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Formáli 

Hverjum hefði dottið í hug að ég myndi klára meistaraverkefni einhvern daginn? En hér er 

ég. Vegferðin var alls ekki einföld, enda koma hlutir, sem eru einhvers virði ekki auðveldlega. 

Ég hefði aldrei komist hingað án þess að hafa gott fólk í kringum mig og dásamlega fjölskyldu 

sem stóð við bakið á mér í gegnum þetta allt. Elsku Halldór, ástin mín þér verður aldrei nógu 

mikið þakkað fyrir þolinmæði þína og óeigingirni. Þessi vegferð hefði ekki verið farin án þín. 

Börnin okkar Abel og Auður, þið eruð best, núna fáið þið mömmu aftur. Við restina af 

fjölskyldunni minni segi ég takk, fyrir að passa, bjóða okkur í mat, fyrir að peppa mig og fyrir 

að vera þið, ég elska ykkur öll. Pabbi ég veit að þú fagnar með mér í himninum. Vinum 

mínum og samstarfsmönnum þakka ég fyrir að nenna að vera í kringum mig meðan ég hugsa 

ekki um annað en nám, takk, fyrir góðar ábendingar og yfirlestur, þið eruð svo góðir vinir. 

Blaka, takk fyrir að deila með mér tímabili sem fyllti allan tilfinningaskalann, þú ert 

gjörsamlega ómissandi rannsóknarvinur og frábær vinkona, gerum þetta aftur saman. Þá vil 

ég þakka nemendum mínu fyrir að hjálpa mér að verða sá kennari sem ég þrái að vera, það 

er minn heiður að fá að kenna ykkur. Einnig vil ég þakka SvaKaHaf hópnum öllum samferðina 

á þessari vegferð, hvílíkt samfélag, Valgerður það var svo gaman að kynnast þér, þú ert 

frumkvöðull og alveg sérstakur litur í litrófinu. Leiðbeinendur mínir Svanborg og Hafdís, ég 

kann ykkur mínar bestu þakkir. Þið báruð mig í gegnum þetta verkefni með trú ykkar á mér 

sem fagmanni. Þið leiðbeinduð mér ekki einungis í þessu verkefni, heldur kennduð þið mér 

fagmennsku með því að lifa það sem þið talið, hvílíkar fyrirmyndir. Ég mun sakna ykkar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

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

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Selfossi, 8. maí. 2020 

 

Guðríður Svava Óskarsdóttir 
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Ágrip 

„Þú þarft ekkert að vera héri, vertu skjaldbaka“: Starfendarannsókn kennaranemans í leit 

að faglegri starfskenningu 

Fagleg starfskenning skiptir máli fyrir kennara til þess að þeir starfi samkvæmt gildum sínum. 

Þegar ég byrjaði að kenna, fyrir tveimur árum síðan, fann ég fljótt að það sem einkenndi 

hugmyndir mínar um góðan kennara var að geta unnið með alla flóruna af nemendum. En 

hvernig gæti ég tileinkað mér það? Tilgangur rannsóknarinnar var að finna gildin mín og 

hvernig þessi gildi hafa áhrif á starfshætti mína. Markmiðið var að skoða hvað hamlaði, og 

hvað studdi mig, í að vera sá kennari sem ég vil vera. Rannsóknarspurningin sem leiddi 

rannsóknina var: Hvernig birtast gildin mín í starfi mínu sem kennari og hvernig hefur 

margbreytilegur nemendahópur áhrif á þróun starfskenningar minnar? Rannsóknin er 

starfendarannsókn sem stóð yfir frá 2018-2020. Hún er unnin gagngert til þess að ég geti 

bætt mig í starfi. Gögnum var safnað í gegnum dagbókarskrif og samanstóðu einnig af 

myndum sem ég tók af umsögnum til nemenda, samtölum við rannsóknarvin, 

foreldraviðtölum og MÚS-miðum (miði úr skólastofu).  

Við úrvinnslu gagna komst ég að því hvað líðan nemenda í skólanum skiptir mig miklu 

máli. Að þau sjái sig sem einstaklinga sem geta og að þeirra rödd skipti máli. Ef nemendur fá 

frjálsar hendur í tjáningu á verkefnum til að mynda, er auðveldara að koma auga á styrkleika 

þeirra. Ég áttaði mig á því að aðferðir eins og leiðsagnarmat/nám eru gjöfular til að vinna að 

uppbyggingu í fjölbreyttum nemendahópi og að námsmat getur verið menntandi. Einnig sá 

ég hve mikilvægt er að vita hvernig ég vil starfa og leita í kjarna þess sem ég stend fyrir, 

sérstaklega á erfiðum tímum, í stað þess að fara í hlutverk einhvers annars. Mér leið 

stundum eins og skjaldböku sem var að keppast við héra sem þekkti fræðin og kunni allt. En 

ég áttaði mig á því að skjaldbakan býr yfir öðrum kostum sem skipta máli inn í 

skólasamfélagið. 

Ég tel það afar mikilvægt fyrir skólasamfélagið að kennarar stundi sjálfsrýni og þekki 

eiginleika sína, jafn mikið og þeir þekki eiginleika nemenda sinna. Það mun stuðla að betra og 

faglegra starfi ásamt því að byggja upp lærdómssamfélag.  
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Abstract 

„You don’t have to be a hare, be a turtle“: Action research of a student teacher that 

seeks it´s professional working theory 

A professional working theory is essential for the teacher to work according to her values. I 

began my journey teaching two years ago. I soon realized that what characterized my ideas 

about a good teacher was the ability to work with all kinds of students. I questioned how I 

could achieve such quality. The purpose of this research was to discover my values and how 

those values affect the way I conduct my work. The goal was to look for what hindered and 

what supported me in being the teacher I desire to be. The research question was: How do 

my values appear in my work as a teacher and how does a mixed-ability classroom affect the 

development of my professional working theory? This study is an action research conducted 

from 2018-2020. It is done solemnly to improve in this new working field. Data was collected 

through a journal and also consisted of photos I took of student reviews, research chats, 

parent interviews, and TOC (tickets out of class). 

The results of this study depict the importance I find in knowing that my students feel 

good in school. That they believe in themselves and that they have a saying in this life. I saw 

that if I allow students to be creative in their projects, it is easier to spot their abilities, gifts 

or talents. I realized that working with a method like „assessment for learning“ helps both 

the teacher and the student in a mixed ability classroom and that assessment can be 

educating as such. Furthermore, I realized, the importance of knowing how I want to 

conduct my teaching and be able to reach to the core of what I want to stand for, especially 

when going through a challenging time, rather than playing someones else´s role. I 

sometimes felt like the turtle that was competing against the hare that knew the theory and 

was good in everything. But I realized that the turtle has other qualities that are important 

for the school community. 

It is very important for teachers to practice self-reflection and thus learn to know their 

abilities just as it is important for them to know the abilities of their students. It will elevate 

both the school community and the professional learning community. 
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1 Inngangur  

Sál færði Davíð þá í herklæði sín, setti eirhjálm á höfuð honum og bjó hann 

brynju. Davíð gyrti sig sverði hans yfir herklæðin og reyndi að ganga en það hafði 

hann ekki reynt áður. Davíð sagði þá við Sál: „Ég get ekki gengið í þessu því að ég 

er því óvanur.“ Fór hann síðan úr herklæðunum, tók staf sinn sér í hönd og valdi 

fimm hála steina úr ánni, lét þá í smalatösku sína, sem hann var með, og hafði 

slöngvusteinana í. (Biblían, Fyrri Samúelsbók 17:39b-41, 2007) 

Ástæðan fyrir því að ég byrjaði á þessari sögu er einfaldlega sú að ég tengi svo mikið við 

hana. Flest allir sem hafa farið í sunnudagaskóla hafa heyrt þessa sögu af Davíð og Golíat. 

Fæst börn hafa þó heyrt af því, að áður en Davíð fór og sigraði Golíat með steini og slöngvu, 

þá vildi Sál konungur láta hann klæðast brynjunni sinni, eins og alvöru hermaður. Davíð 

prófaði brynjuna en gat ekki gengið í henni, enda ekki vanur slíkum klæðnaði. Hann fór því 

búinn til bardaga eins og hann var vanur þegar hann gætti sauða föður síns, með slöngvu og 

stein.  

Síðan ég byrjaði að kenna hef ég á stundum fundið fyrir vanmætti mínum. Mér hefur liðið 

eins og ég væri ekki með nógu mikla þekkingu eða visku. Mér hefur liðið eins og ég þyrfti að 

klæðast brynju einhvers annars. Ég hef á tímabilum jafnvel farið í brynju einhvers annars en 

áttað mig þá á því að ég gat ekki gengið í henni.  

Allir hafa skoðun á því hvernig kennarar eiga að vera enda eru kennarar hjartans mál fyrir 

flesta. Við höfum öll átt okkar kennara og við munum öll horfa á þau sem við elskum mest, 

börnin okkar, verja miklum tíma með kennaranum sínum. Á vegferð minni við að finna 

þennan kennara sem ég vil vera, hef ég lýst mér sem dísilvél við gangsetningu og skjaldböku 

að keppa við héra í hlaupi. Ég sá fyrir mér hérann sem kann þetta allt, veit hvert hann er að 

fara og hefur vöðva til að takast á við þetta. Sú líking endaði í tölvupósti til leiðbeinanda 

minna og þær svöruðu um hæl „Þú þarft ekkert að vera héri, vertu skjaldbaka“ (Vefpóstur 

milli mín og leiðbeinanda). Það var léttir að heyra að ég þarf ekki að passa í eitthvað form, ég 

get, eins og Davíð, haldið til bardagans eins og ég er. En hver er ég? Hvernig vil ég kenna og 

hvers vegna? Eru spurningar sem ég velti fyrir mér.  

Þegar ég byrjaði að kenna var ég ráðin inn sem enskukennari á unglingastigi. Faggreinin 

„mín“ er hinsvegar samfélagsfræði, vegna þess bakgrunns sem ég hef, það er B.A próf í 

sagnfræði. Ég fann því fljótt fyrir veikleika gagnvart faggreininni. Fljótlega bætti ég við mig 

kennslu og fór að kenna, og þróa, bundið valnámskeið sem fékk heitið Brunnur. Brunnur var 

samfélagsgreinamiðað val og hentaði mér því vel. Á öðru ári tók ég við einni áskoruninni í 

viðbót og það var að taka við hlutverki umsjónakennara. Fyrsta árið mitt hafði gengið afar vel 



 

11 

bæði að vinna með og tengjast nemendum, svo ég taldi það lítið mál. En komst fljótlega að 

því að vel ígrunduð starfskenning skiptir lykilmáli í starfinu. Vegna þess, að ef kennarinn er 

meðvitaður um hvað liggur að baki framkvæmdar, skilar hann betra starfi og vinnur í 

samræmi við sín gildi.  

Þrátt fyrir litla reynslu í kennslu hef ég myndað mér skoðanir á því hvernig kennari ég þrái 

að vera. Hluti af því hefur mótast út frá því hver ég var sem nemandi (Lilja M. Jónsdóttir, 

2012). En reynsla mín í samskiptum við fólk hefur líka kennt mér ýmislegt og hjálpað mér að 

móta eigin gildi í lífinu og í starfi sem kennari. Ein af mínum vonum sem kennari er að ég nái 

að búa til umhverfi þar sem allir nemendur mínir geti blómstrað (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Ég trúi því staðfastlega að skóli eigi að vera staður þar sem 

öllum nemendum líði vel, staður þar sem þeir eiga að geta fundið styrkleikum sínum farveg. 

En hvernig geri ég það? Ég tók fljótlega eftir því að það var ekki eins einfalt og ég hélt að það 

yrði. Það sem kom mér líklega mest á óvart var hve mikið hefðir og venjur höfðu áhrif á það 

hvernig ég starfaði. Strax á fyrsta árinu mínu byrjaði ég að reyna að finna leiðir til að starfa út 

frá þessu grunngildi í lífinu mínu og starfi, að allir geti blómstrað í þessu umhverfi sem við 

köllum skóli.  

Mér brá því þegar einn nemenda minna sagði við mig eftir að ég bað hann að koma að 

spjalla við mig svo ég gæti metið hann munnlega: „Æ gefðu mér bara „D“ ég kann hvort eð er 

ekkert í ensku“ (rannsóknardagbók, 2018). Ég var alveg eyðilögð. Mér var hugsað til systur 

minnar sem er bæði lesblind og með athyglisbrest. Skólaumhverfið var alls ekki sniðið fyrir 

hana. Hún fékk að heyra snemma í skólagöngunni sinni, „af hverju geturðu ekki verið eins og 

systir þín?“. Ég sjálf var ekki mikill námshestur, en ég gat tjáð mig á listrænan hátt og 

einhvern veginn gaf það mér byr undir báða vængi. Systir mín fékk ekki þennan byr undir 

vængina eins og ég. Hún var sett í „tossabekk“, þar sem „afgangurinn“ af nemendahópnum 

var settur. Þetta voru nemendur sem áttu ekki mikla von í skólaumhverfinu. Engin vildi kenna 

þeim, þeir voru vonlausir og ekkert myndi verða úr þeim. Raunin var samt að þetta voru bara 

nemendur eins og nemandi minn. Nemendur sem höfðu aldrei fengið byr undir vængina sína 

og nemendur sem skólaumhverfið var ekki alveg sniðið fyrir. Þetta voru nemendur sem 

höfðu ekki trú á sér. Þetta ýtti undir löngun mína að valdefla nemendur. Mig langaði að 

hjálpa þeim að finna sig örugga í sjálfum sér.  

1.1 Tilgangur og markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var því að finna hver gildi mín eru sem kennari og hvernig þessi 

gildi hafa áhrif á starfshætti mína. Einnig var tilgangurinn sá að móta betur eigin 

starfskenningu og vaxa á þann hátt í starfi.  
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Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað það er sem hamlar mér að vera sá kennari 

sem ég vil vera og hvað styður það. Finna hvaða aðferðum ég beiti til að vinna út frá 

starfskenningu minni. Rannsóknarspurningin sem leiddi vinnu mína var: Hvernig birtast gildi 

mín í starfi mínu sem kennari og hvernig hefur margbreytilegur nemendahópur áhrif á þróun 

starfskenningar minnar? Til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar rýndi ég í reynslu mína 

af kennslu sem og skoðaði hvernig eigin skólaganga hefur áhrif á mig í starfi sem 

grunnskólakennari. Þá leitaðist ég við að spegla sjálfa mig bæði í samstarfsaðilum og 

nemendum til að sjá hvort að ég nái að starfa samkvæmt þeim gildum sem ég hef ásett mér. 

Von mín er að reynsla mín og niðurstöður rannsóknarinnar geti haft áhrif á nýja kennara 

sem og reyndari í að leitast eftir því að starfa út frá eigin starfskenningu, ástunda sjálfsrýni og 

leita leiða til að vaxa í starfi. 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Ég byrjaði að segja frá því í inngangi ritgerðarinnar, hvers vegna ég ákvað að taka þetta 

málefni fyrir. Ég fjallaði svo um tilgang og markmið með verkefninu ásamt 

rannsóknarspurningu. Í öðrum kafla fjalla ég um þau fræði sem liggja að baki lykilhugtökum 

rannsóknar. Því næst, í kafla þrjú, fjalla ég um þær aðferðir sem ég nota í rannsókninni. Í 

fjórða kafla kynni ég helstu niðurstöður sem ég spegla því næst í fræðunum í fimmta 

kaflanum. Eftir það loka ég rannsókninni með lokaorðum. 
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2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Stefna skóla án aðgreiningar er mikilvæg öllum kennurum sem leiðarljós og hugmyndafræði 

sem þeir eiga að byggja á í starfi sínu, enda eru engir tveir nemendur eins. Nemendahópar 

eru fjölbreyttir og því þarf að mörgu að hyggja. Til þess að ná að starfa betur út frá þeim 

gildum sem stefnan felur í sér, skiptir máli að kennarinn þekki sína eigi starfskenningu. Hún 

er grundvöllur starfs hans bæði fyrir staðfestu og persónulegan vöxt. Kjarnaígrundun er góð 

leið fyrir kennarann að átta sig á þeim hlutum í umhverfi sínu og starfi sem hafa áhrif á 

birtingarmynd starfskenningarinnar. Í kaflanum skoða ég hvað fræðimenn segja um þessa 

þætti, ásamt því að rýna í námsmat og hvernig námsmat getur skipt sköpum í vinnu 

kennarans með fjölbreyttan nemendahóp.  

2.1 Skóli fyrir alla 

Í samtali sem ég átti við samstarfsmann minn, bar einn nemanda okkar á góma: „Það verður 

bara að breyta þessu skólakerfi" sagði hann (rannsóknardagbók, 2018). Þessi nemandi á 

stundum erfitt með að einbeita sér að vinnu í tímum, en þegar hann fær að vinna eitthvað 

tengt eldamennsku þá blómstrar hann. Þetta fékk mig til að hugsa því það eru svo margir 

búnir að fara á undan okkur sem hafa breytt skólakerfinu t.d með þeim breytingum sem áttu 

sér stað í kringum árið 1966 þegar skólarannsóknardeildin var stofnuð. Í kjölfar þess komu ný 

grunnskólalög árið 1974 sem fjölluðu einmitt um að skólinn ætti að vera fyrir alla (Dóra S. 

Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016; Gerður G. Óskarsdóttir, 

2018; Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Tuttugu árum síðar var Salamanca yfirlýsingin 

samþykkt á Spáni og í dag kemur fram í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að skóli eigi að 

vera án aðgreiningar (e. inclusive education) (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og 

Ólafur Páll Jónsson, 2016). Allir einstaklingar hafa rétt á menntun við sitt hæfi og eiga að geta 

fengið þá þjónustu í sínu nærumhverfi. Þá eru kennarar skyldugir að bera virðingu fyrir og 

taka tillit til þess að nemendahópar eru ólíkir og hafa mismunandi hæfileika, þarfir og 

einkenni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hvað er það þá, sem kennarar geta gert, til að 

vinna samkvæmt hugmyndafræði skóla án aðgreiningar? Hér í kaflanum mun ég fjalla um 

þessa stefnu og hvernig fræðimenn telja að hægt sé að vinna að framkvæmd í anda hennar. 

2.1.1 Engir tveir nemendur eru eins  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er kveðið skýrt að því að kennurum ber að vinna eftir 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. En hver er hún? Rétt eins og Salamanca 

yfirlýsingin gefur til kynna, þá snýst það um að menntun á erindi við öll börn. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur fram að við sem erum kennarar eða verðandi kennarar eigum að 
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bera virðingu „fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum hæfileikum og einkennum 

nemenda“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 43).  

Þegar unnið er út frá hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að öll 

börn hafi tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers og eins einstaklings (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Ekki eru allir sammála um hvort hugmyndafræðin 

virkar eða hvernig eigi að framkvæma hana (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014; Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Margir sérkennarar telja til að mynda að nemendur með sérþarfir verði 

fyrir neikvæðum áhrifum vegna stefnunnar. Aðrir telja að án aðgreiningar sé ekki hægt að 

þróa sérkennslu og að nauðsynlegt sé að flokka nemendur til að mæta sértækum þörfum 

þeirra (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). Margir fræðimenn hafa hins 

vegar komist að því að hugmyndafræðin virkar í verki en að það eru ýmsir þættir sem hafa 

áhrif á velgengni framkvæmdarinnar (Edda Óskarsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Samúel 

Lefever, 2019; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2016). Hugtakið hefur færst frá þeirri þröngu 

hugsun að vera aðallega tengd við þá sem búa við fötlun eða hömlur, í það að allir eiga að 

hafa jöfn tækifæri til náms óháð kyni, kynhneigð, námsgetu, menningu, tungumáli, trú eða 

fötlun (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016: Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Í dag hefur hugtakið skóli margbreytileikans gjarnan verið notað í stað 

skóli án aðgreiningar (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2016). Dóra Bjarnason mælir jafnvel með því í formálanum á bók Fergusson Nám fyrir alla 

(2012), en þar bendir hún á að bæði skóli án aðgreiningar og skóli margbreytileikans eigi sér 

rót í enska hugtakinu inclusive education. Skóli margbreytileikans telur hún ná betur að fanga 

markmið stefnunnar og leiðir til að vinna að því. Sjálf upplifði ég hve erfitt mér fannst að 

flokka nemendur út frá þörfum því að ég var hrædd við aðgreininguna. Því hefur mér fundist 

tamara að nota hugtakið skóli margbreytileikans. Hér eftir mun ég því nota það hugtak þegar 

ég er að tala um skóla án aðgreiningar (e. inclusive education). Skóli án aðgreiningar, sem 

snýst um að sinna margbreytilegum nemendum, á ekki að fela í sér að slaka á gæðum 

menntunar eða skapandi starfs. Heldur snýst hugmyndin um að leggja áherslu á að öll börn 

geti lært svo framarlega að kennslan taki mið af þörfum þeirra, áhugamálum og hæfileikum, 

því að engir tveir eru eins (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson, 2016). Það sem einn nemandi á auðvelt með að meðtaka getur annar átt erfitt með 

að skilja (Tomlinson, 2001).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að útrýma mismun og aðgreiningu í 

skólum. Þá má skipuleggja skólastarf þannig að litið er á fjölbreytni sem norm (Grétar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Hafdís Guðjónsdóttir sem er ötull talsmaður skóla 

án aðgreiningar segir ásamt Eddu Óskarsdóttir (2016) að hugmyndafræðin snúist jafnframt 
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um að vinna gegn útilokun. Með því að virkja eiginleika nemenda og leiðbeina nemendum í 

að vinna með styrkleika hvers annars vinnur kennarinn gegn útilokun (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Edda Óskarsdóttir, 2016). Það eiga allir erindi í þetta samfélag sem er skólinn. Kennarinn 

spilar aðalhlutverk í að búa allskonar nemendahópum umhverfi til að geta menntast, vaxið 

og eflst sem einstaklingar. Hafdís og Edda kalla kennara sem vinna á þennan hátt 

viðbragðssnjalla kennara (e. responsive teachers). Þetta eru kennarar sem eru sveigjanlegir, 

gefnir að nemendum, opnir fyrir nýjum hlutum og sjá tækifæri (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda 

Óskarsdóttir, 2016; Hafdís Guðjónsdóttir, Edda Óskarsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2017).  

2.1.2 Að finna auðlindina  

Nemendahópar eru ólíkir, bæði samsetning hópsins og einstaklingarnir sem eru innan 

hópsins. Börn hafa ólíka hæfileika, áhugamál og þarfir og taka þarf mið af því í kennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Menntamálaráðuneytið, 1995). En vinna með ólíkan hóp 

getur verið áskorun. Það má þó ætla að það sé einfaldara við aðstæður sem við búum við í 

dag, þar sem meiri áhersla er lögð á að mennta en að kenna. Það þýðir að kennarinn er ekki 

lengur alvaldur og miðlar öllum sannleika. Nemendur eru á vegferð í að menntast, mannast, 

skilja sjálfan sig og aðra (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016).  

Tomlinson er einn af þeim fræðimönnum sem hefur fjallað mikið um kennslu í 

margbreytilegum nemendahópi. Hún ásamt fleirum telja mikilvægið liggja í því að þekkja 

nemendahópinn (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson, 2007). 

Tomlinson (2001) segir til að mynda frá því hvernig kennslustund getur hrifið einn nemanda 

en á sama tíma ruglað annan í ríminu. Þá telur hún að horfa þurfi á hvern og einn einstakling 

og miða námið út frá honum (Tomlinson, 2001; Tomlinson, 2007; Tomlinson og Imbeau, 

2010). Þetta kallar hún einstaklingsmiðun (e. differentiated instruction). Til þess að gera það 

hefur hún til að mynda skráð hjá sér áhugasvið nemenda, eiginleika eða eitthvað sem hjálpar 

henni að hvetja nemandann. Tomlinson er því, rétt eins og Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2016) 

að tala um að einblína á auðlindir nemandans. Sem þýðir að stundum þurfi að umbreyta 

námskrám eða kennsluskipulagi (Noddings, 2005; Tomlinson, 2001). Vissulega eru margar 

aðferðir sem hjálpa í vinnu með fjölbreyttum nemendahóp. Tomlinson og Imbeau (2010) 

hafa þó borið kennsl á þann misskilning að til að starfa með margbreytilegan nemendahóp 

þurfi kennarinn einhvern til að kenna sér eða sýna sér hvernig það er gert. Þær segja að það 

að vinna með margbreytilegan nemendahóp eða að einstaklingsmiðun fjallar ekki um að 

beita réttum aðferðum í kennslu heldur beita ákveðnum hugsunarhætti, hugmyndafræði eða 

heimspeki (Tomlinson og Imbeau, 2010). Hér má ætla að kennarinn þurfi í raun að eignast 

nýtt hugarfar gagnvart nemendum eða jafnvel skólakerfinu. Ef kennarinn hefur huga og 

hjarta gagnvart því að þjóna til allra nemenda má ætla að hann sé það sem Hafdís 

Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir (2016) fjalla um sem viðbragðssnjalli kennarinn. Það má 
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jafnvel segja að það sé kennarinn sem sér styrkleika nemenda eða auðlindir þeirra fremur en 

að einblína á veikleika þeirra. 

Samkvæmt rannsókn Hafdísar o.fl. (2016) skiptir máli að vinna með lausnarmiðaða 

kennsluhætti, hvatningu og sýna hlýju. Þær segja einnig frá því hvernig hægt er að vinna með 

það sem býr í nemendum sem tæki til að mennta, hvort sem er einstaklinginn eða hópinn. Til 

að mynda má nýta menningu nemenda frá öðrum löndum sem kennslutækifæri. Þetta getur 

átt við svo miklu meira þegar hugað er að auðlind nemandans. Með því að skapa slíkt 

umhverfi er kennarinn að leyfa auðlindum nemenda að hafa áhrif á þeirra eigin menntun 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Edda Óskarsdóttir, Anna Katarzyna Wozniczka og Karen Rut 

Gísladóttir, 2016). Að þekkja nemendahópinn, skilja þarfir þeirra og að bregðast við 

samkvæmt því, virðist því vera lykillinn í því að ná árangri í vinnu með margbreytilegum 

nemendahópi. 

