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Formáli 

Enginn er eyland - ekki heldur ég! Þetta verk hefði aldrei orðið neitt ef ekki væri fyrir allt fólkið 
í kringum mig; núverandi og fyrrverandi samstarfsfólk sem hefur verið hluti af vegferð minni. 

Fjölskylda og vinir, Kaktusarnir mínir, þið öll sem hafið á köflum haft meiri trú á mér en ég sjálf, 

án ykkar væri ég sennilega löngu búin að gefast upp. Maggan mín sem hefur sagt mér að halda 
kjafti í hvert skipti sem ég hef efast. Öll þið sem hafið nennt að hlusta á mig í endalausum 

pælingum um skólamál og mikilvægi þess að rannsaka sjálfan sig hef ég bara eitt að segja: 

Takk, og munið að skrifa dagbók! AkureyrarAkademíunni þakka ég aðstöðuna. Öllum 

nemendum mínum í gegnum tíðina færi ég hjartans þakkir, án ykkar væri ég eitthvað allt 

annað og trúið mér, ég hef lært eitthvað af ykkur öllum! 

SvaKaHafs hópurinn hefur verið ómæld uppspretta visku og hvatningar sem seint verður 

fullþökkuð, Anna, Edda, Hafdís, Karen og Svanborg ég er svo þakklát fyrir að hafa fengið að 
vera með. Gugga sem hefur verið mér samferða í gegnum aðferðir, fræði, vanmáttarkennd og 

sigra seinasta eitt og hálft árið, þú ert gull og getur allt! 

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. 

 

Akureyri , apríl 2020 

Valgerður Ósk Einarsdóttir 
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Ágrip 

Starf kennara er fjölbreytt og oft á tíðum krefjandi og það er hverjum kennara mikilvægt að 
skoða það sem hann gerir í kennslunni, hvernig hann tengir það við fræðin og hver siðferðileg 

gildi hans eru. Fagleg starfskenning kennara er í sífelldri mótun og öll reynsla hans hefur áhrif 

á hana. Tilgangur rannsóknarinnar var að átta mig á hvernig fagleg starfskenning mín hefði 

þróast frá því að ég hóf störf í framhaldsskóla árið 2004 og markmið hennar var að fara í 

gegnum kennsluferil minn og skrá reynslu mína og bera kennsl á þá atburði sem fengu mig til 

þess að endurskoða kennsluna og/eða þær kennsluaðferðir sem ég notaði. 

Starfstengd sjálfsrýni varð fyrir valinu sem rannsóknaraðferð og til þess að umbreyta 
minningum og frásögnum í trúverðug gögn studdist ég við aðferðir til að vinna með minni og 

sjálfsviðtöl. Ég skoðaði kennsluferil minn og safnaði saman gögnum sem ég fór svo í gegnum 

skipulega, eftir tímabilum og bar þannig kennsl á og skrásetti atriði og aðstæður sem fengu 
mig til að endurskoða starf mitt og starfshætti. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

fagleg starfskenning mín hafi þróast mest í samskiptum og samstarfi við aðra kennara. Í 

gegnum samræðuna hef ég rökstutt val mitt á kennsluaðferðum og séð hvar breytinga er þörf. 
Í aðstæðum þar sem ég hef starfað gegn faglegri starfskenningu minni, hef ég gert mér grein 

fyrir gildum mínum og séð hvaða áhrif þau hafa haft á starfið og val á aðferðum. Þessi rannsókn 

hefur sannfært mig um mikilvægi þess að kennarar ræði saman um starf sitt, um hvað þeir 
gera í tíma, hvaða fræðum þeir byggja starf sitt á og hvaða gildi þeir hafa. Þeim mun meira 

sem kennarar ræða faglega starfskenningu sína þeim mun betri verða þeir í því. 
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Abstract 

Remember your sense of humor – and plan B. 

Professional working theory in shaping. 

A teacher’s job is diverse and often demanding. It is, therefore, important for each teacher to 

look at what they do in their teaching, what the theory behind it is and what their moral ethics 
are. Teacher’s professional working theory is constantly being shaped and influenced by their 

experience. The purpose of this research is to realize how my professional working theory has 

evolved since I started teaching in upper secondary school in 2004, and the goal was to go 

through my teaching career and record my experience and identify the events that made me 

reevaluate my teaching and/or the teaching methods I was using. 

I chose self-study of educational practices as a research method and to transform those 

memories and stories into reliable data I used memory work and self-interviews. I looked at 
my teaching career and collected data that I went through, periodically, and identified and 

recorded items and circumstances that led me to review my work and practice. The results of 

the research indicate that my professional working theory has evolved most in communication 
and collaboration with other teachers. Through the conversation, I have justified my choice of 

teaching methods and seen where change is needed. In situations where I have worked 

against my professional working theory, I have realized my values and seen how they have 
affected the job and the choice of methods. This study has convinced me of the importance 

of teachers discussing their work, what they do in class, what theory they base their work on, 

and what values they have. The more teachers discuss their professional working theory, the 
better they will get at it. 
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1 Inngangur  

Ég ætlaði mér aldrei að verða kennari, lífið eiginlega tók fram fyrir hendurnar á mér og allt í 
einu sótti ég um stöðu sem kennari á Austurlandi því mig langaði til að prufa að búa þar, það 

var mjög strembinn vetur. Ég hafði enga kennslufræði bak við mig og komst að því að öll 

heimsins kunnátta í faginu gerði mann ekki sjálfkrafa að kennara og hvað þá að farsælum 

kennara. Ég sótti um aðra vinnu eftir þann vetur og ætlaði aldrei að kenna aftur. Nokkrum 

