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Ágrip 

Íslenskt skólakerfi býr yfir styrkleikum sem meðal annars speglast í aðalnámskrá grunnskóla, 

styrkleikum sem jafnvel telja má vannýtta í skólaumhverfi 21. aldarinnar. Þessi 

starfendarannsókn var unnin með það að markmiði að brjótast út úr viðjum hefðarinnar og 

leita verkfæra til að takast á við áskoranir breyttra tíma.  Markmið hennar var að kanna hvernig 

mér ásamt hópi kennara í unglingadeild tækist til við að innleiða breytta kennsluhætti þar sem 

áhersla var lögð á samþættingu námsgreina og verkefnamiðaða kennsluhætti. Tilgangur okkar 

með breyttum kennsluháttum var að virkja nemendur í eigin námi, gera námið 

merkingabærara og stuðla að metnaði þeirra og ábyrgð.  

Sá fræðilegi grunnur sem lagður var til grundvallar verkefnisins voru þættir sem tengjast 

skólaþróun, kennsluháttum og starfsþróun og hlutverki kennara. Rannsóknin er 

starfendarannsókn sem unnin var veturinn 2018–2019 og er liður í starfsþróun minni og 

samstarfsfólks míns. Gögnum var safnað með rannsóknardagbók, rýniviðtölum við nemendur 

og samkennara, sjálfsmati og verkefnum nemenda, ljósmyndum og kennsluáætlunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru flokkaðar í fjögur meginþemu sem greind voru í þeim 

gögnum sem lágu til grundvallar. Þau eru: Tilgangur, verkefni í framkvæmd, uppgjör og út fyrir 

þægindarammann. 

 Helstu niðurstöður sem dregnar voru af verkefninu voru að verkefnamiðaðir 

kennsluhættir henta nemendum almennt vel og nemendur segja þá skila þeim dýpri þekkingu 

og minna álagi. Þeir upplifa sig einnig hafa meira vald og geta stjórnað tíma sínum betur. 

Niðurstöður benda einnig til þess að sumir námsþættir séu ekki hentugir til samþættingar. Að 

auki benda niðurstöður til þess að öflug teymiskennsla og fagleg og virk umræða stuðli að 

jákvæðri upplifun kennara í skólaþróun.  

Ég tel það mikilvægt íslensku skólastarfi að kennarar fjalli um störf sín og miðli þekkingu 

sinni. Þannig geta kennarar skapað ný viðmið sem hæfa betur þeirri þekkingu og hæfni sem 

þarf í skóla framtíðarinnar.  
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Abstract 

The End Justifies the Means: Action Research on Integrated and Task Oriented 

Approach to Teaching. 

The strengths of the Icelandic educational system are reflected in the Icelandic national 

curriculum guide for compulsory schools. However, these strengths could be used more 

efficiently in order to meet the educational requirements of the 21st century. The aim of this 

action research was to break away from tradition and explore new ways of dealing with the 

challenges of modern times.  The objective was for myself, along with my colleagues, to 

successfully implement a new approach to teaching within the secondary school department. 

The novelty of the approach was its emphasis on both integrated and task-oriented teaching. 

We hoped this initiative would provide the students with a sense of ownership, responsibility 

and value of their learning as well as encouraging their personal ambition. 

The academic foundations for the project were based on different aspects related to 

general school development, teachers‘ professional development and their overall role in 

influencing attitudes and approaches towards teaching and learning.  This research is an 

action-based research that was conducted as a part of my own professional development as 

well as my colleagues’ in the winter of 2018-2019. Data was collected through focus interviews 

with students and teachers, students’ evaluations and assignments, as well as photographs, 

lesson plans and research journals. Four main themes were identified in the process; purpose, 

project implementation, closure and stepping outside the comfort zone. 

The main conclusions from this research indicate that a task-oriented approach in teaching 

and learning provides overall benefits to students. The students report they have a deeper 

understanding of the subjects and that they feel less stressed. They, furthermore, claim that 

the approach is empowering and that it allows them to manage their time more efficiently. 

However, the research also indicates that some academic subjects or branches of study are 

less suitable for integrated teaching than others. Finally, it was identified that effective 

teamworking and active, professional dialogues, focusing on school development, contribute 

to creating a positive and empowering experience for teachers. 

In order to develop new standards that are appropriate for the knowledge and skills 

needed for the future, I believe it is vital that teachers continue to engage in professional 

dialogues, communicating about their experiences and sharing their knowledge. 
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1 Inngangur  

Íslenskt skólakerfi býr yfir ákveðnum styrkleikum sem meðal annars speglast í aðalnámskrá 

grunnskóla, styrkleikum sem jafnvel telja má vannýtta í skólaumhverfi 21. aldarinnar. 

Tilgangur breytingastarfs er m.a. að reyna að losna úr viðjum þess sem kallast getur 

hefðbundið skólastarf. Það er afar mikilvægt íslensku skólastarfi að kennarar fjalli um störf sín 

og miðli þekkingu sinni (Hafþór Guðjónsson, 2010). Þannig geta kennarar sameinast um að 

leggja sitt á vogarskálarnar og búa þannig til ný viðmið sem hæfa betur þeirri þekkingu og 

hæfni sem þarf í skóla framtíðarinnar. Ég tel það mikilvægt íslensku skólastarfi að kennarar 

fjalli um störf sín og tel markvissa umræðu eitt af því sem leiðir til umbóta og þróunar.  

1.1 Ég sjálf – bakgrunnur og reynsla 

Ég er alin upp við Breiðafjörðinn að mestu og bjó í mikilli nálægð við móðurömmu mína og afa. 

Í uppeldinu lærði ég að meta náttúruna, íslenska tungu, ljóð og ljóðagerð, tónlist og sköpun, 

sögur og sagnalist. Mér var snemma kennt að virða bæði menn og dýr en virðing og hlýja eru 

þau gildi sem einkenna barnæsku mína og hafa fylgt mér öll mín fullorðinsár. 

Ég ætlaði mér alltaf að verða kennari og man eftir að hafa tekið þá ákvörðun 10 ára gömul. 

Auðvitað breytti ég stundum út af og ætlaði mér aðra hluti en kennarastarfið var þó það sem 

ég kom aftur og aftur að. Vorið 2007 útskrifaðist ég svo sem grunnskólakennari og hef starfað 

sem slíkur síðan þá. Reynsla mín af starfi með börnum er þó ívið meiri þar sem ég byrjaði 

starfsferil minn sem leiðbeinandi á leikskóla 19 ára gömul auk þess sem ég tókst á við 

foreldrahlutverkið fyrr en gengur og gerist.  

Ég komst inn í Kennaraháskóla Íslands, 22 ára, á undanþágu í leikskólafræði til diplómu. 

Það var minn miði inn í kennaranámið og ég man hvað mér fannst ég heil þegar ég hélt á 

bréfinu sem sagði að umsókn mín hefði verið samþykkt. Kennarastarfið er mitt draumastarf 

og mér finnst ég heppin alla daga að geta starfað við það sem ég uni best.  

Ég á mér ekki neina eina fyrirmynd þegar kemur að kennslu en segja má að ég eigi mér 

nokkrar og hef í gegnum tíðina heillast af samtalinu og þeim samskiptum sem eiga sér stað í 

kennsluferlinu. Ég man ég horfði til kennara minna á annan hátt en aðrir krakkar og ég man 

eftir að hafa dáðst að kennurum sem leituðu út fyrir bókina og nálguðust nemendur af 

virðingu. Uppeldið sem ég hlaut hefur líka reynst mér góður undirbúningur fyrir kennarastarfið 

og eflaust skemmir ekki fyrir að móðir mín er kennari og ætli hún sé ekki mín stærsta fyrirmynd 

þegar kemur að kennslu, sanngjörn, hlý og ákveðin.  

 Í starfi mínu á leikskóla heillaðist ég af þeim fjölmörgu konum sem ég starfaði með þar og 

hvað þær létu börnin sem þær unnu með, sig miklu varða. Þar lærði ég mikilvægi þess að gefa 

af sér, vera einlæg og sýna alúð í starfi sem annars hættir til að verða bundið af skipulagi og 
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ytri römmum. Starf mitt á leikskóla var gott veganesti inn í kennarastarfið því þar er lögð 

áhersla á að börn læri í gegnum leik og sköpun og eru hvött til að reyna sjálf. Ég á mér einnig 

fjölmargar fyrirmyndir í skólanum sem ég starfa við í dag og hef lært heilmargt, ef ekki mest, 

af samvinnu við nemendur mína sem koma mér sífellt á óvart með ótrúlegri innsýn sinni á 

skólastarf. Ég hef lært af þeim að spyrja og hlusta því svarið er oft nær en maður heldur. 

1.2 Íris kennari 

Íslenska er mér afar hugleikin og hefur verið mitt kjörsvið í gegnum allt mitt kennaranám. Mér 

er mjög umhugað um framtíð íslenskunnar og í mínum huga felst í henni mikil sköpun. Mér 

hugnast vel hugsunin um læsi í víðum skilningi í aðalnámskrá grunnskóla (2013) bls. 19, en þar 

segir, „Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn“.  Mér finnst mikilvægt að nemendur reyni og kanni það sem þeir fáist við hverju 

sinni.  

Síðastliðin ár hef ég hrifist af orðræðunni sem á sér stað innan kennslustofunnar og hef 

markviss gefið henni meira rúm í minni kennslu. Sem íslenskukennara finnst mér mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að „handleika“ íslenska tungu og leika sér með þann orðaforða sem 

þau fást við hverju sinni í ræðu og riti ekki hvað síst í tengslum við málefni sem varða þau eða 

framtíð þeirra. Hvers konar sköpun er mér einnig mikilvæg og ég reyni að koma henni við þar 

sem hægt er. 

 Mér finnst mikilvægt að efla bekkinn sem heild, að þar myndist samstaða og traust. Hópefli 

og lífsleikni er því stór þáttur í minni kennslu. Reynslan hefur sýnt mér að nám verður 

markvissara þegar samstaða og vinnugleði er til staðar og nemendur upplifa sig örugga. Ég 

legg því ríka áherslu á að gefa tíma til að vinna að sterkri bekkjarheild og tel það skipta meira 

máli þegar til lengri tíma er litið en að hafa áhyggjur af að komast ekki yfir námsefnið innan 

einhverra tímamarka.  

Það umhverfi sem ég reyni að skapa nemendum mínum er umhverfi þar sem hver og einn 

fær notið sín á eigin forsendum og að nemendur hafi ánægju af að koma í skólann. Mitt 

hlutverk er að hjálpa nemendum að efla sig sem einstaklinga og að hafa trú á að þeir geti það 

sem þeir ætli sér (Tomlinson, 2008). Ég legg mig fram við að sýna nemendum mínum hlýju og 

áhuga og segi þeim reglulega að velferð þeirra skipti mig miklu máli.  

1.3 Menntasýn mín  

Í mínum huga á menntun að miða að því að bæta fólk og ætti að vera samstarf sem byggist á 

trausti og virðingu. Skólinn á að vera sá staður þar sem börn finna til öryggis og finnst þau geta 

verið þau sjálf. Við eigum að kenna nemendum okkar umburðarlyndi, samkennd og hjálpa 

þeim að verða besta útgáfan af þeim sjálfum. Það sem við hugsum og segjum við okkur sjálf 
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er mikilvægt og temja ætti börnum að tala fallega til sín og annarra því framkoma okkar skiptir 

máli.  

Þær kenningar sem ég aðhyllist eru kenningar sem eiga rætur sínar að rekja til 

hugsmíðahyggju. Mér finnst mikilvægt að nemandinn fái tækifæri til að vera virkur í námi sínu 

og hafi ákveðið vald og ákvörðunarrétt (Larmer, 2018). Mér finnst mikilvægt að námsferlið sé 

samvinna milli kennara og nemanda og er hugfangin af samtalinu sem orðið getur til milli 

kennara og nemanda um markmið og tilgang. Ég man t.d. eftir vini mínum sem bað um að fá 

að hjóla heim úr skólanum, stundum oft á dag, til að ná í bækur sem hann hafði gleymt. Ég 

áttaði mig fljótlega á því að hann var að forðast aðstæður skólastofunnar. Sá hinn sami 

blómstraði hins vegar í hvers kyns verklegri vinnu og ég man að ég dáðist að honum fyrir hvað 

hann var duglegur og alltaf viljugur að hjálpa til og hann var potturinn og pannan í 

tæknimálum. Ég dáðist sömuleiðis af kennaranum sem hvatti hann óspart áfram í kringum 

árshátíðir og eins þeim sem leyfði honum að fara heim að ná í bækurnar sínar dag eftir dag. 

Þessum vini mínum varð ekki meint af og hefur spjarað sig vel á fullorðinsárum, eldklár og án 

efa hafa viðbrögð kennaranna haft mikið að segja um sjálfsmynd hans. Ég hugsa gjarnan til 

hans í skóladagsins amstri og man þau tækifæri sem hann fékk að njóta á sinni skólagöngu. Ég 

óska nemendum mínum þess helst að ég og aðrir kennarar þeirra verði þeim þessi kennari 

sem sér hæfileika þeirra en ekki vankanta. 

1.4 Nærandi starfsumhverfi 

Í skólanum sem ég starfa við hefur frá upphafi verið lögð áhersla á framsækið skólastarf og 

gjarnan farið óhefðbundnar leiðir í nálgun viðfangsefna. Í skólanum hefur þemabundin vinna 

og skapandi skólastarf verið áberandi og skólinn hefur farið í hin ýmsu þróunarverkefni í 

gegnum tíðina.  

Fyrir nokkrum árum fór ég ásamt kennurum unglingadeildar í þróunarstarf þar sem unnið 

var í þemabundnum lotum og áhersla lögð á þemanám. Þess á milli fór starfið fram eftir 

hefðbundinni stundaskrá í hefðbundnum námsgreinum. Kennurum líkaði vel þeir 

kennsluhættir en veturinn 2017–18 áttuðu kennarar unglingadeildar sig á að þeir hefðu að 

nokkru horfið frá þeim kennsluháttum og þótti miður. Þá hafði einnig orðið einhver breyting 

á stundatöflu svo kennarar kenndu styttri kennslustundir en þeir voru vanir og æ meiri áhersla 

var lögð á faggreinakennslu. Það hafði meðal annars í för með sér að sumum kennurum þóttu 

þeir einangrast í sinni námsgrein og eiga erfiðara með að komast yfir verkefni í 40 mínútna 

einingum. Kennarar höfðu einnig á tilfinningunni að verkleg nálgun við viðfangsefni hefði liðið 

fyrir það hversu knappan tíma þeir fengu með hverjum bekk.  

Þennan vetur fór fram mikil fagleg umræða innan kennarahópsins og í framhaldi var 

ákveðið að taka upp þráðinn þaðan sem frá var horfið og taka næsta skref. Þá var einkum horft 
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til aðalnámskrár grunnskóla en kennurum þótti sú leið sem þar er boðuð, hvað varðar 

samþættingu námsgreina og verkefnamiðaða kennsluhætti, spennandi. Í stað þess að vinna í 

þemalotum og hefðbundnum námsgreinum þess á milli, eins og áður var gert, var ákvörðun 

tekin um að færa sig nær þeirri hugsun sem lá að baki vinnunnar í þemalotunum. Fyrir valinu 

varð því verkefnamiðað nám (e. project based learning) en í verkefnamiðuðu námi vinna 

nemendur að heildstæðum verkefnum t.d. tengdum nærumhverfinu, atvinnulífinu eða 

alþjóðasamfélaginu og standa þau yfir í lengri eða skemmri tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Markmiðið í þess háttar námsumhverfi er að rannsaka, vera 

skapandi og þróa með sér góða hæfni til samvinnu með öðrum auk þess að nýta þekkingu sína 

í ferlinu. Í þessu ferli eru hinar hefðbundnu námsgreinar fléttaðar inn í vinnuna. Til að ná fram 

sem mestri samfellu í námið var ákveðið að gera breytingar á stundatöflum í unglingadeildinni 

og styrkja teymiskennslu.  

1.5 Tilgangur og markmið 

Tilgangur minn með rannsókn þessari var að bæta skólastarf í mínum skóla, gera það 

markvissara og nútímalegra með aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi. Markmiðið var að 

kanna hvort breyttir kennsluhættir hefðu eflandi áhrif á nemendur okkar og stæðust kröfur 

aðalnámskrár um gæðaskólastarf. Þau markmið sem ég ásamt kennurum í unglingadeild 

fórum af stað með í upphafi voru: 

• Að gera góðan skóla betri.  

• Að ýta undir metnað og ábyrgð nemenda.  

• Að gera mannskostum hærra undir höfuð og vinna út frá gildum á borð við 

samvinnu, traust, virðingu, aga, þakklæti, samkennd og samúð.  

• Að námið sé áhugavert og nemendur sjái tilgang með því.  

• Að auka lestrarfærni nemenda okkar. 

Í þessari rannsókn rýndi ég í  hvernig innleiðing breyttra kennsluhátta gekk fyrir sig þar sem 

áhersla er lögð á verkefnamiðaða kennsluhætti, samþættingu námsgreina og opna 

stundatöflu. Skoðað var hvernig mér, ásamt samkennurum mínum og nemendum gekk að 

aðlagast breyttum kennsluháttum og hvort vísbendingar séu um að virkni og ánægja nemenda 

hafi aukist. Rannsóknarspurningin sem ég leita svara við er: 

• Hvernig vinn ég með samkennurum mínum að því innleiða verkefnamiðaða 

kennsluhætti  í unglingadeild skólans?  
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1.6 Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist upp í sex hluta, í fyrsta hluta hennar er gerð grein fyrir vali á rannsóknarefni, 

tilgangi og markmiði hennar lýst auk þess sem rannsóknarspurning er lögð fram sem 

verkefninu er ætlað að svara. Í öðrum hluta er fræðilegur grunnur rannsóknarinnar kynntur í 

þeim tilgangi að varpa ljósi á mikilvægi hennar og dýpka skilning á niðurstöðum. Í þriðja hluta 

er fjallað um þá aðferðarfræði sem liggur að baki rannsókninni, þá rannsóknaraðferð sem var 

beitt, þátttakendur, gögn og gagnaöflun auk siðferðilegra álitamála. Í fjórða hluta verður farið 

yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar þar sem leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunni Hvernig vinn ég með samkennurum mínum að því að innleiða 

verkefnamiðaða kennsluhætti í unglingadeild skólans? Þá taka við, í fimmta hluta, umræður 

þar sem niðurstöður eru skoðaðar í fræðilegu ljósi. Í sjötta og jafnframt síðasta hluta 

ritgerðarinnar eru efni ritgerðarinnar dregin saman í lokaorð.  
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2 Fræðilegur grunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um þá fræðilegu þætti sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Fjallað verður um skólaþróun í sögulegu ljósi fram til dagsins í dag og þann jarðveg sem 

fjölbreyttar kennsluaðferðir eru sprottnar úr, tilgang og áherslur fyrr og nú. Síðan verður 

athyglinni beint að kennsluháttum 21. aldarinnar þar sem litið verður til nýrra áherslna í 

skólamálum s.s. verkefnamiðara kennsluhátta og samþættingu námsgreina. Að lokum verður 

fjallað um kennarann sjálfan og hlutverk hans.  

2.1 Skólaþróun – milli tveggja póla 

Það er merkilegt að lesa um skólaþróun og á tímum afar spennandi. Manni virðist á stundum 

svo litlu hafa munað að önnur stefna hefði verið tekin í skólamálum sem mögulega hefði þýtt 

allt annað námsumhverfi, verkfæri og hugsun fyrir okkur skólafólk í dag. Mér þykir mikilvægt 

að staldra örlítið við og rifja upp þessa baráttu um skólamál sem varð í kringum miðja síðustu 

öld til að varpa betur ljósi á hvaðan hugmyndir um skólahald eru sprottnar og hvers vegna 

staðan er eins og hún er í dag.  

2.1.1 Milli tveggja póla 

Hugmyndir John Deweys um skólastarf koma fyrst fram um 1900 en þá mótaði hann 

skólastefnu sem hafði mikil áhrif fyrir þá sem stuðla vildu að betri menntun og nýta skólana til 

að bæta samfélagið (Atli Harðarson, 2016a; Dewey, 1916). Menntastefna hans er stundum 

kennd við framstefnuskóla (e. progressive education) en hann hélt því fram að einstaklingurinn 

þroskaðist í samskiptum við umhverfið. Grunnhugsunin er sú að einstaklingurinn þroskist í 

gegnum stöðug samskipti við umhverfið og reynsla er lykilhugtak í hugmyndum hans. Svipaðar 

hugmyndir um menntamál komu frá fræðimönnum á borð við Lev Vygotsky, Jean-Jacques 

Rousseau og Jean Piaget (Atli Harðarson, 2016a). 

Hugtakið lýðræði er mikilvægt hugtak í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 en það var Dewey 

einnig hugleikið. Hann taldi faglegt sjálfstæði kennara einnig mikilvægt auk þess sem kennarar 

ættu að taka þátt í þróunarstarfi sem viðkæmi skólastarfinu (Atli Harðarson, 2016a; Dewey, 

1918; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Hugmyndir John Deweys náðu þó illa fram að ganga og lutu í lægra haldi fyrir hugmyndum 

manna á borð við Edward Thorndike og John F. Bobbitt. Þeir voru hluti af hreyfingu sem náði 

athygli um 1920 og hugmyndir þeirra snérust um mikilvægi þess að skólum yrðu að vera sett 

skýr og ítarleg markmið. Margt var þó líkt með skoðunum þeirra t.d. varðandi jöfnuð í 

menntakerfinu. Stefna Bobbitts í námskrárfræðum fékk góðan hljómgrunn og markaði 

námskrár eins og þær birtist okkur víða í dag. Á eftir Bobbitt komu Ralph Tyler, Benjamin 
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Bloom og Hilda Taba sem héldu hugmyndum um skýran tilgang vakandi (Atli Harðarson, 

2016a).   

Það sem helst skilur á milli hugmynda Bobbitts og Deweys er eins og Atli Harðarson (2016a) 

gerir grein fyrir, að Bobbitt lagði áherslu á að öll markmið væru ákvörðuð fyrirfram en Dewey 

taldi slíkt ekki raunhæft. Walker og Soltis (2009) benda á að deila megi um hvort æskilegt sé 

að setja fram ákveðin námsmarkmið eða ekki og hvernig skuli skilgreina þau. Andri Ísaksson 

(1983) segir að það sé þó mikilvægt að hafa að einhverju að stefna og því sé námskráin 

skólastarfi mikilvæg. 

Um miðbik síðustu aldar náði stefna Ralph W. Tyler, um atferlislega framsetningu 

námsmarkmiða, góðum hljómgrunni í Bandaríkjunum og víða í Evrópu. Hann ásamt fleirum 

taldi að með því að fylgja ákveðnum samræmdum skala megi til að mynda sjá hvaða hæfni 

nemendur ættu að hafa náð á ákveðnu aldursbili. Markmiðin miða að lokaafurðum (e. learning 

outcome) (Atli Harðarson, 2015 og 2016a). PISA kannanir OECD eru gott dæmi um slíka 

miðstýringu en einnig er hún stór þáttur í aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 þar sem hver 

einasta námsgrein er skipulögð með fyrirfram skilgreindum markmiðum eða þekkingu, leikni 

og hæfni (Atli Harðarson, 2015). Margir hafa gagnrýnt þessa framsetningu eins og Andri 

Ísaksson (1981) og Walker og Soltis (2009) benda á. Það sé ógerlegt að réttlæta hvaða markmið 

séu mikilvægari en önnur eða gera ráð fyrir að reynsla nemenda sé fyrir fram ákveðin eða 

skipulögð. Leiðin að settu markmiði, reynslan, sé sú sem menn ættu fremur að horfa til heldur 

en lokaniðurstaðan sjálf. Ennfremur geti slík stefna leitt af sér utanbókar lærdóm og sé 

hreinlega ólýðræðisleg.  

Það hefur eflaust verið ákall samfélagsins að hafa markmiðin skýr sem hefur orðið til þess 

að hugmyndir Bobbitts náðu yfirhöndinni og þó hugmyndum hans svipaði til hugmynda 

Deweys þá vildi hann skilgreina markmið námskrárinnar nákvæmlega sem Dewey taldi 

ógerlegt (Atli Harðarson, 2016a). Eflaust hefur það verið rétt skref til að stuðla að jöfnuði en 

hefur samt sem áður haft í för með sér ákveðinn ójöfnuð þar sem hæfileikar einstaklingsins fá 

síður notið sín þar sem skólastarfið er oft of bundið af námskránni. Slíkt hefur leitt af sér 

skólafólk sem tekur síður af skarið og treystir á að námskráin leiði það áfram.   

2.1.2 Lítið eitt um skólaþróun á Íslandi 

Baráttan í menntamálum á Íslandi virðist framan af 20. öldinni hafa að mestu staðið um að 

bæta menntunarmöguleika íslenskra barna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008a). Fyrst með 

því að setja fram ákvæði um ákveðna hæfni við ákveðinn aldur en síðar um að jafna hlut barna 

í sveit og bæ og að síðustu að börn hlytu jafna menntun óháð stétt eða námsgetu og kyni. 

Stofnun kennaraskólans eftir tillögu Guðmundar Finnbogasonar markaði ákveðin tímamót.  

Guðmundur taldi mikilvægt að mennta kennara og auka þannig gæði kennslunnar en hann var 
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mikill baráttu- og talsmaður bættrar skólamenntunnar á Íslandi og verður að segja að hann 

hafi unnið hér ákveðið frumkvöðlastarf (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008b).  

Á áttunda áratugnum stóðu Íslendingar frammi fyrir miklum breytingum í menntamálum 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008a og Jón Torfi Jónasson, 

2008). Meðal annars vóg þar þungt jafnaðarstefna þ.e. að jafna rétt íslenskra barna til náms, 

óháð stétt eða námsgetu. Þá var enn fremur talað um að mæta þyrfti einstaklingnum þar sem 

hann væri staddur og aðlaga námið að honum. Námskráin sem kom út 1976 er fyrir margar 

sakir afar áhugavert plagg. Þar koma fram nýjar hugmyndir sem hljóta að hafa talist róttækar 

en endurspegla mögulega samfélag þess tíma. Til að mynda krafan um að skólinn yrði að laga 

sig að breyttum hugmyndum um jöfnuð kynjanna. Sú stefna sem mörkuð var í námskránni 

1976 svipar einnig til þeirrar hugsunar sem bæði má finna í aðalnámskrám frá 1999 og 2007 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008a; Jón Torfi Jónasson, 2008). 

Markmið ýmissa námsgreina þeirrar námskrár tóna sömuleiðis vel við hæfniviðmið núgildandi 

námskrár, þar sem orðið þekking virðist vera lykilorð og það að beita og túlka (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Gerður G. Óskarsdóttir (2003) greinir í upphafi aldarinnar þá þætti sem gætu haft áhrif á 

skólastarf á 21. öldinni í greininni Skólastarf á nýrri öld. Hún telur breytinga þörf, ekki síst í 

kjölfar framfara á sviði tæknimála sem hafa haft áhrif, ekki bara í atvinnulífinu heldur einnig á 

skólastarf. Þetta segir hún kalla á annars konar nálgun sem verði að vera í takt við breytingar 

annars staðar í samfélaginu. Hún segir tækifæri til breytinga fólgið í miklum og hröðum 

framförum í tæknimálum sem gefi mögueika til að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir 

og tengja skólann nærumhverfi sínu og staðan er eins áratug síðar (Svanborg R. Jónsdóttir, 

Meyvant Þórólfsson, Jóhanna Karlsdóttir og Gunnar E. Finnbogason, 2014). Gerður (2003) 

hefur án efa ekki getað spáð fyrir um efnahagshrunið í lok síðasta áratugs en ljóst er að það 

hafði mikil áhrif á skólastarf víða um heim og þá ekki síst hér heima. Svanborg R. Jónsdóttir 

o.fl. (2014) segja samfélagið og þarfir þess móta námskrána og ólíkar námskrár verði til með 

fjölbreyttum hugmyndafræðilegum áherslum. Þau nefna t.d. tengingu atvinnulífsins við þróun 

námskráa en ákall atvinnulífsins í kjölfar hrunsins kallaði á breyttar áherslur innan 

menntakerfisins. Núgildandi námskrá ber þess merki að vera sprottin upp í kjölfar hrunsins og 

er ákveðin stefnubreyting sem henni fylgir. Hún býður upp á breytta kennsluhætti, þar sem 

áhersla er lögð á verklega hæfni, sjálfbærni auk áherslu á skapandi og gagnrýna hugsun.  

Þó aðalnámskrá grunnskóla 2013 gefi kennurum ákveðið svigrúm til að vera skapandi og 

fara ólíkar leiðir til að ná fram markmiðum, eins og áður segir, er það þó svo að enn leitar 

skólafólk í öryggið, kennir eins og því var kennt enda er auðveldara að framkvæma það sem 

maður hefur reynt eða fundið á eigin skinni heldur en það sem maður hefur lesið eða lagt á 

minnið (Hafþór Guðjónsson, 2012). Ekki það að það eigi að vanmeta góða bók, heldur hvernig 
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henni er miðlað. Það er þó ekki hægt að segja að nýbreytni í námskrám og tækniþróun hafi 

ekki sett sitt mark á skólastarf, síður en svo, en þetta er spurning um að nýta þá möguleika 

sem við höfum, betur. Í sumum skólum hefur tekist vel til í að hrinda í framkvæmd nýbreytni í 

skólastarfi og flestir skólar leggja áherslu á fjölbreytta kennsluhætti. Skólaþróun er 

langtímaverkefni og að henni þurfa margir að koma eigi að verða hér einhverjar raunverulegar 

breytingar.  

