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Ágrip
Hvenær komum við aftur til þín að gera skemmtilegt?: Notkun
lýðræðislegra kennsluaðferða til að bæta hegðun og líðan nemenda í
grunnskól
Lýðræði í skólastarfi hefur verið áberandi í íslenskri menntaumræðu undanfarið og má sjá
vísanir til þess í lögum um grunnskóla (2008), Aðalnámskrá grunnskóla (2013), ekki síst í
greinanámskrá samfélagsgreina, sem og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2003).
Lýðræði er einnig hluti af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá og á að einkenna allt
skólastarf. Megin tilgangur þessarar ritgerðar er að kynna umfang og niðurstöður
starfendarannsóknar sem unnin var skólaárið 2018-2019. Rannsókninni er ætlað að varpa
ljósi á hvernig hægt er að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp með lýðræðislegum
kennsluaðferðum. Rannsóknin er gerð með það að markmiði að notkun lýðræðislegra
kennsluaðferða geti stuðlað að bættri hegðun og líðan nemenda í skóla. Rannsóknin var
unnin með aðferðum starfendarannsóknar en í slíkum rannsóknum er rannsakandi að skoða
sjálfan sig í starfi. Við gagnaöflun í slíkum rannsóknum er oftast haldið utan um framgang
verkefnisins með rannsóknardagbók. Ásamt því að halda rannsóknardagbók notaði ég einnig
myndbandsupptökur og hljóðupptökur. Niðurstöðurnar eru svo byggðar á þeim gögnum sem
safnast yfir rannsóknartímann. Rannsóknin var framkvæmd í grunnskóla á
höfuðborgarsvæðinu og voru þátttakendur valdir með hentugleika- og markmiðsúrtaki og
voru nemendur í 3. og 4. bekk. Niðurstöðurnar gefa til kynna áhuga hjá nemendum þegar
unnið er með lýðræðislegum kennsluaðferðum og áhugasvið hvers og eins. Nemendur sýndu
aldrei óæskilega hegðun og þurfti ég ekki að kalla eftir aðstoð annarra vegna hegðunarmála.
Rannsóknin hefur eflt mig í að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, einna helst
lýðræðislegum kennsluaðferðum, með það að markmiði að koma til móts við fjölbreyttan
nemendahóp innan grunnskóla. Lýðræðislegar kennsluaðferðir byggja á því að nemendur
hafi rödd og geti haft áhrif á starf sitt innan skólans. Þegar lýðræðislegum kennsluaðferðum
er beitt eru umræðu- og spurnaraðferðir oft notaðar og einnig hópvinnubrögð.
Kennsluaðferðir í þessum kennsluaðferðaflokkum eru vel til þess fallnar að þjálfa nemendur í
að ræða saman á gagnrýnan hátt og að vinna saman á skilvirkan hátt. Nemendur læra að
færa rök fyrir máli sínu, komast að sameiginlegri niðurstöðu, hlusta á aðra, skipta með sér
verkum og nýta styrkleika hvers og eins. Niðurstöðurnar sýna einnig hvaða ávinningur fæst af
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því, þegar kennari gerist rannsakakandi í eigin starfi og gæti það verið öðrum kennurum
innblástur við að beita nýjum aðferðum við kennslu eða við að rannsaka eigið starf.
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Abstract
When can we come to you again and do fun things?
The active use of democratic teaching methods to improve behavior and the well being of
the students
School democracy has been prominent in the educational debate recently as can be seen in the
Icelandic compulsary school laws (2008), the compulsary school curriculum (2013) as well as in the
UN convention on the rights of the child (UNCRC) (2003). Democracy is also a part of the
fundamental points of the main curriculum and should be reflected in all aspects of schooling. The
main purpose of this dissertation is to present the scope and end results of an action research project
that was performed in the 2018-2019 school year. The primary focus of the action research was to
illustrate how to accommodate a diverse student body with democratic teaching methods and how
they can be used to ensure improved behavior and general well-being of the students. The data that
the researcher gathered in this action research was keeping detailed entries in a research diary as
well as both video and audio recording. The findings of the research were based on the data
gathered during the research period. The research was performed in a compulsary school in
Reykjavik and participants were chosen with convenience and purposive sampling. The findings
indicated increased interest of students in their learning when democratic teaching methods were
used with regards to individual interests. None of the students showed inappropriate behavior and
therefore no disciplinary action or interventions were required. This research has motivated the
researcher to use diverse and democratic teaching methods with the goal to accommodate a diverse
student body within the compulsary school system. This dissertation also shows what can be gained
when a teacher becomes a researcher in his own classroom and how that could inspire other
teachers to use new teaching methods or perform their own action research.
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1 Inngangur
Lýðræði í skólastarfi er einn af grunnþáttum menntunar í stefnu Aðalnámskrár grunnskóla
(2013) og á að endurspeglast í öllu starfi skólans. Hugtakið lýðræði hefur verið áberandi í
skólaumræðu undanfarin ár og ásamt því að koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla kemur
það líka fram í lögum um grunnskóla (2008) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem
lögfestur var hér á landi árið 2013. Til þess að nemendur skilji hvað það er að vera þegn í
lýðræðislegu samfélagi þurfa þeir að vera hluti af lýðræðislegu umhverfi og læra um lýðræði í
lýðræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Skólinn ætti því að kenna nemendum lýðræðisleg
vinnubrögð en til þess að nemendur nái góðum tökum á slíkum vinnubrögðum þarfnast þeir
þjálfunar í þeim ásamt því að skilja hvað lýðræði er sem stjórnarform. Lýðræði á vel heima í
kennslu samfélagsgreina en í Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) kemur fram að
„Samfélagsgreinar og lífsleikni eru kjölfesta þekkingar á lýðræði og mannréttindum“ Lýðræði
á þó einnig að vera hluti af öllum námsgreinum. Í skólastarfinu ættu nemendur að fá
tækifæri til að þjálfa sig í að vera virkir þegnar í því samfélagi sem við búum í og fá viðeigandi
undirbúning til þess að geta tekist á við það daglega líf sem bíður þeirra.

1.1 Val á viðfangsefni
Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði þegar ég sat námskeiðið Nám og kennsla 
Fagmennska í starfi, en þar áttum við, kennaranemar, að prófa að skipuleggja verkefni eða
kennslustund sem byggðist á lýðræðislegum kennsluaðferðum. Þegar ég vann það verkefni
fékk ég strax þá tilfinningu að þessi leið væri eitthvað sem ég gæti nýtt mér og vildi prófa enn
frekar. Ég skynjaði ákveðinn áhuga hjá nemendum og löngun þeirra til þess að láta rödd sína
heyrast enn frekar. Við vinnu á því verkefni þurfti ég að kynna mér ákveðin fræði sem liggja
að baki lýðræðislegum kennsluháttum og sá fljótt að það er auðveldlega hægt að leggja meiri
áherslu á lýðræðislegar kennsluaðferðir í kennslu. Sérhæfing mín í kennaranáminu er
samfélagsgreinar og samræmdust þessar hugmyndir mínar um viðfangsefni mjög vel
áherslum Aðalnámskrár (2013) um kennslu samfélagsgreina.
Í starfi mínu bæði sem stuðningsfulltrúi og síðar kennari, hef ég allt of oft þurft að takast
á við nemendur sem grípa til óæskilegrar hegðunar í skólanum og á tímabili fann ég fyrir
ákveðinni bugun innan þess kennarateymis sem ég vinn með. Kennarar sem og stjórnendur
voru orðnir ráðþrota um hvernig hægt væri að taka á þessum litla hópi nemenda sem lét svo
gríðarlega mikið fyrir sér fara. Allt of oft var farið að grípa til þess ráðs að fjarlægja
nemendurna úr tímum og fara með þá til stjórnenda svo að kennsla gæti haldið áfram.
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Kennarar óskuðu sífellt eftir auknum stuðningi og einhverjum úrræðum til að takast á við
þennan fámenna hóp nemenda. Innan nemendahópsins voru líka nemendur sem sýndu
mikil einkenni skólaleiða. Að þeirra mati var allt sem gert er innan skólans leiðinlegt og fátt
sem veitti þessum hópi gleði og tilhlökkun. Með jafn unga nemendur og hér um ræðir eða
nemendur í 3. og 4. bekk, er þetta áhyggjuefni og fékk mig sem fagmann til að leita leiða til
úrbóta á þessum vandamálum. Sú leið sem ég taldi geta skilað árangri og ákvað síðan að
nýta mér voru lýðræðislegar kennsluaðferðir.
Í þessari ritgerð mun ég varpa ljósi á reynslu mína þegar unnið er með lýðræðislegar
kennsluaðferðir og skoða ég hvernig til tekst út frá nokkrum atriðum. Mig langaði til þess að
reyna að mæta ákveðnum hópi nemenda sem af ýmsum ástæðum fann sig ekki í því
skólastarfi sem boðið var upp á. Eins og áður segir upplifðu sumir þessara nemenda
skólaleiða og þyrsti í að gera eitthvað annað og meira krefjandi. Ég sá fyrir mér að efla
lýðræði með því að vinna með áhugasvið nemenda. Þegar vinna á með áhugasvið nemenda
þarf kennarinn að þekkja nemendur sína og bjóða þeim að láta rödd sína heyrast innan
kennslustofunnar. Mín hugmynd var að nemendur geti haft áhrif á umhverfi sitt,
vinnuaðstöðu, skipulag kennslustunda, viðfangsefni, vinnufélaga, nýtingu námsgagna og
fleira. Með þessu á ég ekki við að nemendur hafi algjört sjálfræði innan skólans heldur læri
að vera þátttakendur í því samfélagi sem skólinn er ásamt því að þeir finni fyrir því að þeir
skipti máli og hafi rödd. Ég ákvað að hafa grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi til hliðsjónar
og átti hann að endurspeglast í námi nemenda og lífi þeirra innan skólans.

1.2 Aðstæður mínar innan skólans
Stefna skólans sem ég starfa við leggur sérstaka áherslu á að mæta þörfum allra nemenda og
að nemendum líði vel í skólanum. Í skólanum fer einnig fram samkennsla árganga og kennt
er í opnum rýmum. Á heimasíðu skólans er einnig lögð áhersla á að nýta sér áhugasvið
nemenda, bjóða nemendum val og vinna í svokölluðum smiðjum en þar er mikil áhersla lögð
á samþættingu námsgreina. Kennarar fyrir hvern árgang vinna svo saman í teymum að
skipulagi og framkvæmd kennslunnar. Nemendahópurinn í heild sinni er rúmlega 150
nemendur í 3. og 4. bekk, í átta umsjónarhópum. Töluvert álag hefur verið á kennarahópnum
undanfarin ár, aðallega vegna þess að nokkrir nemendur hafa tekið mikinn tíma og mikla
orku frá kennurum og jafnvel náð að taka yfir heilu kennslustundirnar. Eina úrræðið sem í
boði var fyrir þessa nemendur var að fara til stjórnenda og vinna þar eða í einhverjum
tilfellum bíða eftir að kennslustund væri lokið. Teymið hefur setið marga fundi með
stjórnendum til þess að reyna að finna betri og varanlegri lausnir á þessum vanda, lausnir
sem koma hvað mest til móts við alla. Sú hugmynd sem talin var geta skilað árangri var að
bjóða þessum nemendum upp á val. Nemendur mættu velja hvort þeir vildu reyna að bæta
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sig og sækja kennslustundir líkt og áður eða fá val um að sækja aðrar kennslustundir þar sem
boðið væri upp á aðra nálgun í námi. Lengra komst vinnan þó aldrei og það var ekki tekin
ákvörðun um hver skyldi stýra þessum valstundum eða hvenær ætti að koma þeim í
framkvæmd. Það má því segja að málið hafi stoppað þarna, því hvorki stjórnendur né
kennarar komu einhverju úrræði í framkvæmd og áfram sátu nemendur okkar hjá
stjórnendum eftir hafa hegðar sér óæskilega.
Þetta ástand sat þó í mér, ég þoldi illa að sjá nemendur sitja dag eftir dag hjá
stjórnendum þar sem þeir annað hvort lituðu, lásu eða lærðu í einrúmi. Mér fannst við öll
vera að velta vandamálinu á undan okkur og bíða eftir að einhver annar tæki af skarið til þess
að finna lausn á því. Ég fór þess vegna að velta fyrir mér hvort ég gæti gert eitthvað til þess
að létta ástandið bæði hjá kennurum en aðallega hjá þeim nemendum sem áttu í hlut.
Skólinn sem ég starfa hjá er mjög opinn fyrir hugmyndum og nýjungum, stjórnendur taka
alltaf vel í það ef einhverjir kennarar innan skólans vilja gera eitthvað til þess að bæta
umhverfi nemenda.
Skipulagið innan skólans hentar vel til að vera með nokkra nemendahópa og bjóða upp á
kennslu þar sem byggt er á lýðræðislegum kennsluaðferðum og hafa áhugasvið nemenda að
leiðarljósi. Ég sá mér því leik á borði og óskaði eftir því við stjórnendur að fá tækifæri til þess
að hitta nokkra nemendur reglulega og nýta lýðræðislegar kennsluaðferðir til þess að mæta
þörfum þeirra í námi. Stjórnendur samþykktu þá hugmynd ásamt því að gefa mér leyfi til
þess að vinna starfendarannsókn samhliða um gengi og framgang verkefnisins.
Nemendur sem tóku þátt í verkefninu voru valdir í samráði við kennarateymið og
stjórnendur og voru þeir nemendur valdir sem höfðu átt erfitt með að finna sig í þeirri
kennslu sem boðið hafði verið upp á. Stundatafla nemenda er breytileg og kennarateymið
hefur nokkuð frelsi til þess að aðlaga stundaskrá að þörfum nemenda. Það var því ekkert
tiltökumál að fá tíma til þess að vera með kennslustundir sem byggðu á lýðræðislegum
kennsluaðferðum og áhugasviði nemenda. Kennslustundirnar áttu að einkennast af umræðu
á milli nemenda og að þjálfa nemendur í lýðræðislegri umræðu. Einnig var lögð sérstök
áhersla á að fá hugmyndir frá nemendum og byggja inntak kennslustundanna á áhuga og
hugmyndum frá þeim.
Mínar hugmyndir um hvað eru góð viðmið fyrir lýðræðislega kennslu er að nemendur fái
frelsi til þess að tjá sig og fái tækifæri til þess að nýta hæfileika sína og áhugamál í námi.
Nemendur eiga að fá að koma með hugmyndir að þeim efnivið sem þeir vilja nýta sér, hvaða
vinnuaðstöðu þeir kjósa helst og með hverjum þeir vilja vinna ef þeir vilja samvinnu. Þar sem
verkefnið er hluti af starfendarannsókn minni til meistaraverkefnis ákvað ég að halda ítarlega
dagbók um ferlið bæði í rituðu máli og með hljóðupptökum. Einnig ákvað ég að ræða
óformlega við nemendur og fá upplifun þeirra af verkefninu með í niðurstöðurnar. Mitt
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hlutverk í þessu verkefni er að halda utan um hópana, stýra þeim í umræðu og þjálfa þá í
lýðræðislegum vinnubrögðum, einnig að hjálpa nemendum að halda utan um verkefni sín og
gera sér grein fyrir eigin getu.

1.3 Rannsóknarspurning og tilgangur
Tilgangur verkefnisins er að reyna að koma til móts við nemendur sem hafa ekki fundið sig í
námi skólans hingað til. Hér er helst um að ræða þá nemendur sem hafa sýnt óviðunandi
hegðun og/eða vanvirkni í kennslustundum. Ég tel þó að lýðræðislegar kennsluaðferðir geti
nýst öllum nemendum, það hafa allir eitthvað að segja og einhverjar hugmyndir um hvað
þeir vilji fá út úr námi sínu. Þessir nemendur áttu það til að valda umsjónarkennurum sínum
hugarangri og voru þeir orðnir ráðþrota um hvernig hægt væri að koma til móts við þá, en
mín reynsla er sú að flestir kennarar vilja að nemendum þeirra líði vel í skólanum. Með þessu
verkefni get ég þá létt á kennurum og hjálpað nemendum um leið að finna tilgang með veru
sinni í skólanum og að þeim líði jafnvel betur þar. Mig langar þess vegna að athuga hvort að
nemendur verði jákvæðari gagnvart námi ef þeir fá að taka þátt í verkefninu með mér, sýni
meiri virkni og öðlist jafnvel aukið sjálfstraust. Ætlunin er að nemendur þjálfist í
umræðuaðferðum og geti tekið þátt samræðum á gagnlegan hátt þar sem þeir geta rökstutt
skoðanir sínar og sýnt skoðunum annarra virðingu. Í rannsókninni er því leitast við að svara
eftirfarandi rannsóknarspurningu:
„Geta lýðræðislegar kennsluaðferðir haft jákvæð áhrif á líðan og hegðun
nemenda sem eiga við hegðunarvanda að stríða?“

Í rannsókninni er megin markmiðið að bæta líðan nemenda og þá sérstaklega þeirra
nemenda sem hafa átt erfitt með að falla inn í þá kennslu sem almennt er boðið upp á.
Verkefnið ætti að bjóða þeim upp á ný námstækifæri á meðan þeir kynnast fjölbreyttum
kennsluaðferðum í skólastarfi. Þeir nemendur sem urðu fyrir valinu í þetta verkefni eru
annars vegar nemendur sem sýndu óæskilega hegðun í kennslu og áttu það til að taka mikinn
tíma frá kennurum og hins vegar nemendur sem sýndu námi lítinn áhuga og voru mjög
neikvæðir gagnvart náminu. Mín tilgáta er sú að þessi nemendur fá eða ná ekki að blómstra í
því kennsluumhverfi sem boðið er upp á og ætla ég að bjóða þeim upp á aðra nálgun í námi.

1.4 Mótun starfskenningar og framtíðarsýn
Ég hef lengi velt því fyrir mér hver mín starfskenning sé, en ég tel mikilvægt að kennari geti
skilgreint sína starfskenningu á nokkuð hnitmiðaðan hátt. Ég get nokkurn veginn gert mér í
hugarlund hvað ég vil standa fyrir sem kennari og ég gæti farið í að telja upp þá kosti sem ég
vildi hafa. Það hefur þó staðið í mér að geta sagt fá því hver starfskenning mín sé og vonast
ég til að geta gert mér betur grein fyrir því að þessu verkefni loknu. Ef kennari ætlar að kalla
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sig fagmann í starfi finnst mér hann þurfa að geta gert skilmerkilega grein fyrir því hvað hann
stendur fyrir og hver starfskenning hans er. Starfskenning ætti þó ekki að vera fastmótuð
heldur getur kennari verið opinn fyrir því að ígrunda starf sitt reglulega og í kjölfarið aðlaga
starfskenningu sína.
Samfélagið sem við búum í er í stöðugri þróun, allir hafa ákveðnum skyldum að gegna í
sínu starfi, gagnvart sinni fjölskyldu, gagnvart sjálfum sér og innan samfélagsins. Ég velti því
fyrir mér hvort samfélagið í heild sinni sé í stöðugu kapphlaupi við tímann til þess að ná að
sinna öllum skyldunum og ná að haka í sem flesta kassa. Við getum svo yfirfært þetta inn í
skólana. Skólanum er í raun hægt að líkja við smækkaða útgáfu af samfélagi. Fjölmargar
kröfur eru gerðar til skólasamfélagsins í heild og þá sérstaklega að sinna hverjum nemanda á
þann hátt sem hentar best hverju sinni. Ég sé fyrir mér að þetta setji aukna pressu á kennara
og þeir séu jafnvel stöðugt að keppast við að klára sem flest til að geta með því hakað í
einhvern kassa. Kröfurnar koma úr ýmsum áttum meðal annars frá nemendunum sjálfum,
foreldrum, stjórnendum skólanna, samkennurum, ríki og sveitarfélögum.
Ég tel að framtíð okkar samfélags liggi hjá þeim nemendum sem sitja í skólunum og ættu
kennarar að taka mið af því. Nemendur þurfa því að læra hvað það er að vera hluti af heild,
innan skólans, innan fjölskyldunnar og innan samfélagsins. Þeir þurfa að læra að taka virkan
þátt í því samfélagi sem við búum í. Kennari sem vill stuðla að lýðræði í kennslu getur gert
það á margvíslegan hátt með fjölbreyttum kennsluaðferðum og þá kannski einna helst
umræðu- og spurnaraðferðum. Ef kennari vill taka mið af áhuga, þekkingu og leikni nemanda
sinna er hann líklegur til þess að ná árangri með því að ræða við þá, fá hjá þeim hugmyndir
og upplýsingar. Mín reynsla er sú að samræður sem eiga sér oftast stað innan
kennslustofunnar séu að miklu leyti óformlegt spjall eða kennarinn að segja frá eða fræða
nemendur. Lýðræðislegar kennsluaðferðir byggjast upp á umræðu- og spurnaraðferðum eins
og áður hefur komið fram en slíkar umræður eru samtal milli tveggja eða fleiri einstaklinga
sem snýr að ákveðnu viðfangsefni, í mínu tilfelli á milli nemenda og kennara. Kennarinn er
eingöngu í hlutverki umræðustjóra og kallar eftir hugmyndum og áliti nemenda eða fer í það
hlutverk að benda á hið andstæða. Kennarinn er samt í ákveðnu lykilhlutverki í
lýðræðislegum umræðum, hann þarf að halda utan um umræðuna og spyrja nemendur
spurninga sem halda umræðunni gangandi. Kennarinn þarf samt að gæta þess að hans
skoðanir komi ekki of skýrt í ljós og nemendur fari með því að reyna að endurspegla skoðanir
kennarans.

1.5 Er þörf á þessu verkefni
Verkefni sem snýst um að koma til móts við nemendur og er ætlað til þess að kennari bæti
sig í starfi er þarft verkefni. Kennari ætti að hafa vilja til þess að gera betur og ígrunda eigið
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starf til þess að geta mótað sér betri starfskenningu. Það eru fjölmargar leiðir sem hægt er að
fara til þess að koma til móts við fjölbreytileika nemenda og þarf hver kennari að finna þá
leið sem hentar hverju sinni. Lýðræðislegar kennsluaðferðir er ein leið sem hægt er að fara
og valdi ég hana vegna þeirra fjölmörgu möguleika sem hún býður upp á. Lýðræðislegar
kennsluaðferðir byggja á umræðu innan nemendahóps og að komast að niðurstöðu í
sameiningu en ég tel það sérstaka hæfni, að nemendur læri að taka þátt í umræðum á
skilvirkan hátt, geti sagt sínar skoðanir og hlustað á skoðanir annarra. Kennari er fagmaður í
sinni grein og má því ekki vera hræddur við að prófa sig áfram í kennslu og athuga hvort að
nýjar eða aðrar kennsluaðferðir gagnist honum og nemendum hans. Með þessari rannsókn
vonast ég til að ná að vekja áhuga annarra kennara á að prófa sig áfram í kennslu og beita
fjölbreyttum kennsluaðferðum. Hver kennari er kannski að kenna um tuttugu nemendum
sem fá þá að upplifa meiri fjölbreytni í námi. Ég tel það mikilvægt að kennarar horfi inn á við
og skoði hvað þeir geti gert til þess að mæta nemendum í námi, en festist ekki í þeirri gryfju
að bíða stöðugt eftir því að aðrir komi með lausn á málum.