2.1.3 Náðargáfan lesblinda 

Dæmi um þann margbreytileika sem við finnum í skólanum eru einstaklingar sem eru með 

lesblindu sem oft hafa þurft að takast á við hindranir í skólakerfinu. Ég vil líta til þessara 

einstaklinga ekki síður út frá styrkleikum þeirra. Elín Vilhelmsdóttir (2007) frá bendir á að 

talið sé að lesblindir einstaklingar hafi mikla sköpunargáfu og rýmisgreind sem þýðir að þeir 

sjá oft í þrívídd og sumir hafi gott áttaskyn. Þá eru þeir góðir að finna lausnir og hafa 

hæfileika á sviði talaðs máls (e. verbal skills). Bæði Elín Vilhelmsdóttir (2007) og Davis og 

Braun (2003) telja gjöfult að nýta þessa eiginleika, sem felast í skapandi hugsun og 

rýmisgreind, til þess að læra. Í huga lesblindra einstaklinga eiga orð yfirleitt mynd og því ná 

lesblindir yfirleitt að vinna úr upplýsingum með því að setja myndir saman eða kalla fram 

myndir til að muna. Lesblinda er ekki sjúkdómur sem hægt er að lækna, hinsvegar fylgja oft 

neikvæð áhrif þessa eiginleika í skólagöngu barna. Þeir Davis og Braun (2003) líta ekki á 

lesblinduna sem skerðingu heldur styrkleika í ákveðnum þáttum. Lesblindan getur hamlað 

nemendum í námi en með þekkingu og árangursríkum kennsluaðferðum geta lesblindir náð 

miklum framförum. Þó að einn lesblindur einstaklingur sé ekki eins og sá næsti þá er 

sameiginlegt vandamál þeirra erfiðleikar við að vinna úr upplýsingum ritaðs máls eða tölum 

(Elín Vilhelmsdóttir, 2007). Hinsvegar kemur berlega fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

að lögð sé áhersla á ritun í hefðbundnum skilningi í nánast öllum faggreinum. Þetta getur 

verið mjög hamlandi fyrir nemendur með lesblindu. Davis (2003) sem var sjálfur lesblindur 

telur að lesblindir einstaklingar reyni stundum að fela getu sína til að leysa verkefni sem fela í 

sér lestur eða skrif (Braun og Davis, 2003). Ef hinsvegar nemandinn kann að vinna með 

þennan eiginleika, eru meiri líkur á að hann reyni ekki að fela sig í aðstæðum sem hann skilur 

ekki. Bæði Braun og Davis (2003) og Elín Vilhelmsdóttir (2007) segja mikilvægt að lesblindir 

einstaklingar skilji að þeir eru ekki heimskir „[E]f viðkomandi öðlast trú [á] að hann geti tekist 
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á við námið þá er leiðin hálfnuð“ (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls 78). Þess vegna ættu 

kennarar að draga fram eða virkja þá styrkleika sem búa innra með nemandanum og kenna 

nemendum þannig að þekkja þá styrkleika sem lesblindan hefur í för með sér. 

2.2 Starfskenning 

Það er mikilvægt að kennarinn þekki starfskenningu sína og ástundi sjálfsrýni til þess að hann 

geti vaxið sem fagmaður. Hluti starfskenningarinnar felst í þeim gildum sem kennarar byggja 

sína fagmennsku á og eflir þá ef þeir eru meðvitaðir um þau (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Til þess að vera meðvitaður þarf kennarinn að skoða sjálfan 

sig í umhverfi sínu og aðstæðum til þess að skilja hverjir hans innri styrkleikar eru. 

Starfskenning byrjar oft að mótast löngu áður en einstaklingur byrjar í starfi því umhverfi 

hans hefur mótað hann. Því gildi eru fundin í lífsviðhorfum og skoðunum sem hafa mótað 

okkur frá upphafi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Hafþór Guðjónsson (2007, 2019) talar um 

þetta sem mikilvæga reynsluþekkingu sem ekki má vanmeta. Í þessum kafla fjalla ég um þá 

þætti sem kennarinn getur byggt á til þess að eflast og vaxa í starfi.  

2.2.1 Framkvæmdir í starfi 

Fagleg starfskenning byggir á samspili þess sem kennarinn framkvæmir, þeirrar fræðilegu 

þekkingar sem hann býr yfir og siðferðislegra gilda sem hann hefur ásett sér (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). Með öðrum orðum þá svarar fagleg starfskenning kennara 

spurningunni: Á hverju byggir kennarinn, það sem hann gerir í starfinu sínu? Samkvæmt 

Hafdísi Guðjónsdóttur (2004) skiptir starfskenning kennara máli vegna þeirra áhrifa sem það 

getur haft á kennarastarfið ef þeir þekkja á hverju þeir byggja framkvæmdir sínar í starfinu. 

Ef kennarinn skilur hvað liggur að baki framkvæmdinni er hann betur í stakk búinn að hafa 

áhrif á þróun starfsins í heild. Gjarnan hefur þríhyrningur Handal og Lauvaas verið notaður til 

að útskýra hvernig starfskenning kennara er samsett (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  
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Mynd 1: Þríhyrningur Handals og Lauvaas (Ragnheiður Bjarnadóttir, 2015) 

Samkvæmt Handal og Lauvaas byggir allt sem kennarar gera og vilja gera á því sem kallað er 

starfskenning (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Þríhyrningurinn 

lýsir vel hvernig starfskenningin er samspil nokkurra þátta: reynslu og þekkingar, gilda og 

kennsluhátta. 

Reynsla og þekking (faglegur grundvöllur) er það sem kennarar hafa öðlast í námi og starfi. 

Gildi (siðferðislegar forsendur), þýðir að starfskenningin er byggð á persónulegum 

einkennum, lífsviðhorfum og gildismati eins og skoðunum og viðhorfum sem hafa mótað 

kennarann frá upphafi. Þeir kennsluhættir, sem kennarinn tileinkar sér eða þarf að vinna 

eftir, hafa síðan einnig áhrif á starf hans. Samkvæmt Handals og Lauvaas felst því starf 

kennarans alls ekki einungis í framkvæmdinni heldur er það að hluta siðrænt og huglægt 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Kennarar geta þó upplifað sig 

starfa í mótsögn við þessi gildi sín og viðhorf. Því draga McNiff og Whitehead (2002) þá 

ályktun að starfendarannsókn geti verið grundvöllur til þess, bæði að varpa ljósi á þessa 

mótsögn en einnig að takast á við hana. 

2.2.2 Kjarnaígrundun 

Korthagen (2014) slær á svipaða strengi og Handal og Lauvaas sem ég minnist á í kaflanum 

hér að framan. Hann telur að til þess að komast að þessum gildum, reynslu, þekkingu og 

öðru sem hefur áhrif á kennarann, þurfi hann að ígrunda starf sitt markvisst. Hann þarf 

einnig að skilja hvað felst í því að ígrunda. Kennari getur verið flottur, brugðist við út frá 

tilfinningum en ef hann ígrundar ekki viðbrögð sín og þá merkingu sem þau höfðu fyrir hann, 

þá vex hann ekki faglega (Korthagen, 2014). Korthagen (2014) útskýrir þá þætti sem 

kennarinn þurfi að velta fyrir sér og draga fram gegnum sjálfsrýni sem kjarnaígrundun (e. 
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core reflection). Hann dregur fram líkingu þar sem hann horfir á umhverfi og einkenni 

einstaklingsins eða kennarans eins og lauk (mynd 2).  

 

Mynd 2: Laukmódel Korthagens (2014) 

Samlíking Korthagens gengur út á að sjá að í kjarna lauksins finnum við megin eiginleika 

kennarans sem eru t.d eldmóður, forvitni, hugrekki, staðfesta, einlægni, sveigjanleiki, og 

fleira. Þessir eiginleikar eru taldir vera innri styrkur einstaklingsins. Kjarnaígrundun er notuð 

til að koma auga á þessa eiginleika og finna hvað það er sem hamlar einstaklingnum að 

ganga fram í þeim. Hömlur geta fundist hvarvetna í hringnum (lauknum). Til að mynda getur 

umhverfið verið hamlandi fyrir kennarann eða að hömlun birtist í því að kennarann skorti 

ákveðna hæfni eða þekkingu. Innri lög lauksins geta líka haft áhrif á ytri lögin, til dæmis hefur 

köllun kennarans áhrif á þá hæfni sem kennarinn tileinkar sér og trú kennarans getur hjálpað 

honum að vinna í gegnum áskoranir í umhverfinu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Þess vegna 

skiptir máli að kennarinn þekki það sem er innra með honum. Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) 

bendir þó á að kennaranemar geti átt erfitt með að kafa undir yfirborðið. En með því að 

stunda slíka sjálfsrýni þá öðlast einstaklingurinn einingu í sjálfum sér milli hugsana, 

tilfinninga, þarfa, langana og hugmynda (Korthagen, 2014). Slík rýni og skilningur hefur áhrif 

á fagmennsku kennarans þannig að hann nær að rýna í, ræða, meta, breyta og aðlaga eigið 

starf. Starfendarannsókn er rökrétt leið til að stunda slíka starfstengda sjálfsrýni. Því að í 
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henni nær kennarinn að spegla sig í aðstæðum og samfélaginu sem og þeim fræðum sem 

hann vill byggja á. 

2.2.3 Gildi 

Ég hef verið heilluð af hugleiðingunni um gildi eftir að hafa hlustað á Pál Skúlason, 

fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, tala um það efni. Skólanum sem stofnun ber að beygja sig 

undir ákveðin gildi eins og aðalnámskrá kveður á um: „Starfshættir grunnskóla skulu mótast 

af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 32).  

Gildi er í sjálfu sér mjög vítt hugtak, því það nær utan um svo margt. Orðabókin lýsir því 

meðal annars sem einhverju sem hefur virði, merkingu og notagildi. Megin merking 

hugtaksins fjallar um eitthvað réttmætt sem skiptir máli fyrir einstaklinginn. Þá er það 

„grundvallarviðmið í hópi eða hjá einstaklingi sem markar afstöðu og athafnir“ (Orðabók 

Aldamóta, e.d.). Hugtakið er því breytilegt eftir persónum þar sem er gildi eins er ekki 

endilega gildi einhvers annars. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreinir gildi sem „Viðmið 

sem við notum til að meta hugsanir okkar og hegðun“ (bls. 36-37). Gildin segir hún vera 

leiðarvísi okkar í lífinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með því að nýta gildi sem leiðarvísi 

sker það úr um hvaða ákvarðanir einstaklingur tekur á ögurstundu eða hvaða val vegur 

þyngra.  

Í næstu undirköflum ætla ég að fjalla um þau gildi sem ég veit að skipta mig máli. En von 

mín er að ég geti kafað dýpra með rannsókninni og séð hvort ég hafi fleiri leiðarvísa sem 

hjálpa mér í starfi. 

2.2.3.1 Umhyggja 

Gjarnan hefur hugtakið umhyggja þurft að lúta lægra haldi fyrir innlögn á þekkingu í 

skólaumhverfinu (Nel Noddings, 2005). Orð Sigrúnar Aðalbjarnardóttur eiga vel við þegar 

rætt er um mikilvægi umhyggju, hún segir:  

Varla er hægt að finna þá manneskju sem ekki kýs að borin sé umhyggja fyrir 

henni. Þörfin og löngunin eftir því að njóta umhyggju er sammannleg, óháð 

menningu og tungu; hún er algild [...] Frá því að við lítum dagsins ljós komumst 

við ekki af án umhyggju. Það má því með sanni segja að í ljósi virðingar fyrir lífi 

hverrar manneskju eiga allir rétt á að njóta umhyggju. (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007 bls. 79-80)  
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Í kennslufræðum hefur hugtakið umhyggja (e. caring) gjarnan verið tengt við fræðikonuna 

Nel Noddings. Noddings er þeirrar skoðunar að kærleiksríkt samband milli kennara og 

nemanda er það sem skiptir mestu máli í skólastarfi, það er grunnurinn sem hægt er að 

byggja allt annað á (Nodding, 2005). Spurð út í hugtakið þá útskýrir Noddings það sem samúð 

eða samkennd. Þá tengir hún það við kvenlega nálgun og útskýrir á þann hátt að sá sem sýnir 

umhyggju upplifir eða finnur til með einstaklingnum (Mark K. Smith 2004, 2016). Hún segir 

það mikilvægt að kennarar skilji að umhyggja snýst ekki um að kennari hafi „umhyggju“ fyrir 

því að nemandi nái þeim markmiðum sem kennarinn vill. Heldur snýst hún um að tengjast 

nemendum sínum (Noddings, 2005). Þegar umhyggja er sýnd erum við tilfinningalega nálæg, 

í því felst hlýja og hjálpsemi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Mikilvægt er fyrir kennara að 

skilja nemandann og hjálpa honum frá þeim stað sem hann er á, í stað þess að binda sig 

eingöngu við þá námskrá sem er til staðar. Þannig byggir hann ofan á langanir og þekkingu 

sem býr í nemandanum (Noddings, 2005). Tomlinson (2007) slær á svipaða strengi og 

Noddings, en hún sá meiri hæfni hjá nemendum þegar hún fór að leitast eftir því að skilja þá 

og skráði hjá sér hluti eins og áhugamál og annað sem þeim viðkom. Ef nemandi finnur að 

kennarinn skilur hann þá er hann móttækilegri og sýnir þar af leiðandi meiri hæfni 

(Noddings, 2005; Tomlinson, 2007). Með þessu má ætla að þó að umhyggja snúist ekki um 

að nemandinn verði afburða námsmaður, þá getur námsárangur nemenda aukist við það að 

upplifa umhyggju. Einnig má segja að virðing sem er beintengt hugtakinu umhyggja, sé 

valdeflandi fyrir nemandann. Þá auka slík samskipti ekki aðeins hæfni nemanda heldur einnig 

kennara (Noddings, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Tomlinsson, 2007).  

2.2.3.2 Virðing 

Virðing er annað hugtak sem skiptir gríðalega miklu máli í samskiptum við nemendur. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) segir það vera beintengt umhyggju. Hún segir að meðan umhyggjan 

feli í sér nálægð þá má segja að virðingin feli í sér vissa fjarlægð. Hinsvegar sýnir þú 

manneskju virðingu með því að sína henni traust. Virðing finnst þegar einstaklingi er treyst til 

að framkvæma án þess að grípa inn í. Hún kemur einnig fram í virkri hlustun, þannig finnur 

einstaklingurinn að hann er þess virði að hlustað sé á hann. Þá birtist virðing til dæmis í 

orðfari okkar, framkomu og raddblæ. Hún blómstrar í jákvæðum samskiptum og ýtir undir 

sjálfsvirðingu einstaklinga. Andstæða virðingar myndi þá geta talist valdboð og lítilsvirðing 

eða eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls 77-78) heldur fram, þá er „lítt til þess falli[ð] 

að efla sjálfsvirðingu fólks [með því]“. Með því að sýna virðingu uppskerðu einnig virðingu 

tilbaka, því telur Sigrún að sá nemandi sem hefur verið sýnd virðing sé líklegri til að sýna 

öðrum virðingu. 
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2.2.3.3 Valdefling 

Hér langar mig að fjalla um valdeflingu sem ávöxt virðingar eða á þann hátt að nemandi 

valdeflist við það að skilja vægi sitt. Til útskýringar mun ég taka mið af Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna þar sem fram kemur í greinum 12 og 13 um frelsi til tjáningar: 

12. gr. Aðildaríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að 

láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða. Og skal tekið réttmætt tillit 

til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. 

13. gr. Barn á rétt til að láta í ljós skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til að leita, 

taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns 

öðrum leiðum og vali þess. (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013) 

Hér er verið að fjalla um rétt barns til að tjá sig, sem er grunnur þess að búa í 

lýðræðissamfélagi. En til þess að tjá sig þarf hlustun að eiga sér stað. Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir (2012) segja frá því hvernig virk hlustun staðfestir barnið sem 

manneskju sem mark er tekið á. Það eykur sjálfstraust barnsins og byggir undir sjálfsálit þess. 

Þessi virka hlustun fjallar um að sýna barninu virðingu og áhuga, gefa þannig gaum að orðum 

þess, tilfinningum eða þörfum. Þetta ýtir undir aukna sjálfsvirðingu. Þá segja þau að „börn 

sem hafa mikla sjálfsvirðingu eru líklegri til að leggja sitt af mörkunum, láta skoðanir sínar í 

ljós og rækta sína séreiginleika.“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 

33). Því má ætla að aukin virðing gagnvart nemandanum valdefli hann. Með því að valdefla 

einstakling öðlast hann aukna trú á eigin getu (Guðrún Alda Harðardóttir, 2016). Ólafur Páll 

Jónsson (2008) kemur þessu vel í orð þegar hann sagði að trú á lýðræði væri trú á möguleika 

einstaklingsins. Ef við höfum trú á nemendum, öðlast þeir meiri trú á sér og verða hæfari á 

allan hátt. 

2.3 Námsmat 

Námsmat er yfirgripsmikið hugtak. Það mætti jafnvel segja það vera álitaefni meðal kennara 

samfélagsins, hvernig það er framkvæmt eða hvernig staðið er að því (Meyvant Þórólfsson, 

Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Námsmat á að vera áreiðanlegt, 

óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Kennarar eiga að 

meta alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni út frá viðmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013). Ein af þversögnum sem hafa verið ræddar varðandi námsmat er annarsvegar sú að 

hvatt er til einstaklingsmiðaðs náms (og mats samkvæmt því) og hinsvegar að öll börn eru 

sett undir sömu mælistiku í því hvernig staðið er að lokamati (Meyvant og fleiri, 2009). 
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Meginspurningin sem þarf líklega að spyrja, er: til hvers notum við námsmat? Einn tilgangur 

námsmats ætti að vera til að leiðbeina nemendum, hvetja þá, hjálpa þeim út frá þeim stað 

sem þeir eru og hafa þannig áhrif á námsvitund þeirra (Auður Lilja Harðardóttir, 2017). Það 

er í það minnsta mín skoðun, en það virðist þó alls ekki alltaf vera þannig.  

2.3.1 Námsmat í margbreytilegum nemendahópi 

Til að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gangi upp þykir mikilvægt að horfa fyrst og 

fremst á sterkar hliðar nemenda, í stað þess að horfa á það sem nemandi getur ekki (Sólveig 

Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Þegar kennarinn skilur þarfir og styrkleika 

nemanda þá verður eðlilegasta svarið einstaklingsmiðun (e. differentiated instruction) 

(Tomlinson, 2007; Tomlinson og Imbeau, 2010; Orðabók Aldamóta, e.d). Í raun eru allir 

nemendahópar margbreytilegir. Nemendur hafa mismunandi þarfir og nemendahópar eru 

ekki eins, þó að einum nemenda gangi vel að sýna hæfni sína á einn hátt þýðir það ekki að 

það gangi vel fyrir alla (Tomlinson, 2001; Tomlinson 2007; Tomlinson og Imbeau 2010). 

Kennarinn þarf vissulega oft að endurskoða aðferðir, en mikilvægast þykir þeim Tomlinson 

og Imbeau (2010) að aðlaga sig að bekknum hverju sinni. Kennarinn þarf að leita eftir 

upplýsingum um nemendur, skrá þær hjá sér, finna út hvar nemandinn er staddur og hvernig 

honum finnst gott að vinna. Þá segir Tomlinson (2007) skipta máli að gefa nemendum 

tækifæri til að vinna verkefnin aftur, þó svo að það gangi illa í einu verkefni þá getur verið 

önnur leið fyrir nemandann að tjá hæfni sína. Ein kennslustund getur hrifið einn nemandann 

og ruglað hinn nemandann í ríminu (Tomlinsson, 2001). Hún telur að horfa þurfi á hvern og 

einn einstakling og miða námið út frá honum (Tomlinson, 2001; Tomlinson, 2007; Tomlinson 

og Imbeau 2010). Fyrir henni er mikilvægt að endurhugsa hvernig kennarinn hugsi um 

skólann og þá sér í lagi námsmat. Námsmat vill oft vera bundið við lokamat meðan 

Tomlinson (2007) hvetur til þess að vera alltaf að finna styrkleika nemenda og leita leiða fyrir 

nemandann að tjá hæfni sína. Raunar segir hún að megin áhersla náms ætti að felast í 

gagnrýnni og skapandi hugsun. Því ætti nemandinn sem á erfitt með að skrifa að fá að tjá sig 

með öðrum hætti, t.d. með því að fá hjálp við að skrifa eða fá að svara munnlega (Tomlinson, 

2001). Þá sé menntun að eiga sér stað því hugsun örvast hvort sem nemandinn tjáir hana 

munnlega, skriflega í myndmáli eða með áþreifanlegu efni. Hér er Tomlinson, rétt eins og 

Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010) að tala um að einblína á eiginleika 

nemandans. Til þess að gera það, þarf kennarinn að vera tilbúinn að umbreyta námskrám 

eða kennsluskipulagi (Noddings, 2005; Tomlinsson, 2001). Kennarinn þarf því að vera opinn 

fyrir því að nemandi geti tjáð hæfni sína á marga vegu með því að gera það ná fleirri 

nemendur að blómstra og vaxa sem einstaklingar.  
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2.3.2 Menntandi námsmat 

Menntandi námsmat er hugtak sem ég kýs að nota til að útskýra hvernig ég horfi á tilgang 

námsmats. Vegna þess að ég tel að námsmat eigi að vera styðjandi. Ég sjálf kynntist því fyrst 

á námskeiði í háskólanum um sagnfræðirannsóknir hjá Hrefnu Róbertsdóttur, að námsmat 

gæti verið leiðbeinandi eða menntandi. Hún var einstaklega leiðbeinandi kennari og ég skildi 

hve miklu máli það skipti að læra að læra. 

Seinna þegar ég fór að lesa „sögur“ frá kennurum eins og Tomlinsson (2007) og 

Christensen (2007) varð ég uppnumin af aðferðunum og fræðunum sem þær hafa tileinkað 

sér. Tomlinson notar enska hugtakið assessment for learning sem ég lít á sem menntandi 

námsmat. Í grundvallaratriðum fjallar matið um hvernig námsmat er notað til að efla nám. 

Ein leið til þess er leiðsagnarmat (e. formative assessment) aðferðin er mikið notuð af Black 

og Wiliam (1998, 2009) sem eru framarlega í fræðum um leiðsagnarmat. Leiðsagnarmat er 

menntandi námsmat að því leyti að það er aðferð kennara sem vinnur markvisst að því að 

nemandinn læri af námsmati og vaxi í því efni sem verið er að vinna með.  

2.3.3 Leiðsagnarmat 

Hugtakið leiðsagnarmat (e. formative assessment) er nokkuð lýsandi fyrir hvað það stendur. Í 

slíku mati metur kennarinn nemandann og veitir honum svo leiðsögn um næstu skref. Það 

byggir því á samskiptum kennara og nemanda í námsferlinu en ýtir undir ábyrgð nemanda á 

eigin námi (Black og Wiliam, 1998). Hér má því segja að leiðsagnar (e. formative) hlutinn, 

fjalli um að veita nemandanum leiðsögn. Leiðsagnarmat er því aðferð til að vinna í anda 

menntandi námsmats (e. assessment for learning).  

2.3.3.1 Leiðsagnarmat sem endurgjöf 

Þó margar aðferðir séu til að vinna með leiðsagnarmat þá fjallar það fyrst og fremst um að 

gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi (Black og Wiliam, 1998; Harlen, 2000; Ívar R. Jónsson 

og Birgir Jónsson, 2015). Black og Wiliam (1998, 2009) hafa verið nokkuð framarlega í að 

leiðbeina kennurum að tileinka sér þessa aðferðarfræði í kennslunni sinni. Þeir telja 

námsaðlögun skipta lykilmáli í aðferðinni, en með því að nýta hana eykst sjálfsöryggi 

nemandans. Nemandinn á auðveldara með að meta eigið nám, hann verður því meðvitaðri 

um eigið nám og kennslan verður áhrifaríkari. Rannsóknir hafa einnig sýnt að í flestum 

tilfellum njóta nemendur með námsörðugleika sérstaklega góðs af notkun leiðsagnarmats 

(Black og Wiliam, 1998).  Skrefin eða ferlið í leiðsagnarmati byrjar alltaf á þeim stað sem 

nemandinn er staddur. Nemandi getur þá sett sér markmið, vinnur að markmiðinu og þá 

byrjar hringrásin aftur (mynd 3) (Harlen, 2000).  
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Mynd 3: Leiðsagnarmatsferill (Harlen, 2000) 

Kennarinn getur hjálpað nemendum að komast lengra í náminu með leiðbeinandi 

umsögnum, spurningum sem enda þá í að nemendur geti byrjað að vinna með jafningjamat 

og sjálfsmat (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003). Hér er því verið að nýta 

námsmat sem lærdómsferli í stað þess að vera lokastöð eða dómur. Enda kemur fram í 

niðurstöðum þeirra Black o.fl. (2003) að einkunnir hafa þau áhrif, að nemendur stoppi í 

námsferlinu því einkunnin virkar eins og lokastöð eða dómur. Ég samsinni þeirra skoðun því 

mín reynsla er bæði sú að ég upplifði einkunn sem dóm í eigin námi og einnig hef ég séð að 

nemendur stoppa frekar í námsferlinu ef þeir fá einkunn í stað umsagnar. Í leiðsagnarmati 

vinna námsmatið og kennslan saman og ekki er hægt að aðskilja þetta tvennt. Mat á sér stað 

í kennslunni og kennslan á sér stað í matinu (Cauley og Mcmillan, 2010). 