árum seinna sótti ég svo aftur um tímabundna stöðu í grunnskóla á Vesturlandi og þrátt fyrir 

að veturinn væri að mörgu leyti strembinn kviknaði einhver neisti þarna og ég sótti um mína 

fyrstu framhaldsskólastöðu fyrir haustið 2004. Þarna urðu kaflaskipti á kennsluferlinum, ég 

fann að framhaldsskólanemendur voru sá aldurshópur sem mig langaði til að kenna og skólinn 

notaði aðferðir sem ég gat samsamað mig við. Þetta var fyrsti vetur Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga (FSN) í Grundarfirði og ég ákvað að skrá mig í kennsluréttindanám við Háskólann 

á Akureyri haustið 2005. 

Það var í kennsluréttindanáminu sem ég kynntist hugtakinu starfskenning og þá skildi ég 

hvað það væri sem drifi mig áfram, þörf fyrir að vera sá kennari sem ég hefði átt skilið á minni 
grunn- og framhaldsskólagöngu. Ekki að ég hefði alltaf verið þakklát fyrir þær aðferðir sem ég 

tel henta í kennslunni, en ég hefði lært mikið af þeim og námið hefði eflaust orðið mér 

skemmtilegra og gagnlegra á þann hátt að í stað þess að vera sífellt að bíða eftir prófi, læra 
fyrir próf og fara í próf hefði ég þurft að vinna jafnt og þétt yfir önnina og skila verkefnum 

reglulega eins og nemendur mínir núna þurfa að gera. Ég er nokkuð viss um að þær aðferðir 

sem ég nota við kennslu hefðu tryggt mér sem nemanda meiri ró, meiri kunnáttu og að ég 
myndi muna meira af því sem ég lærði. Ég lærði eiginlega bara fyrir próf og gleymdi efninu á 

leiðinni út úr prófinu. Ég lærði margt í kennsluréttindanáminu en þetta er að mínu mati það 
mikilvægasta, ég öðlaðist fræði til þess að útskýra það sem ég geri og hvers vegna ég geri það. 

1.1 Tilgangur og markmið 
Tilgangur minn með þessu verkefni er að átta mig á því hvernig fagleg starfskenning mín hefur 
þróast í gegnum árin, hvað það er sem hefur haft áhrif á hana í gegnum árin og gert mig að 

þeim kennara sem ég er núna. Það er að mínu mati mjög mikilvægt að nýir kennarar hugsi um 

það hvernig fagmenn þeir vilja vera. Þeir þurfa bæði að hugsa það út frá því hvað þeir vilja 
standa fyrir í kennslu en á sama tíma að velta því fyrir sér hvað þeir vilja ekki standa fyrir. Það 

er fólgið mikið frelsi í því að vera kennari en því fylgir mikil ábyrgð á sama tíma. 

Þegar ég byrjaði að kenna fékk ég mun oftar ráðleggingar um hvernig ég ætti að halda uppi 

aga heldur en hvernig ég ætti að kenna og vera farsæll kennari, margir töluðu um kennslu sem 

köllun og að aðeins þeir sem hefðu þessa köllun væru í raun sannir kennarar, við hin ynnum 



 

11 

bara við kennslu. Mér fannst þetta strax skrítin áhersla en ég hafði engin fræði til að bakka upp 

þessar skoðanir mínar og gat því ekki rökstutt þær. Mig langar með þessu verkefni að veita 

nýjum og nýlegum kennurum aðstoð við að finna þessi rök, að finna fræðin til þess að geta 
verið sá kennari sem þeir vilja, að hjálpa þeim að finna fótfestuna í þessu starfi sem getur verið 

erfitt og strembið en er svo fyllilega þess virði. 

Oft er talað um framhaldsskólana sem stífa og óbreytilega, kennarar standi upp við töflu 
og kenni sama efni ár eftir ár, að þeir sinni faggreinakennslu og engu öðru. Að mínu mati eru 

þetta hugsanaleifar fortíðar og þessar hugmyndir eru langt frá því að endurspegla 

raunveruleikann og mig langar að sýna hina hliðina, sýna gróskuna sem ég hef upplifað 
seinustu 15 árin og jafnvel sannfæra einhverja kennaranema um að framhaldsskólinn sé rétti 

starfsvettvangurinn fyrir þá. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er það orðað svo 

„Framhaldsskólinn sinnir margþættu hlutverki. Hann á að stuðla að alhliða þroska allra 
nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda 

nám við hæfi. Honum er einnig ætlað að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og 

frekara nám“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, bls. 7) og að mínu mati er svo 
ótrúlega margt í gangi innan framhaldsskólanna sem miðar að þessu og við 
framhaldsskólakennarar verðum að muna að segja frá því svo við fáum frábært nýtt 

samstarfsfólk á hverju ári. 

Mig langar líka með þessu verkefni að hvetja alla kennara til að ræða um starfið sitt, að 
segja frá því af hverju þeir eru kennarar og hvað það gefi þeim í lífinu, bæði við aðra kennara, 

foreldra, ættingja, borgar- eða bæjarfulltrúa, eldri borgara og ekki síst við nemendur. 