2.2 Skóli á nýrri öld – 21. aldar kennsluhættir 

Ljóst er að skólafólk og margir aðrir hafa lengi kallað eftir breytingum í skólastarfi. Hafa þær 

raddir orðið háværar á 21. öldinni og margir fræðimenn hér heima og erlendis lagt sitt á 

vogaskálarnar til að vekja athygli á mikilvægi þess að skólastarf fylgi þeim hröðu breytingum 

sem orðið hafa á samfélögum heimsins með örri þróun á sviði tækninnar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003; Hargreaves og Shirley, 2009; Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, 

Grootenboer og Bristol, 2014; Sahlberg, 2016). Ýmsar þjóðir hafa  tekið stór skref í skólaþróun 

og kollvarpað hugmyndum um skólastarf. Um það fjalla m.a. Hargreaves og Shirley (2009, 

2012) sem byggja kenningu sína, Fjórðu leiðina (e. the Fourth way), á rannsóknum á 

skólakerfum víða um heim.  

2.2.1 Hvers vegna þarf að breyta skólakerfinu? 

Miklar breytingar hafa orðið í heiminum á undanförnum áratugum á mörgum sviðum eins og 

breytingar er varða tækni svo sem tölvur, síma, snjalltækni og hvers kyns tæki. Má þar t.a.m. 

nefna samskipti í gegnum tölvupóst, Internetið og hin ýmsu smáforrit. Einnig má greina þessar 

breytingar í efnahagslegri þróun, aukinni samkeppni á ólíkum sviðum sem má m.a. tengja 

hnattvæðingu (Trilling og Fadel, 2009).  

Allar þessar breytingar hafa haft í för með sér að sú kynslóð sem nú er að vaxa úr grasi elst 

upp við allt önnur skilyrði en kynslóðirnar á undan. Sú kynslóð sem nú elst upp gerir því eðlilega 

aðrar kröfur, meðtekur upplýsingar á annan hátt, lærir á annan hátt og notar fjölbreyttari leiðir 

við upplýsingaöflun en áður þótti eðlilegt eða mögulegt (Trilling og Fadel, 2009). Það hlýtur því 

að skjóta skökku við ef kennsluhættir breytast ekki í takt við þarfir þeirra sem ætlað er að 

meðtaka þekkinguna (Larmer, 2018). Trilling og Fadel (2009) álíta að til að mæta þessum 

breyttu forsendum verði skólakerfið að breytast, námið verða nemendamiðað og áhugavert 

og byggja á virkum samskiptum milli kennara og nemenda þar sem áhersla er lögð á samvinnu, 

sköpun og frumkvæði.  

2.2.2 Nýjar áherslur í kennsluháttum 

Hargreaves og Shirley (2009, 2012), hafa skipt sögu skólaþróunar upp í fjögur tímabil. Fyrsta 

leiðin (e. the First Way) og önnur leiðin (the Second Way) fjalla um skólaþróun frá 1960 og 
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fram til aldamóta. Ákveðinna áherslubreytinga gætti í skólaþróun um aldamótin síðustu og 

athyglin beindist í meiri mæli að nemandanum sjálfum og kennsluáttum en áður hafi verið gert 

en Hargreaves og Shirley (2009, 2012) nefna það tímabil þriðju leiðina (e. the Third Way). Þá 

segja þeir einnig að áhersla á samstarf og teymisvinnu hafi orðið meiri og farið var að hugsa 

skólann í samhengi við samfélagið og sérstöðu hans auk þess sem nemendur og kennarar 

fengu aukið vægi. Þeir telja reyndar að þær hugsjónir hafi að mörgu leyti fallið í skuggann af 

miðstýringu og áherslu á mælingar og árangur sem hafi verið áhersla stjórnvalda víða um heim 

sbr. þær áherslur sem náðu yfirhöndinni um miðja síðustu öld og nefndar eru í kafla 2.1.1. Í 

rannsóknum sínum á menntakerfum hafa þeir Hargreaves og Shirley (2009, 2012) einkum 

horft til Finnlands og Singapore sem þeim þykja skara fram og telja að margt megi læra af 

áherslum þeirra er varða skólakerfið. Þau menntakerfi telja þeir hæfa hugsuninni um 21. aldar 

kennsluhætti sem þeir kalla fjórðu leiðina (e. the Fourth Way). Fjórða leiðin minnir um margt 

á þriðju leiðina en ólíkt henni er tilgangurinn að veita innblástur og áhersla er lögð á ábyrgð, 

sjálfbærni og nýsköpun. Hún byggir á valdeflingu kennara og virkri þátttöku þeirra í 

þróunarstarfi í stað þess að þeir séu hugsaðir sem verkfæri í innleiðingu skammtímalausna 

sem ákvarðaðar eru af  stjórnvöldum og oftar en ekki í pólitískum tilgangi. Fjórða leiðin útilokar 

þó ekki stjórnvöld en gerir ráð fyrir að skólaþróun sé samvinnuverkefni. Hún eigi að hvetja til 

faglegrar þátttöku ólíkra aðila, stuðla að sköpun, gleði, öryggi og manngæsku (Hargreaves og 

Shirley, 2012).  

Trilling og Fadel (2009) segja ferlið við að innleiða nýja kennsluhætti vera langhlaup, það 

taki tíma og að jafnvel muni það taka alla 21. öldina að ná settum markmiðum. Þeir telja samt 

sem áður mikilvægt að mæta þörfum þeirrar kynslóðar sem er að alast upp og þeim sem á 

eftir fylgja og hafa aðrar forsendur en þeir sem koma til með að kenna þeim. Það verði ekki 

gert öðruvísi en að breyta kennsluháttum. Stærstu áskorunina álíta þeir að breyta viðteknum 

gildum og aðferðum sem hafa skipað stóran sess í kennsluháttum í tugi ára. Erfiðast telja þeir 

að verði að breyta því viðhorfi að nemendur þurfi að tileinka sér tiltekið magn námsþátta, 

staðreynda og reglna áður en þeir vinni með efnið, eins og tíðkaðist á 20. öldinni, ég tel að vísu 

lengur og eiga sumpart við enn í dag. Hugmyndir í anda 21. aldar kennsluhátta ganga út á að 

nemendur geti unnið verkefni tengd efninu samhliða og náð í upplýsingar sem vantar 

jafnóðum og eru verkefnamiðaðir kennsluhættir hentugir til að mæta þeim þörfum (Trilling og 

Fadel, 2009).  

2.2.3 Finnska leiðin 

Mikið hefur verið fjallað um Finnsku leiðina undanfarin ár en Pasi Sahlberg er einn helsti 

talsmaður Finna í menntamálum og hefur farið víða um heim til að kynna hugmyndir um 

skólastarf nýrra tíma. Hann fjallar sérstaklega um The Global Educational Reform Movement 

eða GERM, sem Atli Harðarson (2016b) nefnir umbótarpláguna, og þá þróun sem hefur orðið 
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í skólastafi síðastliðna áratugi. Hann segir upphaflegu hugsjónina að baki GERM fallega í sjálfu 

sér en hún var í fyrstu hugsuð sem leið til að auka jöfnuð í menntun. Niðurstaðan hafi aftur á 

móti orðið sú að einmitt hið andstæða hafi gerst t.d. í aukinni samkeppni þegar skólakerfið 

hafi verið sett upp í einskonar markaðsform (Sahlberg, 2016). PISA kannanirnar voru t.d. liður 

í því, að geta mælt og skilgreint hæfni á samræmdan hátt milli landa. Sahlberg (2016) segir að 

í þeim löndum þar sem mest hafi borið á umbótum í anda GERM hafi einkunnir á PISA 

könnunum farið lækkandi og því ekki sýnt tilætlaðan árangur. Að auki virðist sem umbæturnar 

séu á kostnað listgreina, samvinnu (kennarahópsins eða nemenda) og þroska barna (Atli 

Harðarson, 2016b; Sahlberg, 2016).   

Finnska námskráin, National Curriculum Framework (NFC) segir Sahlberg (2013, 2016) 

kallar eftir mikilli samvinnu ólíkra hópa og ákveðinna stefnubreytinga í skólakerfinu og undir 

það taka m.a. Hargreaves og Shirley (2009, 2012). Grunnurinn í skólastefnu Finna er það sem 

þeir kalla Phenomenon-based learning (sem þeir hafa verið að þróa allt síðan á 9. áratugnum) 

og gæti útlagst sem fyrirbæra- eða viðfangsefna tengt nám sem hljómar svipað og 

verkefnamiðað nám, þemanám, lausnarleitarnám eða einhverskonar „project“ vinna. Á 

íslensku kallast aðferðin einfaldlega finnska leiðin (Sahlberg, 2017). Markmiðið er að kenna 

námsgreinarnar heildrænna eða flétta þær inn í ákveðin viðfangsefni sem eru valin af hverjum 

skóla fyrir sig en Finnar hafa þó ekki hætt að kenna hefðbundnar námsgreinar. 

Í finnsku námskránni kemur fram mikilvægi þess að kenna það sem ungt fólk þarfnast 

fremur en að eltast við próf eða hugmyndir sem ala á samkeppni sem Sahlberg (2016) telur 

vera skyndilausnir. Sahlberg og Hasak (2016) gagnrýna hvernig stjórnvöld nýta gjarnan 

niðurstöður PISA og noti þær í ,,herferðir“ í kjölfar niðurstaða skýrslna á þeirra vegum í stað 

þess að líta til allra þeirra vísbendinga sem finna megi í skólastarfi á hverjum stað til betrunar. 

Þeir telja það skyldu stjórnvalda að meta þann fjölbreytileika og menningu sem býr í hverjum 

skóla og að lykilinn að árangri megi finna þar. 

Sahlberg (2016) telur að mikilvægt sé að kennarar starfi saman, deili reynslu sinni og leggur 

áherslu á að virkja nemandann í námi, að hann hafi sitt að segja um hvað hann lærir. Hann 

hvetur til þess að leggja áherslu á samvinnu, frekar en samkeppni, sköpun í stað stöðlunar og 

mælinga, tiltrú á fagmennsku kennara, sameiginlega ábyrgð og traust milli þeirra sem koma 

að menntakerfinu en þetta virðist verða rauði þráðurinn í finnskri námskrá.  

Ný íslensk námskrá býður einnig upp á ótal möguleika þó á henni séu enn einhverjir 

hnökrar eins og t.d. andstæður í stefnumótun hennar sem mögulega má rekja til þeirra 

áherslna sem voru uppi í byrjun aldarinnar. Í henni er þó sú hugsun sem hugnast mörgum 

kennurum, þ.e. áhersla á samþættingu, leiðsagnarmat, sköpun og gagnrýna hugsun (Mennta 

og menningarmmálaráðuneytið, 2013), ekki ósvipað hugmyndum Finnanna. Svipaðar 

hugmyndir má einnig greina í skrifum Hargreaves og Shirley (2009) um fjórðu leiðina en þar 
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skilgreina þeir mikilvæga grunnþætti og áherslur sem einkenna hugarfar eða nálgun þjóða sem 

teljast hafa skarað fram úr á sviði mennta- og menntamála. 

2.3 Námsmat í anda 21. aldar kennsluhátta 

Mat á þekkingu og hæfni nemenda er nauðsynlegt í skólastarfi 21. aldarinnar bæði til að 

leiðbeina í námi og veita bæði kennurum og nemendum endurgjöf (Trilling og Fadel, 2009). Í 

gegnum tíðina hefur gjarnan verið lögð áhersla á lokamat (e. summerative assessment) og 

samræmd próf hafa gegnt þeim tilgangi að meta nemendur, skóla og kennara í samanburði 

við aðra. Hættan við það er að kennarar fari þá að kenna fyrir próf í þeim tilgangi að ná góðum 

árangri sem leiðir jafnan til utanbókarlærdóms. Þetta getur leitt til þess að nemendur fái síður 

þá endurgjöf sem þeir þurfa til að komast að settum markmiðum (Trilling og Fadel, 2009).  

Ofuráhersla á lokamat og stöðlun getur líka reynst ósanngjarnt gagnvart nemendum sem 

eiga af einhverjum ástæðum erfitt með nám, t.d. lestur. Það má þó ekki skilja þetta sem svo 

að lokamat sé ekki gagnlegt því það getur það verið. Trilling og Fadel (2009) halda því fram að 

við þurfum hreinlega betri próf til að standa undir kröfum kennsluhátta 21. aldarinnar. Þeir 

segja að við þurfum próf sem meta þekkingu, hæfni og dýpri skilning auk 21. aldar hæfni. Þeir 

telja próf þar sem nemendur fást við raunveruleg vandamál, þurfa að leita sér heimilda og kafa 

dýpra í efnið skila mun betri árangri til lengri tíma litið, standast kröfur nútímans og gefa betri 

mynd af nemandanum en próf sem kanna einungis þekkingu nemanda á tilteknu efni. Þeir 

telja jafnframt að leiðsagnarmat (e. formative assessment) sé afar hentug matsaðferð því hún 

byggi á endurgjöf í rauntíma og gefi kost á skjótri aðlögun í kennslu til að mæta námsþörfum 

nemenda.  

2.3.1 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnaramat (e. formative assessment) er talið geta ýtt undir ábyrgð nemenda á eigin vinnu 

en matið byggir á samskiptum nemenda og kennara í námsferlinu. Með mati til leiðsagnar fær 

nemandinn stöðuga endurgjöf um hvernig námið gengur og hvernig hann getur bætt 

námsárangur sinn. Þetta gagnast kennaranum ekki síður, bæði fær hann stærri mynd af námi 

og stöðu nemandans en getur einnig í gegnum leiðsögnina fengið endurgjöf á kennsluna (Ívar 

Rafn Jónsson og Birgir Jónsson, 2015). Leiðsagnarmat byggir þannig á samspili nemanda og 

kennara þar sem nemenda er gefin möguleiki á að ígrunda eigin verkefni og frammistöðu sína. 

Með námsmati til leiðsagnar er miðað að því að auka ábyrgð nemenda á eigin námi og 

sjálfstæði þeirra (Trilling og Fadel, 2009) og meiri áhersla er lögð á að kenna nemendum rétt 

vinnubrögð (Björn Gísli Erlingsson, 2018). Nemendur fá þá lýsandi umsögn um verkefni sín sem 

veitir þeim tækifæri til að bæta það sem bæta þarf. Endurgjöfin getur verið bæði munnleg eða 
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skrifleg en ætti ekki að vera of ítarleg ef hún á að styðja við námið heldur afmörkuð við vissa 

færni (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

2.3.2 Hlutverk kennara í leiðsagnarmati 

Helsta hlutverk kennarans í leiðsagnarmati er að fá nemendur til að ígrunda stöðu sína, hvert 

þeir stefna og hvernig þeir nái markmiðum sínum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Mikilvægt 

er að nemendur séu meðvitaðir um tilgang og markmið verkefna og hvers sé ætlast til af þeim. 

Það gefur þeim tækifæri til að setja sér markmið í samræmi við það sem ætlast er til af þeim. 

Þegar nemendur eru virkjaðir á þennan hátt í námsmatsferlinu eykur það líkurnar á að 

vinnubrögð þeirra verði markvissari auk þess sem þeir eiga auðveldara með að ígrunda nám 

sitt og ræða um það (Trilling og Fadel, 2009). Leiðsagnarmat er hentug leið fyrir kennara til að 

aðstoða nemendur til raunhæfs sjálfsmat, gera þá meðvitaða um hver markmið námsins eru 

og hvernig þeim miðar í átt að settum markmiðum. Með því að leggja áherslu á leiðsagnarmat 

þar sem nemandi í samvinnu við kennara metur reglulega stöðu hans í náminu, nær 

nemandinn að meta eigin stöðu og hvaða stefnu eigi að taka til að hann geti nálgast eigin 

markmið (Trilling og Fadel, 2009).  Sjálfsmat vinna nemendur með kennara, öðrum nemenda 

eða meta sjálfir með hliðsjón af sóknarkvarða/matskvarða (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

Trilling og Fadel, 2009). Jafningjamat er einnig talið hentugt í þessum tilgangi en það er t.a.m. 

talið auka samvinnu og samkennd sem fæst þegar nemendur hjálpast að við að ná markmiðum 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

2.3.3 Læsi á nýrri öld – læsi í víðum skilningi 

Á undanförnum áratugum hafa hugmyndir um læsi breyst og nú er ekki einungis talað um læsi 

í þeim skilningi að vera læs á texta eða geta fært hugsun sína í ritað mál, heldur að vera læs í 

víðum skilningi. Með læsi í víðum skilningi er átt við hæfnina til að geta lesið í ýmis konar 

táknkerfi og miðla (Stefán Jökulsson, 2012) sem t.d. hefur skapast af tölvum og stafrænni 

samskiptatækni sem býður upp á fleiri miðla við nám og kennslu sem gefur aukna möguleika í 

úrvinnslu og framsetningu verkefna. Orðið hafa því til heiti á borð við stafrænt læsi sem vísar 

til þeirrar kunnáttu sem fólk þarf til að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og 

efnissköpunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Miðlamennt vísar til skólastarfs 

þar sem nemendur notast við ólíka miðla við þekkingaröflun og læra í leiðinni um notagildi 

þeirra og þau áhrif sem þeir hafa á menningu og lýðræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Miðlalæsi, er svo notað um þá færni og kunnáttu sem hlýst 

af því námi sem í þessu felst  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Meginmarkmið læsis samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 19) er að:  
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…nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að 

skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir 

lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. 

Baldur Sigurðsson (2017) segir læsi í víðum skilningi fyrst og fremst vera félagsfræðilegt 

hugtak og það að vera læs í þeim skilningi sé það sama og að geta tekið þátt í samfélaginu. 

Karen Rut Gísladóttir (2017) bendir enn fremur á að lestur sé flókin félagsleg iðja þar sem ótal 

þættir komi við sögu. Hún segir ferlið ekki einungis snúast um að tileinka sér færni í að yfirfæra 

tákn heldur einnig að tileinka sér menningarleg verðmæti fyrri kynslóða. Undanfarna áratugi 

hafa fræðimenn sem nálgast læsi á þennan hátt bent á að lestur snúist ekki einungis um að 

afkóða tákn heldur að skilja það sem maður les. Þá skipti ekki eingöngu máli sú færni eða gáfur 

sem einstaklingurinn er gæddur heldur, og ekki hvað síst, reynsla þess sem les, orðaforði og 

málvitund (Karen Rut Gísladóttir, 2017). Trilling og Fadel (2009) taka í svipaðan streng en læsi 

í víðum skilningi gegnir lykilhlutverki í 21. aldar kennsluháttum. Þeir álíta nemendur í dag þurfa 

að vera læsa á annan hátt en áður og nefna t.a.m. læsi í tengslum við upplýsinga-, fjölmiðla- 

og tæknifærni, gagnrýna hugsun og lausnaleit, nám- og nýsköpun og samskipti og 

samskiptahæfni. 

2.4 Verkefnamiðað nám 

Hér verður fjallað um verkefnamiðað nám (e. Project-based learning) en ýmsar útfærslur eru 

til af verkefnamiðuðum kennsluháttum og má þar t.d. Lausnarleitarnám (e. Problem-based 

learning) og Finnsku leiðina sem fjallað var um hér á undan. Aðferðirnar eru afar svipaðar í 

framkvæmd og markmið þeirra er það sama, en þær eiga það sameiginlegt að vera 

nemendamiðaðar kennsluaðferðir sem miða að því að virkja nemandann í námsferlinu 

(Sahlberg, 2016). Hér verður fjallað um hvað verkefnamiðað nám snýst, hver ávinningurinn er 

af þeirri aðferð og að síðustu hvað rannsóknir á verkefnamiðuðu námi hafa leitt í ljós. 

2.4.1 Hvers vegna verkefnamiðað nám? 

Verkefnamiðað nám er nemendamiðuð kennslu- og námsaðferð sem miðar að að virkja 

nemandann í viðfangsefnum tengdum daglegu lífi (Barron og Darling-Hammond, 2008; Boss, 

2013). Verkefnamiðað nám er náskylt hugsmíðahyggju en grunnhugmyndin í verkefnamiðuðu 

námi er að byggja upp nýja þekkingu og yfirfæra fyrri þekkingu á nýja (Oguz-Unver og 

Arabacioglu, 2014). Hugmyndafræðin á bak við verkefnamiðað nám er sú að nemendur verði 

virkari í námsferlinu þegar þeir séu hafðir með í ráðum heldur en ef kennarar segi þeim hvað 

þeir verði að læra (Lenz, Wells og Kingston, 2015). Í framkvæmd er það verkefnið sjálft sem er 

rótin en það er einmitt verkefnið „project“ sem skilur verkefnamiðað nám frá öðrum 

kennsluaðferðum. Verkefnið má hugsa sem sköpunarferli sem nær yfir ákveðið tímabil (Lenz 
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o.fl., 2015) þar sem nemendur eru virkir þátttakendur. Í verkefnamiðuðu námi er nemendum 

gefið tækifæri á að vinna með námsþætti á hlutbundinn hátt þar sem nemendur gera tilraunir, 

rannsaka og uppgötva með því að „handleika“ efnið í samvinnu og samræðu við aðra 

nemendur (Johnson, Renzulli, Bunch og Paino, 2013). Larmer og félagar (2015) og Thomas 

(2000) hafa dregið fram mikilvægi þess að verkefnamiðað nám sé drifið áfram af 

rannsóknarspurningu (e. driving question) en hún sé það sem kveiki áhuga nemenda til að kafa 

dýpra í efnið og haldi þeim við efnið. Skilgreining Krajcik og Mamlok-Naaman (2006) á 

rannsóknarspurningu er að hún sé vel hönnuð spurning sem nemendur og kennarar leitast við 

að svara í gegnum ferlið og koma að aftur og aftur. Við henni sé ekki endilega ein lausn eða 

eitt svar en það sé ferlið sem skipti máli. Þau segja ákveðna þætti skipta sköpum þegar finna á 

góða rannsóknarspurningu. Þeir séu að hún sé; framkvæmanleg, hafi tilgang, sé í samhengi við 

eitthvað, hafi merkingu, sé þroskandi og hafi siðferðilegt gildi.  

Larmer, Mergendoller og Boss (2015) álíta verkefnamiðað nám veita tækifæri til að efla 

mannkosti eins og ábyrgð, samvinnu- og samskiptahætti, gagnrýna hugsun og sjálfstæði auk 

þess sem það stuðli að því að nemendur nái fram dýpri þekkingu á hefðbundnum bóklegum 

þáttum þegar þeir skilja hvernig þeir tengjast raunveruleikanum. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er sú hæfni kennd við lykilhæfni sem ætlast er til að nemendur tileinki sér en hún er sú 

hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Í henni 

felst m.a. hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, samvinnu og samstarfs, ábyrgðar og 

sjálfstæðis, ekki ósvipað hugmyndum Larmers o.fl. (2015) um mannkosti. Lykilhæfni dafnar 

best í umhverfi þar sem lagt er upp með samvinnu og nemendur eru virkir í eigin námi og 

hvattir til sjálfstæðis við úrvinnslu verkefna (Birna Sigurjónsdóttir, 2015). Í verkefnamiðuðu 

námi hefur umhverfið því mikið að segja og er áhersla lögð á að umhverfið styðji nemendur í 

þekkingarleit sinni (Boss, 2013). Í námsumhverfi þar sem nemandinn er í forgrunni er honum 

falin meiri ábyrgð, hann verður líklegri til að leita nýrra upplýsinga og flokka þær á þann hátt 

að þær verði honum merkingabærar. Auk þess sem hann fær fleiri tækifæri til að miðla 

upplýsingum sínum til annarra  (Johnson o.fl., 2013). Í verkefnamiðuðu námi er einmitt lögð 

rík áhersla á að nemendur kynni öðrum verkefni sín eða afrakstur vinnu sinnar en það er unnt 

að gera á marga ólíka vegu t.d. í formi myndbanda af ýmsu tagi, ferilmappa, mynda- eða 

glærusýninga eða með fyrirlestri (Bell, 2010) svo eitthvað sé nefnt. 

Þó ekki sé hægt að líta á verkefnamiðað nám sem töfralausn, frekar en annað, hafa margir 

náð árangri með þessari kennsluaðferð. Hún miðar að því að hvetja og undirbúa nemendur 

fyrir framtíðina og áhersla er lögð á að nemendur öðlist dýpri skilning á námsþáttum (Larmer 

o.fl., 2015). Kennsluhættir sem hafa slík markmið að leiðarljósi eru í anda 21. aldar 

kennsluhátta, en áherslu á þá má gæta í námskrám víða um heim (Larmer, 2018). 

Verkefnamiðað nám fellur einnig vel að samþættingu námsgreina því þegar unnið er út frá 
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ákveðnu þema (e. topic), er næsta víst að það skarast inn á marga ólíka námsþætti og 

námsgreinar (Bell, 2010). 

Larmer (2018) segir nútímanemandann hafa þörf til að læra á virkan hátt enda séu þeir 

vanir að geta nálgast upplýsingar á skilvirkan hátt með hjálp Internetsins og ýmis konar 

snjalltækni. Námsumhverfi þar sem nemandinn er eingöngu hugsaður sem viðtakandi 

þekkingar eykur ekki virkni né áhuga hans (Hafþór Guðjónsson, 2010; Larmer, 2018). Larmer 

(2018) segir það tímaskekkju að ætla nemendum að læra með því að leggja hluti á minnið og 

bendir á að hugmyndir í dag um heilastarfsemi samræmist alls ekki hugmyndum um utanbókar 

lærdóm. Hann segir enn fremur rannsóknir sýna að hugmyndir á borð við hugmyndir John 

Dewey um hvernig nám eigi sér stað séu mikið skilvirkari hvað varðar hæfni og öflun þekkingar.  

Verkefnamiðað nám gengur alls ekki út á að henda út hefðbundnum kennsluháttum eins 

og fyrirlestrum, námsbókum eða verkefnaheftum en vissulega verður áherslan með öðrum og 

ígrundaðri hætti. Í verkefnamiðuðu námi eru þessir þættir ekki þungamiðja námsins heldur 

þættir sem eru notaðir þegar á þarf að halda og þeir eiga við, í þeim tilgangi að efla, virkja og 

kveikja áhuga (Larmer, 2018). Skólastarf ætti fyrst og fremst  að snúast um nemendur og að 

skapa þeim umhverfi sem hreyfir við þeim, gefur þeim rými til að hugsa og fá þeim verkfæri 

sem hjálpi þeim að verða þátttakendur í flóknu samfélagi (Hafþór Guðjónsson, 2010). Larmer 

(2018) segir verkefnamiðað nám einmitt vera til þess fallið að tengja verkefni nemenda 

samfélaginu og að verkefni öðlist meiri merkingu þegar þau séu tengd raunveruleikanum á 

þann hátt. Verkfæri ætti ekki hugsa sem óvirkan hlut, heldur fremur sem afl eða tæki sem við 

fáum nemandanum til að nýta á gagnvirkan hátt til að tengjast umheiminum (Gunnar E. 

Finnbogason, 2016).  

2.4.2 Rannsóknir á verkefnamiðuðu námi 

Þegar kemur að fjölbreyttum nemendahópi er mikilvægt að hafa í huga þarfir nemendanna 

innan hópsins og nýta auðlindir þeirra. Mikilvægt er að nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan hátt 

og einblína fremur á það sem nemendur kunna og þekkja en það sem þeir ekki þekkja eða 

kunna (Spratt og Florian, 2015; Tomlinson, 2008). Verkefnamiðaðir kennsluhættir eru hentug 

leið til að mæta þörfum eða áhuga nemenda þar sem auðvelt er að aðlaga verkefni að áhuga 

þeirra en margt bendir til að slíkir kennsluhættir nái til fjölbreyttari hóps nemenda (Bell, 2010). 

Fylgni virðist vera milli virkni nemenda og hegðunar en þegar nemendur eru virkir í 

námsferlinu eiga hegðunarvandamál það til að hverfa (Larmer o.fl., 2015). Það gerist þegar 

nemendur vinna að verkefnum sem vekja áhuga þeirra og verður til þess að nemendur sem 

jafnvel áður höfðu ekki sýnt mikla virkni verða ábyrgðarfyllri þegar verkefnin skipta þá máli 

(Larmer o.fl., 2015).  
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Rannsóknir á verkefnamiðuðu námi benda til að kennsluaðferðir í þeim anda séu vel til 

þess fallnar að virkja nemendur í námi. Rannsóknir hafa m.a. sýnt fram á aukinn áhuga 

nemenda og gagnrýna hugsun, þeir leggi sig meira fram, að samvinnu- og samskiptahæfileikar 

þeirra verði betri, þeir öðlist sömuleiðis meiri sjálfstjórn og eigi auðveldara með að tjá sig og 

koma fram (Buck Institude for education, 2018; Larmer o.fl., 2015). Rannsóknir þar sem borinn 

er saman námsárangur nemenda sem hafa lært í gegnum verkefnamiðað nám og þeirra sem 

hafa lært á hefðbundinn hátt sýna að nemendur í því fyrrnefnda standa sig jafn vel eða betur 

á stöðluðum prófum, þeir standi betur þegar kemur að lausnaleit og samskiptahæfileikar 

þeirra séu betri. Að auki hafi þessir nemendur jákvæðara viðmót gagnvart námi (Strobel og 

van Barneveld, 2009). Rannsakendur hafa einnig séð að hugmyndir um verkefnamiðað nám 

falla vel að hugmyndum um hvernig á að virkja nemendur í djúpnámi (e. deep learning) og 

gagnrýninni hugsun (Condliffe, Quint, Visher, Bangser, Drohojowska, Saco, Nelson, 2017).  