2.3.3.2 Umsagnir sem endurgjöf 

Endurgjöfin (e. feedback) í formi umsagna er lykilatriði í leiðsagnarmati, hún getur verið 

unnin bæði skriflega eða munnlega. Það, ásamt leiðbeinandi spurningum, hjálpa 

nemandanum að öðlast frekari skilning á efninu. Með því að fá endurgjöf veit nemandinn 

hvar hann stendur og getur sett sér markmið um næstu skref (Black o.fl., 2003; Harlen, 

2000). Ásamt því skipta jafningjamat og sjálfsmat máli, en hvoru tveggja er aðskilið frá 

endurgjöfinni, því án hennar skilur nemandinn síður hvers er ætlast til af honum (Black o.fl., 

2003). Umsagnir eru ætlaðar til þess að leiða nemandann að næsta skrefi og brúar þannig 

bilið milli þess sem nemandi veit og þess sem stefnt er að. Hún hjálpar einnig nemendum að 
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hætta að horfa til einkunnargjafar og horfa frekar á ferlið og lærdóminn (Christensen, 2007 

og Tomlinson, 2007).  

Að skrifa góða umsögn getur verið kúnst. Vandinn getur verið sá, að umsögnin verði veitt 

eins og verðlaun sem er hvetjandi, en hvetur til samanburðar. Slík umsögn hefur jákvæð áhrif 

á sjálfsálit nemandans og ímynd hans, hún byggir því upp egóið en vinnur ekki að bættum 

námsárangri hjá nemandanum (Black o.fl., 2003; Wiliam, 2013). Umsögn sem er góð að mati 

Wiliam (2013) er leiðbeinandi um hvað var gott og hvað má betur fara. Heritage (2007) segir 

einnig að áhrifarík umsögn þurfi að vera skýr, lýsandi og í takt við þau viðmið sem sett eru 

fram. Nemendur verða að geta notað umsögnina til að bæta sig í námi. Wiliam (2013) bendir 

þó jafnframt á að góð umsögn geti aldrei komið í staðinn fyrir það að kennarinn þekki 

nemendur sína eða að nemandi treysti kennaranum sínum. Því að ef traust ríkir eru meiri 

líkur á að mat kennarans virki sem hvatning til aukins námsárangurs (Wiliam, 2013). Mín 

upplifun er sú, að með því að nota slíka aðferð í námsmati næ ég að tengjast nemandanum 

betur. Því að hvort sem um munnlega eða skriflega umsögn ræðir þá næ ég að staldra við 

með einum nemanda í stað þess að leiðbeina hópnum. Þetta hefur einnig hjálpað mér að 

staðsetja nemendur og með þessu hef ég fengið tækifæri til að leiðbeina nemandanum á 

þeim stað sem hann er staddur. Að staðsetja nemanda getur verið lykilatriði í því að ná að 

hjálpa honum að komast lengra og örva hann út frá hans styrkleikum (Tomlinson og Imbeau, 

2010). Tomlinson (2007) er þeirrar skoðunar að mat sem unnið er á þennan hátt sé 

menntandi bæði fyrir nemendur og kennara. 

2.3.3.3 Matskvarðar í endurgjöf 

Matskvarðar eða sóknarkvarðar (e. rubrick) hafa löngum verið notaðir til að skrá og meta 

afrakstur nemenda. Þeir eru gerðir til þess að skilgreina þær kröfur og viðmið sem kennarinn 

setur upp í verkefnum og eykur þannig á réttmæti og áreiðanleika. En einnig hjálpa þeir 

nemendum að skilja betur hvað verið er að meta með verkefninu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2019). Cooper og Gargan (2009), fjalla um að matskvarðar hjálpi kennurum að meta á 

gagnrýninn hátt hvernig þeir kenna, hvað þeir vilja að nemendur læri og hvernig meta eigi 

árangur. Þeir segja að matskvarðinn opni möguleikann fyrir ígrundun og leiðsegjandi mati. Ég 

er þeim sammála, sér í lagi ef umsögn fylgir með. Cooper og Gargan fjalla þó einnig um 

ókosti matskvarða. Þeir benda á að matskvarðinn sé yfirleitt settur upp til að meta 

margvíslega hæfni. Þetta segja þeir geta verið galla þar sem meðaltalið er reiknað í lokamati. 

Einnig segja þeir að matskvarðar geti stuðlað að því að takmarka nám með því að hefta 

sköpunargleði. Þ.e. með því að hafa staðlað form sem nemendur sjá fyrirfram hvað verið er 

að meta, geti það orðið til þess að ungmennin hugsi ekki út fyrir boxið. Rannsóknir Panadero 

og Jönsson (2013) gefa þó til kynna að mesti árangurinn náist þegar matskvarðar eru nýttir 

aftur og aftur. Þeirra niðurstaða var að matskvarðar nýtast ekki sem skyldi ef þeir eru ekki 
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stöðugt notaðir sem leiðsögn fyrir nemandann til að skilja námsframvindu sína. Þá telja þeir 

matskvarðana auka bæði réttmæti og áreiðanleika, því að kröfur eru skýrari bæði fyrir 

nemendum og kennurum. Þetta auðveldar því endurgjöf og eykur gæði sjálfsmats (Panadero 

og Jönsson, 2013). Matskvarði er því hugsað sem tæki til að gera nemendur meðvitaða og 

ábyrga í námi sínu með því að hjálpa þeim að skilja hvað verið er að meta.  

2.4 Samantekt  

Í fræðikaflanum var fjallað um mikilvægi þess að kennarar starfi samkvæmt þeim gildum sem 

stefna skóla margbreytileikans felur í sér. Nemendahópar eru fjölbreyttir og huga þarf að 

hverjum nemanda. Margar aðferðir eru til sem hjálpa nemendum að vaxa, til að mynda er 

hægt að nota leiðsagnarmiðaðar námsmatsaðferðir. Hér gildir þó helst að hafa 

hugmyndafræði skóla margbreytileikans að leiðarljósi. Til þess að kennarinn starfi í samræmi 

við þau gildi sem hann vill halda í heiðri skiptir máli að hann þekki eigin starfskenningu. Þar 

getur kjarnaígrundun hjálpað kennaranum að skera úr um, hvað það er sem hefur áhrif á 

hann og hver sé sú starfskenning sem hann vil byggja á. Með því að gera það eykst bæði 

fagmennska kennarans og gleði hans í starfi. 
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3 Aðferðafræði og aðferð 

Sem nýr kennari langaði mig að móta betur mína starfskenningu. Mig langaði að skoða hvað 

það væri sem var að hafa áhrif á mig og hvernig ég gæti betur starfað út frá því sem var næst 

hjarta mínu. Það er að gera skólastofuna að umhverfi sem öllum nemendum líði vel og ná að 

blómstra. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað það er sem styður mig í að vera sá 

kennari sem ég vil vera og hvað hamlar mér. Finna hvaða aðferðum ég beiti til að vinna út frá 

starfskenningu minni. Rannsóknin fellur því undir ramma starfendarannsókna. Ég leitast eftir 

því að svara spurningunni: hvernig birtast gildi mín í starfi mínu sem kennari og hvernig hefur 

margbreytilegur nemendahópur áhrif á þróun starfskenningar minnar? Undirspurning sem 

hjálpaði mér í vinnunni minni var, er leiðsagnarmat gjöfult tæki í vinnu með 

margbreytilegum nemendahópi? Hér í kaflanum er fjallað um þær aðferðir sem unnið var 

með í rannsókninni og þau siðferðislegu atriði sem skipta máli fyrir rannsókn sem þessa. 

3.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin snýr að sjálfri mér þar sem ég var að skoða eigið starf og þau gildi sem eru hluti 

af mér í starfi. McNiff (2002) segir að starfendarannsóknir séu eins og sjálfsskoðun. Ég 

leitaðist eftir því að rannsaka sjálfa mig í starfi og skilja afhverju ég geri þá hluti sem ég geri. 

Hver eru gildi mín spyr ég og hvernig tekst mér að sýna þau í verki?  

Þó að ég hafi litla reynslu í starfi þá hef ég haldið dagbók frá því ég byrjaði að kenna. Til 

að kafa dýpra í ákveðin atriði skoðaði ég einnig einskonar sjálfsævisögu byrjendakennarans. 

Jean Clandinin (2006) talar um að sögurnar okkar í gegnum aldirnar hafa hjálpað okkur að 

leggja grunn að samfélögum og einnig að skapa merkingu fyrir okkar eigið líf. Því nota ég það 

sem hún kallar frásagnarrýni (e. narrative inquiry) til að skilja betur hver ég er. Til þess að 

finna betur hvernig sagan mín skiptir máli og greina hana byggi ég á aðferðafræði 

starfendarannsókna (e. action research).  

3.1.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsókn er aðferð sem hefur verið að hasla sér völl hér á landi. Tilgangur 

starfendarannsókna er alltaf sá að kennarar skapi sér nýja þekkingu og kenningar í starfi og 

vaxi þannig í starfinu sínu (Hafþór Guðjónsson, 2011). Það sem einkennir aðferðina er að 

rannsakandinn er bæði sá sem skoðar og jafnframt rannsóknarefnið sjálft. Hún gengur því á 

skjön við hefðbundna raunvísindalega rannsókn, því rannsakandinn er ekki að rannsaka aðra 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff, 2002). Hún er opin og byrjar 

ekki á tilgátu eins og rannsóknir gera jafnan, heldur byrjar hún á hugmynd eða leit að 
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einhverju sem rannsakandi vill þróa (McNiff, 2002). Starfendarannsókn er því mjög lifandi og 

flæðandi þar sem rannsóknarefnið og rannsakandinn eru ein heild. 

Aðferðina er bæði hægt að nota sem einstaklingur en einnig hefur hún verið nýtt í fyrir 

hóp (Hafþór Guðjónsson, 2011). Fagleg vinnubrögð og gagnaöflun skiptir máli ásamt því að 

byggja á fræðilegum grunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Starfendannsókn varðveitir einnig 

þekkingu sem kennarar búa yfir, sem annars gæti tapast. Þá hefur hún einnig áhrif á það að 

breytingar og lausnir koma frá kennaranum sjálfum, í stað þess að koma frá einstaklingum 

sem hafa ekki þessa tengingu við skólann sem kennarinn hefur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 

Hafþór Guðjónsson, 2011). Með þessu móti verður tenging fræða og framkvæmdar meiri 

(Korthagen, 2014). Kennarar starfa almennt ekki í ljósi fræða og rannsókna heldur frekar í 

ljósi hefða eða þeirrar reynslu sem hefur mótast á vettvangi (Hafþór Guðjónsson, 2007; Lilja 

M. Jónsdóttir, 2012). Með því að vinna með starfendarannsóknir skoðar kennarinn ekki 

einungis starf sitt heldur speglar sig í fræðunum, hann á samtal við þau, eins og Hafþór 

Guðjónsson (2019) segir. Í stað þess að fræðin og kennarinn verði aðskilin byrjar kennarinn 

að móta fræðin. Hafþór (2007 og 2019) leggur áherslu á einstaklingsbundin fræði eða þá 

þekkingu sem er innra með kennaranum nú þegar. Þau fræði kallar hann fræði með litlu f-i, 

hana má ekki vanmeta því hún getur komið fleirum að gagni. Þetta eru þau fræði sem eru 

byggð á samspili þekkingar og reynslu kennarans og þeirra fræða með stóru F-i sem nú þegar 

er til. Með því að vinna með þetta tvennt nær kennarinn að móta enn frekar sín eigin fræði 

og verður þannig hluti af þekkingarsköpun fyrir skólasamfélagið í heild (Hafþór Guðjónsson, 

2007). 

3.1.2 Sjálfssamtal og sjálfsrýni 

Mikilvægt er að byggja starfendarannsóknir á ígrundun og sjálfsrýni sem á sér stað bæði í 

gagnaöflun og gagnagreiningu (Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff og Whitehead, 2002). 

Rannsakandinn skráir niður athuganir sínar og speglar sig í þeim, sem og því samfélagi sem 

hann á við kennara og nemendur, og að lokum lærir af niðurstöðunum (Ívar Rafn Jónsson, 

2008). Þá eru gögn afar mikilvæg í rannsókninni. Þau geta verið margskonar, til að mynda 

rannsóknardagbók, rýnihópar, annarskonar skráningar, ljósmyndir og upptökur og annað. 

Allt miðar þetta að því að rannsakandinn nái að rýna í eigið starf. Í þessari rannsókn vann ég 

með það sem Hafþór Guðjónsson (2011) kallar starfs- eða kennslurýni, þar sem ég vann að 

því að þróa eigin starfs- og kennsluhætti. Ég prófaði nýjar aðferðir til að athuga hvort það 

væri eitthvað sem ég vildi tileinka mér í starfi. Sem nýr kennari í leit að starfskenningu fannst 

mér mikilvægt að nota einnig það sem kallað er sjálfsrýni (e. self reflection) í anda þess sem 

Korthagen (2014) hefur kynnt. Sjálfsrýni á sér stað þegar starfsmaðurinn/rannsakandinn lítur 

inn á við til að takast á við eigin gildi (Korthagen, 2014). Til þess að gera það þarf 

starfsmaðurinn að horfa á hvernig starfinu sé háttað með gagnrýnum augum og velta því 
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fyrir sér hvort hann starfi í samræmi við þau gildi sem hann vill halda í heiðri (Hafþór 

Guðjónsson, 2011; McNiff og Whitehead, 2002; McNiff, 2007). Í rannsókn af þessu tagi var 

kjarna-ígrundun (e. core-reflection) eins og Korthagen (2014) kallar hana, viðeigandi. Slík 

ígrundun hjálpar rannsakanda að skoða huglægari og siðrænni hliðar starfsins til viðbótar við 

framkvæmdina sjálfa. Það gerir hann með því að leggja merkingu á eigin athafnir og skoða 

eigin tilfinningar og viðhorf (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). McNiff og Whitehead (2002) 

halda því fram að í slíku ferli geti rannsakandi fundið sig á stað þar sem hann sér að hann er 

ekki að starfa eftir þeim gildum sem hann hefur ásett sér. Það var kjarninn í minni rannsókn, 

að greina mín eigin gildi og skilja þannig hvernig kennari ég vil vera. Með því að hafa þessi 

gildi að leiðarljósi í starfi er auðveldara að láta ekki stjórnast af ytri aðstæðum sem hafa svo 

oft áhrif á hvernig maður vinnur.  

3.2 Aðferð 

Til að finna svör við rannsóknarspurningunni með aðferðum starfendarannsókna vann ég 

með þátttakendum og safnaði gögnum sem skipta máli til að finna þau svör. 

3.2.1 Þátttakendur 

Þar sem um er að ræða starfendarannsókn var þátttakandi rannsóknarinnar fyrst og fremst 

ég. Hinsvegar speglaði ég mig í nemendum mínum og samkennurum bæði í samtali, kennslu 

og verkefnum. Ég nýtti mér einnig viðbrögð og/eða samtöl við foreldra, bæði sem átt hafa 

sér stað á fundum og í gegnum síma eða tölvupóst. Skólastjórnendur, kennarar, foreldrar og 

nemendur voru upplýstir um rannsóknina og gáfu munnlegt og skriflegt samþykki fyrir henni 

(fylgiskjal A).  

3.2.2 Gögn 

Gögnin sem ég safnaði voru skrif í rannsóknardagbók, skráningar, ljósmyndir, samtöl við 

rannsóknarvin, mánudagspóstar og tölvupóstar, frásagnir og MÚS-miðar (Miði úr skólastofu). 

3.2.2.1 Rannsóknardagbók 

Umfangsmestu gögnin sem ég vann með til að svara rannsóknarspurningunum mínum voru 

skráningar í rannsóknardagbók (e. research journal) (McNiff og Whitehead, 2002) sem ég hef 

haldið undanfarin tvö ár. Þar skráði ég til að mynda lýsingar á atburðum sem áttu sér stað í 

mínum kennslustundum, hvernig mér fannst ganga og hvað ég var að hugsa. Ígrundun og 

vangaveltur um samtöl, samskipti og tilfelli sem áttu sér stað bæði við nemendur og 

samstarfsfólk. Hvað mátti bæta í samskiptum mínum við nemendur og þeim leiðbeiningum 

sem ég gaf þeim. Þá notaði ég einnig dagbókina til að skrá niður minningar og það sem veitti 

mér innblástur eins og fyrirlestrar. Hafþór Guðjónsson (2011) telur slík skrif vera einn af 
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lyklum þess að ná fram góðri rannsókn á eigin starfi. Með því að nýta mér þessa auðlind hef 

ég getað tekist á við þau gildi sem ég er krafin um í starfi mínu sem kennari og einnig þau 

gildi sem ég vil tileinka mér.  

3.2.2.2 Skráningar 

Hluti af gögnum voru skráningar sem ég hélt um nemendur til að ná að hjálpa þeim að vinna 

út frá styrkleikum sínum. Þessi skráning átti sér ekki stað í dagbókinni heldur í möppu sem ég 

held um nemendur og minnispunktum sem ég skrái um þá. Þetta hjálpaði mér að halda utan 

um og greina árangur, framvindu og að sjá breytingu. Skráning var oftast í minnispunktum, 

teikningum og slíku og þær hjálpuðu mér að greina til að mynda hvort ég væri að starfa út frá 

eigin gildum og hvernig ég gerði það.  

3.2.2.3 Ljósmyndir 

Verkefni nemenda gáfu vísbendingar um hvernig kennslan var og hvernig nemendur 

meðtóku efnið. Ég tók myndir af verkefnum, leiðbeiningum, spurningum og umsögnum sem 

ég hafði gefið nemendum. Ljósmyndirnar taldi ég afar gagnleg gögn til að horfa á þróun 

verkefna og þær enduðu með að vera mjög mikilvægur liður í rannsókninni. Í þeim sá ég til 

að mynda hvernig nemendur öðluðust meiri ábyrgð á eigin námi.  

3.2.2.4 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinir mínir voru tvær námssystur og samstarfsmenn, Kristín Björk og Blaka. Þær 

eru mjög ólíkar en voru mér hinir mestu bandamenn þegar á rannsókn stóð. Kristín er 

einstaklega góður fræðimaður og fagmaður fram í fingurgóma. Í samtölum okkar sem 

yfirleitt fóru fram á messenger náði hún alltaf að beina sjónum mínum inn á við. „Mundu að 

þú ert miðjan, hvernig sérðu að aðstæður eru að hafa áhrif á þig“ (samtal við Kristínu). Hafdís 

Guðjónsdóttir (2011) og Hafþór Guðjónsson (2011) tala um að rannsóknarvinur eða 

bandamaður geti verið mikilvæg uppspretta fyrir starfendarannsakandann. Þar sem hann 

getur hjálpað rannsakandanum að máta hugsanir sínar og deila reynslu og leita lausna. Hann 

fær þannig auka augu og eyru sem er afar mikill stuðningur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 

Hafþór Guðjónsson, 2011). Blaka var mér það allt. Við lærðum mikið á sama stað og 

rannsóknir okkar snéru að svipuðu málefni. Við gátum því átt eldheitar umræður um hve 

frábært leiðsagnarmiðað nám er. Þá náði hún alltaf að leiða mig að því jákvæða í því sem var 

að eiga sér stað í rannsókninni þegar mér leið eins og fagmennskan væri fokin út um 

gluggann. Stundum leið mér eins og hún stæði fyrir ofan rannsóknina mína og horfði á hluti 

sem ég sá ekki. Ég gat lesið fyrir hana texta sem hún sá smáatriði í, sem mér hafði yfirsést. Ég 

vissi líka að ég var að gera það sama fyrir hana. Því eins og máltækið segir; betur sjá augu en 
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auga. Ég er því sammála Hafdísi og Hafþóri um hve mikilvægur rannsóknavinur er í 

starfendarannsóknum eins og þessari. 

3.2.2.5 Mánudagspóstur og aðrir tölvupóstar  

Ég tók þátt í hópleiðsagnarfundum á þriggja vikna fresti í hópi sem kallast SvaKaHaf eftir 

leiðbeinendununm sem stofnuðu hann Svanborgu, Karen og Hafdísi. Ein af kröfum þess að fá 

að vinna með Svanborgu R. Jónsdóttur, Hafdísi Guðjónsdóttur og leiðsagnarhópnum 

SvaKaHaf var að skrifa svokallaða mánudagspósta til þeirra. Þessir póstar ásamt öðrum 

tölvupóstum sem ég hafði sent til þeirra í námskeiði um starfendarannsóknir enduðu með að 

vera mjög mikilvægir fyrir mig. Á þeim vikum sem mér leið eins og ekkert væri að gerast gat 

ég sest niður og byrjað að skrifa og þá kom í ljós að ég hafði verið að hugsa og melta 

heilmikið. Póstarnir hjálpuðu mér því að fara lengra í hugmyndum sem ég hafði, en var ekki 

búin að koma niður á blað. Í þessum bréfum komu oft huldar tilfinningar í ljós eða líðan 

gagnvart einstaka efni. Ég var oft, án þess að vera meðvituð um það, að ígrunda efnið. Þá 

voru svörin frá leiðbeinendum mínum ávallt uppörvandi og hvetjandi til að halda 

rannsókninni áfram, bæði sem rannsakandi og sem kennari í krísu. Tölvupóstarnir voru því 

afar mikilvægir fyrir mig bæði í gagnaöflun og gagnagreiningu, en einnig sem verðandi 

kennara. 

3.2.2.6 Frásagnir 

Frásagnir mínar frá liðnum árum og minni eigin skólagöngu voru eitt af lykilgögnum sem ég 

nýtti mér. McNiff (2007) er þeirrar skoðunar að þegar unnið er með frásagnarrýni þá fjallar 

það ekki um að segja öðrum hvernig á að gera hluti. Heldur fjallar það um að segja sögur af 

uppgötvunum, uppljómunum og lærdómsferli. Þær eru skráðar til að skilja eitthvað sem 

liggur dýpra og gefur skilning á einhverju öðru (Cladinin, 2006; McNiff, 2007). 

3.2.2.7 Mús-miðar 

MÚS (miði úr skólastofu) er gagnaöflun sem rannsóknarhópurinn SvaKaHaf hefur notað 

mikið (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2018). Miðarnir eru nýttir til þess að gefa nemendum færi 

á að skrá hvað þeir lærðu þann daginn og hvað þeir vilja vita meira. Ég ákvað að prófa að 

nota þetta til að bæta kennsluna mína. Ég endaði ekki einungis með að eignast góð gögn sem 

ég gat nýtt mér inn í niðurstöður rannsóknarinnar, heldur hrintu MÚS-miðarnir einnig af stað 

mikilli sjálfsrýni og vangaveltum um gildi mín. 

3.2.3 Gagnagreining 

Greining gagna fór fram á sama tíma og gagnaöflun átti sér stað. Það þýðir að með 

reglubundnu millibili las ég yfir rannsóknardagbókina ásamt því að skoða önnur gögn og 

spegla efnið í þeim faglegu fræðum sem ég leitaði í og þeim fræðum sem ég hafði komið mér 
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uppá tíma mínum sem starfandi kennari. Þá leitaðist ég eftir því að ígrunda þá hluti sem ég 

sá og skrifaði jafnvel sögur út frá einstaka atriðum. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) fjallar um 

það sem faglega ígrundun. Slíkt ferli getur leitt til betra starfs og opnað kennurum nýjan 

skilning. Ferlinu er gjarnan líkt við spíral þar sem rannsakandinn leyfir gögnunum að tala við 

sig. Hann prófar jafnvel eitthvað nýtt og skoðar hvernig gekk og vinnur út frá því. Þetta ferli 

endurtekur hann svo reglulega (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2018). Þannig getur greiningin leitt 

rannsakandann á slóðir sem hann átti ekki von á. 

3.2.4 Siðferðisleg atriði 

Þó að rannsóknin snúi að mér sem fagmanni, þá er óhjákvæmilegt að skoða gögnin án þess 

að spegla mig í umhverfi mínu og samfélaginu sem í kringum mig er. Það er, nemendum 

mínum, samstarfsmönnum og starfsaðstæðum. Mikilvægt er því að gera grein fyrir 

siðferðislegri stöðu þeirra sem komu að rannsókninni. Líkt og sjálfræðisreglan kveður á um, 

er nauðsynlegt að þátttakendur gefi upplýst samþykki (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en 

eiginleg rannsókn hófst var fengið leyfi hjá skólastjóra skólans sem ég kenni við. Þá upplýsti 

ég samkennara og nemendur um rannsóknina strax í upphafi árs og fékk samþykki þeirra. Þar 

sem meðal þátttakenda rannsóknarinnar eru grunnskólanemendur óskaði ég einnig eftir leyfi 

foreldra fyrir rannsókninni. Það gerði ég í gegnum tölvupóst (viðauki A), eðli rannsóknarinnar 

var kynnt ásamt tilgangi hennar. Í kjölfar kynningar á rannsókninni fékk ég staðfest samþykki 

í tölvupósti og á foreldrafundum.  

Þá er einnig mikilvægt er að standa vörð um þá sem koma að rannsókninni og gæta þess 

að rannsóknin valdi engum skaða (Sigurður Kristinsson, 2003; Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands, 2014). Þess vegna var skólanum sem ég starfa við gefið nýtt nafn og bjó ég einnig til 

gervinöfn á deildir innan skólans. Auk þess fengu allir einstaklingar, sem koma fram í 

úrvinnslu, dulnefni. Til þess að gögn verði ekki persónugreinanleg breytti ég í sumum 

tilfellum persónueinkennum einstaklinga svo sem kyni eða öðru sem gæti gert þá 

þekkjanlega. Einnig gef ég ekki til kynna dagsetningu á skráningu rannsóknardagbókar. Ég 

held þó í ártalið til að leggja áherslu á mitt persónulega ferli, þar sem árin voru mjög ólík. 
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4 Niðurstöður  

Þegar ég hélt af stað í rannsóknina lagði ég upp úr að finna starfskenningu mína. Mig langaði 

að vita hvernig gildi mín birtast í starfi. Vegna sögu minnar langaði mig einnig að vita hvernig 

margbreytilegur nemendahópur hefur áhrif á það hvernig ég haga starfi mínu. Í rauninni 

hvernig mín saga hefur áhrif á aðra. Hér í kaflanum mun ég segja frá helstu niðurstöðum sem 

hjálpa mér að greina hver gildi mín eru og móta betur eigin starfskenningu. 