Nemendur eiga það skilið að vita að kennararnir þeirra séu manneskjur sem eru að sinna starfi 

sem þeim þykir vænt um og ekki bara hlutir í skólanum eins og bækur, borð og stólar. 

Markmið mitt með þessu verkefni er að skrá reynslu mína af því að vera 
framhaldsskólakennari á 21. öldinni og skilgreina hvernig þessi reynsla mín hefur þróað og 

mótað faglega starfskenningu mína. Þetta ætla ég að gera til þess að skilja betur hver ég er 
sem kennari og til þess að sjá hvað það er sem hefur haft áhrif á mig sem kennara í gegnum 
tíðina og til þess að íhuga framtíðina og íhuga það hvert ég vil stefna næst. 

Ég ætla að fara í gegnum tímann frá 2004 og bera kennsl á þá þætti og atburði sem fengu 
mig til að hugsa um kennsluna mína og þróa hana og breyta. Ég hef á þessum tíma tekið þátt í 

því ásamt öðrum að stofna tvo nýja framhaldsskóla og frá árinu 2008 hef ég unnið að 

innleiðingu nýrrar námskrár fyrir framhaldsskóla og kennt eftir þeirri námskrá frá árinu 2010. 
Þetta ætla ég að gera með því að fara yfir dagbækur, áfangalýsingar, námsáætlanir, 

verkefnalýsingar og annað slíkt sem ég á frá þessum tíma ásamt því að skoða þau gögn frá 

skólunum sem ég á eins og t.d. skóladagatöl, ráðstefnugögn, blaðagreinar, kynningar og 
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ýmislegt annað og þannig kortleggja kennarann Valgerði og þróun hennar á leiðinni til að verða 

kennarinn sem hún er í dag. 

 

Ég ætla í þessu verkefni að rekja það hvernig fagleg starfskenning mín hefur mótast og þróast 

í gegnum árin og hvað það er sem hefur mótað hana á þessum tíma og að því loknu ætla ég 

mér að hafa svarað spurningunum:  

• Hvernig hefur fagleg starfskenning mín sem framhaldsskólakennari á 21. öldinni þróast 
og mótast?  

• Hvaða atvik eða breytingar á þessum tíma hafa orðið til þess að ég endurskoðaði og 
uppfærði faglega starfskenningu mína? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerð þessi er þannig uppbyggð að ég byrja á að fjalla um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar þar sem ég fer yfir hugmyndafræðina sem ég styðst við og þær kennslu- og 

námsmatsaðferðir sem ég hef tileinkað mér og nýti mér í kennslu minni í dag. Næst fjalla ég 

um þá aðferðafræði sem ég notaði til þess að safna gögnunum, hvaða gögnum ég safnaði og 
hvernig. Ég fjalla einnig um gagnagreininguna og hvernig ég vann úr gögnunum. Í 

niðurstöðukaflanum fjalla ég um niðurstöður rannsóknarinnar; að hvaða niðurstöðum gögnin 

leiddu mig og hvernig þau svöruðu rannsóknarspurningunum mínum. Að lokum dreg ég svo 
fram þann lærdóm sem ég sit eftir með að lokinni þessari rannsókn. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur, staða þekkingar 

Frá því að ég byrjaði að kenna í framhaldsskóla 2004 og sérstaklega eftir að ég lauk 
kennsluréttindanáminu árið 2007, hef ég verið upptekin af því hvað ég geri í kennslunni, af 

hverju ég vel ákveðnar kennsluaðferðir umfram aðrar og hvernig ég kem fram við nemendur. 

Með tímanum sýnir reynslan manni hvaða aðferðir virka betur en aðrar og hvernig nemendur 

svara ákveðinni hegðun eða framkomu minni á mismunandi hátt. Ég hef þannig hugsað um 

faglega starfskenningu mína frá upphafi þó að ég hafi ekki gert mér grein fyrir því þá, ég þekkti 

einfaldlega ekki hugtakið fyrr en við fengum kynningu á því í kennsluréttindanáminu. 

Ég hafði þannig í raun ekki verkfærin til að útskýra faglega starfskenningu mína í byrjun og 
þekkti ekki hugtökin sem aðrir kennarar notuðu en hef frá þessum tíma verið mjög upptekin 

af faglegri starfskenningu minni og annarra og hef átt í mörgum skemmtilegum og 

áhugaverðum samræðum við aðra kennara um hvað þeir geri í kennslu sinni og af hverju. 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn minn og hugmyndafræðina sem lá 
að baki þegar Fjölbrautaskóli Snæfellinga og Menntaskólinn á Tröllaskaga voru stofnaðir. 

Einnig verður fjallað um faglega starfskenningu og vinnu með minningar og minni ásamt því 

að fjalla um þær kennslu- og námsmatsaðferðir sem ég hef stuðst við og hafa mótað mig í 
starfi mínu sem framhaldsskólakennari. 

2.1 Bakgrunnur minn 
Ég er menntaður dönskukennari og hef seinustu 16 árin auk dönsku aðallega kennt 

upplýsingatækni, inngang að félagsvísindum og frumkvöðlafræði ásamt því að hafa verið 
tengiliður við nemendafélag og sinna mikilli námskrárvinnu. Ég hef með tímanum vanið mig af 

því að nota málfræðilegt kyn þegar ég tala um nemendur mína og þar sem þetta verkefni lýsir 
mínu ferli og því hvernig ég hef þroskast í kennarastarfinu þá geri ég það líka hér. Þau eru 
allskonar og það er viljandi sem ég skrifa um þau og ekki þá. Í þeim tilfellum þar sem ég fjalla 

um ákveðinn nemanda í eintölu hef ég látið líffræðilegt kyn ráða tilvísandi fornafni en þegar 
ég fjalla almennt um nemanda í eintölu nota ég málfræðilegt kyn. 