Fræðimenn setja samt ákveðinn varnagla á og segja að ekki sé hægt að líta á 

verkefnamiðað nám sem algilda lausn sem virki alltaf, margir þættir þurfi að vera til staðar svo 

aðferðin virki. Nefna þeir þá m.a. kennarann, verkefnið sjálft og aðferðina (Condliffe o.fl., 

2017; Thomas, 2000). Það sem stendur rannsakendum helst fyrir þrifum er að fræðimenn eru 

ekki sammála um hvað verkefnamiðað nám stendur í raun fyrir eða hvaða þættir eigi að vera 

til staðar svo hægt sé að tala um það sem slíkt (Condliffe o.fl., 2017; Thomas, 2000). Þar sem 

rannsóknir hafa ekki endilega fylgt ákveðnum stöðlum eða römmum verkefnamiðaðs náms er 

erfitt að nota þær til samanburðar við aðrar rannsóknir (Condliffe o.fl., 2017; Schaffhauser, 

2017).   

Um aldamótin síðustu var gerð veigamikil rannsókn á verkefnamiðuðu námi þar sem rýnt 

var í rannsóknir sem gerðar höfðu verið um efnið og dregnar saman helstu niðurstöður þeirra 

(Schaffhauser, 2017). Niðurstaða skýrslunnar var að margar rannsóknir sýndu fylgni milli 

verkefnamiðaðs náms og gæða námsins. Er þá átt við að í verkefnamiðuðu námi er fremur 

hugað að gæðum fremur en hversu mikið námsefni nemendur komast yfir (Thomas, 2000). 

Niðurstöður rannsóknar sem hópur fræðimanna birti sautján árum síðar, sýndu að nemendur 

í verkefnamiðuðu námi stæðu sig vel á stöðluðum prófum í samanburði við þá sem hefðu 

stundað hefðbundið nám (Condliffe, Quint, Visher, Bangser, Drohojowska, Saco, Nelson, 2017; 

Schaffhauser, 2017). Í rannsókninni frá 2017 er greint frá að erfitt reynist að finna áreiðanlegar 

heimildir sem styðji við árangur sem hljótist af verkefnamiðuðu námi og sama er upp á 

teningnum í rannsókninni frá 2000.  Höfundar beggja skýrslna vilja setja varnagla á niðurstöður 

rannsókna því stundum sé hægt að tengja árangurinn öðrum breytum en verkefnamiðuðu 

(Condliffe o.fl., 2017).   

Mestur árangur af aðferðinni verkefnamiðað nám  hefur komið fram í verkefnum tengdum 

samfélags- og náttúrufræðigreinum en þar hafa líka flestar rannsóknir verið gerðar. 
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Árangurinn má sjá í dýpri skilningi nemenda á efninu en fræðimenn telja það tengjast 

rannsóknarspurningunni sem nemendur skoða frá ólíkum sjónarhornum. Að auki fáist 

nemendur við verkefni á hlutbundinn hátt sem hjálpar þeim að skilja flóknari viðfangsefni en 

ef þeir lærðu um efnið á hefðbundinn hátt í kennslubók (Condliffe o.fl., 2017). Fæstar 

rannsóknir hafa verið gerðar á verkefnamiðuðu námi í stærðfræði og greinum tengdum læsi. 

Athyglisvert er að stærðfræðikennarar segjast hafa átt erfitt með að tengja stærðfræðina 

verkefnamiðuðu námi þrátt fyrir að rannsóknir bendi einmitt til að aðferðin auki hæfni 

nemenda til lausnaleitar, gagnrýninnar hugsunar og að viðhorf þeirra til náms verði jákvæðara 

(Condliffe o.fl., 2017). 

Thomas (2000) segir fleiri rannsóknir á verkefnamiðuðu námi nauðsynlegar sérstaklega í 

ljósi aukinnar áherslu á stöðluð próf sem hann er hræddur um að ýti undir hefðbundnari 

kennsluhætti og að auki mæli þau ekki nægilega vitsmunalega hæfni nemenda. Niðurstaða 

Condliffe og félaga (2017) er áþekk niðurstöðum Thomas (2000). Fleiri rannsókna er þörf þó 

þær sem til séu gefi sterkar vísbendingar um að verkefnamiðað nám skili sér í góðum árangri 

nemenda á stöðluðum prófum, að nemendur öðlist dýpri þekkingu, auki hæfni þeirra til 

lausnaleitar og gagnrýninnar hugsunar að ógleymdu jákvæðara viðhorfi þeirra til náms.  

2.5 Heildstæðir kennsluhættir 

Verkefnamiðaðir kennsluhættir kalla á heildstæða nálgun eða heildstæða kennsluhætti. Í 

eftirfarandi kafla verður rætt um samþættingu námsgreina, opna stundatöflu og 

teymiskennslu sem eru þættir sem gjarnan eru samofnir verkefnamiðuðu námi.  

2.5.1 Samþætting námsgreina 

Í skrifum um samþættingu námsgreina á Íslandi hefur mér virst samþætting, (e. integration) 

yfirleitt tengd skrifum um þemanám, upplýsingatækni, sköpun og list- og verkgreinar (Aldís 

Yngvadóttir og Sigrún S. Jökulsdóttir, 2016; Ingvar Sigurgeirsson, 1981, 1999; Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014; Lilja 

M. Jónsdóttir, 1995; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Markmiðið virðist í 

grunninn vera það sama en með samþættingu er átt við ferli þar sem unnið er með námsefni 

eða viðfangsefni út frá ólíkum námsgreinum, með fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem 

nemendur skoða ákveðið viðfangsefni út frá ólíkum sjónarhornum einstakra námsgreina og 

gefst þar af leiðandi tækifæri til að kafa dýpra í þekkingarleit sinni (Lilja M. Jónsdóttir, 1996; 

Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013; Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2014).  

Verkefni daglegs lífs eru ekki  klippt og skorin, heldur samofin mörgum þáttum eins og segir 

í aðalnámskrá grunnskóla en þar er talað um að áherslu ætti að leggja á samþættingu þegar 
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unnið er að verkefnum sem tengist mörgum námsgreinum. Þannig megi gera námið 

merkingabærara, því þó námsgreinar séu mikilvægur þáttur í skólastarfi eru þær ekki 

markmiðið í sjálfu sér. Markmiðið er að mennta nemendur og koma þeim til þroska en ekki 

kenna námsgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Kannski er það grunnurinn 

í hugsuninni að baki samþættingu námsgreina. Með samþættingu gefist tækifæri til að byggja 

brýr milli þekkingar í stað þess að flokka hana og setja í kassa merkta námsgreinum. Markmið 

samþættingar ætti heldur ekki að vera til þess eins að flétta námsgreinar saman heldur að 

skoða ákveðin viðfangsefni út frá ólíkri sýn námsgreinanna í þeim tilgangi að ná fram dýpri 

skilningi (Russell-Bowie, 2009). Námsgreinar búa yfir mismunandi aðferðum og verklagi og 

aðferðafræði þeirra og ólík nálgun stuðla að fjölbreytni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; Russell-Bowie, 2009). 

Til að öðlast hæfni þurfa nemendur að fást við mismunandi viðfangsefni daglegs lífs. Það 

kallar á námsaðferðir og viðfangsefni sem krefjast þess að nemandinn samþætti þekkingu sína 

og leikni viðfangsefnum sem hann þekkir til úr eigin reynsluheimi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þegar nemendur vinna að heilstæðum verkefnum gefst þeim 

tækifæri til þess að læra um ákveðið viðfangsefni í gegnum ólíka þætti en ekki einangraða 

efnisþætti, gjarnan í gegnum eigin reynslu. Þetta hefur í för með sér að nemendur flokka, 

greina og tengja þekkingu á nýjan hátt svo úr verður heildstæð þekking á efninu. Slík nálgun 

gefi nemendum einnig kost á að kafa dýpra í viðfangsefni en þegar unnið er með viðfangsefni 

á hefðbundinn hátt t.a.m. með lestri námsbóka (Aldís Yngvadóttir og Sigrún S. Jökulsdóttir, 

2016; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014).   

Samþætting námsgreina er gjarnan unnin í gegnum þemanám eða verkefnamiðað nám af 

einhverju tagi.  Í slíku ferli felst að nemendur vinna með ákveðið viðfangsefni, ýmist einir eða 

í hóp, og skoða út frá mismunandi sjónarhorni. Áhersla er lögð á að nemendur beiti ólíkum 

nálgunum, þeir geri athuganir og séu þátttakendur í ferlinu (Aldís Yngvadóttir og Sigrún S. 

Jökulsdóttir, 2016; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014).  Ástæðan fyrir því að samþætting námsgreina 

er yfirleitt tengd verkefnamiðuðu námi af einhverju tagi eins og þema eða þemalotum er líkast 

til sú að með því fá kennarar mögulega fleiri tíma undir verkefni í stundatöflu (Russell-Bowie, 

2009). Að sama skapi er það líka stundataflan eða tímaskortur sem setur skólastarfinu skorður 

og verður til þess að kennarar eigi erfitt með að fóta sig í slíku kennslufyrirkomulagi (Gerður 

G. Óskarsdóttir, Kristín Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga R. Guðmundsdóttir, Ingibjörg 

Kaldalóns, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa K. Júlíusdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir, 2014; Lilja 

M. Jónsdóttir, 1996).   

Sú breyting sem ég hef einna helst fundið í tengslum við samþættingu námsgreina er 

hversu mikilvæg teymiskennsla verður og starf kennarans verður yfirgripsmeira. Þó ég komi 

að borðinu með ákveðna þekkingu úr þeim greinum sem ég hef hingað til kennt er maður 
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skyndilega farinn að verða ,,sérfræðingur“ í öllum greinum. Við, í mínu teymi, höfum reyndar 

haft þann háttinn á að vísa hvor á aðra, teljum við einhverja okkar búa yfir dýpri þekkingu á 

efninu. Okkur finnst það reyndar kostur m.a. vegna þess flæðis sem skapast milli 

skólastofanna.  

2.5.2 Teymiskennsla 

Þegar talað er um teymiskennslu (e. team teaching) er átt við starfshætti þar sem tveir eða 

fleiri kennarar bera sameiginlega ábyrgð á árgangi eða hópi nemenda, þeir undirbúa sig í 

sameiningu og kenna einnig að einhverju leyti saman (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Fjöldi rannsókna benda til jákvæðra tengsla 

milli teymiskennslu og öflugrar starfsþróunar (Chen og Chen, 2014; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2017) og einnig að öflugt samstarf stuðli að auknum starfsáhuga kennara 

og fjölbreyttari kennsluháttum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Pounder, 

1999). Skýringin gæti legið að hluta til í því að þegar kennarar komi saman með ólíka sýn, 

þekkingu eða áhugasvið, opnist fleiri möguleikar í nálgun eða framsetningu verkefna. Anna 

Kristín Sigurðardóttir (2014) telur að í umhverfi sem sé styðjandi fyrir samstarf sé kennurum 

gefinn kostur á að miðla til hvers annars og læra hver af öðrum. Það er þó ekki gefið að slíkt 

samstarf verði farsælt og má finna ýmsar rannsóknir sem sýna að undirbúningur skipti sköpum 

til að svo megi vera (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017). Til að teymiskennsla 

sé faræl er mikilvægt að standa vel að innleiðingu hennar og miklu skiptir að kennarar séu 

meðvitaðir um hvað í henni felst til að vera betur undir það búnir að takast á við vandamál 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017).  

2.5.3 Opin stundatafla 

Í hefðbundnu skólastarfi er námsgreinum skipt upp eftir viðmiðunartöflu aðalnámskrár 

grunnskóla þar sem hver námsgrein fær ákveðið rými innan stundatöflunnar. Þetta 

fyrirkomulag hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að gefa lítið svigrúm til að efla áhuga nemenda 

og erfitt geti reynst að tengja námsefni raunverulegum aðstæðum (Gerður G. Óskarsdóttir 

o.fl., 2014; Ingvar Sigurgeirsson, 1981; Russell-Bowie, 2009). 

Það kemur því kannski ekki á óvart að ein grundvallarbreytingin sem við gerðum á þáttum 

skólastarfsins var stundataflan. Henni hafði þó verið breytt fyrir nokkrum árum til að skapa 

meira rými til samstafs í unglingadeildinni. Í vetur var ákveðið að taka út allar námsgreinar 

(fyrir utan sund, íþróttir og val) svo eftir stendur tímaramminn. Við ákváðum að halda 

frímínútum og matartímum á ákveðnum stöðum í töflunni þar sem breyting á því hefur áhrif 

á starfsemi annars staðar í húsinu. Stundataflan tekur því stöðugum breytingum og móta 

nemendur hana að mestu leyti sjálfir. Nánar verður sagt frá opinni stundatöflu í 
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niðurstöðukafla verkefnisins þar sem m.a. verða sýnd dæmi um hvernig unnt er að breyta 

stundatöflunni í þágu nemenda svo skapist sem best vinnurými. 

2.5.4 Djúpnám  

Djúpnám (e. deep learning) og yfirborðsnám (e. surface learning) eru ólíkar leiðir við nálgun 

viðfangsefna og eru fremur afleiðing kennsluhugmynda og kennslufyrirkomulags heldur en 

námsaðferðir nemendanna sjálfra (Entwistle, 2000, 2001). Þó flestir hafi löngun til að læra og 

að bæta við sig þekkingu og skilning á ákveðnu sviði þá er ýmislegt sem bendir til að nemendur 

telji að tilgangurinn með námi sé að læra utanbókar og líklegt er að kennsla og próf ýti 

nemendum yfir í yfirborðsnám (Entwistle, 2000). Í yfirborðsnámi er áhersla lögð á söfnun 

upplýsinga án mikillar ígrundunar en í djúpnámi er kafað ofan í hlutina til að öðlast betri 

skilning. Þegar áhersla er lögð á yfirborðsnám er hætt við að markmiðið verði að uppfylla 

lágmarkskröfur um frammistöðu á meðan djúpnám kallar á virkni og úrvinnslu (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). Þegar djúpnám á sér stað 

leiti nemendur eftir merkingu, nýti fyrri reynslu sína og tengi saman efnisþætti og niðurstöðu. 

Entwistle (2000, 2001) telur aftur á móti að yfirborðsnám geti alið á kvíða t.a.m. í aðstæðum 

þar sem nemendur keppast við að uppfylla námsmatskröfur kennarans. Námsaðferð nemenda 

markist því óhjákvæmilega af áherslum kennara í vali á kennsluaðferðum.  

2.6 Kennarastarfið 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er kennarastarfinu lýst sem forystuhlutverki, kennarinn sé 

leiðtogi í námi nemandans og hlutverk hans sé að skapa nemendum sem fjölbreyttastar 

námsaðstæður og stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið. Enn fremur er talað um að í 

starfinu felist að viðhalda áhuga nemenda á námi og veita þeim leiðsögn á sem fjölbreyttastan 

hátt með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Síðast en ekki síst er það einnig hlutverk kennarans 

að leitast við að virkja nemandann í eign námi og stuðla að þroska hans og velferð (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Eins og sjá má á lýsingunni hér að ofan á starfi kennarans er þarna um ærið starf að ræða 

og margir hafa spurt í gegnum tíðina hvað það sé sem virkar í kennslu (Wiliam, 2013). 

Sannleikurinn er að ekki er um neina töfralausn að ræða og hefur það einna helst að gera með 

að ólíkar aðferðir henta ólíkum kennurum (Hafþór Guðjónsson, 2005; Wiliam, 2013). Leach og 

Scott (2002) segja t.a.m. persónulega eiginleika kennarans vega þyngra en kennsluaðferðina 

sjálfa og það sé í raun undir kennaranum komið og hans persónueinkennum hvort 

kennsluaðferð virki eða ekki. Rannsóknir á kennsluháttum geta þó gefið kennurum 

vísbendingar um hvaða þræði er vert að kanna og tileinka sér (Wiliam, 2013) en mikilvægt er 

að kennarar séu sífellt að velta fyrir sér kennsluháttum sínum, hvað þeir geri og hvað virkar en 
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það eykur líkurnar á gæða skólastarfi (Hafþór Guðjónsson, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2015; Wiliam, 2013).  

2.6.1 Valdefling  

Hér á landi og víðar hefur sú sýn á nemandann að hann sé virkur þátttakandi í eigin námi verið 

að sækja á en þær hugmyndir má rekja til hugsmíðahyggju (e. constructivism) (Hafþór 

Guðjónsson, 2012; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Mikilvægt er að huga að 

valdeflingu nemenda, að efla nemandann í eigin námi (Hafþór Guðjónsson, 2010; Spencer og 

Juliani, 2017; Tomlinson, 2014). Tomlinson (2014) hefur haldið því fram að mikilvægt sé að 

kennari og nemendur skipuleggi námið saman og Spencer og Juliani (2017) ítreka mikilvægi 

þess að nemendur eignist hlutdeild í eigin námsferli. Það sé hlutverk kennara að kenna í þágu 

nemenda og að veita þeim tækifæri til að gera námið að sínu en það viðhorf er einnig áberandi 

í skrifum Hafþórs Guðjónssonar (2005, 2010, 2012). Með því að gefa nemendum val og færa 

þeim ábyrgð, leyfa þeim að kanna og skapa eru meiri líkur á að nemandinn verði virkur í eigin 

námi (Spencer og Juliani, 2017). 

Hlutverk kennarans sem leiðtoga felur í sér að hvetja nemendur áfram og að virkja þá í 

námsferlinu (Hafþór Guðjónsson, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015; Tomlinson, 2014). 

Með hvatningu er kennurum unnt að koma nemendum lengra í námi og líklegra er að 

nemendur verði virkir í námsferlinu (Tomlinson, 2014). Þá er sá orðaforði sem kennarar temja 

sér mikilvægur, en sú orðræða er árangursríkust sem hvetur nemendur áfram og fullvissar 

nemendur um að það sé í lagi að gera mistök og að gefast ekki upp (Willingham, 2009). Þá er 

einnig mikilvægt að kennarar fylgi nemendum í gegnum námsferlið og styðji þá í 

þrautalausnum og hvetji þá til þrautseigju og að hafa trú á eigin getu (Spencer og Juliani, 2017). 

Ein einkenni góðrar kennslu endurspeglast einmitt í viðhorfum nemenda til mistaka en þegar 

nemendur verða óhræddari við að gera mistök hafa þeir mögulega áttað sig á að það er 

reynslan og þrautseigjan sem skilar þeim árangri (William, 2013). 

2.6.2 Kennarastarfið í ljósi rannsókna 

Þó hugmyndir íslenskra kennara um hlutverk þeirra í námi og starfi með börnum einkennist af 

því að virkja nemandann í námi, að hann sé þátttakandi í eigin námi, efla gagnrýna hugsun 

o.s.frv. þá er ekki víst að þær hugmyndir séu farnar að setja mark sitt á kennsluhætti í 

íslenskum skólum (Hafþór Guðjónsson, 2012). Rannsóknir á íslensku skólastarfi benda fremur 

til þess að hér á landi séu viðhafðir fremur einhæfir kennsluhættir (Birna Sigurjónsdóttir, 2015; 

Hafsteinn Karlsson, 2009).  

Í rannsókn, þar sem bornir voru saman kennsluhættir í íslenskum og finnskum 

grunnskólum, veturinn 2006–2007, benda niðurstöður til að hefðbundnir kennsluhættir séu 

ríkjandi, í þeim skólum sem tóku þátt, í báðum löndum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Athygli 
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vekur í þessari rannsókn að íslenskir kennarar virðast styðjast við færri kennsluaðferðir í 

kennslu sinni en þeir finnsku og þeir virðast að sama skapi sjaldnar styðjast við 

kennsluleiðbeiningar. Líkur eru á að hið fyrra, færri kennsluaðferðir, sé afleiðingar þess síðara, 

að notast við kennsluleiðbeiningar. Þessi niðurstaða kemur bæði fram í vettvangsathugunum 

í skólunum sem og samræðum við kennarana. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir á kennsluháttum í íslenskum skólum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Nýrri rannsókn, 

gerð á kennsluháttum í grunnskólum í Reykjavík á árunum 2007–2013, gefur svipaða mynd. 

Niðurstaða þeirrar rannsóknar er að mikið vanti upp á til að uppfylla kröfur aðalnámskrár 

grunnskóla 2013 um fjölbreytta kennsluhætti. Þar er einnig talið umhugsunarefni að markviss 

samvinna nemenda og sjálfstæði þeirra í námi fái lítið rými innan skólastarfsins, en hvoru 

tveggja á að einkenna nám nemenda og er hluti af þeirri lykilhæfni sem nemendur eiga að 

tileinka sér samkvæmt aðalnámskrá (Birna Sigurjónsdóttir, 2015). 

Kennsluhættir virðast samofnir menningunni sem er líklega ástæðan fyrir því að skólastarf 

breytist hægt (Hafþór Guðjónsson, 2012). Skýringuna má ef til vill finna í kennslufræðum 

sjálfum, sem er svolítið hjákátlegt ef maður hugsar um það. Við byggjum nýja þekkingu á því 

sem við þegar vitum og við leitum í það sem er kunnuglegt. Þess vegna hættir kennurum til að 

kenna eins og þeim sjálfum var kennt. Sú hefð eða menning sem fylgir kennslu og 

kennsluháttum liggur svo djúpt í menningu samfélaga að það virðist þurfa heilmikið átak til að 

innleiða nýja kennsluhætti og áherslur í skólastarfi (Hafþór Guðjónsson, 2012). Erlendar 

rannsóknir á kennaramenntun benda t.d. til að forhugmyndir kennaranema um nám og 

kennslu séu ansi lífseigar, jafnvel svo að kennaranámið nái ekki að breyta kennsluháttum 

þeirra þegar þeir halda svo út í kennarastarfið (Hafþór Guðjónsson, 2012). Ýmislegt bendir þó 

til að þær kennslufræðilegu áherslur sem settar eru í námi kennaranema hafi áhrif á 

kennsluhætti þeirra síðar meir og er hugsmíðahyggjan þar hlutskörpust (Wideen, Mayer-Smith 

og Moon, 1998).  

2.6.3 Kennarar og skólaþróun 

Breytingar innan skóla virðast oft vera hægar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015) og starfsemi 

þeirra svipuð frá ári til árs (Walker og Soltis, 2009). Breytingar verða þó á námskrám en 

breytingarnar eru eins og áður sagði, hægar. Þegar kemur að umbótum skiptist fólk í flokka. Á 

meðan sumir fagna umbótunum vilja aðrir hunsa þær sem veldur ákveðinni togstreitu og er ef 

til vill það sem stendur skólakerfinu helst fyrir þrifum (Walker og Soltis, 2009).   

Kennarar og skólastjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í skólaþróun og mikilvægt er að 

taka mið af þekkingu og reynslu kennara þegar kemur að breytingarstarfi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2015).  Það hefur sýnt sig að framfarir og breytingar á innra starfi skóla 

ganga verr og hægar fyrir sig, ef þær hafa ekki þýðingu fyrir kennarana sjálfa (Sigrún 
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Aðalbjarnardóttir, 2015). Þá eru það þættir eins og menntunarsýn kennara (starfskenning) 

sem felur í sér þau gildi sem kennarar starfa eftir, markmið og kennsluhætti auk ánægju í starfi 

sem hafa áhrif á skólaþróun (Day, 2004). Kennarar hafa jafnan mesta innsýn í það hvað það er 

sem þarf til að skapa uppbyggjandi og merkingarbæra reynslu fyrir nemendur sína (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2015). Walker og Soltis (2009) árétta einnig mikilvægi kennara og segja þá 

stærstu breytuna þegar kemur að því að koma breytingum innan skólakerfisins til leiðar. Valdið 

sé í þeirra höndum og þeir stýri því í raun hvort námskránni sé fylgt eða ekki. Þeir tala einnig 

um að kennarar séu lykillinn að þeirri menntun sem komandi kynslóðir hljóta og nefna fjórar 

leiðir til að vinna með umbætur í skólakerfinu. Í fyrsta lagi að taka þeim fagnandi, í öðru lagi 

að vinna gegn þeim, í þriðja lagi að laga sig að þeim og í fjórða lagi að hunsa þær með öllu. 

Mér hugnast best þriðja tillagan sem felur í sér að kennarar taki ígrundaða afstöðu til umbóta 

en Walker og Soltis (2009) álíta að það stuðli að því að skólar öðlist ákveðna sérstöðu og geti 

byggt á því sem þeir þekkja eða hafa brennandi áhuga á. Þeir benda einnig á að þegar kemur 

að umbótum skuli maður ávallt hafa ákveðna þætti í huga t.a.m. að þær eru gerðar með það 

fyrir augum að bæta skólastarf og að sé mikilvægt að horfa á þær út frá sjónarhorni 

fagmannsins.  

Þó margir kennarar stuðli í reynd að umbótum og leggi metnað í starf sitt þá fá þeir kannski 

ekki nægilegt rými, hvorki kerfislega né hugmyndafræðilega (Hafþór Guðjónsson, 2010) til 

þess að blómstra í starfi. Það að gefa kennurum aukið vald sé ein besta leiðin til umbóta 

(Sahlberg, 2016). Walker og Soltis (2009) halda fram að hluta vandamálsins megi rekja til þess 

þegar tillögur að umbótum koma ofan frá, betra sé að hafa kennara með í ráðum. Tyack og 

Cuban (1995) taka í sama streng og vara við miðstýringu því umbætur sem boðaðar séu af 

yfirvöldum verði að vera sveigjanlegar svo hægt sé að aðlaga þær að aðstæðum á hverjum 

stað. Kemmis og félagar (2014) halda því aftur á móti fram að umbætur séu ekki háðar 

kennurum, ábyrgðin liggi hvorki hjá kennurum eða nemendum heldur sé raunin sú að 

skólahald í heiminum hafi lítið breyst frá því á 19. öld. Enn beri það svip frá samfélagi þess 

tíma. Vissulega hafi orðið breytingar en skólar 21. aldarinnar séu að glíma við sömu áskoranir 

og á öldum áður (Kemmis o.fl., 2014). Kemmis og félagar telja líkt og Trilling og Fadel (2009) 

að ef rótækar breytingar eigi að verða í skólakerfinu þurfi að verða breyting á því öllu. Ekki 

bara á nokkrum sviðum. Jarðvegurinn sé til staðar, við sem manneskjur og það félagslega 

mynstur sem við þekkjum og það samfélag sem við búum í sé jarðvegurinn. Breyturnar séu til 

staðar en til að fylgja að fullu þeim kröfum sem 21. öldin þarfnast verði að verða breytingar á 

þeim hugsunarhætti sem hefur einkennt hugsunina í kringum skólahald. Við getum ekki breytt 

starfsháttum án þess að breyta öðrum þáttum sem varða samfélagsleg málefni. Við verðum 

að breyta því hvernig við hugsum og hvernig við framkvæmum (Kemmis o.fl., 2014; Trilling og 

Fadel, 2009). Hafþór Guðjónsson (2012) hefur fjallað talsvert um hugarfar og menntun en 
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hann segir hefðina vera það sem við þurfum að brjótast út úr og álítur aðalnámskrá grunnskóla 

2013 styðja við þá hugsun. Þar sé menntun sett í forgrunn og virk þátttaka nemenda í 

fjölbreyttum námsathöfnum talin lykilatriði fyrir þroska þeirra og færni. 

2.6.4 Menntasýn eða starfskenning 

Þó víða séu til lýsingar á hlutverki kennara er það fyrst og fremst kennarinn sjálfur, sýn og 

viðhorf hans sem skipta máli þegar allt kemur til alls. Það eru viðhorf hans til náms, sýn á 

nemendur og kennsluhættir sem gegna lykilhlutverki (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Hafþór 

Guðjónsson, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2015) kýs að 

kalla þessa sýn, menntasýn sem hún segir birtast í fagmennsku kennara í daglegu starfi þeirra. 

Hugtakið starfskenning eða fagleg starfskenning hefur einnig verið notað hér á landi um 

hugmyndir kennara um eigið starf (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir).  

Ýmsir fræðimenn álíta að ein afleiðing miðstýrðs skólakerfis sé að kennarar taki síður af 

skarið og það starf sem fram fari innan skólanna sé ekki kennslufræði sem sé mörkuð af 

kennurum eða skólastjórnendum. Kennarar hafi þess vegna mismikla trú á því sem þeim er 

gert að framkvæma (Apple og Jungck, 1992; Fullan, 1993; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Rannsóknir sýna að umræða kennara og ígrundun á eigin starfi leiði til faglegri umræðu og 

meiri skilvirkni sem færi starf þeirra á annað plan (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Hafdís 

Guðjónsdóttir (2004) komst að þeirri niðurstöðu að kennarar eigi almennt auðvelt með að 

fjalla um það starf sem fer fram innan kennslustofunnar en eigi erfiðara með að tengja það 

faglegri þekkingu sinni og setja það í stærra samhengi. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu 

að þegar kennarar ígrunduðu starf sitt og mótuðu eigin starfskenningu, fengju þeir aðra sýn á 

starfið eða hlutverk sitt sem fagfólk.   
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3 Aðferð og aðferðafræði 

Í þessum kafla segi ég frá starfendarannsóknum og ástæðum þess að ég valdi þá 

rannsóknaraðferð. Einnig fjalla ég stuttlega um framkvæmd rannsóknarinnar og um öflun og 

úrvinnslu gagna. Við gagnaöflun notaðist ég við eigindlegar aðferðir en ég notaðist einnig við 

megindlegar aðferðir í formi staðlaðra lesskilingsprófa en niðurstöður þeirra túlkaði ég með 

eigindlegum aðferðum.   