1.6 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex kafla sem eru inngangur, fræðilegur bakgrunnur, rannsóknaraðferð,
niðurstöður, umræður og lokaorð. Í inngangi er farið yfir hvers vegna ég ákvað að taka þetta
viðfangsefni fyrir, það blandast saman við aðstæður mínar innan þess skóla sem ég starfa
við. Rannsóknarspurningin er kynnt og tilgangur verkefnisins, auk þess segi ég aðeins frá
minni starfskenningu og hvernig ég vonast til þess að hún skýrist við gerð þessarar
rannsóknar. Mikilvægi verkefnisins er einnig rökstutt og farið er yfir uppbyggingu
ritgerðarinnar.
Kafli tvö er fræðilegi hluti ritgerðarinnar en þar fer ég yfir þau fræði sem ég hafði til
hliðsjónar við undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. Þar má nefna lög og reglugerðir,
Aðalnámskrá grunnskóla, víðtæka umfjöllun um lýðræði í skólastarfi og hvernig
heilarannsóknir tengjast þessu viðfangsefni. Ég kynnti mér nýlega útgefið efni bæði íslenskt
og erlent þar sem fjallað er um ýmsar birtingarmyndir lýðræðis í grunnskólum. Einnig mun ég
fjalla um sambandið milli hugsmíðahyggju og lýðræðislegs skólastarfs. Rýnt er í mögulegar
ástæður hegðunarvanda nemenda og hvaða leiðir hægt er að fara til að koma til móts við þá.
Að lokum fjalla ég um kennsluaðferðir sem ég nýtti mér á vettvangi og tengjast
viðfangsefninu sérstaklega.
Í þriðja kafla er fjallað um þá aðferðarfræði sem notuð var við rannsóknina. Gerð var
starfendarannsókn en í þeim rannsóknum er lögð sérstök áhersla á ígrundun rannsakandans
um framgang rannsóknarinnar. Þátttakendur voru valdir með hentugleika- og
markmiðsúrtaki en leitast var við að vinna rannsóknina með þeim nemendum sem töldust
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henta vel sem þátttakendur. Gögnum var safnað með dagbókarfærslum, bæði í rituðu og
töluðu máli, myndbandsupptökum af vinnu nemenda og hljóðupptökum af samtölum við
nemendur.
Fjórði og fimmti kaflinn segir frá niðurstöðum mínum og fylgja umræður í kjölfarið.
Niðurstöður eru byggðar á þeim gögnum sem safnast höfðu yfir rannsóknartímann. Í
umræðukaflanum ræði ég niðurstöður með hliðsjón af fræðilegum hluta. Fjallað er svo um
þau atriði með rannsóknarspurninguna í huga.
Í lokin eru svo lokaorð mín, en þar legg ég mat á gengi verkefnisins og hvaða áhrif það
hefur haft á mig sem fagmann. Loks er svo heimildalisti yfir þau fræðirit sem vísað hefur
verið í við gerð rannsóknarinnar, auk viðauka sem vísað hefur verið til í ritmálinu.
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2 Fræðilegur bakgrunnur
Að starfa við kennslu er stöðugt nám, kennarar þurfa sífellt að þróa kennsluaðferðir sínar og
velta fyrir sér hvernig þeir ætla að mæta þörfum nemenda í námi. Starf kennarans snýst um
að annast menntun margra ólíkra einstaklinga, einstaklinga sem eiga að geta tekist á við það
sem lífið býður þeim upp á í framtíðinni (Jón Torfi Jónasson, 2012). Hver kennari hefur lagt
að baki nám þar sem hann öðlast ákveðna grunnþekkingu í fræðum og um árangursríkar
aðferðir í kennslu, það er því ætlast til að kennarar þekki þær aðferðir sem þeir nota og geri
það að ígrunduðu máli (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís
Ívarsdóttir, 2005). Í kennaranámi er lögð áhersla á að mennta öfluga fagstétt sem hefur
skilning á skólaumhverfinu og geti tekist á við þá stöðugu þróun sem á sér stað innan
skólanna og í skólamálum almennt (Jón Torfi Jónsson, 2012).
Jón Torfi (2012) bendir einnig á að skólinn gegni mikilvægu hlutverki bæði í félagslegum
tilgangi og sem almenn menntun fyrir alla. Allir nemendur hafi jafnan rétt til þess að sækja
grunnskóla og ættu því allir nemendur að vera þar jafnir. Skólinn á því að tryggja öllum
ungmennum undirstöðu til þess að vera virkir þegnar og vera tilbúin til þess að taka þátt í því
lýðræðislega samfélagi sem við búum í. Þetta þýðir að kennarinn þarf að hafa ákveðna
grunnþekkingu á hvað skóla- og menntakerfi er, hvað getur haft áhrif á það og hvernig hægt
sé að bregðast við ólíkum uppákomum innan skólans.
Heimurinn sem við búum í er margbreytilegur og þurfa kennarar stöðugt að vera í stakk
búnir að endurskoða kennslu sína og viðhorf til menntunar. Kennarinn er sérfræðingur í sinni
grein og hefur hlotið mikla menntun á því sviði, sérstaklega með lengingu kennaranámsins í
fimm ár. Sagor (1992) varpar því fram í bók sinni How to Conduct Collaborative Action
Research hvort að kennarar séu sjálfir nægilega ákveðnir í að kalla sig sérfræðinga í kennslu
og menntun barna. Hann bendir á að kennarastéttin sé sú fagstétt sem sjaldnast rannsakar
sitt svið, það er að segja aðrir sérfræðingar á borð við sálfræðingar, uppeldisfræðingar og
jafnvel læknar sjái um það. Kennurum eru svo réttar niðurstöður rannsókna og sagt að kenna
eftir þeim. Með þessu er Sagor ekki að gera lítið úr öðrum sérfræðingum, heldur að benda á
mikilvægi þess að sérfræðingarnir sem eru á „gólfinu“ alla daga komi líka með hugmyndir um
breytingar í kennslu og geti jafnvel rökstutt þær með rannsóknum. Sagor (1992) bendir
einnig á að kennarar sem gera rannsóknir í starfi auki samskipti milli kennara en það er líka til
gagns fyrir kennarastéttina vegna þess að kennarar eru almennt einyrkjar í starfi. Kennarar
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fái því tækifæri til þess að ígrunda starf sitt á gagnrýnan hátt og geti komið með faglega og
góða lausn á ýmsum málefnum sem snerta skólasamfélagið og kennslu (Sagor, 1992).
Með þessu má segja að rannsóknir sem kennarar stýra sjálfir og rannsóknir sem kennarar
eiga sjálfir upphafið að gætu skilað meiru til skólasamfélagsins en margt sem aðrir
fræðimenn og menntafrömuðir varpa fram. Kennarinn er sá sem er í framlínunni alla daga og
er sá sem á í daglegum samskiptum við nemendur sína. Hann er því að mörgu leyti best til
þess fallinn að koma með góðar úrlausnir og vita hvað þarf til þess að mæta nemendum í
námi. Með þessari rannsókn langar mig að rýna í hvað getur hjálpað mér að verða góður
kennari og jafnframt að móta mína starfskenningu enn frekar, ásamt því að geta á faglegan
hátt deilt reynslu minni með öðrum innan stéttarinnar.

2.1 Lýðræði og mannréttindi
Grunnþættir menntunar sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) eiga að vera
hluti af menningu skólanna og öllu starfi sem þar fer fram. Það má því segja að nemendur
eigi að upplifa grunnþættina í skólanum frekar en að læra um þá og hvað þeir merkja
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Nemendur eiga að geta tileinkað sér þættina og gert þá svo
hluta af sínu lífi eða lífsviðmiðum. Í sérriti Aðalnámskrár grunnskólanna (2012) sem fjallar um
grunnþættina Lýðræði og mannréttindi kemur fram að nemendur læri um lýðræði í lýðræði.
Með þeim orðum er átt við að nemendur eiga að vera hluti af lýðræðislegu umhverfi innan
skólans og læra þannig hvað það er að vera virkur þegn í lýðræðislegu samfélagi. Ásamt því
að læra hvað lýðræði táknar og stendur fyrir en þannig á lýðræðisleg hugsun þeirra að eflast
(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Í greinanámskrá Aðalnámskrár
grunnskóla (2013) kemur fram að eitt markmið samfélagsgreina sé að nemendur fái leiðsögn
í lýðræðislegum vinnubrögðum, því henta lýðræðislegar kennsluaðferðir vel í kennslu
samfélagsgreina. Nemendur eiga að geta tileinkað sér réttsýni og ábyrgð jafnframt að geta
sett sig í spor annarra og sjá fyrir afleiðingar gjörða sinna. Í hæfniviðmiðum samfélagsgreina
á nemandi við lok 10. bekkjar að geta tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu.
Nemandinn þarf því að vita hvað lýðræði er og vita hvernig hann á að taka þátt í
lýðræðislegu samfélagi.
Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fyrst var tekinn upp á Íslandi árið 1992 og síðar
lögbundinn árið 2003 kemur fram skilgreining á hvernig skal huga að mannréttindum barna.
En þar er meðal annars fjallað um réttindi barna til menntunar og er þar gerð krafa til skóla
og kennara um að menntun eigi að rækta persónuleika einstaklingsins og efla hæfileika hans
bæði líkamlega og andlega. Menntun barns á jafnframt að undirbúa einstaklinginn til þess að
lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi þar sem sýndur er skilningur og umburðarlyndi fyrir
margbreytileikanum og jafnrétti (Sameinuðu þjóðirnar, 1992).
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2.2 Einstaklingsmiðað nám
Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21 aldar (2014) er mikið fjallað um
tengingu á milli einstaklingsmiðaðs náms og lýðræðislegra kennsluhátta en þar er talið að
þetta tvennt fylgist að. Þar kemur fram að til þess að kennari geti sinnt nemendum á
einstaklingsbundinn hátt séu lýðræðislegir kennsluhættir og kennsluaðferðir ein leið sem
hægt er að fara. Í grunnskólalögum kemur fram að starfið innan skólans á að taka mið af
þörfum nemenda með því að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir og starfshættir
grunnskólanna eiga að einkennast af lýðræðislegu samstarfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008,
2. gr.). Í þessum orðum felst einmitt áherslan á að mæta hverjum nemanda þar sem hann er
staddur með því að leggja áherslu á samvinnu og lýðræðisleg vinnubrögð innan skólans.
Árið 2003 skrifaði Gerður G. Óskarsdóttir greinina „Skólastarf á nýrri öld“ og kynnir hún
þar til leiks framtíðarskólann. Þar lýsir hún skóla sem er ólíkur því sem áður hafði þekkst, en
skólin var opin, bjartur og bauð upp á ólíkar vinnustöðvar. Fjölbreyttur hópur nemenda var
að vinna að fjölbreyttum verkefnum í samvinnu eða einstaklingslega. Dagur nemenda er
fjölbreytilegur og takast þeir á við ýmis ólík verkefni yfir daginn. Í lok dags hitta nemendur
umsjónarkennara sinn, gera upp daginn með honum og ákveða áframhaldandi vinnu sína.
Skóli framtíðarinnar er ekki laus við þær kennsluaðferðir sem einkenna 20. öldina heldur eru
þær nýttar í bland með öðrum fjölbreyttum kennsluaðferðum. Nemendur þurfa sjálfir að
bera ábyrgð á eigin námi og framvindu þess. Það má draga þá ályktun að hér sé Gerður að
lýsa einstaklingsmiðuð námi þar sem hver nemandi stundar nám sitt á sínum forsendum.
Í niðurstöðum starfsháttarannsóknarinnar (2014) kemur fram að ekki sé farið nægilega
eftir stefnu og lögum stjórnvalda þegar kemur að kröfum um kennsluhætti,
einstaklingsmiðun í námi, sjálfstæði og hvaða áhrif nemendur geta haft á nám sitt. Þess má
þó geta að margir af þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu áhuga á að þróa
kennsluhætti enn frekar í átt að einstaklingsmiðun, stefnan hefur því greinilega hljómgrunn
innan kennarastéttarinnar. Það má því velta fyrir sér hvað það er sem hindrar þessa þróun.
Hvers vegna eru kennarar ekki viljugri til þess að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir, eins
og til dæmis lýðræði til þess að ná fram meiri einstaklingsmiðun í námi nemenda. Það má því
segja að þessi rannsókn sé tilraun mín til þess að sýna fram á eina leið sem hægt er að fara til
þess að ná fram frekari einstaklingsmiðun í námi.

2.3 Rannsóknir íslenskar og erlendar
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um atriði sem hafa komið fram í nýlegum rannsóknum, bæði
innlendum og erlendum. Hér verður fjallað um nýbirtar meistaraprófsritgerðir sem fjalla um
hvernig lýðræði birtist í ákveðnum skólum Að lokum verður fjallað um hvernig tengja má
lausnarleitanám við lýðræðislega kennslu.
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2.3.1 Innlendar rannsóknir
Helga Helgadóttir (2015) kannaði meðal annars viðhorf kennara til lýðræðis í skólastarfi og
kom í ljós að skilningur þeirra á hugtakinu lýðræði var ólíkur. Þeir kennarar sem tóku þátt í
rannsókninni voru ekki sannfærðir um að lýðræðislegt skólastarf væri til bóta fyrir skólana.
Þeir töldu að ef lýðræði nemenda væri of mikið myndi námið einkennast af óstjórn, agaleysi
og hávaða ásamt því að nemendur myndu læra minna og gera bara það sem væri
skemmtilegt. Þetta viðhorf kennara samræmist því ekki þeirri menntastefnu sem er í gildi hér
á landi og ætla má að einhverjir kennarar séu ekki nægilega vel upplýstir um fyrir hvað
stefnan stendur. Helga (2015) varpar því einmitt fram í ritgerð sinni hvort viðhorf kennara
haldi aftur af þróun skólanna í átt að lýðræðislegu skólastarfi. Í rýnihópaviðtölum við
nemendur kom svo fram að þeir töldu lýðræði innan skólanna lítið sem ekkert og þá
sérstaklega þegar kom að skipulagi og innihaldi náms þeirra.
Í rannsókn sem Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson (2016) vann til meistaragráðu
kemur viðhorf nemenda enn betur fram en þeir skilgreina lýðræði fyrst og fremst út frá
fulltrúalýðræði eða þeim rétti sem Íslendingar hafa til þess að velja sér leiðtoga og
þingmenn. Nemendur fá heldur ekki að velja þau viðfangsefni sem eru til umræðu og oftast
eru hegðunar- og umgengnismál til umræðu. Nemendur eru því ekki að ræða námið,
viðfangsefni, innra skipulag skólans eða annað sem lýtur að þeirra daglega skólastarfi. Þegar
kemur að því að skoða lýðræðisleg vinnubrögð eru svör nemenda heldur dapurleg því
nemendur telja sig ekki fá þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum, þeir læra ekki að vinna í
hópum og umræðum er ekki stýrt á skilvirkan hátt, sá háværasti ræður og hinir fylgja.
Viðmælendur nefna einnig að það hafi ekki skapast traust andrúmsloft til þess að tjá
skoðanir sínar og voru þeir því hræddir við að segja sína einlægu skoðun.
Bæring Jón Breiðfjörð (2016) túlkar niðurstöður sínar á þann veg að nemendur telji sig
ekki tilbúna til virkrar þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Þeir hafi ekki fengið að upplifa
lýðræði í lýðræði eins og Aðalnámskrá grunnskólanna segir til um. Skýr krafa kemur frá
nemendum um að meira mark sé tekið á þeim og að þeir hafi eitthvað um nám sitt að segja.
Segja má að þessar kröfur þeirra séu í skýru samræmi við lög og reglugerðir sem gilda í
landinu.
Á þessum niðurstöðum má sjá að lýðræðislegt skólastarf er ekki algengt í þeim skólum
sem rannsóknirnar fóru fram. Einnig má sjá að þeir kennarar sem tóku þátt í rannsóknunum
voru hræddir við lýðræði innan skólastofunnar og töldu að óstjórnarástand gæti skapast en
það viðhorf gefur í skyn að þekking einhverra kennara á lýðræðislegu skólastarfi sé
takmörkuð eða ekki til staðar. Í svörum þeirra nemenda sem tóku þátt skín hins vegar í gegn
þráin til þess að fá að tjá sig og hafa áhrif á nám sitt og læra lýðræðisleg vinnubrögð eins og
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að vinna saman í hópum á skilvirkan hátt eða geta tekið þátt í umræðum á gagnrýninn hátt
þar sem skoðanir allra eru virtar.
Viðhorf þessara kennara eru einmitt ein ástæða þess að ég fór af stað með þetta
verkefni. Ég hef talið að skilgreining kennara á hugmyndum um lýðræðislegt skólastarf sé
ekki í samræmi við þá menntastefnu sem ríkir í landinu. Mín upplifun er sú að nemendur
þyrstir í að tjá sig og að hafa áhrif á umhverfi sitt og að fá að vera virkir í samfélagi skólans.
Viðhorf kennara geta verið sprottin af misskilningi og getur verið að þeir sýni ákveðinni
hugmyndafræði í menntamálum fordóma. Þess vegna vonast ég til þess að rannsókn mín geti
haft þau áhrif á einhverja innan stéttarinnar að þeir endurskoði viðhorf sitt og ákveði að
prófa nýja hluti í kennslu.
2.3.2 Erlendar rannsóknir
Eins og kemur fram í kaflanum á undan er eitthvað um að kennarar tengi lýðræðislegt
skólastarf við það fulltrúalýðræði sem við búum við á Íslandi eða sjái fyrir sér að lýðræðislegir
kennsluhættir eða aðferðir geti haft í för með sér óstjórn meðal nemenda. Það má sjá
ákveðin líkindi með lýðræðislegum kennsluháttum og lausnaleitarnámi (e. problem-based
learning) og verkefnamiðuðu námi (e. project-based learning). Hugmyndin byggist á því að
nemendur vinni saman að því að finna lausn á ákveðnu verkefni eða vandamáli sem tengist
þeirra veruleika og byggi með því á þekkingu sem er til staðar hjá nemendum (Lambros,
2004). Lambros (2004) segir einnig að þegar einstaklingur fái nýjar upplýsingar reyni hann að
tengja þær við þekkingu sem er til staðar. Til þess að hægt sé að vinna verkefni sem henta
þurfi kennari að þekkja nemendur sína og hvað höfðar til áhuga þeirra. Mikilvægasti
þátturinn sé því að spyrja nemendur spurninga og geta stýrt umræðu þeirra á skilvirkan hátt.
Lambros (2004) minnist einmitt á mikilvægi þess að spyrja nemendur, vegna þess að
kennarinn á ekki og þarf ekki að gera ráð fyrir því hvað nemendur viti eða hvað þeir þurfi að
vita.
Hutchison (2015) veltir í rannsókn sinni upp þeim kostum og göllum sem lausnaleitarnám
(e. problem-based learning) hefur en nemendur sem þjálfast í því að leysa vandamál, eru
gagnrýnni í hugsun, eiga auðveldara með að leysa vandamál sem koma upp og eru sterkari í
samskiptum við aðra. Fram kemur að einnig viðhaldi þeir þekkingu lengur sérstaklega ef að
viðfangsefnið tengist þeim eða þeirra áhugasviði. Þau vandamál sem hins vegar koma upp
snúa oftast að kennaranum, sérstaklega ef hann er ekki vanur að beita þessum
kennsluaðferðum í lausnaleit. En þar má nefna tímastjórnun og utanumhald verkefnis eða
hversu vel gengur að velja spennandi viðfangsefni sem heldur nemendum að verki. Í bókinni
Looking in Classrooms eftir Good. T. L og Brophy. J. E. (2008) kemur einnig fram að kennari
ætti að leggja sig fram við að kenna það sem er þess virði að læra. Nemendur hafa ekki
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áhuga á að læra eitthvað sem þeir sjá ekki tilgang í eða sem þeir hafa lært áður. Námið þarf
að hafa merkingu fyrir nemendur, vekja áhuga þeirra, ef það á að skila góðum árangri.
Eins og kemur fram hér að ofan má sjá ákveðin líkindi með lýðræðislegum
kennsluaðferðum og kennsluaðferðum lausnaleitarnáms. Aðferðirnar byggja á því að ræða
við nemendur og fá hugmyndir og upplýsingar frá þeim. Viðfangsefnin eiga að vera
spennandi og höfða til áhugasviðs nemenda eða tengjast þeirra nærumhverfi. Skapandi
vinnubrögð, gagnrýnin hugsun og betri samskiptahæfni eru þættir sem báðar þessar aðferðir
byggjast á og undirbúa nemendur því betur til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Eitt af því
sem ég setti í hendur nemenda minna var að finna sjálfir út úr því hvort og hvernig þeir gætu
unnið verkefni sem tengdist þeirra áhugamáli, þeir þurftu sjálfir að gera sér grein fyrir getu
sinni og styrkleikum og gátu ekki treyst á að ég, kennarinn, kæmi með lausnir á silfurfati.
Athyglisvert er að huga að því hvernig framtíð og hverskyns störf það eru sem munu bíða
þeirra nemenda sem sitja grunnskólana í dag. Árið 2013 var gerð rannsóknin „The Future of
Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?“ sem fjallar um hvaða störf
munu vera tekin yfir af tölvum og vélum í framtíðinni og hverskyns störf munu bíða nemenda
okkar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna okkur að störf sem byggja á samskiptum,
samvinnu, lausnaleit, listum og hönnun eru einmitt þau störf sem munu bíða nemenda okkar
í framtíðinni. Kennari ætti því að leggja sig fram við að þjálfa nemendur í þeirri hæfni sem
mun nýtast þeim í framtíðinni en samkvæmt þessari rannsókn eru það hópvinnubrögð,
umræður, sköpun og lausnaleit. Rannsókninni er einmitt ætlað að varpa ljósi á hvernig
lýðræðislegar kennsluaðferðir geta hjálpað við að þjálfa nemendur í þeirri hæfni sem getur
nýst þeim í framtíðinni samkvæmt áður nefndri rannsókn.