Bakgrunnur minn sem framhaldsskólakennari er ekki hefðbundinn að því leyti að ég hef 

tekið þátt í stofnun tveggja framhaldsskóla, Fjölbrautaskóla Snæfellinga árið 2004 og 

Menntaskólans á Tröllaskaga árið 2010. Ég hef líka kennt í gegnum kennsluumsjónarkerfi frá 
árinu 2004. Að mínu mati er nauðsynlegt fyrir skilning lesenda á þessari rannsókn að þeir þekki 

aðeins til þessara tveggja skóla og þeirrar hugmyndafræði sem var farið af stað með við 

stofnun þeirra. 
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2.1.1 Fjölbrautaskóli Snæfellinga (FSN) 

Þegar ég sótti um starf við FSN hafði ég aldrei kennt í framhaldsskóla áður, eina kennslureynsla 

mín var tveggja ára reynsla úr grunnskóla svo ég var alveg ferskur, réttindalaus kennari. Það 
sem varð til þess að ég byrjaði ekki að kenna eins og mér var kennt var að þetta var nýr 

framhaldsskóli og þar með voru engar hefðir og allt opið. Það eina sem var fast var að það átti 

að kenna í gegnum kennsluumsjónarkerfi og nemendur áttu að geta fylgst með 
námsframvindu sinni í gegnum þetta sama kerfi ásamt því að leggja átti áherslu á virkni 

nemenda. Val á kennsluaðferðum og námsmati var að öðru leyti sett í hendur hvers kennara 

fyrir sig áður en skólinn byrjaði og þannig fékk ég tækifæri til að prufa mig áfram með 
mismunandi kennslu- og námsmatsaðferðir. 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga hóf störf haustið 2004 og Mennta- og menningarmálaráðuneyti 
ákvað að skólinn ætti að vera leiðandi í breyttum kennsluháttum og í nýtingu upplýsingatækni 

í skólastarfi. Áhersla var lögð á námsumhverfi sem kæmi til móts við þarfir mismunandi 
nemendahóps með sveigjanlegu skipulagi (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 

2007, bls. 11) og átti áhersla að vera á dreifnám sem var skilgreint sem samspil milli stað- og 

fjarnáms (Hrönn Pétursdóttir, 2003, bls. 11). Þessi áhersla á sveigjanlegt skipulag er 
undirstrikuð í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2004 þar sem hluti af markmiðum 

framhaldsskóla er að skólar skulu gera sitt til þess að vekja áhuga nemenda á námi í stað þess 

að gera þau að óvirkum þiggjendum og því þurfi kennsluhættir að vera fjölbreyttir og 
sveigjanlegir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2004, bls. 10). 

Ákveðið var að taka mið af félagslegri hugsmíðahyggju í starfsemi skólans og stuðla þannig 
að virkri uppbyggingu þekkingar hjá nemendum (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 

2007, bls. 17). Rými skólahúsnæðisins voru hönnuð með það í huga að þau ættu að vera opin 
og henta vel hvort sem er fyrir hópvinnu eða einstaklingsvinnu nemenda. Aðalnámsrýmið er 

hólfað niður með færanlegum skilrúmum og þannig hafa mismunandi áfangar sína „stofu“ í 

stundaskrá. Nokkur lokuð rými eru tengd aðalnámsrýminu, tvö lítil hópvinnurými, ein stærri 

kennslustofa og raungreinakennslustofa. Yfir lokuðu rýmunum eru svalir þar sem hægt er að 

horfa yfir aðalnámsrýmið, svalirnar nýtast einnig til náms og kennslu (Ásrún Matthíasdóttir og 

Trausti Þorsteinsson, 2007, bls. 20-21). 

Skólahúsnæðið er þannig skipulagt í kringum hugmyndafræðina sem farið var af stað með 

strax í byrjun, áhersla var lögð á heildstæðan vinnudag nemenda, föstum tímum í stundaskrá 
var fækkað og þess í stað voru settir inn verkefnatímar þar sem kennarar voru með viðveru og 

nemendur gátu leitað aðstoðar hjá þeim kennara sem þau þurftu aukna aðstoð frá. Mikil 
áhersla var á upplýsingatækni, öflug samskipti nemenda og kennara og rafræn 

verkefni/verkefnaskil, öll fyrirmæli og verkefnalýsingar voru aðgengileg í 

kennsluumsjónarkerfi skólans (Angel) og formleg kennsla í fyrirlestraformi lítið notuð. Þessi 
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aðferð var kölluð dreifmennt, sambland af stað- og fjarnámi (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti 

Þorsteinsson, 2007, bls. 29). 

