	aðra	skóla	og	sýna	þær	að	með	hjálp	markþjálfunar	hafa	kennarar	
þróað	kennsluhæfni	sína	og	þróast	faglega	í	starfi.	Nemendur	eru	ánægðari	og	einkunnir	
fara	um	leið	hækkandi	(Assadi	o.fl.,	2015;	Sydsvenskan,	2015).		

Í	Kings	Lynn	menntaskólanum	í	Bretlandi	er	markþjálfun	í	boði	fyrir	allt	starfsfólk.	

Kennarar	innan	skólans	voru	komnir	að	þeim	tímapunkti	að	þurfa	að	bæta	og	þróa	
kennsluhætti	sína	þegar	markþjálfun	var	kynnt	fyrir	þeim	af	nýráðnum	kennslustjóra.	
Aðferðin	var	kynnt	sem	kraftmikið	verkfæri	til	að	þróa	færni	og	breytingar	innan	skólans.	

Kennurum	var	boðið	að	taka	þátt	í	viðurkenndu	markþjálfunarnámskeiði	og	flestir	ákváðu	
að	taka	þátt.	Seinna	meir	var	öðru	starfsfólki	skólans	boðið	að	taka	þátt	í	grunnnámskeiði	

markþjálfunar	og	einhverjir	hafa	haldið	áfram	á	framhaldssnámskeið.	Andrew	England,	

yfirmaður	skipulagsþróunar	í	skólanum	segir	að	notast	sé	við	markþjálfun	í	skólanum	

vegna	þess	að	hún	fær	starfsfólk	til	að	taka	virkari	þátt	í	skólastarfi	og	útkoman	er	
sjálfbærni	þeirra	(Beere	og	Broughton,	2013).		

Fræðimenn	eru	flestir	sammála	því	að	það	þarf	að	rannsaka	markþjálfun	betur	en	þó	

sýna	flestar	niðurstöður	í	þeim	rannsóknum	sem	hafa	verið	gerðar	að	markþjálfun	hafi	
jákvæð	áhrif	á	sálfræðilega	þætti	og	sjálfsstjórnun	(Oades	og	Spence,	2011).	Samkvæmt	

rannsókn	Curtis	og	Kelly	(2013)	um	tengsl	markþjálfunar	við	hugrekki	og	áhugahvöt	kom	

fram	að	hugrekki	er	vitræn	og	tilfinningaleg	kunnátta	sem	hægt	er	að	efla	með	aðferðum	

markþjálfunar	og	hefur	um	leið	áhrif	á	áhugahvöt.	Einnig	kom	fram	að	markþjálfun	á	
grundvelli	sjálfsákvörðunarkenninga	getur	haft	áhrif	á	sjálfræði,	tengsl	og	hæfni	

einstaklinga.	Moen	og	Skaalvik	(2009)	gerðu	rannsókn	á	áhrifum	stjórnendamarkþjálfunar	
(e.	executive	coaching)	á	sálfræðilega	þætti	á	borð	við	sjálfstiltrú,	markmiðasetningu	og	
sjálfsákvörðun	og	sýndu	niðurstöður	að	aðferðin	hefur	jákvæð	áhrif	á	þessa	þætti.		

Fræðimenn	hafa	gert	rannsóknir	á	markþjálfun	á	ólíkan	hátt	og	því	eru	þær	

fjölbreytilegar.	Þar	sem	að	markþjálfun	í	skólastarfi	er	tiltölulega	nýtt	fyrirbæri	væri	gott	

að	gera	fleiri	rannsóknir	á	þessu	sviði.	
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2.6 Samantekt	
Í	þessum	kafla	hefur	verið	gerð	grein	fyrir	þeim	lykilhugtökum	sem	stuðst	er	við	í	þessari	

rannsókn;	markþjálfun,	velferð,	sjálfræði,	stuðningur	við	sjálfræði	og	lærdómssamfélag.	
Fjallað	var	um	markþjálfun	sem	aðferð	til	að	stuðla	að	velfarnaði	nemenda,	aðferð	sem	

markþjálfar	og	kennarar	geta	beitt	til	að	styðja	við	sjálfræði	nemenda	og	við	þróun	

lærdómssamfélags	skóla	og	síðast	en	ekki	síst	aðferð	sem	aðstoðar	við	að	mæta	kröfum	
Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.		

Í	lærdómssamfélagi	er	starfsfólk	skólans	sífellt	að	bæta	við	sig	nýrri	þekkingu	og	

betrumbæta	skólastarfið.	Starfsfólk	hefur	sömu	framtíðarsýn	og	leitast	við	að	læra	saman	
nýjar	aðferðir	með	samvinnu	og	stuðning	innan	hópsins.	Markþjálfun	í	skólastarfi	er	ein	

leið	til	að	styðja	við	þróun	lærdómssamfélags	skóla	og	leggur	hún	áherslu	á	að	styrkja	og	

efla	kennara	sem	gerir	þá	betur	í	stakk	búna	til	að	taka	þátt	í	þróun	og	eflingu	á	

lærdómssamfélagi	skólanna.	Samvinna	kennara	og	jafningjastuðningur	eru	mikilvægir	

þættir	til	aðstoðar	við	þá	við	að	eflast	í	starfi	þar	sem	skipst	er	á	skoðunum	og	
hugmyndum.	Það	eru	nemendur	sem	græða	á	því	þegar	kennarar	vaxa	og	dafna	í	starfi	og	

því	mikilvægt	að	kennarar	búi	sér	til	gott	lærdómsumhverfi.	Í	þessari	rannsókn	verður	
beint	sjónum	að	því	í	hvaða	mynd	markþjálfar	eru	að	nota	aðferðir	markþjálfunar	og	bæta	
við	þekkingu	um	árangur	hennar	innan	skólastarfs.	

Rannsóknir	af	árangri	markþjálfunar	í	skólastarfi	eru	fáar.	Einnig	er	til	lítið	af	
rannsóknum	um	annars	vegar	samtalsaðferðir	sem	styrkja	sjálfræði	og	hinsvegar	um	

markþjálfun	sem	aðferð	til	að	efla	lærdómssamfélag.	Það	eru	þó	til	einhverjar	rannsóknir	

eða	þróunarverkefni	þar	sem	kennarar	hafa	fengið	markþjálfun	og	verið	kennt	að	nota	
hana	í	starfi	og	má	þar	nefna	þróunarverkefni	í	Svíþjóð	og	Noregi.	Niðurstöður	eru	

jákvæðar	og	sýna	að	starfsfólk	skólanna	upplifa	mikla	ánægju	og	hafa	þróað	faglega	
kennsluhæfni.	Einnig	er	bættur	námsárangur	nemenda	sem	og	ánægja	þeirra	meiri.	
Áhugahvöt	þeirra	og	sjálfsábyrgð	hefur	einnig	eflst.	Rannsóknir	sýna	einnig	jákvæð	áhrif	

markþjálfunar	á	sálfræðilega	þætti	á	borð	við	sjálfstiltrú,	sjálfsábyrgð	og	hugrekki.	

Fræðilegt	framlag	þessarar	rannsóknar	felst	því	m.a	í	aukinni	þekkingu	á	því	hvernig	

markþjálfar	upplifa	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi	og	hvernig	þeir	telja	sig	geta	notað	

aðferðina	í	skólastarfi.	

Með	þessari	rannsókn	er	vonast	til	að	bæta	við	þekkingu	um	markþjálfun	og	hvernig	

hún	getur	nýst	í	skólastarfi.	Hvernig	aðferðin	getur	stuðlað	að	aukinni	velferð	nemenda,	

stutt	við	sjálfræði	nemenda,	eflt	lærdómssamfélag	skólanna	og	aðstoðað	við	að	mæta	

kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	

Rannsóknarspurningarnar	í	ritgerðinni	eru;	
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• Hver	er	upplifun	og	reynsla	markþjálfa	af	því	að	beita	aðferðum	markþjálfunar	í	

skólastarfi	og	á	ungmenni	og	hvernig	telja	þeir	sig	geta	nýtt	aðferðir	hennar	á	því	sviði?		

• Hvernig	er	markþjálfun	að	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna?	

• Hvernig	getur	markþjálfun	í	skólastarfi	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	

lærdómssamfélag	skólans?	

• Getur	markþjálfun	í	skólastarfi	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	
einstaklingsmiðað	nám?		
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3 Aðferðafræði	og	framkvæmd	rannsóknar	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	þá	aðferðafræði	sem	notuð	var	við	gerð	rannsóknarinnar.	

Lýst	verður	viðmælendum,	gagnasöfnun	og	gagnagreiningu.	Einnig	verður	fjallað	um	
siðferði	og	gæði	rannsóknarinnar.		

3.1 Rannsóknaraðferð	
Í	rannsókninni	var	notuð	eigindleg	aðferðafræði	en	hún	á	vel	við	þegar	skoða	á	upplifun	
fólks,	hugmyndir,	tilfinningar,markmið	eða	reynslu	sem	er	erfitt	að	kanna	á	annan	hátt	

(Taylor	og	Bogdan,	1998).	Rannsakandi	er	rannsóknartækið	í	eigindlegum	rannsóknum	þar	

sem	hann	þarf	að	lesa	í	viðbrögð	viðmælanda	og	bregðast	á	réttan	hátt	við.	Hann	þarf	að	
vita	hvenær	best	er	að	spyrja	spurninga,	hvenær	eigi	að	fylgja	þeim	spurningaramma	sem	

hann	setti	sér	og	hvenær	ekki	(Inga	Ágústsdóttir,	2010).	Með	eigindlegum	aðferðum	kemst	
rannsakandi	nær	því	sem	hann	er	að	rannsaka	og	er	skráning	og	úrvinnsla	gagna	alfarið	í	

hans	höndum	(Lichtman,	2013).	Lögð	er	áhersla	á	aðleiðslu	við	söfnun	gagnanna	en	þá	er	

ekki	vitað	í	upphafi	rannsóknar	hverju	hægt	er	að	komast	að	í	gagnasöfnun.		

Í	þessari	rannsókn	var	verið	að	nálgast	reynslu	og	upplifun	markþjálfa	af	aðferðum	

markþjálfunar	og	því	að	beita	henni	í	starfi,	sem	og	hvernig	þeir	telja	sig	geta	nýtt	
markþjálfun	í	starfi.	Auk	þess	var	skoðað	hvort	að	markþjálfun	í	skólastarfi	geti	eflt	
velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	lærdómssamfélag	skólans.	Því	er	góð	leið	að	nota	

viðtöl	sem	aðferð	til	gagnaöflunar	og	voru	tekin	óstöðluð	viðtöl	í	anda	
fyrirbærafræðilegrar	nálgunar.	Þau	hafa	þann	tilgang	að	veita	skilning	og	lýsa	fyrirbærum	í	

tilveru	fólks.	Fyrirbærafræðileg	nálgun	byggist	á	því	að	leitast	við	að	sjá	lífið	eins	og	

þátttakendur	sjá	það	og	fær	„lánaða“	reynslu	fólks	til	að	skilja	það	betur.	Hún	getur	einnig	
veitt	rannsakanda	verðmætar	upplýsingar	sem	erfitt	er	að	fá	með	öðrum	hætti.	

Fyrirbærafræði	leggur	áherslu	á	að	aldrei	skal	alhæfa	heldur	að	dýpka	þekkingu	og	skilning	

á	viðfangsefninu	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013-a).	Viðtölin	eiga	vel	við	þegar	leitast	er	við	
að	skilja	reynslu,	hugmyndir	og	upplifun	viðmælenda	út	frá	þeirra	sjónarhóli,	einnig	þegar	

á	að	skoða	reynslu	fólks	af	samskiptum	(Helga	Jónsdóttir,	2013;	Lichtman,	2013).	Viðtölin	

byggjast	á	samræðum	þar	sem	umræðuefnið	er	fyrirfram	ákveðið	af	rannsakanda	en	þó	
ekki	innihald	samræðnanna.	Virk	hlustun	er	mikilvæg	til	að	viðtölin	verði	árangursrík	og	

þarf	rannsakandi	að	gera	sér	grein	fyrir	að	það	er	munur	á	því	að	heyra	það	sem	hann	vill	
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eða	því	sem	að	viðmælandi	er	raunverulega	að	segja.	Settur	er	viss	rammi	í	kringum	
umræðuefnið	með	ákveðnum	spurningum	en	viðtalsramminn	er	ekki	í	föstum	skorðum	

(Helga	Jónsdóttir,	2003).	Markmiðið	með	opnum	viðtölum	er	að	heyra	hvað	viðmælandi	

hefur	að	segja	út	frá	hans	eigin	sjónarhorni	og	með	hans	eigin	orðum.	Þegar	viðmælendur	
deila	reynslu	sinni	á	slíkan	hátt	er	hægt	að	öðlast	annars	konar	skilning	sem	fæst	hvorki	

með	vettvangsathugunum	eða	spurningalistakönnunum	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015).	

3.2 Viðmælendur	
Tekin	voru	átta	opin	einstaklingviðtöl	við	markþjálfa	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	

lært	markþjálfun.	Því	var	notast	við	markmiðsúrtak	(e.	purposive	sampling)	sem	felur	það	í	

sér	að	velja	þá	einstaklinga	sem	hafa	persónulega	reynslu	af	fyrirbærinu	sem	verið	er	að	
rannsaka	(Katrín	Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Það	er	mikilvægt	að	velja	

viðmælendur	sem	hafa	persónulega	reynslu	af	fyrirbærinu	sem	verið	er	að	rannsaka	og	
hafi	bæði	áhuga	á	og	getu	til	að	lýsa	reynslu	sinni	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013-a).	
Rannsóknin	er	byggð	á	viðtölum	við	átta	einstaklinga	sem	hér	eru	nefndir	dulnöfnum	sem	

viðmælendur	hafa	fengið	í	rannsókninni.	Þeir	hafa	allir	reynslu	af	markþjálfun	ungmenna	
og	í	skólastarfi.	Fimm	þeirra	eru	kennarar	að	mennt	en	aðeins	þrír	þeirra	starfa	sem	

kennarar	í	dag.	Þau	heita	Margrét	Ólafsdóttir,	María	Jónsdóttir	og	Ari	Magnússon.	Margrét	

Ólafsdóttir	er	grunnskólakennari	og	menntaður	markþjálfi.	María	Jónsdóttir	er	

deildarstjóri	í	grunnskóla	og	menntaður	markþjálfi.	Ari	er	skólastjóri	í	grunnskóla	og	
menntaður	markþjálfi.	Hinar	tvær,	Jóna	Alfreðsdóttir	og	Nanna	Stefánsdóttir	eru	hættar	

að	kenna	en	starfa	saman	í	verkefnum	þar	sem	þær	markþjálfa	ungmenni	í	skólum.	Þeirra	

bakgrunnur	er	að	Jóna	er	sérkennari	að	mennt	og	Nanna	hefur	starfað	sem	skólastjóri	í	20	
ár.	Elísabet	Karlsdóttir	er	menntaður	markþjálfi	og	hennar	ástríða	er	markþjálfun	

ungmenna	í	skólum.	Hún	starfar	hjá	félagasamtökum	sem	vinna	að	því	að	koma	
markþjálfun	inn	í	menntakerfið	á	Íslandi.	Anna	Pálsdóttir	lærði	stjórnendamarkþjálfun	í	
Háskólanum	í	Reykjavík	en	hefur	alfarið	unnið	með	ungmennum	og	mikið	innan	skóla.	Lára	

Daníelsdóttir	er	einnig	menntaður	markþjálfi	frá	Háskólanum	í	Reykjavík	auk	þess	að	vera	

þroskaþjálfi.	Hún	starfar	sem	verkefnastýra	markþjálfunar	hjá	grunnskóla.	