3.1 Aðferðafræði 

Sú aðferðarfræði sem liggur að baki rannsókninni er starfendarannsókn. Mér þótti sú aðferð 

hentug þar sem tilgangur minn var að bæta skólastarf skólans, gera það markvissara og í takt 

við nýja tíma. Markmið mitt var að rýna í eigin starfhætti  og það ferli sem á sér stað þegar um 

breytingarstarf ræðir og kanna hvort breyttir kennsluhættir hefðu eflandi áhrif á nemendur.  

Rannsóknarspurningin var:  Hvernig vinn ég með samkennurum mínum að því að innleiða 

verkefnamiðaða kennsluhætti í unglingadeild skólans?  

3.1.1 Starfendarannsóknir 

Markmið starfendarannsókna er ekki endilega að staðfesta fullyrðingar heldur fremur að 

reyna að öðlast meiri skilning á því sem fram fer innan skólans eða kennslustofunnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Tilgangur þeirra er m.a. að koma með lausnir eða hugmyndir að því 

hvernig megi bæta skólastarfið og það er rannsakandinn sjálfur sem metur gildi niðurstaðna. 

Markmið þeirra lýtur sömuleiðis ekki að því að finna staðfestingu eða vera lausn vandamála 

heldur fremur að stuðla að skólaþróun og umbótum (Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2008; Kincheloe, 2006). Starfendarannsóknir geta 

verið góð leið til að miðla þekkingu, rannsaka eigin kennslu út frá fræðilegum sjónarmiðum og 

að auki til að halda þekkingu á lofti, koma henni á framfæri og þróa hana áfram (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Þar sem rannsóknin miðaði að því að kanna áhrif breyttra kennsluhátta 

og hvaða áhrif það hafði á starfið reyndist starfendarannsókn tilvalinn kostur.  

Tilgangur starfendarannsókna er ekki hvað síst að laða fram hina duldu námskrá eða þá 

þekkingu sem einstakir kennarar eða skólar búa yfir þannig að hún megi gagnast fleirum í þágu 

nemenda (Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff og Whitehead, 2005). Það sem einkennir þær 

einna helst og aðgreinir þær frá öðrum rannsóknum er að rannsakandinn einblínir á sjálfan sig 

og starfshætti sína. Þær geta verið með ólíku sniði t.d. getur rannsakandinn staðið einn og sér 

að rannsóknum á eigin starfi en algengara er að hann sé í samstarfi við fleiri. 

Starfendarannsóknir ganga oft út á það að kennarar skoði eigin kennslu t.a.m. hvernig ákveðin 

kennsluaðferð virkar í kennslu og kanna hvort hún sé árangursrík (Hafþór Guðjónsson, 2011; 
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McNiff og Whitehead, 2005). Rannsóknargögn eru afar mikilvæg í starfendarannsóknum. Þau 

eru heimild um ákveðna þróun eða breytingar á ferli sem á sér stað á tilteknum tíma (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; McNiff og Whitehead, 2005). Þau gögn sem aflað er gefa mynd af því 

sem gerist á meðan á rannsókninni stendur og eru greind út frá rannsóknarspurningu og 

markmiði rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Licthman, 2013).  

Starfendarannsóknir eru mikilvægar sem skráning á starfsþekkingu skólafólks og  starfinu 

sem fram fer innan skólastofunnar (Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 

Hafþór Guðjónsson, 2011). Það starf sem þar fer fram er missýnilegt og því hætt við að 

starfsþekking hverfi með kennurum þegar þeir hætta störfum.  Tilgangur starfendarannsókna 

er að bæta, miðla og byggja upp þekkingargrunn kennara og stuðla að bættri menntun. 

Skráningin á störfum kennara eða því sem fram fer í skólastofunni er eitt af því sem gerir þetta 

rannsóknarsnið mikilvægt og er liður í því að efla og viðhalda skólaþróun (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn, ásamt mér, voru 21 nemandi í 8. bekk sem ég hef haft umsjón 

með frá því í ágúst 2018, við upphaf rannsóknar. Í árganginum eru 66 nemendur og er 

árganginum skipt upp í þrjár bekkjardeildir. Auk mín eru tveir umsjónakennarar, einn 

fagkennari og stuðningsfulltrúi sem koma að árganginum. Þar sem kennarar í árganginum 

vinna í teymiskennslu urðu þeir óbeinir þátttakendur í rannsókninni og var munnlegt 

samkomulag gert við þá um þátttöku. Í unglingadeildinni starfa tíu aðrir kennarar sem sátu 

rýnifundi í tengslum við breytingastarfið auk deildarfunda þar sem umræða um starfsemina 

fór gjarnan fram og var einnig fengið munnlegt samþykki þeirra til að skrá niður hugleiðingar 

mínar af þeim fundum. Teljast þeir þá einnig til óbeinna þátttakenda. Skriflegt samþykki var 

fengið hjá skólastjóra fyrir rannsókninni og samskonar bréf var sent til foreldra þar sem óskað 

var eftir skriflegu samþykki. Í bréfunum var markmiðum rannsóknar lýst og tilgangi.  Skriflegt 

leyfi fékkst fyrir alla nemendur bekkjarins. Nemendum var einnig sagt frá rannsókninni og 

þeim gefin kostur á að taka ákvörðun um þátttöku og þeim gerð grein fyrir eðli og tilgangi 

rannsóknarinnar.  

3.3 Gögn og gagnagreining 

Þar sem starfendarannsóknir snúast um þróun á eigin starfi þótti mér mikilvægt að greina 

stöðuna eins og hún birtist mér í upphafi rannsóknar, rýna í ferlið á meðan á henni stóð og að 

síðustu leggja mat á ferlið. Gagnaöflun jafnt og þétt yfir tímabilið og greining á gögnum er því 

lykilatriði (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) til að fá sem skýrasta mynd af ferlinu. Við gagnaöflun 

rannsóknarinnar studdist ég við þann fræðiramma sem mótar mína starfskenningu auk þess 
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sem ég hafði til hliðsjónar þá sýn sem kennarar í unglingadeild skólans lögðu af stað með í 

upphafi breytingarstarfsins og nefndar eru í inngangi. Í upphafi rannsóknar setti ég mér 

markmið út frá starfskenningu minni sem mér hefur þótt nauðsynlegt að glugga í af og til til 

að minna mig á hvert ég stefni og fyrir hvað ég tel mig standa fyrir. Hið stöðuga faglega samtal 

við samstarfsfélaga mína reyndist mér góð gagnagreining og fékk mig til að endurskoða og 

hugsa hluti í öðru ljósi.  

3.3.1 Gögn 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir þau gögn sem ég safnaði á rannsóknartímabilinu. 

 

Tafla 1. Gagnagrunnur rannsóknar. 

Gögnin eru af ýmsum toga og eiga að gegna því hlutverki að varpa sem bestu ljósi á það starf 

sem fram hefur farið í vetur.  

3.3.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst með skráningu í rannsóknardagbók í ágúst 2018 og skrifaði ég í hana jafnt 

og þétt allan veturinn auk þess að safna öðrum gögnum. Í leit minni að svari við 

rannsóknarspurningunni reyndi ég eftir fremsta megni að safna sem fjölbreyttustum gögnum, 

í máli og myndum, til að fá sem skýrast svar við spurningum mínum.  

Rannsóknardagbókin varð stærsti þátturinn í gagnaöflun minni en í hana skráði ég 

hugleiðingar í tengslum við kennslu- og kennslufræði, ráðstefnur og fyrirlestra, markmið og 

leiðir tengd eigin starfskenningu, vettvangsnótur úr kennslustundum, samtöl við nemendur og 

spurningar sem vöknuðu af þeim samræðum. Einnig skráði ég hjá mér punkta eftir samtöl við 

samstarfsfólk og eftir fundi í tengslum við breytingastarfið.   
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Ég tók ljósmyndir yfir allt tímabilið af verkefnum nemenda en vegna nýrra 

persónuverndarlaga lét ég það vera að taka margar myndir af nemendum og eru myndirnar 

því helst af starfseminni sjálfri. Ég tók einnig ljósmyndir og afrit af sjálfsmati nemenda og mati 

sem þau unnu með foreldrum sínum.   

Ég hélt vel utan um allar kennsluáætlanir vetrarins og passaði mig á að hafa þær ítarlegri 

en ég hefði annars gert til þess að gleyma örugglega ekki atriðum sem gætu skipt máli fyrir 

rannsóknina. 

Í lok rannsóknartímabilsins tók ég rýnihópsviðtal (e. focus group) annars vegar við 10 

nemendur af þeim 21 sem voru í rannsóknarhópnum og hins vegar við 8 samstarfsfélaga mína 

í unglingadeild af 11. Viðtal mitt við nemendur var 34 mínútur að lengd og um 10 blaðsíður að 

lokinni afritun. Í viðtalinu, sem var hálf-opið (e. semi-structured) var notast við 

spurningaramma (sjá viðauka Á). Ég lagði upp með að andrúmsloftið væri afslappað og að 

nemendum gætu sagt sína skoðun. Viðtalið miðaði að því að greina upplifun og skoðun 

nemenda af breytingarstarfinu, skipulagi og námsframvindu. Í vali á viðmælendum gætti ég 

þess að velja nemendur sem gæfu breiða sýn á starfið og hefðu ólíkar þarfir í námi. Mér þótti 

það einnig áskorun fyrir nemendur að mætast með ólíkar skoðanir sem þeir þyrftu að 

rökstyðja. Mér lék einnig forvitni á að vita hvort einhverjir yrðu ráðandi í viðtalinu eða hvort 

ólíkar raddir myndu heyrast. Viðtal mitt við samstarfsfólk mitt var opið viðtal og heldur 

óformlegra en viðtal mitt við nemendur en ég fékk leyfi fyrir upptökum á síðasta fundi 

skólaársins. Á fundinum var farið yfir starf unglingadeildar og ákvarðanir teknar um 

framhaldið. Upptakan varð 64 mínútur að lengd og 26 blaðsíður að lokinni afritun. Til 

grundvallar uppgjörinu lágu spurningar frá deildarstjóra (sjá viðauka B) en orðið var annars 

gefið frjálst. 

3.4 Gagnagreining 

Það má segja að gagnagreiningin hafi byrjað um leið og viðfangsefnið var ákveðið í ágúst 2018, 

í raun áður en fyrstu orðin voru skráð í rannsóknardagbók. Gagnagreining í 

starfendarannsóknum getur verið ýmis konar en hún byggir fyrst og fremst á ígrundun og 

sjálfsrýni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) það fann ég vel og stóð mig gjarnan að því að hugsa um 

rannsóknina. Ég var ósjálfrátt kominn í stellingar og fór að hugsa starfið, gjörðir mínar og orð 

út frá þessum vinkli sem tekinn hafði verið í rannsókninni og ég var alltaf með hugann við 

viðfangsefnið.  

Hin eiginlega gagnagreining fór ekki fram fyrr en öllum gögnum og tilskildum leyfum hafði 

verið aflað í apríl 2019 en ég var farin að greina þemu í rannsóknardagbókinni heldur fyrr. Það 

varð án efa til þess að ég veitti ákveðnum atriðum meiri athygli en ella en hvort ég hafi ef til 

vill með því komið í veg fyrir að fleiri þræðir birtust í rannsóknardagbókinni er ómögulegt að 
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segja. Í það minnsta hef ég kafað dýpra í ákveðna þætti en ég hefði annars gert og fannst ég 

að mörgu leyti fá staðfestingu ýmissa spurninga sem hjá mér höfðu vaknað. Mér þykir dálítið 

vænt um að ég hafi farið þá leið í ljósi þeirra vinnubragða sem ég hef verið að innleiða með 

nemendum mínum í vetur. Að fara yfir minna efni, en kafa dýpra. 

Starfendarannsóknir hafa fengið á sig gagnrýni fyrir að vera ekki nægilega trúverðugar. Því 

er mikilvægt að vanda til og tengja niðurstöður fræðilegum grunni sem byggður er á þekkingu 

á kennslu og uppeldisfræði (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í ljósi þessa gætti ég þess að skrá 

dagsetningar nákvæmlega og passa upp á að gögnin sem ég aflaði væru ítarleg. 

3.4.1 Þemagreining  

Aðferðin sem ég notaði við greiningu gagna byggir á hugmynd Marilyn Lichtman (2013) um 

þemagreiningu (e. identifying themes). En samkvæmt henni snýst gagnagreining m.a. um að 

greina þemu og að segja frá (e. storytelling). Þemagreining er samkvæmt henni ferli eða aðferð 

sem er notuð til að greina megin þemu í rannsóknargögnum. Sem skema fyrir 

greiningavinnuna notast Lichtman við líkan sem hún kallar C-in þrjú (e. the three Cs of analysis) 

en þau standa fyrir, from coding to categorizing to concepts sem gætu í íslenskri þýðingu orðið 

frá lyklun til flokkunar að hugtakamyndun. Greiningarferlið gengur út á að lesa yfir 

rannsóknargögnin og greina þá þætti eða þemu sem eiga erindi við rannsóknina, síðan eru 

þemun flokkuð eftir mikilvægi eða líkindum og að síðustu fundin hugtök sem ná yfir flokkana. 

Fjöldi hugtaka er háður stærð gagnasafnsins en æskilegt er að þau verði ekki fleiri en sjö 

(Lichtman, 2013). Tilgangur hugtakanna er að draga fram þemu sem varpa ljósi á tilgang 

rannsóknarinnar og gefa skýrari svör við rannsóknarspurningunni.  

Við greiningu gagna gegndi rannsóknardagbókin stærstu hlutverki en í hana hef ég skráð 

frá ágúst 2018. Í henni er að finna ýmislegt er varðar ferli breytingastarfsins eins og 

hugleiðingar eftir ýmiskonar fundarsetu s.s. föstudagsfundi deildarinnar, deildarfundi, 

teymisvinnu og undirbúning. Þar er einnig að finna ýmsa þræði er varða kennsluhætti mína, 

kennslustundir, samræður við nemendur og hvert skal stefna. Í rannsóknardagbókinni eru 

greinagóðar upplýsingar um þann vettvang sem rannsóknin fer fram á og þær breytingar sem 

orðið hafa á kennsluháttum mínum og vinnubrögðum og viðbrögðum nemenda. Þær má finna 

bæði í formi vettvangsglósa úr kennslustundum og lýsingum á óformlegum samtölum við 

samstarfsfólk og nemendur. 

Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbókin var þemagreind eftir aðferð Marilyn Lichtman (2013) eins og hér er lýst 

ofar í kaflanum. Ég las rannsóknardagbókina ítrekað og skráði hjá mér orð og orðasambönd 

sem mér þóttu einkenna skrif mín. Ég stóð mig einnig að því margoft að hugsa um 

rannsóknardagbókina og byggja brýr í huganum og reyna að finna einhverja samsömun milli 
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þess sem ég hafði skrifað. Auk þess sem heiti ritgerðarinnar kom til mín í hugleiðingum mínum 

um rannsóknardagbókina. Ég fann það því vel í gegnum þetta ferli hvað ígrundun er stór þáttur 

í greiningarvinnunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Sum þemun voru augljós og auðfundin og ég hafði jafnvel verið búin að greina sum þeirra 

um miðjan vetur og fór þá að veita þeim meiri athygli. Önnur þemu voru ekki eins 

auðgreinanleg.  Ég varð þess fljótt vör að ákveðna mánuði í dagbókinni átti ég erfiðara með að 

lesa yfir en aðra og nokkrum sinnum yfir veturinn virðist hafa orðið uppgjör innan deildarinnar. 

Ég fann það að rannsóknardagbókin hjálpaði mér að halda einbeitingunni við breytingarstarfið 

og gefast ekki upp. Ég gluggaði margoft í hana í þeim tilgangi að fá innblástur þegar mér fannst 

umhverfið ekki vera nægilega hvetjandi.  

Orðin og orðasamböndin greindi ég svo sérstaklega með því að draga saman það sem mér 

þótti bera með sér líkindi og þannig urðu til lyklar sem ég greindi í þemu og loks hugtök. 

Þau þemu sem ég greindi í rannsóknardagbókinni voru eftirfarandi: 

• Verkefnin í framkvæmd 

• Tilgangur  

• Uppgjör  

• Út fyrir þægindarammann 

Ég mun svo fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar út frá þemunum til að varpa ljósi á þá 

þræði sem birtust í rannsóknargögnum mínum og segja ákveðna sögu. 

Verkefni nemenda, ljósmyndir og stundatafla 

Verkefni nemenda og ljósmyndir voru ekki greind sérstaklega en nýtt sem dæmi til að sýna 

mögulegar framfarir, starfsemina í kennslunni, varpa ljósi á kennsluhætti og breytingar á 

vettvangi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011) en einnig til að útskýra betur eða styðja við það sem 

skrifað er þegar það á við.  

Stundatöfluna ræddi ég í viðtali við nemendur til að fá álit þeirra á hvaða fyrirkomulag 

hentaði þeim best. Það er mikilvægt að nemendur finni að þeir hafi áhrif á nám sitt og að álit 

þeirra skipti máli sem eykur líkurnar á að nemendur séu virkari í ferlinu (Larmer, 2018).  

Kennsluáætlanir og verkefni 

Kennsluáætlanir í kringum verkefnin urðu til jafnt og þétt yfir skólaárið. Um miðjan maí 

héldum við kennararnir í unglingadeildinni óformlega málstofu fyrir hvert annað þar sem hver 

árgangur var með kynningu á þeim verkefnum sem unnin höfðu verið yfir veturinn. Þar fórum 

við yfir verkefnin og mátum hvað hafði gengið vel og hvað hefði mátt betur fara.  Við höfðum 

svipað fyrirkomulag í nóvember 2018 en með óformlegri hætti. Á þennan hátt gafst öllum færi 

á að segja frá reynslu sinni og láta í ljós skoðanir sínar (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 
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Guðjónsdóttir, 2010) sem er mikilvægt til að fá ólíka sýn á starfið. Þessir uppgjörsfundir 

reyndust okkur hvatning og það var mál manna að það hefði verið gott að fá sýn einhvers utan 

árganganna á starfsemina. Markmiðið var að skoða hvernig teymunum hefði gengið að 

samþætta námsgreinar og tengja verkefnamiðuðum kennsluháttum, hvort við hefðum mætt 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár auk þess sem við ræddum hvernig lykilhæfnin hefði fléttast inn 

í starfið. Til að meta hvort hæfniviðmiðum hefði verið mætt var notast  við skjal frá Ingva 

Hrannari Ómarssyni (2018) sem hann hannaði og kallar Að vinna eftir markmiðum en ekki 

námsbókum - gjöf ársins til kennara. 

Viðtöl 

Í lok maí tók ég viðtal við nemendur í rýnihóp þar sem nemendum gafst færi á að láta í ljós 

skoðanir sínar á breyttum kennsluháttum í unglingadeildinni. Viðtöl við nemendur gefa oft 

góða sýn á viðhorf þeirra til náms (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Viðtalið hljóðritaði ég og skráði 

síðan  í tölvu og bar niðurstöður saman við þemun sem ég hafði greint í rannsóknardagbókinni 

eftir aðferð Litchman (2013). Til hliðsjónar hafði ég einnig ljósmyndir og afrit af sjálfsmati 

nemenda. Sjálfsmatið unnu nemendur annars vegar í febrúar og svo aftur um miðjan maí. 

Matið var byggt á lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla (2013) og ætlað að varpa ljósi á stöðu 

nemenda. Sjálfsmatið var liður í lokamati fyrir vitnisburði vetrarins og í gegnum það gafst mér 

tækifæri á að sjá hugleiðingar nemenda um sjálfa sig sem námsmenn og  einnig til að meta 

framfarir, áhuga og virkni þeirra. 

Viðtalið við nemendur reyndist góð viðbót við þau rannsóknargögn sem ég hafði þegar 

aflað og þar komu fram sjónarhorn sem mig hefði ekki órað fyrir að þau væru fær um að greina. 

Þau tóku uppátæki mínu einnig mjög alvarlega en nemendur mínir hafa verið spenntir fyrir því 

að fá að vera þátttakendur í þessari rannsókn. Þau lögðu sig fram við að vera málefnaleg, 

skiptust á að tala og hlustuðu á hvert annað. 

Í byrjun júní hljóðritaði ég fund í unglingadeildinni þar sem starf vetrarins var gert upp og 

stefnan mótuð fyrir komandi skólaár. Til samanburðar nýtti ég mér hugleiðingar mínar úr 

rannsóknardagbók frá fundum sem haldnir voru reglulega yfir skólaárið. Tilgangur rýnihópa er 

samkvæmt Hafþóri Guðjónssyni (2011) sá að gefa rannsakendum tækifæri á að kanna eigin 

starfsvettvang innan frá. Þetta tel ég mikilvægt atriði þar sem hugmyndir fólks sem vinnur 

mjög náið saman hættir til að verða svipaðar. Á þeim forsendum var það mér mikilvægt að 

víkka sjóndeildarhringinn út fyrir teymið mitt. Ég fór eins með hljóðupptökuna af fundi kennara  

og með viðtalið við nemendur, flokkaði það eftir þemum til frekari greiningarvinnu og bar það 

saman við það hugtakasafn sem safnast hafði frá öðrum gögnum. 

Orðarún - lesskilningspróf 
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Lesskilningsprófið Orðarún var lagt fyrir nemendur í lok apríl og í framhaldinu athugað hvað 

niðurstöður sýndu varðandi ályktunarhæfni og lesskilning umsjónarnemenda minna. Prófið er 

hentugt að því leyti að það er sérstaklega hannað með ólíkar spurningagerðir í huga t.d. 

spurningar sem kanna ályktunarhæfni nemenda sem er spurningagerð sem vekur sérstakan 

áhuga minn og var megin ástæða þess að ég ákvað að kanna niðurstöður þess. Fyrir lágu 

niðurstöður bekkjarins úr Orðarún fyrri ára en ég skoðaði hvort sýnilegar framfarir væru frá 

því í nóvember 2018.  Gögn í endurliti eða afturvirk gögn (e. retrospective data) (Dalmau og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2017) teljast til sögulegra upplýsinga en með þeim eru gögn sem þegar 

liggja fyrir skoðuð og borin saman við t.d. ný gögn eða upplýsingar. Tilgangurinn er að greina 

tengsl með tilliti til langtímabreytinga en greining á viðeigandi gögnum er mikilvæg til að ná 

fram skilningi í stærra samhengi (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2017).  

Notkun á mælitækjum í formi prófa fellur undir megindlegar aðferðir (e. quantitative 

method) og eru megindlegar rannsóknaraðferðir notaðar til að safna tölulegum gögnum. Þær 

gagnast vel til að fá yfirlit um tiltekið svið, þær er hægt að vinna á skömmum tíma og þær eru 

hentugar til samanburðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Prófin voru ekki nýtt í þeim tilgangi 

að alhæfa um tiltekinn hóp heldur að fá fjölbreyttari sýn á niðurstöður. Ég fór yfir prófin 

samkvæmt þeim leiðum sem gefnar eru um fyrirlögn prófanna og skráði inn í þar til gert skjal 

þar sem fjöldi réttra svara eru skráð. Ég skoðaði sérstaklega þær spurningar sem flokkast sem 

spurningar sem meta ályktunarhæfni og bar þær saman við niðurstöður hópsins frá því í 

nóvember. Eins bar ég saman heildarniðurstöðu prófanna með tilliti til þess hversu margir 

nemendur flokkuðust innan mjög slakt, slakt, meðal og framúrskarandi á hvoru prófi.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Í þessum kafla verður farið yfir siðferðileg atriði sem höfð voru í huga við undirbúning 

rannsóknar og framkvæmd. 

Fyrir rannsókninni var fengið leyfi hjá skólastjórn, samstarfskennurum, foreldrum og 

nemendum auk þess sem rannsóknin var tilkynnt til persónuverndarfulltrúa bæjarfélagsins. 

Allir aðilar fengu greinagóðar upplýsingar um hvað fælist í þátttöku rannsóknarinnar, tilgangi 

hennar og markmiði. Rætt var bæði við nemendur og skólastjórnendur og skriflegt samþykki 

fengið fyrir rannsókninni. Þar sem þátttakendur rannsóknarinnar voru grunnskólanemendur 

var óskað eftir skriflegu samþykki forráðamanna þeirra. Ítarlegt bréf var sent til forráðamanna 

í tölvupósti þar sem rannsókninni, tilgangi hennar og markmiði var lýst. Í kjölfar kynningar á 

rannsókninni voru fengin staðfest leyfi forráðamanna fyrir þátttöku. Áhersla var lögð á að 

nemendur gætu tekið ákvörðun um þátttöku í rannsókninni. Með því var verið að huga að 

þáttum í tengslum við sjálfræðisregluna en í henni felst að lögð er áhersla á virðingu fyrir 

einstaklingnum og eflingu sjálfræðis hans (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).  
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Í rannsókninni var gengið út frá þeirri meginsiðareglu að rannsóknin skaðaði ekki 

þátttakendur heldur hefði valdeflandi áhrif á nemendur og bætti námsumhverfi þeirra 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Allir þátttakendur í rannsókninni fengu dulnefni sem nýtt voru 

í skráningu og úrvinnslu gagna. Nafn skólans var hvergi nefnt og að rannsókn lokinni var öllum 

gögnum í tengslum við þátttakendur eytt að því marki sem það var hægt. Það var gert til að 

uppfylla skilyrði skaðleysireglunnar en í henni felst að rannsóknir sem þessar hafi ekki skaðleg 

áhrif fyrir þátttakendur (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).  
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ígrundaðar þar sem ég leitast við 

að svara spurningunni: Hvernig vinn ég með samkennurum mínum að því innleiða 

verkefnamiðaða kennsluhætti í unglingadeild skólans? Ekki verður fjallað um 

rannsóknartímabilið í réttri tímaröð heldur fjallað um efnistök út frá þeim þemum sem ég 

greindi í gögnunum. Í fyrsta hluta, Verkefnin í framkvæmd, verður fjallað um þau verkefni sem 

unnin voru, ávinningin af þeim og þann lærdóm sem af þeim hlaust. Þá verður einnig fjallað 

um breytt starfsumhverfi m.a. í breyttri stundatöflu og teymiskennslu. Í öðrum hluta, 

Tilgangur, verður fjallað um tilgang náms, þau verkfæri sem þarf til að stunda nám og 

mikilvægi samræðunnar. Í  þriðja hluta, Uppgjör, verður sjónum beint að þeim sveiflum sem 

þátttakendur upplifa í breytingarstarfi, álagið sem fylgir kennarastarfinu auk ólíkra viðhorfa 

þátttakenda til breyttra kennsluhátta. Í fjórða og síðasta hlutanum, Út fyrir þægindarammann, 

horfi ég mér nær og skoða sjálfa mig í breyttum kennsluháttum auk þess sem ég fer yfir þann 

ávinning sem ég tel að hafi hlotist af rannsókninni.  

4.1 Verkefnin í framkvæmd 

Verkefnin sem unnin voru yfir skólaárið voru af ýmsum toga og misjafnt hvernig komið var að 

skipulagi þeirra. Vinnubrögð sem þessi krefjast náins samstarfs kennara sem koma að 

skipulagningu auk þess sem þau hafa áhrif á tímaramma nemenda og kennara. Hér á eftir mun 

ég segja frá þeim leiðum sem við fórum til þess að mæta áskorunum er varða vinnutíma 

kennara, stundatöflu nemenda og að auki hvernig teymiskennslu árganganna var háttað og 

þeim lærdómi sem hlaust í ferlinu.  

4.1.1 Framkvæmd og skipulag verkefna 

Verkefnin sem við unnum í vetur í 8. bekk voru sex talsins og stóðu yfir í lengri eða skemmri 

tíma. Verkefnin voru valin af okkur kennurum árgangsins með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár. Leitast  var við að verkefnin ættu erindi við nemendur og að auðvelt væri að 

tengja þau reynslu þeirra sjálfra eða umhverfi. Verkefnin stóðu yfir í mislangan tíma, það stysta 

í þrjár vikur en það lengsta í átta vikur. Þrjú styttri verkefni voru unnin að auki sem öll deildin 

tók þátt í, ýmist þvert á árganga eða innan hvers árgangs með áherslu á sömu viðfangsefni, 

Uppeldi til ábyrgðar, Bók og bangsi og Heilsuþema. Tilgangur þeirra var fyrst og fremst uppbrot 

í starfi vetrarins og hópefli innan árganga eða deildarinnar sem heild. Eftirtalin sex verkefni 

voru megin viðfangsefni í 8. bekk: 

• Mannréttindi 

• Ævintýri 
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• Heilsan mín 

• Hrafnkels saga Freysgoða 

• Undur 

• 1918 

Í verkefnunum unnu nemendur að heildstæðum verkefnum tengdum nærumhverfi sínu 

þar sem hinar hefðbundnu námsgreinar voru fléttaðar inn í vinnuna. Markmiðið var að 

rannsaka, vera skapandi og að efla hæfni nemenda til samvinnu við aðra auk þess að nýta eigin 

þekkingu í ferlinu. Það var misjafnt hversu mikið vægi námsgreinarnar fengu innan hvers 

verkefnis og við sáum fljótt að það að ætla að flétta allar námsgreinar inn í þau varð stundum 

þrautinni þyngri. Við ákváðum að hugsa ferlið á þann hátt að einhverjar vikur fengju ákveðnar 

námsgreinar meira vægi en aðrar og reyndum að passa upp á að ekki hallaði á einstaka 

námsgreinar. Lögð var áhersla á að það sem nemendur lærðu t.d. í innlagnartímum, myndu 

þeir nota í verkefnum. Með því sæjum við kennararnir hvort nemandi gæti yfirfært þekkingu 

sína og nýtt hana til annarra verka en að leysa verkefni í námsbókinni. Við lögðum upp með að 

kynna verkefnin vel fyrir nemendum svo þau áttuðu sig á hver stefnan væri og eins að 

nemendur myndu kynna verkefni sín í lokin. Stundataflan var breytileg eftir verkefnum en 

yfirleitt höfðu nemendur val um hvaða verkefnum þeir unnu að hverju sinni og gátu þannig 

stjórnað tíma sínum að miklu leyti sjálfir.  