Með dreifnámsskipulaginu er áherslan færð á vinnu nemenda og ekki tímasókn þeirra, 
áhersla er lögð á heildstæðan vinnudag þar sem nemendur vinna að verkefnum sínum ýmist 

ein eða í hóp undir handleiðslu kennara, þau fara í fastar kennslustundir og velja svo þá 

verkefnatíma sem þau telja sig hafa þörf fyrir til að fá þá aðstoð sem þau þurfa á að halda. 
Kennarar geta skyldað nemendur til að mæta í verkefnatíma hjá sér ef tilefni er til (Ásrún 

Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2007, bls. 30). Skipulag kennslunnar leggur þannig 

áherslu á virkni og ábyrgð nemenda á eigin námi og gerir þær kröfur að þau skipuleggi nám 
sitt sjálf (undir handleiðslu kennara) og því mikilvægt að þau fái stuðning til þess í upphafi 

námsins og að þau viti frá byrjun til hvers er ætlast af þeim (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti 

Þorsteinsson, 2007, bls. 13). 

Í upphafi var mikil umræða um breytta kennsluhætti og kennsluaðferðir sem myndu gera 

nemendur að virkum þátttakendum í námi sínu og þannig fá þau til þess að taka aukna ábyrgð 

á eigin námi, þetta var ekki bara eitthvað sem kennarar vildu heldur var þetta beinlínis hluti af 

hlutverki skólans (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2007, bls. 11-12). Aðferðirnar 
sem kennarar nýttu sér miðuðu að því að að virkja nemendur í námi sínu (e. learning by doing) 

og að fá þau til að leita lausna (lausnaleitarnám, e. problem-based learning), hlutverk 

kennarans er þannig að styðja við nemendur í vinnu þeirra og leiðbeina þeim áfram ef þau 
þurfa á að halda. Mikið var horft til kenninga John Dewey við þróun aðferða (Berglind 

Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir, 2011, bls. 2), en hugmyndir 

hans snúast um virka kennsluhætti, áhuga nemenda, þjálfun hugsunar og lýðræðislegt 

skólastarf þar sem kennari leiðbeinir nemendum áfram í vinnunni og spyr spurninga til að fá 
nemendur til að hugsa í stað þess að segja þeim svörin eða sýna þeim hvar þau er að finna 

(Dewey, 1933/2000, bls. 15-17). 

Til þess að auðvelda nemendum að fylgjast með framvindu sinni er hverri önn skipt upp í 
tvær lotur. Í lok fyrri lotu fer fram formlegt mat í öllum áföngum og nemendur vita því upp á 
hár hver staða þeirra er í áfanganum á þeim tímapunkti og hafa því góða möguleika á að bæta 

sig ef þess er þörf eða halda áfram á sama hátt ef staðan er góð um miðja önn (Ásrún 
Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2007, bls. 37). Lögð var áhersla á að námsmatið styddi 

við dreifnámið með því að nemendur vissu til hvers var ætlast af þeim, að markmið væru skýr 

og þau vissu hvernig þau gætu uppfyllt markmið áfangans sem koma fram í áfangalýsingu og 
námsáætlun kennara. Námsmatið átti að endurspegla kennsluaðferðirnar og vera fjölbreytt, 

meðal annars með símati og gagnlegri endurgjöf (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti 

Þorsteinsson, 2007, bls. 12-13). Í úttekt sem gerð var á starfsemi skólans árið 2007 kom fram 
að námsmat hefði ekki þróast jafn hratt og langt og kennsluaðferðir skólans og enn væri of 
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mikil áhersla á lokapróf í mörgum áföngum (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 

2007, bls. 6). Á upphafsárum skólans átti sér stað mikil umræða um námsmat innan skólans 

og hluti kennara sótti bæði námskeið og ráðstefnur um mismunandi námsmat og var ákveðið 
í framhaldi af úttektinni að kennarar myndu sameinast í að innleiða leiðsagnarmat við skólann 

og leitað var til sérfræðinga í King‘s College um námskeið árið 2008 og unnið að 

þróunarverkefni tengdu leiðsagnarmati veturinn 2008-2009 (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 
2018). 

2.1.2 Menntaskólinn á Tröllaskaga (MTR) 

Vorið 2010 hafði ég í tæplega tvö ár unnið að innleiðingu nýrrar námskrár, eftir lögum um 
framhaldsskóla frá árinu 2008, við Menntaskólann á Akureyri og bauð ég því skipuðum 

skólameistara Menntaskólans á Tröllaskaga aðstoð mína þegar kom að því að undirbúa brautir 

og námsframboð skólans fyrir kynningar fyrir væntanlega nemendur og foreldra þeirra. Ég 

ætlaði mér ekki endilega að sækja um stöðu við skólann en fannst og finnst ennþá gaman að 

ræða skólamál og fannst mjög spennandi að vera aðeins með puttana í skipulagi nýs 

framhaldsskóla. Hún hafði verið með námskeið fyrir okkur kennarana í FSN áður en skólinn tók 
til starfa og fyrstu annirnar svo því kannaðist ég við hana. Eftir að hafa rætt mögulega áfanga, 

brautir og aðferðafræði fyrir kennsluna fram og til baka langaði mig til þess að fylgja starfinu 

áfram. Mig langaði til að prufa aftur að vera með í að koma nýjum framhaldsskóla á laggirnar 
á svæði þar sem ekki hafði verið framhaldsskóli áður og því sótti ég um starf þar þegar auglýst 

var eftir kennurum. 