3.3 Gagnaöflun	
Gagnasöfnun	fór	fram	árið	2016	og	vorið	2018.	Gögnum	var	safnað	með	viðtölum	sem	

voru	hljóðrituð	og	skrifuð	upp	orðrétt.	Hvert	viðtal	var	um	klukkustund.	Fjögur	viðtöl	voru	

tekin	á	vinnustað	viðmælenda	og	fjögur	voru	tekin	á	heimili	viðmælenda.	Viðtölin	voru	

opin	og	saminn	var	viðtalsrammi.	Hann	var	byggður	upp	af	fjórum	efnisflokkum	sem	voru	í	

samræmi	við	tilgang	rannsóknar.	Fyrsti	efnisflokkurinn	fjallaði	um	reynslu	og	upplifun	



	

27	

markþjálfa	á	því	að	öðlast	markþjálfafærni.	Tilgangurinn	með	þeim	spurningum	var	að	
komast	að	því	hvort	markþjálfafærnin	hefði	breytt	einhverju	í	starfi	þeirra	eða	haft	áhrif	á	

þá	á	einhvern	hátt.	Annar	efnisflokkurinn	fjallaði	um	hvernig	markþjálfar	telja	sig	geta	nýtt	

sér	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi.	Tilgangurinn	með	þeim	spurningum	var	að	fá	
upplýsingar	um	hvaða	möguleika	þeir	sæju	með	því	að	nota	markþjálfun	í	skólastarfi	og	

hvernig	markþjálfun	er	að	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna.	Einnig	var	spurt	um	hvort	að	

aðferðin	geti	aðstoðað	markþjálfa/kennara	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	
sjálfstæði,	frelsi	og	sjálfsábyrgð	nemenda	og	um	einstaklingsmiðað	nám.	Þriðji	

efnisflokkurinn	fjallaði	um	hvernig	markþjálfun	nýtist	ungmennum	í	skólastarfi,	hvort	hún	
leiði	til	aukinnar	sjálfsábyrgðar	og	velferðar.	Viðtalsramminn	var	hafður	til	hliðsjónar	til	að	
tryggja	að	farið	væri	inn	á	alla	efnisflokka	í	viðtalinu	en	aftur	á	móti	var	honum	ekki	fylgt	

nákvæmlega.		

3.4 Greining	og	úrvinnsla	gagna	
Við	greiningu	á	viðtölum	var	ekki	stuðst	við	ákveðna	greiningaraðferð	heldur	notuð	eigin	

nálgun	eða	almenn	greiningaraðferð	(e.	generic	approach)	eins	og	Lichtman	(2013)	kallar	
það.	Því	greiningarferli	er	lýst	þannig	að	meðfram	endurteknum	yfirlestri	gagna	eru	þau	

lykluð	og	endurlykluð	(e.	coding).	Þegar	gögnin	hafa	verið	lykluð	er	leitast	við	að	

endurskoða	lykla	og	fækka	þeim,	breyta	þeim	og	samræma.	Það	ferli	er	kallað	að	flokka	(e.	
categorize).	Að	þessu	loknu	er	leitast	við,	með	frekari	yfirlestri	og	greiningu	gagnanna,	að	
þróa	þemu	(e.	concepts)	sem	endurspegla	meginniðurstöður	(Lichtman,	2013).	Við	

gagnagreiningu	komu	fram	þrjú	meginþemu	sem	eru:	upplifun	og	reynsla	markþjálfa,	
hagnýting	markþjálfunar	og	hugmyndir	og	sýn	um	möguleika	innan	skólastarfs.	Þemun	
voru	einnig	með	undirþemu	sem	eru:	markþjálfafærni	og	bætt	samskipti,	markþjálfun	í	

kennslu,	skipulag/uppbygging	markþjálfunar	í	skólastarfi,	aukin	sjálfsábyrgð	og	
markmiðasetning,	stuðningur	við	einstaklingsmiðað	nám,	markþjálfun	sem	hluti	af	stoð-	
og	sérfræðiþjónustu	og	markþjálfun	sem	hluti	af	skólaþróun	eða	starfsþróun	kennara.	

Gagnagreining	hófst	í	raun	strax	að	loknu	fyrsta	viðtali	og	hélt	áfram	allan	þann	tíma	sem	

gagnasöfnun	stóð	yfir.	Með	því	að	byrja	strax	á	því	að	greina	gögnin	var	hægt	að	byrja	að	

móta	hugmyndir	sem	síðan	var	hægt	að	koma	reglu	á	í	lokagreiningunni	(Sigríður	

Halldórsdóttir,	2013-a).	

3.5 Gæði	rannsóknarinnar	
Samkvæmt	Lichtman	(2013)	er	rannsakandi	aðalrannsóknartækið	og	greinir	hann	gögnin	

sjálfur	án	allra	greiningartækja.	Því	er	hætta	á	því	að	hans	bakgrunnur,	þekking	og	viðhorf	

hafi	áhrif	á	niðurstöður.	Hann	leggur	áherslu	á	að	rannsakandi	reyni	að	hafa	ekki	áhrif	á	
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þátttakendur	en	telur	þó	að	hlutleysi	sé	ekki	raunhæft	(Lichtman,	2013).	Ég	forðaðist	því	
leiðandi	spurningar	og	leitaðist	við	að	fá	fram	upplifun	og	reynslu	viðmælenda,	óháð	minni	

eigin.	Ég	hef	sjálf	lært	markþjálfun	og	því	varð	ég	að	vera	vakandi	fyrir	því	að	halda	mínum	

skoðunum	og	fyrirframgerðum	hugmyndum	til	hliðar	svo	að	réttmæti	og	áreiðanleiki	
rannsóknar	yrði	ekki	í	hættu.	

3.6 Siðfræði	rannsóknarinnar	
Hér	verður	fjallað	um	þær	siðferðislegu	kröfur	sem	rannsóknin	þarf	að	uppfylla.	Til	að	

tryggja	nafnleynd	þátttakenda	fá	þeir	dulnefni.	Raunveruleg	nöfn	þeirra	koma	hvergi	fram	

og	ekki	verður	hægt	að	rekja	rannsóknina	til	einstaklinga.	Í	rannsókn	þessari	var	lögð	

áhersla	á	upplýst	samþykki	(e.	informed	consent)	sem	er	samþykki	væntanlegs	
þátttakenda	í	rannsókn	eftir	að	hafa	fengið	ítarlegar	og	nauðsynlegar	upplýsingar	um	

rannsóknina	sjálfa.	Þátttakandi	hefur	rétt	til	að	neita	að	taka	þátt	og	má	ekki	finna	fyrir	
þrýsting	að	taka	þátt,	einnig	má	hann	hætta	hvenær	sem	er	í	ferlinu	(Lichtman,	2013;	
Sigríður	Halldórsdóttir,	2013-b).	Gætt	var	að	fullum	trúnaði	við	viðmælendur	og	höfðu	

rannsakandi	og	leiðbeinandi	einir	aðgang	að	gögnum	á	meðan	rannsóknarferli	stóð.	
Viðtölum	var	eytt	að	afritun	lokinni.	Fullur	trúnaður	(e.	confidentiality)	við	þátttakendur	er	
mikilvægur	sérstaklega	þar	sem	notast	er	við	opin	viðtöl,	þá	koma	oft	fram	persónulegar	

upplýsingar	frá	þátttakendum.	Ef	viðtal	er	orðið	of	persónulegt	þarf	að	stöðva	það	og	

benda	þátttakanda	á	það	(Lichtman,	2013).	Hér	má	nefna	þann	siðferðilega	vanda	sem	
felst	í	því	að	við	búum	í	smáu	samfélagi	og	hópur	menntaðra	kennara	sem	eru	einnig	

menntaðir	markþjálfar	ekki	stór.	Því	er	erfitt	að	tryggja	að	lesendur	nái	ekki	að	tengja	

niðurstöður	við	tiltekna	viðmælendur.	Viðmælendurnir	sjálfir	voru	þó	vel	meðvitaðir	um	
þennan	þátt	en	samþykktu	engu	að	síður	þátttöku.	
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4 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	koma	fram	niðurstöður	rannsóknarinnar	um	hver	upplifun	og	reynsla	

markþjálfa	er	af	því	að	nota	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi,	hvernig	þeir	telja	sig	geta	

notað	aðferðir	hennar	í	því	og	hvort	markþjálfun	í	skólastarfi	geti	eflt	velfarnað	og	

sjálfræði	sem	og	lærdómssamfélag	skólans.	Einnig	kemur	fram	hvernig	markþjálfun	er	að	

fléttast	inn	í	skipulag	skólanna	og	hvort	að	viðmælendur	telji	að	aðferðir	markþjálfunar	
geti	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	

Niðurstöðurnar	byggjast	á	svörum	átta	markþjálfa	sem	eiga	allir	það	sameiginlegt	að	nýta	

aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi.	

Í	fyrsta	hlutanum	er	fjallað	um	upplifun	og	reynslu	markþjálfa.	Þar	er	litið	til	þess	hver	

reynsla	og	upplifun	viðmælenda	er	á	því	að	hafa	öðlast	markþjálfafærni	og	hverju	það	
hefur	breytt	í	samskiptahæfni	þeirra.	Í	öðrum	hlutanum	verður	fjallað	um	hagnýtingu	

markþjálfunar,	hvernig	hún	nýtist	í	kennslu	og	hvernig	aðferðin	er	að	fléttast	inn	í	skipulag	
skólanna.	Hagnýting	markþjálfunar	kemur	einnig	fram	sem	stuðningur	við	aukinni	
sjálfsábyrgð	og	markmiðasetningu.	Einnig	verður	skoðað	hvernig	markþjálfun	nýtist	sem	

stuðningur	við	einstaklingsmiðað	nám.	Í	þriðja	hluta	niðurstöðukaflans	er	svo	fjallað	um	
hugmyndir	og	framtíðarsýn	viðmælenda	um	markþjálfun	í	skólastarfi.	Þar	er	skoðað	

hvernig	markþjálfun	getur	verið	innan	stoð-	og	sérfræðiþjónustu	skólanna	og	hvernig	

aðferðin	getur	verið	hluti	af	skólaþróun	og	starfsþróun	kennara.	

4.1 Upplifun	og	reynsla	markþjálfa	
Í	rannsóknargögnum	birtist	ákveðin	sýn	á	hver	reynsla	og	upplifun	markþjálfa	er	á	því	að	

öðlast	markþjálfafærni.	Viðmælendur	höfðu	ákveðna	mynd	af	því	hvernig	starfshættir	

þeirra	hafa	breyst	eftir	að	hafa	kynnst	aðferðum	markþjálfunar	og	birtist	hún	meðal	

annars	í	bættum	samskiptum.		

4.1.1 Markþjálfafærni	og	bætt	samskipti	

Viðmælendur	voru	sammála	því	að	með	því	að	öðlast	markþjálfafærni	hafa	bæði	

starfshættir	og	samskiptahæfni	þeirra	breyst.	Þeir	nota	aðferðafræðina	bæði	í	vinnu	og	í	

einkalífi.	Þeir	töluðu	flestir	um	að	það	hefði	verið	ákjósanlegt	að	kynnast	markþjálfun	fyrr	

þar	sem	hún	nýtist	vel	bæði	í	samskiptum	við	aðra	og	til	að	skilja	sjálfan	sig	betur.	Nanna	
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sagðist	upphaflega	hafa	lært	markþjálfun	sjálfrar	síns	vegna,	til	að	auka	eigin	lífsgæði	en	
það	hafði	orðið	til	þess	að	hún	byrjaði	að	nota	aðferðina	í	starfi	sínu.	Jóna	sagði	að	

markþjálfunarnámið	hafi	orðið	til	þess	að	hún	fór	í	mikla	sjálfsskoðun	og	tengdi	hún	það	

við	sig	sem	kennara	og	í	einkalífinu.	Hún	hafði	óskað	sér	að	hún	hefði	kynnst	
aðferðafræðinni	fyrr	en	hún	taldi	að	það	hefði	mögulega	getað	haft	góð	áhrif	á	

uppeldisaðferðir	sínar,	að	vera	ekki	alltaf	að	gefa	börnunum	sínum	ráð	heldur	spyrja	frekar	

hvað	þau	vildu.	Einnig	sagði	hún	að	það	hefði	getað	breytt	aðferðum	hennar	í	kennslu,	þá	
hefði	hún	ekki	verið	stýrandi	kennari.	Lára	talaði	um	að	hún	sé	orðin	sjálfsrýnin	og	stöðugt	

að	bæta	sig	í	samskiptum	og	sjái	möguleikana	en	ekki	hindranir.	Margrét	nefndi	að	hún	
sem	kennari,	fyndi	fyrir	að	nálgun	hennar	við	kennarastarfið	hefði	breyst	á	þann	hátt	
hvernig	hún	talar	við	nemendur	sína	og	hvernig	hún	bregst	við	spurningum	frá	þeim.	Hún	

talaði	um	að	það	hefði	breytt	henni	að	fá	sjálf	markþjálfun	áður	en	hún	lærði	aðferðina	

sjálf,	líf	hennar	væri	búið	að	breytast	til	hins	betra.	Hún	hefði	brunnið	út	sem	kennari	árið	
2006	en	sneri	aftur	til	kennslu	árið	2011	með	markþjálfun	í	fararteskinu	og	því	á	nýjum	

forsendum	sem	kennari.	Hún	sæi	hlutina	öðruvísi,	nálgast	öll	verkefni	á	annan	hátt	og	
tekst	öðruvísi	á	við	þá	árekstra	sem	geta	komið	upp	en	hún	sagði:	

Eftir	að	ég	öðlaðist	þessa	færni	og	fékk	þessi	verkfæri	í	hendurnar	á	mér,	þá	

finnst	mér	ég	heyra	betur.	Mér	finnst	ég	muna	það	sem	er	sagt	einhvern	
veginn.	Að	læra	að	spegla	tilfinningar	og	hlusta	og	vera	til	staðar	þá	hef	ég	

tekið	eftir	því	að	heyrnin	og	hlustun,	athyglin	við	það	sem	ég	heyri	er	
einhvernveginn	mun	fókusaðri	og	ég	hef	meira	að	segja	heyrt	að	krakkarnir	
bara	vá	hvernig	manstu	eftir	þessu.	

Elísabet	lofaði	markþjálfun	í	hástert	og	sagðist	ekki	vera	sama	manneskjan	fyrir	og	eftir	
markþjálfun.	Aðferðin	hafi	auðgað	líf	hennar	og	hefur	gefið	henni	nýja	lífssýn.	Hún	sagði	að	

það	væri	nauðsynlegt	fyrir	hana	að	vera	sjálf	marksækjandi,	það	héldi	henni	

hamingjusamri	og	hefur	dýpkað	sjálfskilninginn.	Það	gerði	hana	einnig	að	betri	markþjálfa	

eða	eins	og	hún	sagði	sjálf	frá:	

Ég	myndi	kannski	ekki	segja	að	með	því	að	vera	í	markþjálfun	þá	verði	ég	

flinkari	markþjálfi	en	ég	finn	það	náttlega	eftir	því	sem	ég	markþjálfa	meira	því	

flinkari	markþjálfi	verð	ég.	Hvert	samtal	verður	öflugra	og	öflugra.	Maður	sér	
hvað	virkar	og	hvað	virkar	síður.	Þegar	maður	er	búinn	að	læra	að	lesa	sjálfan	

sig,	verður	maður	flinkari	við	að	hjálpa	öðrum	að	fara	í	sama	farið.	
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Viðmælendur	töluðu	allir	um	að	það	að	notast	við	aðferðafræði	markþjálfunar	verði	lífstíll	
og	að	með	því	verður	sjaldan	vikið	úr	því	hlutverki	að	vera	markþjálfi.	Viðmælendur	voru	

einnig	sammála	því	að	markþjálfun	snúist	ekki	um	að	gefa	ráð	heldur	að	ýta	undir	

sjálfstæða	hugsun	einstaklingsins.	Þeir	nefndu	flestir	að	virk	hlustun	gegni	mikilvægu	
hlutverki	í	lífi	og	starfi	þeirra.	Þeir	hlusta	meira	og	tala	minna	og	eru	meðvitaðir	um	þær	

spurningar	sem	þeir	leggja	fyrir.	Jóna	minntist	jafnframt	á	að	hún	sem	sérkennari	hafi	verið	

í	ráðgjafahlutverki	en	markþjálfun	hafi	opnað	augu	hennar	fyrir	því	að	kröftugar	
spurningar	hjálpi	fólki	að	taka	ábyrgð	á	því	sem	það	ætlar	sér	að	gera	og	það	að	gefa	ráð	

snýst	upp	í	andhverfu	sína	en	hún	sagði:		

Þannig	að	ég	var	aðeins	byrjuð	að	nálgast	þetta	á	svolítið,	á	því	plani	og	fékk	
bara	miklu	meiri	styrkingu	við	það	að	læra	markþjálfunina.	Að	nota	bara	allt	

aðra	tækni	og	spyrja	„já	hvaða	leið	myndi	henta	þér?“	

Jóna	var	í	þessu	samhengi	að	vísa	til	spurningartækninnar	sem	notuð	er	í	markþjálfun	en	
samkvæmt	henni	komi	hún	í	veg	fyrir	mötun	og	þá	um	leið	veit	markþjálfinn	hvort	

einstaklingurinn	hafi	áhuga	á	því	að	fá	ráð	yfir	höfuð.	María	var	að	vissu	leyti	sammála	
Jónu	og	talaði	um	að	hún	notist	við	spurningartæknina	á	öllum	sviðum.	Hún	sé	hætt	að	
reyna	að	finna	lausnirnar	fyrir	aðra	og	leyfi	þeim	að	taka	þá	ábyrgð	sjálfir.	

