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Ágrip 

Rannsóknarskýrsla þessi er lokaverkefni til B.Ed.- gráðu í grunnskólakennslu við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið þessarar rannsóknarskýrslu er að varpa ljósi á 

þá orðræðu sem hefur myndast um endurtekningu á námskeiðum í kennaranáminu og þá 
sérstaklega á meistarastigi. Leitast verður eftir að fá svör við því hvort um endurtekningu sé 

að ræða, hvar þessa endurtekningu er að finna í náminu og í hverju hún er fólgin. Fræðilegi 

bakgrunnur skýrslunnar inniheldur nokkra undirkafla um kennaramenntunina í gegnum árin, 

lög og reglugerðir, skipulag, inntak kennaranámsins, lengingu námsins í fimm ár og fyrri skrif 

um endurtekningu í kennaranáminu. 

Spurningalisti með opnum spurningum var sendur til allra fimmta árs nemenda sem 

höfðu lokið B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum. 62 nemendum var boðin þátttaka og 

voru einungis 11 sem svöruðu spurningalistanum og sendu hann til rannsakenda. 
Meginniðurstöður eru þær að svör þátttakanda voru að mörgu leyti einróma um að 

töluverða endurtekningu megi finna í námskeiðum kennaranámsins. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er skrifuð til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskóla Íslands. Ástæðan fyrir vali 

þessa viðfangsefnis kviknaði út frá orðræðu sem myndaðist meðal kennaranema um 
endurtekningu í námskeiðum í kennaradeildinni. Því vildum við kafa dýpra í þá orðræðu og 

sjá niðurstöður. Okkur er annt um kennaranámið og vildum leggja okkar af mörkum til þess 

að reyna að bæta það. 

Við viljum koma sérstökum þökkum til leiðbeinandans okkar, Lilju M. Jónsdóttur, 

fyrir alla þá hjálp sem hún veitti okkur og hugmyndirnar sem hún gaf okkur til þess að vinna 

með þetta viðfangsefni. Einnig viljum við þakka ættingjum okkar sem komu að ritgerðinni á 

einhvern hátt, hvort sem það var með leiðbeiningum, stuðningi eða hvatningu. 
Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 
missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 
Reykjavík, 9.maí 2019 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hefur kennaramenntun verið í brennidepli í samfélaginu sökum 

róttækra breytinga sem hafa átt sér stað. Þar hafa vaknað margar spurningar og mikið verið 

rætt um hvernig bæta megi kennaramenntunina. Margar rannsóknir hafa verið settar fram 

sem hafa gefið til kynna að ýmsu sé ábótavant í náminu. Endurtekning í námskeiðum frá 

grunnnámi yfir í meistaranám er eitt af því sem hefur sprottið upp í umræðu um 

kennaramenntun en þó hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir sem sýna fram á hvar þessi 

endurtekning liggur og í hverju hún er fólgin. Endurtekning er lykilhugtak þessarar 

rannsóknarskýrslu og verður leitað eftir svörum um hvar þessa endurtekningu í 

kennaranáminu við Háskóla Íslands er að finna.  

Ástæða þess að við veljum þetta viðfangsefni er sú þráláta umræða sem borið 
hefur á að undanförnu varðandi endurtekningu í kennaranáminu. Í þeim rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á viðhorfum kennaranema til kennaranámsins kemur orðið 

endurtekning oft fyrir en aldrei er skilgreint nánar hvar hún er né heldur í hverju hún er 
fólgin. Okkur þykir þetta afar áhugavert og ákváðum við því að gera rannsókn sem byggir 

á spurningakönnun til þess að komast að þessu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvað meistaranemar í fimm 
ára grunnskólakennaranámi hafa að segja um hugsanlega endurtekningu í náminu og 
einnig hvað þeim finnist jákvætt og ábótavant í náminu. Til þess að komast að því hvort 

og þá hvar endurtekningu er að finna í kennaranámi við Háskóla Íslands verður 

spurningakönnun lögð fyrir fimmta árs meistaranema. Könnunin inniheldur bæði opnar 
og lokaðar spurningar og verður leitast við að fá svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Er endurtekningu að finna í kennaranáminu? Ef svo er, í hvaða 

áföngum er hún og í hverju er hún fólgin?  

Áður en hafist verður handa við spurningakönnunina verður kafað í fyrri 
rannsóknir um það sem fræðimenn hafa skrifað um efnið til þess að fá innsýn í það sem 
áður hefur verið rannsakað og skrifað um skipulagningu kennaranáms og hugsanlega 

endurtekningu. Fjallað verður almennt um grunnskólakennaranámið, skipulag, lög og 
reglugerðir og þróun þess. Einnig verður farið út fyrir landsteinana og skoðað hvernig 
kennaranáminu er háttað annars staðar í heiminum. Þá verður greint frá svörum 

þátttakenda úr spurningakönnuninni og kafað í svör þeirra. Í könnuninni verða bæði 
opnar og lokaðar spurningar notaðar til þess að fá dýpri og ítarlegri niðurstöður úr 
rannsókninni. 

Niðurstöðukaflinn inniheldur fjóra undirkafla. Hver kafli inniheldur spurningar og 
svör þátttakenda úr spurningakönnuninni sem lögð var fyrir kennaranema á 
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meistarastigi. Í lok hvers kafla verður gerð samantekt og umræða þar sem höfundar 

greina niðurstöður út frá sínum sjónarmiðum og fræðilegra heimilda.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um kennaranámið, skipulag, lengingu og hvað fræðin 

segja um hvað eigi að kenna. Í lokin verður komið inn á þá umræðu sem hefur myndast um 

endurtekningu í meistaranáminu á síðastliðnum árum. 
 

2.1 Almennt um grunnskólakennaranámið 

Kennaranám á Íslandi hefur tekið þó nokkrum breytingum allt frá byrjun 20. aldar. Fram 

kemur í Aldarspeglinum (Svanhildur Kaaber, Heiðrún Kristjánsdóttir, Helgi Skúli 
Kjartansson, Kristín Indriðadóttir, Ólöf Garðarsdóttir og Sigríður Pétursdóttir, 2008, bls. 

14-38) þá var Kennaraskólinn settur á laggirnar árið 1908 og var hann sambærilegur 

gagnfræðinámi að því leyti að ekki var skylda að hafa lokið neinu námi til að öðlast 
inngöngu. Eftir því sem leið á öldina urðu kröfurnar um inntöku í skólann meiri og var 

Kennaraháskóli Íslands stofnaður árið 1971 og færðist námið þar með yfir á háskólastig. 

Árið 2008 sameinaðist Kennaraháskólinn Háskóla Íslands og varð að Menntavísindasviði, 
sem er eitt af fræðasviðum hans. Enn var kennaranámið lengt og nú um tvö ár, er það 

varð að fimm ára námi til meistaragráðu með lögum árið 2008 (Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla) og 
útskrifaðist fyrsti hópurinn sumarið 2014. 

Strax í grunnnáminu velja nemendur sér það kjörsvið sem þeir hafa áhuga á að 
sérhæfa sig í. Nemendur sækja síðan námskeið sem tilheyra kjörsviðinu ásamt 

skyldunámskeiðum námsins. Grunnnáminu lýkur á þremur árum þar sem nemendur 
þurfa að ljúka við 180 einingar til að brautskrást með B.Ed. gráðu. Að því loknu tekur við 

tveggja ára meistaranám en þá þurfa nemendur að ljúka við 120 einingar til að útskrifast 

með M.Ed. gráðu og kennsluréttindi. Þeir sem velja sér Deild faggreinakennslu og Deild 
kennslu- og menntunarfræði og útskrifast með meistarapróf þaðan fá leyfisbréf til að 

kenna í grunnskólum (Háskóli Íslands, e.d.).  

Aðsókn í kennaranám breytist með hverju ári. Hæðir og lægðir eru áberandi 
þegar horft er á myndrit í grein Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur og Amalíu Björnsdóttur 

(2018) um fjölda brautskráðra nemenda með B.Ed. gráðu og M.Ed. gráðu í 

grunnskólakennarafræðum frá árinu 1995 til ársins 2016. Rannsókn þeirra sýnir 

minnkandi aðsókn í grunnskólakennaranám eftir að lenging námsins varð að veruleika. 

Þó fjölgaði nýnemum aftur í grunnnáminu árið 2017. En eins og þeir Helgi Eyjólfur 

Eiríksson og Stefán Hrafn Jónsson (2017) koma einnig inn á í rannsókn sinni þá virðist 

sem að með áframhaldandi þróun muni kennurum halda áfram að fækka á næstu árum. 

Telja þeir ástæðuna vera m.a. þá að ekki sé næg nýliðun á kennurum og einnig er aldur 
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núverandi kennara á vettvangi að hækka og því eiga þeir ekki mörg ár eftir í starfi. Telja 

þeir að ef svo haldi fram sem horfir þá verði fækkun kennara ekki í takt við fjölgun barna 

á grunnskólaaldri. Af þessu vaknar sú spurning hvort ekki sé tími til kominn að taka í 
taumana. Ef ekkert verður að gert til að bæta úr þessu hljóta menntaðir kennarar að í 

grunnskólum að verða hættulega fáir eftir nokkur ár. 

 
 

2.1.1 Lög og reglugerðir 

Í lögum og reglugerðum um menntun grunnskólakennara má finna skýr ákvæði um skilyrði 
fyrir því að fá leyfisbréf til að geta kallað sig grunnskólakennara. Hér á eftir verða þau rakin. 

Í 5.gr reglugerðar um inntak í menntun grunnskólakennara segir að til þess að uppfylla 

skilyrði um menntun grunnskólakennara skuli inntak og vægi menntunar a.m.k. vera sem hér 

segir: 

1. Í meistaraprófi frá háskóla skal uppeldis- og kennslufræði ásamt námi og þjálfun á 

vettvangi eigi vera minna en 120 staðlaðar námseiningar og nám í faggreinum eigi 
vera minna en 120 staðlaðar námseiningar. 

2. Í lokaprófi í listgrein, tæknigrein eða verkgrein sem nýtist til kennslu á 

grunnskólastigi er að lágmarki krafist 270 staðlaðra námseininga, þar af skal uppeldis- 
og kennslufræði ásamt námi og þjálfun á vettvangi vera að lágmarki 60 staðlaðar 

námseiningar. 