4.1 Í byrjun 

Ég kom fyrst inn í Heiðarskóla í æfingakennslu 2018. Skólinn er byggður upp með opin rými, 

teymiskennslu og gefur sig út fyrir að vinna út frá hugmyndafræði skóla margbreytileikans.  

Ég sá það sem mikinn kost, því ég sá fyrir mér að ef skólinn er byggður í kringum nýjar 

hugmyndir þá hlaut að vera ferskleiki sem fylgdi því. Af eigin reynslu vissi ég líka að mér 

gengur afar vel að vinna með ólíku fólki og draga fram eiginleika þeirra sem nýtast fyrir 

heildina. Teymisvinna var því draumastaða fyrir mig. Þetta var alveg í takt við hugmyndir 

mínar, svo ég sótti um. Hausti 2018 hóf ég starf hjá Heiðarskóla, en þar sem samfélagsfræðin 

var mönnuð þá tók ég að mér enskukennslu í unglingadeild. Ég var fremur smeyk við 

faggreinina til að byrja með svo ég ákvað að undirbúa mig nokkuð vel um sumarið. Til að 

mynda las ég bókina sem hafði verið notuð í bókmenntum og bjó til verkefni og spurningar 

upp úr henni gerði áætlun fyrir árið og annað gagnlegt. Ég var mjög þakklát fyrir að hafa gert 

það, því að miklar mannabreytingar höfðu verið í enskukennslunni svo ekki var til mikið af 

nýtanlegum gögnum. Ég batt miklar vonir við teymisvinnuna, en teymisdraumar mínir 

hrundu þar sem skólinn hafði ekki rými til að vinna með teymi nema í stærðfræði og íslensku 

á unglingastigi. Það samstarf sem bauðst, nýtti ég. Ég er þó nokkuð sannfærð um að betra 

starf gæti hafa unnist með teymisstarfi sem kemur fram hér í niðurstöðum. Stundum upplifði 

ég mig eina, en eins og líklega flestir kennarar gera reyndi ég að vinna í þeim aðstæðum eins 

og sá fagmaður sem ég vildi vera, þó að það hafi ekki alltaf tekist. 

4.1.1 Námsmat skoðað 

Fljótlega tók ég eftir að nemendum sem gekk illa í náminu. Sjálf hafði ég ekki verið öflugasti 

námsmaðurinn í mínum bekk í grunnskóla. Ég var til að mynda sein til lesturs og átti erfitt 

með að halda athygli þegar að kennsla átti sér stað. Ég hafði óbeit á prófum enda upplifði ég 

þau alltaf sem stimpil á hver ég var eða var ekki sem nemandi. Mig langaði að breyta þessu. 

Ég hafði löngun til að öllum nemendum liði vel í skólanum, hvar sem þeir væru staddir 

námslega. Fyrsta árið mitt var því nokkurn veginn helgað því að reyna að vinna með það sem 

ég taldi vera menntandi námsmat. Ég fór að prófa að fara aðrar leiðir í námsmati en þá 

hefðbundnu, þ.e. próf. Það gerði ég gagngert til þess að reyna að „bjarga“ nemendum úr því 
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fangelsi sem ég taldi próf vera. Ég gaf mér tíma í það og komst að margvíslegum hlutum sem 

ég veit að munu verða hluti af mér sem kennari.  

Hluti af niðurstöðum fjallar því um menntandi námsmat og áhrif þess á margbreytilegan 

nemendahóp. Einnig hvernig aðstæður og umhverfi geta haft áhrif á starfið. 

4.1.2 Þrengingar 

Ef þú vilt vita hvort þú haldir á sítrónu, prófaðu þá að kreista hana og athuga 

hvort sítrónusafi komi út. (Ruth vinkona, 2006) 

Á seinna árinu mínu hélt ég áfram að safna í þann sarp sem ég átti en þá var nýja áskorunin 

mín að taka við umsjónarkennslu. Aðstæður voru vissulega nýjar, til að mynda var 

bæjarfélagið mjög ört stækkandi og skólinn þar af leiðandi sprunginn. Öll rými voru nýtt til 

hins ýtrasta. Skrifstofa mín og fjögurra annarra kennara í tungumáladeildinni voru inn í einni 

stofunni þar sem stanslaus kennsla fór fram. Næði til að hugsa eða vinna var því seinfengið. 

Ég fann mig á stað þar sem ég var orðin mjög þreytt á aðstæðum. Á þeim stað upplifði ég mig 

ekki alltaf starfa samkvæmt grunngildum mínum sem kennari. Ég áttaði mig á því hve 

mikilvægt það er á slíkum tímapunktum, að minna sig á vonir sínar og þrár. Horfa til baka á 

hvað var gott og hvers vegna, í stað þess að festast í biturleika vegna aðstæðna. Auðmýkt var 

einkennisorðið mitt seinnihluta annars ársins míns. Í kaflanum hér að neðan mun ég fara yfir 

helstu niðurstöður frá þeim árum sem ég safnaði gögnum. 

4.2 Kennarinn sem vildi ekki aðgreiningu 

Mér fannst stimplun eftir námsgetu erfið og mig langaði að koma eins fram við alla, en ég 

áttaði mig á því að ég þurfti að aðgreina til þess að ná að þjóna betur til allra nemenda. Á 

einhvern hátt leið mér eins og að með því að flokka þau eftir námsgetu væri ég ekki að leyfa 

þeim að tilheyra. Hér í kaflanum fjalla ég um þessa baráttu mína. 

4.2.1 Hvað er aðgreining 

Ferðalagið í leit minni að því hvernig ég gæti unnið með öllum nemendum byrjaði ekki vel. Ég 

fann mig á þeim stað að ná ekki að gefa mér þann tíma sem ég þurfti til að nálgast alla, eða 

þann tíma sem nemendur þurftu frá mér. Ákveðnir nemendur urðu alltaf útundan. Mér leið 

eins og ég næði ekki utan um það sem hjarta mitt þráði, sem var að hjálpa öllum nemendum 

að vinna út frá styrkleikum sínum. Ég áttaði mig ekki á því hve erfitt það myndi reynast mér 

að læra að vinna með margbreytilegan nemendahóp. Veikleiki minn fól í sér, að í stað þess 

að gefa þeim nemendum tíma sem þurftu á honum að halda, var ég alltaf að vinna og kenna 

þvert yfir hópinn, og með því að gera það urðu þeir sem þurftu meiri hjálp útundan. 

Skráningar í rannsóknardagbók sýna að ég var stöðugt að velta því fyrir mér. Í eitt skiptið var 
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ég með bekkinn í tveim mismunandi bókum í bókmenntalotu. Ég velti fyrir mér hvað veldur 

þessu? Var ég að heimfæra mínar tilfinningar yfir á þau? Eða var ég svona óskipulögð? Ég 

skráði í rannsóknardagbókina:  

Ég var að spyrja þau um hvað við vorum að lesa í seinasta tíma, um hvað kaflinn 

var og hvað gerðist. Þessa æfingu er ég að gera með öllum bekknum, mér finnst 

mjög erfitt að vera ekki með þau öll í því sama. Mögulega er það vegna þess að 

mér finnst gott að læra með hóp þar sem ég get verið samferða öðrum og ef ég 

skil ekki þá get ég spurt! (Rannsóknardagbók, 2019) 

Nokkru seinna skráði ég aftur: 

Mér er að reynast það erfitt að einbeita mér að því að vinna markvisst með þá 

sem standa verst, ég dett í að hjálpa öllum, mér finnst allir þurfa á þessu að 

halda. Hvað get ég gert? (Rannsóknardagbók, 2019) 

Þennan sama dag ákvað ég loksins, eftir mikil innri átök, að kalla á einn yfirmanna minna sem 

er kona og segja henni frá baráttu minni. Hún benti mér á að byrja á því að greina hópinn, 

finna „massann“ eins og hún kallaði það, sjálfstæðu nemendurnir sem geta fylgt línulegri 

kennslu og fyrirmælum, „þau sem heyra þegar þú talar“ (rannsóknardagbók, 2019).  Í næsta 

hóp sagði hún mér að setja nemendur sem þyrftu munnleg skilaboð, meiri leiðsögn og þyrftu 

jafnvel að láta búta verkefnið niður fyrir sig. Í þriðja hópinn sagði hún mér að setja þá 

nemendur sem fylgja mér ekki og þyrftu mögulega annað efni (rannsóknardagbók, 2019). 

Þetta gerði ég strax, dæmi af slíkri skiptingu má sjá á mynd 4.  
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Mynd 4: Dæmi af greiningu bekkjar  

(nöfnin eru gervinöfn) 

Ég fór fljótlega að finna að ég náði að vinna betur með þá aðila sem þurftu á mér að halda. 

Togstreitan við að ná að sinna báðum hópum „massanum“ og hinum nemendunum - var þó 

enn til staðar. Viku seinna, þá skráði ég:  

Mér finnst ég vera að ná betur utan um þá nemendur sem eiga erfitt, ég er að 

gera mér betur grein fyrir hvernig ég næ til þeirra, en á sama tíma á ég minni 

tíma fyrir hina nemendurna [massann]. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Aðeins nokkrum dögum seinna fór ég að átta mig á því að þeir nemendur sem ég skráði í 

kjarnahópinn eða „massann“ náðu að vinna mjög vel og voru sjálfstæðir, við að sjá það náði 

ég að gefa mér leyfi til að einbeita mér meira að minni hópnum. Ég skráði: „Loksins upplifi ég 

djörfung til þess að sleppa takinu á hópnum [massanum] og aðstoða meira þá nemendur 

sem þurfa meira á því að halda“ (rannsóknardagbók, 2019).  

Samtalið við stjórnanda minn breytti því nálgun minni. Í stað þess að reyna að vinna með 

sömu aðferðir yfir heildarhópinn, náði ég að gefa einstaka nemendum í litla hópnum meiri 

tíma og aðstoð. Það var eins og ég þyrfti á því að halda, að greina ekki aðeins þá nemendur 

sem þurftu aukna hjálp heldur þurfti ég líka að greina þá sem náðu að fylgja mér og unnu 

sjálfstætt. Með því að gera það náði ég að gefa sjálfri mér leyfi til að sleppa hendinni af 
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stærri hópnum og treysta þeim. Ég áttaði mig á því að aðgreiningin í þessu tilfelli var ekki 

neikvæð. Minningarnar úr grunnskóla voru greinilega að hafa áhrif á mig þar sem mér fannst 

erfitt að flokka þau í hópa. Mér leið eins og ég væri ekki að leyfa þeim öllum að tilheyra 

bekknum. Ég þurfti að aðgreina nemendur til þess að ég skildi þá betur og gæti betur mætt 

þörfum hvers og eins nemanda. Með því að gera þetta svona var ég að flokka eftir þörf en 

ekki getu, það er þörf nemenda á meiri aðstoð. 

4.2.2 Það eru ekki allir eins 

Einn daginn var ég að setja hóp í tíunda bekk inn í nýtt verkefni í ensku. Verkefnið krafði 

nemendur um að vera skapandi, leita lausna og í því fengu nemendur frelsi til að velja 

hvernig þeir skiluðu afurðinni, eins og flest önnur verkefni sem ég legg fyrir. Í þessum bekk 

var drengur sem heitir Emil. Emil er með einhverfu, greiningin var ný og hann og fjölskylda 

hans virtust vera að fóta sig í þessum nýja veruleika. Ég þekkti sjálf lítið til einhverfu og þar 

sem ekki búið að upplýsa bekkinn um greininguna hans, fannst mér nærtækast að reyna að 

halda honum í sama efni og hinir nemendurnir. Ég hafði ekki séð neitt athugavert við prófið 

sem ég lagði fyrir þau fyrr á árinu, annað en að hann þarfnaðist þjálfunar í ákveðnum 

atriðum. Hinsvegar hafði mér gengið afar illa að ná virkni hjá honum í enskutímum allan 

veturinn. Ég hafði reynt að setja hann í mismunandi hópa til að sjá hvort það hefði áhrif, en 

hann náði illa að fylgja og virtist vera latur og áhugalaus. Ég hafði einnig reynt að sitja með 

honum og vinna, en þá endaði það með því að hann skrifaði bara það sem ég sagði. Ég ræddi 

við samkennara og jafnvel móður hans og svarið var yfirleitt að hann væri bara latur og það 

þyrfti að mata hann svolítið. Markmiðið hjá mér var búið að snúast mikið um að hjálpa 

nemendum að taka ábyrgð á eigin námi með því að vera með skýra verkefnalýsingu, skýr 

markmið og matskvarða til hliðsjónar. Þetta var hluti af því að reyna að vinna með námsmat 

sem er menntandi.  

Ég sýndi þeim þetta allt á sama tíma og ég kynnti verkefnið. Þegar ég bauð þeim 

svo að byrja að vinna, horfði Emil á mig og sagði: „En ég skil ekki alveg hvernig ég 

á að gera þetta!” Ég gekk til hans og útskýrði aftur, en ég sá að hann skildi mig 

ekki. Þá gekk ég í miðja stofuna og útskýrði einu sinni enn fyrir öllum 

nemendunum um hvað verkefnið snérist. Á þessum tímapunkti var ég farin að 

velta fyrir mér hvort ég væri með svona lélegar verkefnalýsingar, ég þyrfti nú að 

taka mig á. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Það var ekki fyrr en ég sat fyrirlestur um einhverfu að ég áttaði mig á því að þetta snérist 

ekki um mig, þetta snérist um þennan eina nemanda. Hann þurfti að fá mjög skýrar og 

einfaldar leiðbeiningar þar sem hann var með einhverfu. Ég skráði í rannsóknardagbók eftir 

fyrirlesturinn. 
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Það var ekki skrítið að hann á svona erfitt með að vinna verkefni sem gefa rými 

og frelsi til að velja og skapa. Hann þarf skýran ramma. Hann er ekki latur eða 

heimskur eða ókurteis, eins og gjarnan1 er haldið fram með einhverfa nemendur. 

Hann bara skildi ekki það sem ég var að leggja fyrir. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Á þessum tímapunkti áttaði ég mig á því að Emil var búinn að vera einskonar fangi inn í 

stofunni minni. Upplýsingarnar sem ég gaf honum voru of flóknar fyrir hann enda kröfðust 

þær samþættingar, sem honum þótti augljóslega erfitt. Ég trúði því ekki að ég hefði boðið 

honum upp á þessar aðstæður svona lengi. Þarna skildi ég allt í einu afhverju hann náði að 

sýna betri hæfni á stöðuprófinu. Hann vissi nákvæmlega hvað hann átti að gera þar. Hann 

vissi hvaða kafla og hvaða orðaforða var verið að vinna með. Ég prófaði því að ræða við 

foreldra hans og við komumst að samkomulagi um að byggja betri grunn með því að leyfa 

honum að vinna með annað efni en samnemendur hans. Ég bjó því til verkefnamöppu með 

málfræðiæfingum og einföldum lesskilningi, sem hann vann sjálfstætt í. Mappan hjálpaði 

honum að halda sér við efnið og ég settist reglulega hjá honum og hann setti sér 

vinnumarkmið. Með því að aðlaga námsefnið hélt ég að Emil myndi upplifa sig útundan í 

hópnum. En að hans eigin sögn leið honum miklu betur í tímum hjá mér, hann var 

vinnusamur og duglegur, enda skildi hann til hvers var ætlast af honum. Að vinna með annað 

efni þýddi ekki, að hann fengi ekki að tilheyra hópnum. Ég var með þessu að veita honum 

frelsi til þess að vera virkur og jafngildur þátttakandi. Hann var ekki lengur í fangelsi.  

4.3 Kennarinn sem lærði að elska námsmat 

Á ferðalagi mínu í leit að hver ég vildi vera sem kennari var gildi námsmats mér hugleikið, 

tilgangur þess, og fyrir hvern það var. Fyrsta árið mitt í kennslu fór því mikið í að kanna 

þennan akur ef svo má segja. Ég spurði mig stanslaust að því hvort það sem ég gerði væri 

gjöfult fyrir nemandann, enda lituð af eigin skólagöngu og skólagöngu systkina minna. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 27) er nokkuð skýr á því að aðalmarkmið námsmats sé til 

þess „að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð“. 

Mig langaði að kanna hvernig ég gæti breytt minni upplifun af því að námsmat væri 

stimplandi. Snemma í kennaranáminu las ég um eitthvað sem kallaðist leiðsagnarmat. Fyrir 

mér var þetta strax eitt af svörunum við því sem skólakerfið vantaði. Við erum hvött til að 

vinna eftir því bæði í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og skólanámskránni í skólanum sem ég 

kenni við. Mér var því brugðið þegar ég sat á deildarfundi með 20 öðrum kennurum og rætt 

var um sýnileika hæfniviðmiða, þegar einn samkennara minna segir:  

 
1 Á fyrirlestrinum sem ég sótti um einhverfu voru þessi hugtök notuð til að lýsa upplifun kennara og annara 

almennt á einhverfum nemendum. 
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„Ég skil ekki hvað þessir nýju kennarar eru alltaf að tala um að leiðsagnarmat sé 

betra en eitthvað annað, ég get ekki trúað því að próf og annað sem maður er 

búin að nota í 30 ár séu bara eitthvað flopp. Það getur enginn sagt mér það.“   

„Nei, nei “, heyrðist í salnum. 

Næsti kennari tók við og sagði: „já vitiði ég er búin að lesa heilmikið um þetta og 

þetta er sko alls ekki námsmat þetta er bara kennsluaðferð.“  

Ég þagði og ákvað að segja ekki neitt, það var augljóst að það voru mjög skiptar 

skoðanir um leiðsagnarmat bæði hvað það er og hvernig átti að vinna með það.  

(Rannsóknardagbók, 2019-2020) 

Ég var hugsi yfir þessu, sér í lagi vegna þess að ég þekkti vegferð mína í að skilja um hvað 

aðferðin fjallar og hvernig vinna má með hana. Ég áttaði mig á því að það var ekkert eitt rétt, 

hvorki það sem fór þarna fram né það sem ég hefði getað sagt. Nema mögulega að spyrja 

hvers vegna við gerum það sem við gerum. Í köflunum hér að neðan mun ég lýsa reynslu 

minni í þeirri vegferð. 

4.3.1 Eru próf slæm? 

Um leið og ég byrjaði að kenna var ég staðráðin í að vinna vel að námsmati. Þá hafði ég séð 

hvernig hefðbundið námsmat sem metið var í tölueinkunn, gegnum próf eða kannanir, kom 

fram eins og dómur. Það er „Þú getur ekki neitt dómur“. Mig langaði að taka þennan dóm 

sem fylgdi einkunnum í burtu. En hefðin var og er sterk og ég endaði því á að leggja fram 

stöðupróf nokkuð fljótlega því ég hafði heyrt að það væri gott.  

Daginn sem ég lagði fyrir prófið mundi ég allt í einu hvað próf voru hræðileg. Þau 

voru stimplandi, sumir fengu alltaf góða stimpilinn og aðrir fengu alltaf þann 

vonda. Ég var sá nemandi sem fékk „mið“ stimpilinn, ég komst nefnilega snemma 

að því að listin hjálpaði mér. Í íslensku til að mynda voru það ljóðin og glæsilegu 

forsíðurnar sem hækkuðu meðaleinkunina. Í stærðfræði þurfti ég langoftast að 

takast á við dóminn sem sagði, þú kannt ekki stærðfræði. 

Þetta vakti því ekki notalega tilfinningu hjá mér og áður en ég lagði fyrir prófið 

bað ég nemendur um að fyrirgefa mér fyrir að festast í hefðinni og sagði þeim 

svo að ég vonaði að þetta hefði ekki slæm áhrif á þau. Ég áttaði mig þá á því að 

ég var stressaðri en þau fyrir prófinu. Ég átti svo slæmar minningar og ég vildi 

ekki að þau myndu ganga í gegnum það sama og ég. (Minning í 

rannsóknardagbók, 2018) 

Ég var nokkuð fljót að hrista það af mér þegar ég sá hve góðar vísbendingar prófið gaf mér 

um stöðu nemenda í ensku. Það hjálpaði mér að kortleggja nemendur og ég sá til að mynda 
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að í hópnum voru nokkrir nemendur sem þurftu hjálp. Ég í raun áttaði mig á að prófið 

hjálpaði mér að mæta nemendum frá þeim stað sem þau voru stödd. Ég skildi þarna að það 

snýst ekki um hvað við gerum heldur til hvers við erum að gera það. Í þessu tifelli nýtti ég 

prófið sem hluta af lokamati en fyrst og fremst nýtti ég það til að skilja nemendahópinn. 

4.3.2 Nemendamiðað námsmat 

Ég vissi strax að ein af grunnstoðum þess sem ég vildi byggja á, var að allir nemendur hafi 

aðgang að námi. Ég vildi búa þeim þannig stað að þeir ættu að geta blómstrað. Ég kannaðist 

við úr eigin lífi hve valdeflandi það var að vera góður í einhverju.  

Þegar ég var 9 ára þá var ég slök í lestri, það var ekki hræðilegt því þá landaði ég 

fyrsta aðalhlutverkinu mínu í leikriti skólans. Ég að sjálfsögðu lék þó nokkur 

aðalhlutverk eftir það, því ég hafði trú á mér á þeim vígvelli. (Minning) 

Ég nýtti mér þetta því stax í kennslu. Ég reyndi að koma auga á styrkleika og áhugamál 

nemenda og skráði það jafnvel niður hjá mér og notaði það til að hvetja nemendur til 

afraksturs. Ég nýtti mér þetta bæði með nemendur sem áttu auðvelt með nám og þá sem 

voru ekki eins sterkir því mér fannst mikilvægt að allir fengju að finna sig. Ég fann að með því 

að gera það hafði nemandinn meiri trú á sér og var öflugri í allri verkefnavinnu sem ýtti undir 

að nám færi fram. Til að útskýra betur langar mig að segja frá Andra. 

Andri var nemandi minn í ensku, þegar ég sá hann fyrst var ég viss um að hann 

væri vinsæll. Hann var flottur strákur, hann var öðruvísi en var samt töff, hann 

hlustaði mikið á tónlist sérstaklega rapp. Hann á flotta foreldra sem voru í góðu 

samstarfi við skólann og systkin sem eru frábær. Hann var samt ekki vinsæll sem 

kom mér mjög á óvart, hann var seinn til verks, gaf lítið af sér og nennti litlu, var 

gleyminn og þegar kom að námi var hann óöruggur. Þetta allt hafði áhrif á að 

kennarar kvörtuðu mikið yfir honum. Andra leið greinilega ekki vel í þessari 

stofnun sem við köllum skóli og öll börn eru dæmd til að vera í, í 10 ár. Í góðan 

tíma gerði Andri lítið sem ekkert hjá mér. Í bókmenntalotunni sigldi hann hægt í 

gegn án þess að vinna mikið í verkefnunum, eða gera nokkuð. Mig langaði samt 

svo að hjálpa honum og reyna að finna einhvern veg til að hann myndi öðlast 

meiri trú á sér. Ég skrái í rannsóknardagbók: Ég horfi líka á Andra minn. Sem er 

svo kreatífur, hvernig hjálpa ég honum að vinna út frá sínu dræfi. Honum hæfir 

að gera eitthvað sem hann getur verið skapandi - hvernig hjálpa ég honum 

þangað??? Er hann þannig eða hvar er hann í sínu elementi? (Rannsóknardagbók, 

2019) 
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Ég ákvað að reyna að finna betur út hvaða áhugamál hann hefði, í von um að það myndi 

kveikja áhuga. Eftir að ég komst að því að tónlist væri aðaláhugamál hans ákvað ég að spyrja 

hvort hann gæti ekki unnið með tónlist í lokaverkefni bókmenntalotunnar. Andri ákvað að 

gera það og skilaði inn lagi, þar sem hann túlkaði bókina/myndina og með fylgdi lítil skýrsla 

um verkið. Eftir þetta opnaði Andri fyrir það að vinna meira í tímum hjá mér. Hann átti samt 

afar erfitt með að fylgja bekknum. Ég skráði:  

Í síðustu viku bauð ég honum að skila verkefninu inn öðruvísi því hann vinnur 

ekki neitt ef hann á að fylgja hópnum. Hann vinnur ekki ef honum finnst efnið 

leiðinlegt. Hann ætlar að skrifa rapptexta úr orðaforðanum sem við vorum að 

læra. Það verður áhugavert að sjá lokaniðurstöðuna á því. (Rannsóknardagbók, 

2019) 

Allt sem hann skilaði taldi ég sigur og leitaði leiða til að vinna með námsmatið í kringum það. 

Mér fannst mikilvægt að nýta það sem var gott í stað þess að draga verkefni niður fyrir það 

sem vantaði upp á. Á mynd 5 er dæmi af matskvarða sem hann fékk eftir þetta 

orðaforðaverkefni. 
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Mynd 5: Nemendamiðað námsmat 

Hér er ég að meta þá hæfni sem ég náði að meta í þessu verkefni. Ég setti merki við 

hæfniviðmiðin sem ég gat metið og strikaði undir það sem mér fannst eiga við.  

Þetta fannst mér mikilvægt því að verkefnin voru gerð til að draga fram og æfa hæfni hjá 

nemendum, ekki til þess að hanka þá á einhverju eða dæma þá. Ég áttaði mig á því að með 

því að vinna á þennan hátt öðluðust nemendur eins og Andri sem höfðu litla trú á sér, meira 

öryggi í að tjá sig út frá þeirri getu sem var til staðar. Þetta minnti mig á mynd (mynd 6) sem 

ég hef gjarnan horft til þegar ég hugsa um þá hluti sem ég þrái sem kennari.  
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Mynd 6: Það eru ekki allir eins (Bethechang.e, 2017) 

Nemendur eru ekki eins, og því er ekkert réttlætanlegt við að steypa þá í sama form. Í Andra 

tilfelli þá þurfti hann að fá byr undir þá vængi sem hann hafði til að átta sig á að hann væri 

megnugur um að fara frá punkti A til B með því að nýta sýna hæfileika og áhugamál. Öðruvísi 

en kennarinn á þessari mynd langar mig að hjálpa nemendum að vinna út frá styrkleikum 

sínum. 