4.2 Hagnýting	markþjálfunar	
Í	viðtölunum	birtist	ákveðin	sýn	á	hvernig	markþjálfun	nýtist	nemendum	í	skólastarfi	og	
hvernig	hún	nýtist	í	kennslu.	Viðmælendur	höfðu	ákveðna	mynd	á	því	hvernig	hægt	er	að	

nýta	hana	sem	stuðningur	við	aukið	sjálfræði	og	sjálfsábyrgð	ungmenna	og	sem	stuðningur	

við	einstaklingsmiðað	nám.		

4.2.1 Markþjálfun	í	kennslu	

Viðmælendur	ræddu	allir	um	að	þeir	notist	við	óbeina	markþjálfun	í	kennslu.	Það	sé	þá	

einna	helst	spurningartæknin,	endurgjöf,	kröftugar	og	opnar	spurningar	og	hvernig	talað	

er	við	nemendur.	María	nefndi	að	tæknin	á	bakvið	markþjálfun	hentaði	vel	í	kennslu,	
spurningartæknin	og	þá	um	leið	hvernig	hún	orðaði	hlutina	við	nemendur.	Hún	sagði	að	

markþjálfun	hjálpaði	nemendum	við	að	uppgötva	sjálfir	og	finna	sínar	lausnir.	Margrét	

talaði	um	að	hún	notaði	markþjálfun	í	kennslu	sem	aðferð	til	að	hlusta	betur	og	vera	meira	

vakandi	í	samskiptum	við	nemendur.	Hún	endurspeglaði	spurningar	þeirra	og	um	leið	

tilfinningar	þeirra	með	því	að	skrifa	allt	upp	á	töflu	sem	færi	fram	innan	veggja	

skólastofunnar.	Hún	nefndi	einnig	að	hún	væri	dugleg	við	segja	nemendum	að	þeir	væru	

að	vinna	skólaverkefni	sjálfs	síns	vegna	en	ekki	fyrir	kennarann.	Hún	væri	opinská	og	
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hreinskilin	við	nemendur	og	það	væri	að	reynast	vel	innan	kennslunnar.	Hún	tók	dæmi	um	
samskipti	við	nemenda	og	lýsti	þeim	þannig:	

Markþjálfun	fer	alltaf	fram	þú	veist	í	ákveðinni	umgjörð	þannig	að	hérna,	en	

svo	eru	þessir	sko	þú	veist	eins	og	þegar	börnin	koma	til	mína.	Til	dæmis	,,öö	
hún	er	alltaf	að	gera	þetta,	hún	er	alltaf	að	krota	á	blaðið	mitt,	hún	er	alltaf	að	

segja	eitthvað	við	mig.“	Í	staðinn	fyrir	ohh	„já	hættu	þessu.“	Þá	segi	ég	já	

„okey,	og	hvað	viltu	að	ég	geri	í	því	og	hvað	ert	þú	búin	að	gera	í	því?“	Ég	svara	
öllu	svona	miklu	meira	í	markþjálfaáttina	en	ég	gerði.	

Viðmælendur	sögðu	að	það	væri	án	efa	ekki	hægt	að	sleppa	því	að	vera	með	markþjálfun	á	
einhvern	hátt	í	kennslu.	Þeir	sem	eru	faglærðir	markþjálfar,	nota	markþjálfunartæknina	á	
hverjum	degi,	í	einkalífi	og	í	starfi.	Lára	sagði	að	þeir	kennarar	sem	væru	starfandi	í	

grunnskólanum	sem	hún	starfar	í,	nálguðust	nemendur	á	þann	hátt	að	gefa	þeim	ávallt	

endurgjöf	og	allar	spurningar	væru	opnar.	Hún	sagði	,,það	endurspeglar	allt,	þessi	gildi	og	
siðfræðina	í	markþjálfuninni	finnst	mér.“	Hún	talaði	einnig	um	að	nemendur	væru	opnari	

og	ófeimnari	þegar	kennarar	nálguðust	þá	á	þennan	hátt.	Ari	sagðist	mikið	notast	við	
aðferðafræði	markþjálfunar	í	kennslu.	Honum	fyndist	aðferðin	nauðsynleg	sérstaklega	
þegar	umræður	færu	fram	í	skólastofunni.	Það	gætu	orðið	erfiðar	umræður	og	hann	

notaðist	þá	við	sterkar	og	opnar	spurningar	og	væri	duglegur	að	varpa	ábyrgðinni	á	
nemendur.	Það	gæfi	af	sér	góðan	árangur	bæði	hjá	nemendum	og	honum	sjálfum	eða	eins	

og	hann	sagði	,,ég	er	svo	miklu	öruggari,	ekki	það	að	ég	hafi	verið	óöruggur,	ég	finn	bara	
að	gæði	samtalsins	verða	svo	miklu	betri.“	Ari	nefndi	að	um	leið	og	maður	væri	orðinn	
markþjálfi,	væri	maður	orðinn	það	þjálfaður	að	það	yrði	eðlilegt	að	spyrja	opinna	og	

kröftugra	spurninga.	Þær	fengju	nemendur	til	að	hugsa	og	væru	ávallt	lausnamiðaðar.	
Nanna	og	Jóna	voru	þessu	sammála	og	nefndi	Nanna	sérstaklega	að	grunnfærnin	í	

markþjálfun	nýttist	vel	í	kennslu,	að	kennarinn	væri	meðvitaður	um	að	heyra	meira,	tala	

minna,	sjá	betur	og	ekki	vera	ráðgjafi.	Þá	um	leið	yrðu	samskipti	á	milli	nemenda	og	

kennara	gefandi.	Jóna	sagði	að	opnar	spurningar	í	kennslu	hjálpuðu	nemendum	við	að	
taka	ábyrgð	á	því	sem	þeir	hefðu	hug	á	að	gera	og	sagði	enn	fremur	„ef	þú	gefur	ráð	þá	fer	

engin	hugsun	af	stað	hérna.“	Jóna	talaði	einnig	um	að	nálgun	kennara	til	nemenda	

varðandi	væntingar	yrðu	að	vera	jákvæðar.	Hún	lýsti	því	þannig:	

Til	dæmis	ef	kennari	hérna	er	að	setja	bekk	fyrir	næsta	dag	og	er	að	setja	

eitthvað	verkefni	fyrir	og	segir	,,svo	vil	ég	að	allir	séu	búnir	að	skila	á	

mánudaginn	og	ef	þið	eruð	ekki	búin	að	skila	að	þá	fáið	þið	mínus	í	kladdann.“	

Hvernig	gæti	hann	nálgast	þetta	öðruvísi?	Hann	getur	sagt	,,já	hérna	er	



	

33	

verkefnið	og	ég	hlakka	til	að	fá	þetta	í	hendurnar	þegar	þið	verðið	búin	að	skila	
þessu	á	mánudaginn.“	

Viðmælendur	voru	sammála	því	að	þeir	horfðu	allir	öðruvísi	á	kennsluna	eftir	að	hafa	

öðlast	markþjálfafærni.	Þeir	litu	öðruvísi	á	hvatningu	og	hrós	en	því	yrði	að	fylgja	ástæða	
og	það	hvatti	nemendur	sem	og	aðra	til	að	halda	áfram	og	gera	enn	betur.	Einnig	töluðu	

þeir	um	að	hægt	væri	að	nota	öll	svör	nemenda	á	uppbyggilegan	hátt.	Til	dæmis	ef	

nemandi	svaraði	spurningu	rangt	þá	væri	hægt	að	segja	að	svarið	væri	rangt	en	áhugavert	
og	hvernig	honum	hefði	dottið	það	í	hug.	Þetta	skapaði	lifandi	umræðu	innan	

skólastofunnar.		

4.2.2 Skipulag/uppbygging	markþjálfunar	í	skólastarfi	

Í	viðtölunum	voru	viðmælendur	beðnir	um	að	svara	því	hvernig	markþjálfun	væri	að	
fléttast	inn	í	skólastarfið.	Skipulagið	er	á	margan	hátt	það	sama	hjá	þeim	en	hjá	tveimur	af	

viðmælendum	rannsóknarinnar,	Láru	og	Ara	er	lotukerfi.	Þar	er	boðið	uppá	fjóra	tíma	fyrir	
hvern	nemanda	í	8.	–	10.	bekk,	tvo	tíma	á	haustönn	og	tvo	tíma	á	vorönn	í	markþjálfun.	

Einnig	er	boðið	uppá	tvo	hópamarkþjálfunartíma	fyrir	nemendur.	Nemendur	eiga	þann	

valkost	að	velja	sér	markþjálfa	og	lagt	er	uppúr	því	að	það	séu	engin	tengsl	á	milli	
nemanda	og	markþjálfa,	þ.e.a.s	engin	persónuleg	tengsl	þar	á	milli.	Það	er	enginn	

tilneyddur	til	að	taka	þátt,	allir	hafa	valið.	Það	er	fyrirfram	vitað	hvenær	markþjálfun	er	á	
dagskránni	og	það	er	gefið	svigrúm	til	þess	að	mæta	eða	ekki	í	þá	tíma	sem	þeim	er	

úthlutað.		

Jóna	og	Nanna	hafa	unnið	saman	að	verkefnum	innan	skólans	þar	sem	þær	eru	
verktakar	og	eru	að	markþjálfa	bæði	nemendur	og	kennara.	Þær	hafa	verið	bæði	í	

grunnskólum	og	framhaldsskólum	en	eru	í	dag	að	vinna	mikið	með	einstaklingum	sem	eru	

18	ára	og	eldri.	Þær	taka	þátt	í	verkefni	á	vegum	Menntamálaráðuneytisins	sem	er	ætlað	
til	að	koma	í	veg	fyrir	brottfall	úr	skóla.	Þær	eru	einnig	með	kennara	í	handleiðslu	sem	hafa	

svo	sjálfir	tekið	að	sér	tvo	til	fimm	nemendur	undir	18	ára	sem	eiga	á	hættu	að	falla	eða	

hætta	í	skóla.	Jóna	sagði	um	þau	ungmenni	sem	þær	eru	að	markþjálfa:	

Þau	hafa	kannski	fallið	á	önn	eða	fallið	á	mætingu	eða	eiga	eitthvað	erfitt	með	

að	mæta	og	sýna	slakar	mætingar.	Þannig	að	við	erum	að	markþjálfa	þá	krakka	

og	við	hittum	þau	núna.	Þetta	er	verkefni	fram	að	jólum.	Við	hittum	þau	til	að	

byrja	með	einu	sinni	í	viku	allavega	í	fjögur	skipti	einu	sinni	í	viku	og	svo	sjáum	

við	til	hvort	að	við	drögum	úr	og	höfum	aðra	hverja	viku	en	aldrei	minna	en	

tvisvar	í	mánuði	eftir	þessi	fjögur	skipti	fram	að	jólum.	
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Jóna	og	Nanna	sögðu	að	þeim	sé	útdeilt	nemendum	og	fundinn	sé	tími	til	að	hittast	út	frá	
stundaskrá	þeirra.	Það	sé	gerður	samningur	þeirra	á	milli	sem	er	undirskrifaður	af	

markþjálfa	og	nemenda	og	þar	af	leiðandi	er	þetta	ákveðin	skuldbinding	fyrir	nemandann.		

Margrét	sagðist	gjarnan	vilja	að	markþjálfun	fái	aukið	vægi	og	þar	með	fleiri	tíma	í	

stundatöflunni	hennar.	Hún	myndi	jafnframt	kjósa	að	fá	tækifæri	á	því	að	vinna	meira	í	

lífsleiknitímum	með	sjálfsmyndir,	sjálfstraust	og	samskipti.	Hún	sé	þó	aðallega	að	bjóða	

nemendum	sínum	uppá	að	koma	til	sín	eftir	skóla	í	markþjálfun	og	sé	það	gert	á	þeirra	
eigin	forsendum.		

Elísabet	og	Anna	hafa	verið	að	taka	að	sér	verkefni	í	skólum	þar	sem	þær	bjóða	upp	á	

einstaklingsmarkþjálfun	eða	hópamarkþjálfun.	Það	er	gert	í	samráði	við	skólann	og	oftast	
er	byrjað	á	hópamarkþjálfun	en	boðið	er	upp	á	einstaklingsmarkþjálfun	þá	utan	skólatíma.	

Það	hefur	komið	fyrir	að	markþjálfun	er	tekin	inn	sem	valfag	eða	notuð	í	lífsleiknitímum	en	

Elísabet	sagði	að	lífsleiknitímarnir	væru	kjörnir	í	hópamarkþjálfun	til	að	efla	nemendur	og	
vinna	að	verkefnum	um	styrkleika	og	sjálfsmynd.	Skipulag	lífsleiknitímanna	hefur	verið	

með	því	móti	að	hópnum	hefur	verið	kynjaskipt	og	hist	hálfsmánaðarlega.	Það	hefur	þó	
ekki	alltaf	gengið	vel	því	það	gat	liðið	langur	tími	á	milli	ef	það	til	dæmis	hittist	á	vetrarfrí	
eða	starfsdag.	Þá	fannst	þeim,	þær	þurfa	að	byrja	upp	á	nýtt	með	krakkana.	Í	öðrum	skóla	

var	uppbygging	lífsleiknitímans	öðruvísi	en	Anna	talaði	um	að	þá	hafi	hún	hitt	krakkana	
einu	sinni	í	viku	í	tíu	vikur.	Hún	sagði:	

Við	létum	þau	gera	ýmislegt,	létum	þau	fara	í	gegnum	styrkleikana	sína,	létum	
þau	taka	styrkleikapróf	sem	reyndist	ekki	alveg	nógu	gott	því	þó	það	var	á	
ensku	og	þau	fengu	hjálp	frá	kennaranum	þá	var	það	of	flókið.	Þótt	þau	væru	

líka	klár	í	ensku,	helst	10	bekkur	sem	gat	sinnt	þessu.	Þannig	að	já,	við	vorum	
með	allskonar	uppbyggilegt.	Uppbyggilega	texta	og	létum	þau	teikna	upp	

hérna	hvað	heitir	það..	létum	þau	teikna	mindmap,	hugarkort.	Létum	þau	setja	

sér	markmið	og	hittum	þau	svo	seinna	og	spurðum	hvernig	gekk.	Af	hverju	

gekk	þetta	vel	og	afhverju	gekk	þetta	ekki	vel.	

Samkvæmt	viðmælendum	er	það	annað	mál	með	markþjálfun	sem	valfag	en	gallinn	leynist	

í	því	að	krakkarnir	átta	sig	ekki	alltaf	á	því	hvað	þau	eru	að	velja	og	vilja	oft	ekki	vera	þarna	

þegar	á	hólminn	er	komið.	Það	kemur	niður	á	þeim	sem	virkilega	vilja	vera	þarna	og	eru	að	
vinna	í	sjálfum	sér	eða	eins	og	Anna	sagði	sjálf	frá:	

Krakkarnir	koma	ef	þau	vilja,	svo	þurftum	við	að	gefa	falleinkunn.	Við	enduðum	

með	26	krakka	og	það	var	bara	alltof	mikið.	Við	vorum	bara	tvær	og	hluti	af	

þessu	höfðu	tekið	þetta	sem	annað	val,	fyrsta	val	hafði	ekki	gengið	upp.	Svo	



	

35	

var	einn	strákur	sem	hafði	byrjað	seint	í	skólanum	og	það	var	ekkert	laust	
nema	þetta	og	hann	hafði	sko	mínus	áhuga	og	var	bara.	Hann	var	ekkert	

erfiður	og	leiðinlegur	heldur	var	bara	með	smá	vesen	sem	gerði	það	að	verkum	

að	krakkarnir	sem	höfðu	virkilega	áhuga	á	þessu	þurftu	soldið.	Sko	athyglin	
okkar	fór	á	þá	sem	höfðu	ekki	áhuga	á	þessu.	

Anna	var	ekki	ein	um	þessa	upplifun	og	minntist	María	á	að	hafa	notað	markþjálfun	mikið	í	

sínu	starfi	en	hún	hefur	verið	lífsleiknikennari	í	mörg	ár.	Hún	er	þeirrar	skoðunar	að	ein	
megin	forsenda	árangursríkrar	kennslu	sé	að	nemendur	sæki	markþjálfun	á	eigin	

forsendum.	María	hafði	bæði	notað	einstaklingsmarkþjálfun	og	hópamarkþjálfun	í	
lífsleikninni.	Hún	bjó	m.a	til	fag,	valfag	sem	hún	kallaði	markmiðasetning	fyrir	ungmenni	og	
þar	var	hópamarkþjálfun	í	fyrirrúmi.	Þetta	fyrirkomulag	hafi	reynst	vel	sérstaklega	fyrir	þá	

nemendur	sem	voru	í	10.bekk	þar	sem	þeir	eru	farnir	að	velta	fyrir	sér	hvað	tekur	við	að	

grunnskóla	loknum,	það	sé	framtíð	þar	á	eftir	og	ábyrgðin	hefur	færst	yfir	þá.	