3. Í prófi til meistararéttinda í iðngrein eða öðru faggreinanámi sem ráðherra 
viðurkennir og sem nýtist til kennslu á grunnskólastigi í skilgreindri faggrein, skal 

uppeldis- og kennslufræði ásamt námi og þjálfun á vettvangi vera að lágmarki 60 
staðlaðar námseiningar (Reglugerðarsafn, e.d.). 

Í lögum um menntun og ráðningu kennara koma fram þau skilyrði sem þarf að 

uppfylla til þess að fá starfsheitið grunnskólakennari. Þar segir að leyfi til þess að nota 
starfsheitið grunnskólakennari megi aðeins veita þeim lokið hefur: 

1. meistaraprófi frá háskóla sem hlotið hefur viðurkenningu ráðherra á grundvelli laga 

um háskóla, nr. 63/2006, á fræðasviði sem ráðherra viðurkennir til kennslu á 
grunnskólastigi; eða 

2. öðru námi sem jafngildir meistaraprófi skv. 1 tölul. og ráðherra viðurkennir til 

kennslu á grunnskólastigi; eða 
3. meistararéttindum í iðngrein sem nýtist til kennslu á grunnskólastigi í skilgreindri 

námsgrein eða á skilgreindu námssviði, enda komi slík sérhæfing fram í 

leyfisbréfi, auk 60 eininga náms í kennslu- og uppeldisfræði; eða 
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4. fullgildu lokaprófi í listgrein, tæknigrein eða verkgrein sem nýtist til kennslu á 
grunnskólastigi í skilgreindri námsgrein eða á skilgreindu námssviði, enda komi 

slík sérhæfing fram í leyfisbréfi. Skal menntun a.m.k. vera 270-300 
námseiningar, þar af að lágmarki 60 námseiningar í kennslu- og uppeldisfræði. 

Samkvæmt þessum lögum og reglum ber öllum þeim sem við á, skylda að fara 

eftir þeim og er mikilvægt að þessar upplýsingar séu aðgengilegar. 
 

2.1.2 Frumvarp til laga 

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp um að kennaranemar geti lokið meistaranámi til 

kennsluréttinda án rannsóknarritgerðar, þ.e. tekið svo kallaðan kúrsamaster. Þetta kemur 

fram í frumvarpi sem ríkisstjórnin hefur nú lagt fyrir en þar segir að hægt verði að fá 
kennsluréttindi með því að ljúka 120 námseininga námi með námslokum á stigi 2.1 eða 2.2 

samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráðu. Á stigi 2.1 er námið starfsmiðað þar 

sem annað hvort er ekki rannsóknarverkefni eða verkefni innihalda færri en 30 
námseiningar, þá er lagt til að gráðan verði MT (Master of teaching). Á stigi 2.2 er námið 30 

eininga rannsóknarverkefni og lýkur með meistaragráðu sem felur í sér heimild til að sækja 

um doktorsnám, en á stigi 2.1 er ekki hægt að sækja um doktorsnám (þingskjal nr. 
1262/2018-2019. Frumvarp til laga). 
 

2.2 Skipulag námsins 

Í grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands er hægt að velja um níu mismunandi leiðir. 
Þær leiðir sem hægt er að velja um eru: Grunnskólakennsla yngri barna, Heilsuefling og 

heimilisfræði, Kennsla erlendra tungumála, Kennsla íslensku, Kennsla náttúrugreina, Kennsla 

upplýsingatækni og miðlunar, Kennsla list- og verkgreina, Kennsla samfélagsgreina og 

Kennsla stærðfræði. Allar þessar leiðir eru í boði í grunnnáminu og þegar komið er í 

meistaranámið þurfa nemendur að velja sömu leið og þeir tóku í grunnnáminu. Eina leiðin 

sem ekki er í grunnnáminu er Kennslufræði grunnskóla, en hún er einungis fyrir þá sem hafa 

lokið B.S. eða B.A. gráðu í öðru námi (Háskóli Íslands, Menntavísindasvið, 2019). 

Segja má að ágreiningur hafi komið upp á undarförnum árum hvað varðar 
kjörsviðin sem nemendum ber skylda til að velja í kennaranáminu. Sumir telja að þar sé 

um of mikla sérhæfingu að ræða og að útskrifaðir kennaranemar eigi erfitt með að fara 
út fyrir sitt fagsvið, þar sem í grunnskólum séu fjölbreyttir nemendahópar sem og 
fjölbreyttar námsgreinar. Aftur á móti telja aðrir að kennarar séu ekki nægilega vel að 

sér í sinni sérgrein og því má segja að bæði kostir og gallar fylgi mikilli sérhæfingu (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014).  
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Anna Kristín (2014) tekur dæmi um kosti og galla þessarar sérhæfingar og nefnir 
meðal annars að ekki sé auðvelt að koma til móts við mikla sérhæfingu þar sem 

nýútskrifaðir kennarar geti ekki verið vissir um að þeir fái að kenna sína faggrein. Í því 
sambandi má nefna faggrein eins og leiklist, því þrátt fyrir að hún eigi sinn sess í 

Aðalnámskrá þá er hún ekki kennd í öllum grunnskólum landsins. Það er því vert að hafa 

í huga að eftir fimm ára nám, þegar kennaranemar fá leyfisbréf, eru þeir með ólíkan 
bakgrunn. Þá má einnig nefna að þeir sem eru með bakkalárgráðu í ákveðinni faggrein 

eins og sálfræði, íslensku eða ensku, fara í sömu skylduáfanga í meistaranámi og þeir 

sem eru með bakkalárgráðu í grunnskólakennarafræði. Þar sem þeir eru ekki með sama 
grunn og kennaranemar fengu í sínu grunnnámi hljóti þeir að fá hann í meistaranáminu. 

Það kann að valda því að grunnskólakennaranemum finnist þeir vera að fara í 

endurtekna áfanga í meistaranáminu og er vert að skoða það nánar. 
 

2.3 Inntak kennaranámsins 

Allt frá því að kennaranám hófst við Háskóla Íslands hafa komið fram mismunandi skoðanir á 
því hvað teljist viðunandi og æskilegt að kenna í náminu. Þó nokkrir hafa skrifað greinar um 

þá starfshæfni og fagmennsku sem kennarar þurfa að búa yfir þegar þeir koma út á 

vettvang. Í grein Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) um markmið kennaranáms ræðir hún um 
hið svokallaða hæfnihugtak (e. competence) og hvernig það hefur þróast í kennaramenntun 

seinustu hálfa öldina. Hún skoðar kenningar fræðimanna á þessu sviði og mismunandi 

skoðanir þeirra á því hvað sé mikilvægt að kenna í kennaranámi og að kennaranemar læri til 
þess að verða fagmenn í sínu starfi. 

Ragnhildur (2008) fjallar um fræðimanninn Erling L. Dale og skoðanir hans um 

starfshæfni kennarans. Samkvæmt því sem fram kemur hjá Ragnhildi taldi hann að 

hæfni kennarans fælist aðallega í því að kenna, búa til kennsluáætlanir og að þróa eigin 

starfskenningu. Dale hefði ekki lagt mikla áherslu á hlutverk félags- og persónulegrar 

hliðar kennarans í kennslu sinni. Þessar hugmyndir hans um starfshæfni ríma þó ekki við 

nútímann og nýrri skoðanir fræðimanna í kennslufræðum, segir Ragnhildur. Í 

rannsóknum sínum um starfshæfni kennara út frá sjónarhorni kennaranema hefur 

Ragnhildur hins vegar komist að því að hin persónulega hlið kennarans skiptir miklu máli 

þegar litið er á starfshæfni. Kennaranemar tali um félagslega þáttinn og mikilvægt 

hlutverk hans í kennslustund. Þeir séu þeirrar skoðunar að hann sé jafn mikilvægur og 
fagleg og hagnýt hæfni. Hlutverk og starf kennarans sé fjölbreytilegt og því þurfi hann að 

vera tilbúinn að takast á við alls kyns verkefni sem oft reynist krefjandi og erfið. Fram 
kemur hjá Ragnhildi að menntun eigi að þjálfa kennaranema í að treysta eigin innsæi, 
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þekkingu og viðhorfi, ásamt því að kenna þeim hina faglegu og hagnýtu hæfni sem 

kennari þurfi að tileinka sér í starfinu. Það er því ljóst að mikilvægt er að kennaranemar 

öðlist gagnlega menntun sem felur í sér bæði hina faglegu og hagnýtu hæfni sem og 
persónulega nálgun og samskipti. Allt eru þetta atriði sem munu nýtast kennaranemum 

á framtíðarstarfsvettvangi.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) ræðir einnig í grein sinni um mikilvægi 
lærlingsnáms eða vettvangsnáms, en margir telja það vera einn stærsta og mikilvægasta 

hluta kennaranámsins. Segir hún að þar fái nemendur tækifæri til þess að kynnast 

starfinu og setja sig í spor kennarans. Kennaranemarnir séu þá undir umsjá reynslumeiri 

kennara og læri á starfið í gegnum þá. Svo virðist sem vettvangsnámið sé órjúfanlegur 

þáttur í kennaranáminu, en þar fá nemendur að prófa sig áfram, misstíga sig og læra að 

nota gagnlegar og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Því er vert að velta fyrir sér hvort það 

séu nægilega margar vettvangseiningar í náminu almennt og hvort umræða dagsins í 

dag um innleiðingu starfsnámsárs á lokaári í meistaranámi sé ekki birtingarmynd á þeirri 

þörf. 

Í grein Lilju M. Jónsdóttur (2012, bls. 15) um byrjendur í grunnskólakennslu og 
viðhorf þeirra til kennaranámsins tala þátttakendur meðal annars um það sem þeim 

þótti ábótavant í náminu. Einn þeirra taldi vera vöntun á skyldunámskeiðum þar sem 
áherslan væri lögð á bekkjarstjórnun og hvernig ætti að hlúa að og koma til móts við 

börn með frávik og sérþarfir. Einnig töldu viðmælendur námið einblína of mikið á 

fræðileg námskeið sem ekki reyndust vera hagnýt í kennslu á vettvangi. Flestir þeirra 
voru sammála um að námskeið af þessu tagi væru í boði í náminu en væru einungis 

valnámskeið sem sumir völdu sér en aðrir ekki. Því fannst þeim mikilvægt að þessi 
námskeið yrðu að skyldunámskeiðum sem allir framtíðarkennarar þyrftu að sækja í 
háskólanámi sínu. Viðmælendur Lilju telja umfjöllun um foreldrasamstarf einnig vera 

einn þeirra þátta sem vantar í skyldunámskeið kennaranámsins, því samskipti við 
foreldra sé daglegur liður í starfi kennara og skipi stóran sess í öllu kennarastarfinu. 
Rannsóknin var gerð árið 2012 og því verður áhugavert að sjá hvort viðmælendur okkar 

séu sammála þessum fullyrðingum eða hvort búið sé að bregðast við þessum 
ábendingum og bæta við skyldunámskeiðum sem taka á þessum þáttum. 