4.3.3 Menntandi námsmat  

Námsmat var mér hugleikið, ekki aðeins þegar ég byrjaði að kenna heldur strax í byrjun 

kennaranámsins. Þegar ég las fyrst um hugmyndir Black og Wiliams um leiðsagnarmat 

hljómaði það í raun of dásamlega. Ég var hugfangin og sá fyrir mér að þetta væri svarið við 

öllu því sem var erfitt og ósanngjarnt við skóla. Með því að nýta þetta myndi enginn nemandi 

finna sig týndan. Fyrir mér var þetta svarið við því hvernig ég gæti hætt að setja alla 

nemendur undir sama hatt. Ég fann mig meira að segja á þeim stað að vera stanslaust að 

vitna í þetta og tala um þetta við samnemendur mína í meistaranáminu, sem töfralausn. 

Seinna þegar ég fór að lesa fræði Tomlinson, sá ég fyrst hugtakið e. assessment for learning - 

menntandi námsmat, hljómaði í hausnum á mér. Þaðan af varð ég predikari þess að 

námsmat ætti að vera menntandi en ekki dæmandi og vann markvisst að því að komast 

þangað. En til þess að komast á þann stað, að ég myndi vaxa í þekkingu, þurfti ég að prófa 
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nýja hluti sem virkuðu ekki alltaf allir. Ég ákvað að byrja að prófa að vinna eins fjölbreytt 

námsmat og ég gat. Eitt af því var Flipgrid. Flipgrid er forrit á netinu, þar taka nemendur sig 

upp, rétt eins og þeir væru að taka upp Snapchat. Það sem er gott við Flipgrid er að það er 

alveg lokað fyrir utanaðkomandi notendum. Kennari getur haft samskipti í gegnum forritið 

við nemendur ásamt því að veita endurgjöf þar. Matskvarði með hæfniviðmiðum fylgdi 

verkefninu, sem ég sýndi nemendum í byrjun þess. Hann átti að gera nemendur meðvitaðri 

um námið sitt. Eftir verkefnið skráði ég hjá mér:  

Nemendum fannst þetta gaman, en þau gáfu matskvarðanum engan gaum, 

líklega næ ég að hafa meiri áhrif á námsvitund nemanda ef ég vinn með 

leiðsagnarmat. (Rannsóknardagbók, 2018) 

Ég lagði ekki strax í að prófa þetta leiðsagnarmat, en ég ímyndaði mér að ég væri á 

einhverskonar vegferð þangað. Mig langaði að í gegnum það mat sem ég gæfi þeim myndu 

þau öðlast meiri skilning á því sem verið væri að kenna þeim. Hvað þau voru að læra og hvað 

ég var að meta, námsmatið átti að vera menntandi. Ég vildi á einhvern hátt gera þau 

meðvitaðri um eigið nám og ábyrgari í leiðinni. Ég gerði mér grein fyrir að ég þyrfti að laga 

margt ef ég vildi ná meiri árangri. Eins og kemur berlega fram í dæminu hér að ofan þá „gáfu 

[nemendur] matskvarðanum engan gaum“ (rannsóknardagbók, 2018). Það heillaði mig samt 

svo að vita að námsmat þyrfti ekki að þýða dómur. Ég gat ekki hugsað mér að nemendur 

færu frá mér trúandi því að þeir gætu ekki. Mig langaði að hjálpa þeim að finna að lífið væri 

vegferð og þau væru ekki hérna í skólanum til að sýna mér hve miklir snillingar þau væru (þó 

vissulega mér fyndist það), þau voru hérna til að læra og vaxa. Ég fann að þó að þau gæfu 

matskvarðanum engan gaum þá ákvað ég að gefast ekki upp á að prófa að gera þau 

meðvituð á þennan hátt. Ég bjó því til matskvarða fyrir öll verkefni sem ég gerði. 

4.3.4 Umsagnir og gildi þeirra 

Eftir að hafa lesið grein Christensen (2007) um mikilvægi þess að horfa frekar á ferlið og 

lærdómana í því en lokaeinkunn byrjaði ég einnig að vinna meira með umsagnir á 

matskvörðunum mínum. Það hafði heillað mig svo mikið að hún hafi náð að örva nemendur 

til að skapa út frá sínum eigin veruleika, með því að spyrja spurninga um textann og einblína 

ekki á það sem vantaði upp á, heldur á það sem nemandi hafði í höndunum. Þegar ég fór að 

gera það fann ég hvað ég byrjaði að elska námsmat. Þegar ég vann námsmat á þennan hátt 

fannst mér ég loksins ná að gefa mér tíma til að tala við nemandann. Ég skrifaði þar, hvað var 

gott í verkefninu, og dró þá fram eiginleika nemandans og hvatti hann áfram. Þar skrifaði ég 

einnig hvað vantaði upp á og nýtti tækifærið til að hrósa og jafnvel tala um í hverju 

nemandinn væri góður. Sumir fengu útskrifaða heila blaðsíðu. Ég skrái:  



46 

Vá ég elska þetta, þó þetta tekur heillangan tíma, það er þess virði þegar ég sé 

brosin þeirra við lesturinn á umsögnunum. (Rannsóknardagbók, 2019)  

Hér fyrir neðan (mynd 7 og 8) er matskvarði sem Guðmundur fékk eftir ritgerð sem hann 

vann úr bók sem við lásum saman. Ég hafði lagt verkefnið inn og nemendur komu með 

hugmyndir að því hvað væri góð ritgerð. Ég vann því matskvarða út frá því ásamt viðmiðum 

úr aðalnámskrá. Guðmundur skilaði ritgerðinni um það bil mánuði eftir settan skiladag og var 

því ekki eins ferskur í efninu sem unnið var með. Umsögnin miðar því aðallega að því að 

kenna honum að vinna með upplýsingar sem teknar eru annars staðar frá.   

 

 

Mynd 7: Matskvarði Guðmundar (A) 
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Mynd 8: Matskvarði Guðmundar (B) 

Upphaflega átti ritgerðin ekki að vera heimildaritgerð en þar sem hann fór þá leið að vinna 

með upplýsingar annars staðar frá, ákvað ég að taka þá stefnu með honum. Hérna byrjaði ég 

að segja hvað var gott og skýrt í ritgerðinni svo fór ég yfir praktísk atriði sem mátti bæta og 

hvernig hann gæti gert það. Guðmundur var ekki sterkur í ensku svo ég benti honum á 

lausnir sem mér fannst skipta máli fyrir hann að taka með sér úr 10. bekk. Eftir að hafa fengið 

matskvarðann tók Guðmundur ritgerðina og lagaði. Mistök mín hér voru að gefa nemendum 

endurgjöf einnig í bókstaf. Þau tóku því ritgerðirnar til baka og breyttu í von um að hækka 

bókstafinn ekki í von um að bæta ákveðna hæfni.  

Mér fannst svo gott að vinna svona að jafnvel þegar nemendur voru að kynna verkefni 

sem þau myndu ekki skila tvisvar, þá vildi ég skrifa til þeirra. Ég sá á seinni önninni að þetta 

var farið að hafa áhrif þrátt fyrir að ég væri eini kennarinn í unglingadeildinni sem vann á 

þennan hátt. Til útskýringar langar mig að segja ykkur sögu af Elísu: 

Þegar Elísa byrjaði að mæta hjá mér var hún alltaf með hettuna á sér, hún sat 

aftast í stofunni mætti oftast seint og gaf lítið af sér. Hún lagðist oft á borðið og 
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svaf og var mjög áhugalítil. Ég gaf mig að henni og fékk hana til að vinna smá 

ritun fyrir mig eða lítil verkefni. Í hvert skipti sem hún gaf smá af sér þá nýtti ég 

tækifærið til að hrósa henni. Elísa var hæglesin og henni gekk ekki vel í 

stafsetningu. Hún var ekki heldur með góðan orðaforða og ég hafði heyrt í 

kennarahópnum að hún væri seinfær og því ekki mjög gáfuð. Það fékk svo á mig 

að heyra það, að eftir ræðuna um að IQ og EI2 væri ekki það sama og það þyrftu 

ekki allir IQ til að vera með gáfur, fór ég í enn ríkari mæli að gefa mig að henni. Þó 

að enginn í heiminum hefði trú á henni ætlaði ég að hafa trú á henni. Hægt og 

rólega fór hettan að fara af henni og hún fór að tjá sig meira. (Minning í 

rannsóknardagbók, 2018) 

Hér er dæmi af matskvarða (mynd 9) sem fylgdi verkefni sem hún vann með vinkonu sinni. 

Nemendur fengu hvert og eitt sinn matskvarða þó þau ynnu í hópum. 

 

Mynd 9: Matskvarði Elísu 

 
2 IQ – Intelligence quotient – greindarvísital. EI- Emotional intelligence – tilfinninga greind 
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Í verkefninu var Elísa frekar óörugg og strögglaði við að lesa textann, sem þær voru tilbúnar 

með, upphátt fyrir okkur hin. Ég ákvað að skrifa það ekki þó að það hefði líklega verið meira 

leiðbeinandi. Allan tímann hafði hún verið sú sem dreif vinkonu sína áfram og vildi 

augljóslega standa sig vel, sem hún gerði. Áður en ég skilaði matinu bað ég nemendur að 

meta sig á sjálfsmatsblaði sem ég hafði gefið þeim (mynd 10).  

 

Mynd 10: Sjálfsmat Elísu 

 

Þar skrifar Elísa: Mér fannst ég ætti að lesa meira yfir það sem ég gerði. Hér á hún við, að hún 

hefði átt að vera búin að æfa sig að lesa nokkrum sinnum yfir áður en hún kynnti. Þetta 

gladdi mig því þarna sá ég að hún var orðin meðvituð um námið sitt. Hún setti sér í raun 
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markmið um að gera betur næst. Elísa kvaddi 10. bekk glöð, hún fór í nám sem hún hafði 

áhuga á og í skóla sem enginn af vinum hennar fór í sem ég tel vera merki um mikið 

sjálfsöryggi. 

Við skólalok sat ég með nokkrum nemendum eftir tíma og spjallaði við þá um önnina og 

umræðan leiddist að umsögnum.  

Elsa: Það er svo miklu betra að fá svona skriflegt. 

Andri: Það er svo gott að vita hvað maður þarf að bæta og svona hvað maður er 

að gera rétt. 

Elsa: Ég lærði sérstaklega mikið í bókmenntalotunni og verkefninu þar, það var 

erfitt en mér fannst ég læra svo mikið af því. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Með því að nýta umsagnir samfara matskvörðum voru nemendur að öðlast meiri þekkingu 

og því varð matið menntandi en ekki dæmandi.  

4.3.5 Þegar ég og fræðin urðum eitt 

Sem nýr kennari bjó ég ekki yfir mikilli þekkingu á fræðum, ég vissi að ég vildi sjá ákveðna 

hluti en vissi ekki alveg hvernig ég ætti að komast þangað. Á fyrsta árinu mínu var ég 

stanslaust að reyna að prófa nýja hluti sem mér fannst virka. Fræðin reyndust mér ekki 

einföld og þegar ég var að lesa um leiðsagnarmat lenti ég í stanslausum átökum við hvernig 

ég ætti að gera þetta. Ég upplifði mig vera að hjálpa nemendum með matskvörðunum, þar 

lét ég alltaf koma fram hvaða hæfni ég var að leitast eftir í verkefnunum. 

Ég gaf því sérstakan gaum að Black o.fl. (2003) fjalla um að spurningar í tímum væru 

mikilvægur liður í því að gera nemendur meðvitaða um námið, eða hver stefnan með náminu 

væri (e. learning targets). En einnig voru spurningar í tíma nýttar til að kanna stöðu 

nemenda. 

 Þetta vafðist þó nokkuð fyrir mér, því fyrir mér var leiðsagnarmat og námsmat 

(eða lokamat) beintengt. „Hvernig geta spurningar hjálpað mér og hvernig á ég 

að meta nemendur með þeim? Ef nemendur eiga að læra af spurningum, þarf ég 

ekki að spyrja yfir hópinn? Hvernig eru spurningar menntandi námsmat?“  

(Rannsóknardagbók, 2019)  

Ég ákvað að prófa mig enn frekar áfram, en á sama tíma var ég að reyna að skilja fræðin. 

Á einhvern undarlegan hátt upplifði ég reynslusögur kennara af leiðsagnarmati sem ég las 

um í fræðunum ekki vera í takt við starfskenningu mína. Eitt dæmi var kennari sem vann með 

jafningjamat með því að láta nemendur merkja verkefni sem þau unnu með gulum, rauðum 
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og grænum lit. Eftir það lét hann nemendur fara yfir hjá samstæðum lit, þannig gátu 

getusvipaðir aðilar farið yfir hjá hvorum öðrum. 

Ég hugsaði um þá flokkun sem átti sér stað í lífi systur minnar þegar hún var sett í 

,,tossabekk”. Ég mundi líka hve mikið það tók á stoltinu mínu að vera sett í 

„hundahóp“ í lestrarstundum þegar ég var níu ára. Í hinum hópnum voru 

krakkarnir sem höfðu öðlast betri tök á lestrinum, sá hópur hét hinu tignarlega 

nafni „hestahópur“. (Minning)  

Baráttan við fræðin leyndi sér ekki eins og sést í tölvupóstsamskiptum sem ég átti við 

kennarann minn í námskeiði sem ég sótti í HÍ. Ég skrifaði til hennar:  

Sæl Karen 

Ég vona að það sé í lagi að ég skrifi þér svona beint...Ég tók eftir strax þegar ég 

var að klára að vinna fræðilega hlutann að það var margt sem ég lenti í árekstri 

við þegar kemur að leiðsagnarmati. Það er samt það sem ég vildi prófa í upphafi. 

Ég fæ mig samt ekki í að prófa ákveðna hluti...Af einhverjum ástæðum rekst það 

á einhver gildi - mér líður eins og ég sé að flokka þau með því að vinna svoleiðis... 

ef ég flokka þau ekki þá er ég að setja þau á stað sem er ekki þægilegur… Mér 

finnst massa erfitt að vera gera þetta þegar ég er svona illa að mér í fræðunum. 

Ég vissi ekki fyrir að það voru hlutir í leiðsagnarmati sem bara rákust á 

starfskenninguna mína ef svo má segja. 

Karen svaraði mér samdægurs   

Sæl Gugga. 

Gott að heyra frá þér...Þetta gerist oft í starfendarannsóknum. Ég er samt hugsi 

yfir því að hugmyndir um leiðsagnarnám stangist á við hugmyndir þínar og velti 

fyrir mér hvort verið sé að nýta þær eins og þær gefa tilefni til... 

Eftir að hafa lesið póstinn frá henni skráði ég í rannsóknardagbókina: 

Mér finnst þetta svo erfitt ég skil greinilega hræðilega illa hvað leiðsagnarnám er! 

hvernig birtist leiðsagnarnám! Ég get ómögulega prófað það á einn nemanda. 

Mér líður eins og ég verði annað hvort að lifa það eða ekki. (Rannsóknardagbók, 

2019) 

Þegar ég horfi til baka standa tveir hlutir upp úr þessu samtali. Fyrst er það setningin „ég 

verð annað hvort að lifa það eða ekki“. Ég virðist þarna vera búin að gera mér grein fyrir því 
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að það þurfi að eiga sér stað einskonar hugarfarsbreyting, eða breyting á kennsluháttum. Ég 

vissi bara ekki hvernig ég ætti að komast þangað. Það sem er einnig áhugavert þarna er að 

Karen notar hugtakið leiðsagnarnám eftir að ég skrifa til hennar leiðsagnarmat, ég nota það 

svo aftur í dagbókinni minni án þess að hugsa.   

Það var ekki fyrr en nemendur fóru að leita til mín og spyrja hvernig þeir gætu 

bætt sig, að ég fór að átta mig. Ég spjallaði við nemendur í kennslustundum og 

skimaði yfir hæfnikortið með þeim og sýndi þeim hvað það var sem ég þurfti að 

sjá eða hvar þau mættu bæta sig. Ég mundi allt í einu hvað það var sem hafði 

heillað mig svona mikið við rannsóknir Black og Wiliam. Markmiðin voru gerð 

með einstaklinginn í huga, þau gátu verið misstór en þau voru gerð frá þeim stað 

sem nemandinn var staddur (Haren, 2000). Í dagbókina skrái ég „nemendur eru 

orðnir meðvitaðri um námið sitt“. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Mér varð það ljóst að þetta var ekki svona flókið eins og ég hélt. Ég áttaði mig þarna á að 

það voru aðrar leiðir til að gefa umsögn og leiðbeinandi mat en að gera það skriflega eða 

taka þau í formlegt viðtal þar sem þau settu sér markmið. Leiðsagnarmat varð allt í einu svo 

miklu meira en bara umsögn á blaði. Ég hafði takmarkað mig við verkefni og matskvarða 

tengda þeim, þar sem ég skrifaði umsagnir sem að mínu mati áttu að vera menntandi en ekki 

dæmandi en innihéldu samt einkunn. Í raun hafði ég takmarkað leiðsagnarmat við það að 

vera námsmat út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Þarna varð mér það 

ljóst að leiðsagnarmat fjallaði um að ég meti hvar nemandi er staddur og leiðbeini honum frá 

þeim stað sem hann er staddur. Þetta getur verið út frá hæfniviðmiðum eða aðskilið því. 

Með því að taka hugtakið mat og setja í staðin nám var þunginn tekinn af hugtakinu. 

Leiðsagnarmat/nám er því gott fyrir bæði nemandann og kennarann sem vill hjálpa 

nemandanum frá þeim stað sem hann er staddur.  

Við það að líta til baka og skoða hvað ég var að gera í aðstæðum áttaði ég mig á að ég var 

miklu oftar en ég hélt að taka stöðu á nemendum. Gefa munnlegar umsagnir eins og 

spurningar og að hjálpa nemendum að vera meðvitaðir um námið sitt. Ég skráði minningu í 

rannsóknardagbókina: 

Einn daginn voru nemendur að vinna í vinnubók eftir áætlun. Ég tók eftir því að 

Guðmundur, Daníel og Ómar voru óvirkir. Ég fór því til þeirra og hvatti þá til þess 

að vinna aðeins og nýta tímann. Til þess að ná virkni fram ákvað ég að spyrja 

hvort þeir gætu ekki sett sér markmið að ná niður eina blaðsíðu. Þeir skimuðu 

yfir síðuna og leyfðu blýantinum að renna með. Ég áttaði mig á því að ástæðan 

fyrir því að þeir unnu ekki var vegna þess að þeim þótti efnið ekki einfalt. Ég 



 

53 

settist því niður hjá þeim og Daníel benti á orðið „halda af stað“ sem var á miðri 

blaðsíðunni og spurði hvort þetta væri „head out“. Í tímanum á undan hafði ég 

farið í orðaforða látbragðsleik með þeim. Þar hafði þetta orð verið aðalorðið sem 

Ómar var alltaf að giska á. Þarna var hann greinilega að byggja á forþekkingu. Ég 

sagði honum því að svo væri og að þetta geti hann alveg. Daníel er keppnismaður 

svo þetta varð til þess að hann lifnaði allur við og fékk allt í einu trú á sér og 

byrjaði að vinna af kappi. Ég sat hjá þeim og gaf mér tíma í að spyrja þá spurninga 

um efnið, þegar þeir héldu að þeir vissu ekki svarið. Þannig nýtti ég forþekkingu 

þeirra frá undangengnum tímum. Ég hvatti þá til að byrja á því sem þeim fannst 

einfaldara og þeim til mikillar undrunar þekktu þeir orðin betur en þeir héldu. 

Þegar tíminn var búinn vildi Daníel ekki hætta því hann var komin á flug. 

(Rannsóknardagbók, 2019)  

Þarna hafði ég tekið stöðu nemenda og hjálpað þeim að setja sér markmið út frá þeim stað 

sem þeir voru á. Litlu sigrarnir hjálpuðu þeim að öðlast trú á sjálfum sér sem námsmönnum 

og þeir urðu meðvitaðri um námið sitt þegar þeir áttuðu sig á að látbragðsleikurinn hefði 

hjálpað þeim að byggja þekkingu. 

Námsmat, hvort sem um lokamat er að ræða eða leiðsagnarmat, ætti því að mínu mati 

alltaf að vera leiðsegjandi/menntandi og í þágu nemanda. Því annars er það tilgangslaus 

dómur sem þjónar aðeins þeim tilgangi að nemendur brjóta sig niður eða byggja sig upp 

einkunnarinnar vegna en ekki vegna þess að þau eru að eflast og læra. 

4.4 Kennarinn sem vildi valdefla 

Eins og fram hefur komið átti systir mín ekki auðvelt uppdráttar í skóla. Hún upplifði sig ekki 

góðan námsmann og var sett í „afgangsbekk“ sem gekk undir nafninu tossabekkurinn. Systir 

mín var og er hinsvegar ekki afgangur, hún er frábær stjórnandi, með einstakt lag á fólki og 

hefur þolinmæði til að takast á við einstaklinga sem margir gefast upp á. Mig langaði ekki að 

neinum nemandi myndi líða eins og systir minni leið gagnvart skólanum. Mig langaði að efla 

nemendur með því hjálpa þeim að finna farveg fyrir styrkleika sína í náminu. Í þessum kafla 

segi ég frá því hvernig ég vann með hóp sem var lesblindur. Ég segi frá hvernig umhverfið er 

ekki alltaf gert fyrir þau en hvernig ég, með þeirra hjálp, leitaðist eftir að búa þeim þetta 

umhverfi og þannig valdefla þau. 

4.4.1 Að normalisera lesblindu 

Á fyrsta árinu mínu hafði ég orðið vör við að fjórir nemendur náðu alls ekki að 

fylgja hópnum. Ég brá á það ráð að panta bækur ætlaða lesblindum svo þeir gætu 

fylgt í bókmenntalotunni. Aðeins einn þeirra var lesblindur. Ég horfði þó á þetta 
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sem það besta í stöðunni á þeim tíma. Bókmenntalotan það ár gekk glimrandi 

vel. Allir skiluðu frábærlega skapandi verkefnum nema þessir fjórir nemendur. Ég 

hafði ekki náð að sinna þeim eins og þörf var á. Allan tímann hafði ég einbeitt 

mér að massanum (stærri hópnum). Ég ákvað að á næsta ári ætlaði ég að gera 

betur. (Minning í rannsóknardagbók, 2019) 

Þegar næsta ár byrjaði fékk ég að heyra að ég ætti að lestrarprófa nemendur. Mér fannst 

það frekar dapurlegt og gamaldags, en ég gerði það samt. Eftir prófin kom í ljós að 61,5% 

nemenda voru undir fyrsta viðmiði. Mér fannst þetta mjög skrítið svo ég kannaði betur 

hvernig stæði á þessu. Í ljós kom að um það bil 44 % af umsjónarbekknum mínum var með 

lesblindu. Með svona stóran hóp af lesblindum einstaklingum fann ég mig á þeim stað að 

byrja að normalisera (e. normalize) það að vera lesblindur. Ég talaði um það þvert yfir 

bekkinn og ræddi hvernig heilinn vinnur öðruvísi, rétt eins og hjá þeim sem eru með ofvirkni 

eða athyglisbrest. 

Ég vissi að þessi „veikleiki“ snerti mig aðeins dýpra en margt annað því að systir 

mín hafði endað með að hætta í skóla, líklega af stórum hluta vegna 

lesblindunnar. Ég mundi líka hve hræðilega niðurlægjandi mér fannst að vera sett 

í hundahóp í lestri í 4. bekk. Ég velti því þess vegna fyrir mér hvernig ég gæti gert 

þetta vel. (Minning í rannsóknardagbók 2019) 

Ég hafði brugðið á það ráð að ræða þetta á kynningarfundi með foreldrum. Ég sagði 

foreldrum frá því að í þessum bekk væru margir lesblindir og ég ætlaði mér að reyna að vinna 

betur að uppbyggingu þessa hóps. Ég sagði þeim einnig frá því að skólanum hefði stundum 

mistekist að búa til umhverfi fyrir þessa krakka svo mig langaði að prófa að laga það.  

Heilinn þeirra virkar bara öðruvísi, þau eru svo klár en stundum sjá þau það ekki 

sjálf. (Rannsóknardagbók, sagt frá fundi) 

Eftir fundinn voru fjölmargir foreldrar eftir og spjölluðu við mig um hvað þeim fannst gott að 

heyra þetta. Ég fékk síðan bréf frá einni mömmunni eftir fundinn, þar sem hún skrifaði 

langan póst um hvernig enginn kennari hefði talað svona fallega um son hennar. Ég vissi 

þarna að ég var ekki ein um að líða svona. Ég hlaut að geta gert eitthvað fyrir þessa krakka. 

4.4.2 Að finna leiðir gegnum styrkleika 

Ég teikna bara allar glósurnar mínar. (Sara Hrund fyrrum sagnfræðinemi) 

Þessa setningu sagði Sara Hrund vinkona mín og samnemandi, eina nóttina þegar við vorum 

að læra fyrir sagnfræðileg vinnubrögð. Í prófinu daginn eftir, man ég eftir að hugsa um 
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teikninguna hennar þegar ég var að reyna svara spurningu um hvað postmodernismi væri. 

Tvö af fjórum systkinum mínum eru lesblind og mamma líka svo ég þekkti glímuna í kringum 

það að vera nemandi með lesblindu. Líklega er ég sjálf á barmi þess að kallast lesblind enda 

var ég afar sein til lesturs. Ég var því nokkuð meðvituð um að hjálpa þessum nemendum. 