4.2.3 Aukin	sjálfsábyrgð	og	markmiðasetning	

Viðmælendur	voru	allir	sammála	því	að	markþjálfun	reynist	vel	sem	stuðningur	við	aukið	

sjálfræði	og	eykur	sjálfsábyrgð	nemenda.	Þar	skipti	markmiðasetning	miklu	máli	og	það	að	
finna	út	hvert	stefnan	liggur.	

Ari	og	Lára	vinna	bæði	í	grunnskóla	sem	vinnur	með	aðferðafræði	markþjálfunar.	Þar	er	
lögð	rík	áhersla	á	sjálfsábyrgð	í	námi	en	þau	telja	bæði	að	sjálfábyrgð	aukist	þegar	notast	

er	við	markþjálfasamtöl.	Það	gerist	þegar	farið	er	djúpt	í	samtalið	og	nemandinn	fær	
tækifæri	á	því	að	finna	út	sjálfur	hann	vill	gera	og	hver	framtíðarsýn	hans	er.	Það	eflir	
einstaklinginn	og	hann	tekur	ríkari	ábyrgð	á	sjálfum	sér.	Þau	sögðu	að	hugmyndafræði	

skólans	beinist	að	markmiðasetningu	sem	hafi	mikil	áhrif	á	sjálfsábyrgðina.	Með	því	að	

setja	sér	markmið,	bera	nemendur	ábyrgð	á	því	að	þau	markmið	náist.	Þetta	helst	allt	í	
hendur	við	að	ná	settum	markmiðum	en	með	því	móti	verður	innri	áhugahvöt	þeirra	

sterkari	og	þeir	hafa	meiri	trú	á	eigin	getu.		

Jóna	minntist	á	að	aðalatriðið	sé	markmiðasetning,	hvert	stefnir	einstaklingurinn	og	

hvaða	leið	er	best	að	fara	til	að	ná	settum	markmiðum.	Hún	nefndi	enn	fremur	að	traust	á	

milli	markþjálfa	og	nemenda	sé	mjög	mikilvægt	en	það	má	ekki	vera	þannig	að	ábyrgðin	

færist	yfir	á	markþjálfa	eða	eins	og	hún	segir	sjálf	frá:	

Maður	þarf	að	passa	sig	að	taka	ekki	ábyrgðina	frá	þeim.	Og	það	ert	þú	sem	

berð	ábyrgð	á	þessu	og	þú	ætlar,	hvað	ætlar	þú	að	gera	til	þess	að	ná	

stúdentsprófinu	þínu.	Hvað	þarftu	að	gera	og	maður	tekur	þetta	alveg	í	

mörgum	skrefum.	
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Eins	og	einnig	kemur	fram	í	viðtalinu	við	Jónu	þá	skapast	meðferðarsamband	á	milli	
markþjálfa	og	einstaklings	og	er	þar	fín	lína	sem	myndast.	Þessi	lína	er	viðkvæm	og	það	

þarf	að	vera	á	varðbergi	að	verða	ekki	meðvirkur	með	nemendanum.	

Jóna	taldi	jafnframt	að	það	hafi	áhrif	á	sjálfsábyrgð	nemenda	hvernig	kennari	nálgast.	

Að	sýna	jákvæðar	væntingar	til	þeirra	og	hjálpa	þeim	að	setja	sér	raunhæf	markmið	virkjar	

innri	áhugahvöt	þeirra.	Hún	sagði	enn	fremur:	

Markþjálfun	er	mjög	gott	tæki	til	að	efla	sjálfstæði	nemenda	og	hjálpa	þeim	að	
taka	ábyrgð,	styðja	þau	til	sjálfsstyrkingar	og	hjálpa	þeim	að	sjá	sínar	sterku	

hliðar.	

Elísabet	og	María	voru	þessu	sammála	og	töluðu	báðar	um	að	styrkleikar	hafi	áhrif	á	aukna	

sjálfsábyrgð.	María	sagði	það	mikilvægt	að	nemendur	átti	sig	á	eigin	styrkleikum	og	
áhugasviði	til	að	geta	borið	ábyrgð	á	sjálfum	sér.	Þá	um	leið	eru	nemendur	færir	um	að	

setja	sér	markmið.	Elísabet	lýsti	þessu	á	þennan	hátt:	

Mín	túlkun	er	sú	að	ef	einstaklingurinn	er	í	markþjálfun	þá	finnur	hann	sjálfur	
út	hluti	sem	hann	vill	tala	um	og	efla	sig	í,	hann	finnur	til	ábyrgðar,	ef	ég	geri	

þetta	ekki,	þá	gerir	enginn	annar	þetta.	Ég	hugsa	að	hann	uppgötvi	svo	sterkt	
að	með	því	að	tala	við	manneskju	sem	hefur	ekkert	um	málið	að	segja	heldur	

hlustar	og	lætur	hann	finna	lausnina	sjálfur,	þá	finnur	hann	sterkt	þessa	ábyrgð	

sem	hann	hefur	á	sínu	lífi.	

María	nefndi	sérstaklega	að	nemandinn	sjálfur	þarf	að	taka	ábyrgð	á	eigin	námi,	óháð	
námslegri	getu.	Samspil	foreldra,	kennara	og	nemanda	sé	mikilvægt	og	sjálfsþekking	er	

mikilvæg.	Hana	sé	hægt	að	vinna	með	í	markþjálfun	og	um	leið	og	nemandi	þekkir	sjálfan	

sig,	hvert	hann	er	að	stefna	og	hvers	hann	er	megnugur	þá	bætist	við	sjálfsábyrgð,	sjálfsálit	
og	sjálfsstyrking.	Þetta	leiðir	til	velferðar	og	vellíðan.	Hún	sagði:	

Ef	ég	þekki	mig	og	veit	hver	ég	er,	veit	hvaðan	ég	er	komin	og	hver	ég	ætla	mér	

og	hef	fullt	val	og	þú	veist,	geri	mér	grein	fyrir	mínum	styrkleikum	og	mínu	
áhugasviði	þá	er	svo	líklegt	að	mín	velferð,	hún	er	í	mínum	höndum	og	um	leið	

og	ég	geri	mér	grein	fyrir	því	og	ég	geri	mér	grein	fyrir	því	að	hafa	þessa	þætti	í	

lagi,	þetta	er	í	mínum	höndum,	það	eru	ekki	aðrir	að	ákveða,	það	eru	ekki	aðrir	

sem	hafa	áhrif	nema	að	ég	velji	það.	

Lára	sagðist	leggja	mikla	áherslu	á	í	markþjálfunartímum	hennar	með	nemendum	að	tala	
um	áhuga,	ánægju	og	ábyrgð.	Það	væri	mikilvægt	að	þeim	liði	vel	og	því	væri	þessi	
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sveigjanleiki	í	boði	í	grunnskólanum	sem	hún	starfar	í.	Með	því	að	gefa	valkosti,	þá	er	
maður	að	opna	fyrir	möguleikana	hjá	nemandanum	á	fjölbreyttum	tengslum	og	

samskiptum.		

4.2.4 Stuðningur	við	einstaklingsmiðað	nám	

Viðmælendur	sögðu	allir	að	markþjálfun	styðji	vel	við	einstaklingsmiðun	í	námi	og	geti	því	

aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	grunnskóla	um	einstaklingsmiðað	nám.	Í	dag	

er	almennt	verið	að	hugsa	út	frá	þörfum	hvers	og	eins	nemanda	en	það	sé	einmitt	það	sem	
markþjálfun	gangi	út	á,	efla	einstaklinginn	og	finna	bestu	útgáfuna	af	hverjum	og	einum.	

Jóna	talaði	um	að	það	sé	nauðsynlegt	að	spyrja	spurninga	á	við	„Hvernig	er	best	fyrir	þig	

að	gera	hlutina?“„Hvernig	er	best	fyrir	þig	að	vinna	og	hver	er	besta	vinnuaðstaðan	fyrir	

þig?“	Það	hafa	orðið	svo	miklar	breytingar	í	íslensku	skólakerfi	að	möguleikarnir	eru	miklu	
fleiri	fyrir	nemendur	að	blómstra	heldur	en	var	áður	fyrr.	Samræmd	próf	eru	eitt	dæmi	um	

skipulag	í	íslensku	skólakerfi	sem	að	samræmist	ekki	einstaklingsmiðuðu	námi,	það	brjóti	
niður	sjálfstraust	nemanda	og	því	sé	mikilvægt	að	meta	hvern	einstakling	eins	og	hann	er.	

Hún	sagði:	

Við	byggjum	upp	sjálfstraustið	þeirra	með	því	að	láta	þau	hafa	verkefni	og	svo	
bara	þyngjum	við	nákvæmlega	eins	og	hjá	hinum	sem	eru	bara	á	öðru	leveli.	

Svo	getur	þetta	barn	verið	með	ótal	aðrar	gáfur	sem	að	hinn	hefur	ekki.	Það	er	
það	sem	við	þurfum	að	saxa	á.	Að	reyna	að	finna	út	hvað,	hver	einstaklingur	

getur	blómstrað	og	það	er	það	sem	skiptir	máli.	

Nanna	sem	starfaði	áður	fyrr	sem	skólastjóri	og	kennari	talaði	um	að	í	einstaklingsmiðuðu	
námi	er	mikilvægt	að	einstaklingar	séu	með	sterka	sjálfsmynd	og	undirbúnir	undir	það	að	

vera	ekki	jafnir	á	öllum	sviðum	menntunar.	Það	hafa	allir	hæfileika	og	styrkleika.	Hún	

sagði:	

Það	kannski	sátu	saman	hlið	við	hlið	13	og	15	ára,	þessi	15	ára	var	kannski	í	

stærðfræði	og	að	gera	það	sama	og	þessi	13	ára	því	námsskráin	var	búin	til	í	

kringum	hvern	og	einn	og	þá	þarftu	að	hafa	góða	sjálfsmynd	og	styrkja	hana	
svo	að	þú	getir	setið	við	hliðina	á	hverjum	sem	er	og	unnið	hvað	sem	er	og	

þarft	ekki	að	biðjast	afsökunar	á	því	af	því	þú	ert	bara	svona.	

Margrét	tók	undir	þetta	hjá	Nönnu	en	hún	sagðist	nálgast	umsjónarbekkinn	sinn	á	
einstaklingsmiðaðan	hátt.	Sumir	þyrftu	kennslu	í	fyrirlestraformi	eða	á	einstaklingsnálgun	

að	halda	en	einhverjir	þrífast	best	í	hópavinnu.	Hún	sagðist	vera	dugleg	að	setja	nemendur	

í	tveggja	manna	hópa	þar	sem	settir	væru	saman	til	dæmis	nemandi	með	lestrarerfiðleika	
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en	góður	í	stærðfræði	og	annar	sem	væri	duglegur	að	lesa	en	ekki	góður	í	stærðfræði.	Hún	
talaði	um	að	nemendur	hefðu	ólíkar	þarfir	en	hún	sem	kennari	fyndi	mismunandi	leiðir	

fyrir	hvern	og	einn.	Það	sem	hentaði	einum	nemanda,	hentaði	ekki	öðrum.	

Lára	og	Ari	sögðu	að	hugmyndafræði	þess	grunnskóla	sem	þau	starfa	í	sé	byggt	á	

einstaklingsmiðaðu	námi,	námið	sé	vendinám	og	rafrænt.	Hver	nemandi	er	með	sína	eigin	

tölvu	og	vinnur	á	sínum	hraða.	Það	sé	auðvelt	að	nota	markþjálfun	meðfram	slíku	

námsskipulagi	því	það	byggist	á	markmiðum	hvers	og	eins.	Lára	sagði	að	markþjálfun	og	
einstaklingsmiðað	nám	sé	rauði	þráðurinn	hjá	þeim.	Þau	séu	alltaf	að	nota	markþjálfunina	

í	öllu,	en	ekki	aðeins	í	beinni	kennslu	þar	sem	nemendur	setja	sér	sín	eigin	markmið.	Ari	

sagði	lotukerfi	styðja	umtalsvert	við	aðferðafræðina	á	bakvið	markþjálfun	og	

einstaklingsmiðað	nám.	Þau	séu	ekki	nema	með	þrjú	fög	í	þrjár	vikur	og	það	hjálpi	
nemendum	við	að	setja	sér	raunhæf	markmið	fyrir	hverju	lotu.		

4.3 Hugmyndir	og	sýn	um	möguleika	innan	skólastarfs	
Þegar	rætt	var	um	hugmyndir	og	sýn	viðmælenda	um	markþjálfun	innan	skólastarfs	kom	
skýrt	fram	að	aðferðin	gæti	nýst	innan	stoðþjónustu	skólanna.	Það	væri	rík	þörf	á	því	alveg	

rétt	eins	og	að	vera	með	námsráðgjafa.	Einnig	töluðu	viðmælendur	um	að	markþjálfun	
væri	mikilvæg	í	eflingu	á	lærdómssamfélagi	skólanna.	Aðferðin	gæti	verið	hluti	af	
skólaþróun	eða	starfsþróun	kennaranna.	Með	því	að	nýta	sér	aðferðafræði	markþjálfunar	

er	mögulegt	að	koma	í	veg	fyrir	kulnun	í	starfi	kennara	og	myndi	dýpka	samstarf	þeirra	á	
milli	og	við	nemendur.		

4.3.1 Markþjálfun	sem	hluti	af	stoð-	og	sérfræðiþjónustu		

Viðmælendur	töluðu	mikið	um	gagnsemi	markþjálfunar	innan	skólastarfs	og	sögðust	vilja	

hana	sem	viðbót	við	stoðþjónustu	skólanna.	Almennt	væri	stoðþjónusta	sveitarfélaganna	
góð	en	það	gæti	verið	árangursrík	lausn	að	fá	markþjálfun	sem	hluta	af	henni.	María	sagði	

að	draumurinn	hennar	væri	að	bjóða	almennt	uppá	þjónustu	markþjálfa	sem	hluta	af	

skólastarfinu	en	hún	sagði:	

Bara	sem	viðbót	við	stoðþjónustu	skólanna,	við	erum	með	ríka	stoðþjónustu	

almennt	í	sveitarfélögunum	og	ég	myndi	vilja	sjá	markþjálfun	bætast	þar	við	og	

ég	held	að	markþjálfun	gæti	verið	ódýrt,	ódýr	leið	sko	fyrir	sveitarfélögin.	Það	
er	hægt	að	leysa	svo	margt	þar	áður	en,	þarf	ekki	að	fara	alla	leiðina	í	eitthvað	

greiningarferli	og	allskonar	sérfræðiþjónustu	sem	kannski	vindur	uppá	sig	en	

ég	held	að	við	gætum,	já	mér	fyndist	þetta,	eða	já	þetta	væri	draumurinn	minn	
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að	sjá	markþjálfa	með	sína	eigin	skrifstofu	svona	tvisvar	í	viku	eins	og	
sálfræðingur.	

Anna	var	þessu	sammála	og	sagði	að	hún	hefði	oft	rætt	þetta	við	samstarfsfélaga	sína.	Það	

væri	framtíðarsýn	að	markþjálfar	væru	með	skrifstofu	við	hliðina	á	námsráðgjöfum	og	
gætu	þeir	unnið	saman	og	í	sitthvoru	lagi.	Nemendur	sem	flokkast	í	miðjunni	en	það	eru	

þeir	nemendur	sem	ekki	teljast	til	afreksnemenda	og	heldur	ekki	þeir	sem	eru	á	eftir	í	

námi,	væru	oft	þeir	sem	gleymdust	og	færu	með	straumnum.	Það	væru	þeir	sem	þyrftu	á	
því	að	halda	að	fá	að	tala	og	ræða	sín	markmið	og	finnast	þeir	einnig	mikilvægir.	Það	kom	

fram	að	það	væri	talið	áhrifaríkt	fyrir	nemendur	að	vera	með	einstaklingsmiðaða	
stoðþjónustu	en	það	eru	mismunandi	þarfir	hjá	hverjum	og	einum	og	oft	væru	sérþarfirnar	
ekki	það	yfirgripsmiklar	að	kalla	þyrfti	til	sérfræðiálits.	Oft	á	tíðum	væri	þörf	á	sérþekkingu	

annarra	fagstétta	og	þyrftu	til	dæmis	sumir	nemendur	aðstoð	frá	iðjuþjálfa,	sálfræðing	og	

aðrir	frá	markþjálfa.	Það	væri	oft	árangursríkast	að	aðstoða	nemendur	við	að	setja	sér	
markmið	fram	í	tímann	og	við	að	ná	þeim	markmiðum.	Með	því	móti	væri	nemendum	

gefin	ákveðin	bjargráð	sem	myndu	nýtast	þeim	til	eflingar	með	ýmsu	móti.	Sjálfsmynd	
nemenda	myndi	ekki	aðeins	styrkjast	heldur	myndu	þeir	jafnvel	upplifa	ákveðna	
valdeflingu	þar	sem	þeir	væru	sjálfir	við	stjórnvölinn	í	formi	eigin	markmiðasetningar.	