Fagmennska kennara er umfjöllunarefni Jóns Torfa Jónassonar í grein frá 2012 en 

þar ræðir hann um hvað það sé sem kennarar eigi að kenna og hversu vel að sér þeir eigi 

að vera í sinni sérgrein. Hann tekur dæmi um það hvernig umræðan sé um 

kennaramenntun og nefnir að kennarar á unglingastigi og framhaldsskólakennarar eigi 
að hafa góða þekkingu í sinni faggrein, og hafa einhvers konar kunnáttu í kennslu- og 

uppeldisfræðum. Hann fjallar um það hversu einhæf umræðan um kennaramenntun sé 
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oft og tíðum og telur hann brýnt að horfa ekki á kennaramenntunina út frá einu 

sjónarhorni, þar sem bæði menntunin og starfið sé fjölbreytt. Jón Torfi kemur fram með 

nokkra áhersluþætti sem hann telur mikilvægt að kennaramenntunin hafi að leiðarljósi, 
þar á meðal einstaklingurinn, samfélagið, námið, menntunar- og skólafræðin, svo dæmi 

séu nefnd. Það er vel hægt að taka undir orð og hugmyndir Jóns Torfa þar sem 

skólastarfið byggir á miklum fjölbreytileika og því eru margir þættir sem kennarar þurfa 
vera vel að sér í. 

Þegar kemur að skipulagningu, ábyrgð og fagmennsku í kennaramenntun eru 

það ekki einungis háskólakennarar sem hafa það á sinni könnu. Það er einnig í höndum 

fagaðila, stjórnvalda, menntastofnana, skóla og kennara að sjá til þess að kennaranemar 

öðlist góða og faglega menntun á sínu sviði. Því ætti að vera markmið þessara aðila að 

vinna í sameiningu að eflingu kennaramenntunar til hins betra þannig að hún verði í 

samræmi við það sem gerist á starfsvettvangi. Þar sem menntamál eru í stöðugri þróun 

þurfi allir að vinna sína vinnu og leggja sitt af mörkum til þess að vera í takt við 

nútímasamfélagið og skólastarf sem taki sífelldum breytingum (Jón Torfi Jónasson, 2012, 

bls. 25). Það gefur því auga leið að samvinna allra þessara aðila skiptir miklu máli þegar 
kemur að hagsmunum kennaramenntunar. Því er mikilvægt að allir vinni að því 

sameiginlega markmiði að gera framtíðarkennara í stakk búna til að takast á við hið 

fjölbreytta starf sem bíður þeirra. 
 

2.4 Kennaramenntun erlendis 

Mikið hefur verið skrifað um kennaramenntun og allt það sem henni fylgir, hér á landi og 
víðsvegar um heiminn. Tímarit á borð við Teaching and Teacher Education sem eru gefin út 

reglulega innihalda greinar um rannsóknir sem tengjast kennaramenntun og starfinu sjálfu. 

En í gegnum tíðina hefur kennaranám og skipulag þess oft verið gagnrýnt, ekki eingöngu hér 
á landi heldur einnig víða um heim, og þá aðallega fyrir þær sakir að námið sé allt of 

fræðilegt og að ekki sé nægileg tenging við starfsvettvanginn sjálfan og það sem þar fer fram 

(Hammond, Hammerness, Grossman, Rust og Shulman, 2005). Bókin Preparing Teachers for 
a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do (2005) inniheldur t.d. 

kafla þar sem fjölmargir fræðimenn á sviði kennaramenntunar reyna að svara spurningum á 

borð við hvað eigi að kenna í kennaranáminu og hvernig skipulagi námskeiða eigi að vera 
háttað.  

En hvernig er hægt að undirbúa kennaranema sem best fyrir hið krefjandi starf 
sem bíður þeirra? Þau Hammond o.fl. (2005) spurðu þessarar sömu spurningar og 

komust að því að þær kennaramenntunarstofnanir sem tengja starfsvettvanginn við hin 
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formlegu og fræðilegu námskeið námsins útskrifi nemendur sem séu mun betur í stakk 

búnir til að fara að kenna en þeir nemendur sem fengu einungis fræðilega kennslu. Þau 

segja að nemendur sem sæki námskeið sem samþætti námið og starfið á sama tíma fái 
dýpri skilning á starfinu sjálfu og því sem bíði þeirra. Það sé mikilvægt að nemendur læri 

að notfæra sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og kenningar sem þeir hafi þegar lært í 

náminu og fái að prófa þær jafnóðum. Því má segja að hugmyndir þessara fræðimanna 
rími vel við rannsóknir Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) um kennaranámið, en hún talaði 

um mikilvægi vettvangsnáms og þá reynslu sem kennaranemar verði fyrir þegar þeir fá 

að prófa sig áfram í kennslu. 

Í bókinni Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher 
Education (Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf og Wubbels, 2001) er talað um 

jafnvægið á milli öryggis og áskorunar í kennaramenntun. Með því er átt við að til þess 

að nemendur geti lært og menntað sig verði þeim að líða vel í námsumhverfi sínu. Á 

sama tíma verði þeir þó að upplifa áskoranir í náminu og takast á við krefjandi verkefni 

sem sýni það sem neminn kann nú þegar og hverju sé ábótavant. Þau telja mikilvægt að 

kennarar í kennslufræðum þurfi að vanda vel til verka þegar þeir skipuleggi námsefni 
fyrir nemendur sína, námsefnið verði að innihalda jákvæðar áskoranir en ekki ótta og 

ógnir. 

Í bókinni Teacher Education Around the World er talað um þau átta lönd sem 
talin eru standa best að kennaramenntun. Þar er Finnland fremst í flokki en á eftir þeim 

koma Singapore, Holland, Bretland, Hong Kong, Kanada, Ástralía og Bandaríkin. En hvað 
ætli Finnland geri til þess að hlúa vel að kennaramenntun? Í Finnlandi er viðhorf til 

kennaramenntunar mjög gott og kennarar fá mikla virðingu frá samfélaginu. Sem dæmi 
má nefna að þegar karlmenn í Finnlandi voru spurðir að því hvaða menntun þeir óskuðu 
mest eftir að maki þeirra hefði þá stóð kennaramenntun upp úr. Athyglisvert er að 

ástæður þess að margir ungir einstaklingar sækja í kennaranám í Finnlandi er ekki vegna 
launanna, heldur vegna þess hversu mikil virðing er borin fyrir kennurum í landinu, fólki 
finnst faglegt sjálfstæði ríkja í skólum og einnig sé fagleg þjónusta við samfélagið og 

almenning. 

Önnur ástæða þess að kennaramenntun er eftirsótt í Finnlandi er upplifun 

kennaranna á vinnu sinni en þeir tala almennt vel um starfið sitt. Það sem gæti spilað 

stóran þátt í því hversu góða upplifun kennarar hafa af starfi sínu er að þeir eru ekki 

skyldugir til þess að vera í skólanum eftir að þeir hafa lokið kennslu sinni. Þar er 

kennsluskylda þeirra u.þ.b. 600 klukkustundir á ári á meðan kennsluskylda í mörgum 
öðrum löndum er um 1.000 klukkustundir. Þarna er töluverður munur, en á seinustu 

árum hefur ríkt mikil óánægja hér á landi vegna skylduviðveru sem kennarar þurfa að 
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uppfylla í skólum (Sahlberg, 2012, bls. 1-17). Því miður er upplifun okkar sú að viðhorf 

gagnvart kennaramenntun hér á landi sé ekkert í líkingu við það sem viðgengst í 

Finnlandi. Svo virðist sem umtalið hér á landi gagnvart kennaranáminu hafi oft verið á 
neikvæðum nótum en vonandi fer það minnkandi með komandi árum þar sem sífellt er 

verið að reyna að bæta kennaranámið og kennarastarfið.  
 Það er því ljóst að mikilvægt er að tengja kennaranámið við starfsvettvanginn 
miðað við hvað rannsóknir sýna og gæta þess að einblína ekki einungis á fræðilega þátt 

námsins. Það liggur því í augum uppi að vettvangsnám er órjúfanlegur þáttur af 

kennaramenntuninni og mikilvægt er að kennaranemar fái að láta ljós sitt skína á þeim 
vettvangi. 
 

2.5 Lenging kennaranámsins í fimm ár 

Kennaranámið hefur sífellt verið í þróun og breytingar hafa orðið á áherslum og skipulagi 

námsins allt frá því þegar námið var flutt á háskólastig árið 1971. Námið varð þá þriggja ára 

nám til bakkalárgráðu. Eftir miklar umræður um lengingu námsins varð það að fimm ára 
námi til meistaragráðu árið 2008, eins og fram hefur komið. Í kjölfarið fór af stað mikil vinna 

við endurskipulagningu námsins og hvaða áherslur ættu að vera í námsskipulagi og á 

námsleiðum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 5–7). Áhersluþættirnir sem voru hafðir 
að leiðarljósi voru að námið væri starfsnám og að kennsluhættir, tengsl rannsókna og 

kennslu, og samvinna með starfsvettvangi yrði haft að leiðarljósi. Eitt af því sem mikil 

áhersla hefur verið lögð á við breytingarnar er vettvangsnám, en í dag er vettvangsnámið 
inni í námskeiðunum, þ.e.a.s. það eru ákveðið margar vettvangseiningar sem fylgja 
viðkomandi námskeiðum. 

  Fyrir breytingar voru vettvangseiningar ekki hluti af kennslufræðinámskeiðum eins 
og tíðkast í dag. Áður en náminu var breytt var kennaranámið 180 einingar og af þeim 

einingum var vettvangsnám um 32%. Eftir breytingarnar lengdist námið um 120 einingar og 

því mátti gera ráð fyrir að vettvangsnámið myndi einnig lengjast. Sú var ekki raunin þar sem 

vettvangsnámið minnkaði um 7% af þessum heildareiningum og var nú aðeins 25% af 300 

einingum. Þessar niðurstöður komu skýrt fram í grein Lilju M. Jónsdóttur (2012) og taldi hún 

að þetta væri eitthvað sem vert væri að skoða. 