Hér á eftir mun ég fara yfir verkefni vetrarins, þær áherslur sem lagðar voru til grundvallar 

auk þess að velta upp kostum og göllum við framkvæmdina. Til að stuðla að sköpun unnu 

nemendur nokkur verkefnanna í bækur sem þeir bjuggu sjálfir til. Bókagerðin sem slík er efni 

í annað umfjöllunarefni sem ekki er beint til umfjöllunar hér. Í lýsingum á verkefnum verður 

óhjákvæmilega minnst á ýmis konar gerðir af bókum og mun ég nota yfir þær þau vinnuheiti 

sem notuð voru af okkur kennurunum í ferlinu.  

Mannréttindi 

Í verkefninu Mannréttindi voru allar námsgreinar undir. Verkefnið varði í 8 vikur en verkefninu 

var skipt upp í þrjú tímabil þar sem áherslan var mismunandi á námsgreinar milli tímabila. 

Megin áhersla var lögð á lestur og lesskilning, áhorf og hlustun, sköpun og ritun. Verkefnin 

voru flest unnin í verkefna og úrklippubók (mynd 1) þar sem áhersla var lögð á sköpun og 

myndræna túlkun. Útgangspunkturinn í verkefninu var bókin Vertu ósýnilegur – Flóttasaga 

Ishmaels eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og áherslan í verkefninu var að skoða 

mannréttindi út frá ólíkum sjónarmiðum en einkum út frá stöðu flóttafólks.  
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Mynd 1. Dæmi um verkefni unnin í verkefna og úrklippubók 

Verkefnin voru fjölbreytt og samþætting námsgreina sá fókus sem við kennararnir í 

árganginum tókum í fyrsta verkefni vetrarins. Nemendur horfðu t.a.m. á heimildarmyndir á 

ensku eða dönsku en úrvinnslan var ýmist á íslensku eða ensku. Við lögðum áherslu á innlagnir 

t.d. í stærðfræði en áður en nemendur unnu tilraunir í tengslum við rúmmál fóru þeir í 

stærðfræðibækurnar og lærðum grunninn. Við tengdum stærðfræðina og náttúrufræðina 

mannréttindasáttmálanum og umfjöllun um aðgengi að vatni og gæði þess og nemendur 

mældu pH-gildi vatns sem þeir höfðu sótt víða um bæinn (mynd 2). 

.  

Mynd 2. Nemendur mæla pH-gildi vatns 
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Nemendur unnu með bókmenntahugtök í tengslum við bókina, Vertu ósýnilegur – 

Flóttasaga Ishmaels, og greindu hana út frá greiningarramma (mynd 3). Tilgangurinn var að fá 

nemendur til að horfa öðrum augum á bækur og rýna í þær á annan hátt og átta sig á 

uppbyggingu þeirra og efni. 

 

Mynd 3. Greiningarrammi í bókmenntum 

Í lok verkefnis leystu nemendur verkefni í formi Breakout sem gekk út á að hjálpa 

aðalsögupersónunni í bókinni, Vertu ósýnilegur  - Flóttasaga Ishmaels, með því að leysa þrautir 

sem byggðar voru á þeirri þekkingu sem nemendur höfðu aflað sér (mynd 4). 
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Mynd 4. Nemendur leysa ólíkar þrautir í Breakout 

Námsmatið var símat og eftir fyrsta hluta verkefnisins unnu nemendur sjálfsmat og komu 

í viðtal til kennara. Námsmatið var einnig falið í kynningu sem nemendur héldu heima fyrir 

foreldra sína. Nemendur fóru heim með bókina sem þeir höfðu unnið í tengslum við verkefnin 

og kynntu fyrir foreldrum sínum. Foreldrar gáfu börnum sínum svo umsögn byggða á 

kynningunni og hvernig bókin var unnin.  

Dæmi um umsagnir foreldra þriggja nemenda: 

Okkur hefur þótt verkefnið áhugavert og ögrandi. Það er jákvætt að krakkarnir fái 

innsýn í raunveruleika sem er gríðarlega ólíkur þeirra eigin. Við erum mjög hrifin 

af því hvernig bókin er gerð og teljum að hún sé vönduð og flott. (Sjálfsmat 

nemenda, október 2018) 

 

Gekk mjög vel að segja frá verkefninu einnig þegar bókin og verkefnin voru í vinnslu 

þá sýndi hún mikinn áhuga og kom heim og sagði frá hvað hún væri búin að læra. 

Henni fannst verkefnið Imagine mjög skemmtilegt ásamt Sýrlandi með Hvítu 

hjálmana og flóttamennina og hve bág staða fólks er þar. Okkur fannst bókin vel 

unnin og frágangur til fyrirmyndar og vel skreytt. (Sjálfsmat nemenda, október 

2018) 
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Mér finnst verkefnið í heild sinni mjög vel unnið og snyrtilegt. Mér finnst 

mannréttindasáttmálinn mjög flottur. Ég lærði sjálf mjög mikið eftir að hafa lesið 

verkefnið og heyrt um það. (Sjálfsmat nemenda, október 2018) 

Umsagnir foreldra voru almennt á þessum nótum og voru þeir sanngjarnir og leiðbeinandi í 

mati sínu á verkefnum barna sinna. Sá lærdómur sem við drógum af verkefninu var að okkur 

þótti það helst til langt og fannst við stundum þurfa að teygja okkur langt til að tengja 

námsgreinar verkefninu, sem í raun var óþarfi. Við sáum það fljótt að það væri skynsamlegra 

að hafa verkefnin styttri og færri námsgreinar undir í einu. Þannig næðum við dýpri lærdómi 

(Rannsóknardagbók, 2. október 2018). Það reyndist vel að skipta verkefninu upp í þrjú 

tímabil sem gerði það að verkum að fjölbreytnin varð meiri. Verkefnið var stýrt sem var 

kostur í sjálfu sér þar sem við vorum að stíga okkar fyrstu skref. 

Áhuginn leyndi sér ekki hjá nemendum og það var augljóst að nemendur ræddu verkefnið 

heima. Verkefnið varð til þess að nemendur fóru að koma með fréttir af framgangi mála í 

Sýrlandi og ljóst að þeir fylgdust með fréttum á þessu tímabili (Rannsóknardagbók, 15. 

september 2018). 

Umsögn fjögurra nemenda um verkefnið: 

Ég lærði hvað ástandið í Sýrlandi er vont með því að horfa á „White helmets“ og 

lesa Vertu ósýnilegur. Ég fræddist um það hvernig er að vera á flótta og geri mér 

grein fyrir að vera heppin að búa á Íslandi. Lærði betur um hringrás vatns. Ég lærði 

um mannréttindasáttmálann. (Sjálfsmat nemenda, október 2018) 

 

Ég lærði um mannréttindasáttmálann, flóttahættur tengdar flótta og að það búa 

ekki allir við öryggi. Merkilegast í mannréttindasáttmálanum finnst mér um fátækt 

og hungur. Það er ekki þannig núna [markmiðum hefur ekki verið náð] en þrátt 

fyrir mikið hungur og fátækt og hungur er samt sáttmálinn að hjálpa. (Sjálfsmat 

nemenda, október 2018) 

 

Ég lærði alveg slatta af hlutum t.d. að þetta [átök] er miklu algengara en ég hélt ég 

hélt nefnilega að þetta væri bara á einum stað og að það var bara eitt land sem að 

var að þessu. Og ég lærði líka um íslam trúnna og að það séu fleiri guðir. (Sjálfsmat 

nemenda, október 2018) 

 

Ég lærði mikið um hættur tengdar flótta milli landa. Við það jókst samúð mín 

gagnvart fólki sem er landlaust vegna átaka eða fátæktar og hungurs. Ég lærði að 
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það þarf að vinna skipulega að svona verkefni. (Sjálfsmat nemenda, október 

2018) 

Nemendur voru almennt áhugasamir um vinnuna í kringum þetta fyrsta verkefni vetrarins. 

Í rýniviðtali við nemendur í maí minnast nemendur á að þeir hafi lært hluti í vetur sem þeir 

hefðu annars ekki lært eins mikið um og nefna í því sambandi verkefnið Mannréttindi 

(Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). 

Ævintýri 

Í verkefninu Ævintýri var unnið með einkenni ævintýra þar sem farið var í dýpri vinnu með þau 

bókmenntahugtök sem unnið var með í verkefninu Mannréttindi. Okkur kennurunum þótti 

spennandi að sjá hvort nemendur gætu yfirfært fyrri þekkingu sína um bókmenntahugtök yfir 

í annað verkefni eða hvort þyrfti mikla upprifjun (Rannsóknardagbók, 2. október 2018). Þær 

námsgreinar sem voru í forgrunni voru enska, danska, stærðfræði og íslenska. Verkefnið stóð 

yfir í fjórar vikur þar sem við lásum ævintýri á íslensku, ensku og dönsku og horfðum á 

ævintýraþættina Once upon a time sem upphaflega átti að vera kveikja en endaði í heilli 

þáttaröð vegna mikils áhuga nemenda.   

Í verkefninu var áhersla lögð á sköpun, hlustun og áhorf, lestur og lesskilning og ritun auk 

þess sem nemendur lærðu tölfræði, gerðu skoðanakönnun og unnu myndrit í Exel. Verkefnin 

voru unnin í flettibók (mynd 5 og 6).  

 

Mynd 5. Dæmi um flettibækur nemenda, forsíða 
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Mynd 6. Séð inn í flettibók nemanda (hver bók inniheldur tvær opnur) 

Að baki flettibókunum lá mikil vinna og verkefnin sem fóru í bókina voru vel ígrunduð. 

Nemendur sáu sjálfir um að skera til blöð og pappa í bókina og voru margir hverjir öflugir við 

að leiðbeina hvor öðrum sem og að sýna hvernig brjóta ætti blöðin saman í bókina eftir 

kúnstarinnar reglu. 

Okkur [kennurum árgangsins] fannst þetta verkefni heppnast vel og fannst gagnast 

vel að vinna aftur með bókmenntahugtökin á þennan hátt. Það var áhugavert að 

sjá nemendur ná dýpri skilningi á þeim og að geta yfirfært þekkingu sína á þennan 

hátt. Samræðan við nemendur og milli nemenda varð dýpri og augljóst að mikill 

skilningur lá að baki. Nemendur höfðu sömuleiðis gaman að þessu verkefni en þá 

einna helst fyrir áhorfið og svo fannst þeim greinilega mjög skemmtilegt að vinna 

verkefnin í tengslum við skoðanakönnunina þar sem þau bjuggu til spurningar og 

settu niðurstöður upp í myndriti í Exel. (Rannsóknardagbók, 25. nóvember 2018) 

Það sem hefði mátt betur fara í verkefninu var að ekki var um eiginlega kynningu að ræða í 

lok verkefnis. Nemendur héldu að vísu smá kynningu í hópum á skoðanakönnun sem þau 

höfðu gert út frá ævintýrum og höfðu sett upp í myndrit.  
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Heilsan mín 

Í þessu verkefni voru námsgreinarnar náttúrufræði, íslenska, upplýsingatækni og lífsleikni 

samþættar. Stærðfræði var kennd til hliðar og hugsunin var að undirbúa þau fyrir verkefni 

síðar á önninni. Verkefnið varði í þrjár vikur og útgangspunkturinn var náttúrufræði, frumur, 

melting og hjarta og æðakerfi. Verkefnin voru flest unnin í Book Creator auk þess sem notast 

var við forritin Maki maki og Scratch. Áhersla var á upplýsingatækni, tilraunir, skýrslugerð og 

framsögn.  

 

Mynd 7. Verkefni sem sýnir ferlið við krufningu hjarta 

Í þessu verkefni var markmiðið að fara lengra í að virkja nemendur í að prufa, kanna og 

skoða það sem þeir fengust við. Nemendur krufðu hjarta og nýra úr búfénaði (mynd 7), leiruðu 

frumu og teiknuðu upp mannslíkama í fullri stærð með líffærum sem þeir síðan öfluðu sér 

upplýsinga um og töluðu inn í forritið Scratch (mynd 8). Nemendur notuðust við áður nefnd 

forrit, Maki maki og Scratch, til að koma upplýsingunum áleiðis. 
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Mynd 8. Gagnvirkur mannslíkami 

Verkefnið tókst vel til að því leyti að nemendur voru virkir í ferlinu og öfluðu sér upplýsinga 

jafnóðum og þeir könnuðu viðfangsefnin. Upplifun okkar kennarana var að í þessu verkefni 

hefði okkur tekist að komast nær hugsuninni á bak við verkefnamiðað nám. Ég fékk þá 

tilfinningu að annars konar nám ætti sér stað og að nemendur væru að læra í gegnum eigin 

reynslu (Rannsóknardagbók 25. mars 2019).  

Hrafnkels saga Freysgoða 

Í þessu verkefni, sem við unnum með í þrjár vikur, var unnið með fornsögur. Við ákváðum að 

prufa aðra leið en við höfðum farið áður. Við ákváðum að taka styttri tíma í verkefnið og vinna 

með aðra námsþætti samhliða sem við hugsuðum sem undirbúning yfir verkefni sem komu á 

eftir. Þær greinar sem lágu undir í þessu verkefni voru samfélagsfræði, lífsleikni og íslenska og 

unnið var með stærðfræði og ensku til hliðar við verkefnið. Við eyddum rúmlega tveimur 

vikum í lestur bókarinnar þar sem megin áhersla var lögð á umræður, að svara spurningum 

sem reyndu á ályktunarhæfni og að draga fram aðalatriði hvers kafla fram í mynd. Í lok 

verkefnis unnu nemendur lokaverkefni (viðauki C) ýmist einir eða í hóp og áhersla var lögð á 

skapandi framsetningu verkefna. Lokaverkefnið unnu nemendur á einum degi og áttu að mæta 

undirbúnir með allan þann efnivið sem þeir þyrftu til að vinna verkefnið.  
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Lokaverkefnið heppnaðist mjög vel og það var gaman að sjá hversu vel undirbúnir 

nemendur mættu þann dag sem verkefnið var unnið. Verkefnin voru af ólíkum toga þar sem 

atburðir Hrafnkels sögu Freysgoða voru ígrundaðir og túlkaðir á ólíkan hátt. Mér fannst 

lokaverkefnið verða til þess að námið fór á annað plan og að nemendur öðluðust annan 

skilning á því tímabili sem til umfjöllunar var.  

 

Mynd 9. Stop motion kvikmynd verður til 

 

Mynd 10. Lokaverkfni - fréttablað 
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Mynd 11. Podcast um Hrafnkels sögu Freysgoða í bígerð 

Myndir 9–11 eru brot af þeim fjölmörgu og fjölbreyttu verkefnum sem nemendur unnu í 

ferlinu.   

Undur 

Í þessu verkefni lásum við bókina Undur eftir R.J. Palacio. Verkefnið stóð yfir í um átta vikur og 

lögð var áhersla á mannkosti. Þær greinar sem voru samþættar voru enska, íslenska, lífsleikni 

og samfélagsfræði. Danska og stærðfræði voru kenndar til hliðar á mismunandi tímabilum. 

Stærðfræðin hafði upphaflega átt að verða hluti af verkefninu en á þessum tíma var þriðji 

kennarinn, sem sá að mestu um stærðfræðina, í veikindaleyfi og því var sú leið valin til að létta 

undir. Verkefnið varð einnig lengra en til stóð en það kom einnig til vegna veikinda.  

Verkefnin voru flest unnin í verkefna og úrklippubók og áhersla var lögð á sköpun, 

mannkosti og myndræna túlkun. Við lestur bókarinnar var áhersla lögð á ályktunarhæfni 

nemenda, uppbyggingu spurninga og að fá nemendur til að rýna í textann. Samþættingin í 

verkefninu heppnaðist vel en þær greinar sem lágu til grundvallar virðast okkur fléttast vel 

saman. Bókin höfðaði vel til nemenda en henni fylgja einnig stuttir aukakaflar á ensku sem 

nemendur höfðu mikinn áhuga á að lesa. Nemendur komust langt í ritun í þessu verkefni, bæði 

í ensku en einkum íslensku en notast var við skema sem ég útbjó í þeim tilgangi að fá nemendur 
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til að rýna aftur í textann og vera til þess að auka lesskilning (mynd 12). Verkefnin voru 

fjölbreytt en fremur bókamiðuð þó tónlist og myndefni af ýmsu tagi hafi verið hluti ferlinu.  

 

Mynd 12. Skema til að byggja upp ritunarfærni 
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Mynd 13. Dæmi um úrklippubækur 

 

Mynd 14. Dæmi um hvernig samþættingu námsgreina var háttað 
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1918 

Í verkefninu var samfélagsfræði í forgrunni og viðfangsefnið var árið 1918 og þeir atburðir sem 

áttu sér stað það ár á Íslandi. Að auki voru undir námsgreinarnar íslenska, upplýsingatækni og 

enska. Verkefnið varði í þrjár vikur og við kennararnir prófuðum að vera með stuttar innlagnir 

um efnið í fyrirlestrar formi en nemendur völdu sig inn á fyrirlestra og skipulögðu tíma sinn 

þannig sjálfir en ein og hálf vika fór í að afla upplýsinga. Nemendur unnu svo lokaverkefni í 

hópum þar sem áhersla var lögð á framsögn og heimildarvinnu og fengu til þess eina og hálfa 

viku. Í lok verkefnis héldu nemendur kynningu fyrir foreldra.  

Verkefnið heppnaðist vel og nemendur voru virkir í ferlinu. Þeir voru fljótir að meðtaka 

efnið og var það áberandi í hópavinnunni. Nemendur höfðu orð á því hversu undirbúnir þeir 

hefðu verið og hvernig þeir hefðu hvatt hvorn annan áfram (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí, 

2019).  Í þessu verkefni náðum við, að okkur kennurunum fannst, inntaki verkefnamiðaðs 

náms (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019). Verkefnið var vel kynnt nemendum, þeir fengu 

lista yfir þau hugtök (tafla 2) sem þeir þurftu að kunna skil á, áður en þeir fóru á fyrirlestrana 

og við afhentum þeim þau verkfæri sem þeir þurftu á að halda. 

Tafla 2. Listi yfir hugtök sem nemendur fengu 

 

Nemendur völdu sér síðan viðfangsefni til að fjalla nánar um. Verkefnið var unnið í hópum 

og þurfti hver hópur að fá samþykki kennara fyrir því viðfangsefni sem hann hugðist rannsaka, 

útskýra hvaða leiðir hann hygðist fara áður en hann fékk að halda áfram. Í lokin var eins og 
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áður sagði, kynning fyrir foreldra þar sem nemendur sýndu og kynntu verkefni í formi 

myndbanda. Dæmi um verkefni sem nemendur unnu voru m.a. ljóð um fimbulkulda, 

veðurrannsókn í maí 2019, almannavarnir – viðbragðsáætlun  (hvað á að gera þegar vá steðjar 

að), sóttvarnir, umfjöllun um spænsku veikina, bólusetningar – af hverju?, 100 ára fullveldi 

Íslendinga – hvað hefur gerst á 100 árum? 

Verkefnin voru eins og áður sagði tekin upp á myndband en það gaf nemendum m.a. færi 

á að nýta samfélagið í verkefnið. Margir fóru þá leið að taka viðtöl við fólk sem bjó yfir 

upplýsingum um það efni sem þeir höfðu til umfjöllunar. Dæmi voru um að nemendur tækju 

viðtal við hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu eða við slökkviliðsstjórann og svo mætti lengi telja.  

 

 

Mynd 15. Skjáskot af verkefni nemenda 

Það var áberandi hversu virkir nemendur voru í þessu verkefni og í rýniviðtali mínu við 

nemendur töluðu nemendur um að allir hefðu verið vel undirbúnir og þeir hefðu hvatt hver 

annan til dáða (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). Ég tel að umgjörð verkefnisins hafi 

verið hvetjandi. Nemendur höfðu úr mörgum verkefnum að velja og gátu stjórnað tíma sínum 
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að miklu sjálfir. Bæði með að velja sig á fyrirlestra en einnig í úrvinnslu á lokaverkefninu þar 

sem nemendur þurftu að skipuleggja upptökur, viðtöl og öflun gagna.  

Kynningin fyrir foreldra fór fram á skólatíma í einni af þremur skólastofum árgangsins. 

Hópunum var skipt niður á þrjár tímasetningar sem var gert til að viðburðurinn yrði ekki of 

langur. Margir foreldrar gáfu sér tíma til að koma og fylgjast með og voru allar kynningar fluttar 

fyrir fullri skólastofu af foreldrum. Foreldrar lýstu yfir ánægju sinni af viðburðinum en reynsla 

okkar er að foreldrar vilji gjarnan taka þátt í skólastarfinu á þennan hátt (Rýniviðtal við 

kennara, 7. júní 2019).  

4.1.2 Breyting á vinnutímaramma 

Við sáum strax á skipulagsdögum að vori 2018 að breyting þyrfti að verða á vinnutímaramma 

okkar kennaranna. Á skipulagsdögum í ágúst 2018 var ákveðið að fara þá leið að fjórði 

kennarinn kæmi inn í hvert teymi á sex vikna fresti. Ég kalla fjórða kennarann Luciu sem er 

tilvitnun í Santa Luciu sem kom með ljóstýru í dimmustu skot sem tákn um von. Hún reyndist 

okkur oft innblástur og var sem ferskur andblær. Lucia hefur séð um kennslu náttúrufræði 

undanfarin ár í unglingadeildinni og var áherslan því á náttúrufræði þessar vikur sem hún kom 

inn.  

Hver umsjónakennari var með kennsluskyldu upp á 26 (40 mín.) tíma á viku en til þess að 

Lucia fengi samfelldan tíma inni í hverjum árgangi og gæti komið inn sem fjórði kennari varð 

fyrirkomulagið að breytast. Ákvörðun var því tekin um að við kenndum 27–29 (40 mín.) tíma 

á viku, sex vikur í senn (tímafjöldi fór eftir því hvort við kenndum val, þeir sem kenndu val 

kenndu 27 tíma en aðrir 29 tíma). Þessar þrjár vikur sem Lucia kom inn fækkaði tímunum niður 

í 17–19 tíma til að jafna tíma kennara yfir skólaárið.  

4.1.3 Opin stundatafla 

Ein grundvallarbreytingin sem við gerðum á starfsháttum okkar var að breyta stundatöflunni. 

Í daglegu tali okkar töluðum við um opna stundatöflu og verður hún nefnd það hér. 

Meginástæða þess að við fórum þá leið að opna stundatöfluna var að skapa meira rými fyrir 

verkefni. Því við höfum rekið okkur á að ytri þættir áttu það til að stjórna starfinu. Helsti kostur 

opinnar stundatöflu var sá að kennarar voru til staðar í öllum kennslustundum nema þegar 

nemendur voru í íþróttum eða sundi. Þannig náðist meiri samfella í verkefnin, námið og 

kennsluna.  

Stundataflan tók stöðugum breytingum bæði hjá kennurum og nemendum. Við ákváðum 

að prufa ýmsar útgáfur af stundatöflu til þess að geta áttað okkur á hvaða fyrirkomulag hentaði 

best. Þegar Lucia kom inn sem fjórði kennarinn í árganginn fækkaði tímum hjá öðrum 

kennurum í árganginum og prufuðum við ýmsar útgáfur af því. Það stjórnaðist einna helst af 

þeim verkefnum sem við vorum að vinna að hverju sinni og hvaða þekkingu eða innlögn þyrfti 
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til, hvaða kennari datt út og hvenær. Það reyndist samt best að hver kennari næði sem 

samfelldustum undirbúningi eða samfellu í kennslu. Eftir áramót skiptum við dögunum með 

okkur sem við nýttum í undirbúning en það var fyrirkomulag sem okkur hugnaðist vel. Ég nýtti 

tímann sem ég fékk til að undirbúa kennslu og færa inn námsmat: 

Nú er ég búin að sitja hérna í sófanum á kaffistofunni í tvo klukkutíma með 

heyrnatól og tónlistina á fullu og búin að færa inn námsmat, skipuleggja næstu 

daga og raða í hópa. Vá hvað það er mikill munur að fá svona góðan tíma í 

undirbúning, nýtist mun betur en 40 mínútur hér og þar. (Rannsóknardagbók, 28. 

febrúar 2019) 

Nemendur voru einnig ánægðir með að geta skipulagt stundatöflu sína en okkur þótti það 

vera liður í að færa nemendum meira vald og að þeir upplifðu að þeir hefðu meiri stjórn á námi 

sínu. Stundum hafði breytileg stundatafla þau áhrif að nemendur blönduðust þvert á 

árganginn. Okkur fannst nemendur síður taka eftir blönduninni þegar við höfum þennan 

háttinn á en stundum hafa þeir miklar skoðanir á þegar verið er að blanda og vilja vera með 

einhverjum ákveðnum. Það hefur ekki verið raunin þegar þau hafa skipulagt stundatöfluna 

sína sjálf (tafla 3).  

Tafla 3. Dæmi um stundatöflu nemenda 

 

4.1.4 Teymisvinna 

Í því breytingarstarfi sem á sér stað í skólanum mínum gegnir teymiskennsla lykilhlutverki. Við 

erum ekki óvön því að vinna í teymum en með breyttum kennsluháttum hefur teymiskennsla 

orðið enn mikilvægari en áður. Við höfðum áður kennt samkvæmt hefðbundinni 
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greinaskiptingu en yfirleitt kennt a.m.k. eina grein saman auk þess sem hefð hefur verið fyrir 

því að fara í stærri verkefni þar sem greinar fléttast saman. Að auki brutum við reglulega upp 

hefðbundið skólastarf með þemalotum eins og sagt er frá í inngangi. Við vorum því ekki ókunn 

háttum teymiskennslu og sáum í henni mörg sóknarfæri. Ekki var hugað að sérstöku 

innleiðingarferli fyrir starf vetrarins en starfið hafi verið að þróast í átt til aukinnar 

teymiskennslu árin á undan, og var undirbúningur í sjálfu sér. 

Í unglingadeildinni eru þrjú teymi sem skipa hvert um sig þrjá umsjónarkennara og einn 

stuðningsfulltrúa. Utan teymanna eru kennarar sem koma inn í árganga af ólíkum ástæðum 

t.d. þar sem umsjónarkennari er í 80% starfshlutfalli eða vantar kennara með ákveðið 

greinasvið. Að auki hefur náttúrufræðikennarinn, Lucia, komið inn í alla árganga á sex vikna 

fresti og myndar teymi með þeim árgangi sem hún starfar hverju sinni og nánar er greint frá í 

kafla 4.3.1. Breyting vinnutímaramma. Þess utan koma að teyminu sérkennari og námsráðgjafi 

sem koma inn í bekki sem stuðningur eða fá til sín nemendur eftir því sem hentar. 

Ég kom ný inn í mitt teymi í haust en hin þrjú, tveir umsjónarkennarar og stuðningsfulltrúi, 

höfðu unnið saman árinu áður. Það var ekki gefið að samstarf okkar gengi vel þar sem bæði 

höfðu þær óskað eftir að þriðji kennarinn, sem ég kom í staðinn fyrir, fylgdi árganginum og 

eins hafði ég óskað eftir að fylgja þeim árgangi sem ég var í áður, en ekki fengið. Margar 

ástæður lágu þar að baki og ljóst að við hefðum kosið að vera í annarri stöðu. Ef til vill hafði 

það mikið um okkar framtíðarsamstarf að segja að við ræddum saman strax á vordögum 2018 

þar sem við fórum yfir stöðu mála og mátuðum saman viðhorf okkar til kennslu og 

kennsluhátta. Síðan hefur það oft orðið ljóst og við höfum rætt það okkar á milli hversu vel við 

vinnum saman. Sem dæmi um það vitna ég í orð samstarfskonu minnar á málstofu í mars sl. 

þar sem við vorum að fjalla um verkefnið ,,Við undirbúum nánast allt í sameiningu og hittumst 

á hverjum degi til að fara yfir daginn, ráðfæra okkur við hvor aðra eða undirbúa komandi 

verkefni. Það er auðvitað stór partur af því hversu vel hefur gengið. Við höfum líka svipaðar 

hugmyndir og kennum á svipaðan hátt“ (Rannsóknardagbók, 31. mars 2019). 