Í	þeim	fjölbrautaskóla	sem	Nanna	og	Jóna	voru	að	markþjálfa	í	var	boðið	uppá	þjónustu	

sálfræðings	í	þjónustumiðstöð.	Það	voru	oft	nemendur	sem	gátu	ekki	nýtt	sér	

markþjálfunina	vegna	margþætta	vandamála	og	þær	tóku	á	því	strax.	Markþjálfar	eru	ekki	
meðferðaraðilar	en	það	er	að	sjálfsögðu	hægt	að	nýta	sér	markþjálfun	samhliða	

sálfræðimeðferð.	Það	er	því	ákjósanlegt	að	árangursrík	teymisvinna	ríki	innan	

stoðþjónustunnar	og	allir	sem	eru	hluti	af	henni	nái	að	vinna	vel	saman	og	geti	beint	
einstaklingum	í	rétta	átt.	Ljóst	er	út	frá	viðtölunum	að	það	er	mikilvægt	að	markþjálfun	

haldist	fagleg	og	að	það	sé	grundvallarforsenda	að	hún	sé	notuð	af	fagfólki	sem	þekkir	
skólakerfið.	María	hafði	sterkar	skoðanir	á	þessu	og	talaði	um	að	viðhalda	þyrfti	ákveðinni	
sérþekkingu	og	gæðum	í	þjónustu	innan	skólakerfisins.	Kennarar	eru	sérfræðingar	í	hag	

nemenda	og	var	María	ekki	hlynnt	því	að	einstaklingur	sem	hefur	aðeins	lokið	við	

námskeið	í	markþjálfun	og	er	án	menntunar	sem	tengist	kennslu	gæti	starfað	innan	veggja	

skólanna	og	sem	sérfræðingur.	Hún	taldi	það	vera	mikilvægt	að	þeir	markþjálfar	sem	ynnu	

með	nemendur	hefðu	reynslu	af	skólastarfi,	væru	menntaðir	kennarar	eða	hefðu	
sérfræðikunnáttu	eða	eins	og	hún	kom	sjálf	að	orði:	

Þá	hefur	þú	þessa	sérfræðikunnáttu	á	þínu	sviði.	Þroskaþjálfi	með	

markþjálfunarmenntun,	sálfræðingur	með	markþjálfun	og	þannig.	Ef	þú	ert	
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einhver	fræðingur	sem	vinnur	í	skólum	og	með	þetta	ofaná	þá	er	það	bara	æði,	
en	að	koma	sem	ómenntaður	með	engan	grunn,	bara	með	markþjálfun	þá	er	

ég	mjög	hrædd	við	það.	Finnst	þetta	rosa	viðkvæmt,	allt	starf	innan	skólanna	

og	sérstaklega	þegar	það	er	eitthvað	að.	

Hún	talaði	jafnframt	um	að	þetta	væri	viðkvæmt	svæði	þar	sem	viðkvæmir	foreldrar	og	

nemendur	eiga	í	hlut	og	nálgast	þurfi	þá	af	virðingu	og	nærgætni.	Hún	taldi	markþjálfun	

eina	og	sér	ekki	gefa	næga	þekkingu	á	því	að	vinna	með	börnum	heldur	þurfi	ákveðinn	
grunn	samhliða	markþjálfun	til	að	markþjálfinn	sé	í	stakk	búinn	að	efla	sjálfsmynd	og	

öryggi.	Það	væru	til	einstaklingar	sem	væru	með	meðfædda	eiginleika	til	að	hjálpa	öðrum	
en	það	væri	mikilvægt	að	vernda	sitt	fag	og	sína	sérfræðikunnáttu.		

Innan	stoðþjónustu	er	einnig	forvarnarstarf	og	kom	það	fram	í	viðtölum	að	markþjálfun	

getur	gagnast	sem	forvarnartæki	gagnvart	til	dæmis	kvíða	og	þunglyndi.	Lára	var	sannfærð	

um	að	markþjálfun	getur	gagnast	til	að	minnka	líkur	á	því	að	kvíði	og	þunglyndi	nái	að	
þróast.	Með	því	að	beita	markþjálfun	í	forvarnarskyni	er	hægt	að	vera	vakandi	fyrir	því	að	
vandamálið	geti	verið	margþættara	og	því	hægt	að	beina	nemanda	á	réttan	

meðferðaraðila.	Því	sé	markþjálfun	forvörn	varðandi	andlega	og	líkamlega	velferð	
nemenda.	

4.3.2 Markþjálfun	sem	hluti	af	skólaþróun	eða	starfsþróun	kennara		

Hugmyndir	um	markþjálfun	sem	hluta	af	skólaþróun	og	starfsþróun	kennara	komu	sterkt	

fram	í	viðtölunum.	Það	getur	því	verið	aðferð	sem	styrkir	kennara	og	gerir	þá	um	leið	
hæfari	til	að	byggja	upp	eða	taka	þátt	í	þróun	á	lærdómssamfélagi	skólanna	og	felst	meðal	
annars	í	því	að	kennarar	geti	fengið	markþjálfa	til	að	hjálpa	sér	við	að	vaxa	í	starfi	sínu	og	

fylgjast	með	hvernig	þeir	starfa	innan	skólastofunnar.	Nanna	nefndi	að	það	væri	gott	ef	að	

markþjálfi	kæmi	inn	í	kennslustund	til	að	fylgjast	með	kennslunni	og	gæfi	svo	endurgjöf	á	
kennsluhættina.	Þá	væri	metið	hvort	að	kennarinn	væri	góður	hlustandi,	hvort	að	spurt	

væri	opinna	og	kröftugra	spurninga	eða	hvort	að	hann	væri	í	ráðgjafahlutverki	allan	

tímann.	Hún	talaði	um	að	það	væri	gott	fyrir	lærdómssamfélag	skólanna	að	teymi	
mynduðust	með	þetta	í	huga	til	að	efla	starfsfærni	og	skólaþróun.	Það	gæti	komið	í	veg	

fyrir	kulnun	í	starfi	þar	sem	að	kennarar	væru	gjarnir	á	að	vera	einfarar	en	svona	hópar	

myndu	dýpka	samskipti	og	samstöðu	þeirra	á	milli.	Jóna	og	Elísabet	voru	að	mörgu	leyti	

sammála	þessu	og	sögðu	að	það	væri	mikilvægt	að	kennarar	lærðu	aðferðafræði	

markþjálfunar.	Jóna	sagðist	hafa	verið	með	námskeið	fyrir	kennara	í	grunnskóla	og	í	

fjölbrautaskóla	sem	byggðist	á	því	að	kynna	aðferðina	fyrir	þeim	og	hvernig	þeir	gætu	nýtt	

sér	þessa	hugmyndafræði	í	viðtölum	með	nemendum.	Hún	lýsti	ferlinu	á	þennan	hátt:	
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Við	vorum	með	fjögurra	klukkustunda	námskeið	fyrir	kennarana	til	þess	að	
kynna	fyrir	þeim	aðferðir	eða	svona	hugmyndafræðina	á	bakvið	og	út	á	hvað	

hún	gengur	og	svo	höfum	við	verið	með	einn	fund	með	þeim	eftir	það	bara	á	

meðan	þeir	eru	að	fara	af	stað	með	þetta	þannig	að	og	svo	munum	við	hitta	þá	
einu	sinni	í	mánuði,	kennarana	bara	svona	til	að	heyra	í	þeim	hljóðið	og	svolítið	

að	handleiða	þá	áfram	með	þetta.	En	þeir	eru	sko	fullir	af	áhuga	að	nýta	sér	

þessa	spurningartækni.	Að	reyna	að	fá	nemendurna	til	að	tjá	sig	og	reyna	að	
gefa	þeim	ekki	ráð	heldur	að	fá	þau,	sko	þannig	að	það	er	svona	verið	að	

innleiða	þessa	hugmyndafræði	á	bakvið	markþjálfunina.	

Jóna	og	Nanna	tala	báðar	um	innleiðingu	markþjálfunar	í	íslenskt	skólakerfi.	Þær	telja	að	
ávinningurinn	sé	mikill	en	innleiðingarferlið	taki	um	þrjú	ár.	Það	gangi	þannig	fyrir	sig	að	

fyrst	læri	ákveðið	margir	kennarar	aðferðina	og	verða	markþjálfar.	Svo	vinna	þeir	að	því	að	

kynna	aðferðina	fyrir	öðrum	og	aðrir	tileinka	sér	hugmyndafræðina	þar	á	bakvið.	Þeir	
vinna	þannig	að	þeir	markþjálfa	hvorn	annan	og	eru	um	leið	sjálfbærir	innan	skólans.	Jóna	

sagði	að	„þá	þyrftu	þeir	(kennarar)	ekki	að	fara	yfir	lækinn	að	sækja	vatnið,	heldur	fara	og	
leita	til	hvors	annars	og	fara	inn	í	bekki	hjá	hvor	öðrum	til	að	skoða	hvorn	annan.“	
Innleiðingarferlið	þyrfti	að	vera	gert	á	faglegan	hátt	og	kennarar	þyrftu	að	fá	heilan	dag	til	

að	meðtaka	hugmyndafræðina	en	ekki	koma	á	kynningarfund	strax	eftir	langan	vinnudag.	
Hún	talaði	einnig	um	að	það	þyrfti	að	vera	markvisst	og	„ef	maður	ætlar	að	innleiða	svona	

þá	þarf	ofboðslega	mikinn	undirbúning	og	bara	virkilega	gott	faglegt	starf	til	þess	að	gera	
þetta	á	faglegum	nótum.“	Margrét	og	Anna	bentu	á	það	sama	og	sögðu	að	góð	kynning	á	
markþjálfun	væri	mikilvæg.	Kennarar	hefðu	oft	ekki	áhuga	á	að	læra	eitthvað	nýtt	sem	þeir	

þekktu	ekki	eða	sæju	ekki	tilgang	í.	Margrét	sagði	einnig	að	kennarar	hefðu	nú	þegar	lært	á	
einhvern	hátt	markþjálfun	í	kennaranámi	en	hefðu	ekki	kunnáttu	við	að	beita	aðferðinni	í	

raunaðstæðum.	Aðrir	viðmælendur	voru	sammála	Jónu	og	Margréti	og	sögðust	vissir	um	

að	markþjálfun	gæti	stuðlað	að	mörgu	góðu	í	skólastarfi,	sérstaklega	ef	kennarar	notuðu	

hana	í	þróunarvinnu	innan	skólastarfsins.	Með	því	að	nota	til	dæmis	hópamarkþjálfun	við	
að	þróa	og	bæta	samstarf	sín	á	milli,	þróa	ýmsa	verkferla	og	breytingarferla	þá	gæti	margt	

breyst	til	hins	betra.	Það	myndi	einnig	styrkja	utanumhald	og	allir	fengju	tækifæri	á	að	tjá	

sig	og	koma	með	hugmyndir.	María	hafði	prófað	gagnræður	með	kennurum	í	sínum	
grunnskóla	og	hafði	það	gengið	vel.	Hún	sagði	það	gagnast	sérstaklega	vel	við	það	að	allir	

fengu	tækifæri	á	að	segja	sína	skoðun	og	að	lokum	var	fundin	sameiginleg	niðurstaða	á	því	

sem	máli	sem	tekið	var	fyrir.	Hún	nefndi	að	það	væri	án	efa	gagnlegt	að	hafa	

hópamarkþjálfun	á	kennarafundum	eða	á	starfsmannafundum	því	þá	fengju	hugmyndir	

allra	að	koma	fram.		
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4.4 Samantekt	
Í	þessum	kafla	hafa	niðurstöður	rannsóknarinnar	verið	ræddar.	Helstu	niðurstöður	eru	að	

viðmælendur	hafa	breytt	um	starfshætti	eftir	að	þeir	lærðu	markþjálfun.	Þeir	voru	
sammála	um	að	aðferðin	nýttist	vel	í	starfi	og	einkalífi	og	óskuðu	þess	allir	að	þeir	hefðu	

kynnst	markþjálfun	fyrr	á	lífsleiðinni.	Aðferðin	nýtist	vel	bæði	í	samskiptum	við	aðra	og	til	

að	skilja	sjálfan	sig	betur.	Eftir	að	hafa	lært	markþjálfun	væru	möguleikarnir	fleiri	en	
hindranirnar.	Viðmælendur	voru	einnig	sammála	um	að	þeir	væru	farnir	úr	

ráðgjafahlutverkinu	og	leyfðu	öðrum	að	finna	svörin	og	lausnirnar	sínar	sjálfir.	Einnig	

sögðust	þeir	finna	fyrir	breytingum	í	samskiptum	og	kom	þar	fram	að	þeir	notuðust	mikið	

við	spurningartæknina	sem	einkennist	af	opnum	og	kröftugum	spurningum	og	endurgjöf.	
Þeir	töluðu	um	að	það	skipti	máli	hvernig	væri	talað	við	nemendur	og	að	það	hefði	áhrif	á	

þá	varðandi	feimni	og	öryggi.	Markþjálfun	hjálpaði	kennurum	við	að	vera	vakandi	og	til	

staðar	fyrir	nemendur	sína	og	þá	um	leið	ættu	þeir	betri	samskipti	við	nemendur.	

Þegar	viðmælendur	ræddu	um	hvernig	markþjálfun	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna	voru	

þeir	allir	sammála	því	að	það	mætti	vera	meira	pláss	fyrir	markþjálfun	í	stundatöflunni.	

Það	er	þó	mismunandi	í	hvaða	formi	markþjálfun	kemur	inn	í	skólastarfið	en	hjá	tveimur	
viðmælendum	er	markþjálfun	hluti	af	lotukerfi	skólans.	Þar	er	fyrirfram	ákveðið	hvenær	
markþjálfun	verður	og	hversu	marga	tíma	hver	og	einn	nemandi	fær.	Þar	er	boðið	uppá	

hópamarkþjálfun	og	einkamarkþjálfun.	Hjá	öðrum	viðmælendum	er	boðið	uppá	
markþjálfun	sem	hluta	af	lífsleiknitímum	eða	sem	valfag	innan	skólans.	Valfögin	hafa	ekki	
verið	að	reynast	eins	vel	og	lífsleiknitímarnir	því	oft	eru	nemendur	að	velja	eitthvað	sem	

þeir	vita	ekki	hvað	er	og	vilja	svo	ekki	vera	þarna.	Þá	fer	athyglin	frá	þeim	sem	vilja	vera	
þarna	og	vinna	í	sjálfum	sér	á	þá	sem	eru	að	trufla	og	áhugalausir.	Viðmælendur	hafa	verið	

bæði	í	grunnskólum	og	framhaldsskólum	og	svo	boðið	uppá	einkamarkþjálfun	utan	

skólatíma.		

Hagnýting	markþjálfunar	kom	sterkt	fram	í	stuðningi	við	sjálfræði	og	sjálfsábyrgð	og	

sem	stuðningur	við	einstaklingsmiðað	nám.	Markmiðasetning	er	hluti	af	því	að	auka	

sjálfsábyrgð	nemenda	en	með	því	að	bera	ábyrgð	á	því	að	ná	sínum	markmiðum	eflir	

einstaklinginn.	Innri	áhugahvöt	verður	sterkari	við	þetta	og	því	verður	trú	á	eigin	getu	

meiri.	Með	því	að	styðja	við	þessa	þætti	bætist	við	meira	sjálfsálit,	sjálfsstyrking	og	aukin	
vellíðan.	Samkvæmt	viðmælendum	nálgast	markþjálfun	áherslum	skólanna	varðandi	

einstaklingsmiðað	nám.	Markþjálfun	leggi	áherslu	á	þarfir	hvers	og	eins	og	því	mikilvægt	

að	finna	út	hvað	henti	hverjum	og	einum		

Spurt	var	að	hvernig	markþjálfun	gæti	nýst	í	skólastarfi	og	hvaða	möguleika	hún	hefði.	