2.4 Að mæta fjölbreyttum nemendahópi
Í nýútgefinni bók, Differentiation and The Brain, eftir David A. Sousa og Carol Ann Tomlinson
(2018) er fjallað um hvernig hægt er að taka mið af heilarannsóknum í kennslu. Heilaþroski
barna er ólíkur og þess vegna eru nemendur mis móttækilegir fyrir þeim viðfangsefnum sem
taka á fyrir í skólanum. Einstaklingsmiðuð kennsla (e. differentiated instuction) er í raun að
kennarar gera sér grein fyrir fjölbreytileika nemenda og skipuleggi kennslu með það í huga.
Nemendur eru ekki allir jafn móttækilegir fyrir því sem á að kenna í skólanum og eru líka
misfljótir að tileinka sér nýja hæfni. Þegar nemendur byrja í fyrsta bekk eru einhverjir
nemendur sem kunna að lesa, aðrir sem þekkja stafina á meðan enn aðrir eru ekki tilbúnir að
setjast á skólabekk. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim meginatriðunum sem fram koma í
bókinni koma fram og tengjast minni rannsókn.
Eins og áður segir þarf kennarinn að vera meðvitaður um fjölbreytileika nemenda sinna
þegar hann skipuleggur kennslu. Í hverri kennslustund eru fjölmargir nemendur sem hafa
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allir sinn einstaka bakgrunn, sín áhugamál, sína styrkleika og sína veikleika. Allir þessir
nemendur eru staddir á ólíkum stað námslega og þarf kennarinn að passa að nemendur hafi
einhvern grunn til þess að byggja nýja þekkingu eða hæfni ofan á. Það getur verið erfitt fyrir
nemanda sem hefur ekki náð tökum á lestri að spreyta sig á orðadæmum í stærðfræði, þá fer
lesturinn að valda því að nemandinn getur ekki sýnt hæfni sína í stærðfræði. Í þannig tilfelli
þarf kennarinn að bregðast við og hjálpa nemandanum að finna leið sem hentar honum.
Sousa og Tomlinson (2018) leggja einnig áherslu á að það sé eitt hlutverk kennarans að
hjálpa nemendum að bæta við fyrri þekkingu en einnig að fara til baka og sækja sér þá
þekkingu sem til þarf. Þau líkja þessu við að segja einhverjum til vegar, til þess að geta
leiðbeint einhverjum til vegar þarf að byrja á því að finna stað sem báðir einstaklingar þekkja
og leiðbeina svo frá honum á réttan stað. Góður kennari þarf því að byrja á því að finna hvað
nemandinn veit og byggja við þá þekkingu til þess að hann geti haldið áfram að vaxa. Alla
ævina er hver einstaklingur að bæta við sína þekkingu en til þess að það sé hægt, þurfi
grunnur að vera til staðar. Sousa og Tomlinson (2018) nefna einnig að við þroskum heilann
með því að nýta ákveðnar heilastöðvar, þær stöðvar sem fá ekki örvun enda á því að deyja
og verða óvirkar vegna þess að líkaminn telur sig ekki þurfa á þeim að halda. Þetta ferli byrjar
strax í móðurkviði og virkjar ósjálfráð viðbrögð eins og við hungri og sársauka. Þegar
einstaklingur kemur í heiminn taki umhverfið svo við og viðhaldi þeim heilafrumum sem þarf
að nota og myndar þær tengingar í heilanum sem við nýtum.
Sousa og Tomlinson (2018) segja að nemendur vilji ná árangri og séu flestir með ákveðna
mynd af því hvar þeir standa sem námsmenn, hvort sem hún er raunhæf eða ekki. Kennarinn
geti hér skipt miklu máli með því að skapa jákvætt námsumhverfi fyrir nemendur. Fram
kemur hjá þeim að nemendur sem vinna í jákvæðu námsumhverfi upplifi ánægju og þá losni
um endorfín í heila þeirra sem virki þær stöðvar heilans sem nýttar eru þegar nemendur eru
að byggja ofan á fyrri þekkingu sína. Það ætti því að hjálpa nemendum að vera opnari fyrir
nýjungum og flýta fyrir því að þeir nái tökum á nýrri þekkingu. Þá segja þau að nemendum
sem líði vel séu jákvæðari, virkari og séu líklegri til þess að leggja meira á sig í námi. Það má
því segja að það séu líffræðilegar ástæður á bak við árangur nemenda í námi. Ég mun hafa
það í huga þegar ég skipulegg kennslu fyrir mína nemendur, vegna þess að kennari sem
leggur sig fram við að ná til nemenda, skapa jákvætt umhverfi og er opnari fyrir hugmyndum
er líklegri til þess að hjálpa nemendum sínum að ná árangri í námi.
2.4.1 Námsumhverfi
Námsumhverfi er nokkuð sem kennari þarf alltaf að huga að, en hafa ber í huga að það snýst
ekki eingöngu um veggi, borð og stóla. Þegar hér er rætt um námsumhverfi er ekki vísað til
þess að einhver sérstök bygging eða uppröðun á kennslustund verði að vera til staðar, ekki
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heldur ákveðin námsgögn eða ákveðnar bækur. Segja má að námsumhverfi sé eitthvað sem
kennarinn skapar með nemendum sínum, það er sérstakt sambland af þekkingu kennara,
þekkingu nemenda og viðfangsefninu sjálfu. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er rætt um
mikilvægi þess að skapa nemendum gott námsumhverfi og er það hluti af fagmennsku
kennarans að gera það. Þar segir í kafla um fagmennsku kennara:
Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda
heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva
starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun....Þeir [kennararnir] leitast við að
skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi
(bls. 13).
Það að skapa og viðhalda góðu námsumhverfi er samvinnuverkefni milli nemenda og
kennara að mínu mati, þar sem ákveðnar eru reglur og ákveðin viðmið sem allir vinna eftir og
kennarinn er í hlutverki þess sem minnir á hvað þarf til þess að skapa gott námsumhverfi.
Carol Ann Tomlinson (2014) lýsir þessu sambandi, þ.e. sambandi kennarans, viðfangsefnis
og nemenda, sem þríhyrningi þar sem kennarinn er efsta hornið á þríhyrningnum og
nemendur og viðfangsefni hin tvö hornin. Viðfangsefnið er allt það sem nemendur taka sér
fyrir hendur innan skólans. Kennarinn þarf að vera í hlutverki leiðtoga og vera ábyrgur fyrir
kennslunni, en slíkur kennari þarf að vera sjálfsöruggur segir Tomlinson. Öruggur kennari er
ekki hræddur við að fara heim í lok dags tilbúinn til þess að gera enn betur næsta dag. Hver
kennari mun gera mistök í kennslunni en ábyrgur kennari nýtir sér mistökin til þess að læra af
og nýta sér næsta dag. Slíkur kennari veit líka að hann hefur ekki öll svörin en er tilbúinn til
þess að afla sér upplýsinga. Þannig kennari vil ég vera og hef ég í hyggju að skipuleggja
kennslu mína með þessi atriði í huga. En það er mér mikilvægt að geta horft á það sem ég
geri innan skólans og með nemendum mínum og ígrundað hvernig til tókst. Bæði það sem
gengur vel en líka það sem gengur illa, alltaf með það að markmiði að geta gert betur.
Nemendur eru svo eitt hornið á þríhyrningnum samkvæmt Tomlinson (2014) en
mikilvægt er að mæta margbreytileika þeirra og möguleikum hvers og eins. Nemendur þurfi
því að vita að þeir hafi möguleika til þess að blómstra í verkefnum við þeirra hæfi, þeir þurfi
að finna að á þá sé hlustað og þeir verði að upplifa einlægan áhuga frá kennara sínum.
Tomlinson (2014) nefnir nokkur atriði sem mikilvægt er fyrir kennara að hafa í huga: Hver
nemandi verði að trúa því að hann hafi svigrúm til þess að bæta sig og að hann hafi stjórn á
eigin lífi og námi. Nemendur verði að upplifa öryggi og finna fyrir gleði og ró í námi sínu.
Einnig sé mikilvægt að muna að nemendur eru hver öðrum líkir en jafnframt ólíkir. Til þess
að kennarinn geti skapað nemendum slíkt námsumhverfi telur Tomlinson (2014) að afar
mikilvægt sé að kennarinn þekki nemendur sína vel, hlusti á þá og virði þeirra skoðanir.
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Kennarinn þarf því að skapa með nemendum sínum aðstæður þar sem þeir geta nýtt
hæfileika sína, gert mistök, prófað aftur og bætt sig í námi.
Þegar kennarinn skipuleggur kennslu og ákveður viðfangsefni hverju sinni bendir
Tomlinson (2014) á að hugsa þurfi hvert viðfangsefni líkt og það sé það eina sem nemendur
muni læra um ævina. Þó svo að allir viti að svo sé ekki er ákveðinn metnaður fólginn í að
hugsa svona, því ef hvert viðfangsefni er skipulagt með þessu viðhorfi fari kennarinn frekar
að velta fyrir sér mikilvægi þess. Annað sem Tomlinson telur að hjálpi kennurum að gera
viðfangsefnin mikilvæg fyrir nemendur sé að tengja þau við þeirra reynsluheim, þ.e. að nýta
eitthvað sem nemendur þekkja eða kannast við til að byggja ofan á. Slík nálgun geti haft mikil
áhrif á framvindu verkefnis fyrir nemendur. Þess vegna tel ég mikilvægt að kennari sé mjög
meðvitaður um það sem er í gangi í lífi nemenda, þar má nefna mikilvæga atburði í
samfélaginu, viðburði sem tengjast íþróttum og jafnvel einhverju sem tengjast nemendum
persónulega eins og afrekum þeirra, fjölskyldumálum og fleira.

2.5 Nemendur með hegðunarvanda og skólaleiða, hver er vandinn?
Innan kennarastéttarinnar er oft rætt um hve mikið kennarastarfið hefur breyst undanfarin
ár og margir nefna þar að hegðun nemenda innan veggja skólans hafi verið að breytast
síðastliðin ár. Í rannsókn sem gerð var á hegðunarvanda í grunnskólum, Gullkistan við enda
regnbogans (2006) nefndu margir kennarar að hegðun yngri nemenda væri ólík því sem áður
var. Töldu margir kennarar krakkana koma fram af virðingarleysi, sérstaklega gagnvart
starfsfólki skólans. Einn kennari nefndi þó að krakkarnir væru ekki verri en áður heldur bara
öðruvísi, þeir væru frakkari og ófeimnari. Það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að
nemendur í dag hegði sér öðruvísi en áður fyrr, við verðum líka að horfa til þess að
samfélagið okkar er allt öðruvísi en áður. Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tímann til þess
að sjá barnæsku sem einkenndist ekki af snjallsíma og tölvunotkun barna heldur af
drullumalli og útileikjum.
Einnig verður að hafa í huga að geðraskanir barna hafa aukist undanfarin ár og eru núna
eitt okkar stærsta heilbrigðisvandamál (Helga Hannesdóttir, 2002). Við sjáum það með
auknum greiningum nemenda. Velta má svo fyrir sér hvort að þetta sé nýlunda á Íslandi eða
hvort samfélagið er í auknum mæli að viðurkenna þennan hóp einstaklinga sem hluta af
samfélaginu. Núna er þessi fjölbreytti hópur nemenda hluti af hinum almenna nemendahópi
samkvæmt grunnskólalögum (91/2008) en þeim er ekki komið fyrir í sérbekkjum eða
sérdeildum innan skólanna. Kennarinn þarf þess vegna að hugsa kennslu sína upp á nýtt í
takt við þær breytingar sem eru að verða í samfélagi okkar. Æskilegt væri að fagna þessu
breytingum en ekki ýta þeim til hliðar og ætlast til þess að aðrir taki á erfiðum málum.
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Grétar L. Marinósson (2003) bendir á mikilvægi þess að setja nemandann í forgrunn og að
skilgreina hann ekki út frá hegðun hans. Mikilvægt sé að horfa á hann í heild sinni, finna
styrkleika og jákvæða eiginleika hans og vinna með þá en að festast ekki í veikleikum
nemandans. Hann bendir líka á mikilvægi þess að nemendur fái að vinna með spennandi
verkefni, upplifa heiminn og skoða hann út frá sínum veruleika. Að í raun sé það ein leiðin til
þess að koma í veg fyrir ýmsa hegðunarerfiðleika, að kveikja ástríðu hjá nemendum og virkja
sköpunarhæfni þeirra. Ingvar og Ingibjörg (2006) segja einnig að jákvæður skólabragur og
gott viðhorf til nemenda með hegðunarvanda séu talin fyrirbyggjandi ásamt því að traust,
vinátta og væntumþykja í garð nemenda séu lykilatriði í að efla góða hegðun meðal
nemenda. Þessar hugmyndir komu fram í rannsókn sem gerð var á viðhorfi kennara til
nemenda með hegðunarvanda. Þessar hugmyndir kennara passa svo einmitt við hugmyndir
nemenda um hvað einkennir góðan kennara. Þær Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún
Aðalbjarnardóttir (2008) birtu rannsókn á því hvað nemendur telja einkenna góðan kennara
og voru oftast nefnd persónuleg einkenni kennarans eins og gott lundarfar. Nemendur vilja
hafa gaman í skólanum, geta treyst kennaranum sínum en kennarinn á jafnframt að geta
haldið uppi jákvæðum aga og hafa góða kunnáttu til þess að útskýra námsefnið og leiðbeina
nemendum í námi sínu.
Hér má bæði sjá hvað nemendur og kennarar segja um hvað einkennir góðan kennara og
hvernig hann getur haft góð áhrif á hegðun nemenda. Þessi skilningur þeirra er einmitt sj
sami og ég hef nefnt áður. Eitt það besta sem kennari getur gert fyrir nemendur sína er að
vera til staðar fyrir þá, vera þeim góð fyrirmynd og reyna að ná til þeirra á fjölbreyttan hátt.
Þessar hugmyndir mínar hafa ýtt undir áhuga minn á að vinna lýðræðislega með nemendum,
því að vinna í samstarfi með nemendum sýnir þeim einmitt virðingu og áhuga.
2.5.1 Góður bekkjarandi
Eitt af því sem kennari getur gert til þess að skapa nemendum jákvætt námsumhverfi er að
leggja sig fram við að búa nemendum góðan bekkjaranda. Í riti Aðalnámskrár sem fjallar um
jafnrétti (2013) kemur fram að góður kennari er næmur á fjölbreytileika nemenda og gæti
þess að allir séu jafnir innan skólastofunnar. Þar kemur einnig fram að fjölbreytt viðfangsefni
og kennsluaðferðir séu lykillinn í að koma til móts við ólíkar þarfir einstakra nemenda. Einnig
á kennarinn að gefa sér tíma til þess að vinna með skólabrag með nemendum en það skilar
sér í betra námsumhverfi. Í rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016) á
viðhorfum starfandi umsjónarkennara til starfsins var áberandi að kennarar töldu sig bera
ábyrgð á velferð nemenda. Það væri að sýna nemendum væntumþykju, öryggi, virðingu og
umhyggju en það er ein forsenda þess að skapa góðan bekkjaranda.
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Rick Wormeli (2003) telur að kennari sem vill ná til nemenda sinna og skapa þeim
jákvæðan bekkjaranda ætti ekki að leggja sig fram við að vera vinur nemenda sinna. Hann
segir að nemendur vilji kennara sem er faglegur og vel undirbúinn. Wormeli (2003) segir
einnig að kennari eigi að byggja upp traust við nemendur sína og hafa trú á þeim. Hver
nemandi þarf að trúa því að kennarinn muni standa með honum en gefist ekki upp.
Nemendur vilja kennara sem er rólegur og sýnir bæði hlýju, sé passlega strangur og beiti
nemendur jákvæðum aga. Wormeli (2003) trúir því að agi og bekkjarstjórnun sé hluti af öllu
starfi kennarans og lykilatriði í því er að skapa nemendum jákvæðan bekkjaranda. Hann telur
að góð leið til þess að skapa jákvæðan bekkjaranda sé að bekkurinn eða námshópurinn setji
sér reglur. Hann fjallar einnig um mikilvægi þess að fá nemendur með sér í lið þegar semja á
reglurnar en þá er líklegra að nemendur fari eftir þeim.
Það er því einstakt að lesa um hvernig nýútskrifaður kennari tekur á umsjónarhópi sínum
sem hafði mjög slæmt orð á sér. Umfjöllunin er hluti af doktorsrannsókn Lilju M. Jónsdóttur
(2012) og segir frá fyrstu fimm árum nýútskrifaðra kennara í umsjónarkennslu. Umræddur
umsjónarkennari, Linda, tekur við bekk sem talinn er vera sá versti í skólanum, nemendur
voru mjög ókurteisir og sýndu öðrum mikla óvirðingu. Það sem hún gerði var að breyta
uppröðun stofunnar og lagði allt námsefni til hliðar til að byrja með. Í staðinn fóru
kennslustundirnar í að kenna nemendum félagsfærni og samskipti og nýtti hún leiki og
umræður með nemendum. Hún byrjaði líka alla daga á að minna nemendur á að í dag væri
góður dagur. Linda lagði sig fram við að leysa alltaf málin og minnti nemendur á að nota
munninn til þess að tjá sig og lét nemendur stundum útkljá mál fyrir framan aðra í bekknum
þar sem allir fengu að tjá sig en kennarinn var ekki að stjórna nemendum. Hún lagði líka
áherslu á að nemendur hrósuðu hver öðrum í lok dags til þess að byggja upp vináttu og
væntumþykju. Þegar rannsakandinn, Lilja, kom svo í heimsókn í bekkinn gat hún ekki séð
þann erfiða og óstýriláta bekk sem hafði verið rætt um í upphafi skólaársins, sem gefur til
kynna að aðferðir kennarans hafi skilað miklum árangri (Lilja M. Jónsdóttir, 2012). Þetta sýnir
okkur að einn kennari skiptir máli, kennari sem sýnir staðfestu, væntumþykju og beitir
jákvæðum aga til þess að byggja upp góðan bekkjaranda og ná til nemenda, og skapar þeim
þannig námsumhverfi þar sem allir nemendur ná að blómstra. Við framkvæmd
rannsóknarinnar var lögð áhersla á að nota jákvæðan aga, semja með nemendum
uppbyggjandi reglur og að ég gæfi mér góðan tíma til þess að ræða við nemendur og
virkilega hlusta á þá.

2.6

Skólinn sem samfélag

Dewey (1916) talar um margbreytileika samfélagsins og að hver einstaklingur geti tilheyrt
mörgum ólíkum samfélögum. Hann bendir á að samfélag sé eitt orð en standi fyrir margar
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ólíkar samsetningar hópa og að innan skólanna sé hið sama. Skólinn sé í raun eitt samfélag,
segir Dewey (1916), sem hafi að geyma mörg ólík minni samfélög og að hver einstaklingur
geti tilheyrt fleiri en einu samfélagi. Ef við tökum skóla sem dæmi þá eru allir nemendur hluti
af skólasamfélaginu en innan hans eru nemendur með ólík áhugamál, hafa ólíkan bakgrunn,
tilheyra ólíkum fjölskyldum og hafa ólíka styrkleika. Nemendur úr ólíkum samfélagshópum
blandast svo saman og um leið tilheyrir hver nemandi mörgum hópum. Dewey (1916) segir
að ef koma eigi í alvöru til móts við einstaklingana í hópnum þurfi að losa tökin á þeim
hefðum og venjum sem mótað hafi skólastarf. Samfélag sem heldur fast í hefðir byggir upp
einsleitt samfélag en samfélag sem rækti einstaklinga nýti fjölbreytileika til þess að vaxa.
Þess vegna þurfi lýðræðislegt samfélag að leyfa vitsmunalegt frelsi með því að nýta
fjölbreytta hæfileika og styrkleika einstaklings í námi og starfi. Gerður G. Óskarsdóttir (2003)
segir um framtíðarskólann „[f]jölbreytileika einstaklinga er hampað og viðurkennt að
nemendur búa yfir margvíslegri færni, atgerfi og gáfum og eiga sér fjölbreyttan bakgrunn og
menningu og ekki síst að nám fer fram með ýmsum hætti“. Gerður bendir einnig á að
nemendur eigi að vinna saman í þemaverkefnum, nýta sér tölvutækni, ásamt því að vinna
einstaklingslega. Hver einstaklingur eigi að hafa sérstakan sess innan hópsins og hafa
tækifæri til þess að nýta sína hæfileika til náms.
Í grein sinni (Einstaklingsmiðað) NÁM veltir Hafþór Guðjónsson (2005) upp ýmsum
efasemdum og vangaveltum varðandi hugtakið, meðal annars að skilningur fagmanna innan
skólanna sé ólíkur. Hann talar einnig um mikilvægi þess að við vöndum okkur í orðavali og
notum ekki eitt orð yfir marga ólíka hluti líkt og gerist með orðið nám. Orðið nám er bæði
notað um skipulag skólastarfs, það sem nemendur læra og inntak kennslustunda og það
getur valdið misskilningi á inntaki umræðunnar.
Hér erum við aftur komin á þann stað að skilningur fræðimanna á orðum og hugtökum er
ekki sá sami, sömu orðin eru notuð um ólíka hluti. Í grein Ingvars Sigurgeirssonar (2005) Um
einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og enn fleiri hugtök... ber hann saman nokkrar stefnur
sem hafa verið áberandi í íslenskri menntaumræðu. Hann fjallar sérstaklega um
einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og differentiation skv. skilgreiningum Tomlinson, en þar
ræðir hann um það hvort alltaf sé verið að finna nýtt nafn á sömu súpuna. Í meginatriðum
eru stefnurnar eins hvað kennslufræðilegar áherslur og útfærslu varðar og má því velta því
fyrir sér hvaða máli skiptir hvað aðferðir, hugmyndafræðin eða stefna er kölluð. Auðvitað
skiptir það máli segir Ingvar, því sem fræðimenn verðum við að geta sett nöfn og heiti á það
sem um ræðir, en kannski höfum við gengið fulllangt í að finna upp hjólið. Meginmarkmið
kennarans ætti að vera góður kennari og þá þarf að spyrja sig hvað felst í því að vera góður
kennari. Ef við lítum til markaðsherferðar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands „Hafðu áhrif“
töldu flestir góðan kennara vera einhvern sem: „Hefur ástríðu og metnað, nýtir sér
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fjölbreyttar kennsluaðferðir, sýnir nemendum sanngirni, vináttu, virðingu, er hvetjandi og
sýnir nemendum sínum stuðning“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2015). Þessar hugmyndir
samræmast minni eigin skoðun á því hvað er góður kennari.
2.6.1 Reynsla og þekking
Dewey (1916) fjallar um hvað hafa þurfi í huga þegar viðfangsefni eru valin og hvað
kennarinn þurfi að hafa í huga. Þar nefnir hann m.a. mikilvægi þess að byggja ofan á fyrri
þekkingu og reynslu nemenda og að viðfangsefnið hafi merkingu og tilgang fyrir hann. Það er
einmitt mikilvægt að staldra stundum við og velta því fyrir sér af hverju við erum að kenna
þau viðfangsefni sem við tökum fyrir, hvenær þetta muni gagnast nemendum í lífinu. Í
dæmisögunni The Saber-Tooth Curriculum eftir Peddiwell (1939) kemur fram hvers vegna
þetta er mikilvægt. Í frumstæðum ættbálki var passað upp á að kenna ungviðinu þá hluti sem
nauðsynlegt var að kunna til þess að lifa af. Ættbálkurinn bjó við fiskimikla, tæra á og þess
vegna var nauðsynlegt að kunna að veiða og það var gert með berum höndum. Með
tímanum breyttist landslagið, áin var ekki lengur tær og gamla veiðiaðferðin dugði ekki
lengur. Ættbálkurinn var við það að deyja úr hungri og þurfti að finna nýja leið til þess að ná
fiskinum. Hætt var að kenna gömlu veiðiaðferðina og farið var að leita nýrra leiða.
Ættbálkurinn fann auðvitað nýja leið til þess að ná sér í mat og gat haldið áfram lífinu. Þessi
saga kennir okkur að halda ekki í gamlar hefðir og aðferðir bara af því að það er vaninn.
Kennarar verða virkilega að ígrunda það sem þeir leggja fyrir nemendur og vera alltaf tilbúnir
til þess að svara spurningu nemenda: Hvers vegna þurfum við að læra þetta? Því ef svarið er
„ég veit það ekki“ gæti verið kominn tími á endurskoðun.