Menntaskólinn á Tröllaskaga hóf störf haustið 2010 og hefur starfað eftir lögum um 
framhaldsskóla frá árinu 2008 frá upphafi, í skólanum er mikil áhersla á upplýsingatækni og 
þurfa bæði kennarar og nemendur að hafa góð tök á henni (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 

2014). Í skólanum hefur frá upphafi verið boðið upp á mikið svigrúm í námsvali og lögð áhersla 

á kennsluhætti sem miða að því að virkja nemendur og auka sjálfstæði þeirra þar sem 
nemendur stunda nám sitt og hafa góðan aðgang að aðstoð kennara (Árný Elíasdóttir, 

Ragnhildur Þórarinsdóttir og Sveinborg Hafliðadóttir, 2014, bls. 8). Þetta endurspeglast í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 
vinnubrögð, allar aðferðir eiga að efla þroska nemenda og einkennast af virðingu fyrir þeim 

sem einstaklingum og ekki mismuna þeim á neinn hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2015, bls. 39). 

Lögð hefur verið áhersla á fjölbreytni í námsvali og kennsluhætti sem miða að því að virkja 

nemendur í námi sínu frá upphafi. Kennsluhættirnir miða að því að staðnemar ljúki vinnu sinni 

að mestu í skólanum og hafi þannig samfelldan vinnudag í stað þess að sinna heimanámi eftir 

skóla, á kvöldin eða um helgar (Árný Elíasdóttir o.fl., 2014, bls. 21). Samkvæmt Aðalnámskrá 
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framhaldsskóla 2011 er það meðal annars hlutverk framhaldsskólans að leggja rækt við gott 

námsumhverfi og leggja áherslu á samskipti sem stuðla að almennri menntun og styðji við nám 

nemenda sinna, jákvæðan vinnuanda og námsgleði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2015, bls. 10-11). 

Námsmat skólans byggir á leiðsagnarmati og símati án lokaprófa. Verkefnaskil eru mjög 

fjölbreytt og geta verið mjög mismunandi, hvort sem er skrifleg, munnleg eða verkleg. Allt 
námið byggir á kennslukerfi skólans (Moodle) þar sem allar upplýsingar koma fram, verkefni 

eru lögð fyrir og verkefnalausnum er á einn eða annan hátt skilað þangað. Þannig hafa allir 

nemendur aðgengi að sömu upplýsingum hvar sem þau eru stödd. Allt mat á verkefnum fer 
inn í kennslukerfið, bæði einkunn og leiðsögn/umsögn og þannig geta nemendur fylgst með 

stöðu sinni í áfanganum frá upphafi til enda. Á u.þ.b. þriggja vikna fresti fá nemendur 

athugasemd/umsögn frá öllum faggreinakennurum sínum og sjá þá hvernig staða þeirra er og 
hvernig hægt er að bæta hana ef þess er þörf (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2014). Að auki fer 

fram miðannarmat um miðja önn þar sem nemendur fá einkunn og umsögn sem sýnir þeim 

stöðuna eins og hún er á þeim tímapunkti og leiðbeinir þeim áfram í vinnunni í áfanganum 
(Árný Elíasdóttir o.fl., 2014, bls. 26-27). Þetta samræmist hlutverki námsmats samkvæmt 
Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 sem er að veita bæði nemendum og foreldrum ólögráða 

nemenda, vitneskju um stöðu nemandans í náminu og hvernig gengur að ná settum 
markmiðum. Námsmat verður að vera þannig að það meti það sem því er ætlað að meta og 
það verður að vera áreiðanlegt. Námsmati er ætlað að stuðla að námshvatningu og örva 

nemanda áfram og leggja mat á það hvaða stuðning eða aðstoð hann þarf til að ná markmiðum 
sínum. Til þess að uppfylla þessi markmið verður námsmatið að vera fjölbreytt og í samræmi 

við kennsluaðferðir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, bls. 25-26). 

Í öllum áföngum eru vikulotur þar sem allar upplýsingar um námsefni vikunnar, lesefni og 
verkefni ásamt leiðbeiningum, eru birtar nemendum í upphafi viku og þau hafa svo vikuna til 

að leysa verkefnin í þeirri röð sem þau kjósa (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2016). Nánast 
aldrei er gefinn frestur á verkefnaskilum og þurfa nemendur að leita til skólameistara ef 

aðstæður þeirra eru þannig að þau þurfi undanþágu frá skilafrestinum (Árný Elíasdóttir o.fl., 

2014, bls. 26-27). Stað- og fjarnemar eru í sömu hópum/áföngum, það eru engir sér 
áfangar/hópar fyrir fjarnema, og í gegnum kennsluumsjónarkerfið fá allir sömu upplýsingar og 

sömu leiðbeiningar varðandi verkefnin og sömu skiladagar gilda fyrir alla nemendur 

(Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2018). Margir kennarar setja inn myndbönd með leiðbeiningum 
eða útskýringum á verkefnum eða aðferðum og þannig geta nemendur unnið sjálfstætt og 

haft samband við kennara þegar/ef þau reka sig á einhver vandamál, nemendur geta því sinnt 

námi sínu á eigin hraða, innan vikurammans, og á þeim tíma sólarhringsins sem hentar þeim 

best. Allir kennarar skólans nota þannig vendikennslu (e. flipped classroom) þar sem áherslan 
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er á vinnu nemenda og ekki fyrirlestur/innlögn kennara (Árný Elíasdóttir o.fl., 2014, bls. 35-

36). Staðnemar mæta í skólann og fyrir þau er stundatöflunni skipt upp í fastar kennslustundir 

með faggreinakennslu og vinnustundir þar sem mismunandi kennarar eru nemendum til 
aðstoðar við námið en nemendur skipuleggja hvað þau gera og í hvaða grein (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2017, bls. 16). 