Þar	kom	sterkt	fram	möguleikinn	á	því	að	notast	við	markþjálfun	í	stoðþjónustu	skólanna.	
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Oftar	en	ekki	þyrftu	nemendur	á	því	að	halda	að	setja	sér	markmið	og	ná	þeim	
markmiðum.	Það	kom	fram	að	mikilvægt	væri	að	markþjálfar	hefðu	einnig	

sérfræðikunnáttu	að	baki	sér	og	héldist	því	innan	faglegra	marka.	Viðmælendur	ræddu	um	

markþjálfun	sem	hluta	af	skólaþróun	og	starfsþróun	kennara	og	væri	því	efling	á	
lærdómssamfélagi	skólanna.	Markþjálfun	gæti	reynst	gagnleg	til	að	efla	starfsfærni	

kennara	og	komið	í	veg	fyrir	kulnun	í	starfi.	Þvi	væri	ávinningur	á	því	að	innleiða	

markþjálfun	í	íslenskt	skólakerfi	þar	sem	kennarar	gætu	notað	hana	í	teymisvinnu	og	lært	
hvor	af	öðrum.	Þeir	yrðu	því	sjálfbærir	innan	skólans.	
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5 Umræða	

Tilgangur	rannsóknarinnar	var	að	skoða	upplifun	og	reynslu	markþjálfa	af	því	að	nota	

markþjálfun	í	skólastarfi	og	fá	innsýn	í	hvernig	þeir	telja	sig	geta	notað	aðferðir	

markþjálfunar	í	starfi.	Það	var	skoðað	hvort	að	markþjálfun	í	skólastarfi	geti	eflt	velfarnað	

og	sjálfræði	nemenda	sem	og	lærdómssamfélag	skólans.	Auk	þess	var	litið	til	þess	hvernig	

markþjálfun	getur	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	
nám.		

Í	þessum	kafla	mun	verða	fjallað	um	fræðilegan	bakgrunn	rannsóknarinnar	og	tengt	

saman	við	niðurstöður	rannsóknar.	Fjallað	verður	um	hvernig	rannsóknin	svarar	

rannsóknarspurningunum	sem	eru:	Hver	er	upplifun	og	reynsla	markþjálfa	af	því	að	beita	
aðferðum	markþjálfunar	í	skólastarfi	og	á	ungmenni	og	hvernig	telja	þeir	sig	geta	nýtt	
aðferðir	hennar	á	því	sviði?,	Hvernig	er	markþjálfun	að	fléttast	inn	í	skipulag	skólanna?,	

Hvernig	getur	markþjálfun	í	skólastarfi	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	
lærdómssamfélag	skólans?,	Hvernig	getur	markþjálfun	í	skólastarfi	aðstoðað	við	að	mæta	
kröfum	Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám?	Einnig	verður	rætt	um	styrkleika	og	

takmarkanir	þessarar	rannsóknar.	

Rannsóknin	gefur	mynd	af	upplifun	og	reynslu	viðmælenda	á	því	að	öðlast	

markþjálfafærni	og	af	þeim	breytingum	sem	urðu	á	samskiptaháttum.	Einnig	er	gefin	mynd	

af	því	hvernig	markþjálfun	er	að	nýtast	nemendum	í	skólastarfi	og	í	kennslu,	hvernig	hún	

er	skipulögð	í	skólastarfi	og	hvernig	markþjálfun	getur	stutt	við	sjálfræði	og	

einstaklingsmiðað	nám.	Rannsóknin	varpar	einnig	ljósi	á	hugmyndir	og	framtíðarsýn	

viðmælenda	um	markþjálfun	í	skólastarfi	en	þær	birtust	sem	hluti	af	starfsþróun	kennara	

og	í	stoð-	og	sérfræðiþjónustu	skólanna.	

5.1 Markþjálfafærni	og	breyttir	samskiptahættir	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	viðmælendur	hefðu	góða	reynslu	af	aðferðinni	og	

töldu	hana	eiga	fullan	rétt	á	sér	innan	skólastarfs.	Upplifun	þeirra	og	reynsla	var	jákvæð	og	

þeir	töldu	aðferðina	vera	mikilvægt	verkfæri	innan	skólans,	bæði	fyrir	kennara,	nemendur	
og	annað	starfsfólk.	Þeir	voru	sammála	því	að	með	því	að	öðlast	markþjálfafærni	hafa	

starfshættir	þeirra	og	samskiptahættir	breyst,	aðferðin	byði	uppá	nýja	lífssýn	og	dýpri	

sjálfsskilning.	Niðurstöðurnar	styðja	við	það	hvað	markþjálfun	sem	samtalsaðferð	felst	í	en	
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hún	felur	í	sér	eflingu	á	sjálfsþekkingu	og	sjálfsvitund	hjá	einstaklingum.	Aðferðin	felur	
einnig	í	sér	leið	að	ákveðnu	markmiði	sem	getur	verið	betri	árangur,	aukin	lífsgæði	eða	

persónulegur	vöxtur	(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,2013).	Viðmælendur	sögðust	flestir	hafa	

upphaflega	lært	markþjálfun	sjálfs	síns	vegna	en	aðferðin	hafi	virkað	svo	vel	að	þeir	hafi	
byrjað	að	nota	hana	í	starfi	og	gegndi	virk	hlustun	þar	mikilvægu	hlutverki.	Þetta	helst	í	

hendur	við	fræðilega	umfjöllun	þar	sem	talið	er	að	virk	hlustun	sé	mikilvæg	til	að	viðtölin	

verði	árangursrík	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Margrét	talaði	um	að	virka	hlustunin	feli	í	sér	að	
athyglin	verður	meiri,	hún	heyri	betur	og	muni	það	sem	er	sagt.	Viðmælendur	lofuðu	allir	

markþjálfun	og	Elísabet	talaði	um	að	hún	væri	ekki	sama	manneskjan	fyrir	og	eftir	að	hafa	
kynnst	aðferðinni.	Það	kom	fram	að	markþjálfun	verði	að	lífstíl	og	að	aðferðin	verði	hluti	af	
lífi	manns.	Hún	stýrir	alfarið	samskiptaháttum	þeirra	og	einkennist	af	virkri	hlustun	og	

spurningartækni	sem	beinist	að	því	að	hver	og	einn	tekur	ábyrgð	á	sjálfum	sér.	

5.2 Markþjálfun	sem	verkfæri	í	kennslu	
Viðmælendur	sögðust	notast	mikið	við	óbeina	markþjálfun	í	kennslu	þar	sem	

spurningartæknin	væri	í	fyrirrúmi	sem	felur	í	sér	kröftugar	og	opnar	spurningar.	Ari	sagði	
að	opnar	spurningar	væru	nauðsynlegar	í	umræðu	innan	skólastofunnar,	það	fengi	

nemendur	til	að	hugsa	sjálfir	og	finna	lausnir.	Aðrir	viðmælendur	voru	þessu	sammála	og	

nefndi	Jóna	sérstaklega	að	opnar	spurningar	í	kennslu	hjálpuðu	nemendum	við	að	taka	

ábyrgð	á	sjálfum	sér	og	ýtti	undir	sjálfstæða	hugsun	nemendans.	Jafnframt	væri	endurgjöf	
kennara	til	nemenda	mikilvæg	en	samkvæmt	Beere	og	Broughton	(2013)	stuðlar	endurgjöf	

að	vitsmunalegum	þroska	nemenda.	Endurgjöf	er	talin	hafa	áhrif	á	trú	nemandans	á	eigin	

hæfni	og	námsgetu	og	getur	hann	um	leið	lagt	mat	á	nám	sitt	og	hvar	hann	er	staddur	í	því	
(Elsa	Lyng	Magnúsdóttir	o.fl.,	2013).	Endurgjöf	í	formi	markþjálfunarspurninga	hjálpar	

nemendum	við	að	þróa	skilning,	færni,	sjálfstæði	og	seiglu	(Beere	og	Broughton,	2013).	
Með	því	að	gefa	endurgjöf	hafa	kennarar/markþjálfar	einnig	tækifæri	til	að	endurspegla	
starf	sitt	og	geta	unnið	úr	þeirri	endurgjöf	til	að	betrumbæta	sig	og	búið	til	nýjar	

kennsluaðferðir	sem	mæta	þörfum	nemenda	(Beere	og	Broughton,	2013,	Rhodes	og	

Beneicke,	2002).	Lára	sagði	að	endurgjöf	til	nemenda	endurspegli	gildin	og	siðfræðina	í	

markþjálfun	og	leiði	til	þess	að	þeir	verða	opnari	og	ófeimnari	við	að	tjá	sig	innan	

skólastofunnar.	Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknar	sem	var	gerð	á	vegum	Sutton	
Sjóðsins	í	Englandi	er	árangursríkasta	og	öflugusta	leiðin	til	að	bæta	árangur	nemenda	að	

gefa	þeim	endurgjöf	sem	leiðir	til	aukinnar	færni	og	hugsunar	þeirra	(Beere	og	Broughton,	

2013).		

Viðmælendur	sögðust	horfa	öðruvísi	á	hrós	og	hvatningu	eftir	að	hafa	tileinkað	sér	

óbeina	markþjálfun	í	kennslu,	það	væri	mikilvægt	að	því	fylgdi	ástæða	sem	hvatti	
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nemendur	til	að	gera	betur.	Þeir	tækju	því	ábyrgðina	sjálfir	á	sínum	verkefnum	en	þarna	er	
verið	að	vísa	til	innri	stjórnrótar	nemenda	sem	markþjálfun	leggur	einmitt	áherslu	á	(Arnar	

Sigurgeirsson,	2011;	Beere	og	Broughton,	2013).	Aukin	trú	á	eigin	getu	er	líkleg	til	að	

styrkja	áhugahvöt	nemendans	og	rétt	hvatning	frá	skólakerfinu	getur	haft	áhrif	á	þessa	
þætti	(Elsa	Lyng	Magnúsdóttir	o.fl.,	2013;	Snowman	o.fl.,	2009).	Því	er	mikilvægt	að	

kennarar/markþjálfar	gefi	nemendum	sínum	ákveðið	rými	til	að	finna	út	sjálfir	hvað	hentar	

þeim	og	hvar	áhugasvið	þeirra	liggur.		

Í	niðurstöðum	kom	fram	hvernig	markþjálfun	fléttast	inn	í	skólastarfið.	Tveir	

viðmælendur	vinna	hjá	grunnskóla	sem	er	með	lotukerfi	og	býður	nemendum	uppá	

einkamarkþjálfun	tvisvar	sinnum	á	haustönn	og	tvisvar	sinnum	á	vorönn	og	einnig	er	boðið	

uppá	tvo	hópamarkþjálfunartíma.	Hinir	viðmælendurnir	hafa	verið	að	taka	að	sér	verkefni	í	
skólum,	verið	með	markþjálfun	í	lífsleikni	eða	sem	valfag.	Viðmælendur	voru	sammála	því	

að	markþjálfun	henti	vel	í	lífsleiknitímum	en	þá	sé	hægt	að	notast	við	hópamarkþjálfun	og	
vinna	með	sjálfsmyndir,	samskipti	og	styrkleika.	Þetta	er	án	efa	kjörin	leið	til	efla	jákvætt	
skólastarf	og	væri	notkun	PERMA	líkans	Seligmans	líklega	gagnlegt	til	að	vinna	með	í	

lífsleikni	þar	sem	fimm	þættir	þess	eiga	að	hjálpa	einstaklingum	við	að	blómstra	
(Borghildur	Sverrisdóttir,	2014;	Hefferon,	2011).	Jóna	og	Nanna	hafa	verið	með	kennara	í	

handleiðslu	í	formi	markþjálfunar	sem	getur	án	efa	fyrirbyggt	kulnun	og	brottfall	þeirra	úr	

starfi	en	handleiðsla	byggist	meðal	annars	á	faglegum	og	markvissum	samræðum	sem	

hjálpar	kennurum	við	að	ígrunda	eigið	starf	(Reykjavíkurborg,	2007).	Það	er	án	efa	
mikilvægt	að	kennarar	fái	handleiðslu	í	formi	markþjálfunar	þar	sem	það	getur	líklega	haft	

áhrif	á	starfsánægju	þeirra	og	haft	jákvæð	áhrif	á	starfsmannaveltu.	Það	kemur	fram	í	

sænsku	rannsókninni	(Assadi	o.fl.,2015;	Sydsvenskan,	2015)	að	með	því	að	fá	markþjálfun	
þróast	kennarar	í	starfi	og	þróa	kennsluhæfni	sína.	Þetta	hefur	einnig	jákvæð	áhrif	á	

námsárangur	nemenda.		

Viðmælendur	voru	sammála	um	þann	möguleika	að	nota	aðferðir	markþjálfunar	sem	

val	í	skólastarfi	en	þá	yrði	það	að	vera	valkvæmt	og	ekki	skylda.	Oftar	en	ekki	vita	
nemendur	ekki	hvað	þau	voru	að	velja	og	vilja	ef	til	vill	ekki	vera	í	þessum	tímum.	Það	komi	

því	niður	á	þeim	nemendum	sem	vilja	vera	í	þessum	tíma.	Í	skólastarfi	þarf	

kennari/markþjálfi	að	vera	meðvitaður	um	að	árangur	af	markþjálfun	næst	aðeins	ef	báðir	
aðilar	eru	viljugir	til	þess	að	taka	þátt.	Nemandi	er	líklegri	til	að	tileinka	sér	þær	hugmyndir	

eða	aðferðir	sem	koma	upp	ef	hann	fær	rými	til	að	finna	þær	sjálfur.	Því	er	mikilvægt	að	

hann	geri	sér	grein	fyrir	því	hvað	hugmyndarfræði	markþjálfunar	snýst	um	svo	hann	geti	

tekið	upplýsta	ákvörðun	um	hvort	hann	vilji	sækja	þessa	tíma	eða	fá	markþjálfun	innan	

skólans.	María	hafði	prófað	bæði	einstaklingsmarkþjálfun	og	hópamarkþjálfun	í	gegnum	

lífsleiknina	og	lagt	áherslu	á	markmiðasetningu.	Hún	talaði	um	að	10.bekkingar	hefðu	
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verið	ánægðir	og	fengið	mikið	útúr	þessum	tímum	þar	sem	þeir	eru	farnir	að	huga	að	
framtíðinni	og	hvað	tekur	við	eftir	grunnskólann.	Þeir	hafa	kannski	náð	þeim	aldri	þar	sem	

þeir	skilja	betur	hugmyndafræðina	á	bakvið	markþjálfun	og	eru	tilbúnir	til	að	öðlast	aukna	

sjálfsábyrgð.	Þeir	þurfa	að	taka	ákvörðun	hvert	stefnan	sé	tekin	og	hvað	þeir	vilja	starfa	við	
í	framtíðinni.	

5.3 Markmið	og	beiting	styrkleika	leiða	til	velferðar,	sjálfsábyrgðar	og	
sjálfræðis	

Í	viðtölunum	kom	sterkt	fram	að	markþjálfun	gæti	nýst	nemendum	í	skólastarfi	á	þann	
hátt	að	styðja	við	sjálfræði	þeirra	og	auka	sjálfsábyrgð.	Það	er	nauðsynlegt	fyrir	börn	og	

ungmenni	að	vita	hvert	þau	stefna	í	lífinu	og	fyrir	hvað	þau	standa.	Viðmælendum	fannst	

mikilvægt	að	þau	fyndu	svörin	sín	sjálf	og	að	þeim	væri	ekki	rétt	tilbúin	framtíð	en	

aðferðafræði	markþjálfunar	byggist	m.a.	á	því	að	hjálpa	einstaklingum	að	finna	sín	

markmið	og	upplifa	þau	verða	að	veruleika	(Háskólinn	í	Reykjavík,	e.d.;	Matilda	
Gregersdotter	o.fl.,	2013).	Tveir	viðmælendur,	Ari	og	Lára,	sögðu	að	í	þeim	grunnskóla	sem	

þau	starfa	hjá	væri	lögð	mikil	áhersla	á	markmiðasetningu	og	þar	á	meðal	sjálfsábyrgð	í	
námi.	Þessi	hugmyndafræði	samræmist	Aðalnámskrá	(2011)	sem	leggur	áherslu	á	að	skapa	
nemendum	í	skólum	aðstæður	til	heilbrigðra	lífshátta	sem	er	gert	með	því	að	efla	færni	

þeirra	í	m.a.	markmiðasetningu	svo	að	þau	geti	tekið	ábyrgar	og	upplýstar	ákvarðanir	í	
tengslum	við	eigið	sjálf.	Nemendur	sem	hafa	mikla	trú	á	eigin	getu	geta	haft	áhrif	á	innri	
áhugahvöt	sína,	sérstaklega	í	tengslum	við	að	ná	settum	markmiðum	og	er	því	hvatning	frá	

skólaumhverfinu	mikilvæg.	Sú	hvatning	getur	leitt	til	frekari	sjálfstiltrúr	og	sjálfsábyrgðar	í	
námi	(Elsa	Lyng	Magnúsdóttir	o.fl.,	2013;	Snowman	o.fl.,	2009).	