2.7 Lýðræðislegar kennsluaðferðir og umræður
Lýðræði í kennslu er ekki nýtt viðfangsefni í skólastarfi en menntafrumkvöðullinn John
Dewey (2000) talaði mikið fyrir lýðræðislegum kennsluháttum. Hugmyndir Deweys byggjast
meðal annars á samvinnu nemenda og mikilvægi þess að þeir komist að sameiginlegri
niðurstöðu, kennarinn er þá frekar í hlutverki leiðara en ekki fræðara eins og tíðkast á
mörgum stöðum. Með þessu gagnrýnir Dewey harðlega þær kennsluaðferðir sem oft er talað
um sem hefðbundnar, eins og fyrirlestra, lesið, spurt og spjallað og utanbókarlærdóm (Ingvar
Sigurgeirsson, 2013). Samkvæmt þessum hugmyndum Deweys þarf kennarinn að taka mið af
fjölbreytileika hópsins og vita hvar áhugi þeirra liggur, hvaða þekking er nú þegar til staðar og
hvar bæta þarf við þekkinguna.
Nemendur sem fá þjálfun í umræðuaðferðum eiga auðveldara með að mynda sér skoðun
og rökstyðja hana, um leið þjálfast þeir líka í virkri hlustun og að koma frá sér sínum
skoðunum á skipulagðan hátt (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Með
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öðrum orðum ætti kennari að leggja sig fram við að þjálfa nemendur í umræðu- og
spurnaraðferðum. Þær byggja á því að kennari varpar fram spurningum og fær svör eða
upplýsingar frá nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Segja má að kennari sem beitir
markvisst slíkum aðferðum þjálfi nemendur í að tjá sig, rökræða og hlusta hver á annan.
Mikilvægt er að minnast þess að samræðan er stór þáttur að lífi hvers og eins og það ætti því
að koma að góðum notum að geta tekið þátt í umræðum á virkan hátt. Ég vildi einmitt leggja
áherslu á að fá hugmyndir frá nemendum um hvernig þeir vildu haga námi sínu ásamt því að
kynna fyrir þeim ákveðnar aðferðir í umræðum.
Að geta tekið þátt í samræðum á skilvirkan hátt er þjálfun sem nemendur eru misfljótir
að tileinka sér. Kennarinn þarf því oft að vera tilbúinn til þess að beita kennsluaðferðum sem
byggja á umræðu- og spurnaraðferðum til þess að þjálfa þá hæfni. Hér á eftir geri ég grein
fyrir þeim helstu kennsluaðferðum sem ég hef í huga að nýta í minni rannsókn. Þær aðferðir
sem fjallað verður um eru: Umræðu og spurnaraðferðir, leitaraðferðir, leikir sem
kennsluaðferð og hópvinnubrögð.
Umræðu- og spurnaraðferðir er yfirheiti yfir þær kennsluaðferðir sem byggjast á því að fá
nemendur til þess að tjá sig og ræða saman á gagnrýnan hátt. Kennarinn er sá sem heldur
utan um umræðuna, varpar fram spurningum sem nemendur eiga síðan að svara. Til þess að
umræðan skili árangri mega spurningarnar ekki vera lokaðar heldur opnar og bjóða upp á
fjölbreytt svör (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Nemendur eru þeir sem stjórna hvert umræðan
fer en hún byggir á hugmyndum og athugasemdum nemenda. Með því getur kennari fengið
innsýn í hugarheim nemenda, hverjar skoðanir þeirra eru og áhugamál. Slíkar
kennsluaðferðir efla nemendur í tjáningu, félagslegum samskiptum, að móta sér viðhorf og
að efla gagnrýna hugsun.
Að nýta sér leiki sem kennsluaðferð getur hjálpað nemendum að efla samkennd,
samskiptahæfni og þjálfað þá í tali og hlustun. Leiki er auðvelt að tengja við námsefni og
nemendur læra að fylgja reglum og fara eftir fyrirmælum (Anna Jeppesen og Ása Helga
Ragnarsdóttir, 2004). Kennari sem nýtir sér leiki sem kennsluaðferð getur komið með aðra
nálgun í námi ásamt því að nýta sér leiki til þess að brjóta upp og gera pásu á
kennslustundum. Nemendur átta sig oft ekki á því að mikið nám getur farið fram þegar leikir
eru nýttir í kennslu og verða því stundum jákvæðari gagnvart náminu ef það er sett fram í
formi leikja. Leikir eru einnig frábær kveikja fyrir nýju námsefni og góð leið til þess að kynnast
nemendum betur.
Leitaraðferðir byggjast á því að nemendur safna upplýsingum um ákveðin viðfangsefni,
Ingvar Sigurgeirsson (2013) líkir þessum aðferðum við vinnu vísindamanna, raunverulegar
rannsóknir því nemendur eiga sjálfir að afla sér upplýsinga um það viðfangsefni sem þeir
vinna með. Markmið leitaraðferða er að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar, þjálfa þá í
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rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Með þessari aðferð
má einmitt þjálfa nemendur í að leita sér upplýsinga á eigin spýtur og gera það á gagnrýnan
hátt ásamt því að þjálfast í rökhugsun og kynnast ýmsum fróðleik. Með leitaraðferðum er
hægt að þjálfa nemendur upp í sjálfstæðri vinnu og hjálpa þeim til þess að nýta áhuga sinn í
námi. Nemandi sem kann að nýta sér upplýsingaöflun getur tekist á við það viðfangsefni sem
hann kýs hverju sinni án þess að kennarinn sé sérfræðingur í viðfangsefninu. Þessa hæfni er
því gott að þjálfa hjá nemendum og hægt er að byrja þá þjálfun mjög snemma á skólagöngu
þeirra.
Markmið hópvinnubragða er að fá nemendur til þess að vinna saman. Nemendur ættu að
styrkjast í félagslegum samskiptum og eflast í að ræða saman á gagnrýnan hátt og komast að
sameiginlegri niðurstöðu. Mikilvægt er að nemendur læri að vinna saman í hóp og að þeir
nýti sér styrkleika hvers annars, skipti með sér hlutverkum og passi upp á að allir séu ábyrgir
fyrir sínu hlutverki (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hópvinnubrögð eru því víðtækari en að raða
bara nemendum saman hópa og láta þá vinna saman. Kennarinn gegnir hér mikilvægu
hlutverki og þarf að kenna nemendum að vinna saman, þeir þurfa að kunna að hlusta á aðra
innan hópsins og taka tillit til skoðana þeirra. Þeir þurfa líka að kunna að skipta með sér
verkum þannig að allir innan hópsins séu ábyrgir fyrir einhverju og vinnan lendi ekki á fáum
innan hópsins á meðan aðrir fá að fljóta með. Þessa hæfni er líka hægt að byrja að þjálfa
snemma hjá nemendum.
Hér að ofan hafa verið taldar upp þær helstu kennsluaðferðir sem ég nýtti við ransóknina,
en þær eiga það sameginlegt að vera lýðræðislegar. Kennsluaðferðunum er ætlað að þjálfa
nemendur í hæfni sem ég tel vera mikilvæga fyrir þá í framtíðinni. Rannsókninni var ætlað að
bæta hegðun og líðan nemenda með því að veita nemendum tækifæri til þess að nýta sína
hæfileika, bjóða þeim upp á val og efla hjá þeim ábyrgð á eigin námi.

2.8 Lög og reglugerðir
Kennarar og skólar þurfa að starfa eftir ákveðnum viðmiðum sem gefin eru út af
stjórnvöldum, þar má nefna lög, námskrár, sáttmála og siðareglur. Þar má sjá ýmsar
vísbendingar þess að vinna eigi með þarfir allra nemenda í huga, stuðla að alhliða menntun
og aðstoða nemendur til þess að verða virkir þegnar í því samfélagi sem við búum í. Í
grunnskólalögum (lög nr 91. 2 gr. 2008) segir að „[h]lutverk grunnskóla, í samvinnu við
heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi
sem er í sífelldri þróun“. Einnig er gerð krafa á skólana að koma til móts við alla nemendur á
þeim stað sem þeir eru. Grunnskólinn á einnig að þjálfa nemendur í sjálfstæðri hugsun og
efla hjá þeim frumkvæði og þjálfa í samstarfi við aðra.
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru viðraðar ýmsar breytingar frá því sem tíðkaðist
áður. Aðalnámskráin er nokkuð opin og gefur kennurum töluvert frelsi til þess að haga sinni
kennslu eins og þeir telja best. Eitt sem helst stendur upp úr í þeirri námskrá eru hinir sex
grunnþættir menntunar, en þeir eru; læsi, sjálfbærni, jafnrétti, sköpun, heilbrigði og velferð
sem og mannréttindi og lýðræði. Þessir grunnþætti eiga svo að endurspeglast í öllu starfi
skólans en ekki vera kenndir sem ákveðin fög eða í ákveðnum kennslustundum. Nemendur
eiga ekki einungis að vita hvað þessi orð þýða heldur eiga þeir að geta tileinkað sér þau gildi
sem að baki þeim búa og gert að hluta af sínu lífi. Grunnþættirnir þurfa því að ná til
starfshátta skólans, námsumhverfis, skólabrags og vera hluti af öllum kennslustundum sem
nemendur sækja (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).
Fram kemur einnig í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að allt nám innan skólans eigi að
taka tillit til áhuga nemenda og hvetja þá til að taka ábyrgð á eigin námi. Bent er á í
Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að nám í samfélagsgreinum ætti að tengja við reynsluheim
nemenda og nemendur ættu að hafa tækifæri til þess að hafa áhrif á hvað og hvernig þeir
læra. Einnig er eitt af lykilhæfniviðmiðum Aðalnámskrárinnar að nemandi við lok 10. bekkjar
á að geta borið ábyrgð á eigin námi og skipulagi þess. Skólastarfið eigi einnig að efla þekkingu
nemenda á grundvallarréttindum barna með hliðsjón af íslenskum lögum og almennum
mannréttindum. Nemendur við lok 10. bekkjar eiga meðal annars að geta sýnt skilning á
mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér, mannréttindum og jöfnuði. Þá segir
Aðalnámskrá grunnskóla einnig að sex grunnþættir menntunar þar á meðal lýðræði og
mannréttindi skulu endurspeglast í öllu starfi skólans, bæði inntaki námsgreina og
námssviða, en ekki sé hægt að móta lýðræðislegan hugsunarhátt nema allar hliðar
skólasamfélagsins séu notaðar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þetta ýtir undir mikilvægi
þess að nemendur séu hafðir með í ráðum þegar nám og kennsla er skipulögð, að nemendur
læri að tjá sig og geti rökstutt mál sitt og myndað sér skoðanir ásamt því að taka tillit til
skoðana annarra. Þetta eru þættir sem lögð verður áhersla á að nýta með nemendum í
rannsókn minni.

2.9 Samantekt á fræðikafla
Hér að ofan hefur verið tilgreindur sá fræðilegi bakgrunnur sem liggur að baki þessa
verkefnis. Til að byrja með er fjallað um mikilvægi þess að kennari veiti því eftirtekt og
ígrundi hvað hann leggur fyrir nemendur sína. Það er mikilvægt fyrir kennarann að gera sér
grein fyrir því að hann er sérfræðingur í kennslu barna. Kennarar ættu að vera töluvert
virkari í því að stunda menntarannsóknir og miðla þekkingu sín á milli.
Fjallað er um einstaklingsmiðað nám og hvernig það tengist lýðræðislegum
kennsluaðferðum. Farið er yfir nýlegar rannsóknir sem tengjast viðhorfi til lýðræðis innan
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skólanna bæði hjá nemendum og kennurum og má þar sjá að skilningur og viðhorf er ekki í
takt við það sem lög og menntastefna gefur út. Það virðist víða vera að kennarar séu ekki
tilbúnir til þess að bjóða upp á lýðræði innan skólastofunnar vegna þess að skilningur þeirra
virðist ekki vera nægilegur. Þegar litið er til erlendra skrifa er lýðræðislegu skólastarfi líkt við
lausnaleitarnám (e. problem-based learning) en margar áherslur í slíkri kennslu svipa til
lýðræðislegrar kennslu.
Mikilvægt er að horfa líka til líffræðilegra þátta líkt og kom fram í rannsóknum á
heilastarfsemi, þegar skipuleggja á kennslu. Einnig þarf að hafa í huga að skapa gott
námsumhverfi og að kennarinn geri sér grein fyrir því hvað hann á mikinn þátt í því að skapa
jákvætt námsumhverfi. Þá var skoðað hvað sagt er um hegðunarvanda nemenda og hvað
þarf að hafa í huga því að hegðun nemenda hefur breyst en samfélagið hefur einnig tekið
breytingum.
Lýðræðislegt skólastarf og kennsluaðferðir í anda lýðræðis eiga rætur sínar að rekja til
hugsmíðahyggjunnar og hugmynda Deweys, en hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað nám
kemur þaðan. Að lokum fjallað var um þær kennsluaðferðir sem ætlunin er að nota í
rannsókninni og teljast henta vel í lýðræðislegu skólastarfi.
Að lokum er farið yfir það sem kemur fram í íslenskum lögum og hvað menntastefna á
Íslandi segir um menntun barna. En þar kemur skýrt fram sú krafa að koma til móts við alla
nemendur og mæta þeim á þeirra forsendum. Sérstaklega er fjallað um lýðræði í skólastarfi
og hvernig það á að endurspeglast í öllu starfi skólans. Nemendur eiga að upplifa lýðræði í
skólasamfélaginu og læra hvað það er að vera virkur samfélagsþegn og lýðræðisleg hugsun
þeirra á þannig að eflast.
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3 Aðferðafræði og framkvæmd
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar sem er starfendarannsókn.
Fjallað er um hvernig gögnum var safnað og hvernig unnið var úr þeim. Sagt er frá hvernig
vali þátttakenda var háttað og hvaða siðferðislegu gildi voru höfð að leiðarljósi við gerð
rannsóknarinnar.

3.1 Aðferð
Við framkvæmd rannsóknarinnar verður stuðst við aðferðir starfendarannsókna.
Starfendarannsókn er rannsókn sem kennari gerir á eigin starfi, með það að markmiði að
þróa og bæta eigið starf (Hafþór Guðjónsson, 2008). Kennari sem stundar starfendarannsókn
ígrundar eigin starfshætti og hvaða áhrif hann hefur á nemendur eða starf sitt innan skólans.
Hafþór (2008) telur að kennarar sem stunda starfendarannsóknir eflist í starfi og sjái
jafnframt kennarastarfið í nýju ljósi. Kennarar upplifi þróun í starfi ásamt því að þroskast og
læri að tileinka sér nýjar aðferðir eða hugsunarhátt, en það er einmitt ætlun mín í þessu
verkefni. Sérstaklega vil ég skoða hvað hentar mér til þess að bæta mig og þróa í starfi og til
þess eru starfendarannsóknir góður kostur því ekki er ætlast til þess að niðurstöður
rannsóknarinnar hafi alhæfingargildi eða verði fluttar á önnur viðfangsefni. Ég vonast til þess
að geta bætt líðan nemenda í skólanum, minnkað álag innan alls hópsins, aukið fjölbreytni og
komið með ný viðfangsefni fyrir nemendur sem byggð eru á þeirra hugmyndum og áhuga.

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla
Áður en hafist var handa kynnti ég mér stefnu skólans vel en mér finnst stefna skólans vera í
takt við þær áherslur sem ég hugðist vinna með. Í stefnu skólans, sem fengin er af heimasíðu
hans (tilvísun er ekki birt vegna persónuverndar) er lögð mikil áhersla á að vinna með
einstaklinginn og að nýta styrkleika og hæfileika hvers og eins. Í stefnu skólans er einnig
fjallað um mikilvægi samvinnu og að nýta sér áhugasvið nemandans. Í rannsókn minni mun
ég leggja mikla áherslu á að vinna með einstaklinginn og áhugasvið hans en ég mun gera
verksamning við hvern nemanda. Samsvarar það því stefnu skólans.
Við úrvinnslu gagna var stuðst við dagbókarfærslur sem eru bæði í rituðu máli og á
hljóðupptökum, myndupptökur, ljósmyndir og samtöl við nemendur. Dagbókarfærslurnar
voru megingögnin við úrvinnsluna en rannsóknardagbókin var færð eftir hverja
kennslustund. Við greiningu gagnanna var leitast við að finna ákveðin þemu sem niðurstöður
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og umræður voru svo unnar út frá. Þemun áttu að einkennast af megin viðfangsefnum
rannsóknarinnar. Megin þemun sem leitast var eftir að finna voru áhugi nemenda, líðan
þeirra á meðan rannsókninni stóð og hegðun í verktímunum.
Rannsóknardagbókinni var ætlað að innihalda upplýsingar um hvað gekk vel og hvað ekki,
hverju hægt væri að breyta eða aðlaga fyrir næsta tíma. Í upphafi verkefnisins ræddi ég við
nemendur um hvað væri gott og hvaða breytingar þeir vildu sjá á skóladegi sínum, hvað þeir
vildu fá út úr sínu námi og viðveru sinni í skólanum og hvernig námsskipulag henti þeim.
Rannsóknin var unnin með nemendum sem skipt var í tvo hópa og fékk hvor hópur sérstakan
tíma í stundaskrá til þess að glíma við þau lýðræðislegu verkefni sem hópurinn vildi takast á
við. Í upphafi og í lok verkefnis tók ég stöðuna, ræddi við nemendur um líðan þeirra í
skólanum, áhugasvið og hvað mætti gera betur í skólanum. Viðtölin voru tekin upp til þess að
hægt væri að vinna úr þeim síðar. Einnig voru teknar upp nokkrar kennslustundir án þess þó
að ég gerði mikið úr því við nemendur. Nemendur fengu þó að vita að ég myndi kannski taka
upp vinnu þeirra en ekki nákvæmlega hvenær. Fyrir rannsókninni var fengið leyfi svo vinna
mætti rannsóknina innan skólans.
Rannsókninni er ekki ætlað að koma með niðurstöðu sem er algild fyrir alla námshópa og
öll verkefni heldur til þess að skoða og prófa eitthvað sem talið er geta bætt stöðuna eins og
hún er núna. Ávinningurinn er vonandi sá að nemendur sem hingað til hafa verið út undan í
kennslunni og í einhverjum tilfellum haft neikvæð áhrif á starfsanda innan alls hópsins geta
náð að njóta sín og upplifa gleði og ánægju í skólanum. Það var líka von mín að efla eigin
starfskenningu og þróast í starfi. Einnig ætti það að vera kostur að aðrir kennarar teymisins
finni fyrir minna álagi í kennslustundum.
Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með samblandi af hentugleikaúrtaki og
markmiðsúrtaki. Hentugleikaúrtak er þegar rannsakandi velur þátttakendur vegna þess að
hann hefur auðvelt aðgengi að þátttakendum en markmiðsúrtak er þegar þátttakendur eru
valdir sérstaklega sem henta viðfangsefni rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur
Karlsson, 2013). Kennarateymið ásamt mér, valdi í sameiningu þá nemendur sem tóku þátt í
rannsókninni en reynt var að hafa í huga að velja nemendur sem áttu það til að sýna erfiða
hegðun í kennslustundum eða voru neikvæðir gagnvart námi. Nemendur sem tóku þátt í
rannsókninni voru 24 og skipt í tvo hópa í hópi 1 voru 11 nemendur og í hópi 2 voru 13
nemendur. Drengirnir voru fleiri eða 15 og stelpurnar voru 9. Skólastarf er mjög fjölbreytt og
í skólanum eru oft uppbrotsdagar sem gætu snert rannsóknina á einhvern hátt, því þurfti að
taka mið af því við framkvæmd hennar. Rannsóknin var ekki unnin yfir langt tímabil heldur
aðeins eina skólaönn og því ber að hafa það í huga að nemendur eru misfljótir að yfirfæra
lærða hegðun á einum stað á þann næsta.
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3.2.1 Siðferðileg atriði
Við gerð rannsókna þar sem unnið er með einstaklinga er mikilvægt að gæta trúnaðar og
þagmælsku. Lögð var sérstök áhersla á að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda
og öllum þátttakendum var gerð grein fyrir því í upphafi að þeim væri frjálst að taka þátt.
Rannsóknin var gerð með samþykki skólans, stjórnenda og þátttakenda og ljóst var í upphafi
að hægt væri að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. Öllum stundum lagði ég mig
fram við að gæta fagmennsku og trúnaðar ásamt því að vinna náið með stjórnendum við
skipulagningu og undirbúning rannsóknarinnar.
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4 Niðurstöður
Í þessum kafla mun ég fara yfir niðurstöður rannsóknarinnar, hvernig til tókst við vinnuna og
hvað breyttist í rannsóknarferlinu. Við upphaf verkefnisins kynnti ég mér vel stefnu skólans
og fjalla ég um hvernig hún tengist verkefninu. Við greiningu gagnanna komu eftirfarandi
þemu í ljós; áætlanir og undirbúningur; námsumhverfi og góður bekkjarandi; lýðræðislegar
kennsluaðferðir; áhugi og ábyrgð; hegðun og samskipti. Niðurstöðurnar byggi ég á
dagbókarskrifum, hljóðupptökum, myndupptökum, samtölum við nemendur og óformlegum
samtölum við aðra kennara.
Eins og kemur fram í inngangi er tilgangur verkefnisins að koma til móts við nemendur og
að vinna með áhugasvið þeirra. Það er hér gert með lýðræðislegum kennsluaðferðum þar
sem rödd nemandans á að fá að heyrast. Þeir nemendur sem valdir voru í verkefnið eru
nemendur sem áttu erfitt með að hafa stjórn á hegðun sinni, höfðu lítinn áhuga á námi eða
voru valdir sérstaklega af kennarateyminu af einhverjum ástæðum. Mig langaði sérstaklega
að athuga hvort að ég gæti aukið ánægju og gleði meðal nemenda með því að leita til þeirra
eftir hugmyndum og að kenna þeim að taka þátt í umræðum á gagnrýnan hátt. Ég taldi að
þessir nemendur nytu sín ekki í því kennsluumhverfi sem boðið var upp á og langaði mig að
sjá hvort að þessi breytta nálgun í kennslu skilaði tilætluðum árangri.

4.1 Kennsluáætlun og undirbúningur
Áður en ég hófst handa við rannsóknina skoðaði ég vel stefnu skólans ég taldi mikilvægt að
vera með stefnuna til hliðsjónar og sjá hvort hún samræmdist þeim hugmyndum sem ég
hafði til rannsóknarinnar. Skólinn er nýlegur skóli á höfuðborgarsvæðinu, hann er staðsettur í
nýlegu hverfi og hefur vaxið mjög hratt á síðustu árum. Mikið er lagt upp úr hugmyndafræði
skólans þó svo að margir innan hans telji að svo ör stækkun skólans hafi haft áhrif á það
metnaðarfulla starf sem á að einkenna skólann. Síðastliðin vetur var mikil umræða í
starfsmannahópi skólans um að skerpa þyrfti á hugmyndafræðinni og rifja upp fyrir hvað
skólinn vill standa. En það vísar einmitt til þess mikilvægis að líta yfir farinn veg og ígrunda
hvað hefur gengið vel og hvar má gera betur.
Skólinn er starfræktur í nýlegu húsnæði sem einkennist af opnum rýmum, kennarar vinna
saman í teymum og árgöngum er kennt saman. Í skólanum er lögð áhersla á einstaklinginn
og að hverjum og einum skuli sköpuð námstækifæri til þess að verða sterkur og sjálfstæður
einstaklingur. Skólinn leggur áherslu á einstaklingsmiðað nám á heimasíðu sinni og val
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nemenda. Á það að auka fjölbreytni nemenda og sveigjanleika í námi. Nemendur eiga líka að
fá að vinna eftir sínu áhugasviði með því að gera vinnu- eða námssamning við kennara sinn
um ákveðið verkefni og framgang þess.
Við upphaf rannsóknarinnar var ég búin að útbúa kennsluáætlun, þar sem ég hélt utan
um þær væntingar sem ég hafði til rannsóknarinnar. Í kennsluáætlun skráði ég hjá mér hvaða
kennsluaðferðir ég hugðist nýta og útbjó líka leikjabanka sem ég hafði með mér öllum
stundum. Að nýta leiki í kennslu er mér mjög mikilvægt og tel ég þá góða til þess að byrja
kennsluna en líka til þess að brjóta upp kennslustundir. Einnig lagði ég áherslu á að vera með
leiki sem þjálfa rökhugsun, samtal milli nemenda og athyglisgáfu þeirra.
Kennsluáætlunin var ekki fastmótað plagg í upphafi heldur vildi ég að hún mótaðist enn
betur í samstarfi við þá nemendur sem tóku þátt í rannsókninni með mér. Ég lagði sérstaka
áherslu á að kynna mér lýðræðislega kennslu og hvað þarf að hafa í huga þegar
lýðræðislegum kennsluaðferðum er beitt. Ég skoðaði sérstaklega þær kennsluaðferðir sem
eru lýðræðislegar og væru vel til þess fallnar að virkja þátttöku nemenda í náminu.
Kennsluáætlunin hélt líka um þau gögn sem ég þurfti að hafa með mér í kennslunni og svo
bætti ég inn í áætlunina upplýsingum eftir hvern tíma til þess að vera tilbúin fyrir þann
næsta.
Kennsluáætlun er mér mjög mikilvæg en vel unna kennsluáætlun er mjög gott að hafa við
höndina í kennslu. Kennsluáætlun er þó aldrei óbreytanleg í mínum huga heldur á hún að
vera breytileg og taka mið af því sem gerist í kennslunni. Ég vil því geta verið með
greinargóða kennsluáætlun sem heldur utan um mínar væntingar til kennslunnar en að
áætlunin geti tekið breytingum án þess að það þurfi að fara aftur á upphafsreit og byrja upp
á nýtt. Með því að gera góða og ítarlega kennsluáætlun er ég búin að koma á blað þeim
hugmyndum sem ég hef og á því auðveldara með að bæta eða aðlaga þær að hugmyndum
nemenda.
4.1.1 Fyrstu skrefin
Nemendum sem tóku þátt var skipt í tvo hópa, hóp 1 og hóp 2 og fékk hvor hópur tvær 80
mín kennslustundir á viku. Til að byrja með var lagt upp með að rannsóknin fengi 6 vikur,
með möguleika á að lengja tímann ef þyrfti. Ég fékk tíma í fyrstu og síðustu kennslustund á
mánudögum og föstudögum. Nemendahópnum öllum er skipt upp í tvo hluta eða teymi og
voru nemendur í hópi 1 úr öður teyminu og nemendur í hópi 2 úr hinu. Þess vegna var ekki
hægt að færa nemendur á milli hópa því þá myndu tímarnir skarast á við aðra tíma í
stundaskrá sem ekki var æskilegt að nemendur misstu af.
Í fyrsta tíma lagði ég áherslu á að kynnast hópnum, fara í leiki, og útskýra fyrir þeim hvað
við ætluðum að gera saman í þessum tímum. Ég sagði þeim frá því að mig langaði að bjóða
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þeim upp á verkefni sem þeir fengu að velja sjálfir. Ég sagði þeim líka að mig langaði að hafa
gaman í tímunum hjá okkur og að okkur öllum ætti að líða vel. Ég kynnti nemendur fyrir
orðinu lýðræði og útskýrði það á þann hátt að lýðræði þýðir meiri hlutinn ræður og að allir
hafa jafnan rétt á að koma með hugmyndir. Ég ákvað að fjalla ekki um lýðræði sem
stjórnarform vegna aldurs nemenda og þess tíma sem við höfðum til þess að vinna
rannsóknina. Nemendur bjuggu næst til reglur með mér og tengdi ég þá vinnu við lýðræðis
hugtakið, allir fengu að koma með hugmyndir og í lokin var það meiri hlutinn sem valdi þær
reglur sem við unnum eftir. Eftir fyrsta tímann ætlaði ég svo að móta kennsluáætlun betur
með hliðsjón af hugmyndum nemenda. Að leik loknum í fyrsta tíma sagði ég þeim frá
verkefninu og tjáði þeim að þeir væru valdir sérstaklega til þess að hjálpa mér að klára
kennaranámið. Einn nemandi komst þá svo skemmtilega að orði; „Erum við þá næstum bara
orðin kennarar eftir þetta?“ ég svaraði honum því að það væri aðeins meira nám á bak við
kennarastarfið en þátttaka hans væri alveg ómetanleg fyrir mig. Ég útskýrði fyrir hópnum að
þeir væru ekki skyldugir til þess að gera þetta með mér en allir voru tilbúnir að taka þátt og
fannst verkefnið spennandi.