Þegar kom að því að leggja fyrir próf á nýju ári ákvað ég að gera nokkur eintök af prófinu 

með stærra letri og á gulan pappír. Ég bauð öllum nemendum slíkt eintak sem sumir þáðu en 

aðrir afþökkuðu. Ein af þeim var Katrín.  

Katrín er með lesblindu og ég sá á henni að henni þótti þetta ekki einfalt. Í einum 

hluta prófsins áttu nemendur að gera ritunarverkefni. Ritunin fjallaði um að lýsa 

háskólamynd sem þau höfðu séð og lýsa karakterum úr kvikmyndinni.  

Þegar kom að þessum hluta leit Katrín á mig og horfði svo á línurnar á 

prófablaðinu og svo aftur á mig. Ég skynjaði uppgjöf í andlitinu á henni svo ég 

sagði henni að bíða og kom með alveg autt blað handa henni. „Prófaðu að skrifa 

á þetta sagði ég“, hún jánkaði og ég fann fyrir aðeins meiri von. Svo kallaði hún 

aftur á mig og horfði á blaðið sem á voru tvær setningar og sagði „hér ég get ekki 

ehh“. Ég mundi á þeim tímapunkti eftir Söru og ákvað að prófa eina aðra leið. 

„Prófaðu að gera teiknimyndasögu fyrir mig sem nær utan um myndina“, sagði 

ég, „þú getur gert loftbólur og skrifað aðeins inn í þær“. Hún ljómaði upp og fór 

af stað. (Rannsóknardagbók, 2019) 
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Mynd 11: Ritun Katrínar 

Þegar ég tók við prófinu hennar sem hún skilaði með öryggi, sá ég að með því að skrifa texta 

og teikna myndir með, náði Katrín að tjá sig. Henni leið greinilega eins og hún hafi náð að 

segja mér meira með myndinni (mynd 11) því hún skilaði af slíku öryggi. Ég skrifaði til hennar 

á matskvarðan (mynd 12) sem hún fékk eftir prófið hve ánægð ég var að hún hafi ekki gefist 

upp.  
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Mynd 12: Matskvarði Katrínar 

Héðan af nýtti Katrín teikningar mikið til að hjálpa sér í ritun, til að mynda gerði hún 

verkefni í bókmenntalotu þar sem hún fann nútímaleg föt til að lýsa hvernig persónur 

bókarinnar myndu koma fram ef þau væru uppi árið 2019, með því skrifaði hún skýrslu. Ritun 

hélt áfram að vera áskorun fyrir hana, en hún varð öruggari við að fá leyfi til að tjá sig með 

öðrum hætti en vani er.  

4.4.3 Valdefling gegnum myndrænar tjáningarleiðir 

Þegar bókmenntalotan nálgaðist ákvað ég að taka stöðuna á krökkunum. Enda var ég með 

mjög stóran hóp af krökkum sem voru með lesblindu. Ég fór til þeirra einslega og spurði 

hvernig þeim litist á að fá aðra bók sem var skrifuð sérstaklega til að koma til móts við 
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lesblinda einstaklinga. 29% nemenda í bekknum vildi það endilega. Restin af lesblinda 

hópnum treysti sér til þess að fara í hina bókina, enda var hljóðbók sem fylgdi henni. Tvisvar í 

viku fékk ég annan kennara með mér inn í bekk svo ég tók ákvörðun um að einbeita mér að 

lesblinda hópnum þá daga sem ég hafði aðstoð. 

Mér fannst mikilvægt að efla þau í gegnum þennan tíma. Ég var að vinna með bækur sem 

ég vissi að þau voru mörg ekki hrifin af. Mig langaði að bæta upplifun þeirra og hjálpa þeim 

að finna styrkleika sinn í því sem bókmenntir höfðu að gefa. Mér fannst mikilvægt að hafa 

verkefnin á einhvern hátt myndræn. Ég hafði heyrt að lesblindir einstaklingar sjá frekar 

myndir en orð og að þeir væru gjarnan meira skapandi en flestir. Ég gekk því út frá því. Mig 

langaði einnig að hjálpa þeim að safna upplýsingum í sarp svo lokaverkefnið yrði þeim 

mögulega auðveldara. Í hópnum voru sjö nemendur og ein þeirra treysti sér í að lesa sjálf, 

það var Elín.  

Elín var mjög feimin stelpa og talaði ekki mikið. Hennar lesblinda kom mest fram í 

lestrarhraða, en háði henni ekki eins mikið þegar hún skrifaði. Hún hafði sýnt mér 

að hún hefði mjög gott lag á að vinna með texta og myndir saman. Hún byrjaði 

með mynd og náði að vinna heilmikinn texta út frá myndinni. Elín þekkti samt 

ekki styrkleika sinn í þessu, ég nýtti því hvert tækifærið til að benda henni á hæfni 

sína til að tengja myndir og orð. Ég ákvað einnig að tala við foreldra hennar um 

þennan styrkleika og þau voru mjög þakklát því Elín hafði ekki sýnt að hún væri 

sterkur námsmaður. Þetta árið sá ég stöðugan vöxt hjá Elínu og aukið öryggi í 

tjáningu í gegnum verkefnaskil. (Rannsóknardagbók, 2019)  

Mér fannst hæfni Elínar svo áhugaverð að ég ákvað að prófa að vinna á þennan hátt með 

lesblindu nemendunum í lotunni. Verkefnin voru til að mynda að glósa 10 orð og finna svo 

þrjú orð sem lýstu kaflanum. Þegar þau voru komin með orðin, áttu þau að googla þau og 

athuga hvort upp kæmi mynd sem héldi utan um atburðarás kaflans. Þetta gekk mjög vel og 

þau náðu að vinna flest verkefnin sem ég leiddi þau áfram í. Við ræddum kaflann vel og ég 

spurði þau reglulega hvort þau sæju atburðarásina fyrir sér, sem þau samþykktu. Ég sá að 

þau nutu þess að vinna á þennan hátt. Í þau skipti sem ég gat ekki fylgt þeim og þurfti að 

vinna með báðum hópum þá fannst þeim oft erfitt að vinna. Nema Elínu sem skilaði alltaf 

samviskusamlega.  

Ég fann að það gekk upp að vinna á þennan hátt en nemendur þurftu aðstoð. Þessir 

nemendur voru vanir að fá einstaklingsmiðaða aðstoð svo þeim fannst erfitt að vinna 

sjálfstætt og voru óöruggir með sjálfa sig. Ég ákvað þó að reyna að halda áfram sama dampi 

til að sjá hvort lokaafurðin myndi skila ávexti. Í lok lotunnar skiluðu þrír drengir í þessum hóp 

líkani að húsi sem var endurgerð af húsinu þar sem atburðarás bókarinnar á sér stað (mynd 
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13). Þeir nostruðu við smáatriði og veltu mikið fyrir sér hvort stiginn væri hægra megin eða 

vinstra megin í lýsingunni eða hvort baðherbergið væri beint til vinstri eða ekki, hvernig 

herbergin lágu og hvernig þeir áttu að hanna millihæðina. Þeim fannst þetta mjög gaman og 

ég heyrði þá tala um atburðarrásina, hvað gerðist hvar. Þá kíktu þeir meiri að segja á 

tímalínuna sína (sem ég segi frá í kafla 4.4.4).  

 

Mynd 13: Líkan af húsi nemenda 

Ég sá eftir þetta, að með því að leyfa þeim að vinna með bókmenntir á þennan hátt opnaði 

ég nýjar víddir fyrir þessum drengjum sem voru ekki vanir að njóta sín eins og þeir gerðu 

þessa daga.  

4.4.4 Myndræn skapandi tjáning fyrir alla 

Vinnan með lesblindu nemendurna gekk vel. Ég fann að ég var að þjóna þörfum þeirra. En 

rétt eins og árið á undan, fannst mér erfitt að hafa hópinn tvískiptan í einu rými, en sitthvorri 

bókinni. Aukakennarinn kom aðeins tvo tíma í viku af fjórum. Ég upplifði mig því, í gegnum 

þetta ferli, ekki veita hinum í hópnum sömu aðstoð og alúð og ég hafði veitt lesblindu 

nemendunum.  

Ég hafði vissulega undirbúið lotuna ágætlega. Hópurinn sem var í stærri bókinni, fékk 

spurningar upp úr hverjum kafla og ég hafði einnig útbúið verkefni um höfundinn, 

persónulýsingar og annað til að brjóta upp lesturinn og auka skilning. Ég tók hinsvegar eftir 

því að sá hópur naut sín ekki nógu vel í lotunni. Samkennari minn sem hafði stokkið inn í 

starfið með litlum fyrirvara bar ekki sama hug til bókarinnar og ég, svo krökkunum var farið 

að leiðast.  
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Ég ákvað þá að bregða á það ráð að sameina hópana betur og vinna með svipaðar 

aðferðir í báðum hópum. Liðið var á miðja bókmenntalotu svo ég skipti bekknum í hópa og 

lét hópana vinna að tímalínu bókarinnar saman (sjá mynd 14 og 15).  

 

Mynd 14: Tímalína nemenda í bókmenntalotu eitt 

 

Mynd 15: Tímalína nemenda í bókmenntalotu tvö 
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Einn hópur tók fyrsta kaflann og svo koll af kolli. Finna átti fimm orð sem lýstu kaflanum 

og googla myndir sem náðu að lýsa því sem þau sáu í kaflanum. Þegar því var lokið átti hver 

hópur að segja frá kaflanum í stuttu máli og lýsa þannig myndunum sem fylgdu.  

Í verkefninu tók ég eftir því að nemendur voru greinilega að hjálpa hver öðrum 

að muna atburðarásina. Einn hópurinn átti í miklum vandræðum með kaflann 

sinn svo ég fór hratt yfir söguna, og þau fóru að vinna. Í miðju verkefni sagði einn 

í þeim hóp „vá ég er að læra svo ógeðslega mikið í þessum tíma!“. 

(Rannsóknardagbók, 2019) 

Lesblindi nemendahópurinn vann svipað verkefni á sama tíma í einstaklingsvinnu enda voru 

þeir búnir að fá góða grunnvinnu í fyrri verkefnum. Þeirra tímalína náði því yfir sex kafla 

bókarinnar þar sem þau sögðu frá hverjum kafla í formi teikningar og punkta í stað mynda af 

netinu eins og þau höfðu unnið með. Mynd 16 sýnir verkefni frá einum nemanda sem var 

afar stoltur af tímalínunni sinni.  

 

Mynd 16: Tímalína nemanda í bókmenntalotu þrjú 

Áður en tíminn káraðist ákvað ég að fá þau til að skrifa MÚS – miða. Ég var heldur betur 

hissa við að lesa miðana. Hér er brot af þeim: 

Bókmenntalotan er skemmtileg og þessi tími, þar sem við vinnum skapandi 

verkefni var skemmtilegur og áhugaverður vegna þess að það er svo gaman að 

vinna öðruvísi verkefni og ekki alltaf það sama í vinnubókum (MÚS-miði) 

 

Mér finnst mjög gaman að vinna svona verkefni ...því þá náum við að muna betur 

hvað við vorum að gera í tímanum (MÚS-miði) 
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Ég lærði hvernig maður finnur aðalatriði úr bók (MÚS-miði) 

 

Þetta er geggjað finnst mér!!! (MÚS-miði) 

 

Ég náði að halda einbeitingu (MÚS-miði) 

Ég sannfærðist þarna um að allir nemendur örvast við að vinna á einhvern skapandi hátt. 

Eins og á fyrra árinu mínu ákvað ég að leyfa nemendum að velja skapandi verkefni með 

skýrslu eða gera ritgerð, og bróðurpartur nemenda valdi að gera skapandi verkefni. Þau unnu 

matskvarða með mér, þar sem við fórum saman yfir, hvað það var, sem gerði ritgerð eða 

skapandi verkefni að góðu verkefni. Túlkun þeirra á bókinni var misgóð en hjá hverju þeirra 

var hugmyndin sprottin frá einhverju sem þeim þótti forvitnilegt, áhugavert eða fyndið. Allir 

lesblindu nemendurnir skiluðu skapandi verkefni en þar fékk ég til að mynda módelið af 

húsinu sem ég sýndi hér að ofan.  

Aðgreining átti ekki við þegar kom að skapandi kennsluaðferðum. Nemendum fannst 

öllum hjálplegt að vinna á þennan hátt. Ég vissi samt að ég varð að setja þá í sitt hvora 

bókina, ekki bara vegna lesblindunnar heldur einnig vegna getu þeirra. Að hluta til var það þó 

vegna lesblindunnar, sem hindraði að grunnur hafði verið lagður hjá þeim í ensku. 

Rétt eins og fyrra árið fann ég að það var erfitt að skipta mér sem kennara svona í tvennt, 

ég er ekki búin að komast að niðurstöðu um hvernig er hægt að laga þetta, en ein leið er 

vissulega að vera alltaf með eins verkefni sem hægt er að vinna á mismunandi hátt eða vinna 

í hópum þar sem mismunandi styrkleikar njóta sín. 

4.4.5 Frelsið í að vera maður sjálfur 

Hún sagði bara nei þegar ég bað hana að stafa orðið fyrir mig. 

(Rannsóknardagbók, 2020) 

Setninguna hér að ofan sagði Aníta við mig eftir að hún gekk út úr tíma grátandi. Aníta hafði 

oft farið að gráta í miðjum tíma. Hún var líkamlega veik og kenndi oftast veikindunum um 

það sem miður fór. Ég hafði oftast bara hughreyst hana, sagt henni að fá sér vatn eða rölt 

með henni til skólahjúkrunarfræðingsins. Aníta átti mjög góðan vinahóp í kringum sig og allar 

voru þær sterkir námsmenn. Raunar var Aníta í bekk þar sem nánast allir nemendurnir voru 

sterkir námsmenn. Ég hafði tekið eftir því að Aníta var ekki eins námslega sterk, en hún náði 

að fylgja hópnum og ég veitti því ekki meiri gaum en það. Eftir bókmenntalotuna varð mér 

ljóst að ég þyrfti að veita henni meiri athygli. Ég mundi hve gott hafði verið að greina bekkinn 

árinu á undan eins og ég útskýri í kafla 4.2.1, svo ég gerði það. Við það að skrifa niður á blað 
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hvaða nemendur þurftu meira á einstaklingsaðstoð að halda, ýtti það við mér að fylgjast 

betur með henni. Ég fór því til hennar og ákvað að segja henni frá því að ég sæi að hana 

vantaði meiri hjálp og að mig langaði að vera meira til staðar fyrir hana.  

Ég sá að hún var óörugg og ég bað hana að fyrirgefa mér að ég skildi ekki vera 

búin að veita henni miklu meiri hjálp. Við það að opna fyrir þetta samtal upplifði 

Aníta að hún hafði leyfi til að vera ekki með allt á hreinu. Hún hafði verið mikið 

að herma eftir glósum hjá sessunautum sínum sem voru greinilega orðnir þreyttir 

á henni. Hún hafði náð að fela það mjög vel að henni gekk ekki vel í stafsetningu 

eða að skilja. Við það að spjalla við hana um að hún væri bara á sinni vegferð 

slakaði hún á. (Rannsóknardagbók, 2020) 

Eftir þetta fór ég reglulega til hennar til að athuga hvernig henni gengi. Ég bauð henni einnig 

að vinna færri verkefni svo að efnið yrði yfirstíganlegt. Þá reyndi ég að uppörva hana með því 

að hrósa henni fyrir sönginn því þar vissi ég að hún hafði mikla hæfileika. Ég fann að henni 

fannst gott að vita að hún þurfti ekki að vera eins og vinkonur hennar. Hún mætti vera hún. 

Viðmót Anítu gagnvart mér hafði einnig breyst. Hún sóttist eftir því að vera í návist við mig 

og leitaði til mín bæði til að segja mér eitthvað fyndið eða ef hún þyrfti hjálp. Ég sá að með 

því að segja henni „þú ert á þinni vegferð, þú þarft ekki að vera eins og vinkonur þínar“ 

upplifði hún frelsi. Aníta var eins og ég, að reyna að passa í box sem hún þurfti ekki að vera í. 

Hún var eins og ég minnist á í inngangi ritgerðinnar, að keppast við að klæðast annarra 

manna fötum.   

4.4.6 Engin getur allt en allir geta eitthvað 

Ég fann hve lærdómsríkt ferlið var, að vinna með nemendur sem voru að glíma við lesblindu í 

umhverfinu skóli. Það hafði áhrif á mig að vita að þeim leið mögulega illa yfir því að geta ekki 

gert eins vel og samnemendur þeirra. Einungis vegna þess að umhverfið er gjarnan ekki 

sniðið að þeim sem eiga erfitt með að lesa. Ég upplifði að nemendum fannst gott að ég talaði 

opinskátt um lesblinduna sem eiginleika. Þeim fannst gott að átta sig til að mynda á því að 

þeir höfðu rýmisgreind. Aníta var í bekk þar sem ekki var talað mikið um lesblindu, enda voru 

bara tvær í þeim hópi með lesblindu og ég vissi það ekki fyrr en seint. Um leið og ég opnaði 

fyrir hve eðlilegt þetta væri leið henni betur. Hún hafði alltaf verið að bera sig saman við 

vinkonur sínar í stað þess að vera hún sjálf. Ég sá í gegnum þetta og náði að styrkja 

nemendur með því að sýna þeim hvernig hugur þeirra virkar og að þetta þurfi ekki að vera 

veikleiki ef þeir þekkja sjálfa sig. Ég sá þó einnig að það er mun auðveldara að heimfæra 

aðferðir sem ég nota fyrir lesblinda yfir á þá sem eru ekki lesblindir en öfugt.  
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4.5 Hin fullkomni kennari 

Tveimur dögum fyrir skólasetningu haustið 2019 var ég beðin um að taka við 

umsjónarkennslu í 10. bekk. Ekki gafst mikill tími til umhugsunar. Mér leið eins og 

undangengna önn hafði ég eignast það sem Tomlinson og Imbeau (2010) fjalla um, það er, 

„hugmyndafræðina, að vinna með margbreytilegum nemendahóp“. Mig vantaði í mesta lagi 

bara smá upp á. Núna gat ég bara byggt ofan á forþekkingu mína. Ég var byrjuð að finna 

meira öryggi í faggreininni ensku og mér leið eins og „alvöru“ fagmanni. Bekkurinn hafði 

verið í mjög miklum kennaraskiptum frá því á miðstigi og ég hugsaði að mitt helsta takmark 

væri að þau fyndu öryggi með mér og treystu mér. En einnig langaði mig að þau fyndu að 

þau tilheyrðu ákveðnum hópi. Hér í kaflanum segi ég frá vegferð minni sem umsjónakennari, 

af bæði árekstum og sigrum. 

4.5.1 Hinn fullkomni kennari vill vera Súperman 

Árið byrjaði vel. Ég var viss um að þetta myndi ganga allt eins og þetta hefði gengið árinu 

áður. Aðstæður voru örlítið breyttar, bæði var ég búin að auka við mig vinnu og einnig hafði  

nemendafjöldi Heiðarskóla aukist enn frekar búinn að aukast enn meir. Ég vildi samt gera vel 

og mig langað að sinna þessu nýja hlutverki með glæsibrag. Innan umsjónarbekkjarins voru 

nemendur sem voru aldrei inn í bekk og voru ekki heldur með hópnum þegar bekkjunum var 

blandað. Þeir voru í því sem er kallað sérúrræði og er staðsett í sitthvorum enda 

skólabyggingarinnar, á meðan ég starfa í enn öðrum hluta hennar. Eitt af þessum úrræðum 

kalla ég Holtið og mun ég tala um það hér síðar. Í báðum þessum úrræðum starfar hópur 

úrvals kennara og annarra sérfræðinga. Ég mundi eftir því úr náminu að umsjónarkennari 

sinnir lykilhlutverki innan skólans. Ég velti því mikið fyrir mér hvernig ég gæti starfað með 

þessum nemendum þegar ég kæmi ekkert að þeim. Ég gerði mitt besta við að fara reglulega 

á milli hæða og rýma, til að heyra í samstarfsmönnum varðandi nemendur. Ég fór þó fljótlega 

að upplifa að ég skipti ekki máli í aðstæðum. Ég fann að ég náði illa að hjálpa þessum 

nemendum að tilheyra bekknum þegar þau hittu hina nemendurna í bekknum aldrei eða 

sjaldan. Ég reyndi að hlaupa milli rýma og vera í samstarfi við aðra fagaðila, en samstarfið 

reyndist mér erfitt. Það var ekki einungis samstarfið sem mér fannst erfitt, aðstæður voru 

erfiðar; stofur voru oftroðnar, einn gluggi í rými með 80 nemendum, tíð hlaup á milli til að 

finna nýja stofu og brotfall kennara. Ég skrái: 

Skólinn sem ég vinn við er mjög sprunginn, nemendafjöldinn er allt of mikill og 

það eru búin að vera massa mikil brottföll í kennarahópnum sem hefur lent á 

okkur hinum að bera. Á þannig stað gerir maður bara sitt besta, en finn á sama 

tíma að það er svo margt sem ég gleymi á hlaupunum, get ekki sinnt. 

(Mánudagspóstur) 
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Ég hafði átt samtal við stjórnanda um ástandið og hún andvarpaði og sagði „já kennarastarfið 

er hugsjónastarf“ (rannsóknardagbók, 2019). Ég var sammála, ég ætlaði svo sannarlega að 

standa mína plikt og ekki víkja til hægri né vinstri. Eftir mikil hlaup milli staða til að tékka á 

hlutum eða bara til að gera mig sýnilega, þá var ég orðin ansi þreytt. Hvert er mitt hlutverk 

sem umsjónarkennari eða kennari yfir höfuð? hugsaði ég. Á þessum tíma leitaði ég til 

vinahjóna minna sem starfa sem kennari og félagsfræðingur. Vinkona mín horfði á mig og 

þagði, þegar ég andvarpaði og sagði: „já þetta er náttúrulega hugsjónastarf“. Svo sagði hún 

eftir smá þögn: 

Já en Gugga þetta er líka launað starf eftir 5 ára háskólanám. Ef ég er með of 

mikið af verkefnum sem ég næ ekki að sinna þá leita ég til yfirmanna minna og 

þeirra ábyrgð er að hjálpa þér. (Minning í rannsóknardagbók, 2019) 

Eftir þetta samtal þá áttaði ég mig á því að ég var ekki þarna til að bjarga þessu risaskipi, sem 

Heiðarskóli var orðinn, frá því að sökkva. Ég gat bara gert mitt besta. Ég skráði: 

Ég tók ákvörðun fyrir þrem dögum að ég gæti þetta ekki lengur. Ég þarf ekki að 

bjarga hlutunum. Þó þetta sé risastór skóli sem er að springa og í ruglinu þá liggur 

það ekki á mér að bjarga honum. (Rannsóknardagbók 2019) 

Sama dag skrái ég í rannsóknardagbókina að ég hafi fengið þær fréttir í upphafi dags að ég 

væri eini kennarinn af fjórum í teyminu sem mætti til vinnu:  

Það kom mér svo á óvart að ég flippaði ekki, þetta er ekki mitt mál, ég get ekkert 

gert, nema að gera mitt besta…Ætli ég sé búin að vera í micro management, ætli 

það láti mér líða illa. (Rannsóknardagbók, 2019). 

Ég áttaði mig þarna á að mikið púður var búið að fara í að reyna að vera með allt á hreinu. Ég 

var ein af mörgum sem að mínu mati voru að vinna frábært starf í að gera heiminn betri með 

því að vera kennari. Líklegast hefur mér liðið eins og ég þyrfti að gera það strax, þar sem ég 

var að vinna með elsta stig og ég hef því stuttan tíma með þeim. Eins og sést í skráningunni 

þá velti ég því fyrir mér hvort ég sé of mikið af skipta mér af hlutum eða reyna að vera með 

puttann á púlsinum allstaðar (e. micro management), mögulega var það að valda mér 

vanlíðan. Þarna sá ég að ég þurfti að sleppa hendinni af því að bjarga skólanum frá því að 

sökkva því að það er ekki mitt starf að bjarga honum ein. Ég vildi vera til staðar en ég fann að 

ég þurfti að temja mér æðruleysi til þess að aðstæður hefðu ekki neikvæð áhrif á mig. Í 

næstu köflum mun ég segja frá því hvernig ég lét umhverfið og aðstæður í skólanum stjórna 

mér í samskiptum við nemendur.  
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4.5.2 Hinn fullkomni kennari er ekki Súperman 

Einn af þeim nemendum sem voru ekki alltaf með bekknum var Helga. Hún kom samt til mín 

í ensku og Brunn (valnámskeið) og byrjaði einnig að koma í umsjón. Ég sá því færi á að geta 

unnið vel með henni bæði námslega og félagslega.  

Helga er einstaklega skemmtileg stelpa. Hún er með einhverfu sem kemur fram á 

þann hátt að hún fær gríðarlega mikinn áhuga á einhverju og fæst ekki til að gera 

neitt annað. Ég hugsaði: „það getur ekki verið erfitt“. Hún var nokkuð vel að sér í 

ensku og þrátt fyrir að vera greind með lesblindu þá las hún nokkuð reiprennandi 

á ensku. En þó aðeins í því efni sem henni fannst skemmtilegt. Ég reyndi eftir 

bestu getu að finna efni sem gæti vakið áhuga hennar en allt kom fyrir ekki, hún 

vann ekki hjá mér. Hana langaði bara að fara spila tölvuleikinn sinn sem var svo 

frábær og helst vildi hún fá að kynna hann fyrir nemendum. Hún sat ein í tímum 

hjá mér og ég tók eftir því að hún var vansæl. Ég náði samt ekki að veita henni þá 

örvun sem hún virtist þurfa til að vinna með efnið sem ég var búin að gefa henni. 