Jóna	talaði	um	að	markþjálfun	væri	gott	tæki	til	að	efla	sjálfstæði,	hjálpa	nemendum	að	

taka	ábyrgð	og	finna	styrkleika	sína.	Elísabet	og	María	voru	þessu	sammála	og	sögðu	að	
styrkleikar	hafi	áhrif	á	sjálfsábyrgð	og	það	væri	mikilvægt	að	nemendur	átti	sig	á	

áhugasviði	og	styrkleikum	til	að	öðlast	aukna	sjálfsábyrgð.	Þá	um	leið	gætu	þeir	sett	sér	

markmið	og	fundið	út	hvert	þeir	vilja	fara.	Til	að	nemendur	finni	sínar	leiðir	er	gott	að	efla	

hæfni	þeirra	í	samskiptum,	markmiðasetningu	og	ákvarðanatöku.	Það	er	hægt	að	gera	

með	markþjálfunarsamtölum	sem	beinast	að	því	að	efla	sjálfsvitund,	sjálfsþekkingu	og	
auka	sjálfsábyrgð	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015;	Matilda	Gregersdóttir	o.fl.,	2013).	

Sáttarkenningar	eiga	vel	við	hérna	sem	skilgreina	velferð	eftir	því	hvernig	fólk	telur	sig	hafa	

náð	þeim	markmiðum	sem	það	hefur	sett	sér	í	lífinu	(Ingibjörg	Vala	Kaldalóns,	2015).	Því	
má	segja	að	markmiðasetning	og	velferð	haldist	í	hendur	þar	sem	markþjálfasamtöl	hafa	

þau	markmið	að	aðstoða	fólk	við	að	ná	markmiðum	sínum	og	eru	því	að	stuðla	að	

velfarnaði	í	anda	sáttakenninga.	Niðurstöður	sýna	að	markþjálfun	virðist	efla	meðvitund	
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um	styrkleika	en	með	því	að	þekkja	sjálfan	sig	sem	er	hluti	af	sjálfræði,	getur	
einstaklingurinn	upplifað	vellíðan.	Farsældarkenningar	eiga	einnig	vel	við	þessar	

niðurstöður	þar	sem	þær	beinast	að	þessum	þáttum	sjálfsþekkingar	(Ingibjörg	Vala	

Kaldalóns,	2015).	Það	er	einnig	rík	samsvörun	með	þessum	þáttum	við	PERMA,	
velferðarkenningu	Martins	Seligmans	(Borghildur	Sverrisdóttir,	2014;	Hefferon,	2011)	sem	

bendir	m.a.	á	að	árangur	og	tilgangur	fyrir	því	sem	verið	er	að	gera	hafi	jákvæð	áhrif	á	

velferð.	Markþjálfun	virðist	vera	góður	stuðningur	við	sjálfræði	sem	er	ákveðin	hæfni,	
hæfni	til	að	taka	sjálfur	ákvarðanir	er	varða	líf	einstaklingsins	í	samræmi	við	eigin	

sannfæringu	(Roth	og	Deci,	2009).	Því	er	mikilvægt	að	bæði	kennarar	og	aðrir	sem	vinna	í	
skólastarfi	noti	jákvæð	samskipti	og	um	leið	aðferðafræði	markþjálfunar	sem	hvetur	
nemendur	til	að	taka	sjálfir	ábyrgð.		

Það	kom	fram	hér	að	ofan	að	þeir	þættir	í	kennsluháttum	sem	styrkja	við	sjálfræði	

nemenda	séu	samtalsaðferðir	sem	fela	í	sér	jákvæð	og	upplýsandi	samskipti	(Ingibjörg	Vala	
Kaldalóns,	2015).	Þetta	eru	einnig	sömu	þættir	og	lögð	er	áhersla	á	í	
markþjálfunarsamtölum.	Þrátt	fyrir	að	það	hafi	verið	gerðar	rannsóknir	á	samtalstækni	

sem	fela	í	sér	svipaða	þætti	og	aðferðafræði	markþjálfunar	vantar	fleiri	rannsóknir	sem	
einblína	eingöngu	á	markþjálfun	í	skólastarfi	og	áhrif	á	nemendur.	Rannsóknir	hafa	þó	

verið	gerðar	á	tengslum	markþjálfunar	við	sálfræðilega	þætti	(Curtis	og	Kelly,	2013;	Moen	

og	Skaalvik,	2009)	á	borð	við	sjálfræði,	hugrekki	og	sjálfstiltrú	en	þær	beinast	ekki	að	

nemendum	eða	skólastarfi.	Niðurstöður	væru	kannski	svipaðar	en	það	væri	áhugavert	að	
gera	stærri	rannsókn	um	aðferðina	og	tengsl	við	eflingu	styrkleika,	sjálfræði,	sjálfsábyrgð	

og	velferð.	Í	þróunarverkefninu	í	Osló	(Riis	og	Kristiansen,	2008)	var	notuð	markþjálfun	til	

að	efla	innri	áhugahvöt	og	sjálfsábyrgð	nemenda,	það	gekk	vel	og	nemendafjöldinn	
margfaldaðist	á	tólf	árum.	Þetta	segir	mikið,	nemendur	vilja	vera	í	skólaumhverfi	sem	

styrkir	og	eflir	einstaklinginn.	Markþjálfun	reynist	því	vel	í	að	rækta	styrkleika	nemenda	á	
borð	við	sjálfstiltrú	en	rannsóknir	sýna	(Govindji	og	Linley,	2007)	að	þekking	á	styrkleikum	
og	notkun	þeirra	tengdust	velferð	nemenda.	Þegar	horft	er	á	þessar	niðurstöður	má	sjá	að	

þær	tengjast	innbyrðis	og	í	samræmi	við	sjálfsákvörðunarkenningar	sem	telja	að	forskriftin	

að	velferð	sé	meðal	annars	sjálfsett	markmið	og	sjálfræði.	Ef	notuð	er	markþjálfun	innan	

skólastarfs	þá	leitast	hún	við	því	að	hjálpa	nemendum	að	setja	sér	markmið	sem	eru	í	

samræmi	við	þeirra	eigin	vilja	og	sannfæringu.	Með	því	að	setja	sér	markmið	og	uppfylla	
þau	geta	nemendur	fundið	fyrir	aukinni	vellíðan.	Með	því	að	efla	styrkleika	finna	

nemendur	einnig	fyrir	auknu	sjálfræði	og	sjálfsábyrgð.	Þeir	verða	sterkari,	tilbúnari	til	að	

taka	ábyrgð	á	sjálfum	sér	og	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir.	Þar	af	leiðandi	verður	getur	
nemandinn	orðið	hamingjusamari.	
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5.4 Stuðningur	við	einstaklingsmiðað	nám	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	viðmælendur	telja	að	aðferðir	markþjálfunar	geti	

aðstoðað	kennara	við	að	átta	sig	á	hvar	þeir	geta	mætt	mismunandi	þörfum	nemenda	í	
námi.	Aðferðir	markþjálfunar	geta	því	aðstoðað	við	að	mæta	þeim	kröfum	sem	

Aðalnámskrá	(2011)	gerir	varðandi	einstaklingsmiðað	nám	en	samkvæmt	henni	eiga	

nemendur	rétt	á	námi	við	hæfi	í	grunnskólum	og	sveitarfélögin	eiga	að	sjá	þeim	fyrir	
viðeigandi	námstækifærum.	Það	er	mikilvægt	að	skólinn	taki	mið	af	þörfum	nemenda	á	

einstaklingsbundinn	hátt	og	leyfi	nemendum	að	njóta	styrkleika	sinna	og	fá	rými	fyrir	

áhugasvið	þeirra	í	skólastarfi.	Með	því	að	gefa	aukið	svigrúm	fyrir	áhugasvið	gefst	tækifæri	

til	að	vinna	út	frá	styrkleikum	og	áhuga	og	þar	með	að	byggja	upp	jákvæða	sjálfsmynd.	
Ennfremur	snýst	fagmennska	kennara	um	velferð	nemenda	og	er	ein	af	skyldum	þeirra	að	

veita	þeim	tækifæri	til	að	örva	starfsgleði	og	frjóa	hugsun.	Einnig	eiga	þeir	að	veita	

nemendum	hvetjandi	námsumhverfi	með	markvissum	samskiptum	sem	bæta	hæfni	þeirra	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	almennur	hluti,	2011).	Margrét	og	Nanna	sögðu	að	almennt	sé	

verið	að	hugsa	út	frá	þörfum	nemenda	með	því	að	efla	þá	og	hjálpa	við	að	finna	út	hvað	
virkar	best	fyrir	hvern	og	einn,	það	sem	hentar	einum,	hentar	ekki	öðrum.	Jóna	talaði	um	

mikilvægi	þess	að	spyrja	spurninga	á	við	„Hvernig	er	best	fyrir	þig	að	gera	hlutina?“	Þetta	

samræmist	2.	grein	laga	um	grunnskóla	(Lög	um	grunnskóla,	91/2008)	sem	leggur	áherslu	

á	að	stuðla	að	alhliða	þroska	allra	nemenda	og	því	sé	nám	á	forsendum	hvers	og	eins	í	
hvetjandi	námsumhverfi	þar	sem	þeir	geta	notið	hæfileika	sinna	og	fundið	til	öryggis.	Nám	

í	grunnskóla	á	einnig	að	taka	mið	af	persónugerð,	áhugasviði,	getu,	þroska	og	hæfileikum	

hvers	og	eins.	Kennari	á	að	leggja	þessi	atriði	til	grundvallar	við	skipulag	kennslu	og	
skólastarfs	og	ber	að	kynnast	hverjum	nemenda	sem	hann	kennir	og	meta	stöðu	hans	í	

námi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	almennur	hluti,	2011).	Nanna	talaði	um	að	það	væri	
mikilvægt	að	nemendur	væru	með	sterka	sjálfsmynd	og	meðvitaðir	um	það	að	vera	ekki	
jafnir	á	öllum	sviðum	í	náminu.	Þetta	þýðir	að	skólaumhverfið	þarf	að	vera	hvetjandi	og	

opið	fyrir	því	að	nemendur	geti	lært	að	þekkja	sig	og	efla	styrkleika	sína	(Linley,	2008).	Í	

Aðalnámskrá	(2011)	kemur	fram	að	skapa	þurfi	nemendum	aðstæður	til	heilbrigðra	

lífshátta	og	er	það	gert	með	því	að	efla	færni	þeirra	í	ákvarðanatöku,	samskiptum,	

markmiðasetningu,	streitustjórnun	og	uppbyggingu	sjálfsmyndar.	Þetta	eru	jafnframt	
sömu	þættir	og	lögð	er	áhersla	á	í	markþjálfunarsamtölum.	Um	leið	og	nemendur	öðlast	

sjálfstiltrú,	upplifa	þeir	sig	einnig	hæfa	og	sjálfræði	þeirra	og	þátttaka	eykst	í	skólastarfi.	

Samkvæmt	PERMA,	velferðarkenningunni	upplifir	einstaklingurinn	jákvæðar	tilfinningar	og	
flæði	ef	hann	tekur	þátt	í	verkefnum	sem	hentar	styrkleikum	og	hæfileikum	hans	

(Borghildur	Sverrisdóttir,	2014;	Hefferon,	2011).	Því	þurfa	nemendur	nám	og	verkefni	sem	

hentar	þeim	og	námskröfur	þurfa	að	vera	hæfilega	miklar	(Reeve,	2006).	Kennarar	styðja	
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við	sjálfræði	nemenda	með	því	að	leyfa	þeim	að	taka	sjálfir	ákvarðanir	um	nám	sitt	og	
skapa	þeim	aðstæður	þar	sem	þeir	geta	lært	á	þann	hátt	sem	þeim	finnst	best	(Assor,	

Kaplan	og	Roth,	2002).	Lára	og	Ari	sögðu	að	starfshættir	þess	grunnskóla	sem	þau	starfa	í	

byggist	á	hugmyndafræði	einstaklingsmiðaðs	náms.	Hver	nemandi	vinnur	á	sínum	hraða	
og	setur	sér	sín	eigin	markmið	sem	gerir	kennurum/markþjálfum	auðvelt	fyrir	að	nota	

markþjálfun	samhliða	náminu	þar	sem	það	byggist	á	markmiðum	hvers	og	eins	nemenda.	

Þau	sögðu	ennfremur	að	grunnskólinn	notist	ávallt	við	markþjálfun	og	að	aðferðin	ásamt	
einstaklingsmiðuðu	námi	væri	rauði	þráðurinn	hjá	þeim.	

Viðmælendur	sögðu	að	samræmd	próf	samræmist	ekki	einstaklingsmiðuðu	námi	og	

töldu	þau	eiga	þátt	í	því	að	brjóta	niður	sjálfstraust	nemenda.	Ef	þeir	standa	sig	ekki	vel	á	

þessum	prófum	hefur	það	án	efa	áhrif	á	sjálfstiltrú	og	sjálfræði	þeirra	í	námi	en	sýnt	hefur	
verið	fram	á	að	tengsl	einstaklingsmiðaðs	náms	við	sjálfstiltrú	eru	skyld	sjálfræði	(Pajaras,	

2006).	Starfshættir	sem	stuðla	að	einstaklingsmiðuðu	námi	eru	taldir	hafa	jákvæðari	áhrif	
á	trú	á	eigin	getu	en	það	hefðbundna	samkeppnisumhverfi	sem	er	ríkjandi	í	skólastarfi.	Því	
er	mikilvægt	að	starfshættir	skólanna	samræmist	kröfum	Aðalnámskrár	um	

einstaklingsmiðað	nám	þar	sem	minna	væri	um	samanburð	á	milli	nemenda	og	þeir	læra	
að	setja	sér	eðlilegar	kröfur	um	viðmið	og	miða	við	sig	sjálfa	(Pajaras,	2006).		

5.5 Efling	skólasamfélagsins	
Það	kom	fram	í	viðtölum	rannsóknarinnar	að	viðmælendur	töldu	markþjálfun	geta	verið	
hluta	af	skólaþróun	eða	starfsþróun	kennara	og	notkun	hennar	í	skólastarfi	getur	byggst	á	
samvinnu	og	jafningjastuðningi	á	meðal	þeirra.	Viðmælendur	töldu	að	aðferðin	geti	nýst	til	

að	styrkja	kennara	og	gera	þá	hæfari	til	þess	að	taka	þátt	í	eflingu	og	þróun	á	
lærdómssamfélaginu.	Með	eflingu	þess	er	lögð	áhersla	á	starfsþróun	kennara,	

skólastjórnenda	og	annarra	sem	viðkoma	skólanum	og	styrkir	það	einnig	skóla	til	árangurs	

og	umbóta.	Í	góðu	lærdómssamfélagi	eru	starfsmenn	skólans	sífellt	að	bæta	við	sig	nýrri	

þekkingu	og	reynslu	sem	kemur	með	samvinnu	þeirra	á	milli	(Stoll	o.fl.,	2006).	Með	því	að	
notast	við	aðferðina	í	skólastarfi	er	hægt	að	stuðla	að	markvissum	jafningjastuðningi	sem	

er	mikilvægur	og	er	leið	í	starfsþróun	kennara	til	að	hvetja	til	breytinga	og	styrkja	hæfni	

þeirra	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013).	Markþjálfun	í	skólastarfi	getur	því	verið	sterkur	
þáttur	í	því	að	viðhalda	og	styðja	við	jafningjastuðning	innan	skólans.	Samvinna	kennara	

skiptir	miklu	máli	í	góðu	lærdómssamfélagi	og	er	það	mikilvægt	að	spegla	starfshætti	hjá	

hvor	öðrum	og	gefa	jákvæða	endurgjöf.	Af	því	læra	kennarar	og	geta	nýtt	sér	þá	nýja	

þekkingu	í	kennslu.	Rannsóknir	sýna	að	markþjálfun	sem	veitir	kennurum	endurgjöf	á	

kennslu	þeirra	og	stuðlar	að	sjálfsskoðun	séu	að	reynast	vel	(Rhodes	og	Beneicke,	2002).	

Það	eru	þó	ekki	margar	rannsóknir	sem	sýna	fram	á	árangur	markþjálfunar	í	eflingu	
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lærdómssamfélagsins	en	það	kemur	fram	í	bók	Beere	og	Broughton	(2013)	að	aðferðin	
styðji	og	styrki	kennara	í	starfi	sínu	sem	getur	átt	stóran	þátt	í	þróun	og	eflingu	

lærdómssamfélagsins.	Í	rauninni	getur	markþjálfun	farið	bæði	fram	í	skólastofu	í	kennslu	

eða	í	samvinnu	þeirra	á	milli	en	mikilvægt	er	að	tileinka	sér	aðferðina	í	skólastarfi	svo	að	
kennarar	læri	af	hvor	öðrum,	eflist	og	fái	stuðning	í	starfi	(Sergiovanni,	2009).	