4.2 Námsumhverfið og að skapa góðan bekkjaranda
Í byrjun hvers tíma langaði mig að fara með nemendum í leik en það gerði ég til þess að
skapa gott andrúmsloft og auka jákvæðni og gleði nemenda gagnvart náminu. Ég tók á móti
þeim í kennslustofunni og við settumst saman í hring og ég tjáði þeim að núna færum við í
leik „jesss“ heyrðist hvíslað um stofuna, Tollaleikurinn varð fyrir valinu. Leikurinn er frekar
flókinn og þó svo að reglan hafi verið einföld áttuðu nemendur sig ekki á hvað þarf til að
komast í gegnum tollinn, reglan var að nefna eitthvað sem byrjaði á sama staf og nafnið
manns, Guðrún kemst með gulrót, gull og glimmer sem dæmi (viðauki A).
Þegar ég tók á móti hópi 2 byrjaði ég tímann eins en ég vildi reyna að vera með kennsluna
eins svipaða hjá báðum hópum. Ég taldi áhugavert að sjá hvort mikill munur væri á
hópunum. Hópi 2 gekk alveg jafn erfiðlega að átta sig á reglunni og velti ég þá fyrir mér hvort
að leikurinn gæti verið of erfiður fyrir þennan aldur nemenda. Ég fjallaði einmitt um það í
dagbókinni og velti því líka fyrir mér hvað ég hefði mátt gera öðruvísi; ef til vill útskýra leikinn
betur eða byrja á því að fara með nemendur í sýnisleik til þess að þeir gerðu sér kannski
betur grein fyrir því til hvers var ætlast af þeim. Ég er hins vegar alveg viss um að næst þegar
nemendur fara í þennan leik verða þeir fljótari að skilja út á hvað leikurinn gengur, því
nemendur verða þá líklega öruggari. Nemendur voru samt mjög tilbúnir til þess að leggja sig
fram við að læra leikinn þeir létu það ekki á sig fá þó svo að þeir væru lengi að fatta regluna. Í
rannsóknardagbók segi ég jafnframt að líklega voru nemendur alveg rólegir vegna þess að
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þeir voru allir jafn lengi að skilja leikinn en það var enginn sem fattaði regluna á undan öllum
hinum.
Næst var komið að því að semja reglur. Ég bað nemendur í báðum hópum um að koma
með hugmyndir að reglum sem við gætum útbúið í sameiningu. Ég byrjaði á því að spyrja
nemendur í hópi 1 hvort þá langaði að hafa einhverjar reglur í tímunum til þess að allt gengi
nú smurt fyrir sig og þeir voru nú alveg á því eða líkt og einn strákurinn sem tók þátt sagði;
„já auðvitað verða að vera reglur annars fer þetta bara allt í bull“. Þegar kom að því að semja
reglur hjá hópi 2 voru nemendur mun harðari í því að setja reglur. Hópur 1 hafði áður bara
komið með nokkrar hugmyndir en hópur 2 vildi stöðugt setja nýjar og fleiri reglur. Þir komu
oft með svipaðar reglur eins og „alltaf að rétta upp hönd til að mega tala“ og „bannað að
grípa fram í“.
Ég hef mikla trú á því að hafa reglur frekar á jákvæðum nótum og að regla tjái nemendum
frekar hvað hann á að gera í stað þess að skipa bara fyrir og tilkynna hvað sé bannað. Það er
mikill munur á því að segja „bannað að tala“ og „hafa vinnufrið“. Ég vil til dæmis að
nemendur séu að tala saman um verkefnin og skiptast á skoðunum og að þeir geri það með
góðum vinnufrið, eða einbeiti sér að því að passa að samræður þeirra trufli ekki aðra
nemendur við vinnu. Ég ræddi þessa hugmynd mína við nemendur og benti þeim jafnframt á
að hafa frekar færri reglur og jákvæðar. Þeir voru fljótt sammála mér og fækkuðum við
reglunum í sameiningu. Þetta opnaði líka fyrir umræðu um hvað ýmis orð og hugtök þýða og
sáu nemendur fljótt að það var alveg hægt að fækka reglunum. Þeir voru til dæmis með
regluna „bannað að hafa læti“ og regluna „sýna tillitssemi“ og sáu fljótt að það var óþarfi að
hafa þær báðar og varð reglan „sýna tillitsemi“ þá fyrir valinu vegna þess að hún var mun
jákvæðari en hin. Einn nemandi sagði „já höfum hana hún er miklu fallegri en hin“ ég tók
undir þessi orð og hrósaði nemandanum fyrir að kalla reglu fallega. Nemandinn svaraði þá „
já reglur eru auðvitað fallegar, þær eru bara sko til að hjálpa okkur að lifa fallega“. Alveg
ótrúlega flott leið til þess að lýsa til hvers reglur eru.
Að lokum ákváðum við að hafa fimm reglur sameiginlega fyrir báða hópa en þær voru:
Verum góð við hvert annað
Fara eftir fyrirmælum
Vera vinsamlegur
Sýna tillitssemi
Hafa vinnufrið
Í rannsóknardagbókinni fjalla ég um ástæður þess að ég ákvað að gera reglur með
nemendum og hvers vegna ég lagði svona mikla áherslu á leikina í kennslunni. Ég taldi það
mikilvægt til þess að skapa góðan bekkjaranda að semja reglur, nemendur væru þá
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samábyrgir með mér í að framfylgja reglunum. Ég taldi þá vera líklegri til þess að fylgja
reglunum ef þeir ættu hugmyndirnar af þeim. Leikirnir skiptu mig líka miklu máli en mér
fannst nauðsynlegt að hafa þá til þess að bjóða nemendum upp á gleði í kennslustundunum.
Það komu tímabil þar sem nemendur voru alveg að gefast upp og fannst verkefnið vera
orðið langdregið eða staðnað, þá þarf kennarinn að vera tilbúinn að grípa inní. Kennarinn
þarf að geta hjálpað nemendum að halda áfram og komast aftur á gott skrið, eða jafnvel
bjóða nemandanum upp á smá hvíld. Ég gerði það einmitt þegar það átti við, ef nemandi var
þreyttur, ekki tilbúinn í vinnu sína eða fannst verkefnið tilgangslaust þá bauð ég upp á smá
pásur. Sendi nemendur að lesa bók, fara aðeins í skák, taka eitt spil eða jafnvel fara út að
labba. Nemendur komu aftur tilbúnari til baka, því eins og sjá má í dagbókinni þá voru:
nemendur líklega tilbúnir að koma aftur að vinna eftir stutta pásu af því að
ég var ekki að pressa alltaf á þá, jú ég hélt verkefnunum alltaf að þeim en
ef ég fann að þeir voru að detta í einhverja neikvæðni eða leiða sagði ég
þeim alltaf að fara og gera eitthvað annað. Iðulega voru þetta 5 til 10
mínútur og svo komu þeir hressir til baka.
Þetta fannst mér mikilvægt til þess að byggja enn frekar upp bekkjarandann, ég vildi sýna
nemendum að ég treysti þeim til þess að koma aftur og sinna verkefninu sínu. Nemendur
þurfa að finna að þeim sé treyst til þess að vinna eftir verkáætluninni og taka þá pásur eftir
þörfum. Ég velti því einmitt fyrir mér í dagbókinni hvort að það væri kannski einhver vani hjá
nemendum að fara í neikvæðni en þegar ég hugsaði mig betur um sá ég að þetta eru líklega
bara eðlileg viðbrögð. Það verða margir þreyttir og leiðir á verkefnum á einhverjum
tímapunkti og þá er oft gott að líta aðeins upp, fá sér ferskt loft og hugsa um eitthvað annað í
smá stund. Koma svo aftur til baka í verkefnið hress og tilbúinn að halda áfram. Kannski
hjálpaði það líka til að ég var ekkert að pressa á nemendur að halda áfram og þá var ekki jafn
spennandi að hanga og gera ekkert. Verkefnið var líka kannski bara svo spennandi að það dró
þá alltaf aftur í gang.

4.3 Lýðræðislegar kennsluaðferðir
Eftir að reglurnar voru ákveðnar fór ég að spyrja nemendur hvað þá langaði til þess að læra
og hverju þeir hefðu sérstakan áhuga á. Ég notaði kennsluaðferðina þankahríð og safnaði
öllum hugmyndum þeirra saman upp á töflu og tók svo mynd af þeim. Ég bað nemendur svo í
framhaldi að segja mér hvernig þá langaði til þess að læra, bæði hvernig þeir vildu fá
upplýsingar og hvernig þeir vildu útfæra verkefnin sín. Hópur 1 var nokkuð hikandi í upphafi
og nemendur virtust ekki vera vissir um hvað þá langaði að læra. Ég fékk það á tilfinninguna
að þeir væru að reyna að segja eitthvað rétt svar, en eftir að ég ítrekaði að öll svörin væru
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rétt og við værum bara að koma með hugmyndir kom meira frá þeim. Nemendur í hópi 1
voru hins vegna alveg vissir um hvernig þeir vildu læra en þeir nefndu margir að þeir vildu
nota tæknina meira, svo sem tölvur og ipada ásamt því að vinna meira með höndunum, þ.e.
leira, smíða, leika, kubba og fleira í þeim dúr. Í lok tímans þakkaði ég þeim fyrir hjálpina og
sagðist hlakka til næsta tíma. Einn nemandi spurði strax hvort það gæti ekki bara verið strax
daginn eftir! Ég fann því strax að áhugi nemenda var mikill. Hópur 2 var ólíkur hópi 1 að því
leyti að nemendur í þeim hópi voru alveg vissir um hvað þeir vildu læra. Þar komu hugmyndir
eins og; forritun, skák, leikir, Titanic, dýr, af hverju við lifum og fleiri ótrúlega flottar
hugmyndir. Nemendur voru hins vegar ekki vissir um hvernig þeir ætluðu að læra þetta allt.
Þeir voru flestir á því að kennarinn ætti að sjá um að fræða þá um það sem þá langaði að
læra. Ég spurði nemendur þá hvað þeir myndu nú gera ef þeir væru einir og þyrftu að bjarga
sér sjálfir. Þá komu nokkrar hugmyndir eins og að nota google, lesa bækur, spyrja á
bókasafni. Ég gerði eins og áður, safnaði saman þessum hugmyndum og geymdi þar til næst.
Ég fann í lok þessa dags að nemendur hafa ekki fengið mikla þjálfun í þessum
kennsluaðferðum. Þeir virðast ekki vanir því að þurfa að segja sjálfir hvað þeir vilja gera og
virðast vera mjög fastir í því að nám er eitthvað sem gerist í bók, á blaði eða að kennarinn
fræði þá. Ég hafði það á tilfinningunni að nemendur væru að reyna að koma með rétta svarið
við spurningum mínum og áttuðu sig ekki á að öll svör gætu verið rétt.
Báðir hópar sýndu verkefninu mikinn áhuga og voru mjög tilbúnir að taka þátt í því með
mér. Þó svo að þeir hafi verið hikandi í byrjun held ég samt að nemendur hafi mikið upp á að
bjóða og geti vel tekið þátt í að móta nám sitt. Ég held samt að á þessum tímapunkti hafi
nemendur ekki gert sér grein fyrir því að ég væri að kalla eftir hugmyndum frá þeim til þess
að nýta svo í raun og veru. Einn nemandi, drengur í hópi 2 spurði mig í lok tímans hvort ég
ætlaði í alvörunni að nota þessar hugmyndir sem þeir væru að koma með. Ég svaraði því til
að ég vonaðist til þess að geta gert það með þeim en það krefðist þess að nemendur væru
líka tilbúin að leggja á sig mikla vinnu til þess að það væri hægt. Hann horfði hugsandi á mig
og svaraði „já einmitt“.
Í dagbókinni eftir þennan fyrsta tíma var ég samt efins, ég var alls ekki viss um að mér
tækist þetta og ég hafði miklar áhyggjur af því að þetta verkefni færi jafnvel út um þúfur. Það
er líklega eðlilegt að upplifa smá efasemdir þegar takast á við jafn stórt verkefni og ég var að
leggja í. Ég fór því strax í að bæta í kennsluáætlunina hugmyndum nemenda og ætlaði að
gera verksamning við hvern þeirra. Verksamningur inniheldur upplýsingar um hvað nemandi
vill gera, hvernig hann ætlar að gera það og hvernig framsetningin á að vera. Nemendur
fengu með þessu fullkomið frelsi til þess að nýta áhugasvið sitt í verkefnagerð en með
verksamningnum áttu nemendur að gera sér grein fyrir eigin ábyrgð við vinnuna. Eftir að
hafa bætt inn í kennsluáætlunina var ég öruggari og óhræddari við að takast á við næsta tíma

41

með nemendum. Þetta minnti mig á mikilvægi kennsluáætlunar en hana nýtti ég í gegnum
allt ferlið og uppfærði reglulega. Ég var líka búin að safna saman öllum hugmyndum sem
nemendur höfðu komið með og skráð þær á stórt blað sem ég hengdi upp á vegg í stofunni
okkar til þess að geta sýnt þeim og minnt þá á þær reglur sem við hópurinn ákváðum í
sameiningu.
4.3.1 Verksamningar
Nú var komið að því að velja verkefni og samstarfsfélaga ef nemendur vildu vinna saman. Ég
útbjó blað eða áður nefndan verksamning (Viðauki B) fyrir nemendur sem þeir áttu að fylla
út í samráði við mig. Þegar nemendur voru búnir að móta sér hugmynd lét ég þá gera áætlun
um hvernig þeir vildu vinna verkefnið. Þeir þurftu að gera grein fyrir því hvað þeir ætluðu að
gera, hvaða efnivið þeir þurftu á að halda og hvernig þeir ætluðu að afla sér upplýsinga.
Þegar verksamningurinn var tilbúinn og samþykktur af mér máttu nemendur byrja að vinna.
Þegar við byrjuðum að vinna verksamningana lét ég nemendur vita að þeir mættu gera
hvað sem er svo lengi sem þeir gætu sýnt mér fram á að þeir lærðu eitthvað nýtt af því. Einn
nemandi grípur orðið og spyr, „má ég þá bara fara út í fótbolta?“ ég svara honum játandi en
hann verði að geta sýnt mér að hann væri þá að læra eitthvað nýtt af því. Hann verður þá
hugsandi á svipinn og spyr mig hvað ég meini. Ég útskýri þá fyrir honum að hann megi fara út
í fótbolta en það verði að hafa einhvern tilgang; hvað ætlar hann að geta sagst hafa lært á
þessari útiveru. Ég sé að hann er enn ráðvilltur og segi ég þá; þú gætir til dæmis búið til
myndband sem kennir öðrum eitthvað um fótbolta, en þá þarftu að gera handrit um hvað þú
vilt kenna, taka það upp og klippa það til. Þetta veitti nemendum örlitla innsýn í til hvers var
ætlast af þeim og hversu fjölbreytt verkefnin gátu verið.
Verksamningagerðin gekk nú samt ekki áfallalaust fyrir sig. Það fór mikill tími í hana og
nemendur þurftu mikla aðstoð frá mér. Ég nefni það einmitt í dagbókinni að ég hefði eflaust
þurft að undirbúa þennan hluta aðeins betur, því ég átti von á að nemendur gætu gert meira
sjálfir. Þær hugmyndir að lausnum sem mér datt í hug var að fá aðstoð frá öðrum kennara
eða jafnvel skipta þeim upp í minni hópa til þess að geta sinnt hópunum betur án þess að
aðrir nemendur væru verkefnalausir á meðan, eða vera með önnur verkefni fyrir þá á
meðan. Nemendur þurftu því mikla handleiðslu og nánast einstaklingskennslu við að gera
verksamningana. Þeir áttu mjög erfitt með að sjá fyrir sér hvernig hægt væri að nýta áhuga
sinn í verkefnin og áttu eiginlega erfitt með að tengja áhuga og nám saman. Það var eins og
þeir sæju ekki möguleikana í því. Ég þurfti því að hjálpa þeim líkt og ég hjálpaði
fótboltastráknum áður og búa til tengingu á milli áhuga og náms. Það komu margar ólíkar
verkefnahugmyndir úr þessari vinnu og sumir nemendur vildu vinna einstaklingslega á
meðan aðrir vildu vinna í hóp eða teymi. Ég túlkaði það á þann veg í dagbókinni að þessir
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nemendur væru bara ekki vanir að þurfa að vinna sjálfstætt nema í eyðufyllingum í bók. Þeir
virtust ekki geta séð möguleika í frelsinu og þurftu greinilega að fá þjálfun í slíkri hugsun og
vinnubrögðum.
Þó svo að nemendur í hópi 2 hafi verið aðeins virkari í að koma sér að verki þurftu þeir
líka að fá aðstoð til þess að gera verksamninginn. Þeir voru flestir vissir um hvað þeir vildu
læra en voru ekki nógu duglegir að gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í verkefnavinnunni. Þeim
fannst sumum að kennarinn, þ.e. ég, ætti bara að stýra þeim alveg í vinnunni og finna út úr
öllum vandamálum. Það var líka eitthvað um að nemendur í þessum hópi hefðu ofur mikla
trú á sjálfum sér og þeim tíma sem þeir höfðu til þess að vinna. Það var þá helst að tíminn var
ekki nægur og hjálpaði ég þeim nemendum að minnka umfang verkefnisins. Í dagbókinni
fjalla ég einmitt um þessa ofur trú sem sumir nemendur höfðu á sér. Það er mjög gott að
nemendur hafi trú á sér og ég sem kennari vil ekki draga ekki úr nemendum eða segja þeim
að þeir geti ekki gert eitthvað. Ég reyndi frekar að benda þeim á að tíminn, aðstaðan eða
efniviður væri ekki til staðar núna til þess að framkvæma verkefnið eins og þá langaði og
hjálpaði þeim að aðlaga hugmyndir sínar svo þær gætu gengið upp.
Það var einn nemandi í hópi 2 sem átti erfitt með að koma sér að verki og finna verkefni
sem tengdist hans áhugasviði. Hann fór oft í að herma eftir öðrum nemendum og gafst svo
fljótt upp á því, líklega vegna þess að áhugi hans var ekki til staðar. Að lokum átti ég svo smá
fund með honum og við spjölluðum létt saman. Ég spurði hann hvað hann hefði gaman að
gera, hver væri besti vinur hans og hvað hann geri oft um helgar. Þá kom í ljós að hann
dreymir um að eignast hund, amma hans á hund og það besta sem hann veit er að leika við
hundinn hennar ömmu. Ég beindi þá talinu enn frekar að hundinum og niðurstaðan varð að
gera lítinn leirhund eins og hundinn hennar ömmu. Þá fóru hlutirnir að gerast hjá honum og
hann gerði glæsilegan ljósan Labrador svo hann ætti líka hund. Þessi nemandi var ótrúlega
stoltur af verkefninu sínu og fann ég að hann var mjög ánægður með að hafa klárað eitthvað
svona stórt og mikið alveg upp á eigin spýtur. Stolt hans smitaðist til mín og fann ég hvað ég
var gríðarlega ánægð með hann. Ég sá þarna að nemandi sem hafði litla trú á sjálfum sér
gæti gert allt sem hann vildi. Einmitt þessi nemandi er mjög óöruggur með sjálfan sig og
verulega var um sig. Ég velti því fyrir mér í rannsóknardagbókinni hvort að hann gæti verið
svona rosalega hræddur við að gera mistök eða hvort að hann þjáist af svo miklum kvíða að
hann eigi erfitt með að einbeita sér að námi og jafnvel hugsunum sínum. Hann gat ekki
opnað sig um hugmyndir sínar fyrr en ég talaði alveg einslega við hann, hann kom ekki með
hugmyndir þegar ég nýtti mér þankahríð með nemendum. Mér fannst hann líka eiga erfitt
með að koma hugmyndum sínum í orð og þurfti ég að spyrja hann mjög leiðandi spurninga til
þess að fá upplýsingar frá honum. Ég gat til dæmis ekki notað spurninguna „hverju hefur þú
áhuga á?“ heldur þurfti ég að spyrja hann „hvað gerir þú stundum um helgar eða eftir skóla
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sem þér þykir skemmtilegt?“. Ég nefni þennan dreng aftur í dagbókinni en það var þegar ég
afhenti honum afurðina sína tilbúna, hann gekk á milli samnemenda sinna og sýndi þeim
hundinn sinn brosandi út að eyrum, greinilega mjög stoltur af verkefni sínu.
Ég fann að nemendur í báðum hópum treystu mikið á kennarann sem fræðara, þeir eru
ekki vanir þessum kennsluaðferðum sem ég notaði og það olli kannski því að þeir urðu
óöruggari. Ég velti því líka fyrir mér í dagbókinni hvort að nemendur hefðu kannski ekki trú á
því að tekið væri mið af hugmyndum þeirra eða áhugamálum við skipulag kennslunnar. Það
getur verið að nemendur séu sjaldan spurðir hvað þeim finnist eða hvað þeir vilja og ef þeir
eru spurðir er ekkkert endilega farið eftir því. Í dagbókinni skrifa ég einmitt:
Erum við kennarar eða skólinn kannski að hindra nemendur í að vera
sjálfstæðir, skapandi einstaklingar með því að hlusta ekki á þá eða jafnvel
að bjóða þeim ekki að tjá sig.... Tökum við ekkert mark á því sem krakkarnir
segja eða vilja og erum við kannski þannig að hamla þeim í skapandi
hugsun.
Þetta eru kannski frekar svartsýn og hörð orð og er ég alveg viss um að það eru mjög
margir kennarar bæði sem ég starfa með og annars staðar sem hlusta á nemendur og taka
mark á þeim. Við kennarar og aðrir fullorðnir einstaklingar sem umgangast nemendurna
erum jú í því hlutverki að leiðbeina og kenna börnum ýmsa hæfni sem þau þurfa á að halda.
En ég held samt að það sé gott fyrir mig að hafa þessi orð eða þessa hugsun mína á bak við
eyrað, því það er mikilvægt að staldra stundum við og hlusta á hvað nemendur segja. Bjóða
þeim upp á val og vinna í því sem gerir þá einstaka.
4.3.2 Rýniviðtöl og umræður
Ég var líka dugleg að nýta mér lýðræðislegar umræður í kennslunni. Þó að ég hafi ekki oft
verið með allan hópinn í umræðum þá tók ég nemendur í nokkurs konar rýniviðtöl. En ég
fann alltaf hvað smá samtal gat haft góð áhrif á nemendur, þeir urðu virkari í vinnunni og
fengu meira sjálfstraust til að halda áfram. Mér fannst svo áberandi hvað umræða innan
kennslunnar hafði jákvæð áhrif og ég fann hvað það er gott að gefa sér tíma til þess að hlusta
á nemendur og svara spurningum þeirra. Ég fjalla um það í dagbókinni að gleyma ekki að
gefa mér og nemendum tíma í þetta, það er ekki þess virði að vera í stöðugu kapphlaupi við
að klára einhver verkefni. Í dagbókinni skrifa ég að mér finnist nemendur stundum sækja í að
fá smá spjallpásu. Þegar við gáfum okkur tíma í þetta spjall komu líka oft flottar hugmyndir
og skoðanir frá nemendum. Ég greip oft símann og tók upp þetta spjall okkar og má þar
nefna dæmi eins og „ég elska að vera hjá kennara sem bara hlustar á mig og vil leyfa mér að
vinna sjálfstætt með mínum heila“ og „af hverju geta ekki allir kennarar farið í svona leiki
eins og þú“. Einu sinni var ég svo spurð hvort ég gæti ekki verið með þá í umsjón og við
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myndum bara gera verkefni þar sem við notum hugmyndir þeirra. Ég fékk svo líka ummæli
eins og „sem betur fer erum við ekki alltaf að vinna svona það er svo gott að hvíla sig í bókum
inn á milli“.
Ég notaði líka rýniviðtölin til þess að taka stöðuna á nemendum, hvernig verkefnið gekk
og hvað þeir væru að gera núna. Flestir nemendur voru á nokkuð góðum stað og voru að
vinna í takt við það sem þeir höfðu skrifað í námssamninginn. Þeir nemendur sem höfðu
farið út fyrir samninginn fengu aðeins meiri tíma til þess að ræða við mig og þá nemendur
fékk ég til að segja mér hvað hafði breyst og af hverju það breyttist. Ég geri þetta í nokkurs
konar ígrundunar tilgangi, reyndi að fá nemendur til þess að hugsa um hvað þeir væru að
gera og hvers vegna. Ég notaði tækifærið og minnti þá á að þeir væru að vinna mikilvægt
verkefni en ekki að gera bara eitthvað. Ég nefni í dagbókinni hvað mér fannst mikilvægt að
taka þessi viðtöl við nemendur til þess að minna þá á eigin ábyrgð, þeir voru að vinna
verkefnið. Einn nemandi sagði „það er svo fínt að hafa þessa samninga, ég veit bara alltaf
hvað ég á að gera“.
Á einum tímapunkti var verkefni eins drengsins sem var að byggja bíla úr legókubbum
komið í nokkra lægð. Hann var ekki viss um hvað hann vildi gera við bílana og var að upplifa
nokkuð tilgangsleysi með verkefni sínu. Hann var búinn að átta sig á því að hann gat ekki átt
þessa bíla sjálfur og farið með þá heim, kubbarnir voru í eigu skólans og voru þeir fyrir alla
nemendur. Hann langaði til þess að eiga einhverja minningu um bílana sína og var heldur fúll
yfir því að geta ekki átt þá alla. Ég kallaði saman nokkra nemendur ásamt þeim nemanda sem
var að vinna bílaverkefnið. Ég notaði kennsluaðferðina þankahríð og kallaði eftir hugmyndum
frá þeim um hvernig við gætum leyst þetta vandamál. Nemendurnir komu strax með góðar
hugmyndir. Þær sem voru hvað bestar að þeirra mati var að annað hvort að sýna nemendum
í heimakrók hans bílana eða taka myndir af þeim. Drengnum fannst góð hugmynd að taka
myndir af bílunum og nota þær svo í bók, því þá gæti hann átt myndabókina og jafnvel sýnt
umsjónarhópnum sínum bókina þegar verkefnið væri búið. Eftir þennan fund fylltist
drengurinn miklum krafti og fór að græja myndastúdíó til þess að taka myndirnar í. Í
rannsóknardagbókinni fjalla ég um hvað það er mikilvægt að leita líka til nemenda til þess að
fá lausnir á vandamálum, nemendum þykir kannski meira virði að fá hugmyndir frá
jafningjum heldur en að hlusta alltaf á kennara. Á meðan læra hinir nemendurnir að hjálpa
samnemanda sínum og ræða málin reyna að finna lausnir á vandamálum sjálfir.
Ég var líka með nokkrar stelpur sem voru að gera vináttuveggspjald, en þær voru að skrifa
orð sem minntu á eða lýstu vináttu. Þær voru alveg vissar um að þær væru búnar og að það
væru ekki til fleiri orð sem tengdust vináttu. Þar sem ekki voru komin það mörg orð hjá þeim
fékk ég þær til að endurskoða þetta, því ég væri nokkuð viss um að það væru til fleiri orð.
Þær voru samt sem áður alveg hugmyndasnauðar og datt ekkert fleira í hug. „og hvað þá?“
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spurði ég. Þær hugsuðu sig um smá stund og svo allt í einu ljómar ein þeirra og segir „við
förum og spyrjum aðra, gerum svona könnun!“. Það fannst þeim og mér frábær hugmynd og
þær fóru um skólann og báðu viðmælendur að lýsa góðum vini eða vináttu. Þær fengu
fjölmargar hugmyndir frá nemendum skólans og gátu bætt heilmiklu við veggspjaldið, svo
miklu að það var nánast þakið fallegum orðum um vináttu.
Tveir nemendur voru að vinna verkefni úr jarðleir, annar gerði hund og hinn bjó til
Titanic. Þessi verkefni kröfðust þess að ég fengi aðstoð frá kennara í list- og verkgreinateymi
skólans sem ég tel ekki sjálfsagðan hlut. Ég minntist einmitt á það í dagbókinni hvað það er
gott að vinna á vinnustað þar sem allir vinna saman og eru tilbúnir að aðstoða þó þeim beri í
raun ekki skylda til þess. Kennarar hafa flestir mjög mikið á sinni könnu og utanaðkomandi
áreiti geta verið íþyngjandi. Hjá list- og verkgreinateyminu var hins vegar tekið á móti okkur
með opnum örmum og fengum við lánaðan þann efnivið sem við þurftum ásamt því að einn í
listateyminu sá um að setja verkin fyrir okkur í ofn og brenna. Þessum tveim nemendum
fannst verkefnið taka mun lengri tíma en þeir héldu í upphafi. Annar sagði eitt sinn „vá þetta
tekur bara endalaust langan tíma, við verðum aldrei búnir með þetta“ og tók hinn
nemandinn heilshugar undir það. Þá ræddum við aðeins um það hvernig leirinn virkar. Það
kom sér vel að ég hef sjálf unnið með jarðleir sem þarf ákveðna meðhöndlun ef hann á ekki
að brotna í brennsluofninum. Ég fann að það hjálpaði þeim við að auka þolinmæðina að vita
af hverju þetta tæki svona langan tíma. Þeir gerðu sér mun betur grein fyrir því og vildu
vanda sig alveg sérstaklega svo verkin myndu nú ekki brotna. Þeir voru mun sáttari eftir
þetta samtal okkar og kvörtuðu ekki meir um hvað þetta tæki langan tíma. Á þessum
tímapunkti nefni ég í dagbókinni vangaveltur mínar um mikilvægi þess að ræða við
nemendur og útskýra fyrir þeim og að það þurfi að vera hægt að svara nemendum þegar þeir
spyrja „af hverju“. Það er líklega mikilvægt fyrir einhverja nemendur að vita um ferlið fyrir
fram og geta þess vegna gert sér grein fyrir því til hvers er ætlast af þeim. Í dagbókinni fjalla
ég líka um hvað mér fannst gott að gefa mér þennan tíma til þess að spjalla við nemendur
um framgang verkefnisins og reyna að svara spurningum þeirra ef einhverjar væru, ásamt því
að hlusta á hvað þeir hafa að segja.
4.3.3 Leikirnir og mikilvægi þeirra
Ég fann strax í fyrsta leik að nemendur höfðu mjög gaman af leikjum og það lifnaði yfir þeim
þegar minnst var á leik. Ég var því staðráðin í að nýta mér leikina áfram og reyna að bjóða
alltaf upp á leik eða leiki í kennslunni. Ég hef alltaf verið áhugasöm um leiki í kennslu og finn
bæði hjá mér og nemendum hvað þeir geta verið stórkostlegir. Nemendur voru ávallt
spenntir að fá að kynnast og læra nýjan leik, en leikirnir sem ég nýtti í rannsókninni byggðu
flestir á samskiptum og athygli og í öðrum kennslustundum sem ekki tengdust rannsókninni
beint voru leikirnir oftast nýttir til skemmtunar eða sem uppbrot í kennslu.
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Eitt skipti fór ég með nemendum í nafnaleik (Viðauki C) þar sem nemendur áttu að segja til
nafns og nefna uppáhaldsmatinn sinn, en þeir áttu líka að nefna það sem sessunautur þeirra
sagði. Nemendur í hóp 1 tóku vel í nafnaleikinn sem við fórum í, þeim fannst hann
skemmtilegur en stundum erfitt að muna hvað nemandinn á undan þeim sagði. Ég held að
leikirnir hafi skipt hóp 1 miklu máli, nemendur verða mjög áhugasamir yfir leikjunum og
hlusta mjög vel á fyrirmæli þegar ég útskýri leikina fyrir þeim. Ég upplifi ákveðna innri ró hjá
þeim þegar ég segi þeim að við séum að fara í leik og fæ ég alveg óskipta athygli þeirra, sem
er allt annað en þegar ég hef verið að kenna þessum nemendum í öðrum kennslustundum.
Þá hef ég oftar en ekki lent í því að þurfa að útskýra fyrirmæli nokkrum sinnum. Það er líkt og
kvikni á einhverju áhugaljósi innra með þeim þegar þeir heyra minnst á leik.
Nemendum í hópi 2 fannst mjög erfitt að muna það sem sessunautur sagði á undan. Ég
sagði þeim þá frá því þegar ég fór í þennan sama leik og þá þurfti að endurtaka það sem allir í
leiknum sögðu. „Glætan að það sé hægt“ sagði þá einn nemandinn og bætti við „þú getur
það aldrei“. Ég tók auðvitað áskoruninni og þuldi upp nöfn og uppáhaldsmat allra, einn sagði
þá „ert þú með eitthvað stóran heila eða...“. Ég benti þeim þá á að þetta væri bara þjálfun og
að allir gætu gert þetta.
Ég fór líka með nemendum í leik sem snýst um að þeir veiti umhverfi sínu athygli og
eftirtekt en mig langaði að fá nemendur til þess að rýna í hvað er í umhverfi þeirra. Leikurinn
sem hér um ræðir heitir Jón spæjó (Viðauki D) og snýst um að einn stjórnandi er með rými til
umráða og breytir eða fjarlægir eitthvað úr rýminu, hinir fá að skoða rýmið fyrir breytingu og
eiga svo að reyna að finna breytingarnar.
Hópur 1 stóð sig sérstaklega vel í athyglisleiknum, þeir voru mjög nösk að átta sig á
hverjar breytingarnar voru en voru líka góðir stjórnendur. Þeir fóru ótrúlega vel eftir reglum
og sýndu alveg frábæra hegðun á meðan þeir biðu úti, en nemendur biðu á bókasafni skólans
og sátu stillt og prúð á meðan stjórnendur leiksins voru að breyta inni í stofunni. Nmendur
voru líka sérstaklega skapandi í að finna nýjar breytingar á rýminu en stofan sem við
notuðum í verkefnið er frekar lítil og hélt ég jafnvel að leikurinn gæti ekki gengið lengi vegna
þess að stofan var frekar tilbreytingarlaus. Krakkarnir sýndu mér svo sannarlega að svo væri
ekki. Í rannsóknardagbókinni segi ég einmitt frá því hvað mér finnst skemmtilegt þegar
nemendur koma mér á óvart og geta sýnt mér fleiri útkomur en þær sem ég hafði í huga
áður en hafist var handa.