Samsetning teymisins sem ég starfa í er hentug hvað varðar námsgreinar og komum við 

oftar en ekki að borðinu með þekkingu á ólíkum þáttum og sama á við um 

náttúrufræðikennarann sem kemur inn í teymið á 6 vikna fresti. Við eigum þar af leiðandi 

auðvelt með að sjá möguleika á að flétta hinar ólíku námsgreinar þeim viðfangsefnum sem við 

fáumst við hverju sinni. Það er kostur að kennsluhættir okkar eru svipaðir og að við höfum 

svipaða sýn á þá þróun sem við viljum sjá í breytingarstarfinu. Við áttum okkur einnig vel á 

styrkleikum hvers annars og fögnum þeim. Við höfum ekki rekist á vandamál í okkar samstarfi 

og er það líklegast vegna þess að við vissum hvað fælist í teymiskennslu og vorum þar af 

leiðandi vel undirbúnar. ,,Teymiskennslan er auðvitað ekkert ný fyrir okkur hér, við höfum við 

verið að fikra okkur í þessa átt í fjölda ára ef ekki áratuga“ (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019).  
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Ég held að það hafi komið okkur öllum skemmtilega á óvart hversu vel við unnum saman og 

við tókum helst ekki ákvarðanir nema í samtali við hverja aðra. Óhætt er að segja að okkar 

samstarf sé öflugt og við erum sammála um að starfsáhugi og ánægja okkar hafi aukist  þennan 

vetur sem við höfum starfað saman. Til merkis um það vitna ég í orð samstarfskonu minnar 

frá teymisfundi 12. apríl 2019 sem mér þykja segja meira en þúsund orð; „Vitiði það stelpur, 

ég hef aldrei verið eins faglega nærð í starfi eins og eftir þennan vetur“ og var hún þá að vísa í 

þau ótal mörgu samtöl og teymisfundi sem við höfum átt í vetur um skólaþróun og 

fagþekkingu. 

4.2 Tilgangur 

Það er okkur sem manneskjum eðlilegt að vilja sjá tilgang með hverju sem við tökum okkur 

fyrir hendur. Spurningin um tilgang er nauðsynleg því ef við sjáum ekki tilganginn þá ættum 

við að spyrja okkur aftur. Samræða er því nauðsynleg. Ekki hvað síst þegar kemur að þeim 

verkfærum sem við óskum nemendum að hafa vald á svo þeir séu betur í stakk búnir til að fást 

við ólík viðfangsefni innan og utan kennslustofunnar.  

4.2.1 Þegar spurt er um tilgang 

Í gegnum allt þetta ferli kom spurningin um tilgang fram aftur og aftur. Ekki bara hjá sjálfri mér 

eða samstarfsfélögum mínum, heldur einnig nemendum. Af hverju kennum við eins og við 

kennum? Hvers vegna þurfum við að læra þetta? Hvernig mun þetta gagnast okkur í 

framtíðinni? Mér fannst ég líka rekast á aftur á aftur á umræðuna um tilgang í fræðunum og 

tel að við eigum að forðast að kenna það sem kennt er af gömlum vana, hefðarinnar vegna. 

Umræðan um tilgang náms með nemendum er nauðsynleg og reynsla mín sem kennara 

hefur sýnt mér að nemendur spyrja gjarnan um tilgang námsins, hafa áhuga á að vita hvaða 

markmið liggja að baki verkefna og hvernig það muni gagnast þeim í framtíðinni 

(Rannsóknardagbók, 17. janúar 2019). Ég held það sé okkur sem manneskjum eðlilegt að það 

sem við gerum þurfi að hafa tilgang. Við skuldum nemendum okkar þetta samtal, þurfum ekki 

að hræðast það, því nemendur eru skynsamir og það er öllum mikilvægt að hafa tilgang. Líka 

börnum. Oft þarf ekki annað heldur en umræðuna til að fá nemendur til að nálgast verkefni af 

meiri áhuga (Rannsóknardagbók, 6. febrúar 2019). 

Ég hef áttað mig  á að samræður við nemendur mína um tilgang eru orðnar ansi 

stór partur af því sem ég geri. Það skiptir mig líka miklu máli að innvinkla þau inn í 

það sem þau eru að gera, að þau viti hvert þau eru að stefna og hvers vegna. Ég 

hef líka tekið eftir því að þau verða mikið rólegri og tilbúnari í að gera hlutina ef 

þau sjá einhvern tilgang með því. (Rannsóknardagbók, 15. apríl 2019) 
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Ég tók strax þá stefnu haustið 2018 að ræða tilgang náms mjög opið við nemendur mína 

því mér fannst mikilvægt að nemendur vissu hvert við værum að stefna. Ég dró af og til fram 

hæfniviðmiðin sem við vorum að vinna með hverju sinni til að fá nemendur til að átta sig á 

hvers vegna við værum að vinna öll þessi ólíku verkefni. Ég fékk þau líka til að hugsa hvernig 

verkefni væri best að vinna til að ná fram einstaka hæfniviðmiðum. „Ég hélt ég myndi 

algjörlega ganga fram af þeim með þessu uppátæki en þau voru mjög lunkin við þetta. Mig 

undraði mest hvað þau virtust áhugasöm“ (Rannsóknardagbók, 15. september 2018).  

Tilgangurinn með því að læra getur verið tvíþættur. Nemendur geta lært til að ná 

fram einhverjum skilningi en einnig í þeim tilgangi að klára. Ég hef mikið verið að 

hugsa um hvað það er sem drífur nemendur áfram í námi. Því miður finnst mér 

drifkrafturinn oft vera til kominn því það þarf að ljúka einhverju, að klára, að skila 

inn. Ég þekki þessa tilfinningu líka hjá sjálfri mér þegar ég hugsa um það og er alveg 

heiðarleg. Er það ekki bara eðlilegt og ætti það kannski ekki bara að vera svoleiðis 

enda erum við alltaf með skiladaga. Mikið væri samt gaman ef það væri þorsti í 

þekkingu og skilning sem drifi þau áfram. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2019) 

Í janúar keyrðum við ákveðinn námsþátt í stærðfræði meðfram stærra verkefni til að 

undirbúa nemendur fyrir viðfangsefni sem við færum í með þeim seinna þar sem sá 

námsþáttur yrði notaður. Ákveðið var að prófa þau úr þessum námsþætti og varð þetta eitt af 

tveimur prófum vetrarins. Dæmin sem voru valin í prófið voru dæmi sem þau höfðu þegar 

reiknað og þau máttu vera með glósur með sér. Nemendur höfðu margir kappkostað við að 

klára dæmin sem lögð höfðu verið fyrir og margir undirbúið glósur til að hafa með sér. Prófið 

kom vægast sagt illa út, ljóst var að nemendur höfðu ekki tileinkað sér hæfnina né gátu yfirfært 

þekkinguna frá bókinni yfir á prófablaðið. Þegar ég hófst handa við að innleiða námsþátt í 

íslensku stuttu seinna var gott að geta rætt muninn á því hvernig maður meðtekur þekkingu 

og í hvaða tilgangi.  

Það var skemmtileg umræða sem ég átti við krakkana mína í dag þegar ég var að 

leiða þau inn í næsta verkefni. Ég var segja þeim frá hvaða þætti við ætluðum að 

leggja áherslu á í málfræðinni og leggja línurnar í vinnubrögðum. Nú værum við að 

fara að byggja ofan á þá þekkingu sem þau væru þegar búin að ná sér í og þyrftu 

að huga að vinnubrögðum. Þau gætu ákveðið að fara í gegnum þessar blaðsíður til 

þess að klára þær, eins og margir hefðu brennt sig á. Eða þau gætu mögulega rýnt 

í verkefnin og reynt að tileinka sér þekkinguna því það væri þannig að þau ættu 

eftir að læra meira um orðflokka og dýpka þekkingu sína á þeim síðar. Það væri ef 

til vill súrt að þurfa alltaf að byrja upp á nýtt að læra um sama hlutinn af því maður 
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hefði ekki nennt að leggja á sig þessi auka skref, að skilja. (Rannsóknardagbók, 27. 

febrúar 2O19) 

Ég hef tekið eftir því að sumum nemendum reynist erfiðara að aðlagast hugsuninni um 

tilgang en öðrum. Sumum hefur fundist við læra minna á meðan öðrum hefur fundist við læra 

meira (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019) ég hugsa að það snúist um fjölda lokinna 

blaðsíðna. Það kom skýrt fram í viðtali mínu við nemendur en þar voru nokkrir nemendur sem 

sögðu að þeim þætti mikið betra að læra í bókum: „Svona verkefnabókum, að læra allt 

bóklega, mér finnst það betra“ (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). Ég veit ekki hvort það 

sé hugmynd þeirra um hvernig nám eigi að fara fram sem ræður því en ég ímynda mér að það 

sé ástæðan. Það sem vekur einnig athygli mína er að þessir nemendur eiga það allir 

sameiginlegt að eiga mjög auðvelt með nám, eru vinnusamir og sjálfstæðir og hafa náð góðu 

valdi á að læra og þá sérstaklega af bókum. Ég velti því fyrir mér hvort breyttir kennsluhættir 

ruggi bátnum og verði til þess að sú námstækni sem þeir höfðu tileinkað sér með fyrri 

kennsluháttum virki ekki á sama hátt í breyttum kennsluháttum. Það sé ekki nóg að klára bara 

heldur þurfi maður kannski líka að segja frá verkefninu, útskýra eða jafnvel skila því í öðru 

formi en stöfum í bók. Það kom reyndar líka fram í viðtali mínu við nemendur að þeim þættu 

breyttir kennsluhættir meira krefjandi (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). 

4.2.2 Verkfæri 

Mér hefur oft fundist ég fara of geyst í hlutina, ekki gefa mér tíma og hvað þá nemendum 

mínum til að meðtaka það sem við fáumst við í skólastarfinu hverju sinni. „Nemendur þurfa 

tíma til að meðtaka námsefnið og tækifæri til að geta yfirfært þekkingu sína“ 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2018). 

„Við þurfum að afhenda nemendum okkar þau verkfæri sem þeir þurfa til að geta unnið 

verkefnin og okkur tíma til að kenna þeim að nýta þau“ (Rannsóknardagbók, 24. ágúst 2018). 

Þegar ég og kennararnir í mínu teymi undirbjuggum verkefni höfðum við þennan þátt alltaf í 

huga. Stundum keyrðum við annað efni meðfram viðfangsefnum sem voru í gangi til að 

undirbúa nemendur fyrir verkefni sem við færum í seinna svo nemendur væru betur 

undirbúnir þegar þar að kæmi. Við pössuðum okkur einnig á að láta nemendur vita hvers vegna 

við værum að leggja eitthvað inn. Nemendur upplifðu að þeir væru vel undirbúnir fyrir verkefni 

og ég verð að viðurkenna að það var mér ákveðinn léttir að heyra að þeir hefðu fundið að þeir 

væru vel undirbúnir. Þeir nefndu sérstaklega síðasta verkefni vetrarins um árið 1918 og sagt 

er frá í kafla 4.1. Verkefnin í framkvæmd, sem dæmi, og töluðu um að allir í hópnum hefðu 

verið vel inni í efninu (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). Í því verkefni völdu nemendur 

sig á stutta fyrirlestra um ákveðin viðfangsefni en nemendur höfðu fengið lista yfir hugtök sem 

væru mikilvæg að kunna skil á og áttu svo að skýra þessi hugtök áður en þeir færu af stað í 
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verkefnið og hópavinnu. Hver hópur valdi sér viðfangsefni út frá efni fyrirlestranna sem þeir 

rannsökuðu nánar. Nemendur sóttu einnig örkennslu í heimildarskráningu því verkefnið sem 

þau unnu gekk út á heimildaöflun. Við horfðum á stutta fréttaþætti tengda efninu til að skoða 

sjónarhorn myndatöku, framsögu fréttamannsins, tónlist og annað sem notast var við til að 

styðja við umfjöllunarefnið þar sem verkefninu átti að skila munnlega og áhersla lögð á 

framsögn og tjáningu. Okkur kennurum hefur virst þetta fyrirkomulag, þ.e. stuttra innlagnir, 

reynast vel. „Þarna kemur tilgangurinn, þau sjá tilgang með því sem þau eru að gera“ 

(Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019).  

Í viðtali við kennara kom einnig fram mikil áhersla á lykilhæfnina og rammann í kringum 

verkefni. Kennarar töldu að svigrúmið sem við veitum nemendum væri á stundum of mikið t.d. 

í tengslum við skil á verkefnum en margir nemendur væru kærulausir með skil, það væru ekki 

vinnubrögð sem við óskuðum þeim og viljum gjarnan breyta. Lausnin gæti falist í að leita meira 

til foreldra. „Þurfum að kynna verkefni betur fyrir foreldrum, sá farvegur sem við setjum 

verkefni í þarf að vera skýrari svo nemendur klári ferlið“ (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019). 

Einhverjir kennarar nefndu dæmi um að nemendur væru jafnvel búnir að vinna verkefnin en 

skiluðu verkefnum ekki inn. 

Ramminn þarf að vera mikið skýrari, hvernig við leggjum verkefni inn, kynna 

námsmatið fyrir þeim og þær áherslur eða markmið sem sett eru í verkefninu.  

Við þurfum að eyða meiri tíma í að hjálpa þeim að læra að skipuleggja sig. Við 

þurfum að gera ráð fyrir þessum aukatíma í kringum verkefnin því stundum erum 

við allt of mikið að drífa okkur (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019). 

Eitt af markmiðunum sem við lögðum af stað með í upphafi var að skerpa á rammanum í 

kringum verkefni og auka ábyrgð. Það er ljóst að við höfum ekki getað sinnt því nægilega vel í 

vetur og viljum gera betur í þeim efnum. 

Í verkefnamiðuðu námi felst hugsunin í að veita nemendum verkfæri sem þeir geta nýtt 

sér í framtíðinni. Því þegar nemendur vinna að verkefnum í gegnum eigin reynslu verður til 

heilstæðari þekking á efninu og slíkt umhverfi er hvetjandi til að kafa dýpra. Við urðum fljótt 

vör við hvaða áhrif breyttir kennsluhættir hefðu á hugsun okkar í tengslum við skipulagningu 

á námsferlinu. „Hugsum verkefnin út frá verkefnum en ekki bókum“ (Rannsóknardagbók, 12. 

október 2018).  Í getublönduðum hóp verður maður að taka tillit til ólíkra nemenda sem þurfa 

ólík tól til að geta unnið. Í mínum nemendahópi er nemandi sem hefur slaka skriffærni og 

fínhreyfingar. Hann hafði orðið neikvætt viðhorf gagnvart námi. Lausnin í hans tilfelli, það 

verkfæri sem hann þurfti, var tölva. Hann fór úr því að vilja ekki gera neitt í það að verða virkari 

í náminu.  
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Eitt af þeim verkfærum sem okkur þótti mikilvægt að færa nemendum okkar var betri 

lestrarfærni og betri lesskilningur sem eru mikilvæg verkfæri til að ná fram dýpri og víðari 

skilningi á viðfangsefnum. Við höfum lagt mikið upp úr því síðastliðin ár að vanda til þegar við 

veljum bækur fyrir nemendur okkar en undanfarið höfum við fjölgað þeim bókum sem 

nemendur lesa saman eða kennari með nemendum. Síðastliðið haust fengum við leyfi til að 

kaupa árgangasett af þeim bókum sem við töldum henta okkar starfi í stað þess að vera með 

bekkjarsett sem duga fyrir þriðjung árgangsins. Í áttunda bekk voru lesnar tvær skáldsögur og 

ein fornsaga og ef ekki væri fyrir árgangasettin þá hefði það í för með sér að erfitt væri að 

vinna saman í teymi eða þvert á árganginn, stóran part ársins.  

4.2.3 Samræða 

Samræðan reyndist mér og samstarfsfólki mínu nauðsynleg í breytingarstarfinu og við fundum 

fljótt á haustdögum 2018 að við þyrftum einnig að gefa samtalinu rými. Því var ákveðið að hafa 

sérstaka fundartíma ætlaða breytingarstarfinu fyrir þá kennara sem að því komu 

(Rannsóknardagbók, 18. september 2018). Við byrjuðum á að hittast hálfs mánaðarlega á 

þriðjudögum en sá tími var ekki hentugur og voru fundirnir færðir yfir á föstudaga. Þessir 

fundir urðu til þess að styrkja okkur sem fagfólk, og okkur gafst færi á að miðla reynslu okkar 

og hugsunum. Ég hugsa að ef ekki hefði verið fyrir þessa fundi hefðu margir gefist upp. Þrátt 

fyrir að við töluðum mikið um breytingarstarfið utan fundanna og bærum saman bækur okkar 

í léttu spjalli á kaffistofunni þá var útgangspunkturinn annar á fundunum. Oft var samræðan á 

kaffistofunni þannig að hún dró úr mér kraft og ég hafði oft áhyggjur af framhaldinu. 

Samræðan á fundunum var aftur á móti fagleg og nærandi. Þar fórum við reglulega yfir 

tilganginn með breyttum kennsluháttum og það leyndi sér ekki að fólk hafði trú á því sem við 

vorum að gera þó að sjálfsögðu kæmu líka fram efasemdir eins og eftirfarandi setning sýnir 

greinilega: „af hverju erum við að breyta því sem hefur virkað vel hingað til?“ 

(Rannsóknardagbók,  27. mars 2019). 

Reglulega yfir veturinn sögðum við frá því sem við vorum að gera í árgöngunum sem gaf 

okkur oft nýjar hugmyndir að nálgun verkefna en á fundi í apríl kemur fram að við myndum 

vilja gera meira af því.  

Við þurfum að tala meira um verkefnin okkar því slíkar umræður skila sér í meiri 

jákvæðni innan hópsins gagnvart breytingarstarfinu. Margt gott sem við erum að 

gera t.d. varðandi framsögn og tjáningu. (Rannsóknardagbók, 5. apríl 2019) 

Ástæðan fyrir því er án efa sú að eftir áramótin reyndist okkur erfiðara að halda fundi því 

mikið var um veikindi. Samræðan á þessum faglega grundvelli var því sjaldnar til staðar nema 

innan teymanna (Rannsóknardagbók, 5. apríl 2019).  
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Umræðan um starfið út á við gerði okkur einnig mikið gagn því þeir sem þekkja ekki til, 

spyrja annarra spurninga. Við fengum til okkar skólaheimsóknir nokkrum sinnum yfir veturinn 

og ég ásamt teyminu mínu hélt erindi um breytingastarfið í lok mars. Oft áttuðum við okkur á 

þáttum sem við höfðum ekki áttað okkur á að hefðu tekið breytingum fyrr en í samtali við 

einhvern utan að komandi. Ég ræddi starfið einnig mjög oft við móður mína, sem er reyndur 

kennari og aðstoðarskólastjóri, sem var einnig mjög gagnlegt. Það er nefnilega einhvern vegin 

öðruvísi að segja hlutina upphátt því þá heyrir maður þá öðruvísi, maður þarf líka að útskýra 

þá á annan hátt en maður gerði annars við þann sem býr yfir sömu þekkingu og maður sjálfur.  

Það var gaman að ræða við gestina sem komu til okkar í dag um breytingastarfið 

og ekki var annað að heyra en að þeir væru jafnvel örlítið agndofa yfir þessum 

miklu breytingum. Þeir spurðu samt spurninga sem ég fann að gögnuðust mér ekki 

síður en þeim og urðu mér sjálfri ljósari en áður þegar ég heyrði mig segja orðin 

upphátt. Eitthvað sem ég hafði svo sem vitað en ekki verið búin að velta 

almennilega fyrir mér. Ég var spurð að því hvernig  þeir nemendur sem eiga erfitt 

með að fóta sig í námi „funkeruðu“ í svona aðstæðum, hvort við misstum ekki  

sjónar á þeim. Það er nefnilega alls ekki svoleiðis, mér finnst ég eiga mun 

auðveldara með að halda utan um þá nemendur nú en áður. Bæði vegna þess að 

flestir nemendur vita hvers er ætlast til af þeim og fara strax af stað í vinnu. Hinir 

sem eiga erfiðara með að fóta sig verða eftir sem gefur mér tækifæri til að setjast 

niður með þeim og hjálpa þeim af stað. Verkefnin eru að auki svo opin að það er 

auðvelt að aðlaga þau ólíkum þörfum nemenda. (Rannsóknardagbók, 18. október 

2018)  

Í annarri heimsókn vorum við spurðar að hvort við sæjum mun á stelpum og strákum í 

þessari vinnu. Ég var ekki viss hvort það ætti við um stelpurnar en við í teyminu höfðum strax 

að hausti orðið varar við að þessi vinnubrögð hefðu jákvæð áhrif á strákana, þeir væru glaðari 

og áhugasamari og sýndu meiri virkni en við hefðum átt von á. Við sáum einnig að 

hegðunarvandamál heyrðu nánast sögunni til (Rannsóknardagbók, 18 október 2018). Ég fór 

þá markvisst að fylgjast betur með stelpunum og þóttist sjá að þær þrifust vel og ættu auðvelt 

með að ná tökum á náminu. Mér fannst ég fá endanlega staðfestingu í rýniviðtali mínu við 

nemendur í maí. Þar kom skýrt fram að stelpurnar töldu sig eiga auðveldara með að halda utan 

um námið og að meiri lærdómur hlytist af verkefnunum og þær yrðu síður stressaðar. Sem er 

mjög athyglivert. 

Ég hef mikið rætt um nám og námshæfni við nemendur mína í vetur og einkum í tengslum 

við lykilhæfnina en hún hefur verið gjarnan verið útgangspunktur í námsmati vetrarins. Ekki 

það að þegar ég svo ræddi lykilhæfnina við nemendur mína í rýniviðtalinu í maí komu þau af 
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fjöllum: „Ha (hlegið) hvað ertu eiginlega að tala um?“ Þeir voru reyndar fljótir að kveikja þegar 

ég útskýrði fyrir þeim hvað ég væri að tala um. Þrátt fyrir að nemendur mínir virðist ekki hafa 

meðtekið orðið sem slíkt hefur mér fundist þau ná inntakinu í lykilhæfninni og því sem skiptir 

mestu máli, sem er að þjálfa með sér góð vinnubrögð sem gagnast manni út lífið.  

Ég hef þá trú að stöðug umræða um námið, markmið og tilgang skili sér í 

áhugasamari og virkari nemendum. Mér hefur þótt þessi stöðuga samræða um 

námið með „dassi“ af hvatningu og „ég hef trú á þér“ augnaráðinu, skila sér inn í 

skólastarfið að því marki að nemendur eru líklegri til þess að gera betur. Að 

minnsta kosti að vilja þóknast mér (kennaranum) sem er alveg nóg þangað til þau 

trúa því sjálf. (Rannsóknardagbók, 5. júní 2019) 

Grundvöllur þess að virkja nemandann í námsferlinu er að hafa hann með í samræðunni um 

námið. Nemendur eiga auðveldara með að nálgast verkefni þegar þeir fá svör við spurningum 

sínum, sjá tilgang með náminu og sjá að þau verkfæri sem við fáum þeim komi að gagni.  

4.3 Uppgjör  

Þátttaka í breytingarstarfi getur á stundum tekið á, sérstaklega þegar ólík viðhorf og væntingar 

mætast. Fagleg og hreinskiptin umræða byggð á trausti er ferlinu nauðsynleg svo unnt sé að 

móta sameiginlega sýn út frá ólíkum sjónarhornum.  

4.3.1 Álag í starfi, uppgjör og skrefin framávið 

Veturinn reyndist okkur að mörgu leyti erfiður en utanaðkomandi þættir höfðu mikil áhrif á 

starf okkar. Sérstaklega eftir áramót þegar einn kennari úr hverjum árgangi datt út í lengri tíma 

vegna veikinda. Það urðu því einhver kennaraskipti í deildinni, kennarar tóku að sér meiri 

kennslu og sá undirbúningstími þegar fjórði kennarinn kom inn í árganginn rann eiginlega út í 

sandinn vegna forfalla. Ástandið var ívið betra fyrir áramót en sömuleiðis mikið um forföll þá 

vegna veikinda. Á fundi í desember talaði fólk um álag vegna veikinda og lítils tíma til 

undirbúnings (Rannsóknardagbók, 17. desember 2018).  

Við töluðum um það strax á skipulagsdögum í ágúst að okkur vantaði meira rými til 

undirbúnings. Við höfðum talið að við fengjum meiri tíma, til að undirbúa verkefni vetrarins, 

en raunin varð sökum annarra skipulagsþátta (Rannsóknardagbók, 12. september 2018). Að 

auki kenndu kennarar í unglingadeild sex tíma í vali, sjö vikur á hvorri önn. Þetta olli því að 

sumar vikur var mjög erfitt að koma undirbúningi við og aðrar var einungis einn dagur sem 

raunverulega nýttist teymunum til samvinnu og samráðs (Rannsóknardagbók, 26. október 

2018). 
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Á fundi um breytingarstarfið í desember kemur fram að upplifun af breytingastarfinu var 

mismunandi eftir árgangi. Kennarar voru sammála um að mikið álag hefði verið á 

mannskapnum þetta haustið og upplifun misjöfn. Sumir töluðu um að þeim fyndist mikið 

skemmtilegra í vinnunni meðan aðrir áttu erfiðara. Það hafði ekkert að gera með 

hugmyndafræðina við verkefnamiðað nám, heldur að menn upplifðu að það vantaði meira 

skipulag (Rannsóknardagbók, 17. desember 2018).  

Margir töluðu um það á fundinum að þeim fyndist þeir vera að gera minna, væru eiginlega 

ekkert að kenna nemendum neitt og misjafnt var eftir árgöngum hversu vel gekk að gera 

námsgreinum skil. Það var einnig misjafnt hvernig árgangarnir hugsuðu verkefnin. Í sumum 

árgöngum höfðu allar námsgreinar verið dregnar inn í hvert verkefni á meðan að í öðrum 

höfðu færri námsgreinar verið undir hverju sinni og því skapast minna álag. Það þótti 

skynsamlegt að reyna að hafa verkefnin styttri því oft drægjust þau á langinn auk þess sem 

mikilvægt væri að hafa regluleg skil á þeim til að halda nemendum við efnið. Það myndi veita 

þeim aðhald og þeir næðu betri tökum á skipulagi (Rannsóknardagbók, 17. desember 2018).   

Á desemberfundinum voru allir sammála um að þetta væri sú hugmyndafræði sem þeir 

vildu vinna eftir en það vantaði tíma til undirbúnings. Ákveðið var í framhaldi af þessari 

umræðu að fá fund með skólastjórnendum til að leita lausna og fá rýmri tíma til undirbúnings 

t.d. á skipulagsdegi í janúar eða byrja valið seinna eftir áramót (Rannsóknardagbók, 17. 

desember 2018). 

Ástæður þess að fólki fannst ekki hafa gengið nógu vel: 

• Vantaði undirbúningstíma til að skipuleggja verkefni vetrarins en skipulagsdagar í 

ágúst nýttust illa 

• Kennarar á unglingastigi kenna val í sjö vikur á hvorri önn og þetta haustið var einn 

árgangur sem kenndi val alla önnina. Það vantaði því tíma í árganga til samráðs.  

• Kennarar kenna 27–29 tíma í sex vikur og færri tíma í þrjár vikur þegar fjórði kennarinn 

kemur inn (mörgum fannst samt ekki vandamál að kenna svona mikið, vandamálið 

fælist í tímanum sem skorti til samráðs) 

• Mikið um veikindi svo þeir fáu tímar sem hafa fengist í undirbúning eru fljótir að 

hverfa í forföll  

Fólk var sammála um mikilvægi þess að halda innleiðingunni áfram en það þyrfti að finna 

henni betri farveg. Við yrðum að fá meira svigrúm til að þróa þetta starf áfram en það verður 

að gerast í samstarfi við skólastjórn (Rannsóknardagbók, 17. desember 2018). 

Niðurstaða fundarins kom mér á óvart og mér létti rosalega. Hélt að við værum 

komin í botnlanga. En allir eru sammála um að þetta séu vinnubrögð sem við 

viljum þróa áfram og hugmyndafræði sem við viljum öll starfa að og trúum á.  
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Fundurinn var mjög góður og málefnalegur. Fólk var afar hreinskilið, hlustaði vel 

hvort á annað og það urðu ákveðin þáttaskil. (Rannsóknardagbók, 17. desember 

2018) 

Eftir fund með skólastjórn 20. desember 2018 skrifa ég svo í dagbókina: 

Var að koma af fundi með skólastjórn. Tilfinningin núna er öll önnur. Fundurinn var 

rosa góður og allir tilbúnir að leita lausna. Það var eins og við héldum, þau höfðu 

ekki áttað sig á álaginu. Þó við fáum ekki fyrsta skipulagsdaginn í janúar verður 

valinu seinkað um viku og við ættum þá að fá tvær vikur til undirbúnings. Þau ætla 

að hafa okkur í huga aðra skipulagsdaga eins og hægt er. Ég fann mikinn meðbyr 

og það er augljóst að þau eru á sama máli og við og vilja endilega láta þetta ganga. 

Þegar ég las í gegnum rannsóknardagbókina sá ég að nokkrum sinnum yfir veturinn hafði 

orðið hjá mér uppgjör. Uppgjörið er yfirleitt tengt ytri þáttum þar sem ég hef verið komin með 

áhyggjur af framtíð breytingastarfsins eða bakþanka yfir því að við séum á réttri leið. 