Ég velti því fyrir mér hvort lausnin væri að leyfa henni að læra ensku niðri þar 

sem hún hefði aðgang að meiri aðstoð. Ég skrái hjá mér í rannsóknardagbók: 

„Ég fór niður og talaði við Helgu, henni segist líða vel í tíma, en hún gerir ekki 

mikið. Núna ætla ég að prófa að láta hana vinna einnig niðri, sjáum hvað gerist 

þá“. (Rannsóknardagbók, 2019) 

Ég sá fyrir mér að hún fengi meiri einstaklingsaðstoð ef ég ynni þetta svona. En í þessu ferli 

var þrá mín greinilega að hún fyndi sig hluta af bekknum, að hún vissi að hún tilheyrði hóp. 

Ég skráði áfram: 

„Hún er svo góð stelpa, sjálfstæð þegar kemur að aðaláhugamálinu sínu, spila 

tölvuleiki, hvílíkur snillingur. Við þurfum að finna hvernig við náum að láta hana 

kynna þetta fyrir nemendum. Ég væri svo til í að hún fengi að blómstra. 

(Rannsóknardagbók, 2019) 

Ég hjó eftir því að þarna skrái ég, „við“, þetta er nokkuð snemma á önninni og ég er á þessum 

tímapunkti að reyna að vinna með teymi af fagaðilum. Það sem ég rak mig á, var að þessi 

áætlun mín að fá aðstoð frá þeim fagaðilum gekk ekki. Samstarfið sem ég þráði var alltaf 

bara á annan veginn. Ég var stöðugt að fara til þeirra til að leita upplýsinga um Helgu og segja 

þeim hvernig staðan væri hjá henni. Þeir sem störfuðu með Helgu niðri á Holti, virtust ekki 

hafa sömu þörf fyrir samstarf og ég, því þau komu aldrei til að athuga hvernig gengi, eða 

hvað væri hægt að gera betur í hennar málum. Ég kunni ekki almennilega að vinna með 

Helgu og ég þráði að vita meira. Svörin voru iðulega „já hennar vandamál er bara hvað hún 
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er löt, nú þangað til kemur að því sem hún hefur áhuga á“. Ég hugsaði „ég hlýt að geta ýtt 

henni lengra”. Ég sá ekki ástæðu fyrir því að einhverfan hennar þyrfti að koma í veg fyrir 

nám. Svo ég skoraði endalaust á hana þegar hún kom upp til mín í bekk. Stoppaði hana á 

göngunum og spjallaði við hana til að reyna að ná meiri sambandi og þar fram eftir götunum. 

Ég var samt ekki viss hvort ég var að gera rétt eða ekki, eins og sést í skráningu minni í 

rannsóknardagbókinni: 

Ég er að pressa á Helgu að hún læri. En kannski það sé ekki endilega málið, hana 

vantar bara stuðning og vini. Hún skrifaði á tengslakönnuna sína í dag að hún ætti 

enga vini. - Mikið finn ég til með henni. (Rannsóknardagbók, 2019)  

 

 
Mynd 17: Tengslakönnun Helgu 

Þarna var ég búin að vera pressa á Helgu að hún ynni meira í námsefninu en ég var ekki búin 

að hlúa að félagstengslum hennar. Mér leið hræðilega að sjá tengslakönnunina (mynd 17) 

sem hún hafði skrifað. Ég velti fyrir mér hvort besta úræðið væri að hafa hana eitthvað í bekk 

yfir höfuð. Mig langaði mest að henni liði vel, að hún fyndi sig á stað sem hún tilheyrði. Hún 

virtist ekki gera það í bekknum enda kom hún sjaldan. Ég fór strax af stað að tala við þá aðila 

sem koma að hennar máli. Fyrir mér upplifði ég að í bekknum fengi hún ekki sömu 

viðurkenningu og hún fékk á Holti, þar leið henni eins og sigurvegara. Eftir samtalið við þá 

kennara og stjórnendur sem komu að málum Helgu var ákveðið að leyfa henni að ráða hvort 

hún mætti til mín eða ynni niðri á Holti. Ég var ekki sammála, mig langaði að leyfa henni að 
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njóta sín niðri, en ákvað að sleppa alveg hendinni. Mín helsta ósk var að henni liði vel. Ég var 

orðin þreytt á að hlaupa á milli hæða og rýma, rödd mín hafði hvort eð er ekki vægi. Ég átti 

samt erfitt með að sleppa tökunum, mér leið eins og ég væri að bregðast í starfinu mínu sem 

umsjónarkennari. Ég skrifa í mánudagspósti til leiðbeinanda míns: 

Ég er alltaf að hlaupa á milli staða til að reyna að mynda samstarf með þeim 

aðilum sem koma að nemendum, til að geta byggt þá upp félagslega og námslega 

en samstarfið er ekki einfalt, þetta var eilífðar barátta - þar til ég bara gafst upp 

og hætti að hlaupa á eftir þessu...ömurlegt ég veit! (Mánudagspóstur) 

Á foreldrafundi með mér, Helgu og móður Helgu og starfsmönnum Holts, kom fram að líðan 

hennar væri hin besta. Mér kom það svo sem ekki á óvart því Helga var búin að vera á Holti 

að eigin vali meira og minna í nokkrar vikur. Ég var því viss um að það væri rétti staðurinn 

fyrir hana. Á fundinum laumaði ég því inn að ég hefði trú á því að Helga gæti gert meira en 

hún væri að sýna. Helga var svo spurð aftur hvort hún vildi takast á við að mæta í bekk. Mér 

brá þegar hún játaði því, Helga vildi koma og takast á við námið. Ég fór af fundinum frekar fúl 

yfir að fagaðilarnir hefðu ekki hlustað á mig. Mig langaði svo að Helgu liði vel að ég vildi ekki 

leyfa henni að velja.  

Ég var samt í nokkurskonar uppgjöf, svo ég vann eins vel og ég gat að því að hún lærði 

eitthvað á þeim tíma sem hún var hjá mér. En mitt helsta takmark var að hún fyndi að hún 

væri meðtekin, að hún tilheyrði hópnum. Ég passaði mig að setja hana í hóp í Brunni með 

krökkum sem ég vissi að gætu unnið með öllum. Þau spurðu um hana þegar hún mætti ekki 

og ég lét hana vita að þau söknuðu hennar. Ég skráði:  

Ég þurfti að sækja Helgu niður á Holt, því það er svo lítil eftirfylgni með hana, hún 

var bara að hangsa. Þegar ég sagði henni að krakkarnir væru að bíða eftir henni 

var hún hissa „af hverju?” sagði hún. „hmm” sagði ég „kannski af því þú ert hluti 

af hópnum” „ok” sagði hún „það er allt í lagi”. Ég fann hvað það gladdi hana. 

(Rannsóknardagbók, 2020) 

Ég upplifði að mér var að ganga betur með Helgu, en ég var á sama tíma enn gröm yfir 

aðstæðum. Ég skráði fljótlega eftir þetta: 

Í dag reyni ég að vinna með Helgu eins og ég get. Ég bað hana að skrifa 

ritunarverkefni um D og D3 sem var frábært og bauð henni að kynna það fyrir 

bekknum. Krakkarnir taka henni vel og eru góð við hana þegar hún kemur, en 

óneitanlega finn ég að hún er meiri gestur en hluti af heildinni. Ég upplifði mig 

 
3 Dungeons and dragons, sem er spunaspil (e.role play) 
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ekki geta verið þann fagmann sem mig langaði að vera fyrir umsjónarnemandann 

minn, og það hryggir mig. (Rannsóknardagbók, 2020) 

Helga skilaði mér ritunarverkefni sem var mjög skemmtilegt og flott. Ég fór niður til hennar 

og hrósaði henni og sýndi henni og kennurunum niðri matskvarðann sem fylgdi verkefninu. 

Ég hjó þá eftir því að hún var að teikna svo ég bað hana að gera fyrir mig teiknimyndasögu að 

eigin vali. Við það að finna áhugamálin hennar og styrkleika upplifði ég að Helga fór að vera 

öruggari með sig. Hún byrjaði að vilja vera mun meira í bekknum og krakkarnir fóru að 

kynnast henni betur. Aðeins seinna ákvað ég í samstafi við samkennara minn að hafa 

spilatíma í umsjón gagngert til að Helga gæti kynnst og spilað D og D með einhverjum. Það 

ótrúlega gerðist að helmingur af hópnum hrúgaðist til hennar og vildi vita meira um þetta 

áhugamál. Hún uppörvaðist og fann að hún skipti máli.  

Í seinna foreldraviðtalinu bað starfsfólk Holtsins mig um að halda utan um 

foreldrafundinn hjá Helgu. Ég fann þá að það hefði verið ákveðið gegnumbrot í samstarfinu, 

ég fékk loksins að vera umsjónakennari Helgu. Ég fundaði því með Helgu og foreldrum 

hennar ásamt starfsfólki Holtsins. Þar náði ég að uppörva hana og styrkja. Helga mætir alltaf 

galvösk í tíma til mín og ég held að hún finni að hún er hluti af heildinni. Hún lærir ekki alltaf 

og vill enn helst bara vinna eitthvað sem tengist D og D, en það er allt í lagi, við náum að 

vinna með það. 

Æðruleysi skipti miklu máli fyrir mig í þessum aðstæðum. Ég sá að ég þurfti að treysta 

betur fagfólkinu í kringum mig. Ég var ekki í þessu ein. Helga valdefldist við uppbyggjandi orð 

og að fá tækifæri til að velja. Það var uppörvandi að vita að öll hlaupin hefðu á endanum 

skilað árangri. Helga virtist hafa borið traust til mín enda sóttist hún eftir því að koma og 

smátt og smátt öðlaðist hún hlutdeild í bekknum. Hún var byrjuð að tilheyra.  

4.5.3 Hinn fullkomni kennari afvopnast 

Ég lá upp í rúmi eitt kvöldið eftir erfiðan dag, hlutir dagsins sveimuðu um huga minn. Mér 

varð hugsað til þess að hafa verið að tala við nemendur um ritgerðaskil sem höfðu dregist á 

langinn hjá þeim.  

Ég sá fyrir mér, mig tala við þau og dæsi yfir þeim: „krakkar þetta eru ekki 

geimvísindi skrifiði bara og skilið, ég get ekki beðið endalaust eftir þessu“.   

Í þessari hugsun heyri ég mig svara mér: „af hverju dæsi ég yfir þeim, eins og þau 

séu vonbrigði fyrir mig, vá ég verð að passa mig ég ætti kannski að biðja þau 

afsökunar.“ (Minning í rannsóknardagbók, 2020) 

Ég hélt síðan áfram kennslu daginn eftir eins og ekkert væri og hugsaði ekki meira um þetta. 

Þegar kom svo að seinni foreldraviðtölum vetrarins stuttu eftir þetta, mætti Hjálmar í viðtal 
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til mín með mömmu sinni. Hjálmar er í 10. bekk, hann er eðalstrákur, rosalega flottur: vel 

máli farinn, skemmtilegur, vel gefin og mjög mikill töffari. 

Ég byrja viðtalið á að heilsa þeim og spyr hvernig þau hafi það eins og venjan er 

og beini svo athygli minni að Hjálmari. Fljótlega opna ég mentor og kem mér 

strax að efninu sem snerti námsframvindu hans. Ég segi honum að sú umsögn 

sem ég væri að fá frá kennurum væri að hann væri stundum að standa sig 

rosalega vel og stundum gerði hann ekki neitt. „Ertu sammála því?“ Spurði ég, 

hann neitaði því. „Hvað finnst þér?“ sagði ég, þá kom runan. „Þú ert ALLTAF svo 

þreytt á okkur, ég veit að það er nóg að gera hjá þér og allt það“ og tárin láku 

meðfram kinnum hans „segir oh krakkar geti þið ekki bara skilað þessu eða 

eitthvað… ert svona…þreytt á okkur“. Ég vissi strax hvað hann var að tala um. Svo 

ég bað hann að fyrirgefa mér ef ég hefði látið honum líða eins og hann væri að 

valda mér vonbrigðum. (Rannsóknardagbók, 2020) 

Hvorki Hjálmar, né hinir nemendurnir, ollu mér vonbrigðum, fjarri því – mér finnst þau 

frábær. En ég gat ekki tekið í burtu upplifun hans.  

Það var ekki fyrr en daginn eftir sem skellurinn af þessu kom og ég fór að hugsa um hver 

ég væri og hver ég vildi vera. Mér var hugsað til þess að ég vildi leyfa nemendum að upplifa 

að ég treysti þeim, en á þessum tímapunkti var ég farinn að nota mentor sem 

agastjórnunartæki, eitthvað sem ég ætlaði aldrei að gera. Ég skráði: 

Ég finn hvað það er að bögga mig að mér finnst ég ekki ná að vera sú sem ég vil 

vera. Utanaðkomandi áhrif eru að hafa áhrif á mig. Ég fattaði til dæmis núna um 

daginn að ég var byrjuð að nota mentor sem agastjórnunartæki úff ég vil það 

ekki. Það eru sumir kennarar sem vilja það ég vil það ekki. (Rannsóknardagbók 

2020) 

Ég vildi að nemendum mínum liði vel í nærveru minni en ég hafði verið að reyna að passa inn 

í eitthvað form sem ég vildi ekki raunverulega vera í. Ég hafði á þessu tímabili, sem var búið 

að vera erfitt, týnt sjálfri mér. Ég hafði í raun verið svo týnd að ég hafði farið í nýjan búning, 

bardagaklæði Sáls, eins og ég lýsi í inngangi ritgerðarinnar. Þar í sögunni segi ég frá því 

hvernig Sál vildi lána Davíð herklæðin sín, en Davíð gat ekki gengið í þeim. Davíð var vitur og 

fór til bardaga eins og hann var sjálfur, með stein og slöngvu. Ég ákvað því að afvopnast og til 

að gera það minnti ég mig á hver ég vildi vera. Ég fór að minna mig á litlu sigrana mína og 

lesa yfir það sem gekk upp. Þegar ég horfi enn frekar á þetta sé ég að Hjálmar hefði ekki sagt 

þetta við mig nema af því að hann treysti mér. Ég var búin að búa honum rými þar sem ég 

gaf leyfi fyrir mistök, mér mátti líka mistakast og hann mátti vera sá sem sagði mér það. 
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Í dag finn ég hvernig mér gengur betur að láta ekki ytri aðstæður stjórna því hvernig 

samskipti mín við nemendur eru. Ég vanda mig í samskiptum og reyni að finna leiðir sem 

kalla frekar á að nemendur taki ábyrgð þegar þeir eru ekki að gera það. Til að mynda voru 

sex nemendur hjá mér sem voru búnir að vera í stanslausu samskipta basli við nánast alla 

kennara.  

Ég var búin að heyra útundan mér á kennarastofunni að það ætti bara að henda 

þeim út úr tíma og skrá það. Ég vissi að ég vildi ekki gera það. Svo þegar þeir fóru 

í fíflagang og byrjuðu að henda bókum milli sín í tíma ákvað ég að bjóða öllum 

nemendahópnum að fara og byrjaði að spjalla við þá. Ég sagði þeim að þeir væru 

hugmyndaríkir, uppátækjasamir og mjög skemmtilegir. Svo fór ég að spyrja þá 

hvað þeim fyndist ég geta gert til að þeim leiddist ekki svona í tíma. Við það að 

opna umræðuna, valdefla þá og segja, það eru ekki þið sem eruð ómögulegir, við 

erum í þessu saman. Þá breyttist andlit þeirra. Þeir fóru að tala eins og þroskaðir 

einstaklingar og hægt og rólega byrjuðu þeir að setja sig í spor annarra. 

(Rannsóknardagbók, 2020) 

Ég upplifði þarna að ég hafði fundið sjálfa mig aftur. Ég var ekki kennarinn sem notaði 

mentor sem agatæki enda vildi ég það ekki. Ég var kennari sem kom fram við nemendur af 

virðingu og vildi leyfa rödd þeirra að heyrast. 

4.6 Ég sem kennarinn 

Í gegnum ferðalag mitt sá ég hversu miklu máli það skiptir mig að nemendum líði vel í 

skólanum. Það gerði ég með því að uppörva þá, búa þeim umhverfi sem þeim leið vel í og 

mætti þeim á þeim stað sem þeir voru staddir. Það sést til dæmis í vinnu minni með Andra 

sem öðlaðist meiri trú á getu sinni þegar ég náði að efla hann út frá áhugasviði hans. Einnig 

má nefna Katrínu sem fann öryggi í að fá að skila ritun með því að vinna með myndir og texta 

saman. Mér finnst skipta máli að þau sjái sig sem einstaklinga sem mikið er varið í. Ég nýtti 

því hvert tækifæri til að uppörva þau út frá eiginleikum þeirra. Því að þau hafa eiginleika sem 

jafnvel enginn annar hefur. Ég sá að þetta skipti miklu máli fyrir lesblinda strákahópinn. Þeir 

sáu að þeir höfðu eitthvað sem ekki allir hafa þegar þeir tóku ákvörðun að búa til líkan af 

húsinu sem sögusvið bókarinnar gerist í. Með því að vinna með eiginleika nemenda jókst 

áhugi þeirra á náminu, einnig öðluðust þeir meiri trú á sjálfum sér sem námsmenn. Ég áttaði 

mig á því að vellíðan nemenda skipti mig megin máli, jafnvel meiru máli en námið. Eins og í 

tilfelli Helgu, þar taldi ég skipta meiru máli að hún fyndi sig tilheyra hópnum en að hún ynni 

verkefni.  
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Ég upplifði að leiðsagnarmiðað nám, sérstaklega umsagnir, skipti bæði mig sem kennara 

máli og einnig nemendur mína. Þeir urðu meðvitaðri um námið sitt og ég náði að leiðbeina 

þeim frá þeim stað sem þeir voru staddir, eins og sést í dæminu af Guðmundi og Elísu. Ég 

fann að í gegnum þetta voru nemendur meira á þeirri vegferð að læra að læra, í stað þess að 

þurfa að sýna snilligáfu í hverju verkefni eins og það væri endapunktur. Þetta fannst mér 

skipta afar miklu máli, því lífið er ferðalag þar sem við lærum á leiðinni. Ég tók þó eftir að til 

þess að aðferðin virki sem skyldi var skilvirkast að vinna með það stöðugt. Þetta varð til þess 

að nemendur voru meðvitaðri um eigið nám. Þá er ég einnig sannfærð um að skapandi 

aðferðir hjálpa nemendum og kennurum að koma auga á styrkleika nemenda. Ef nemendur 

fá frelsi til að velja þá leitast þeir eftir að gera eitthvað sem þeir hafa áhuga á eða eru góðir í. 

Bókmenntalotan dró þetta sérstaklega vel fram og nemendur nýttu gjarnan það sem þeir sáu 

í sjálfum sér aftur og aftur í öðrum verkefnum. Ég fann að við það að temja mér þetta var ég 

að valdefla nemendur og ég fann að ég var að skila þeim öruggari út í samfélagið. 

Ég sá einnig í gegnum þetta ferli hve kjarninn minn er mikilvægur fyrir mig sem kennari. 

Þar finn ég traust, þolinmæði, umhyggju, virðingu, sveiganleika, sköpun og trú. Ytri aðstæður 

höfðu áhrif á að ég fann mig týna þeim kjarna, en með því að staldra við fann ég hann aftur. 

Ég sá að æðruleysi er dýrmætt haldreipi fyrir kennarann því að í vinnu okkar með öðrum 

fagmönnum, foreldrum og nemendum getum við ekki með nokkru móti stjórnað öllum 

aðstæðum. Því skiptir stundum máli að sleppa takinu og treysta að ég sem kennari muni hafa 

góð áhrif á nemandann. 
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5 Hver er þá starfskenning mín? 

Tilgangur rannsóknarinnar var að finna hver gildi mín eru sem kennari og hvernig þessi gildi 

hafa áhrif á starfshætti mína. Mig langaði að móta betur eigin starfskenningu, skoða hvað 

hamlar mér að vera sá kennari sem ég vil vera og hvað styður það. Finna hvaða aðferðum ég 

beiti til þess að vinna út frá starfskenningu minni. Rannsóknarspurningin sem leiddi vinnu 

mína var: Hvernig birtast gildin mín í starfi mínu sem kennari og hvernig hefur 

margbreytilegur nemendahópur áhrif á þróun starfskenningar minnar? Hafdís Guðjónsdóttir 

(2004) líkir starfskenningunni við tannhjól þar sem framkvæmd, gildi og fræði tala saman. 

Eitt hjólið hefur áhrif á það næsta. Hvað geri ég, hvers vegna og hvað hefur áhrif á mig? eru 

spurningar sem starfendarannsakandinn spyr sig.  

Saga mín sem nemandi hefur lagt grunninn af því hver ég er sem kennari, sér í lagi þeirri 

þrá að geta stutt alla nemendur í námi. Hugmyndir skóla margbreytileikans og að styðja sem 

best við margbreytilegan nemendahóp er það sem mig langar að tileinka mér. Mig langar að 

búa öllum nemendum umhverfi sem þeim líður vel í svo þeir nái að blómstra (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Edda Óskarsdóttir, Anna Katarzyna Wozniczka og Karen Rut Gísladóttir, 2016; 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Umhverfi þar sem nemendur finna að 

þeir geta, og það sem þeir geta ekki í dag gætu þeir lært síðar.  

Á ferðalagi mínu fyrstu tvö árin í kennslu prófaði ég aðferðir sem sumar virkuðu og aðrar 

ekki. Sundum leið mér eins og kennara ársins, en á öðrum stundum fann ég mig á stað þar 

sem ég náði ekki að vera sú sem mig langaði að vera. Það var bæði vegna þekkingarleysis og 

vegna þess að umhverfið gaf ekki færi á því (Korthagen, 2014). Fræðin spiluðu stórt hlutverk í 

ferðalagi mínu því saga mín væri önnur ef ég hefði ekki kynnst fræðihugmyndum Tomlinson, 

Black, Wiliam, Hafdísar Guðjónsdóttur, Hafþórs Guðjónssonar og fleiri. Ég fann mig fátæka af 

fræðum en huggaði mig við orð Hafþórs Guðjónssonar (2007) um að fræði kennaranemans 

með litlu f-i skipta máli. Hér í kaflanum geri ég grein fyrir og túlka niðurstöður rannsóknar í 

ljósi þeirra fræða sem fjallað var um í fræðilega kafla þessarar ritgerðar, til þess að skilja 

betur mína faglegu starfskenningu. 

5.1 Ég vil vera viðbragðssnjall kennari 

Kennarinn leikur aðalhlutverk í að búa allskonar nemendahópum umhverfi til þess að geta 

menntast, vaxið og eflst sem einstaklingar. Kennarar sem vinna á þennan hátt eru kallaðir 

viðbragssnjallir kennara (e. responsive teachers) af Hafdísi Guðjónsdóttir og Eddu 

Óskarsdóttir (2016). Þetta eru kennarar sem eru sveigjanlegir, gefnir að nemendum, opnir 

fyrir nýjum hlutum og sjá tækifæri (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016; Hafdís 

Guðjónsdóttir, Edda Óskarsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2017). Til þess að vegna vel í vinnu 
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með margbreytilegum nemendahóp tel ég þetta vera lykil að velgengni. Í vinnu minni með 

Katrínu upplifði ég mig ná að vera þessi viðbragssnjalli kennari. Ég ákvað að prófa nýja hluti 

með því að leiðbeina henni í að teikna það sem hana langaði að skrifa. Með því að mæta 

henni á þennan hátt varð hún öruggari í allri vinnu sem hún vann hjá mér í ensku. Svipaða 

sögu má segja af Andra, Elísu og lesblinda strákahópnum. Tomlinson (2001) bendir á að 

nemendahópar séu ólíkir og að það sem einn nemandi meðtekur, ruglar jafnvel annan í 

ríminu. Til þess að ná að vinna með fjölbreyttan hóp þarf kennarinn að vera fljótur að hugsa 

og vera tilbúinn að aðlaga sína námskrá eða sína áætlun að því sem nemandinn þarf. Í vinnu 

minni með Andra upplifði ég mig vinna á þennan hátt. Ég sá að hann elskaði rapp og með því 

að mæta honum og sjá tækifæri þar sem allir í kringum hann sáu ekki von, byrjaði hann að 

gefa af sér. Þetta á líka við um Anítu og Katrínu. Viðbragðssnjall kennari þarf þó oft að hafa 

viðeigandi þekkingu til þess að ná að leysa úr málum. Þessa þekkingu hafði ég ekki í tilfelli 

Emils, ég skildi hann ekki og hann skildi mig ekki. Um leið og ég fékk þá þekkingu sem ég 

þurfti, sem í þessu tilfelli var í gegnum fyrirlestur um einhverfa nemendur, náði ég að hjálpa 

honum. Viðbragðsnjall kennari er sá kennari sem getur horft á einstaklinginn og miðað 

námið út frá honum (Tomlinson, 2001; Tomlinson, 2007; Tomlinson og Imbeau, 2010). Til 

þess að gera það tel ég, eins og fræðimenn eru sammála um, mikilvægt að þekkja 

nemendahópinn og eiga traust þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016; 

Tomlinson, 2007; William, 2013). Ég tók eftir því að með því að þekkja ekki nemendahópinn 

þá geta nemendur átt mjög erfitt, því þörfum þeirra er ekki mætt. Það sést til dæmis í tilfelli 

Anítu, því ég hafði ekki hlúð að þörfum hennar, ég hafði bara sett hana í hóp með vinkonum 

hennar. Hinsvegar þegar mér tókst vel til og ég kom auga á styrkleika eða áhugamál eins og í 

tilfelli Andra og/eða lesblinda strákahópsins, þá gekk svo vel. Ég fann að þeir upplifðu 

virðingu í gegnum það og þar staðfesti ég að þeirra framlag í lífinu skipti máli (Ólafur Páll 

Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

Til að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gangi upp þykir mikilvægt að horfa fyrst og 

fremst á sterkar hliðar nemenda, í stað þess að horfa á það sem nemandi getur ekki (Sólveig 

Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Ég naut þess að uppgötva styrkleika nemenda 

og vinna með það í náminu. Til að hjálpa mér skráði ég hjá mér hvar nemendur voru sterkir, 

áhugamál og annað sem þeim viðkom (Tomlinson, 2007). Ég sá að það hafði jákvæð áhrif á 

námsframvindu nemenda, enda eru nemendur móttækilegri námslega ef þeir upplifa að 

kennarinn skilji þá (Noddings, 2005; Tomlinson, 2007). Ég upplifði samt áskorun í því þegar 

kom að lesblindu nemendunum og bókmenntalotunni. Þar vildi ég hjálpa þeim að upplifa sig 

sterka í gegnum eitthvað sem almennt er talið veikleiki. Ég sá að ég hafði áhrif á þessa 

nemendur og jafnvel til þessa dags eru þeir að nýta aðferðir sem ég kenndi þeim. Áskorunin 

fólst þó í „samtali“ mínu við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem fer fram á ákveðna hæfni í 
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ritun, og ég vissi að ákveðnir nemendur áttu erfitt með að mæta þeim kröfum. Ég sá samt að 

þessir nemendur voru hugsandi einstaklingar og voru að taka heilmikið með sér út úr náminu 

þrátt fyrir að ná ekki B hæfni í ritun. Ég, eins og Tomlinson (2001), myndi vilja leggja áherslu á 

gagnrýna og skapandi hugsun og hafa fleiri valmöguleika en ritun til tjáningar. Því að skila 

hugsandi, heiðarlegum, sjálfsöruggum og lausnamiðuðum nemendum út í samfélagið er 

meira virði en einkunn sem ýtir undir samanburð (Black o.fl., 2003; Wiliam, 2013). Sem 

viðbragðssnjall kennari reyni ég að nýta allar leiðir til að átta mig á og byggja upp hæfni 

nemenda til þess að vera hugsandi og nýtir þjóðfélagsþegnar. Með því að hafa skapandi 

vinnubrögð að vopni hafði ég meiri áhrif á einstaklinginn en þegar mötun átti sér stað, því þá 

kom þekkingarsköpunin meira frá nemandanum, eins og sést hjá lesblinda strákahópnum, 

Andra og Katrínu. Mögulega er ég eins og Tomlinson og Imbeau (2010) benda á, hægt og 

rólega að eignast hugmyndafræði þess að vinna með margbreytilegum nemendahóp, og 

þannig á leið minni að verða viðbragðssnjall kennari.  