4.4 Áhugi og ábyrgð
Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni voru allir að vinna að sínu verkefni, það var enginn
sem sagði þeim hvað þeir áttu að gera eða hvað þeir áttu að læra, verkefnin tengdust öll
þeirra áhugasviði. Ég passaði mig á því að varpa ábyrgðinni á nemendurna með því að gera
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með þeim verksamning og fá þá um leið til þess að átta sig á umfangi verkefnisins.
Nemendur þurftu að koma með rök fyrir því sem þeir vildu gera og var enginn nemandi sem
fékk ekki að gera það sem hann vildi. Það var meira að segja einn nemandi sem fékk að bjóða
nýjum nemanda í hópinn vegna þess að hann langaði svo mikið að vinna með öðrum en það
var enginn sem hafði áhuga á því sem hann vildi gera. Þessi nemandi vildi vinna eitthvað með
fótbolta, enda mikill fótboltastrákur. Við ræddum saman um hver gæti verið góður félagi
fyrir hann í þetta verkefni og fórum við saman að ræða við þann nemanda og
umsjónarkennarann hans. Ég lagði það á herðar fótboltastráksins að færa rök fyrir máli sínu
og tókst honum að sannfæra umsjónarkennarann um að leyfa þetta og nýi nemandinn var
svo sannarlega til í að vera með. Í dagbókinni fjalla ég einmitt um hvað mér fannst fótboltanemandinn hafa gott af því að ganga sjálfur á eftir því sem hann vildi en gefast ekki bara upp.
Mér fannst þetta kenna honum að standa fyrir máli sínu og geta rökstutt það. Ég nefni einnig
í dagbókinni að „ég held að hann hafi stækkað um nokkra sentímetra við þetta“ og held ég
að það geti verið nokkuð til í því. Ég tengdi þetta líka við sjálfa mig í dagbókinni en þegar ég
tekst á við eitthvað verkefni sem mér finnst erfitt og klára þá verður sigurinn einhvern veginn
meiri og ég fyllist miklu stolti af sjálfri mér. Ég hugsa að fleiri kannist við þá tilfinningu.
Áhugi nemenda var stundum yfirþyrmandi. Ég var spurð daglega af flestum þeim sem
tóku þátt í verkefninu hvort það væri ekki tími í dag. Það get ég aðeins túlkað á þann hátt að
nemendum leið vel við vinnuna og þeir þráðu að koma aftur og fá meira. Eitt sinn skrifaði ég í
dagbókina „ég er nánast að drukkna úr áhuga nemenda þeir spyrja mig daglega, oft á dag
hvort að það sé tími“. Ég lenti aldrei í því að nemandi vildi ekki koma í tímann og það kom
fyrir að nemendur fengu að vinna í verkefninu sínu í öðrum kennslustundum. Einn nemandi
sagði „ég skil bara ekki af hverju við getum ekki verið oftar hjá þér, mér líður bara svo miklu
betur þá“. Þessi orð komu frá nemanda sem var ekki glaður í skólanum og fannst bara flest
leiðinlegt. Umsjónarkennari hans bað mig sérstaklega um að hafa hann með vegna þess að
hann var neikvæður gagnvart skólanum.
Nemendur vinna verkefni sín í skólanum eftir því sem við köllum áform, en það er í raun
vikuáætlun nemenda. Þegar nemendur hafa lokið áformum sínum eða hafa unnið vel í
kennslustund fá þeir stundum val um að gera eitthvað annað eða fara í frjálsan tíma. Það
sem nemendur gera oftast er að lesa, teikna, spila eða fara í ipad. Það var hins vegar einn
nemandi sem tók þátt í rannsókninni sem vildi fá að vinna áfram í því verkefni sem hann var
að vinna hjá mér. Áður hafði hann alltaf valið að setjast í einrúmi og lesa og vildi vera alveg í
friði frá samnemendum sínum. Þessi drengur var að vinna að forritun í tímanum hjá mér og
segi ég í dagbókinni að það sé sérstaklega gaman að sjá þennan strák forrita innan um aðra
nemendur og sýna þeim og segja frá því sem hann hefur lært í tímunum hjá mér. Í
rannsóknardagbókinni túlkaði ég það á þann veg að þessi nemandi sem hafði áður dregið sig
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frá samnemendum hafði svo mikinn áhuga á því sem hann var að vinna að hann bara varð að
nýta allar stundir til þess að sinna verkefninu og halda áfram. Ég minntist líka á hvað mér
fannst gaman að sjá hann sýna umsjónarkennara sínum og samnemendum verkefnið sitt,
stoltur og ánægður.
Í hóp 2 var áhuginn á tölvum áberandi, þar vildu margir vinna verkefni þar sem tæknin
kom við sögu. Einhverjir vildu safna myndum af netinu, einn vildi gera power point og tveir
vildu læra að forrita. Ég lenti í smá brasi með forritunarstrákana, því þegar þeir byrjuðu að
vinna tjáði ég þeim að ég kynni ekki að forrita en ég gæti reynt að hjálpa þeim að læra það og
við gætum kannski lært það saman. Ég fann forrit á netinu Skratch sem ég hafði aðeins kynnt
mér og heyrt góða hluti af, en til þess að geta notað forritið þurfti að gera aðgang og ég gerði
það fyrir strákana. Ég sagði þeim svo að þeir þyrftu alltaf að skrá sig inn til þess að geta vistað
og annað. Þeir voru hins vegar ekki alveg að hlusta á mig og gleymdu að skrá sig inn og gátu
því ekki vistað verkefni sín. Af þeim sökum fór heilsdagsvinna í vaskinn hjá þeim sem olli
miklum pirring. Ég ræddi við þá og spurði þá hvað hefði farið úrskeiðis og þeir voru fljótir að
segja „við hlustuðum ekki á þig“ svöruðu þeir skömmustulegir. Ég ræddi þá við þá um
mikilvægi þess að hlusta og fara eftir fyrirmælum. Annar þeirra svaraði þá „æ já sorry ég var
bara svo spenntur“. Vinnan eftir þetta gekk mjög vel hjá þeim og unnu þeir mjög sjálfstætt. Í
rannsóknardagbókinni velti ég því fyrir mér hvers vegna þetta sé. Í stað þess að verða sjálf
ergileg yfir því að nemendur hlusti aldrei, nefni ég að mér finnist þetta vera merki um að
þessir krakkar fengju ekki að sinna áhugamálum sínum mikið innan skólans. Nemendur voru
svo þyrstir í að fá að gera eitthvað annað, nýtt og spennandi að þeir hugsuðu bara um að fá
að byrja. Ég benti því strákunum á að þó að vinna dagsins væri ekki sjáanleg að þá væru þeir
búnir að læra heilmikið og þegar ég spurði þá hvað þeir hefðu lært stóð ekki á svari; „hlusta
alltaf að hlusta, þá gengur betur“ og hinn bætti svo við spekingslegur á svip „já svo er líka
bara allt í lagi að gera að gera mistök stundum, bara ekki allt of oft“. Í rannsóknardagbókinni
fjalla ég um þetta samtal okkar en þar bendi ég á að mér finnist þessi orð hans svo lýsandi
fyrir nám og kennslu, það er bara allt í lagi að gera stundum mistök og meira að segja svolítið
gott líka.
Áhuginn skein í gegn hjá nemendum þar sem þeir voru iðulega ekki tilbúnir til þess að
hætta í lok tímans, þeir vildu bara halda áfram að vinna og vinna. Nokkrum sinnum báðu
nemendur mig að fjölga kennslustundum svo þeir gætu unnið meira. Ég var alveg sammála
þeim að það væri gaman en benti þeim á að það væri líka ekki gott að vera alltaf að gera það
sama, þá yrði það ekki eins spennandi. Fjölbreytnin væri mikilvæg og þeir hefðu gott af því
að vinna í ólíkum verkefnum í skólanum. Skemmtilegt er að segja frá því að einn nemandi var
sóttur af foreldri áður en tíminn var alveg búinn og hann harðneitaði að fara með pabba
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sínum og sagði; „neiii pabbi ekki sækja mig strax ég er að gera svo skemmtilegt núna“ og
pabbinn þurfti að bíða í nokkrar mínútur á meðan nemandinn kláraði og gekk frá.

4.5 Hegðun og samskipti
Þegar ég les yfir og hlusta á dagbókarfærslur mínar minnist ég aldrei á slæma hegðun
nemenda. Hegðun þeirra var auðvitað ekki alltaf fullkomin en hún hefur ekki verið það slæm
að ég hafi haft þörf til þess að skrifa sérstaklega um það. Þegar ég minntist á eitthvað sem
tengdist hegðun voru það samskiptavandamál á milli nemenda sem voru að vinna saman.
Einn samstarfshópur, tvær stúlkur og einn drengur, í hópi 1 vildi gera leikrit og gekk það
upp og ofan hjá þeim, en þau voru þrjú saman og áttu erfitt með að komast að samkomulagi
í upphafi vinnunnar. Þeim langaði að koma með langt og metnaðarfullt leikrit en áttu erfitt
með að aðlaga sig að þeim tímaramma sem þau fengu. Það fór mikill tími hjá þeim í að þræta
um hvernig leikritið átti að vera og koma sínum skoðunum á framfæri. Ég fylgdist sérstaklega
vel með þeim og skarst í leikinn þegar mér fannst þörf á því. Til að byrja með fannst mér að
mér vera að mistakast með þessa nemendur. Ég velti því fyrir mér hvort þeir væru með of
mikið frelsi og hvort ég hefði þurft að láta þau fá mótaðra verkefni. Ég náði þessum hóp
nokkrum sinnum á upptöku og skoðaði þær sérstaklega vel. Við skoðun á upptökunum sá ég
að það var heilmikið nám að fara fram hjá þeim þrátt fyrir skoðanaágreininginn. Þau voru að
ræða fram og til baka hvernig hægt væri að koma hugmyndum allra fyrir í leikritinu. Þau voru
gríðarlega skapandi í hugsun og voru fljót að finna lausnir til þess að gera ævintýralegt leikrit
úr öllum þessum ólíku hugmyndum. Þó svo að leikritið hafi ekki orðið að veruleika varð samt
skemmtileg vinna úr þessu hjá krökkunum og þau efldust í að hlusta á hugmyndir annarra og
sameina með sínum eigin. Þau voru ótrúlega fljót að finna sér sameiginlegan grundvöll án
þess að ég væri mikið að skipta mér af þeirra vinnu.
Ég fjallaði nokkuð um þennan hóp í rannsóknardagbókinni en þeim tókst bara nokkuð vel
að skipta á milli sín verkum, með smá aðstoð frá mér. Ég benti þeim á að oft væri gott að
skipta á milli sín verkefnum þá hefðu allir hlutverk, krakkarnir tóku vel í þetta og fóru að
vinna í handriti. Leikritið varð ekki mikið meira en handrit en þau voru öll búin að skapa sér
persónu í leikritinu, búa til atburðarrás og teikna nokkrar myndir af því hvernig leikritið átti
að vera. Við lok verkefnisins ræddi ég svo við þau hvernig hefði gengið með hliðsjón af
námssamning þeirra og þau voru sammála um að hafa ætlað sér of mikið í upphafi og að of
mikill tími hjá þeim hafi farið í að „rífast“ eins og krakkarnir sögðu. Ég upplifði svolítið
vonleysi hjá þeim en stappaði í þau stálinu og sagði þeim að það sem þau höfðu gert væri vel
unnið og þau væru nú snillingar í að vinna saman. Núna gætu þau kennt öðrum hvernig á að
vinna saman á skilvirkan hátt. Krakkarnir voru því nokkuð stolt af vinnu sinni í lokin og sögðu
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að þau gætu gert leikritið bara seinna „það er sko allt tilbúið fyrir sýningu“ sagði eitt þeirra
þá.
Það var stundum erfitt að leyfa krökkum í hóp 1 að vinna sjálfstætt vegna þess að þeim
hætti til að gleyma sér og fara að gera eitthvað annað en til var ætlast af þeim. Ég velti því
fyrir mér hvers vegna það gæti verið og minntist á það í dagbókinni, að nemendur í hópi 1
væru aðeins slakari námslega en nemendur í hópi 2. Þó svo að það sé ekki ástæðan fyrir því
að nemendur höfðu minna úthald gæti það alveg spilað inni í. Kannski hefði þessi hópur
þurft frekara uppbrot eða að fara oftar í leiki, jafnvel að vera með slökun á milli í
kennslustundum til þess að gefa þeim tækifæri til að ná sér niður. Það var samt oft gaman að
fylgjast með þeim þegar þeir fóru í annað. Það var sérstaklega minnisstætt þegar einn
nemandi fór að skoða verkefni annars. Þarna áttu í hlut nemendur sem hingað til höfðu ekki
átt gott skap saman og áttu það stundum til að slást í öðrum kennslustundum. Annar
nemandinn var að byggja bíla úr legó kubbum, hinn nemandinn kom og settist hjá honum á
gólfið og fór að ræða við hann um þessa byggingarhæfileika hans. Þeir ræddu saman um
hver framtíð verkefnisins hjá honum ætti að vera og nemandinn sem kom til hans hrósaði
honum í hástert fyrir þessa frábæru byggingarhæfileika. Þessi stund sat í mér eftir daginn og
fjallaði ég um hana í dagbókinni minni. Nemandinn sem var að kubba hefur átt erfitt
uppdráttar félagslega og lenti reglulega í útistöðum við samnemendur sína, það gladdi mig
því óneitanlega að sjá annan nemanda hrósa honum svona. Ég fann það líka á honum að
hann fylltist stolti yfir verkefninu sínu og var glaður með hrósið. Hann ræddi svo verkefnið
síðar um daginn við umsjónarkennara sinn og minntist þá á að þessi tiltekni nemandi hafi
komið og hrósað honum. Umsjónarkennarinn sagði mér svo frá þessu síðar um daginn og
bætti ég því við í rannsóknardagbókina.
„Hvenær komum við aftur til þín að gera skemmtilegt?“ var spurning sem ég fékk oft að
heyra. Það var mikið upp uppbrot í skólastarfinu á þessu tímabili ásamt því að mikil forföll
voru í kennarahópnum og það kom fyrir að ég þurfti að fresta tímunum og taka forföll eða að
nemendur voru að sinna öðru sem ég vildi ekki að þeir misstu af. Ég fjallaði nokkrum sinnum
um það hvernig uppbrot í skólastarfinu getur haft áhrif á þá kennslu sem fyrirhuguð er. Það
var þó nokkuð um forföll og aðrar breytingar sem höfðu áhrif á verkefnið en það á líka við
um alla kennslu. Þá þarf að taka tillit til þess og sætta sig við að verkefnatímarnir okkar
færast til um nokkra daga eða vikur. Ég nefndi það í dagbókinni að það væri gott að vera með
sveigjanlega kennsluáætlun því það gerði mér auðveldara fyrir að bregðast við breytingum.
Ég fann stundum fyrir því að ég hefði viljað lengri tíma fyrir rannsóknina, það voru nokkur
atriði sem mig langaði líka að prófa með nemendum. Ég hefði viljað prófa fleiri
kennsluaðferðir og einnig langði mig að leggja fyrir nemendur verkefni þar sem allir ynnu
með svipað viðfangsefni en fengju frelsi til þess að útfæra verkefnið út frá sínu áhugasviði.
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Mig langaði líka að geta fengið spjalldag með nemendum þar sem við hefðum rætt saman
um rannsóknina í heild sinni, öll saman og fá þannig enn betri innsýn í hvað nemendum
fannst og hver þeirra upplifunvar. Ég minnti mig því á það í rannsóknardagbókinni að næsta
vetur myndi ég láta þann draum rætast.
Ég velti því fyrir mér í dagbókinni hvað dagsform nemenda skiptir miklu máli og hvaða
tími dagsins er. Ég fann mun á hópi 1 og 2 en hópur 1 er snemma dags hjá mér og hópur 2 er
eftir hádegi. Hópur 1 var stundum lengur að koma sér að verki og sumir bara alls ekki tilbúnir
að fara að leggja í mikla vinnu. Ég held þó að leikurinn í upphafi tímans hafi skipt máli um leið
og ég sagði frá leiknum og fór að útskýra hann var eins og það lifnaði yfir hópnum. Hópur 2
kom hins vegar mjög æstur og áhugasamur inn í tíman og nemendur spurðu ítrekað „hvað
skemmtilega leik förum við í núna?“. Það gæti líka haft einhver áhrif að nemendur í hópi 1
eru námslega slakari en nemendur í hópi 2. Eins og áður kemur fram er nemendum skipt í
hópa eftir námsteymum og ég gat því ekki fært nemendur á milli hópa hjá mér.