Í grein Ragnhildar Bjarnadóttur (2012) kemur hún inn á stefnu Kennaraháskóla 
Íslands og fjallar um þær breytingar sem urðu með lengingu námsins í fimm ár. Þar 

nefnir hún að ástæðan fyrir því að þessum tveimur árum hafi verið bætt við hafi m.a. 

verið til þess að auka sérhæfingu og fjölbreytni í náminu. Einnig segir hún að ástæðan 

fyrir lengingunni sé sú að flest lönd í Evrópu voru að lengja kennaranámið. Auk þess 
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komi fram í stefnu Kennaraháskóla Íslands vilji til að auka gæði námsins með Bologna 

samþykktinni, en markmiðið með henni sé að samræma háskólagráður og nám alls 

staðar í Evrópu. Ragnhildur fjallar um nýja fyrirkomulagið sem varð á náminu þar sem 
áhersla var lögð á þræðina þrjá, sem voru tengsl við rannsóknir, tengsl við vettvang og í 

lokin áhersla á sköpun og miðlun. Þessir þræðir voru hafðir í fyrirrúmi í stefnu 

Kennaraháskóla Íslands og bar kennurum skylda að hafa þetta skýrt inni í öllum 
námskeiðslýsingum. 

Þegar í ljós kom að breyta átti kennaranáminu í fimm ára háskólanám sendi 

Samband íslenskra sveitarfélaga (2008) umsögn um frumvarpið til Alþingis. Þar kemur 

fram að ekki sé nægilega ljóst hver markmiðin með lengingu námsins séu og að ekki liggi 

skýrt fyrir hverju sé ábótavant. Spurningum er varpað fram um hvort að með lengingu 

kennaranámsins sé tryggt að skólastarfið skili betri árangri. Því það þurfi ekki endilega að 

vera. Þó að námið hafi verið lengt þá skili það ekkert endilega betri kennurum ef 

ástæðan og skýr markmið með lengingunni liggi ekki fyrir. 
Fleiri voru farnir að velta fyrir sér hver aðalástæðan fyrir lengingu námsins væri en 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi menntamálaherra, ræddi um lengingu 
kennaranámsins á Alþingi og þar sagði hún m.a. þetta: 

Við sammæltumst um að lengja kennaranámið í fimm ár en stór hluti af því, eins 
og það var hugsað, var að auka starfsnám kennara. Í Finnlandi er mikil áhersla lögð 
á starfsnámið sem slíkt innan fimm ára námsins. Hér hefur þróunin hins vegar 
orðið sú að þessi lenging hefur í rauninni eingöngu falið í sér aukningu á 
fræðilegum hluta kennaranáms (Löggjafarþing, 2013).  

Þessum orðum beindi hún til þáverandi menntamálaráðherra, Katrínar Jakobsdóttur, sem 

svaraði þessu með því að segja að nokkrar hugmyndir séu í bígerð hvað varðar grunnfögin, 
varðandi aukið vettvangsnám, skipulag námsins og innleiðingu á nýrri menntastefnu. Allt séu 

þetta atriði sem verið sé að vinna í og finna lausnir á. Þær voru þó báðar sammála því að 

ekki eigi að stytta námið aftur, heldur finna lausn á því hvernig hægt sé að auka aðsókn í 
kennaranámið. Það er því ljóst að á þessum tíma virtust ekki vera skýrar hugmyndir um 

hvernig skipuleggja ætti lengra kennaranám.  

Því er vert að velta fyrir sér hvort nægilega mikill undirbúningur og skipulag hafi 
verið til staðar þegar fimm ára námið var sett á laggirnar og hvort umræðan sem hefur 
tekið á sig mynd síðastliðin ár um endurtekningu í meistaranáminu, hafi mögulega 

tengst því hvernig staðið var að þessum breytingum á lengingu námsins. Um þessar 
mundir eru rúm 12 ár síðan kennaranámið var lengt í fimm ár og síðan þá hefur námið 

tekið stöðugum breytingum. 
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2.6 Endurtekning í meistaranámi 

Mikið hefur borið á því undanfarin ár að kennaranemar í fimm ára kennaranámi tali um að 
þeir upplifi endurtekningu í meistaranáminu. Lítið hefur verið rannsakað hvort sú sé raunin, 

hver endurtekningin sé þá, í hvaða námskeiðum hún liggi og hverju sé þá ábótavant. Í 

meistararitgerð Svans Sigurðssonar (2018, bls. 57) kemur hann aðeins inn á endurtekningu í 

náminu. Áhugavert er að sjá að eitt af þemum hans í ritgerðinni er endurtekning í 
kennaranáminu. Þar nefna margir viðmælendur hans að þeir upplifi endurtekningu í 

skyldunámskeiðum fremur er í faggreinanámskeiðum. Ekki er þó farið ítarlega í það hver 

nákvæmlega endurtekningin sé, önnur en sú að þeim finnist þeir vera að gera sömu 
verkefnin og fá sömu fyrirlestrana aftur og aftur. Það geta varla talist nægar upplýsingar til 

að unnt sé að nýta þær til að bæta kennaranámið. Með þessari könnun er ætlunin að fá 

betri sýn á það hvar þessi endurtekning liggur í námskeiðum kennaranámsins. Vonandi 
munu niðurstöður okkar sýna skýrar og marktækar niðurstöður svo hægt sé að taka í 

taumana sem fyrst.  

Þar sem viðmælendur Svans í meistararitgerð hans voru margir hverjir á sama 
máli um endurtekningu í meistaranáminu, er áhugavert að bera það saman við 

niðurstöður úr símakönnun sem Anna Kristín Sigurðardóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir 

(2017, bls. 14–15) framkvæmdu. Þær könnuðu viðhorf grunnskólakennara á fyrsta ári í 
kennslu til námsins og þar kemur þessi endurtekning skýrt fram. Í þessari símakönnun 

segja grunn- og leikskólakennarar að þeir hafi upplifað endurtekningu í meistaranáminu 
og segja að það hafi ekki verið nægilega vel skipulagt. Í könnuninni er nefnt dæmi um að 

grunnnámið og meistaranámið sé sama námið og því finnist þeim þetta hafa verið 
tímasóun. Áhugavert er að sjá að í þessari símakönnun segja bæði útskrifaðir kennarar 

frá 2014 og 2015 að það megi minnka endurtekningu í náminu og því er greinilegt að 

þetta viðfangsefni brennur á kennaranemum. 

Það er því forvitnilegt að fá að heyra frá núverandi meistaranemum hver þeirra 
skoðun og upplifun sé á endurtekningu í meistaranáminu og athuga hvort hægt sé að fá 
nákvæmari svör við því í hvaða námskeiðum þessi endurtekning er og í hverju hún sé 

raunverulega fólgin. Þetta er afar mikilvægt að kanna betur svo draga megi lærdóma af 

því í áframhaldandi skipulagningu grunnskólakennaranámsins. 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

3 Rannsóknaraðferð 

Hér verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem unnið var með í rannsókninni. Gerð verður 

grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og gagnasöfnun, val á þátttakendum er kynnt og 

nefnd eru siðferðileg atriði. 

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skyggnast inn í upplifanir kennaranema á hugsanlegri 
endurtekningu í meistaranámi þeirra og hvort umræðan sem sprottið hefur upp um 

endurtekningu í kennaranáminu sé í raun til staðar og hvar hún liggur. Því sendum við út 

spurningakönnun með opnum spurningum þar sem meistaranemar á lokaári svöruðu 

skriflega og gátu komið sínum skoðunum á framfæri. Aðferðin sem gengið er út frá í þessari 

rannsókn er því spurningakönnun. Þar sem við vildum fá að heyra viðhorf meistaranema til 

náms þeirra vildum við fá dýpri svör og því voru einnig hafðar opnar spurningar. Þar sem 

spurningakönnunin innihélt bæði lokaðar spurningar, sem flokkast undir megindlega aðferð, 

og opnar spurningar, sem flokkast undir eigindlega aðferð, var rannsóknaraðferðin sem við 
notuðum, svo kölluð blönduð rannsóknaraðferð (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Það kallast 

blönduð aðferð í rannsóknum þegar bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum er 

blandað saman við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna í sömu rannsókn. Í okkar tilfelli þurftum 
við bæði að nota megindlega aðferð til þess að sjá hversu margir væru á sama máli en einnig 
eigindlega aðferð til þess að kafa dýpra í viðfangsefnið.  

Þegar við bjuggum til spurningakönnunina var stuðst við kaflann 

Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu og framkvæmd í bókinni 
Handbók í aðferðafræði rannsókna, en kaflinn er eftir Grétar Þór Eyþórsson (2013, bls. 

461-462). Þar kemur skýrt fram hvernig framkvæma eigi spurningakönnun. Þar segir að 

þegar um spurningakönnun sé að ræða þurfi að huga vel að ýmsum þáttum þegar 

spurningar eru samdar. Huga þarf vel að orðalagi og passa að spurningarnar séu skýrar 

og hnitmiðaðar. Hægt sé að skipta spurningum niður í tvo flokka, það er lokaðar 

spurningar og opnar spurningar. Í okkar tilviki notuðum við bæði opnar og lokaðar 

spurningar í þeim tilgangi að fá skýrari svör og persónulega skoðun frá þátttakendum. 

Lokaðar spurningar eru þegar svarmöguleikar eru gefnir fyrirfram og þátttakendur geta 

valið tvo eða fleiri svarkosti. Í opnum spurningum eru engir svarmöguleikar í boði heldur 

ráða þátttakendur alfarið hverju þeir svara skriflega. 

Við val á útliti og formi á spurningakönnuninni fórum við eftir leiðbeiningum í 
fyrrnefndri handbók um aðferðafræði (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 461-462) en 

fengum einnig hjálp frá leiðbeinanda okkar hvað varðar uppsetningu og útlit. Mikilvægt 
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er að gefa góðar leiðbeiningar fyrir svarendur til þess að allt liggi ljóst fyrir. Einnig skiptir 

miklu máli að vera með kynningarbréf til þess að kynna könnunina áður en þátttakendur 

byrja að svara. Það er því nauðsynlegt að fara vel eftir fyrirmælum hvað varðar 
uppsetningu, útlit og val á spurningum til þess að hægt sé að fá sem mest út úr 

spurningakönnuninni. Við fylgdum öllum þessum skrefum samviskusamlega eftir. 