2.2 Fagleg starfskenning 
Fagleg starfskenning byggir á því hvað kennari gerir í kennslu sinni, hvernig hann skilur eða 

tengir það sem hann gerir við fræðin og siðferðilegum gildum hans, hvers vegna hann velur að 
gera það sem hann gerir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Fagleg starfskenning er þannig safn 

persónulegra kenninga kennarans um kennsluna og er í sífelldri mótun. Reynsla kennarans af 

kennslu og eigin ígrundun á starfinu ásamt samræðum við aðra kennara og samskipti við 
nemendur móta starfskenningu hans í gegnum allt starfið, aukin reynsla og mismunandi 

reynsla af kennslu hefur áhrif á mótun starfskenningarinnar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). 

Fagleg starfskenning er meðal annars þekking kennara á kennsluefni, kennslufræðum, 
markmiðum kennslu, námskrá, nemendum og tilfinningum þeirra, persónulegum gildum og 
ýmsu öðru sem tengist starfinu. Kennarinn hefur viðað að sér þessari þekkingu í gegnum 

starfsferilinn og með reynslunni eykst þekkingin og skilningurinn á öllum þáttum starfsins. 
Samskipti við nemendur eru stór hluti starfsins og því verða kennarar að skilja og virða 

nemendur og mæta þeim þar sem þeir eru tilfinningalega staddir (Zembylas, 2007, bls. 356-

357). 

Fagleg starfskenning er grunnur fyrir kennslustarfið en ekki er hægt að segja að hún verði 

nokkurn tíma fullbúin því hún þróast og styrkist hægt og rólega með reynslunni og aukinni 
þekkingu. Ef það verður árekstur milli faglegrar starfskenningar kennara og starfs hans getur 

það valdið vandamálum, hvort sem um ræðir að kennari hafi ekki reynslu til að leysa úr 

málunum eða hafi ekki fræðilega þekkingu sem hann hefur ekki enn tileinkað sér (Pitkäniemi, 
2010, bls. 166). Kennarar þurfa að tala um starf sitt til þess að þróa faglega starfskenningu 

sína, þegar þeir tala við aðra kennara sem skilja framkvæmd kennslunnar gefur það möguleika 

á að fara dýpra í fræðilega hluta starfskenningarinnar, að skoða af hverju kennari hefur valið 
eina aðferð umfram aðra án þess að þurfa að byrja á því að lýsa mismunandi aðferðum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). Fagleg ígrundun er þannig næring fyrir starfskenningu og sjálfsmynd 

kennarans sem fagmanneskju, sérfræðings í sínu fagi, og er nauðsynleg til þess að efla skilning 
og gagnsæi kennara á milli í skóla. 

Ein helsta áskorunin varðandi faglega starfskenningu er að þjálfast í að tengja mismunandi 

hluta hennar, að tengja fræðin við framkvæmdina og sjá hvernig siðferðileg gildi hafa áhrif á 
það sem maður gerir í kennslustofunni, að bera kennsl á tenginguna og átta sig á því af hverju 
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manni finnst eitthvað eitt í lagi og annað ekki þegar kemur að kennslunni (Dalmau og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2017, bls. 142-143). Kennarar þurfa að æfa sig í að tala um faglega 

starfskenningu sína og þeir þurfa að átta sig á hvað það er bæði innan og utan skólans sem 
hefur áhrif á þá í starfinu. Til þess að styðja við kennara á meðan þeir þjálfast í þessu koma 

amboð faglegrar starfskenningar inn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Þau eru bæði verkfæri til 

þess að skrá það sem kennarar gera og útskýra það fyrir öðrum. Þeir geta þannig gert sér grein 
fyrir starfsþróun sinni og útskýrt starf sitt fyrir öðrum. Í gegnum vinnuna með amboðin tengir 

kennari framkvæmdina, fræðin og siðfræðina við bæði nærsamfélagið, skólasamfélagið í 

heildina og við fjærsamfélagið og þannig gerir hann sér grein fyrir því hvaða þættir hafa áhrif 

á hann og starfið (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). 

2.3 Lærdómssamfélag 
Lærdómssamfélag (e. professional learning community) er hópur kennara sem hittist 

reglulega og deilir reynslu sinni og þekkingu og vinnur þannig sameiginlega að því að bæta 

nám og kennslu nemenda (Great Schools Partnership, 2014a). Það að upplifa sig sem hluta af 
lærdómssamfélagi er mikilvægt fyrir kennara, þeir kynnast samstarfsfólki sínu mun betur en 
ella og á annan hátt en áður þar sem þeir kynnast skoðunum og afstöðu hvers annars í gegnum 

samræðuna (Pithouse, Mitchell og Weber, 2009, bls. 56). Sá sem stýrir umræðu í 
lærdómssamfélagi eða hluta þess þarf að vera með skýra stefnu um það hvernig eigi að ræða 

málefni og hvernig eigi að bregðast við því ef þátttakendur eru ósammála til þess að samræðan 

verði sem gagnlegust fyrir alla sem taka þátt í henni og að þátttakendur gleymi sér ekki í 
smáþrætum eða þori ekki að segja sína skoðun einhverra hluta vegna (Miller, 2020). 