4.6 Nýting hugmyndafræði og kennsluaðferða annars staðar
Ég var aldrei með það sem sérstakt markmið að nýta þær kennsluaðferðir, sem ég notaði í
rannsókninni, í öðrum kennslustundum. Ég sá það samt í dagbókinni að ég var farin að nýta
kennsluaðferðirnar í einhverjum mæli annars staðar líka. Ég fór til dæmis að nota leikina
mjög mikið ég var alltaf með einhverja leiki í huga til þess að bjóða nemendum að fara í. Ég
var líka farin að safna að mér leikjum sem hentuðu fyrir stærri hópa, en skipulag kennslunnar
í skólanum er þannig að oft eru tveir námshópar að vinna saman á svæði, eða allt að 40
nemendur í sama rými. Það skipti ekki máli hvort ég var inni í kennslustund sem kennari eða
stuðningur, ég reyndi oft að bjóða upp á leik í tímanum, auðvitað í samráði við þá kennara
sem voru með mér á svæðinu. Mér fannst þetta uppbrot vekja mikla lukku, bæði meðal
nemenda og kennara og iðulega var mér hrósað fyrir uppátækið. Ég notaði leikina í upphafi
kennslu til þess að leyfa nemendum aðeins að hreyfa sig og losa um orku, í miðri
kennslustund til þess að brjóta upp langar kennslustundir og líka sem umbun í lokin ef
nemendur höfðu verið duglegir.
Ég fór líka að verða duglegri að spyrja nemendur hvað þeir vilja í námi sínu. Einn dag í
viku var ég með frístund fyrir nemendur, en hún á að efla félagsþroska nemenda og bjóða
þeim upp á frelsi. Þær kennslustundir fannst mér því tilvaldar til þess að leyfa nemendum að
koma með hugmyndir að verkefnum og afþreyingu. Ég reyndi svo að koma til móts við
hugmyndir nemenda ef þess var kostur. Það var nokkuð um manneklu í þessum
kennslustundum auk þess sem við vorum oft í vandræðum með að fá gott námsrými fyrir
þessar kennslustundir. Ég gat þó nokkrum sinnum verið með verkefni sem nemendur höfðu
óskaði eftir og náði að einhverju leyti að virkja þá sem unnu með mér í þessum tímum til
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þess að bjóða upp á skapandi verkefni. Tímarnir höfðu áður einkennst af sjónvarpsglápi og
tölvunotkun en okkur tókst að draga töluvert úr því í sameiningu.
Ég var líka með nemendum í heimakrók í lok dags, en það eru 15 mínútur daglega og voru
þessir tímar yfirleitt ekki gæðastundir með nemendum. Ég ræddi því við nemendur í
heimakróknum mínum um hvort þeir vildu breyta einhverju. Þeir voru alveg til í það, þeim
fannst þessi tími ekki vera góður heldur. Suma daga voru nemendur bara að bíða eftir því að
komast heim og spurðu í sífellu hvort þeir mættu ekki fara heim. Ég skráði hugmyndir þeirra
á blað og bjuggum við til skipulag út frá þeim. Einn daginn fórum við í leiki, annan daginn var
lestur, svo var útivera, spjall og annað sem nemendur báðu um. Eftir þetta fann ég mun á
nemendum og þessir tímar fóru að verða miklu skemmtilegri, bæði fyrir mig og nemendur.
Ég var samt alltaf opin fyrir breytingum og ef nemendur báðu um að breyta til, eins og að
fara út að leika, var ég til í það ef meirihluti nemendahópsins var sáttur við það. Þá fórum við
út í fótbolta eða leiki og stundum kíktum við á bókasafnið. Ég var því mjög sátt við þessa
breytingu. Þetta skipulag mitt og námshópsins míns barst svo til allra hinna námshópanna
líka, sem tóku það upp í sínum heimakrókum.
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5 Umræður
Í þessum kafla eru tekin saman helstu atriði sem koma fram í niðurstöðukafla og þau borin
saman við það sem kemur fram í fræðilegum hluta. Fjallað er svo um þau með hliðsjón af
rannsóknarspurningu minni. Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort að ég gæti bætt
líðan og hegðun nemenda með því að nýta lýðræðislegar kennsluaðferðir og áhugamál
nemenda í námi. Ég vonaðist til að geta einnig aukið fjölbreytni í námi nemenda og komið
betur til móts við hvern og einn. Ég taldi líka að með rannsókninni gæti ég eflt mína
starfskenningu og aukið fagmennsku mína í starfi.
Rannsóknarspurningin var: Geta lýðræðislegar kennsluaðferðir haft jákvæð
áhrif á líðan og hegðun nemenda sem eiga við hegðunarvanda að stríða?

5.1 Undirbúningur og áætlun
Þegar ég byrjaði að undirbúa verkefnið setti ég upp kennsluáætlun í formi hugarkorts til að
byrja með og setti ég fram markmið, kennsluaðferðir og hvað þurfti alltaf að vera með í
kennslunni. Í upphafi var ég með hugarkortið í tölvu en ákvað snemma í ferlinu að prenta
það út og bæta inn á það skriflega, grunnskjalið er hægt að sjá í (Viðauki E). Ég sýni aðeins
grunnskjalið til þess að gæta að persónuvernd því nöfn nemenda komu yfirleitt fram þar.
Meðan á verkefninu stóð skrifaði ég inn á hugarkortið athugasemdir sem komu fram í
kennslustundunum sem viðkomu kennslutilhögun og skipulagi. Næst skoðaði ég stefnu
skólans á heimasíðu skólans, (tilvísun er ekki birt vegna persónuverndar) sem er í takti við
þær áherslur sem koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013), lögum og reglugerðum. Í
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram krafa á skóla og kennara að rækta
persónuleika einstaklings og efla hæfileika hans (Sameinuðu þjóðirnar, 1992). Í Aðalnámskrá
grunnskóla (2013) er gerð krafa til kennara um að veita nemendum tækifæri til þess að afla
sér þekkingar og efla frjóa hugsun, sem aftur vísar til þess að nemendur þurfa að fá tækifæri
til þess að njóta sín í námi og takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni. En það fengu
nemendur í rannsókn minni því ég lagði áherslu á að hver nemandi fengi að vinna fjölbreytt
verkefni við sitt hæfi eins og niðurstöður sýna. Í grunnskólalögum (91/2008) er gerð krafa um
að allir nemendur sæki sinn heimaskóla og þörfum þeirra sé mætt einstaklingslega. Það gefur
þá til kynna að kennarar þurfa í auknum mæli að mæta fjölbreyttum nemendahópi eins og
raunin var í rannsókn minni. Það samræmist einnig stefnu skólans míns því lögð er áhersla á
einstaklinginn og á hann að fá að njóta sín og nýta hæfileika sína í námi með aukinni
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fjölbreytni og sveigjanleika. Skólinn leggur líka áherslu á einstaklingsmiðað nám og aukna
fjölbreytni í námi nemenda. Eins og niðurstöður rannsóknar minnar gefa til kynna var
þessum þáttum gerð skil. Sem dæmi um það má nefna að ég lagði mikla áherslu á
einstaklinginn og að hann fengi að blómstra við sína vinnu.
Lýðræði er einn af grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) og á lýðræði að
endurspeglast í öllu starfi skólans. Auk þess segir í greinanámskrá samfélagsgreina (2013) að
leggja beri áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð. Eins og fram kemur í niðurstöðum útbjó ég því
kennsluáætlun sem byggir á lýðræðislegum kennsluaðferðum og hugmyndafræði.
Kennsluáætlunin átti að vera lifandi og tók hún breytingum eftir hugmyndum nemenda. Í
niðurstöðum segi ég frá því að hugmyndir nemenda áttu þátt í því að móta kennsluáætlunina
í gegnum allt ferlið. Eitt aðalatriði kennsluáætlunarinnar var að bjóða nemendum upp á val
og fengu nemendur að velja sér hvaða viðfangsefni þeir vildu fást við. Þegar ég kallaði eftir
hugmyndum nemenda notaði ég kennsluaðferðina þankahríð en þankahríð er hluti af
umræðu- og spurnaraðferðum. Slíkar kennsluaðferðir byggja á því að nemendur fái tækifæri
til þess að tjá sig og ræða saman á gagnrýnan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). En ég lagði
sérstaka áherslu á að fá hugmyndir frá nemendum og var síðar með hugmyndir þeirra til
sýnis í kennslustofunni til þess að minna á allar þær hugmyndir sem þeir höfðu komið með.

5.2 Námsumhverfi og góður bekkjarandi
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um mikilvægi þess að skapa nemendum gott
námsumhverfi og er það hluti af fagmennsku kennarans að gera það. Kennarinn þarf að
skapa góðan skóla- eða bekkjarbrag, hafa sanngjarnar reglur og skapa hvetjandi
námsumhverfi. Í rannsókninni taldi ég mikilvægt að kynnast hópnum og leyfa nemendum að
kynnast mér. Ég vildi líka búa til reglur með nemendum sem við gætum öll farið eftir til þess
að skapa andrúmsloft þar sem öllum, bæði nemendum og kennara liði vel í. Í niðurstöðum
má sjá að nemendur voru sammála mér með reglurnar, þeir vildu hafa reglur og töldu að
þeim liði mun betur ef að við værum með reglur sem allir færu eftir. Þeir sögðu reglurnar
mikilvægar til þess að við gætum unnið saman og öllum liði vel í náminu.
Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) benda á mikilvægi jákvæðs skólabrags.
Þau benda á að gott viðhorf kennara til nemenda með hegðunarvanda geti verið
fyrirbyggjandi ásamt því að traust og væntumþykja séu lykilatriði í að hvetja nemendur til
þess að bæta hegðun sína innan skólans. Ég held því að kennarar sem reyna að gefa sér tíma
í daglegu starfi til þess að tala við og hlusta á nemendur njóti góðs af því og nái að byggja upp
betra samband við nemendur. Líkt og ég reyndi að gera með mínum nemendum, samtalið og
samræðan bæði á milli okkar og svo þeirra var rauði þráðurinn í rannsókninni. Carol Ann
Tomlinson (2014) fjallar nánar um mikilvægi jákvæðs námsumhverfis og þátt kennarans í að
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skapa það. Námsumhverfi er samspil kennara, nemenda og viðfangsefna og er kennarinn í
mikilvægu hlutverki. Tomlinson (2014) segir að kennarinn þurfi að vera öruggur leiðtogi sem
sé tilbúinn til þess að endurskoða kennsluna og vera tilbúinn til að aðlaga og gera betur eða
öðruvísi. Nemendur eigi svo líka að eiga hlut í námsumhverfi sínu, þeim þarf að líða vel og
finna fyrir trausti. Kennarinn þarf því að þekkja nemendur sína vel og bjóða þeim upp á
tækifæri til þess að nýta hæfileika sína. Í niðurstöðum má sjá að ég reyndi að leggja mig fram
við að skapa nemendum gott námsumhverfi. Ég hlustaði á nemendur og aðlagaði kennsluna
og kennsluáætlun eftir þeirra hugmyndum. Eins og til dæmis þegar nemendur báðu um að
fara oftar í leiki þá reyndi ég að verða við ósk þeirra. Ég reyndi að láta nemendur upplifa að
þeirra hugmyndir, áhugamál og skoðanir skiptu máli og að hlustað væri á þá. Viðfangsefnin
þurfa svo að vera fjölbreytt og sveigjanleg að hæfileikum hvers og eins nemenda. Líkt og sjá
má fengu nemendur að nýta sína hæfileika og hvert verkefni var sniðið að þörfum hvers og
eins. Tomlinson (2014) segir að ef kennari reyni að skapa nemendum námsumhverfi sem
bjóði upp á slíkar aðstæður nái nemendur betri árangri og sýni meiri ánægju og jákvæðni í
námi. Í niðurstöðunum má sjá að ég reyni að fara eftir þessum atriðum. Viðfangsefnin voru
við hæfi hvers og eins og hjálpaði ég nemendum á hvetjandi hátt að finna verkefni við sitt
hæfi en gætti þess líka að verkefnið kenndi nemendum eitthvað nýtt um leið. Ég sem kennari
var stöðugt að ígrunda og endurskoða kennsluna hjá mér, skráði hjá mér það sem gekk vel og
hvað mátti fara betur, eins og sjá má af niðurstöðunum hér á undan.
Sousa og Tomlinson (2018) fjalla svo enn meira um mikilvægi þess að skapa nemendum
jákvætt námsumhverfi, þar sem þeir hafa möguleika til þess að ná settu takmarki. Nemendur
mínir í rannsókninni höfðu sumir mikla trú á sjálfum sér og héldu að þeir gætu sigrað
heiminn á þessum dögum sem verkefnið tók. Það kemur þá í hlut kennarans að hjálpa
nemendum að aðlaga sig að umhverfinu án þess að gera það á neikvæðan hátt. Skapa þeim
þess vegna jákvætt og traust námsumhverfi sem þeim líður vel í (Sousa og Tomlinson, 2018).
Ég held að niðurstöðurnar sýni á nokkuð skýran hátt að svo hafi tekist hjá mér, nemendur
voru alltaf tilbúnir að koma í tíma hjá mér, þeir voru almennt ánægðir, þeir báðu sífellt um
meira og spurðu ítrekað hvenær næsti tími væri hjá okkur. Áhuginn var svo mikill að
reglulega var ég spurð „hvenær komum við aftur til þín að gera skemmtilegt?“

5.3 Lýðræði og fjölbreyttar kennsluaðferðir
Í rannsókn Sousa og Tomlinson(2018) eru settar fram líffræðilegar ástæður fyrir því að
kennari ætti að beita fjölbreytni í kennslu. Nemendur eru mismóttækilegir fyrir nýjum
viðfangsefnum og einstaklingsmiðuð kennsla er í raun að kennari geri sér grein fyrir
fjölbreytileika nemenda. Það er ekki ein leið sem virkar fyrir alla og því tel ég að kennarar
þurfi að nýta sér fjölbreytni í kennslu. Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólunum við upphaf
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21 aldar (2014) er einstaklingsmiðað nám tengt lýðræðislegum kennsluháttum og bent er á
að ein leið til þess að ná til nemenda er lýðræðislegar kennsluaðferðir. Ég álít að með því að
nýta sér lýðræði í kennslu er í raun verið að benda nemendum á að allir eru jafnir og hafi
sama rétt til náms. Að efla nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum byggir á að þjálfa
nemendur í vinnubrögðum sem byggja á samræðum og samvinnu. Nemendur þurfa því að fá
þjálfun í umræðu- og spurnaraðferðum til þess að eflast í að tjá sig, mynda sér skoðun og
hlusta (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013). Markmið rannsóknarinnar var
að gefa nemendum tæki æri til þess að tjá sig og vinna að verkefnum sem þeir vildu vinna að
og gátu tengt við sitt áhugasvið. Nemendur áttu að fá frelsi til þess að byggja ofan á sína fyrri
þekkingu og nýta sér eigin hæfileika í námi. Gerði ég það með því að veita nemendum frelsi
til þess að koma með hugmyndir sem tengdust áhuga þeirra og vinna eftir þeim.
Eins og áður segir er hluti af því að efla nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum að
þjálfa þá í umræðu- og spurnaraðferðum. Ég nýtti mér umræðu- og spurnaraðferðir í
kennslunni en þær eru til þess fallnar að kalla eftir hugmyndum nemenda (Ingvar
Sigurgeirsson, 2013). Nemendur voru þó ekki mjög virkir í að koma með hugmyndir til að
byrja með en ég tel að þeir þurfi á fá mun meiri þjálfun í slíkum kennsluaðferðum en þeir
fengu hjá mér á þessu tímabili.
Ég notaði umræðu- og spurnaraðferðir og þá helst aðferðina þankahríð til þess að ræða
við hóp nemenda meðan á verkefninu stóð. Eitt skipti sem ég nýtti mér aðferðina þankahríð
var til dæmis þegar einn nemandi var í vandræðum með verkefni sitt, en það var nemandinn
sem vann að bílaverkefninu. Þá kallaði ég saman nokkra nemendur ásamt honum. Ég kallaði
eftir hugmyndum frá þeim um hvernig við gætum leyst þetta vandamál. Nemendurnir komu
strax með góðar hugmyndir. Þær sem voru hvað bestar að þeirra mati var annað hvort að
sýna nemendum í heimakrók hans bílana eða taka myndir af þeim. Drengnum fannst góð
hugmynd að taka myndir af bílunum og nota þær svo í bók. Þarna gátum við leitað til
jafningja eftir hugmyndum og á sama tíma fá nemendur þjálfun í umræðu og
spurnaraðferðum. Eins og ég hef áður nefnt þá tel ég þessa nemendur þurfa enn meiri
þjálfun í þessum vinnubrögðum.