Okkar spurningakönnun var byggð upp á eftirfarandi hátt: Fyrst er kynningarbréf 
þar sem þátttakendum er gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og hvernig hún sé 

uppbyggð. Síðan koma spurningar um aldur, kyn og hvort þátttakandi sé staðnemi eða 

fjarnemi. Þar á eftir koma lokaðar spurningar og síðan opnar spurningar þar sem 

þátttakendum er frjálst að svara eins og þeim hentar. Í lokin gefum við þátttakendum 

kost á því að hafa samband við okkur ef þeir vilja ræða eitthvað nánar um 

spurningakönnunina eða ef einhverjar spurningar hafa vaknað. 

 

3.2 Framkvæmd 

Þegar spurningakönnunin var tilbúin var hún send á 5. árs kennaranema í meistaranámi sem 

hafa lokið B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði. Ástæðan er sú að við vildum kanna 
hugsanlega endurtekningu úr grunnnámi í meistaranám og því þurftu þátttakendur að vera 

með sama grunninn þannig að við fengjum svör út frá sömu áföngum og reynslu. Til þess að 

nálgast þátttakendur byrjuðum við á því að fá aðgang að fésbókarhópi meistaranema í 
skyldunámskeiðinu Nám og kennsla: Fagmennska í starfi haustið 2018 í gegnum kennara 
námskeiðsins. Í þeim hópi eru um 88 meistaranemar en af þeim voru 62 sem höfðu 

útskrifast með B.Ed. í grunnskólakennarafræði. Þessir 62 meistaranemar voru því úrtakið 
sem við leituðumst eftir að fá svör hjá. Við sendum spurningakönnunina í sameiginlegt 

hópspjall fésbókarhópsins og báðum þátttakendur að svara könnuninni samviskusamlega. 

Þar á eftir báðum við þátttakendur að senda okkur svör til baka, annað hvort í tölvupósti eða 
í einkaskilaboðum til okkar. 

 

3.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum í rannsókn þarf að velja þýði og úrtak ákveðin hóps. Í okkar tilviki er 

þýðið allir kennaranemar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Síðan völdum við ákveðinn 
hóp sem við töldum passa við tilganginn með okkar rannsókn en það voru kennaranemar 

sem eru á fimmta ári í kennaranáminu. Þeir eru því úrtakið. Úrtaksaðferðin sem við 

notuðum heitir því tilgangsúrtak. Tilgangsúrtak er þegar ákveðinn hópur er valinn því hann 
er talinn sá hópur sem hefur þekkingu á viðfangsefninu og er talinn gefa bestu upplýsingar 

um það sem leitast er eftir að fá svör við (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 



22 

Eins og kom fram hér að ofan sendum við tölvupóst til 62ja meistaranema sem 
eru með B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum, en þó á ólíkum kjörsviðum. Í heildina 

svöruðu 11 meistaranemar spurningakönnuninni. Þar sem eingöngu 11 nemendur þáðu 
boð um þátttöku gefur það auga leið að einhverjar takmarkanir eru á niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Þátttakendur voru á aldrinum 25-49 ára, 10 konur og einn karl. 

Allir þátttakendurnir fóru beint í meistaranámið eftir grunnnámið en þeir koma frá fimm 
mismunandi kjörsviðum, þ.e. stærðfræði, íslensku, náttúrugreinum og upplýsingatækni, 
kennslufræði yngri barna í grunnskóla og heilsueflingu og heimilisfræði. Þótt 

þátttakendur séu á mismunandi kjörsviðum eiga þeir það sameiginlegt að hafa tekið 
sömu skylduáfanga, bæði í grunnnámi og meistaranámi. 

 

3.4 Siðferðileg atriði 

Við fylgdum rannsóknarferlinu samviskusamlega eftir og höfðum siðferðileg álitamál sem 

fylgja vinnu sem þessari fremst í huga svo ekkert myndi skaða þátttakendur 

(Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar eru óháðar 
kynþætti, litarhætti, trúarbrögðum, þjóðerni, viðhorfum eða gildismati okkar. Einnig var 

þátttakendum gert ljóst að um trúnaðarmál væri að ræða og að nöfn þeirra sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni yrðu falin. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar út frá svörum þátttakenda. 

Niðurstöðurnar skiptast í fjóra undirkafla út frá meginspurningunum. Í fyrsta lagi hvort 

kennaranemar á meistarastigi hafi orðið varir við endurtekningu í námi sínu, í öðru lagi í 

hvaða námskeiðum endurtekningin er og í hverju hún er fólgin. Í þriðja lagi hvað 

þátttakendum finnst ábótavant í náminu og loks hvað þátttakendur eru ánægðir með í 

kennaranáminu á meistarastigi. Í lok hvers undirkafla verður samantekt og umræða fléttuð 

inn í, þar sem ýmsar skoðanir verða hafðar að leiðarljósi út frá fræðilegum heimildum.  
 

4.1 Um endurtekningu í kennaranámi 

Í þessum hluta könnunarinnar var spurt hvort kennaranemum hafi fundist vera 

endurtekning í kennaranáminu. Þeir sem svöruðu játandi voru beðnir um að nefna í hvaða 
námskeiðum hún væri og í hverju hún var fólgin.  

 

4.1.1 Finnst þér vera endurtekning í meistaranámi þínu? 

Hér má sjá skífurit sem sýnir svör þátttakenda við þessari fyrstu spurningu. 
 
Tafla 1: 
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Samantekt og umræða 
 
Eins og sjá má á þessu skífuriti voru svör þátttakenda okkar frekar einróma. Þátttakendur 

sögðu flestir að um endurtekningu hafi verið að ræða í kennaranáminu. Í meistararitgerð 
Svans Sigurðssonar (2018) ræðir hann einnig við viðmælendur sína um endurtekningu í 

kennaranáminu og nefna þeir að námsefni innan ákveðinna námskeiða sé endurtekið og þá 

aðallega í kennslufræðinni, en að minna sé um endurtekningu í kjörsviðsnámskeiðum. 
Vandinn þarna er sá að Svanur biður þátttakendur sína ekki um nánari skýringar þannig að 

erfitt er að bregðast við þeirri gagnrýni. Í símakönnun þeirra Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

og Sigríðar Sigurjónsdóttur (2017) ræða leik- og grunnskólakennarar um endurtekningu í 
meistaranámi sínu og sögðu hana vera áberandi. Sumir þátttakendur í þeirri könnun tóku 

einnig fram að grunn- og meistaranámið væri sama námið. Það er vissulega áhyggjuefni að 

þátttakendum í þessum þremur rannsóknum skuli finnast vera endurtekning í náminu. Að 
vísu tóku eingöngu 11 nemendur þátt í könnun okkar, þrátt fyrir það þarf að taka mark á 

þessari niðurstöðu. 
Þessi fyrsta spurning gaf því tóninn fyrir næstu spurningar þar sem kafað er dýpra 

ofan í endurtekninguna og hvar hún liggur í náminu. 

 

4.1.2 Í hvaða námskeiði fannst þér vera endurtekning og í hverju var endurtekningin 
fólgin? 

Þeir þátttakendur sem svöruðu fyrstu spurningunni játandi voru í næstu spurningu beðnir 

um að nefna öll þau námskeið þar sem þeim fannst að um endurtekningu væri að ræða. Eins 
og búast mátti við voru svör þeirra mismunandi, en þó mátti sjá líkindi í sumum svörum þar 

sem sömu námskeiðin voru nefnd oftar en einu sinni, en það voru námskeiðin Menntun til 
sjálfbærni: Hæfni í heimi breytinga og Nám og kennsla: Að mæta sérþörfum. Í fyrra 
námskeiðinu töluðu þátttakendur um að þeir væru að gera sömu verkefni og þeir höfðu gert 

í grunnnámi sínu og voru að heyra sömu fyrirlestra aftur. Í því seinna voru nokkrir 

þátttakendur sammála um að endurtekning væri til staðar. Einn þátttakandi lýsti reynslu 
sinni af báðum námskeiðum svona: 

Maður vonaði að maður fengi einhverja góða þekkingu á sérþörfum nemenda og 
frekari upplýsingar um hvernig ætti að takast á við það í Nám og kennsla að mæta 
sérþörfum, en upplifunin var önnur. Það var hlaupið á hundavaði yfir flestar 
sérþarfir og oft var verið að tala um sama hlutinn og í námskeiðum í grunnnámi. 
Ein af sérþörfunum var lesblinda og lestrarörðugleikar og sá hluti var mikil 
endurtekning fyrir okkur á kjörsviðinu kennsla ungra barna í grunnskóla þar sem 
við tókum nokkrar áfanga um lestur og lestrarörðugleika. 
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Annar þátttakandi sagði frá námskeiðinu Rými til sköpunar og samþættingar í skólastarfi: 

Stærðfræði, náttúrugreinar og upplýsingatækni en það er námskeið sem tilheyrir kjörsviðinu 
sem hann er á, Kennsla náttúrugreina og upplýsingatækni. Hann lýsti reynslu sinni á þennan 

hátt: 

Ég er á upplýsingatæknikjörsviði og mér finnst mikið um endurtekningu í því námi 
almennt og lítil sem engin þróun á náminu sem er mjög sorglegt þar sem akkúrat 
þessi grein er stöðugt að þróast og námið nær engan veginn að undirbúa mann 
fyrir nútímalega kennslu í upplýsingatækni. Núna er ég á námskeiði sem heitir 
Rými til sköpunar og samþættingar í skólastarfi: Stærðfræði, náttúrugreinar og 
upplýsingatækni og ég á að vinna NÁKVÆMLEGA sama verkefni og ég vann í 
grunnnáminu hjá sama kennara í áfanganum Leikur og tækni. Því miður þá er þetta 
ekki eina endurtekningin í náminu í upplýsingatækninni en þetta er það 
augljósasta. 

 
Einn af þátttakendum okkar ræddi um endurtekningu á kjörsviðinu sínu, Kennslufræði yngri 
barna í grunnskóla. Hann hélt því fram að fyrstu vikurnar í meistaranáminu hefðu verið 

endalaus upprifjun á efni sem nemendur hefðu þegar lært í grunnnáminu. Einnig var lesefni 
námskeiðanna eitt af endurtekningunni þar sem nemendur voru að lesa sömu greinarnar 
aftur og aftur, þar á meðal greinina Hvernig látum við þúsund blóm blómstra? Þetta er það 

sem hann hafði að segja: „Mín upplifun er sú að þetta hafi verið í þeim tilgangi að veita þeim 
sem komu í meistaranámið með annað grunnnám en kennslufræði tækifæri til að ná okkur 

hinum.“ Hann áleit að ekki hafi verið tekið nægt tillit til þeirra sem höfðu þegar lokið 

kennslufræðinni í grunnnáminu og því hafi dýrmætum tíma þeirra verið eytt í námsefni sem 
þeir hefðu nú þegar lært. Hann telur að betra hefði verið að hafa sér grunnnámskeið fyrir þá 

nemendur sem komu úr öðru grunnnámi en kennaranámi svo að allir hefðu grætt. 
 