Eftirfarandi setning lýsir vel upplifun minni þegar ég mætti klár í slaginn fyrstu dagana eftir 

jólafrí:  „Tilfinningin að koma aftur eftir jól, erfið. Finnst margir aftur á núllpunkti, þreyttir og 

mikið hefur verið um veikindi“ (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2019). Sem betur fer hafði ég í 

kringum mig áhugasama samkennara og nemendur svo ég var fljót að koma mér á réttan kjöl. 

Ég fann mikinn stuðning í teyminu mínu og Luciu en þær voru áhugasamar, hvetjandi og 

óþreytandi að tala um jákvæðar hliðar breytingastarfsins og framtíðarsýn. Oft komu einnig 

upp atvik í kennslunni með nemendahópnum mínum sem urðu til þess að ég sá ljósið á nýjan 

leik. Þau voru stundum stór skrefin sem voru stigin þar sem blésu mér byr í brjóst.  

Í dag var mikil vinna í gangi og allir spenntir fyrir verkefninu um mannréttindi. Allt 

í einu heyrist í einum algjörlega upp úr þurru: „Vá ég hef aldrei verið svona 

duglegur að læra.“ Sannarlega hvetjandi að þetta sé upplifun nemenda 

(Rannsóknardagbók, 15. september 2018). 

 

Elsku karlinn minn var síðastur út þennan síðasta dag skólaársins ásamt vinkonu 

sinni. Ég var búin að kveðja þau öll með faðmlagi og góðum kveðjum en fannst eins 

og hann vildi spjalla meira, sem við gerðum. Þegar ég gerði mig svo líklega til að 

kveðja á nýjan leik tók hann utan um mig og sagði: ,,Takk fyrir allt.“ Mikið er ég 

glöð að hann skuli átta sig á framförunum sem hann er búinn að taka í vetur og 

mikið er það gefandi að hann skuli átta sig á að ég eigi þátt í þeim með honum 

(Rannsóknardagbók, 5. júní 2019). 
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Með vorinu minnkaði álagið að því leyti að kennurum fannst þeir eiga auðveldara með að 

fóta sig í breyttum kennsluháttum en í upphafi, svo skiplag varð skilvirkara. Við höfðum líka 

náð upp ákveðnum takti með innlagnir og vorum óhræddari við að kenna námsþætti, utan við 

verkefnin, sem þurfti að komast yfir en hentuðu ekki til samþættingar (Rannsóknardagbók, 27. 

mars 2019). Kennarar virtust geta horft til baka og séð árangur, „það hafa orðið miklar 

framfarir, miklu meira óöryggi í haust sem hefur sem betur fer breyst. Æfingin skapar 

meistarann,“ var sagt á fundi(Rannsóknardagbók, 27. mars 2019). Á fundi seinna um vorið 

voru kennarar sammála um að „við þurfum ekki að troða of mörgum námsgreinum inn í hvert 

verkefni“ (Rannsóknardagbók, 15. maí 2019).  

Í rýniviðtali við kennara um vorið kom fram að kennarar telji að þeir þurfi að vera skipulagðari. 

Verkefnin hafi stundum komið aftan að okkur og við komumst ekki yfir allt sem við ætluðum 

okkur, vorum of sein af stað. Aðrir bentu þá á að aðstæður hafi oft á tíðum verið óvenjulegar, 

mikið hafi verið um veikindi sem hafi sett stórt strik í reikninginn og að við mættum ekki gleyma 

þeim þætti. Það var ljóst á þessum samræðum að það var léttara yfir fólki og það horfði 

björtum augum á framhaldið. Það leyndi sér heldur ekki að það var komin spenna í hópinn 

fyrir næsta vetri og kennarar voru bjartsýnir á að hindranir næsta vetur yrðu færri. Það var líka 

mál manna að við færum betur undirbúin inn í haustið með mörg flott verkefni úr öllum 

árgöngum sem við gætum unnið út frá (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019).  

4.3.2 Viðhorf til breytingastarfsins 

Viðhorf kennaranna til breytingastarfsins hefur almennt verið gott og við höfum mætt 

jákvæðu viðmóti frá foreldrahópnum, nemendum og skólasamfélaginu. Við vorum ánægð 

með viðbrögð foreldra á haustfundum en í öllum árgöngum lýstu foreldrar yfir fullu trausti til 

okkar kennaranna sem okkur þótti afar vænt um og mikil viðurkenning fólgin í því. Mörgum 

foreldrum þótti þetta einnig spennandi nálgun í skólastarfi og vera kennsluhættir sem skiluðu 

sér í hæfni fyrir framtíðina (Rannsóknardagbók, 18. september 2018). 

Sýn okkar kennaranna til menntunar er að það séu í raun ekki einkunnir nemenda 

sem skipta máli heldur vinnan sem þeir leggja í verkefni sín. Það eru vinnubrögðin 

sem nemendur temja sér sem skipta öllu máli. Tilgangurinn með náminu er að 

skilja það sem maður fæst við. (Rannsóknardagbók, 8. janúar 2019) 

Viðhorf nemenda til breyttra kennsluhátta var almennt jákvætt í bekknum mínum og þeir 

virtust eiga auðvelt með að aðlagast nýjum vinnubrögðum. Ég var ánægð með samtal mitt við 

nemendur í rýniviðtalinu, þeir voru málefnalegir og rökstuddu það sem þeir sögðu en ég hafði 

fyrir viðtalið verið spennt að sjá og heyra hvernig þeim reiddi af. Nemendur tóku hlutverki sínu 

alvarlega en einu sinni þurfti ég að ítreka að ég vildi heyra þeirra skoðun, það væri tilgangurinn 
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með viðtalinu. Í viðtalinu kom fram almenn ánægja þó sumir segðu að þeim þætti betra að 

læra í námsgreinunum aðskildum fremur en samþættum. Hópurinn sem kunni betur við 

samþættingu námsgreina og að vinna í verkefnum talaði sérstaklega um að honum þætti minni 

pressa á sér og hann hefði betri yfirsýn í náminu.  

Einn nemandi sagði: 

Það er svona minni pressa á manni og mér finnst maður sjá betur hvað maður á að 

gera. 

Annar nemandi nefndi einnig: 

Mér finnst þetta þægilegra því þá getur maður unnið með verkefni sem taka mann 

meiri tíma og hugsað meira um þau. 

Nemendur nefndu að auki: 

Þegar maður er bara að hugsa um eitt verkefni en ekki margar bækur í einu. 

Maður verður svo ruglaður og stressaður á því [að hugsa um margar bækur]. Ég 

persónulega verð minna stressuð þegar við erum með færri verkefni og svona 

minni pressa á að klára verkefni á hverjum degi. 

Nemendur voru sammála um að það væri gott að nálgast námsefnið í gegnum ákveðin 

viðfangsefni og þeim fannst það fjölbreyttara fyrirkomulag en þeir hefðu átt að venjast. Margir 

töluðu um að þeir næðu að einbeita sér betur þegar áhersla væri lögð á færri námsgreinar í 

einu og það var ekki annað að skilja af samtali við nemendur að þau teldu sig ná fram dýpri 

skilningi.  

Einn nemandi sagði: 

Þá er maður að læra minna en meira af þeim hlut svo lærir maður hina hlutina 

seinna. 

Annar nemandi nefndi einnig: 

Maður nær að einbeita sér miklu betur að einhverju ákveðnu.  

 Að auki var nefnt: 

Við erum að læra um hluti sem við hefðum ekki gert og mér finnst ég skilja betur. 

Ég spurði þá nemendur mína að því hvort þeir væru þá ekki að læra mikið minna. „Jú“ sagði 

einn og annar bætti við „…eða nei samt ekki, því þá nærðu að halda einbeitingunni þinni en 
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áður eyddirðu kannski of miklum tíma og svo lærirðu hitt seinna“. Þeir voru líka sammála um 

að verkefnin væru meira krefjandi og að þeir væru að læra um hluti sem þau hefðu ekki lært 

um í venjulegum námsbókum (Rýniviðtal við nemendur, 28. maí 2019). 

Um kosti breyttra kennsluhátta nefndu nemendur að þeim þætti þetta fyrirkomulag 

skemmtilegra og að verkefnin í vetur hefðu verið skemmtileg. Blöndun í árganginum fannst 

þeim heppnast vel og þau kynntust fleirum betur. Þeim virtist henta vel að stjórna tíma sínum 

sjálf og fannst „geggjað“ að fá að skipuleggja eigin stundatöflu (Rýniviðtal við nemendur, 28. 

maí 2019). 

Í mínu teymi hefur haldist mikil samstaða í vetur og höfum í gegnum samræðuna greint 

ferlið jafnt og þétt. Viðhorf okkar var jákvætt og við fórum af stað fullar af bjartsýni 

(Rannsóknardagbók, 17. desember 2018). Oft fannst mér við í innri glímu við eigin viðhorf til 

fjölbreyttra kennsluhátta og fundum að það er erfitt að brjótast út úr hefðinni. Okkur leið 

stundum eins og við værum að svindla og værum að gera minna en við ættum að gera. Oft 

heyrðust setningar á borð við: „Mér finnst ég bara ekkert vera að kenna“ og voru kennarar þá 

að vísa til þess að þeir stæðu sjaldnar við tússtöfluna með fyrirlestur (Rannsóknardagbók, 17. 

desember 2018). Það er átak að breyta um takt, fara úr því jafnvel að vera miðpunktur 

kennslunnar yfir í það að verða stundum hálf verkefnalaus. 

Mér finnst ég stundum þurfa að bremsa sjálfa mig af eða samstarfskonur mínar 

þegar við erum allt í einu komnar með áhyggjur af ákveðnum námsgreinum og 

lausnin að fylla inn í tímann með eyðufyllingabókum hingað og þangað sem væri í 

góðu lagi ef tilgangurinn væri skýr. (Rannsóknardagbók, 5. júní 2019) 

Til að kanna hvort við uppfylltum kröfur aðalnámskrár héldum við vel utan um þau 

hæfniviðmið sem við tengdum verkefnum. Í febrúar höfðu teymi allra árganga farið yfir 

verkefnin og krossað við hæfniviðmiðin. Það kom mörgum á óvart hve vel hafið unnist og 

margir áttuðu sig á að við vorum ekki verr stödd heldur en áður (Rannsóknardagbók, 14. 

febrúar 2019).  

Við tókum eftir því að sumum námsgreinum gerðum við ekki nægileg skil. Danskan reyndist 

oft erfið, ekki vegna þess að ekki væru nægileg sóknarfæri, heldur vegna þess að nemendur 

hafa ekki sömu forsendur til að vinna með hana og t.a.m. ensku. Þau hafa ekki sama grunn í 

dönsku og ensku og því var stundum flókið að koma henni við og finna efni sem væri æfing 

fyrir grunn orðaforða. Margir töldu einnig að ákveðnir námsþættir í stærðfræði væru erfiðir til 

samþættingar (Rýniviðtal við kennara, 7. júní 2019). Það voru danskan og stærðfræðin sem við 

þurftum helst að keyra samhliða verkefnum til að finnast við uppfylla kröfur aðalnámskrár. 

Ég álít að við höfum ekki lagt nógu mikla vinnu í að finna góða lausn á stærðfræðinni og að 

við hefðum getað gert henni betri skil í samþættingu en raunin varð. Hluti vandamálsins hvað 
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varðar stærðfræði og dönsku lá að mínu mati í því að innan hvers teymis var yfirleitt einn 

kennari sem hafði séð um stærðfræðina annars vegar og dönskuna hins vegar. Það vantaði því 

töluvert upp á samtalið milli kennara um mögulegar leiðir til að vinna með námsgreinarnar í 

samþættingu. Ég hef fundið það að kennarar hafa sömuleiðis vantrú á sér og mögulega ekki 

nægilega þekkingu til að finna þeim hentugan farveg. Mér fannst aldrei erfitt að finna flöt á 

dönskunni enda hef ég kennt hana í mörg ár en fannst eins og áður var sagt erfitt að finna efni 

sem þjálfaði upp grunn orðaforða. Ég átti aftur á móti erfitt með að finna stærðfræðinni farveg 

og var ekki nægilega vel inni í áherslum hennar. 

Umræðan í breytingarstarfi er nauðsynleg, sérstaklega í ljósi þeirrar faglegu samræðu sem 

á sér þar stað. Í gegnum samtalið verður oft til uppgjör sem svo mótar þá sameiginlegu sýn 

sem markar skrefin framávið og minnkar um leið álag og streitu.  

4.4 Út fyrir þægindarammann 

Fyrstu vikur skólaársins fóru í að leggja línur út frá uppeldisstefnunni sem skólinn starfar eftir, 

Uppeldi til ábyrgðar. Með þessu móti gafst okkur einnig örlítið meira svigrúm til að undirbúa 

verkefni vetrarins en sú tillaga hafði komið fram á vordögum 2018. Okkur fannst mikilvægt að 

byrja á því að horfa okkur nær, skoða hlutverk okkar í skólasamfélaginu, finna þau gildi sem 

við vildum starfa eftir innan hvers bekkjar og árgangs auk þess að hrista hópinn saman 

(Rannsóknardagbók, 18. september 2018). Ég hafði nýtekið við bekknum og fannst þessi tími 

því afar dýrmætur til að finna taktinn með hópnum mínum. Það skiptir mig miklu máli að 

samstaða ríki í þeim bekk sem ég kenni og tel að hún sé grunnurinn að góðu starfi.  

4.4.1 Rýnt í eigin starfshætti 

Ég vissi það í haust að veturinn yrði áskorun. Ég kveið honum ekki og mætti til leiks full 

tilhlökkunar. Raunin varð samt sú að oft læddist kvíðinn aftan að mér og lá á mér eins og mara. 

Ætli ég hafi ekki minni áhyggjur af sjálfri mér en samstarfsfólki mínu. Kannski er 

það hluti af því að þurfa að hafa stjórn á aðstæðum. Mér finnst ég ekki alltaf hafa 

hana. Ég fæ hnút í magann í hvert skipti sem einhver talar um of lítinn tíma til 

undirbúnings en veit líka að það er ekki alltaf hægt að fara í „Pollýönnu leik“. 

(Rannsóknardagbók, 8. janúar 2019) 

Ég hafði oft áhyggjur af framhaldinu og fannst ég oft ekki hafa stjórn á hvert við stefndum. 

Stundum fannst mér ég aftur á móti hafa stjórn á öllu, þetta væri málið. Það hjálpaði mér að 

ég er glaðlynd að eðlisfari og er fljót að gleyma því sem miður fer og ég á auðvelt að sjá lausnir 

í því sem ég fæst við.  
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Það fer oft mikið púður í að kynnast nýjum hóp og ég er þeirrar skoðunar að ég hefði farið 

lengra með hóp sem ég hefði verið búin að kenna lengur. Það höfðu verið mikil kennaraskipti 

í bekknum sem ég tók við og nýlega hafði verið stokkað upp í árganginum og nýir bekkir búnir 

til svo nemendur höfðu heldur ekki verið lengi saman sem bekkjarheild. Ég lagði því mikla 

áherslu á að vinna með bekkinn og átti oft í löngum samræðum við þau um hvernig 

bekkjarheild við vildum sjá. Ég var með reglulega bekkjarfundi allan veturinn og að hluta til 

kynjaskipta fundi meðal annars til að fylgja málefnum betur eftir sem höfðu komið upp í 

hópnum. Eftir áramótin hafði ég þegar tekið eftir miklum breytingum á hópnum en mér héldu 

áfram að mæta nýjar áskoranir. Hægt og bítandi fann ég samt hvernig ég öðlaðist meira traust 

innan hópsins og gat farið að verða ég sjálf.  

Samtalið við fólkið í kringum mig hafði mikil áhrif á mig og ekki hvað síst samtalið við þá 

sem stóðu utan við breytingastarfið eins og sagt er frá í kafla 4.2.2. Samræða. Mér varð það 

oft ljóst hvaða þrekvirki við værum að vinna þegar við fengum til okkar gesti úr öðrum skólum. 

Oft áttaði ég mig líka á nýjum vinklum sem ég hafði ekki leitt hugann að. „Gestir horfa öðrum 

augum á breytingastarf og spyrja annars konar spurninga“ (Rannsóknardagbók, 29. apríl 

2019).  

Ég fór í mikla sjálfsrýni og áttaði mig á hlutum um sjálfa mig sem komu mér á óvart. Ég 

áttaði mig t.d. á að mig skortir oft verkfæri sjálf til að koma nemendum mínum lengra í 

verkefnamiðuðu námi og hversu gott er þá að starfa í teymi. Ég hafði í kollinum hugmynd um 

hvernig verkefnamiðað nám ætti að fara fram og varð stundum óþolinmóð og vildi komast 

dýpra í þá kennsluhætti.  

Í dag þegar ég leit yfir hópinn hugsaði ég hvort þetta væri svona sem ég vildi hafa 

kennsluna. Þarna sátu þau grafkyrr eins og litlir englar, niðursokkin í efnið. Það var 

svo sem enginn að vinna í því sama en snýst samþætting eða verkefnamiðaðir 

kennsluhættir um það. Ég hafði ímyndað mér meira líf. Þau væru einhvers staðar 

að kanna, gera eitthvað, búa eitthvað til. Ég sé að við höfum skipulagt verkefnið of 

bókmiðað. Þau sátu samt sem áður þarna, öll niðursokkin. Skrifa ýmist á ensku eða 

íslensku á blað eða í tölvu, hlusta á eða lesa  bókina (sumir meira að segja að lesa 

aukakafla á ensku sem fylgja bókinni), teikna, lita, gera orðaský, svara spurningum. 

Algjörlega í eigin heimi, svo dásamlega róleg og yndisleg. Ég þurfti að hafa mig alla 

við að trufla þau ekki. Kannski réðu þau bara vel við verkefnin og voru komin á 

skrið. Ég svo sem labbaði á milli, eða þau kölluðu eftir aðstoð, og samræðurnar 

voru mjög innihaldsríkar. (Rannsóknardagbók, 28. febrúar 2019) 

 

Þessi dagur hefur setið lengi í mér og ég er búin að hugsa þetta heilmikið. Ég velti 

fyrir mér hvort þeim leiddist. Hvort kennsluhættir mínir geri það að verkum að þau 
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sitji bara kyrr. Í samtali við samstarfskonu mína um þetta atvik, áttaði ég mig á að 

á þessu andartaki, þó þau hreyfðust ekki úr stað, voru þau öll algjörlega með á 

nótunum. Ekkert þeirra var í raun á sama stað. Þau voru með verkefni sem þau 

réðu mjög vel við, verkefni sem vöktu áhuga þeirra. Ég held eftir á að hyggja að 

þeim hafi liðið vel, ég held þau hafi verið örugg. Ég man sjálf eftir því að hafa 

upplifað svona augnablik og því fylgir góð tilfinning. (Rannsóknardagbók, 8. mars 

2019) 

Við fengum til okkar í vetur fólk frá Menntamálastofnun sem gerðu ytra mat á skólanum. Í 

því fólst að fylgst var með okkur í kennslustund og síðar var okkur gefið tækifæri til að ræða 

við viðkomandi um kennslustundina. Ég ákvað að fara og eiga samtalið og fá sýn einhvers 

utanaðkomandi á starfið.  

Virkilega gaman að heyra upplifun matsfulltrúans frá Ytra mati. Mér þótti 

ánægjulegt að heyra hennar sýn og þó ég upplifði mig gera lítið þá benti hún mér 

á að það væri augljóst að ég væri vel inni í breiðu námsefni og henni hefði þótt 

merkilegt hvernig ég skipti um gír eftir því við hvern ég var að ræða. 

(Rannsóknardagbók, 15. mars 2019) 

Það hafði mjög jákvæð áhrif fyrir mig að fá sýn einhvers utan að komandi á kennsluhætti 

mína og fullvissaði mig um að eitthvað hefði breyst.  

4.4.2 Ávinningur í 8. bekk 

Áhersla okkar í vetur var að kanna sem flestar útgáfur af samþættingu námsgreina og 

verkefnamiðuðu námi til finna út hvað virkaði og hvað ekki. Við mátuðum okkur inn í ýmsar 

hugmyndir, samþættum mismargar námsgreinar og reyndum að hafa verkefnin fjölbreytt og 

nálgast úrlausnir viðfangsefna á ólíkan hátt.  

Í mínum árgangi fannst okkur við greina virkari og glaðari nemendur strax um haustið og 

þótti við greina sérstakar framfarir hjá drengjum. Þeir nemendur sem áttu erfitt uppdráttar 

árinu á undan áttu síður í vandræðum í vetur og vanvirkir nemendur urðu virkari og 

áhugasamari (Rannsóknardagbók, 18. október 2018). Okkur hefur þótt nemendur sýna betri 

vinnubrögð og eiga auðveldara með að færa rök fyrir máli sínu auk þess sem kennsluhættirnir 

gera það að verkum að auðveldara reynist að mæta þörfum nemenda. Bæði höfum við fundið 

að það sé auðveldara að mæta þeim sem eru mjög slakir en einnig hefur reynst auðveldara að 

höfða til getumikilla nemenda og fá þá lengra í náminu. Ég álít að það sé vegna þess að 

verkefnin eru opin í báða enda, hægt að minnka þau og stækka. Þeir sem hafa verið fljótir að 

vinna hafa yfirleitt farið í það að aðstoða aðra nemendur en það er eitt af því sem hefur verið 

mjög áberandi í vetur, að þau miðla reynslu sinni mun meir en ég hef áður orðið vör við.  
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Um helmingurinn af bekknum var búin með öll verkefnin í Undur. Hinn 

helmingurinn ekki. Ég skrifaði upp á töflu: Þeir sem vilja auka við þekkingu sína 

geta hannað kápu á bókina sína, lesið ensku kaflana með Undur eða bók að eigin 

vali. Ég bætti svo við: svo er auðvitað vel þegið að hjálpa þeim sem ekki eru búnir. 

Áður en ég vissi af sátu þessi krútt tvö og tvö saman og hjálpuðust að. Þekking 

hefur átt sér stað þegar þú getur miðlað henni til annarra. (Rannsóknardagbók, 10. 

apríl 2019) 

Margir voru mjög virkir yfir veturinn að hjálpa til við að aðstoða samnemendur sína. Margir 

notuðu það til þess að koma sér lengra í náminu og voru með það bak við eyrað að þegar 

maður miðlar efninu til annarra hefur maður náð góðum tökum á efnisþáttum.  

Ég ákvað að skoða lesskilningsprófið Orðarún sem er staðlað próf sem skoðar þætti eins og 

ályktunarhæfni sem mér þótti áhugavert að hafa til hliðsjónar til að sjá hvort framfara gætti 

hjá nemendum. Nemendur tóku prófin í nóvember 2018 og aftur í lok apríl 2019. Einn nemandi 

tók ekki prófið um vorið vegna veikinda.  

Eins og sjá má á töflu 4 var heildarárangur nemenda í prófinu um vorið betri og mun fleiri 

nemendur sem raðast með meðal færni í lesskilningi heldur en um haustið. Hvorki fjölgaði né 

fækkaði í hópi nemenda með framúrskarandi lesskilning og lítil breyting varð á þeim hóp sem 

var rétt fyrir neðan þau viðmið. Það vakti athygli mína að nemandinn sem er með slaka færni 

að vori er ekki sá sami og var með mjög slaka færni að hausti. Hafa verður í huga að ekki eru 

sömu viðmiðin sem liggja fyrir haust og vorprófi þannig að nemandi sem níu rétt svör að hausti 

og vori raðast sem slakur að hausti en með meðal færni að vori. Það hefur með þyngd prófanna 

að gera og samanburðarhópinn sem prófin eru byggð á.   

Tafla 4. Niðurstöður Orðarúnar 

 Mjög slakur Slakur Meðal Framúrskarandi 

Haust 2018 - fjöldi nemenda 1 7 8 5 

Vor 2019 – fjöldi nemenda  1 14 5 

Það var mjög áhugavert og ánægjulegt að sjá að mun fleiri nemendur svöruðu 

ályktunarspurningunum rétt að vori heldur en að hausti. Ályktunarspurningarnar eru sex og 

eru sérstaklega gerðar til að kanna ályktunarhæfni nemenda. Að vori svaraði alltaf að minnsta 

kosti helmingurinn þeim rétt (tafla 5). 

Tafla 5. Ályktunarspurningar - fjöldi réttra svara 

Ályktunarspurningar 1 2 3 4 5 6 

Fjöldi réttra svara haust 15 6 7 8 14 13 

Fjöldi réttra svara vor 11 12 16 17 14 12 
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 Ætlun mín var ekki að kafa mjög djúpt í niðurstöður Orðarúnar þar sem það er bæði flókið 

og tímafrekt ferli. Mér þótti samt nauðsynlegt að nýta þetta „tæki“ til að kanna hvort framfarir 

innan hópsins væru mælanlegar. Niðurstöðurnar eru afar ánægjulegar og sýna svart á hvítu að 

nemendur hafa sýnt framfarir og að einn ávinningur nemenda er betri ályktunarhæfni.  

Það getur á tímum reynst erfitt að fara út fyrir það sem maður þekkir og kann en það er 

einnig mikilvægt að reyna á sig og máta sig í nýju hlutverki. Þegar maður rýnir í eigin 

vinnubrögð uppgötvar maður jafnvel að maður sjálfur býr  yfir verkfærum sem nýtast manni í 

aðstæðum sem maður upplifir sig óöruggan. Verkfæri eða eiginleikar sem nýtast manni til að 

efla sjálfan sig og aðra. 
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5 Umræða 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og greindar með hliðsjón af 

fræðilegum grunni hennar í þeim tilgangi að leita svara við rannsóknarspurningunni sem lá til 

grundvallar. Rannsóknarspurningin var: Hvernig vinn ég með samkennurum mínum að því 

innleiða verkefnamiðaða kennsluhætti í unglingadeild skólans?  

5.1 Breyttir tímar, breyttar áherslur 

Breyttir tímar kalla á breyttar áherslur. Frá því ég byrjaði að kenna fyrir rúmum 12 árum hafa 

forsendur breyst og aðgengi að efni orðið allt aðrar. Þetta opnar á aukna möguleika í kennslu 

sem oft er erfitt að halda í við og manni finnst maður stundum þurfa að hafa sig allan við til að 

fylgja straumnum ekki hvað síst þegar kemur að tækninni (Trilling og Fadel, 2009). Þegar ég 

byrjaði að kenna voru skjávarpar t.d. ekki staðalbúnaður í kennslustofu og efni á Internetinu 

ekki eins aðgengilegt og nú. Tæknin hefur breytt forsendum í kennsluháttum og við eigum að 

grípa þau tækifæri sem í henni felast. Við getum ekki litið á nemandann eingöngu sem 

viðtakanda þegar við höfum allt þetta val (Hafþór Guðjónsson, 2010; Larmer, 2018) og 

heimurinn liggur nánast að fótum okkar.  

Skólinn sem ég starfa við er þekktur fyrir skapandi skólastarf og að fara óhefðbundnar leiðir 

í námi og hefur kappkostað við að skapa sér sína sérstöðu innan skólasamfélagsins. Við 

höfðum því rými til umbóta og hvatningu frá okkar skólastjórnendum (Sahlberg, 2016) til að 

skapa okkur þá sérstöðu sem við teljum að sé einkennandi fyrir skólann (Walker og Soltis, 

2009). Fyrir valinu varð verkefnamiðað nám en okkur þótti það komast næst þeirri hugmynd 

sem við höfðum um gæða skólastarf. Verkefnamiðað nám er heildstæð nálgun í kennslu og er 

talið veita tækifæri til að efla mannkosti eins og ábyrgð, gagnrýna hugsun, sjálfstæði og 

samskiptahæfni auk þess sem það er talið stuðla að dýpra námi (Larmer o.fl., 2015). Við vorum 

samt ákveðin í að kanna ýmsar leiðir og prufa okkur áfram óháð þeim römmum sem 

verkefnamiðað nám gengur út frá. Okkur þótti lykilhæfni aðalnámskrár (2013) vera grunnurinn 

að þeim verkfærum sem við gætum afhent nemendum í þeim tilgangi að efla þá og undirbúa 

fyrir lífið (Hafþór Guðjónsson, 2010). Þessi hugsun vakti einnig athygli foreldra 

(Rannsóknardagbók, 18. september 2018). Okkur þótti mikilvægt að hafa fræðin okkur til 

stuðnings og það var styrkur í því að geta vísað í aðalnámskrá sem rökstuðning fyrir þessum 

miklu breytingum á skólastarfinu.  

5.2 Tilgangur breyttra kennsluhátta 

Niðurstöður mínar benda til þess að verkefnamiðaðir kennsluhættir hafi jákvæð áhrif á 

skólastarf sem samræmist fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á verkefnamiðuðu námi í 
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gegnum tíðina (Bell, 2010; Buck institude for education, 2018; Larmer o.fl., 2015). Niðurstöður 

mínar sýna einnig að nemendur eru jákvæðir í garð verkefnamiðaðs náms og að þeir 

kennsluhættir hafi verið til þess að valdefla þá (Hafþór Guðjónsson, 2010; Spencer og Juliani, 

2017; Tomlinson, 2014) auk þess sem þeir finna fyrir minna álagi þó þeir telji námið krefjandi, 

sem er afar athyglisvert. Niðurstöður mínar gefa einnig til kynna að ályktunarhæfni nemenda 

og lesskilningur hefur aukist töluvert þennan vetur sem við höfum verið í breytingastarfinu.  