5.4 Áhugi, hegðun og samskipti
Líkt og kemur fram í fræðilegum hluta hefur hegðun nemenda verið að breytast undanfarin
ár og eru sumir kennarar uggandi yfir þessari þróun. Geðraskanir nemenda hafa aukist og
verða stöðugt stærra heilbrigðisvandamál (Helga Hannesdóttir, 2003). Kennarar telja sig ekki
hafa það sem til þarf til að mæta þessum fjölbreytta nemendahóp. Eitt sem vefst fyrir
kennurum er að mæta auknum hegðunarvanda nemenda, en sumir kennarar telja nemendur
koma fram af virðingarleysi gagnvart sér og öðru starfsfólki skólans (Ingvar Sigurgeirsson og
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Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Grétar L. Marinósson (2003) bendir á mikilvægi þess að skilgreina
ekki nemandann út frá slæmri hegðun hans. Frekar ætti að hjálpa honum að finna styrkleika
sína og vinna með þá. Hann segir að ein leiðin til þess að koma í veg fyrir hegðunarvanda sé
að kveikja ástríðu hjá nemanda og virkja sköpunarhæfni hans. Ég tók eftir því í rannsókn
minni að nemendur mínir sýndu oftast mjög góða hegðun. Ég þurfti aldrei að takast á við
alvarleg hegðunarbrot og nemendur fóru eftir fyrirmælum, þeir unnu verkefni sín og mættu
áhugasamir í tímana. Þá var greinilegt að þeim leið vel í þessum tímum. Það var sjaldan sem
ég þurfti að benda á reglurnar okkar til þess að minna þá á hvaða hegðun við vildum hafa í
kennslustundum. Ég tel að með því að beita lýðræðislegum kennsluaðferðum hafi mér tekist
að fanga áhuga og vinnusemi nemenda.
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að nám innan skólans eigi að taka mið af
áhuga nemenda og hvetja þá til að taka ábyrgð á eigin námi. Ég lagði mikla áherslu á þessi
atriði því nemendur fengu fullkomið frelsi til þess að vinna verkefni út frá sínu áhugasviði.
Nemendur áttu sjálfir að taka fulla ábyrgð á framgangi verkefnisins en það gerði ég með því
að gera verksamning við nemendur. Með verksamningnum áttu nemendur að gera grein fyrir
því hvað þeir ætluðu að gera og hvernig, þeir gátu því ekki varpað ábyrgðinni á kennarann
heldur þurftu sjálfir að standa og falla með verkefninu sínu. Það þarf ekki alltaf að vinna í
áhugatengdum verkefnum en ég held að það sé nauðsynlegt að hafa þau með. Niðurstöður
mínar benda til þess. Nefni ég það t.d. í niðurstöðukafla að eitt sinn sem nemandi var sóttur
fyrr af foreldri harðneitaði hann að fara með pabba sínum og sagði; „neiii pabbi ekki sækja
mig strax ég er að gera svo skemmtilegt núna“ og pabbinn þurfti að bíða í nokkrar mínútur á
meðan nemandinn kláraði og gekk frá.
Dewey (1916) fjallar líka um mikilvægi þess að byggja við fyrri þekkingu og reynslu
nemenda og að viðfangsefni hafi merkingu og tilgang fyrir hann. Líkt og kemur fram í
Differentiation and the brain (2018) eru nemendur mis móttækilegir fyrir nýjum
viðfangsefnum. Eins og áður segir áttu nemendur sjálfir að koma með hugmynd að verkefni
sem þeir óskuðu eftir að vinna en þeir áttu líka að sjá um útfærsluna. Nemendur eru þar af
leiðandi að byggja við fyrri þekkingu og bæta við hana. Það var enginn nemandi að gera
eitthvað sem hann hafði gert margtoft áður. Allir nemendur voru jafnframt að læra eitthvað
nýtt og meira. Strákurinn sem vildi fara í fótbolta er mjög góður í fótbolta en ég benti honum
á að hann þyrfti að beina fótboltaáhuganum að einhverju nýju. Hann þurfti því að læra að
taka upp myndbönd, klippa þau til og hljóðsetja þau eftir á. Hann langaði líka að fá annan
bekkjarfélaga með sér í verkefnið og þurfti að færa rök fyrir máli sínu við umsjónarkennara
þess nemanda um að leyfa honum að vinna með sér. Í þessu tilfelli er fótboltaáhuginn hvati
að verkefninu en annað sem þurfti að gera var ný þekking fyrir báða drengina sem unnu
verkefnið.
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Kennarinn gegnir stóru hlutverki í að hjálpa nemendum að byggja upp verkefni sem henta
þeim. Í einhverjum tilfellum þarf kennarinn að hjálpa nemendum að fara til baka, breyta um
áherslur og byggja verkefnið upp með nemandanum með þeirri þekkingu sem er til staðar
(Sousa og Tomlinson, 2018). Í niðurstöðunum má sjá þetta hjá þeim nemanda sem átti erfitt
með að byrja og velja sér verkefni. Hann fór oft að herma eftir vinum og þá gekk ekki vel. Það
virtist stafa af því að annað hvort var þekking eða áhugi hans ekki til staðar eða að hann
hafði ekki það sem þurfti til þess að byggja nýja hæfni ofan á. Það sem ég gerði með þessum
tiltekna nemanda var að ég fékk hann til þess að að tala og segja mér frá lífi sínu og þá kom
allt í einu hugmynd úr reynsluheim hans sem hann gat tengt við og byggt verkefnið ofan á.
Þetta sýnir mikilvægi þess að ræða við hvern og einn nemanda.
Hugmyndir Dewey‘s (2000) byggjast meðal annars á samvinnu nemenda og mikilvægi
þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Dewey bendir líka á mikilvægi þess að
kennarinn þurfi að taka mið af fjölbreytileika hópsins og vita hvar áhugi þeirra liggur, hvaða
þekking er til staðar og hvar þarf að bæta við þekkinguna. Hópvinnubrögð þjálfa nemendur í
að vinna saman, styrkjast í félagslegum samskiptum og ræða saman á gagnrýnan hátt. Þeir
þjálfast líka í að nýta sér styrkleika hvers annars og skipta með sér hlutverkum (Ingvar
Sigurgeirsson, 2013). Ég nýtti mér reglulega samvinnu nemenda og umræður með þeim,
sérstaklega í rýniviðtölunum en þar þurftu nemendur að tjá sig og finna lausnir á málum. Í
niðurstöðunum koma fram fjölmörg dæmi þar sem togstreita myndast á milli nemenda sem
voru að vinna saman. Þessi togstreita hjá þeim fannst mér vera mikil þjálfun í
hópvinnubrögðum; samskiptum, samræðu og samvinnu. Það að vinna saman í hóp er ekki
bara að koma verkefni frá sér heldur þarf líka að læra að vinna saman í hóp og ræða það sem
upp kemur í hópnum. Þegar nemendur vinna saman í hóp er mikilvægt að þeir leggi sig fram
við að allir séu virkir og hafi hlutverk í hópnum og enn betra er að nemendur nái að nýta sýna
hæfileika innan hópsins. En það tel ég vera hæfni sem mun nýtast þeim í framtíðinni eins og
kemur fram í rannsókninni The Future of Employment (2013). Þar er fjallað um þau störf sem
munu vera til staðar í framtíðinni. Sérstaklega áberandi er að störf sem byggjast á samvinnu
og samskiptum eru þau störf sem minnstar líkur eru á að muni hverfa. Þetta ætti að ýta undir
mikilvægi þess að kennarar einbeiti sér að því að efla þess konar hæfni hjá nemendum eins
og gert var í rannsókn minni og niðurstöður sýna.
Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2003) kemur fram að skólum og kennurum beri
skylda til þess að rækta persónuleika nemandans og efla hæfileika hans. í rannsókninni sá ég
nokkur dæmi þess að nemendur voru að læra að vinna saman og skiptast á skoðunum á
skilvirkan hátt. Nemendur þurfa að læra betur að tjá skoðanir sínar, hlusta á aðra innan
hópsins og geta aðlagað skoðanir sínar og langanir að umhverfinu. Niðurstöðurnar sýna að
margoft reyndi á þessa þætti, þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni þurftu sífellt að
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aðlaga sínar skoðanir og reyna að koma til móts við þann hóp sem þeir unnu með. Ég fann
það á þeim nemendum sem vildu vinna saman, bæði hjá nemendunum sem gerðu leikritið
og þeim sem gerðu vináttu veggspjaldið. Í upphafi tóku þeir ekki tillit til annarra í hópnum og
vildu fá að ráða framvindu verkefnisins alveg ein. Eftir að hafa rætt saman með smá leiðsögn
frá mér þá fóru þeir í auknu mæli að taka mið af hugmyndum annarra í hópnum og reyna að
samræma þær og komast að niðurstöðu. Þetta tel ég vera lið í því að stuðla að
mannréttindum barna, nemendur þurfa að læra að rækta sinn persónuleika án þess að það
sé á kostnað annarra.
Mér finnst nauðsynlegt að muna að samtal og umræða er líka nám. Nám er að mínu mati
ekki endilega einhver afurð sem þarf að skila af sér eins og kláruð stærðfræðibók eða fallega
myndskreytt verkefni. Leiðin að afurðinni er alveg jafn mikilvæg og í einhverjum tilfellum
mikilvægari. Kennarar ættu þá ekki að líta svo á að þeim hafi mistekist ef nemendur klári ekki
það verkefni sem átti að gera í upphafi. Líkt og ég upplifði með leiklistarhópinn minn sem ég
fjallaði um hér áðan, þessir nemendur hafa náð tökum á mikilvægri hæfni sem kemur til með
að gagnast þeim mikið í framtíðinni. Að geta tjáð sig, hlustað á aðra og aðlagað skoðanir
sínar að hópnum er hæfni sem kemur til með að gagnast þeim í fjölmörgum aðstæðum, en
ekki bara þegar semja á metnaðarfullt leikrit. Með það í huga væri ég til í að vinna meira með
samtal á milli nemenda og láta þá sjálfa finna lausnir á þeim vandamálum sem upp koma í
hópnum. Ég er nokkuð viss um að þeir nemendur sem þurftu að takast á við hvern annan í
því að samræma hugmyndir eru reynslunni ríkari í dag og eigi auðveldara með að hlusta á
skoðanir annarra og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Ég sem kennari má því ekki vera
hrædd við að taka kennsluna í mínar eigin hendur og nýta tíma minn með nemendum á þann
hátt sem ég tel best hverju sinni.
Ég fann líka að notkun leikja í tímunum hafði góð áhrif á hópinn. Áhuginn á leikjunum að
gríðarlegur og mér fannst gott að fara í leik í upphafi tímans til þess að fanga athygli þeirra.
En líklega notaði ég leiki meira í rannsókninni en ég ætlaði mér í upphafi aðallega vegna þess
hve áhugi nemenda var gríðarlega mikill. Leikir í kennslu eru jú skemmtilegir og áhugaverðir
en þeir hafa líka víðtækt menntagildi. Leikir í kennslu geta hjálpað nemendum að efla
samskiptahæfni, kennt nemendum að fara eftir fyrirmælum og fylgja reglum (Anna Jeppesen
og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Mér fannst notkun leikja ganga svo vel að ég fór að nýta
mér leiki mun meira í annarri kennslu og upplifði mikla ánægju meðal nemenda og
samstarfsfólks með þá fjölbreytni.

5.5 Hlutverk kennarans
Það sem einkennir góðan kennara út frá sjónarhorni nemenda samkvæmt grein Ásdísar
Hrefnu Haraldsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2008) eru oftast persónuleg einkenni
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og gott lundarfar. Samkvæmt þeim vilja nemendur hafa gaman í skólanum og bera traust til
kennara síns. Auk þess á kennarinn að geta haldið uppi jákvæðum aga og búa yfir góðri
kunnáttu til þess að útskýra námsefni fyrir nemendum sínum. Þá kemur fram í skrifum
Jóhönnu Einarsdóttur (2015) að góður kennari sé sá sem hefur metnað og ástríðu fyrir
starfinu sínu. Hann nýtir sér fjölbreytni í skólastarfi, sýnir nemendum sanngirni, vináttu og
virðingu en er jafnframt hvetjandi og veitir nemendum stuðning. Í upphafi rannsóknarinnar
ákvað ég að skapa góðan bekkjaranda með nemendum, við sömdum reglur í sameiningu og
fórum oft í leiki. Ég lagði mig líka fram við að koma til móts við nemendur og skapa þeim
öruggt umhverfi til þess að tjá sig. Ég fann líka mun á því að nemendur leituðu til mín í
öðrum tímum en verkefnatímunum okkar og fengu ráð hjá mér með ýmis málefni. Ég held
því að mér hafi tekist að byggja upp vináttu með nemendum og gagnkvæma virðingu.
Kennarar mega ekki vera hræddir við að taka áhættu og prófa nýjar leiðir í kennslu en
eins og má sjá í fræðilegum hluta er eitthvað um að kennara treysti sér ekki til að nýta sér
lýðræðislegar kennsluaðferðir. Má sjá það á niðurstöðum Helgu Helgadóttur (2015) en hún
rannsakaði viðhorf kennara til lýðræðis í skólastarfi. Kennarar sem tóku þátt í þeirri rannsókn
sáu ekki hag sinn í að nýta lýðræðislegar kennsluaðferðir og voru einhverjir á þeirri skoðun
að með miklu lýðræði í skólanum gæti skapast óeirðarástand þar sem nemendur hættu bara
að læra og gerðu bara það sem þeim þætti skemmtilegt. Eftir að hafa unnið þessa rannsókn
sé ég að svo þarf alls ekki að vera. Ég tel að lykilatriði í lýðræðislegum vinnubrögðum sé að
gera nemendum grein fyrir að frelsi fylgir ábyrgð. Eins og niðurstöður sýna þá þurftu
nemendur sjálfir að bera ábyrgð á verkefnum sínum og ég gætti þess að halda utan um
framgang mála svo að nemendur væru að vinna eftir þeirri áætlun sem gerð var í upphafi,
auk þess sem ég gerði verksamning við nemendur.
Í rannsókn Bærings Jóns Breiðfjörð Guðmundssonar (2016) koma fram viðhorf og
langanir nemenda en þá langar til að hafa áhrif á nám sitt og þeir vilja geta tjáð sig á
málefnalegan hátt. Ég er á þeirri skoðun að það sé vel hægt að bjóða nemendum upp á val
og það er einnig hægt að gefa nemendum mikið frelsi til þess að velja og skipuleggja verkefni
upp á eigin spýtur. Nemendur standa alveg undir væntingum og meira að segja fannst mér
nemendur vinna betur og sýna meiri afköst en ella eins og niðurstöður sýna. Þegar nýta á
lýðræðislegar kennsluaðferðir þarf að gera nemendum grein fyrir því að þeir bera ábyrgð.
Eftir að hafa gert verksamninga við nemendur vissu þeir til hvers var ætlast af þeim og með
því fengu þeir frelsi til þess að vinna.
Sagor (1992) hvetur kennara til þess að nýta sér rannsóknir í starfi líkt og
starfendarannsóknir en hann telur það vera til gagns fyrir kennarastéttina. Auknar
rannsóknir kennara í starfi geti aukið samskipti þeirra á milli og hvetur til þess að kennarar
miðli reynslu sinni sín á milli. Með því að nýta sér ígrundun í starfi geta kennarar komið með
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faglega lausn á ýmsum málefnum og vanda sem viðkoma kennslu (Sagor, 1992). Við gerð
rannsóknarinnar nýtti ég mér ígrundun, ég fjallaði um það í dagbókinni hvernig gekk yfir
daginn. Ég fjallaði sérstaklega um það ef mér fannst ekki ganga vel og reyndi þannig að gera
mér grein fyrir því hvað hefði mátt gera öðruvísi. Mikilvægt er að kennari meti það sem hann
er að gera og geti því tekið upplýstar ákvarðanir um framhaldið. Ég lagði mig fram við að
hlusta á nemendur og taka mið af skoðunum þeirra við skipulag námsins og gerði breytingar í
takt við áhuga og langanir nemenda.
Ég var oftar farin að velta fyrir mér tilgangi þess sem ég tók fyrir í kennslu. Nám þarf að
hafa merkingu fyrir nemendur og ætti að nýtast þeim til þess að byggja sér framtíð og verða
sterkir einstaklingar í samfélaginu. Í dæmisögunni The Saber-Tooth Curriculum (1939) kemur
fram mikilvægi þess að kenna það sem skiptir máli. Í þeirri sögu er fjallað um að kenna ekki
gamlar og úreltar aðferðir sem gagnast ekki í því samfélagi sem einstaklingur á að vaxa og
dafna í. Þar koma aftur verksamningarnir, sem ég gerði með nemendum, við sögu. Ég varpaði
ábyrgðinni á nemendur og bað þá að koma með rök fyrir því hvað þeir myndu læra af
verkefninu. Nemendur þurftu því að gera sér grein fyrir því að þeir væru að læra eitthvað
nýtt í gegnum áhugamál sín. Af þessu má draga þá ályktun að kennarinn þarf að bjóða
nemendum upp á nám sem hefur merkingu og tilgang fyrir þá. Nemendur eiga ekki að þurfa
að eyða tíma sínum í að læra úreltar aðferðir eða vinna verkefni sem þeir sjá ekki tilgang í. Ef
nemendur sjá ekki tilgang í verkefnum sínum innan skólans sem kennarinn telur þau hafa er
mikilvægt að hann útskýri fyrir þeim og ræði við nemendur um tilganginn. Á þann hátt
nálgast nemendur og kennari verkefnin og viðfangsefni á sama grundvelli og ættu nemendur
því að vera líklegri til þess að sýna viðfangsefnum meiri áhuga.

5.6 Samantekt
Í fræðilega kaflanum kemur fram að huga þurfi að hverjum og einum við skipulag kennslu og
hver nemandi fái að rækta sína hæfileika og persónueinkenni. Í rannsókninni lagði ég mikla
áherslu á að gera einmitt það. Ég mætti þörfum nemenda með því að hver nemandi fékk að
velja sér viðfangsefni út frá eigin áhuga og vinna á sínum hraða. Mikil áhersla var á gleði og
vellíðan nemenda við vinnuna til þess að skapa nemendum gott námsumhverfi og jákvæðan
bekkjaranda. Ég gerði það með því að fá nemendur með mér í lið til þess að ákveða reglur
sem áttu að ýta undir að öllum nemendum gæti liðið vel. Leikir í kennslunni voru mjög
áberandi, ég var búin að ákveða í upphafi kennslunnar að vera með leiki en vegna mikils
áhuga nemenda nýtti ég leiki enn meira en ég hafði ætlað í upphafi. Mér fannst líka leikur í
upphafi tímans fanga athygli þeirra og eftir leik voru þau oft tilbúin að takast á við verkefnið
sitt með jákvæðu hugarfari.
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Nemendur fengu góða þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum eins og umræðum. Ég sá
nemendur taka miklum framförum í að ræða sín á milli og fóru þeir sífellt að taka meira tillit
til hvers annars og báru meiri virðingu fyrir skoðunum hvers annars. Kennsluaðferðir í
flokknum umræðu- og spurnaraðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) nýttust vel og þá
sérstaklega þankahríð. Hana nýtti ég oft í kennslunni og fannst mér sú aðferð skila miklum
árangri með nemendum. Bæði þegar ég ræddi við allan hópinn en líka þegar ég ræddi við
nemendur í minni hópum til þess að taka á einstaka vandamálum sem þurfti að leysa.
Nemendur vilja láta í sér heyra og fá að hafa rödd innan skólans. Þeir vilja fá að ráða en þá er
það hlutverk kennarans að gera nemendum grein fyrir þeirri ábyrgð sem fylgir frelsinu og að
lífið sé ekki bara einn leiku ásamt því að nota kennsluaðferðir sem draga þetta fram.
Hegðunarvandi hefur aukist í grunnskólum og sumir kennarar telja sig ekki í stakk búna til
þess að taka á erfiðum agabrotum nemenda. Það kom mér hins vegar á óvart að
ekki komu upp alvarleg hegðunarbrot. Ég tel að fjölbreytni kennsluaðferða hafi stuðlað að
því að nemendum leið vel í kennslustundum og þeir fengu að vinna að áhugatengdum
verkefnum. Ég var því búin að virkja innri áhugahvöt nemenda til þess að vinna vel að
verkefni sínu. Nemendur voru því mjög áhugasamir og líklega hvatti verkefnið þá áfram við
vinnuna og höfðu þeir ekki tíma til þess að hegða sér illa.
Ég veiti því líka athygli að kennarar mega ekki vera hræddir við að taka áhættu í starfi og
prófa eitthvað nýtt. Kennarar mega vera virkari í því að afla sér þekkingar á nýjum
kennsluaðferðum og prófa þær í kennslu. Kennarar eiga ekki að vera hræddir við að prófa
eitthvað nýtt því þeir gætu fundið eitthvað stórkostlegt. Einnig stendur upp úr mikilvægi þess
að kennarar stundi rannsóknir í starfi sínu, á sinni eigin kennslu. Kennari ætti að vera tilbúinn
til að leggja fyrir ný viðfangsefni eða beita nýjum kennsluaðferðum og ígrunda gengi
framkvæmdarinnar. Ég tel mig hafa eflst í starfi sem kennari við að hafa prófað nýjar leiðir í
kennslu og ígrundað aðferðirnar.
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6 Lokaorð
Við gerð þessarar rannsóknar finn ég að ég hef þroskast í starfi, ég tel mig búa yfir meiri
innsýn í kennarastarfið og vera betur í stakk búna til þess að takast á við komandi starf. Ég
finn fyrir mikilvægi þess að staldra stundum við og ígrunda farinn veg og velta fyrir mér
nýjungum. þ. e. hvernig ég get stuðlað að meiri fjölbreytni í kennslu. Megin tilgangur
rannsóknarinnar var að fá betri innsýn í hvað lýðræði í skólastarfi er og hvernig ég get nýtt
lýðræðislegar kennsluaðferðir til þess að bæta hegðun og líðan nemenda minna í skólanum.
Einnig að skoða hvernig lýðræðislegar kennsluaðferðir stuðla að einstaklingsmiðuðu námi.
Kennarastarfið hefur tekið breytingum frá því ég sat í grunnskóla og finn ég hvað
nemendahópurinn er orðin fjölbreyttari. Með því að leggjast yfir þau fræði sem tengjast
viðfangsefninu tel ég mig vera betur í stakk búna til þess að mæta þessum fjölbreytta
nemendahópi. Það sem situr kannski hvað mest í mér eftir þessa vegferð er að vera ekki
hrædd, prófa mig áfram og nýta þau tækifæri sem ég hef til þess að gera allskonar. Það er
mikil reynsla fólgin í því að leggja af stað í verkefni þar sem beita á nýjum aðferðum. Þó svo
að ég telji að mér hafi tekist vel til í þessu tilfelli er líka allt í lagi að hætta við og breyta
áherslum, prófa eitthvað sem virkar kannski ekki. Eins og nemendur mínir sögðu eitt sinn: „já
svo er líka bara allt í lagi að gera að gera mistök stundum, bara ekki alltof oft“. Það þarf ekki
endilega að flokkast sem mistök að prófa eitthvað sem virkar ekki, það eru líklega meiri
mistök fólgin í því að prófa ekki og keyra áfram í gömlum hjólförum og festast á endanum.
Þegar ég hóf kennaranámið vonaðist ég alltaf til þess að verða góður kennari og í náminu
hef ég öðlast betri skilning á því hvað í því felst. Ég hef öðlast betri þekkingu á þeim fræðum
sem liggja að baki kennslufræðinni en jafnframt fengið innsýn í hvaða persónueinkenni góðir
kennarar þurf að hafa. Rannsóknin hefur kennt mér að hlusta á nemendur og taka mið af
skoðunum þeirra. Hún hefur líka sýnt mér að fjölbreytt kennsla eflir nemendur í að vinna og
takast á við nýjar áskoranir. Einnig hef ég séð að góður bekkjarandi og jákvæðar reglur eru til
góða fyrir nemendur og kennara.
Eftir að hafa lokið þessari áskorun sem starfendarannsóknin er tel ég mig vera sterkari og
betur í stakk búin til þess að takast á við kennarastarfið. Ég vonast líka til þess að ég geti með
henni hvatt einhverja kennara og verðandi kennara til þess að prófa sig áfram, gera eitthvað
nýtt en gera ekki þau mistök að festast í sama farinu. Það eru einu mistökin sem enginn ætti
að gera. Ég sem kennari, er betur í stakk búin að nota lýðræðislegar kennsluaðferðir og
stuðla frekar að einstaklingsmiðuðu námi. Ég sé ekki fyrir mér að nýta mér lýðræði í kennslu
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öllum stundum en smám saman langar mig að auka fjölbreytni mína í kennslunni. Mig langar
líka að reyna að fá þá kennara sem starfa með mér í teymi til þess að auka fjölbreytni
kennsluaðferða sérstaklega í ljósi þess kemur fram í stefnu skólans sem við störfum hjá.
Ef ég myndi reyna aftur við svipað verkefni og þetta þá eru auðvitað einhver atriði sem
ég mundi breyta og gera öðruvísi. Í fyrsta lagi mundi ég vilja fá aðra kennara í lið með mér og
stærri hópa eða fleiri hópa. Ég saknaði þess oft að geta ekki rætt við einhvern sem væri að
vinna verkefnið með mér og hjálpa mér að taka ákvarðanir eða koma með aðrar hugmyndir.
Ég hefði líka oft viljað vera með aðstoð í kennslustundunum, sérstaklega þegar nemendur
gerðu verksamninginn. Ég hefði viljað geta tekið lengri tíma í rannsóknina eða nýtt fleiri
stundir á viku. Það var oft erfitt þegar uppbrot eða forföll frestuðu kennslustundum og þá
fannst mér líða of langur tími á milli. Það hefði líka verið gaman að geta gefið sér tíma til þess
að prófa fleiri kennsluaðferðir eða prófa sig áfram í nýtingu á ólíkum efnivið, jafnvel fara enn
meira í leiki og nota leiklist í kennslunni. Eins og kannski skín hér í gegn þá hef ég löngun til
þess að prófa mun meira, ég mun því halda áfram að prófa nýjar aðferðir í kennslu en er
nokkuð viss um að lýðræðislegar kennsluaðferðir verði þar á meðal.
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Viðaukar
6.1 Viðauki A - Tollaleikur
Í þessum leik á að reyna að giska á hvaða hlut hægt er að taka með sér í gegnum tollinn, en
það fer eftir sérstakari reglu sem tollstjórinn ákveður og hinir eiga að reyna að komast að
hver er. Dæmi: Hluturinn sem leikmaður ætlar að taka með sér í gegnum tollinn á að byrja á
sama staf og nafn leikmannsins, Guðrún kemst með gulrót, gull, gras og fleira. Eða leikmaður
verður að sýna ákveðið látbragð á meðan hann tala eins og að láta hendurnar snertast.
Allir þátttakendur sitja saman í hring og tollstjórinn byrjar á að gefa vísbendingu með því að
segja hvað hann getur tekið með sér. Síðan gengur þetta hringinn og tollstjórinn segir já eða
nei eftir því sem passar. Þessi leikur þjálfar nemendur í að veita athygli og hlusta á hvað fer
fram í leiknum. Leiknum er svo lokið þegar allir hafa fattað regluna og nýr tollstjóri er valinn.
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6.2 Viðauki B - Verksamningur

Verksamningur
Nafn

Hvað langar mig að læra?

Hvernig langar mig að læra?

Hvernig vil ég sýna hvað ég lærði?

Undirskrift nemanda

Undirskrift kennara

70

6.3 Viðauki C - Nafnaleikur
Nemendur sitja saman í hring og einn byrjar. Sá segir nafnið sitt og uppáhalds matinn sinn.
Dæmi, Ég heiti Guðrún og uppáhaldsmaturinn minn er pizza. Næsti tekur við og á að byrja á
að endurtaka það sem sessunautur sagði áður. Dæmi: Þú heitir Guðrún og þú elskar pizzu, ég
heiti Einar og ég elska Lasanja. Hringurinn er kláraður þar sem allir nemendur segja fyrst það
sem sessunautur sagði og sjálfan sig.
Með eldri nemendur er hægt að láta nemendur segja alveg frá upphafi eða hver nemandi
þarf að endurtaka það sem allir eru búnir að segja. Ekki gott að vera síðastur þá. Einnig er
hægt að láta nemendur segja ýmislegt annað en uppáhaldsmat. Hægt er að tengja við
áhugamál, uppáhalds lit, drykk og fleira.
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6.4 Viðauki D - Jón Spæjó
Jón Spæjó er leikur sem þjálfar athygli nemenda. Í upphafi fá allir í hópnum, Spæjararnir, að
skoða rými, herbergi eða skólastofu og reyna að leggja á minnið hvernig rýmið lítur úr. Gefin
er ein mínúta í þetta. Að henni lokinni fara allir út nema stjórnandinn og hann gerir
breytingar á rýminu 3-5 breytingar, hinir í hópnum, spæjararnir koma inn og reyna að finna
þær breytingar sem gerðar voru á rýminu. Þegar það tekst er valin nýr stjórnandi og leikurinn
er endurtekin.
Útfærsla. Það má breyta tímanum á því hvað spæjararnir fá að skoða rýmið lengi og það er
líka hægt að breyta fjölda atriða sem er breytt í rýminu. Einnig er hægt að hafa fleiri en einn
stjórnanda í hverjum leik.
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6.5 Viðauki E – Kennsluáætlun, drög

73