Samantekt og umræða 

Þegar kom að svörum þátttakenda og reynslu þeirra af endurtekningu í ákveðnum 

námskeiðum í kennaranáminu var mikið um svör og var augljóst að viðfangsefnið var mikið 
hitamál. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu og okkur fannst athyglisvert að sjá 
hvað svörin voru ítarleg og mörg hver lík. En það námskeið sem kom hvað oftast fram í 

svörum nemenda var Menntun til sjálfbærni: Hæfni í heimi breytinga. Einn þátttakanda 
okkar, sem er á náttúrufræðikjörsviði, sagði að það væri nú þegar unnið mikið með 

sjálfbærni á því kjörsviði og því fannst honum námskeiðinu Menntun til sjálfbærni ofaukið.  
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Eins og kom fram hér að ofan sagði einn þátttakandi okkar frá upplifun sinni á 
endurtekningu í náminu. Honum fannst sum námskeiðin í meistaranáminu vera að 

kenna nákvæmlega það sama og í grunnnáminu. Einnig talaði hann um að ekki hafi verið 
kafað nægilega djúpt ofan í mikilvæga og praktíska hluti og eins og hann segir sjálfur: 

„Það var hlaupið á hundavaði yfir flestar sérþarfir.“ Í rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012) 

kemur svipað sjónarmið fram, því þar segir þátttakandi að hann hefði viljað fá meiri og 
ítarlegri kennslu um nemendur með sérþarfir og námserfiðleika. Hann segir að það hafi 

verið alltof fáir fyrirlestrar um sumar greiningar og að kafa þyrfti mun betur ofan í 

námsefnið. Því veltum við fyrir okkur hvort námskeiðin séu gerð með það að markmiði 
að komast yfir eins marga námsþætti og hægt sé á stuttum tíma og þar af leiðandi sé 

ekki kafað nægilega djúpt ofan í hluti sem skipta verulegu máli þegar komið er út á 

vettvang. 

Í grein Svans (2018) ræða viðmælendur hans líkt og einn okkar þátttakenda um 

að þeir sem höfðu tekið grunninn í kennslufræðum væru að fá endurtekna kennslu í 

meistaranámi sínu og væru að læra sama námsefnið aftur sem hefði verið farið yfir í 

grunnnámi þeirra. Viðmælendur Svans töldu að ástæða þess væri að þeir sætu sömu 
námskeið og nemar sem kæmu úr öðru grunnnámi og því væri tekið tillit til þeirra sem 

hefðu ekki fengið grunn í kennslufræðum. Okkur þykir þetta skringileg uppsetning á 

námskeiðum og í stað þess að nemendur fái sömu kennslu og þeir fengu í grunnnáminu 
finnst okkur að þeir ættu að fá að kynnast námsefni sem byggir ofan á það sem þeir 

kunna og hafa lært nú þegar. 

Þegar talað eru um endurtekningu í námi þarf ekki endilega að líta á hana sem 

neikvæðan hlut. Endurtekning getur verið jákvæð ef markmiðið er að byggja ofan á það 
námsefni sem þegar hefur verið kennt og það skoðað til dæmis frá öðru sjónarhorni. 
Hins vegar ef nemendur upplifa svipuð námskeið í meistaranámi sínu sem innihalda 

sama námsefnið og þeir lærðu í grunnnáminu er áðurnefndu markmiði með 
endurtekningu ekki fullnægt. Þá er einnig hætta á því að kennaranemar staðni og missi 
því áhugann á námsefninu. 
 

4.1.3 Er eitthvað námskeið sem þú tókst í grunnnáminu sem þér fannst eins og þú værir 
að taka aftur í meistaranáminu? 

Í þessum lið voru þátttakendur beðnir um að svara því hvort þeim fyndist þeir hafa tekið 

sama námskeið í grunn- og meistaranáminu. Ef þátttakendur svöruðu spurningunni játandi 
voru þeir síðan beðnir um að nefna þau námskeið sem þeim fannst þeir hafa tekið í tvígang. 
Hér má sjá skífurit sem sýnir svör þátttakenda við þessari spurningu. 
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Tafla 2: 
 

 
 
 

Þrír þátttakendur svöruðu spurningunni játandi og nefndu þar með þau námskeið sem þeir 
töldu sig hafa tekið bæði í grunn- og meistaranáminu. Af þessum þremur þátttakendum 

nefndu tveir þeirra námskeiðið Nám og kennsla: Að mæta sérþörfum og töldu það vera 
námskeið sem þeir hefðu tekið áður. Þau námskeið sem einnig voru nefnd voru 
Menntunarfræði ungra barna og Faggreinakennsla. Einn þátttakenda okkar sem svaraði 

neitandi tók þó þetta fram í svari sínu: „Ég veit af nemendum sem fóru óvart tvisvar í sama 
áfangann því nafninu hafði verið breytt á einhverjum tímapunkti.“ 
 
Samantekt og umræða 
 
Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningunni játandi voru einungis þrír talsins. Þrátt fyrir það 
fannst okkur mikilvægt að niðurstöðurnar kæmu fram. Þar sem spurningin inniheldur mikla 

staðhæfingu fannst okkur áhugavert að sjá að þó nokkrir töldu sig hafa tekið sama námskeið 

í grunn- og meistaranáminu. Eins og Korthagen o.fl. (2001) koma inn á í bók sinni Linking 
Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education telja þeir mikilvægt að 

nemendur upplifi áskoranir í kennaranámi sínu og að kennarar þurfi að vanda vel til verka í 

skipulagningu námsefnis í námskeiðum.  

Teljum við niðurstöður þessarar spurningar mjög neikvæðar og gefa þær til 

kynna að enn sé eitthvað sem þarf að bæta í uppsetningu og skipulagningu námskeiða í 

kennaranáminu því ekki viljum við að nemendur upplifi sömu námskeið aftur og aftur. 
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4.2 Jákvæðar og neikvæðar hliðar kennaranámsins 

Í seinni hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að segja hvað þeim þótti 

ánægjulegt við meistaranámið. Einnig voru þeir beðnir um að taka fram það sem þeim þótti 

vera ábótavant í náminu, ef sú var raunin. 
 

4.2.1 Hvað finnst þér að mætti bæta í kennaranáminu á meistarastigi? 

Þegar þátttakendur svöruðu spurningunni um hvað þeim þætti vera ábótavant í kennaranáminu 

var mikið um svör. Það fyrsta sem flestir nefndu var meistaraverkefni þeirra eða 
meistararitgerðin. Þar töluðu margir þátttakendur um að þeir hefðu viljað nýta tímann í 

eitthvað gagnlegra sem myndi nýtast þeim betur á vettvangi. Þeir sögðu að það færi of mikill 

tími í fræðin og í ritgerðarskrif í stað þess að reyna að tengja námið og vettvanginn betur saman 
og leggja áherslu á hagnýt atriði. Margir nefndu að það að þurfa að gera tvær fræðilegar 

lokaritgerðir á þessum fimm árum væri of mikið og vildu frekar sitja námskeið sem tengist beint 

inn á vettvang. Margir væru að fresta ritgerðarskrifum sínum og sæju ekki endalokin fyrir sér. 
Einn þátttakandinn hafði þetta að segja um meistararitgerðina: 

Mér finnst það algjörlega úrelt dæmi að við þurfum að gera tvær lokaritgerðir, 
eina í grunnnámi og eina í meistaranámi. Í meistaranámi erum við að eyða 30 
einingum í lokaritgerð í stað þess að geta notað þær í námskeið sem nýtast betur 
á vettvangi. 

Einn þátttakandinn nefndi að margir meistaranemar væru búnir með allt kennaranámið nema 
meistararitgerðina og væru að fresta því að gera lokaverkefnið sitt. Hann nefndi að 

kennaranemum fyndist þetta of yfirgripsmikið og fræðilegt verkefni og sæju ekki mikið 

notagildi og gagn í því. Annar þátttakandi lýsti skoðun sinni á ritgerðarskrifum svona: 

Það er mikið álag í tengslum við meistaraverkefnið. Vissulega er áhugavert að 
vinna að stóru verkefni sem gæti skilað einhverju til samfélagsins en ef það væri í 
boði að taka námskeið í stað verkefnis myndi ég eflaust gera það. Það er of mikil 
áhersla á lögð á greinargerðir verkefna. 

Endurtekning í grunn- og meistaranámi var nefnd í svörum sem nokkrir þátttakendur komu 

inn á undir þessum lið. Einn þátttakandinn tók upplýsingatækni sérstaklega fram og sagði 
mikið um endurtekningu í námskeiðum á því kjörsviði. Hann taldi að miklu þyrfti að breyta 

hvað varðar skipulagningu námsins þar sem honum fannst námið hafa staðnað verulega. Sá 

hinn sami talaði um að hann væri að gera mörg verkefni aftur í meistaranáminu á þessu 
sama kjörsviði og hann lýsti sinni reynslu svona: „Að mínu mati finnst mér satt að segja 
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sorglegt, að ég er í rauninni bara að rembast í gegnum að klára ákveðnar einingar með því 

að gera m.a. sömu verkefni og ég hef gert áður.“ Nokkrir þátttakendur töluðu um að 

endurtekning væri algeng í skyldunámskeiðum. Einn þeirra lýsti reynslu sinni af 
endurtekningu í náminu á þennan hátt: 

Mér finnst þessar endurtekningar á námskeiðum í grunn- og meistaranámi 
eitthvað sem má breyta. Mér finnst að í stað þess að setja þá sem eru með 
annað grunnnám en kennslufræði í sömu námskeið og við hin og eyða þar með 
okkar tíma í upprifjun á algjörum grunni kennslufræðinnar þá mætti búa til sér 
grunnnámskeið fyrir þau á meðan við nýttum tímann okkar í eitthvað hagnýtara. 