5.2 Ég vil vera kærleiksríkur kennari 

Ég áttaði mig í raun ekki á að umhyggja væri gildi sem ég gengi út frá fyrr en leiðbeinandi 

minn benti mér á það. „Þú ert umhyggjusamur kennari Gugga, þú ættir að skoða Noddings“ 

(tölvupóstur frá leiðbeinanda, 2020). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) heldur því fram að allir 

hafa þörf fyrir umhyggju, að þörfin sé sammannleg. Ég hélt í raun að þetta væri eitthvað sem 

allir kennarar gengu út frá, til hvers annars að vera kennari? Það var í raun ekki fyrr en ég 

rakst á vegg í starfinu mínu að ég fann hve djúpt það snertir mig að fá að starfa út frá þessu 

gildi. Sagan í kaflanum um fullkomna kennarann lýsir þessu vel, þar segi ég frá nokkrum 

áskorunum. Ég áttaði mig þó á að kærleiksríkt samband milli kennara og nemanda er það 

sem skiptir mestu máli í skólastarfi, það er grunnurinn sem hægt er að byggja allt annað á 

(Noddings, 2005). Mig langaði að sýna nemendum kærleika og virðingu. Virðing er náskild 

umhyggju, meðan umhyggjan felur í sér nálægð, felur virðing í sér vissa fjarlægð. Andstæða 

virðingar er hinsvegar valdboð og lítilsvirðing sem eflir ekki sjálfsvirðingu fólks (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Ég fann mig byrja að nota Mentor sem agastjórnunartæki á erfiðu 

tímabili í starfinu. Og upplifði mig þar af leiðandi ekki vera að starfa samkvæmt þessu gildi. 

Ég var að brjóta niður í stað þess að byggja upp. Biblían talar um að sá sem hefur ekki 

kærleika er eins og hljómandi málmur og hvellandi bjalla (Biblían, 2007). Mig langaði innilega 

ekki að vera kennari sem tuðar og hljómar eins og hvellandi bjalla. En við nánari athugun 

áttaði ég mig á því að kærleiksgrunnur hefði í raun verið lagður, eins og sést í dæmi Hjálmars 

og Helgu. Þau voru byrjuð að treysta mér af því að ég hafði sýnt umhyggju. Noddings (2005) 

segir að ef nemendur upplifa umhyggju þá sýna þeir það. Helga sýndi mér að henni leið vel 

hjá mér með því að sækja í að koma til mín. Svipað dæmi má nefna með Hjálmar. En hann 
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sýndi að með því að opna sig í foreldraviðtalinu þá treysti hann mér því hann vissi að ég bæri 

virðingu fyrir skoðunum hans og að orð hans hefðu vægi fyrir mig (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Noddings (2005) segir mikilvægt að kennarar skilji að umhyggja snýst ekki um að kennari 

hafi „umhyggju“ fyrir því að nemandi nái þeim markmiðum sem kennarinn vill. Heldur snýst 

hún um að tengjast nemendum. Ég lagði mig fram við að tengjast þeim, með því að gefa mig 

að þeim og láta þau vita hve frábær mér fannst þau vera. Það gerði ég til dæmis með 

skriflegum og munnlegum umsögnum. Ég áttaði mig á því að með því að nota aðferðir 

leiðsagnarnáms, sér í lagi umsagnir, náði ég að draga fram hæfileika, áhugamál og mæta 

námslegum þörfum nemenda. Ég fann hvernig ég gat átt samtal við nemandann í gegnum 

verkefnin þeirra, sem ég náði oft ekki augliti til auglitis yfir erilsaman daginn. Ég upplifði mig 

vera nálæga og með því að nýta þessar aðferðir fann ég mig mæta þeim á þeirra forsendum. 

Með þessu var ég að byggja ofan á langanir og þekkingu sem býr í nemandanum (Noddings, 

2005). Því ég leitaðist eftir að skilja nemandann og hjálpa honum frá þeim stað sem hann var 

staddur, eins og sést í tilfelli lesblinda hópsins þegar ég bað þá um að segja mér hvað þeir 

sáu þegar ég las fyrir þá. Einnig í tilfelli Andra og Elísu sem valdefldust í gegnum samtal og 

verkefni. Með því að sýna nemendum að þau eru mikils virði líður nemendum vel. Þess 

vegna skiptir máli að kennari leitist eftir því að þekkja nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Edda Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson, 2007). Skóli margbreytileikans fjallar ekki um að slaka á 

gæðum menntunar eða skapandi starfs, heldur fjallar stefnan um að leggja áherslu á að 

nemendur búi yfir getu og að kennslan taki mið af þörfum, áhugamálum og hæfileikum 

þeirra, því að engir tveir eru eins (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson 2016, Tomlinson, 2001). Ég sá að þetta skipti máli í tilfelli Helgu þar sem mig langaði 

ekki að slaka á gæðum í menntun hennar. En til þess að ná árangri þurfti ég fyrst að tengjast 

henni og hjálpa henni að finna að hún væri hluti af hópnum. Einnig skipti þetta máli fyrir 

nemanda eins og Anítu, sem hafði verið að bera sig saman við vinkonur sínar. Hún þurfti bara 

að vita að hún væri frábær eins og hún er. Hún þyrfti ekki að vera góð á bókina. Því að ef 

nemandi finnur að kennarinn skilur hann þá er hann mótækilegri og sýnir þar af leiðandi 

meiri hæfni (Noddings, 2005; Tomlinson, 2007). Ég er því kærleiksríkur kennari. 

5.3 Ég vil vera gullgrafari 

Ég sá hve mikilvægt mér fannst að nemendur upplifðu að þeir bjuggu yfir eiginleikum sem 

hjálpuðu þeim í bæði leik og starfi og væru gjöfulir fyrir náungann (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013; Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016; Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þegar 

nemendur höfðu litla trú á sér fann ég að þetta skipti sköpum. Skóli margbreytileikans leggur 

áherslu á að horft er á einstaklinginn, tekið sé mið af þörfum hans, áhugamálum og 
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hæfileikum. Ekki á kostnað náms heldur til þess að mæta einstaklingum þar sem þeir eru 

(Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016; Tomlinson, 2001). 

Til þess að finna þá auðlind sem bjó innra með nemendum sá ég að það skipti máli að vera 

opin fyrir nýjum hlutum og ekki stoppa á einum hlut þó að hann virkaði ekki (Tomlinson, 

2001). Eins og sést í sögunni af Katrínu þá fór ég nokkrar leiðir í að prófa að efla hana með 

því að nota myndir. Mikilvægt þykir að þekkja nemendahópinn og velta fyrir sér hvar 

hæfileikar þeirra liggja og hver áhugamál þeirra eru (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda 

Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson, 2007). Stundum leið mér eins og gullgrafara sem var að leita 

að fjársjóð í nemandanum. Fjársjóðurinn var hæfileiki, auðlind eða jafnvel persónueiginleiki. Í 

þessum gullgreftri nýtti ég þennan fjársjóð til þess að virkja nemandann, eins og í Andra 

tilfelli, Helgu og lesblinda hópsins míns. Ég sá samt að stundum var hrós nóg til að kalla fram 

von um að geta. Ég áttaði mig á því að umsagnir voru vettvangur til þess að benda 

nemendum á hæfileika sína og kosti. Þar dró ég fram leiðtogahæfileika, samstarfshæfileika, 

þolinmæði eða listræna hæfileika. Ég elskaði að vinna svona og fann og heyrði að nemendum 

fannst þetta gott, bæði persónulega og námslega. Góð umsögn kemur þó aldrei í stað þess 

að þekkja nemandann (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003; Tomlinsson, 2007). 

Það fann ég mjög vel í gegnum reynslu mína með Emil sem ég skildi ekki, ég þekkti hann ekki 

nógu vel og ég þekkti ekki styrkleikann sem hann bjó yfir. Reynslan kenndi mér samt, og á 

endanum náði ég að vera sá kennari sem ég vildi vera. Stundum þýðir það að ég þurfi að 

umbreyta námskrám eða kennsluskipulagi (Noddings, 2005, Tomlinsson, 2001).  

Við það að vinna eins og þessi gullgrafari og nýta mér aðferðir leiðsagnarnáms þá hef ég 

fundið að ég næ að valdefla nemendur. Black o.fl. (2003) telja einmitt raunina vera sú að 

aðferðir leiðsagnarmats auki sjálfsöryggi nemandans. Það finnst mér koma mjög skýrt fram í 

tilfelli Elísu, hettan var farinn af. Hún var meðvituð um námið sitt og ákvað að vera sjálfstæð. 

Ég áttaði mig á því þarna að virðing var lykill þess að valdefla (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012). Með því að koma fram við nemendur af virðingu og leyfa þeim 

að tjá sig eins og þeim fannst gott valdefldust þau, þetta sést í tilfelli Helgu, Andra, Katrínar, 

Anítu, lesblinda stráka hópsins og fleiri. Þá sá ég einnig að nemendur svöruðu í sömu mynd 

sín á milli. Rétt eins og birtist í hópnum sem vildi valdefla Helgu, eða strákahópurinn sem ég 

gaf færi á að segja mér hvernig þeir upplifðu hlutina. Þetta hefur haft þau áhrif að auðlind 

nemenda er að hafa jákvæð áhrif á þeirra eigin menntun (Hafdís Guðjónsdóttir, Edda 

Óskarsdóttir, Anna Katarzyna Wozniczka og Karen Rut Gísladóttir, 2016). Mér finnst afar gott 

að vinna á þennan hátt og ég mun líklega alltaf bera það með mér og reyna að gera það eins 

vel og ég get. Ég er gullgrafari. 
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5.4 Ég vil að þau finni að þau tilheyri hóp 

Eitt af því mikilvægasta í lífi hvers manns er að hann finni að hann tilheyri hópi (Halldóra 

Halldórsdóttir, 2016). Í gegnum rannsóknina áttaði ég mig á því að eitt af grunngildum 

mínum væri að hjálpa einstaklingum að tilheyra. Ég fann mig á þeim stað að vera hrædd um 

að ég væri ekki að leyfa nemendum að tilheyra ef ég aðgreindi þau á einhvern hátt til dæmis 

eftir getu. Margir sérkennarar telja að nemendur með sérþarfir verði fyrir neikvæðum 

áhrifum stefnu skóla án aðgreiningar. Aðrir telja að án aðgreiningar sé ekki hægt að þróa 

sérkennslu og að nauðsynlegt sé að flokka nemendur til að mæta sértækum þörfum þeirra 

(Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). Ég var búin að upplifa neikvæð áhrif 

þess að vera flokkuð og því yfirfærði ég mínar tilfinningar yfir á nemendur. Í mínu tilfelli varð 

ég að greina hópinn til þess að aðstoða nemendur en mín eigin æska hafði áhrif á hvernig ég 

sinnti starfinu mínu. Lilja M. Jónsdóttir (2012) bendir á í doktorsritgerðinni sinni hve algengt 

sé hjá nýjum kennurum að verða meira fyrir áhrifum af sinni eigin grunnskólagöngu en 

kennaranáminuð. Ég upplifði það mikla stoð að geta leitað til fagaðila sem settist niður með 

mér og aðstoðaði mig í þessari baráttu. En ég fann hve erfitt mér fannst að leita sjálf að 

aðstoð því mér fannst eins og ég ætti að vita þetta. Lilja (2012) áréttar einmitt mikilvægið í 

því að kennarar fái meiri faglega aðstoð á fyrstu árum sínum í kennslu en hefur verið í boði.  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar snýst að megninu til um að útrýma mismunun eða 

útilokun (Aðalnámskrá, 2011; Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016). Með því að 

normalisera hluti sem nemendum fannst öðruvísi og með því að hvetja nemendur út frá 

styrkleikum sínum upplifði ég að mismunun innan hópsins minnkaði (Grétar L. Marinóson og 

Dóra S. Bjarnason, 2016). Nemendur fóru að þekkja hvar þeir voru sterkir og fóru að nýta sér 

eiginleika annarra eins og sést í sögunni af Helgu og sögunni af lesblinda hópnum. Hafdís 

Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir (2016) segja frá því hvernig kennarinn útrýmir útilokun 

með því að hjálpa nemendum að vinna með styrkleika hvors annars. Helga varð meðtekin 

vegna þess að hópmeðlimir hennar tóku eftir styrkleikum hennar í stað þess að einblína á að 

hún var öðruvísi og passaði ekki inn. Það hjálpaði Helgu að tilheyra. Ég vissi að ég var búin að 

vera að valdefla þau út frá sínum styrkleikum og því byrjuðu þau að vinna á sama hátt. Því að 

sá nemandi sem hefur hlotið virðingu er líklegri til þess að sýna öðrum virðingu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Ég sá árangurinn í því þegar hópurinn hennar Helgu sóttist eftir að 

nýta hve klár hún var á tölvur.  

Stundum þurfti „aðgreininguna“, sem ég upplifði neikvæða vegna sögu minnar, til þess 

að nemendur fyndu að þeir tilheyrðu eins og sést vel í sögunni af Emil. Noddings (2005) og 

Tomlinson (2007) segja nemendur mótækilegri ef þeir upplifa að kennarinn skilji sig. Ég 

hinsvegar skildi ekki Emil, hann upplifði sig því útundan í bekknum og allir fengu kennslu 

nema hann. Um leið og ég áttaði mig, „flokkaði hann“ og setti hann í efni sem hentaði 
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honum útrýmdi ég útilokun, rétt eins og Aðalnámskrá (2011) og Hafdís Guðjónsdóttir og 

Edda Óskarsdóttir (2016) benda á að þurfi að gera. Svipað var farið með Anítu sem upplifði 

sig í skjön við skólann en um leið og hún fékk „leyfi“ til að læra á sínum hraða upplifði hún sig 

tilheyra skólanum. Með því að hjálpa nemendum að tilheyra hóp líður þeim betur, þess 

vegna vil ég vera kennari sem gerir það. 

5.5 Ég vil að þau læri að læra 

Ég sá hve mikilvægt mér fannst að nemendur mínir vissu að þeir væru á ferðalagi eða 

vegferð í að menntast, mannast, skilja sjálfa sig og aðra eins og Hafdís Guðjónsdóttir og Edda 

Óskarsdóttir (2016) fjalla um. Ég sagði oft við nemendur „þið þurfið ekki að kunna allt, þið 

eru hérna til þess að læra“. Til þess að vinna á þennan hátt fann ég að leiðsagnamiðaðir 

kennsluhættir voru ómissandi. Menntandi námsmat varð lykilhugatak fyrir mig sem kennari 

því dómurinn er tekinn af hugtakinu. Eitt af því sem skiptir máli er að gera nemendur ábyrga 

fyrir eigin námi (Harlen 2000; Ívar R. Jónsson og Birgir Jónsson, 2015). Til þess að gera það 

notaði ég matskvarða. Í fyrstu veittu nemendur matskvarðanum enga athygli enda ekki vanir 

slíkri vinnu. Pandero og Johnson (2013) segja mesta árangurinn koma fram ef matskvarðar 

eru nýttir aftur og aftur. Ég varð vör við það, eins og kemur fram í dæmi Elísu og einnig 

samtalinu við Elsu og Andra. Cooper og Gargan (2009) segja að matskvarðar hefti 

sköpunargleði sem ég gat ekki séð, þvert á móti voru nemendur mjög skapandi. Mögulega er 

það vegna þess að ég hvet til þess og ég sem kennari bind mig ekki við matskvarðann, eins og 

sést í sögunni af Andra og Guðmundi. Matskvarðarnir gátu þó ekki staðið einir að mínu mati. 

Mér fannst afar mikilvægt að byrja að skrifa til þeirra umsagnir. Nemendur lærðu hvað var 

ætlast til af þeim í gegnum umsagnir (Black o.fl., 2003; Harlen 2000). Með því að skrifa hvað 

var gott og hvað mátti betur fara náðu þau að vaxa. Eins og mér finnst koma vel fram í 

samtali Elsu og Andra og sögunni af Elísu. Sagan af Elísu sýnir einnig hvernig hún tók 

eignarhald á eigin námi og varð meðvituð. 

Vinna með ólíkan hóp getur verið áskorun, en ég fann hvernig þetta hjálpaði mér að 

vinna að því að skapa betri umhverfi sem var fyrir alla (Hafdís Guðjónsdóttir og Edda 

Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson, 2007). Þetta hjálpaði mér að vinna einstaklingsmiðað þar sem 

ég tók mið af þörfum, áhugamálum og hæfileikum nemenda (Dóra S. Bjarnason o.fl. 2016; 

Tomlinson, 2001). Til að búa enn frekar umhverfi sem var menntandi passaði ég mig á að 

leyfa nemendum að taka þátt í að ræða hvað væri gott verkefni. Með því að hlusta á 

nemandann staðfestir maður hann sem manneskju og byggir upp sjálfsöryggi hans (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Þá gaf ég þeim ávallt færi á að skila aftur og 

ræddi við þá um það sem þeir voru að gera. Mig langaði að horfa frekar á ferlið og 

lærdóminn sem var að eiga sér stað (Christensen, 2007; Tomlinson, 2007). Ég sá þetta 
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sérstaklega vel með bekkinn minn þar sem stór hluti nemendahópsins var með lesblindu. Ég 

naut þess að sjá nemendur vaxa í að skilja hvernig hugur þeirra virkaði og sjá hvernig þeir 

áttuðu sig á að þeir bjuggu yfir náðargáfu (Davis og Braun, 2003; Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Með því að skilja sig betur fóru nemendur að vaxa í sjálfsöryggi. Þeir voru á vegferð rétt eins 

og ég er sem kennaranemi og verðandi kennari.  

Áður en ég byrjaði þessa rannsókn vissi ég að margbreytilegur nemendahópur hefði áhrif 

á mig en gerði mér ekki grein fyrir hve djústæð þau áhrif voru á alla mína starfskenningu. Öll 

þau gildi sem ég set sem undirstöðu fjalla um að ég vilji búa öllum nemendum rými til að 

vaxa, dafna og byggjast upp sem einstaklingar sem er í anda stefnunnar um skóla 

margbreytileikans. Ég sé að sögur kennara, sem vegna vel, hafa áhrif á mig. Þess vegna vænti 

ég þess að saga mín skiptir máli. 

 

 



 

81 

6 Lokaorð 

Þetta tímabil sem meistaranemi og starfendarannsakandi er búið að vera afar lærdómsríkt. 

Ég man eftir að hafa heyrt fyrst hugtakið starfskenning og ég svitnaði. “Hvernig í ósköpunum 

á ég að vita hver mín starfskenning er þegar ég hef ekkert kennt?” hugsaði ég. 

Starfendarannsókn eins og þessi hefur verið hjálplegur grundvöllur til þess að átta mig á 

minni starfskenningu. Með því að stunda slíka rannsókn hef ég ekki aðeins náð að þróa nýjar 

aðferðir, heldur einnig náð að líta inn á við, skoðað með gagnrýnum huga hvað það er sem 

ég geri og hvers vegna. Þetta hefur hjálpað mér að mótast sem fagmaður og sem manneskja, 

því sjálfskoðun er alltaf holl.  

Ég skildi í gegnum rannsóknina að skólaganga mín frá æsku þar til nú er hluti af því hver 

ég er sem kennari. Ég hef áttað mig á því að ég sem fagmaður skipti máli inn í 

kennarasamfélagið því ég ber ákveðna hugsjón í hjarta mér sem er mikilvæg. Rétt eins og 

leiðbeinandi minn sagði við mig, að ég ætti bara að vera „þessi skjaldbaka“ þá vil ég vera 

hún. Ég get þjónað betur til ákveðins nemendahóps af því að ég skil þau. Vegna þess að ég er 

örugg í mér get ég hvatt nemendur mína að vera nákvæmlega eins og þeir eru, sama hvað 

það kallast og ég veit að ég get fundið styrkleikann í því. Á þennan hátt er gott að vera 

skjaldbaka, díselvél eða smaladrengur sem ekki kann að klæðast til hernaðar. Ég geri mér 

samt grein fyrir því að með aukinni reynslu mun ég ná að byggja ofan á þekkingu mína. Von 

mín er samt sú, að ég muni ná að hafa nógu auðmjúkt hjarta til að viðurkenna þegar ég geri 

mistök, og að ég verði alltaf til í að standa upp aftur eftir þau, rétt eins og ég þrái að 

nemendur mínir geri. Því að við erum öll á vegferð í að menntast og mannast. 

Eftir að læra að vinna eins og starfendarannsakandi, þá held ég að það muni alltaf vera 

hluti af starfinu mínu. Ávöxturinn af því, að mínu mati er augljós og rétt eins og ég gerðist 

prédikari þess að námsmat ætti að vera menntandi, þá mun ég prédika ágæti 

starfendarannsókna. Fyrir lærdómssamfélagið tel ég slíkar rannsóknir vera ómissandi.  

Ég vænti þess að ég muni fá að segja sögu mína, sem er nú þegar skráð niður, því eins og 

Hafþór Guðjónsson (2007) segir þá mun það vera gjöfult fyrir marga. Því sagan mín skiptir 

máli (Clandinin, 2006). 
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Viðauki A: Leyfisbréf sent til foreldra 

Komiði sæl kæru foreldrar 

Nú þegar er nokkuð liðið af fyrri parti vetrar og unglingarnir ykkar virðast vera fara vel af 

stað. Ég er farin að kynnast þeim aðeins meira og eins og þið vitið þá eru þau öll dásamleg.  

Núna í ár er ég að stefna á að klára meistararitgerðina mína. Rannsóknin verður það sem 

kallað er starfendarannsókn, hún beinist því að mér sem kennara. Markmið rannsóknarinnar 

er að afla upplýsinga sem ég get notað til að vera betur í stakk búin að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda, finna leiðir sem hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra sem nemenda og 

valdeflir þau.  

Til þess, mun ég safna gögnum og rýna í mína eigin vinnu, skoða hvernig mér finnst til 

takast en ásamt því leitast ég eftir skoðunum nemenda á tilteknum viðfangsefnum. Til að 

mynda hvernig þeim fannst ákveðin verkefni og hvað þau lærðu af því. 

XXXX skólastjóri XXXXskóla er samþykkur rannsókninni. Eins er ég búin að upplýsa 

bekkinn, enda skiptir það mig miklu máli að þau séu með mér í þessu, þau eru mínir bestu 

gagnrýnendur og uppörfendur. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og nafnleyndar. Niðurstöður 

verða birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga, enda einungis 

ætluð til að skoða mín eigin vinnubrögð í gegnum viðbrögð nemenda.  

Ég óska því hér með eftir leyfi ykkar til að nýta þessi gögn í rannsóknina, svar við þessum 

pósti jafngildir samþykki. Hér að neðan set ég inn tilbúinn texta sem þið getið fyllt inn í. 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Svanborg R. Jónsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands (svanjons@hi.is) meðleiðbeinandi er Hafdís Guðjónsdóttir 

sem einnig er prófessor við Háskóla Íslands. 

Ykkur er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband ef þið óskið frekari upplýsinga um 

rannsóknina ég mun reyna að svara öllum spurningum.   

Með fyrirfram þökk fyrir ánægjulegt samstarf.  

Bestu kveðjur 

Guðríður Svava Óskarsdóttir (Gugga) 

 

Ég undirrituð/undirritaður foreldri/forráðamaður ………………………………í xxx bekk, leyfi að 

Guðríður Svava Óskarsdóttir rýni í gögn sem hún safnar um kennslu sína í bekknum og snúa 

að nemendum m.a. um viðhorf þeirra til tiltekinna verkefna og viðfangsefna. 

  

Nafn ………………………………... 
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