Mér og samstarfsfólki mínu þótti sýnt að gæði fælust ekki í fjölda samþættra námsgreina 

heldur hvernig þær fléttuðust saman (Russell-Bowie, 2009) og þjónuðu þeim tilgangi að skoða 

viðfangsefni út frá ólíkum sjónarhornum námsgreina til að ná fram betri skilningi (Aldís 

Yngvadóttir og Sigrún S. Jökulsdóttir, 2016; Russell-Bowie, 2009; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). 

Við lærðum það í þessu námsumhverfi að það er ekki fjöldi lærðra námsþátta sem skipta máli 

þegar upp er staðið heldur það ferli sem á sér stað þegar numið er og þau vinnubrögð sem eru 

viðhöfð. Það eru fyrst og fremst vinnubrögðin og mannkostirnir sem munu gagnast 

nemendum okkar í framtíðinni og er svo fallegur þráður í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þá erum við þess einnig fullviss að verkefnamiðað nám 

og samþætting námsgreina uppfylli kröfur aðalnámskrár (2013) um gæða skólastarf.  

Þegar á leið veturinn fannst okkur kennurum skila sér betur að hafa verkefnin styttri eða 

að skipta stærri verkefnum upp í smærri einingar svo markmiðin væru skýr. Lokaverkefni, þar 

sem nemendur unnu með þá þætti sem lágu til grundvallar, þóttu okkur skila sér í dýpri 

skilningi nemenda á námsþáttum (Larmer o.fl., 2015; Russell-Bowie, 2009; Trilling og Fadel, 

2009) og vera vel til þess fallin að gefa nemendum val um hvaða leiðir þeir kysu að fara í 

þekkingarleit sinni eða í úrlausn verkefna. Í því væri fólgin ákveðin endurtekning sem gæfi 

nemendum færi á að yfirfæra þekkingu sína í aðrar aðstæður, skoða viðfangsefnið út frá öðru 

sjónarhorni eða tengja það eigin reynslu (Aldís Yngvadóttir og Sigrún S. Jökulsdóttir, 2016; 

Russell-Bowie, 2009; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014).  

Við lærðum það að máttur samræðunnar er mikill í skólaþróun, bæði er í henni fólgin 

styrkur en einnig lærdómur á þann hátt að við lærum hvert af öðru varðandi sýn á menntun 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015). Við fundum að samræðan 

varð til þess að efla okkur sem fagfólk og fundum það einna helst þegar hana skorti eða þegar 

álagið varð mikið. Það hafði mikið að segja fyrir okkur að ræða saman um verkefnin sem við 

vorum að vinna að því oft vorum við orðin samdauna þeim verkefnum sem við höfðum búið 

til. Það varð því mjög hollt að þurfa að segja frá þeim viðfangsefnum sem við höfðum undirbúið 

fyrir nemendur og draga saman kosti og galla. Það var ekki síður gagnlegt að hlusta á hin 

teymin segja frá sínum verkefnum og oft dáðumst við að hvort öðru fyrir þau stóru skref sem 

stigin voru. Í því lá heilmikil hvatning. Sahlberg (2016) hefur talsvert fjallað um mikilvægi þess 

að kennarar miðli reynslu sinni og starfi saman að fagmennsku, það sé stór liður í umbótastafi.  
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5.3 Áhrif breyttra kennsluhátta gerð upp  

Við lögðum upp með það í vetur að prufa sem flest og ég held mér sé óhætt að segja að það 

höfum við gert. Þegar ég lít yfir farinn veg, sé ég að við, í 8. bekkjar teyminu, höfum byrjað á 

því að máta okkur inn í samþættingu námsgreina og reyna að finna henni farveg með tilliti til 

aðalnámskrár. Um miðjan vetur tókst okkur svo nokkuð vel upp með að hanna verkefni sem 

passaði vel við hugmyndir um verkefnamiðaða kennsluhætti og svo undir vorið í síðasta 

verkefninu tel ég að við höfum fundið jafnvægi milli samþættingar og verkefnamiðaðs náms. 

Þá höfðum við einnig öðlast öryggi og nálguðumst skipulag verkefna á annan hátt en áður. 

Í viðtali mínu við nemendur í lok skólaársins greindi ég að nemendur voru jákvæðir í garð 

breyttra kennsluhátta og það sem meira var þeim þótti verkefnin krefjandi. Það var sama 

hvaða verkefni kom til umræðu, upplifunin var jákvæð sem verður að teljast afrek út af fyrir 

sig. Þetta kemur heim og saman við þær rannsóknir á verkefnamiðuðu námi sem gerðar hafa 

verið (Buck Institude for education, 2018; Larmer o.fl., 2015). 

Verkefnamiðaðir kennsluhættir höfðu þau áhrif á skólastarfið að við fórum að leggja meiri 

áherslu á að nemendur kynntu verkefni sín en það er eitt af því sem lögð er rík áhersla á í 

verkefnamiðu námi (Bell, 2010). Það varð til þess að okkur þótti við greina að nemendur sýndu 

bæði betri vinnubrögð og ættu jafnframt auðveldara með að færa rök fyrir máli sínu og miðla 

þekkingu sinni til annarra. Það rímar við niðurstöður Johnson o.fl. (2013) sem voru einmitt að 

verkefnamiðað nám veitti nemendum aukið svigrúm til að miðla þekkingu sinni. Niðurstöður 

rannsókna, samkvæmt Larmer o.fl. (2015) styðja þessar niðurstöður en þær benda til 

samvinnu- og samskiptahæfileikar nemenda verði betri. Nemendum þótti þeir einnig hafa 

meiri yfirsýn yfir nám sitt sem Trilling og Fadel (2009) nefna sem einn af kostum 

verkefnamiðaðs náms. Nemendur kunnu einnig vel að meta það frjálsræði sem hlaust af 

breyttri stundatöflu sem ég tel að hafa auðveldað þeim að halda utan um verkefni sín og hafa 

yfirsýn. Mér þótti ég einnig hafa betri yfirsýn yfir stöðu nemenda og eiga auðveldara með að 

mæta þeim á þeirra forsendum (Bell, 2010; Tomlinson, 2008). 

Margt bendir til þess að breyttir kennsluhættir hafi haft áhrif á hegðun nemenda því þeir 

sem höfðu átt erfitt uppdráttar árinu áður áttu auðveldara með að fóta sig í vetur. Það kemur 

heim og saman við niðurstöður rannsókna Larmer o.fl. (2015) en þær sýna fylgni milli virkni 

nemenda og hegðunar þeirra. Breyttir kennsluhættir eiga þar stóran hlut að máli en ég hef þá 

trú að þegar nemendum sé falin ábyrgð leiði það til aukins þroska. Starf okkar í vetur hefur 

leitt af sér nemendur sem eru glaðari, áhugasamari og virkari en áður og nálgast námið á 

öðrum forsendum (Larmer, 2018; Tomlinson, 2008; Trilling og Fadel, 2009). Nemendur verða 

virkari þegar þeir sjá tilgang með náminu og umræðan um tilgang hefur gert það að verkum 

að nemendur eru tilbúnari til að takast á við áskoranir og nálgast þær á annan hátt. Lenz o.fl. 

(2015) komust einmitt að því að nemendur væru líklegri til að vera virkir í námsferlinu væru 
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þeir hafðir með í ráðum og Spencer og Juliani (2017) bæta við að það sé mikilvægt að 

nemendur eignist hlutdeild í náminu.   

Verkefnamiðaðir kennsluhættir urðu til þess að okkur þótti auðveldara að mæta þörfum 

ólíkra nemenda (Spratt og Florian, 2015; Tomlinson, 2008) en niðurstöður Bell (2010) benda 

til að það sé einmitt raunin. Spratt og Florian (2015) og Tomlinson (2008) benda á að mikilvægt 

sé að horfa fremur í styrkleika nemenda en veikleika og byggja á þeim sem mér þykir verða 

auðveldara í námsumhverfi verkefnamiðara kennsluhátta. Það leiddi af sér að vanvirkir 

nemendur sýndu meiri virkni og það sem meira var að getumeiri nemendur voru áhugasamari 

um að fara lengra í námi sínu. Ástæðu þess tel ég liggja í að verkefnin höfðu í raun engar 

takmarkanir eins og í fjölda blaðsíðna heldur var markmiðið alltaf að skilja og auka við þekkingu 

sína. Að auki gaf opin stundatafla nemendum meira frelsi til að velja viðfangsefni til að vinna 

að hverju sinni sem minnkaði álag á nemendur. Breyttir kennsluhættir leiddu einnig af sér að 

nemendur urðu áhugasamir um að hjálpast að og miðla þekkingu sinni (Johnson o.fl., 2013) 

og það var oft unun að hlusta á þau tala saman um efnið.  

5.4 Hindranir og sóknarfæri í umbótastarfi 

Eftir að hafa farið í gegnum niðurstöður mínar er mér ljóst að við vorum ekki að öllu leyti 

nægilega undirbúin til að taka eins stór skref og við gerðum. Walker og Soltis (2009) benda á 

ólíka nálgun kennara þegar kemur að umbótum. Þá séu sumir varkárir meðan aðrir vilja 

stökkva af stað og framkvæma, þetta getur skapað togstreitu innan hópsins. Tíminn sem við 

gáfum okkur í upphafi eða fengum til undirbúnings og skipulagsþátta var of stuttur fyrir þetta 

fyrsta ár.  Margir urðu uppteknir af því atriði sem ég tel að hafi verið eitt af því sem stóð okkur 

helst fyrir þrifum og átti það til að flækja málin. Að minnsta kosti hafði það þau áhrif á mig að 

ég var oft með áhyggjur af samstarfsfólki mínu og varð hrædd um að draumur minn um breytta 

kennsluhætti væri fyrir bí og varð mér ákveðinn streituvaldur. Ef til vill ætluðum við líka mörg 

hver að sigra heiminn þetta fyrsta ár og minntum hvort annað ekki nægilega oft á að breytingar 

taka tvö til fimm ár að festast í sessi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015; Walker og Soltis, 2009). 

Það gerðist einnig allt of oft að við skipulögðum verkefni jafnóðum og þau voru unnin sem 

einnig má rekja til þess að við gáfum okkur ekki nægilegan tíma til undirbúnings. Það hafði 

með ytri þætti að gera en okkur var ekki gefið það rými sem við þurftum til að koma því í verk 

sem þurfti til. Því þó við höfum verið hvött til og fengið stuðning skólastjórnenda til að ráðast 

í breytingar þá var ekki kerfislega gert ráð fyrir þeim tíma sem við þurftum til samráðs en 

Hafþór Guðjónsson (2010) bendir á það sem vandamál þegar kennarar vinni umbótastarf.  

Ég hugsa að okkur hefði tekist betur upp með verkefnin hefðum við ákveðið að fylgja eftir 

þeim römmum sem verkefnamiðað nám segir til um (Buck Institude for education, 2018). 

Kannski var það vegna þess að við vorum of spennt, eða vildum ekki láta stjórnast um of og 
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vildum prufa okkur áfram, mögulega vegna þess að við töldum okkur vita betur sem við 

ákváðum að gera það ekki alltaf. Við vorum t.d. mjög sjaldan með skýra rannsóknarspurningu 

eða markmið eins og ramminn fyrir verkefnamiðað nám gerir ráð fyrir (Buck Institude for 

education, 2018). Eftir á að hyggja hefði það auðveldað okkur framkvæmdina. 

Ég er fullviss að innleiðing breyttra kennsluhátta hefði reynst mér auðveldari í mínum bekk 

hefði ég þekkt nemendur mína betur áður en til rannsóknarinnar kom. Það var stórt verkefni 

sem ég tókst á við að kynnast nemendum samhliða því að fóta mig í nýjum kennsluháttum, en 

hvort um sig er átak í sjálfu sér. Ég spyr mig hvort álagið sem fylgir því að taka við nýjum hóp 

og vilja gera það vel hafi ekki haft sitt að segja um það úthald sem ég hafði til að einbeita mér 

að breyttum kennsluháttum. Samræðan sem fylgir hvoru um sig á reyndar vel saman svo það 

var kostur.  

5.5 Horft um farinn veg 

Þó mér hafi stundum virst verkefnin sem við lögðum fyrir nemendur vera helst til bókamiðuð 

þá er ég þeirrar skoðunar eftir á að hyggja að annars konar lærdómur hafi átt sér stað. 

Forsendurnar hafi verið aðrar og drifnar af hugmyndafræði verkefnamiðaðra kennsluhátta, að 

virkja, hvetja og höfða til nemenda (Larmer, 2018). Ég fann oft að hugmyndir mínar um hvernig 

verkefnamiðað nám ætti að fara fram, hvernig það liti út í framkvæmd, voru stundum of 

háleitar. Mér fannst ég líka stundum hjálparvana og skorta verkfæri til að leita leiða sem hvettu 

nemendur til virkni.  

Ég tel að það hafi verið faglega sterkt hjá okkur að nýta aðalnámskrá grunnskóla (2013) á 

þann hátt sem við gerðum. Við héldum vel utan um þau hæfniviðmið sem við tengdum 

verkefnum til þess að fullvissa okkur um að við værum ekki á villigötum og værum alltaf að 

bjóða nemendum okkar upp á gæða skólastarf.  

Í samtölum okkar innan teymisins fannst okkur við greina að verkefnamiðað nám hefði 

jákvæð áhrif á drengi, þeir væru virkari í þess háttar námsumhverfi. Þeir höfðu líka sumir orð 

á því sjálfir. Ég reyndar greindi einnig mun á stelpum (Lenz o.fl., 2015). Mér virtust stelpurnar 

upp til hópa þrífast vel í verkefnamiðuðum kennsluháttum og skipti þá engu um getu þeirra. 

Mér virtist aftur á móti hluti getumikilla stráka í bekknum mínum hafa meiri þörf fyrir vinnu í 

verkefnabókum en ég tel það vera vegna þess að það reynist þeim auðvelt.  

Teymið sem ég var hluti af í vetur starfaði mjög vel saman en það er stór partur af því 

hvernig til tókst. Við vorum samstilltar og græddum mikið á samstarfinu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Við áttum mjög oft í djúpum samræðum um starfið og leituðum lausna 

í sameiningu fyrir nemendur okkar. Þegar einhverri okkar fannst hún á villigötum voru hinar 

fljótar að hvetja áfram og aðstoða við að finna réttan farveg á ný (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Pounder, 1999).  
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6 Lokaorð 

Þessi vetur hefur reynst mér lærdómsríkur og gefandi þó hann hafi á stundum reynst erfiður. 

Ég hef horft á skólastarf með öðrum augum en ég hef áður gert og leitað annarra leiða til að 

miðla þekkingu til nemenda minna. Ég hef farið frá því að vera stundum aðalnúmerið í 

kennslustofunni í að standa til hliðar og leyfa nemendum að njóta sín.  

Ég hef orðið þess aðnjótandi að fá, í verki, að prufa fræðin sem ég hef horft á í fjarlægð og 

látið mig dreyma um að vera hluti af. Fræði sem ég hef alla tíð haft trú á að séu sú leið sem 

hvetji nemendur áfram til meiri starfa og geri þá virka þátttakendur í eigin námi. Fræði sem 

meta tilganginn ofar öðru.  

Ávinningurinn af starfinu í vetur hefur ekki hvað síst haft mikið að segja fyrir nemendur. 

Við höfum séð að nemendur eru glaðari, virkari og áhugasamari í náminu. Breyttir 

kennsluhættir höfðu það í för með sér að stundataflan breyttist. Það gaf nemendum færi á að 

skipuleggja tíma sinn sjálfir og hafa áhrif á hvernig þeir nálguðust verkefni. Fyrirkomulag 

verkefna gaf nemendum tækifæri til að dýpka þekkingu sína og skilning, eins og nemendur 

orðuðu það: „Þá er maður að læra minna en meira af þeim hlut.“  Við sáum það fljótt að 

breyttir kennsluhættir höfðu áhrif á hegðun og líðan nemenda sem síðar kom skýrt fram í 

rýniviðtali við nemendur í maí 2019. Þar tala þeir um minna álag og minna stress þó þeim 

þættu verkefnin meira krefjandi. Það eitt að nemendur finni fyrir minni streitu við þessar 

aðstæður er vert rannsóknarefni.  

Mér hefur þótt ánægjulegt og nærandi að fá tækifæri til að tala um fræðin sem liggja að 

baki minni menntun við samstarfsfólk mitt. Sú samræða hefur fært starf mitt á annað plan og 

ég hef dáðst að þeirri visku og þeim fróðleik sem býr innan hópsins sem ég starfa með. 

Samræðan og nándin við samstarfsfólk mitt hefur gert það að verkum að ég er ánægðari í starfi 

en áður og mér finnst ég hafa eflst til muna sem fagmaður. Hið faglega samtal okkar kennara 

er mikilvægt skólaþróun og við eigum að vera virkari í að koma skoðunum okkar og þekkingu 

á framfæri bæði í ræðu og riti.  

Það starf sem ég hef unnið í vetur með samstarfsfólki mínu í unglingadeild þykir mér að 

mörgu leyti þrekvirki. Það sé ekki sjálfgefið að hitta fyrir stóran hóp kennara sem hafa sömu 

hugsjón og maður sjálfur og eru jafnframt tilbúnir að umbreyta starfsháttum sínum á þann 

hátt sem við gerðum. Það er heldur ekki sjálfgefið að mæta jafn miklu trausti frá nemendum 

eða foreldrum og við mættum í upphafi skólaársins 2018–2019. 

Við vissum að við vorum á leið í langferð þegar við lögðum af stað í þessa vegferð og að 

þessi vetur var einungis fyrsta skrefið af mörgum í átt að breytingum. Stundum urðu skrefin 

þyngi en samstaðan innan hópsins og trúin á að breytingarnar væru í átt til betrunar voru það 

sem komu okkur áfram. Án efa verða fleiri hindranir í veginum í þessari vegferð okkar en ég 
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trúi því að við séum á réttri leið og séum að veita nemendum okkar fjölbreyttari menntun en 

áður. Menntun sem hæfir nýjum tímum og er vel til þess fallin að undirbúa þá fyrir framtíðina. 

Í það minnsta morgundaginn.  

Næstu skref eru að nýta hvert tækifæri til að kynna verkefnið öðrum kennurum og höfum 

við þegar verið með erindi á málþingum um skólastarf auk þess að hafa fengið í heimsókn til 

okkar skóla sem hafa áhuga á að kynna sér okkar starf betur. Nú þegar er verkefnamiðaðir 

kennsluhættir stór þáttur af starfinu í unglingadeild skólans. Stefnt er að því, að með tíð og 

tíma verði valið í unglingadeildinni stærri hluti af verkefninu. Við höfum þá trú að með verk- 

og listgreinum sé okkur fært að bjóða nemendum okkar enn meiri möguleika í nálgun verkefna 

eða viðfangsefna og úrvinnslu þeirra. Nú þegar hafa verið gerðar ráðstafanir í þá átt.  

Það er von mín að með skrifum mínum hafi ég kveikt löngun skólafólks til að taka af skarið 

og taka þátt í að færa skólastarf í átt að þeirri hæfni sem þarf til að takast á við breytta tíma 

og nýta sóknarfærin sem bjóðast. Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er full af tækifærum fyrir 

skólasamfélagið að grípa. Það er ekki sjálfgefið að sá grundvöllur sé til staðar og kennurum og 

skólum gefið slíkt vald að þeir geti markað sér sína sérstöðu eins og þar er hvatt til. Við getum 

ekki haldið áfram að ætlast til að komandi kynslóðir læri á sama hátt og gert hefur verið í 

aldaraðir. Það er tilgangurinn sem helgar meðalið. Nú er tími breytinga, tökum þeim fagnandi 

og tökum þátt í að marka sögu skólaþróunar.  
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Viðauki A: Leyfi til rannsóknar – samningur við stjórnendur 

Staður, 24. febrúar 2019 

Bréf til skólastjóra  

Efni: Óskað eftir leyfi til rannsóknar  

 

Með þessu bréfi óska ég, undirrituð, eftir leyfi fyrir starfendarannsókn sem ég hef í hyggju að 

gera við skólann á vorönn 2019. Rannsóknin er í tengslum við 30 eininga lokaverkefni mitt í 

kennslu- og menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn í rannsókninni er 

Svanborg R. Jónsdóttir, dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

Tilgangur rannsóknarinnar er skrifa um það breytingarstarf sem á sér stað við unglingadeild 

skólans veturinn 2018–2019 þar sem kennarar eru að innleiða verkefnamiðað nám e. project 

based learning. Í rannsókninni verður lögð áhersla á að skoða samþættingu námsgreina þar 

sem námsgreinin, íslenska er í forgrunni. Einkum verður horft til þess hvernig kennarar 

skipuleggja verkefni og námsmat með tilliti til hæfniviðmiða aðalnámskrár.  

Þátttakendur í rannsókninni eru nemendur og kennarar í 8. bekk skólans. Óbeinir þátttakendur 

eru kennarar, nemendur og aðrir starfsmenn unglingadeildar. Við gerð rannsóknar verður 

fyllsta trúnaðar gætt og nöfn þátttakenda koma hvergi fram.  

Fáist skriflegt leyfi fyrir rannsókninni mun ég í framhaldinu senda sams konar upplýsingabréf 

til forráðamanna nemenda í 8. bekk þar sem ég óska eftir því að fá að rannsaka eigin störf með 

hliðsjón af verkefnum og samskiptum við nemendur. Óskað verður eftir skriflegu leyfi frá 

foreldrum og þeim gefinn kostur á að rannsókninni og/eða efni frá þeim nýtt í rannsóknina.  

 

Bestu kveðjur, 

Íris Aðalsteinsdóttir,  

grunnskólakennari og nemi í framhaldsnámi grunnskólakennara, M.Ed.  

 

_______________________________________________ 

Íris Aðalsteinsdóttir 

 

_______________________________________________ 

Undirskrift skólastjóra 
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Viðauki Á: Rýniviðtal við nemendur – spurningar 

1. Hvernig hefur ykkur fundist breytingarnar á skólastafinu í vetur? 

2. Hvernig finnst ykkur að nálgast námsefnið í gegnum ákveðin viðfangsefni?  

3. Hvernig finnst ykkur að leggja áherslu á færri námsgreinar í einu en allar? 

4. Finnst ykkur þið hafa getað sinnt náminu betur eða verr en t.d. í fyrra? 

5. Getið þið metið námslega stöðu ykkar út frá verkefnunum? 

6. Haldið þið að það hefði gagnast betur að hafa próf til að meta námslega stöðu ykkar? 

7. Hverjir eru að ykkar mati helstu kostir þess að vinna verkefni á þennan hátt sem við 

höfum verið að vinna? 

8. Hverjir eru að ykkar mati helstu ókostir þess? 

9. Funduð þið einhvern mun á því að skipuleggja stundatöfluna sjálf eða fannst ykkur 

það ekki skipta máli? 

10. Skiptir það ykkur máli að geta að einhverju marki stjórnað eigin tíma, ákveðið hvaða 

verkefni þið vinnur hverju sinni 

11. Afhverju eða afhverju ekki? 

12. Finnst ykkur þið hafa verið nógu vel undirbúinn fyrir verkefnin sem við höfum verið 

að vinna að, verið búin að læra það sem þú þurftir að nota í verkefninu? 

13. Hópavinnan í verkefninu 1918 gekk mjög vel hjá flestum hópum? Hver haldið þið að 

sé ástæðan fyrir því  

14. Hvaða haldið þið að góð lykilhæfni hafi að segja? 

15. Hvernig haldið þið að lykilhæfni muni gagnist ykkur í framtíðinni? 

16. Hvernig teljið þið að þið hafið getað þjálfað lykilhæfnina í gegnum þessi breyttu 

vinnubrögð? 
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Viðauki B: Rýniviðtal við kennara  

• Hver er ávinningurinn af starfinu í vetur? 

• Hvað erum við ánægð með? 

• Hvað hefði mátt betur fara? 

• Hvernig sjáum við fyrir okkur starfið næsta vetur? 
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Viðauki C: Lokaverkefni í Hrafnkels sögu Freysgoða 

Lokaverkefni - Hrafnkels saga Freysgoða 

 

Fimmtudaginn 21. febrúar vinna nemendur lokaverkefni úr Hrafnkels sögu 

Freysgoða.  

• Verkefnið skal unnið þennan dag og skila í lok dags. 

• Möguleiki er að vinna verkefnið einn eða í hóp í samráði við kennara.  

• Nemendur þurfa að vera búnir að velja sér verkefni á miðvikudegi og finna til 

tæki og tól til þess að geta unnið verkefnið á fimmtudeginum.  

 

 

Nemendur velja sér eitt eftirtalinna verkefna til að skila. 

 

1. Verkefni út frá sögunni eða atburði 
a) Ljóð 

b) Lag/texti – t.d unnið í Garage band 

c) Ritun 

d) Fréttablað þessa tíma 

e) Myndasaga, aðalatriði sögunnar í máli og myndum (handunnin eða í Book 

creator) 

 

2. Myndverk 
a) Málaðu mynd sem túlkar á einhvern hátt söguna eða atburð úr sögunni 

b) Þrívíddarverk úr t.d. pappa, leir, leikföngum (playmo, lego o.s.frv.) 

c) Listaverk 

d) Púði, bolur og annað sem hægt er að vinna í Fablab 

 

3. Leikræn tjáning 
a) Hrafnkell er á leiðinni á hvíta tjaldið, þitt hlutverk er að útbúa stiklu (trailer) 

fyrir myndina. 

b) Útvarpsleikritið Hrafnkels saga Freysgoða t.d Podcast 

c) Veldu atburð úr Hrafnkels sögu og túlkaðu  

d) Brúðuleikhús  

e) Stuttmynd t.d. í Movie maker eða Scratch 

 

 

Hafi nemendur aðrar hugmyndir er um að gera að ræða þær við kennara. 
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Viðauki D: Kynningarbréf til foreldra/forráðamanna 

Kæru foreldrar og forráðamenn  

Undanfarin 2 ½ ár hef ég verið í Framhaldsnámi grunnskólakennara, M.Ed. í kennslu- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Ég er nú á lokasprettinum í mínu námi og hyggst ljúka 

námi í október 2019.  

Ég er því farin að huga að meistararitgerð minni sem verður rannsókn á breyttum 

kennsluháttum í unglingadeildinni veturinn 2018–2019. Rannsóknin er svokölluð 

starfendarannsókn en tilgangurinn með slíkri rannsóknaraðferð er að kennari skoði eigið starf 

og starfshætti. Í rannsókn minni mun ég skoða verkefnamiðað nám og einkum horfa til 

samþættingu námsgreina þar sem íslenska er í forgrunni. Að auki mun ég skoða hvernig 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla eru notuð við skipulagningu kennslu og námsmats. 

Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Svanborg R. Jónsdóttir, dósent á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands.  

Í rannsókn sem þessari er hlutverk nemenda óhjákvæmilega stórt og langar mig að safna 

gögnum frá nemendum í 8. bekk veturinn 2018–2019 í þeim tilgangi að styrkja rannsókn mína 

og renna stoðum undir þær kennslufræðilegu hugmyndir sem ég hef.  

Líkt og áður sagði, lýtur rannsóknin að því að skoða sjálfa mig sem kennara en ekki einstaka 

nemendur eða námshæfni þeirra. Með bréfi þessu óska ég eftir leyfi ykkar til að fá að nýta 

verkefni nemenda, námsmat og samtöl sem ég á við nemendur um skoðanir þeirra á 

verkefnum o.þ.h. á meðan að á rannsókninni stendur. Ég hef kynnt rannsóknina fyrir 

nemendum og sagt þeim frá gildi hennar og tilgangi auk þess sem felst í þátttöku í rannsókn 

sem þessari.   

Samkvæmt lögum um persónuvernd verður fyllsta trúnaðar gætt í allri rannsóknarvinnu og 

meðhöndlun á gögnum. Svör einstakra nemenda og verkefni verða höfð nafnlaus eða undir 

dulnefni og því órekjanleg. Óski einhver eftir því að barnið þeirra sé ekki hluti af 

starfendarannsókn minni verða þær óskir að sjálfsögðu virtar.  

Á næstu dögum munu nemendur koma heim með blað þar sem ég óska eftir skriflegu 

samþykki ykkar fyrir þátttöku.  

Vinsamlegast hafið samband  í tölvupósti á netfangið iris@skoli.is hafið þið einhverjar 

athugasemdir.  

Ykkur er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband hvenær sem er, hafi þið áhuga á að heyra 

meira um rannsóknina.  

Með fyrirfram þökk, 

Íris Aðalsteinsdóttir, grunnskólakennari og nemi í framhaldsnámi grunnskólakennara í 

kennslu- og menntunarfræðum, M.Ed. 

 

 

 

mailto:iris@skoli.is
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Viðauki E: Skriflegt leyfi foreldra/forráðamanna 

Leyfisbréf                   26. apríl 2019 

 

Ég, undirrituð/-aður, gef hér með leyfi fyrir þátttöku barns míns í rannsókn Írisar 
Aðalsteinsdóttur, kt. 170579–4619, í tengslum við meistaraverkefni hennar veturinn 2018–

2019. (Bréf til upplýsinga um tilgang og efni rannsóknar var sent í tölvupósti þann 26. apríl) 

 

Mér er kunnugt um efni rannsóknarinnar, tilgang hennar og gagnaöflun.  

 

__________________________________________________________________________ 
Undirskrift nemanda og kennitala 

 

__________________________________________________________________________ 
Undirskrift foreldris/forráðamanns og kennitala 

 

Vinsamlega skilið fyrir 30. apríl 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