 
Nokkrir þættir voru áberandi þegar þátttakendur töluðu um skyldunámskeið námsins og það 

sem þeim fannst vanta í þau, en þar voru dæmi nefnd eins og bekkjarstjórnun, kennsla í 

fjölmenningu, þemanám, meira vettvangsnám og starfsþróunarverkefni. Einn þátttakandinn 
nefndi þó nokkur atriði sem honum þótti brýnt að væri til staðar í náminu. Hann sagði þetta: 

Mér finnst alltof mikil áhersla á aðferðafræði og rannsóknir. Ég gerði þrjár 
rannsóknir fyrsta árið mitt í master. Mér finnst bara margt annað vera 
mikilvægara. Eins og t.d. áfangi um einelti, miklu dýpri og meiri fræðsla um börn 
með sérþarfir (kvíða, adhd, hegðunarvanda) því þetta eru börnin sem eru inni í 
bekknum okkar. 

 

Annað atriði sem margir þátttakendur nefndu að vantaði í námið voru námskeið um einelti. 
Þar sögðu margir að þeir skildu ekki af hverju það væri ekki skylda að taka eineltisnámskeið í 
kennaranáminu. Boðið væri upp á eineltisnámskeið á Tómstunda- og félagsmálafræðideild 

Menntavísindasviðs sem margir kennaranemar viti ekki af og finnist þeim fúlt að ekki sé 
skylda að taka a.m.k. eitt námskeið um einelti á þessum fimm árum. Einn þátttakandinn 

hafði þetta að segja: „Að lokum ætti eineltisáfangi Vöndu Sig að vera skylda í grunnnáminu. 

Ég vil ekki þurfa að nota valið mitt á meistarastigi í eitthvað sem ætti að vera skylda.“ Þessi 
þátttakandi var ekki sá eini sem tók eineltisnámskeið hjá Vöndu sem dæmi um að það ætti 

að vera skylda en ekki val. Nokkrir nefndu einmitt að þeir hefðu tekið þetta námskeið og hafi 

það gagnast vel. Aðrir þátttakendur nefndu að þeir hefðu ekki heyrt um þetta námskeið fyrr 
en þeir voru að ljúka námi sínu og fannst það sorglegt.  

Sumir þátttakendur sögðu að þeir vildu fá meiri kennslu um fjölbreyttan 
nemendahóp og æfingu í því að takast á við einelti í stað þess að læra um kenningar. 

Einn þátttakandinn sagði til dæmis þetta: „Við þurfum að læra meira um einelti og 
samskipti, ekki alltaf bara sömu kennslukenningarnar eða aðferðirnar sem að nýtast 

manni oftast bara ekki neitt.“ Það er því ljóst að margir nefna mikilvægi þess að hafa 
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eineltisnámskeið sem skyldu og þætti okkur því áhugavert að sjá hvort kennarar væru 

sammála því að bæta við eineltisnámskeiði í námið.   
 
Samantekt og umræða 
 
Af svörum þessara þátttakenda að dæma er ljóst að helsta gagnrýnin á námið snýst um 

meistararitgerðina og að eineltisáfangi skuli ekki vera skylda. Margir þátttakendur voru 
sammála því að tvær ritgerðir í kennaranáminu væri of mikið og að frekar ætti að nota 

einingarnar í námskeið sem munu nýtast framtíðarkennurum á vettvangi. Eins og kom fram 

hér að ofan hefur verið lagt fyrir Alþingi frumvarp sem lýtur að því að hægt sé að velja um 

meistaraverkefni eða ekki. Það er því fagnaðarefni fyrir marga kennaranema þar sem margir 

eru á því máli að hægt sé að læra margt annað gagnlegra í náminu. Það verður því áhugavert 

að sjá hvort þetta frumvarp fari í gegnum þingið því þá hvort að meistaranemar muni ná að 

ljúka námi sínu á tilsettum tíma.  

Það er einnig áhugavert að sjá að flestir þátttakendur okkar nefndu að 
eineltisnámskeið ætti að vera kennt sem skyldunámskeið. Mörgum finnst greinilega lítil 

sem engin umræða vera um eineltismál á kjörsviðunum, en það er áhyggjuefni þar sem 
mikilvægt er að kennarar kunni að bregðast við ef upp koma eineltismál í skólanum. Við 

getum vel tekið undir þessa ábendingu þar sem hluti af kennarastarfinu er að huga að 

því að öllum nemendum líði vel og því þarf að kunna að bregðast við eineltismálum á 
réttan hátt.  

Það var mikilvægt að fá að heyra hvað meistaranemum finnst að bæta megi í 
náminu því lykillinn að góðu og farsælu skipulagi í námi er stöðug þróun og breytingar í 
þeim tilgangi að bæta námið. Þó þessi kafli fjalli um það sem telst ábótavant í náminu 

þarf ekki endilega að líta á alla þessa gagnrýni sem neikvæða. Það er mikilvægt að varpa 

ljósi á það sem betur má fara í náminu til þess að námið nýtist hverjum og einum á 
gagnlegan hátt og Háskóli Íslands geti útskrifað enn betri og færari kennara. 
 

4.2.2 Hvað ertu ánægð/ur með í kennaranámi þínu á meistarastigi? 

Í þessari spurningu voru þátttakendur beðnir um að segja hvað þeim þætti jákvætt í 

kennaranáminu á meistarastigi og hvað þeir væru almennt ánægðir með. Algengasta svarið 

við þessari spurningu var námskeiðið Nám og kennsla: Fagmennska í starfi. Þar eru margir 

þátttakendur sammála um að það námskeið hafi reynst þeim afar vel og væri lærdómsríkt 

og vel skipulagt námskeið. Einn þátttakenda okkar taldi það námskeið vera það besta sem 
hann hefði tekið í náminu. Annar þáttur sem komið var inn á var vettvangsnámið og segja 

margir þátttakendur að það hafi verið lærdómsríkast af öllu sem þeir gerðu þessi fimm ár. Þá 
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segja nokkrir þátttakendur að vettvangsnámið á fimmta árinu sem tilheyrir námskeiðinu 

Nám og Kennsla: Fagmennska í starfi hafi verið afar gagnlegt og nauðsynleg reynsla fyrir 

komandi kennarastarf. Einn þátttakandinn lýsti reynslu sinni af vettvangsnáminu og 
námskeiðinu sjálfu á þennan hátt: 

Ég var mjög ánægð með stóra vettvangsnámið á 5. ári. Það var bæði 
lærdómsríkt, skemmtilegt og krefjandi. Það var virkilega gaman að mæta í tíma 
[á námskeiðið Nám og kennsla - Fagmennska í starfi], spjalla við samnemendur 
og fá betri fræðslu á mjög mikilvægum þáttum í starfi kennara. 

 
Þá segir annar þátttakandi að meistaranámið hafi verið mun gagnlegra heldur en 

grunnnámið og telur að meistaranámið yfir höfuð sé lykilatriði. Einn þátttakandi lýsti ánægju 

sinni af náminu á þennan hátt: 

Flest hefur verið áhugavert og skemmtilegt. Mér finnst ég miklu tilbúnari að 
takast á við kennarastarfið núna, á síðustu önn í meistaranámi, heldur en 
nokkurn tímann eftir grunnnámið. Mér finnst algjört grunnskilyrði að verðandi 
kennarar fari í gegnum meistaranám. 

 
Svör þátttakenda okkar við þessari spurningu voru annað hvort um námskeiðið Nám og 
Kennsla: Fagmennska í starfi eða meistaranámið í heild sinni. Gaman hefði verið að fá fleiri 

svör um það sem þátttakendur voru ánægðir með í náminu en leiðinlegt er að segja frá því 
að svörin við þessari spurningu voru mun styttri en í þeim hluta þar sem þátttakendur töluðu 
um það sem þeim þótti vera ábótavant í náminu. 
  
Samantekt og umræða 
 
Þó svo að ekki hafi verið um eins umfangsmikil og ítarleg svör að ræða í þessari spurningu er 
það kannski eðlilegt miðað við hvernig umræðan hefur verið undanfarin ár um 

kennaranámið. Miklar breytingar hafa orðið á skipulagi kennaranámsins og alltaf er verið að 

reyna að breyta og bæta námið til hins betra.  

Gaman er að sjá hversu margir meistaranemar eru ánægðir með námskeiðið 
Nám og kennsla: Fagmennska í starfi og má því ætla að námskeiðið nái að undirbúa 

nemendur vel fyrir framtíðarstarfið. Ástæða þess gæti verið sú að eftir að 

vettvangsnámið var fléttað inn í námskeiðið urðu meiri tengsl á milli þess og 
starfsvettvangs eins og kom fram í kaflanum um lengingu námsins hér að ofan (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2012). Einnig fannst okkur jákvætt að sjá hvað margir meistaranemar voru 

ánægðir með vettvangsnámið og rímar það vel við niðurstöður í rannsóknarskýrslu Önnu 
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Kristínar Sigurðardóttur (2017) þar sem viðmælendur hennar í 

grunnskólakennarafræðum voru margir hverjir sammála um að vettvangsnámið hafi 

verið besti hluti námsins. Þessu erum við sammála þar sem í vettvangsnáminu verður oft 
mesti lærdómurinn því þar fær maður að prófa sig áfram, misstíga sig og fá leiðbeiningar 

og aðstoð reyndra kennara á vettvangi.  

Þar sem aðeins 11 meistaranemar svöruðu spurningakönnuninni af 62 er ekki 
hægt að alhæfa neitt um það að nemendur í meistaranámi hafi lítið sem ekkert gott að 

segja um kennaranámið. Því hefði verið áhugavert að fá fleiri svör þátttakenda sem 

hefði þá getað varpað betra ljósi á það sem nemendur eru almennt ánægðir með í 

kennaranáminu.  

Sem nemar á þriðja ári í kennaranámi horfum við á námið með jákvæðum en þó 

gagnrýnum augum. Við erum sammála því sem þátttakendur sögðu um að námið ætti 
að fela í sér langt vettvangsnám og hlökkum við til að taka áfangann Nám og kennsla: 
Fagmennska í starfi sem þátttakendur töluðu almennt vel um. Þó er von okkar sú að 

eftir fimm ára háskólanám munum við útskrifast sem kennarar sem munu hafa meira 
jákvætt að segja um námið okkar frekar en neikvætt. 
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5 Að lokum 

Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar má sjá að endurtekning er mörgum 

þátttakendanna ofarlega í huga. Orðræðan sem átt hefur sér stað meðal kennaranema um 

endurtekningu í námskeiðum kennaranámsins fór frá því að vera óstaðfestar heimildir yfir í 

beinskeyttar niðurstöður. Þó nokkrar heimildir séu til um það að endurtekning hafi átt sér 

stað í kennaranáminu þá lá aldrei ljóst fyrir hvar hún lægi. Áhugavert var að sjá að mörg 

þeirra svara sem við fengum voru keimlík og mætti halda að um samræmdar raddir væri að 

ræða.  