Viðmælendur	töluðu	um	að	markþjálfanám	kennara	og	samvinna	gæti	eflt	starfsfærni	

þeirra	og	komið	í	veg	fyrir	kulnun	í	starfi.	Nanna	nefndi	sérstaklega	að	það	væri	gott	fyrir	
kennara	að	fá	markþjálfa	sem	hefur	reynslu	af	kennarastarfi	í	kennslustund	til	að	fylgjast	

með	kennslunni	og	gefa	endurgjöf	á	kennsluhættina.	Hún	nefndi	einnig	að	það	væri	
gagnlegt	að	mynda	teymi	með	þetta	í	huga	til	að	efla	starfsfærni	og	koma	í	veg	fyrir	að	
kennarar	upplifðu	kulnun.Með	því	að	horfa	á	starf	kennarans	og	veita	endurgjöf	er	hægt	

að	rannsaka	spurningar	sem	vakna,	veita	gagnrýni	og	í	sameiningu	finna	árangursríkar	

kennsluaðferðir.	Það	er	því	mikilvægt	að	rjúfa	einangrun	kennara	í	starfi	og	að	þeim	sé	
gefið	tækifæri	á	því	að	ígrunda	sitt	daglega	starf	í	samvinnu	við	aðra	og	um	leið	skapa	

sameiginlega	framtíðarsýn	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2013).	Margrét	nefndi	að	hún	
hefði	upplifað	kulnun	í	starfi	en	hefði	þá	lært	markþjálfun	og	sneri	aftur	til	kennslu	fimm	
árum	seinna	og	þá	á	nýjum	forsendum	sem	kennari.	Margrét	talaði	um	að	kennarar	hefðu	

á	einhvern	hátt	lært	markþjálfun	í	námi	sínu	en	hefðu	ekki	kunnáttu	í	að	beita	aðferðinni.	
Allison	og	Harbour	(2009)	telja	að	margir	kennarar	séu	að	nota	markþjálfun	án	þess	að	

gera	sér	grein	fyrir	því	en	stóra	spurningin	sé	sú,	hvernig	þeir	geti	stuðlað	að	samskonar	
færni	hjá	öðrum	kennurum.	Með	því	að	læra	markþjálfun	verður	færnissvið	þeirra	stærra	
og	meira	sem	gerir	þeim	kleift	að	stuðla	að	því	að	fleiri	kennarar	tileinka	sér	markþjálfun.	

Innleiðing	markþjálfunar	í	skólastarf	felst	einmitt	í	því	að	ákveðnir	kennarar	læra	
markþjálfun	og	vinna	svo	markvisst	að	því	að	kynna	aðferðina	fyrir	öðrum	og	markþjálfa	

hvorn	annan.	Þá	um	leið	verða	þeir	sjálfbærir	innan	skólans.	Tveir	viðmælendur,	Jóna	og	

Nanna	töluðu	um	ávinning	þess	að	innleiða	markþjálfun	í	íslenskt	skólakerfi	en	rannsóknir	
sýna	að	ávinningur	með	markþjálfanámi	kennara	er	að	þeir	verða	virkari	í	skólastarfi,	fá	

stuðning,	hvatningu	og	verða	um	leið	sjálfbærir	innan	skólans	(Beere	og	Broughton,	2013;	

Riis	og	Kristiansen,	2008;).	Einnig	sýna	niðurstöður	að	innleiðing	markþjálfunar	í	skólastarf	

hefur	haft	jákvæð	áhrif	á	starfsánægju	kennara,	jafnframt	innri	áhugahvöt	og	sjálfsábyrgð	
nemenda	(Assadi	o.fl.,	2015;	Curtis	og	Kelly,	2013;	Sydsvenskan,	2015).	

Viðmælendur	voru	með	hugmyndir	um	markþjálfun	sem	viðbót	við	stoðþjónustu	

skólanna.	Þeir	töldu	að	það	gæti	gagnast	nemendum	sem	þyrftu	á	hjálp	að	halda	við	að	

ræða	sín	markmið	og	að	ná	þeim	markmiðum.	Það	myndi	hjálpa	þeim	við	að	eflast	og	væri	
stuðningur	við	sjálfræði	þeirra.	Kaplan	og	Assor	(2012)	hafa	bent	á	að	samræður	á	milli	

nemenda	og	kennara/markþjálfa	geti	stutt	við	sjálfræði.	Þær	samræður	fela	í	sér	
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hvatningu	til	sjálfstæðrar	hugsunar,	þýðingu	námsgreina	og	námsins	sjálfs	í	ljósi	
framtíðarmarkmiða	og	áhugamála	nemenda,	hver	valmöguleiki	þeirra	er	í	námi	og	að	

nemendum	sé	heimilt	að	gagnrýna	námið	og	skólastarfið.	Þetta	gæti	verið	áhrifaríkt	fyrir	

þá	nemendur	sem	eru	ekki	með	yfirgripsmikil	vandamál	heldur	þurfa	aðeins	á	því	að	halda	
að	fá	ákveðin	bjargráð	til	eflingar	á	ákveðnum	sviðum.	Þrátt	fyrir	að	markþjálfun	er	ekki	

lögverndað	starfsheiti	er	mikilvægt	að	markþjálfun	haldist	fagleg	og	sé	notuð	af	fagfólki	

sem	þekkir	bæði	skólakerfið	og	hafi	ákveðna	sérþekkingu	(Matilda	Gregersdotter	o.fl.,	
2013).	María	hafði	sterkar	skoðanir	á	faglegum	þætti	markþjálfunar	og	taldi	það	vera	

mikilvægt	að	viðhalda	sérþekkingu	og	gæðum	innan	skólakerfisins.	Hún	sagði	að	það	væri	
nauðsynlegt	að	markþjálfar	sem	vinna	innan	veggja	skólanna	væru	með	reynslu	af	
skólastarfi,	væru	menntaðir	kennarar	eða	hefðu	sérfræðikunnáttu	sem	nýtist	innan	

skólastarfs.	Það	gæti	verið	hættulegt	að	einstaklingur	sem	hefði	einungis	menntun	sem	

markþjálfi	ynni	með	viðkvæm	málefni	þar	sem	foreldrar	og	nemendur	eiga	í	hlut.	Því	er	
mikilvægt	að	þeir	markþjálfar	sem	vinna	í	skólastarfi	hafi	bakgrunn	á	borð	við	sálfræði,	

kennslu,	félagsráðgjöf,	þroskaþjálfun	eða	uppeldis	og	menntunarfræði	ef	upp	koma	mál	
sem	þarfnast	sérfræðiþekkingar.	Það	er	ekki	nóg	að	aðferðin	sæki	í	samtalsaðferðir	ólíkra	
sviða	á	borð	við	sálgreiningu,	félagsráðgjöf	eða	sálgæslu	(Applebaum,	1982)	því	oft	á	

tíðum	koma	upp	mál	hjá	nemendum	sem	þurfa	á	sérþekkingu	annarra	fagstétta	að	halda	
og	því	mikilvægt	að	markþjálfi	geti	gert	sér	grein	fyrir	því	hvenær	þurfi	að	kalla	til	

sérfræðiálits.	Þar	sem	markþjálfar	eru	ekki	meðferðaraðilar	(Applebaum,	1982)	er	því	
nauðsynlegt	að	árangursrík	teymisvinna	fari	fram	innan	stoðþjónustu	skólanna	og	allir	sem	
vinna	innan	hennar	geti	beint	einstaklingum	í	rétta	átt.	Það	er	því	mikilvægt	að	boðið	sé	

uppá	einstaklingsmiðaða	stoðþjónustu	þar	sem	það	eru	mismunandi	þarfir	hjá	hverjum	og	
einum	nemanda.	

5.6 Styrkleikar	og	takmarkanir	rannsóknarinnar		
Styrkleikar	rannsóknarinnar	eru	nokkrir.	Fyrst	ber	að	nefna	rannsóknaraðferðina	sem	er	

notuð	til	að	nálgast	viðfangsefnið.	Rannsóknaraðferðin	er	eigindleg	sem	nýtist	vel	þegar	

skoða	á	upplifun	einstaklinga	á	ákveðnu	fyrirbæri.	Aðferðin	veitir	góða	möguleika	á	að	

skoða	hvernig	fólk	hagar	sér	og	hvernig	það	sér	sig	sjálft	í	umhverfinu.	Hún	spyr	„af	hverju“	

og	„hvernig“.	Niðurstöður	eru	því	á	þrengra	sviði	og	meira	á	dýptina	og	því	lýsandi	fyrir	
þær	aðstæður	sem	verið	er	að	skoða	(Lichtman,	2013).	Því	er	gott	að	nota	þessa	

rannsóknaraðferð	þegar	skoða	á	upplifun	og	reynslu	markþjálfa	á	því	að	nota	markþjálfun	í	

skólastarfi	og	hvernig	þeir	telja	sig	geta	beitt	aðferðinni	í	skólastarfi.	Þar	sem	opin	viðtöl	
voru	notuð	gaf	það	mér	færi	á	að	komast	að	fleiru	en	bara	því	sem	einskorðast	við	

rannsóknarspurningarnar.	Ekki	er	vitað	til	þess	að	áður	hafi	verið	gerð	eigindleg	rannsókn	
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á	markþjálfun	í	skólastarfi	og	því	hefur	rannsóknin	nýsköpunargildi.	Rannsóknin	er	einnig	
mikilvæg	þar	sem	unnið	er	markvisst	að	því	að	koma	markþjálfun	frekar	inn	í	skólakerfið	

og	því	gott	að	vita	hvað	aðferðin	getur	gefið	af	sér.		

Takmarkanir	rannsóknarinnar	eru	að	túlkun	niðurstaðna	er	huglægt	mat	mitt	þar	sem	

ég	túlka	upplifun	og	reynslu	viðmælenda	minna.	Það	sem	mér	finnst	áhugavert	getur	verið	

að	aðrir	taki	ekki	eftir.	Því	er	hægt	að	túlka	þær	á	marga	vegu.	Mín	persónulega	reynsla	af	

markþjálfun	og	því	að	vera	sjálf	markþjálfi	hlýtur	að	hafa	áhrif	á	túlkun	mína	og	því	getur	
það	haft	áhrif	á	hvernig	ég	túlka	þeirra	upplifun.	Þar	sem	rannsóknin	er	eigindleg	er	ekki	

hægt	að	alhæfa	um	niðurstöður	en	þó	gefa	þær	ákveðna	vísbendingu	um	hvernig	verið	er	

að	nota	markþjálfun	í	skólastarfi	og	hvernig	hægt	er	að	nýta	aðferðir	hennar	þar.	Það	getur	

takmarkað	rannsóknina	hversu	fáir	viðmælendur	eru,	en	í	þessari	rannsókn	voru	þeir	átta	
talsins.	Það	þarf	því	að	hafa	í	huga	að	niðurstöðurnar	eiga	aðeins	við	um	þessa	átta	

viðmælendur	og	getur	það	gefið	einhæfa	mynd	af	markþjálfun	í	skólastarfi.	Það	er	einnig	
takmörkun	að	hér	er	einungis	túlkað	sjónarhorn	markþjálfanna	af	öðrum	markþjálfa,	sem	
segir	lítið	um	raunverulegan	árangur	aðferðarinnar.	Viðhorf	annarra	starfstétta	í	skólunum	

um	gagnsemi	aðferðarinnar	getur	því	verið	allt	annað.	Því	má	segja	að	sjónarhornið	sé	
þröngt.		

Það	eru	fáar	rannsóknir	til	um	markþjálfun	í	skólastarfi.	Þrátt	fyrir	það	hafa	verið	

þróunarverkefni	í	gangi	þar	sem	kennurum	eru	kenndar	aðferðir	markþjálfunar	og	einnig	

hafa	verið	gerðar	rannsóknir	á	jákvæðum	og	hvetjandi	samtalsaðferðum	í	skólastarfi	sem	
einmitt	markþjálfun	byggist	á.	Auk	þess	hafa	einhverjar	rannsóknir	verið	gerðar	á	áhrifum	
markþjálfunar	á	sálfræðilega	þætti	á	borð	við	sjálfstiltrú	og	sjálfsákvörðun.	Því	er	það	

mikilvægt	viðfangsefni	að	skoða	enn	frekar	markþjálfun	í	skólastarfi,	hvernig	verið	er	að	
beita	aðferðum	hennar	þar	og	á	ungmenni	og	hvernig	hægt	er	að	nýta	markþjálfun	í	

skólastarfi.		
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6 Lokaorð	

Það	kom	fram	í	inngangi	að	val	á	rannsóknarverkefni	mínu	á	rætur	að	rekja	til	áhuga	míns	

á	velferð	barna	og	unglinga.	Með	því	að	læra	markþjálfun	hef	ég	séð	með	eigin	augum	og	
upplifað	hvað	markþjálfun	er	kröftugt	verkfæri.	Það	að	nota	aðferðina	bæði	í	samskiptum	

og	í	starfi	hefur	gert	mikið	fyrir	mig	og	því	var	áhugavert	að	gera	rannsókn	á	markþjálfun	

og	velfarnað	í	skólastarfi	sérstaklega	í	ljósi	þess	að	unnið	er	markvisst	að	því	að	koma	
markþjálfun	frekar	inn	í	skólastarf	og	gott	að	vita	hvað	aðferðin	getur	gefið	af	sér.	

Rannsóknin	gefur	innsýn	í	upplifun	og	reynslu	markþjálfa	á	því	að	nota	markþjálfun	í	

skólastarfi	og	hvernig	þeir	telja	sig	geta	notað	aðferðina	á	því	sviði.	Einnig	sýnir	hún	fram	á	

hvernig	markþjálfun	í	skólastarfi	getur	eflt	velfarnað	og	sjálfræði	nemenda	sem	og	styrkt	

kennara	til	að	vera	hæfari	í	að	taka	þátt	í	eflingu	lærdómssamfélags	skólans.	Auk	þess	
varpar	rannsóknin	ljósi	á	hvernig	markþjálfun	getur	aðstoðað	við	að	mæta	kröfum	

Aðalnámskrár	um	einstaklingsmiðað	nám.	Viðmælendur	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	

markþjálfar	og	notast	við	aðferðir	markþjálfunar	í	skólastarfi.	Helstu	niðurstöður	
rannsóknarinnar	sýna	að	upplifun	og	reynsla	viðmælenda	á	því	að	öðlast	markþjálfafærni	

væri	jákvæð	og	að	þeir	fyndu	fyrir	bættri	samskiptahæfni	bæði	í	einkalífi	og	starfi.	Þá	
nefndu	þeir	helst	spurningartæknina	sem	einkennist	af	opnum	og	kröftugum	spurningum	
og	svo	mikilvægi	jákvæðrar	endurgjafar.	Niðurstöður	svöruðu	rannsóknarspurningunum	

fjórum	og	komu	samt	sem	áður	skemmtilega	á	óvart.	Þar	má	nefna	hugmyndir	þeirra	um	

markþjálfun	sem	hluta	af	stoð	-og	sérfræðiþjónustu	skólanna	og	mikilvægi	þess	að	vera	
fagleg	og	notuð	af	fagfólki	sem	þekkir	skólakerfið.	Ég	er	þessu	sammála	enda	hefur	það	

verið	mér	mikilvægt	að	hafa	einnig	sérfræðikunnáttu	sem	gagnast	mér	í	starfi	mínu	með	

börnum	og	unglingum.		

Rannsóknin	er	framlag	mitt	til	þeirra	rannsókna	sem	liggja	fyrir	um	markþjálfun	og	tel	

ég	hana	vera	mikilvæga	viðbót	við	þær	rannsóknir	sem	til	eru.	Niðurstöðurnar	geta	nýst	

öðrum	markþjálfum	sem	vinna	í	skólastarfi	og	jafnframt	kennurum	sem	vilja	þróast	í	starfi.	
Það	er	mín	von	að	niðurstöðurnar	nýtist	í	auknum	skilningi	á	hugmyndafræði	

markþjálfunar,	hvernig	hún	getur	nýst	í	skólastarfi	og	hver	ávinningurinn	er	af	því	að	

innleiða	aðferðir	hennar	í	íslenskt	skólakerfi.	Ég	tel	að	allir	myndu	græða	á	því,	nemendur,	

kennarar,	foreldrar	og	annað	starfsfólk	skólanna.	
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