Gerð rannsóknarinnar gekk með eindæmum vel og var áhugavert og fróðlegt að 
framkvæma hana. Þátttakendur svöruðu spurningum af mikilli kostgæfni og gáfu 

nákvæm og beinskeytt svör. Þrátt fyrir að einungis 11 nemendur þæðu boð um þátttöku 
voru svörin ítarleg og innihaldsmikil og var úr miklu að vinna. Við vorum því gríðarlega 

ánægðar með niðurstöður rannsóknarinnar þar sem það sem byrjaði fyrst um sinn sem 

orðræða varð að skráðum niðurstöðum að ferlinu loknu. Þó hefði verið áhugavert að fá 
svör frá fleiri þátttakendum til að sjá hvort endurtekningin ætti sér stað í fleiri 

námskeiðum kennaranámsins.  

Það sem hefði betur mátt fara varðandi gerð rannsóknarinnar var að fá 
þátttakendur til að svara spurningalistanum sem við lögðum fyrir. Þar sem við sendum 
spurningalistann á yfir 50 nemendur gerðum við ráð fyrir því að fá fleiri svör. Ekki má þó 

gera lítið úr þessum 11 þátttakendum þar sem svör þeirra komu að góðum notum og 

veittu rannsókninni innihaldsríkar og ítarlegar niðurstöður. Orðrómurinn um 
endurtekningu í meistaranáminu var búinn að glymja í eyrum okkar í þó nokkurn tíma og 

langaði okkur að komast að því hvort eitthvað væri til í þessum orðum.  

Athyglisvert verður að sjá hvort niðurstöður rannsóknarinnar hafi einhver áhrif á 

að námskeiðin sem um ræðir verði endurskoðuð. Við vonumst til þess að hægt verði að 
draga lærdóm af þessum niðurstöðum og að tekið verði mark á skoðunum þessara 
meistaranema. Þar sem kennaramenntunin skipar stóran sess í þjóðfélagi okkar er 

mikilvægt að horfast í augu við það sem betur má fara. Kennaramenntunin þarf að vera í 
stanslausri þróun og því er mikilvægt að raddir kennaranema fái að heyrast. Skoðanir og 
tillögur þeirra ættu að vera metnar jafn mikið og þeirra sem skipuleggja námið, svo sem 

háskólakennara og stjórnenda, þar sem það eru nemendurnir sem sækja námskeiðin. 
Við teljum því nauðsynlegt að námskeið kennaranámsins verði skoðuð með gagnrýnum 
augum til þess að nemendur fái sem mest út úr þeirri menntun sem þeir sækjast eftir. 
 
 



34 

Heimildaskrá 

 
Alþingi. (2019). Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2019. Útgáfa 149a. Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 2008 
nr. 87, 12.júní. Sótt af https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008087.html 

 
Anna Kristín Sigurðardóttir. (2014). Þróun kennaramenntunar við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands: Greinagerð um vinnuferli og áherslur við mótun kennaranámsins frá 
2008. Sótt af https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/10296/skyrsla-
kennaramenntun.pdf?sequence=1 

 
Darling-Hammond, L., Hammerness, K., Grossman, P., Rust, F. og Shulman, F. (2005). The 

design of teacher eduacation programs. Í Darling-Hammond, L. og Bransford, J. 
(ritstjórar). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be 
able to do (bls. 390-441). San Francisco: Jossey-Bass. 

 
Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu og 

framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 
460-472). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 
Háskóli Íslands. (e.d). Grunnnám. Sótt af https://www.hi.is/deild_faggreinakennslu#box1 
 
Háskóli Íslands, Menntavísindasvið. (2019). Kennsluskrá Háskóla Íslands, námsleiðir og 

diplómur. Sótt af 
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&kennsluar=2019&flaturlisti=0&nams
stig=G#svid40 

 
Háskóli Íslands. (2014). Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Sótt af 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014
.pdf 

  
Jón Torfi Jónasson. (2012). Hugleiðingar um kennaramenntun. Netla-veftímarit um uppeldi 

og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2012/alm/001.pdf 
 
Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum 
rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls.129-
134). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 
 
Korthagen, F. A., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice 
and theory: The pedagogy of realistic teacher education. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
associates.  
 
Lilja M. Jónsdóttir. (2012). „Það er náttúrulega ekki hægt að kenna manni allt.“ Viðhorf 

byrjenda í grunnskólakennslu til kennaranáms síns. Netla. Veftímarit um uppeldi og 
menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/005.pdf 

 



35 

 
Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87, 12. júní 2008. 
 
Ragnhildur Bjarnadóttir. (2008b). Markmið kennaranáms: Starfshæfni og fagmennska. 

Tímarit um menntarannsóknir, 5, 93–106. Sótt af http://fum.is/wp-
content/uploads/2010/09/6_ragnhildur1.pdf 

 
Ragnhildur Bjarnadóttir. (2012). Stefnumótun í kennaranámi: Áhersla á rannsóknir - áhersla 

á vettvang. Netla-veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
https://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/001.pdf 

 
Reglugerðarsafn. (E.d.). Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 872/2009. Reglugerð um 

inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara. Sótt af 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-
menningarmalaraduneyti/nr/20557 

 
Sahlberg, P. (2012). The most wanted: Teachers and teacher education in Finland. Í Darling- 

Hammond, L. og Lieberman, A. (ritstjórar). Teacher education around the world: 
Changing policies and practices (bls.1-17). New York: Routledge. 

 
Sigríður Sigurjónsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir. (2017). Viðhorf brautskráðra leik- og 

grunnskólakennara til námsins og starfsins: Niðurstöður úr símakönnun. Sótt af 
https://www.hi.is/sites/default/files/ingunney/skjol/afangaskyrsla_vidhorf_brautskradr
a_leik-_og_grunnskolakennara.pdf 

 
Svanhildur Kaaber, Heiðrún Kristjánsdóttir, Helgi Skúli Kjartansson, Kristín Indriðadóttir, Ólöf 

Garðarsdóttir, Sigríður Pétursdóttir og Kennaraháskóli Íslands. (2008). Aldarspegill: 
Kennaraskóli Íslands/Kennaraháskóli Íslands 1908-2008. 

  
Þingskjal nr.1262/2018-2019. Frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Sótt af: 
https://www.althingi.is/altext/149/s/1262.html 

 
 
 
 



36 

Viðauki: Spurningalisti 

 
Endurtekning í meistaranámi 

 
Við viljum þakka þér fyrir að vilja taka þátt í rannsókninni okkar.  

 

Við, Amanda Mist Pálsdóttir og Ingibjörg Hrönn Jónsdóttir, erum á 3ja ári í 

grunnskólakennaramenntun og erum að vinna að lokaverkefni til B.Ed. gráðu. Um er að ræða 

rannsókn þar sem leitast verður við að fá svör við því hvort nemendur á fimmta ári í 

grunnskólakennarafræðum hafi orðið varir við endurtekningu í námskeiðum í 

meistaranáminu. Okkur langar að biðja þig um að svara spurningunum hér að neðan eftir 

bestu getu. Þetta eru opnar spurningar þar sem þú ert oft beðin/n um að lýsa því sem þú hefur 

upplifað í þínu námi eða hvernig eitthvað gekk fyrir sig. Ramminn sem þú svarar í gefur 

ekkert til kynna um lengd svaranna. Þú ræður algjörlega í hversu löngu máli þú vilt svara 

spurningunum en mestu máli skiptir er að þú látir álit þitt í ljós. Þegar þú hefur lokið við að 

svara ertu beðin/n að senda okkur spurningalistann til baka sem viðhengi á netföngin 

amp19@hi.is og/eða ihj10@hi.is  

 

Farið verður með öll svör sem algjört trúnaðarmál. Áður en unnið verður úr svörunum 

verður þess vandlega gætt að rjúfa tengslin milli þeirra og sendanda.  

 

Með bestu kveðjum, 

Amanda Mist og Ingibjörg Hrönn 

 
 
 
Aldur: ____  Kona ___  Karl ___ 
 
Staðnemi ____            Fjarnemi _____ 
 
 
 
 

1) Hvenær laukst þú við B.Ed. gráðuna í grunnskólakennarafræðum? 
 
 
 
 



37 

 
2) Fórst þú beint í meistaranám eftir grunnnámið þitt? 

a) Já ___ 

b) Ég tók mér eins árs hlé frá námi ____ 

             Hvers vegna? 

c) Ég tók mér hlé frá námi í meira en eitt ár ____ 

             Hvers vegna? 

 

 
 

3) Á hvaða kjörsviði ertu?  
 
 

 

Rætt er um að eitthvað sé um endurtekningu í grunnskólakennaranáminu, þ.e. að viðfangsefni 

í grunnnáminu séu endurtekin í meistaranáminu. Hér eru nokkrar spurningar um það efni. 

 
4) Finnst þér vera endurtekning í meistaranámi þínu? 

a) Já ____ 

b) Nei ____ 

c) Ég er ekki viss ____ 

 
 
 

5) Ef já, í hvaða námskeiði fannst þér vera endurtekning? 

Nefndu öll námskeið sem um ræðir. 

 

 

 

 
 

6) Í hverju var endurtekningin fólgin? 

Nefndu ákveðin dæmi um endurtekið efni. 
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7) Er eitthvað námskeið sem þú tókst í grunnnáminu sem þér fannst eins og þú værir að 

taka aftur í meistaranáminu? 

a) Já 

b) Nei 

 

Ef já, hvaða námskeið var/voru það?  

 

 

 
 

8) Hvað ertu ánægð/ur með í kennaranámi þínu á meistarastigi? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
9) Hvað finnst þér að mætti bæta í kennaranáminu á meistarastigi?  

 
 
 
 
 

 
 

 

Takk fyrir að taka þátt í þessari rannsókn. 

Við leitumst eftir því að fá nokkra nemendur á fimmta ári í rýnihópaviðtöl við okkur. Ef þú 

hefur áhuga á því og langar að ræða meira um endurtekningu í náminu, þá endilega hafðu 

samband við okkur, annað hvort á facebook eða í gegnum netpóstinn okkar: 

Amanda Mist Pálsdóttir: Amp19@hi.is 
 
Ingibjörg Hrönn Jónsdóttir: Ihj10@hi.is  

  