Lærdómssamfélag ætti ekki að snúast um að skipuleggja starf skóla eða námsefni hópa heldur 
um það að ræða dýpri mál, hvernig hægt sé að gera skólann eða einhvern hluta skólastarfsins 
betri og faglegri (Great Schools Partnership, 2014a). Sterkt og virkt lærdómssamfélag eykur 

fagmennsku hópsins og styrkir alla meðlimi bæði sem hóp og sem einstaklinga og eykur 
sameiginlega ábyrgð allra fyrir starfinu og eykur gæði starfsins (Fullan og Hargreaves, 2016, 
bls. 18-20). 

Vygotsky (1978, bls. 85-86) segir að hægt sé að auka þroska barna með samvinnu og 
samræðu við aðra, það sé hægt að kenna þeim að takast á við hluti eða leysa vandamál með 

aðstoð sem þau ekki geta tekist á við eða leyst ein. Þetta kallar hann svæði mögulegs þroska 

(e. zone of proximal development) einhver getumeiri sýnir einhverjum getuminni hvernig 
hægt sé að leysa verkefni eða takast á við vandamál og þar með hefur þroski þess getuminni 

aukist. Í raun er hægt að segja að svæði mögulegs þroska sé í hverri einustu kennslustofu 

landsins þar sem kennari leiðir nemendur í gegnum verkefni, sýnir þeim leiðina að markinu og 

hvetur þau áfram og þannig eykst þroski nemenda smám saman (Zuckerman, 2007, bls. 45). 
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Kenning Engeström (2011, bls. 79-81) um útvíkkað nám (e. expansive learning theory) sýnir að 

hægt er að yfirfæra hugmyndina um svæði mögulegs þroska á aðra hópa, stærri eða minni. 

Útvíkkað nám á sér stað á þann hátt að það kemur fram krafa eða þörf fyrir breytingar, hópur 
einstaklinga kemur saman og greinir ástandið og setur svo fram mögulegar lausnir sem svo eru 

prufaðar og metnar að því loknu. Eftir matið velur hópurinn þá lausn sem á að halda áfram að 

vinna með. Þar væri hægt láta staðar numið en gagnlegra væri að halda áfram að þróa sig, 
skoða hvernig lausnin reynist til lengri tíma og halda áfram að þróa sig og efla, þannig er orðin 

til hringrás útvíkkaðs náms (e. expansive learning cycle) þar sem fagfólk heldur áfram að þróa 

sig saman og þar er orðið til svæði mögulegs þroska samstarfsfólks. 

2.4 Kennslu- og námsmatsaðferðir 
Í þessum kafla geri ég grein fyrir þeim kennslu- og námsmatsaðferðum sem hafa haft áhrif á 
mig í kennslu minni, fræðin sem ég hef tileinkað mér og beiti í minni kennslu. Sumar þessara 

aðferða eru meira en bara kennsluaðferð eða kennsluhættir heldur eru þær líka fyrirkomulag 

við kennsluna og ég kýs að nota orðið aðferðir í stað þess að skipta á milli þessara þriggja orða. 

2.4.1 Dreifnám 

Dreifnám (e. blended learning, hybrid learning) er aðferð þar sem staðnámi (nemendur og 

kennari eru á sama stað á sama tíma) og fjarnámi (nemendur og kennarar eru ekki á sama stað 

og nám á sér stað í gegnum netið) er blandað saman. Dreifnám er sveigjanleg leið til náms fyrir 
stærri hóp en stað- eða fjarnám eitt og sér (AlNajdi, 2014). Dreifnám er þannig bæði staðnám 

og fjarnám en á sama tíma hvorugt þar sem aðferðum er blandað saman, kennari getur verið 
annars staðar eða hluti nemenda og hluti náms átt sér stað án þess að það sé bundið stað eða 
stundu en önnur verkefni eru bundin tíma eða stað (Jóna Pálsdóttir, 2005, bls. 22-23). 

Dreifnám er aðferð sem samtvinnar tækni og starfrænt efni við hefðbundnari kennslu í 

kennslustofu og veitir þannig nemendum sveigjanlegra námsumhverfi til aðlaga nám sitt og 
skipuleggja eins og þeim hentar best (Panopto, 2019). Dreifnám er margbreytilegt, fyrirlestrar 

geta t.d. verið á neti eða í kennsluumsjónarkerfi fyrir nemendur þegar þeim hentar en 

umræðu- eða dæmatímar á ákveðnum tíma/stað (Penn State, e.d.). Dreifnám er ekki bara það 
að setja saman hóp af stað- og fjarnemum heldur felur það í sér að tækni og kennslufræði er 

blandað saman til þess að bæta kennsluna og þannig bæta upplifun beggja hópa af náminu 

(TeachThought Staff, 2020). 

2.4.2 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Þekking verður til í félagslegu samhengi og því er mikilvægt að nemendur séu hluti af öflugu, 

hvetjandi námsumhverfi sem ýtir undir löngun þeirra til að læra. Nemendur setja sér sjálf 

markmið og því er mikilvægt að þau séu virk og áhugasöm í náminu og að þau sjái tilgang með 
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ákveðnu verkefni og vilji ljúka því (Kim, 2001). Hlutverk kennarans er að styðja nemendur, 

hvetja þá áfram og leiðbeina þeim við námið. Kennari á að vera fagleg fyrirmynd og hjálpa 

nemendum til að þróa með sér vinnubrögð sem styðja þau í náminu (Þuríður Jóna 
Jóhannsdóttir, 2009). Hlutverk kennarans er þannig ekki að afhenda nemendum þekkinguna 

heldur að skapa þeim góð skilyrði til náms, að veita þeim hvetjandi umhverfi til að byggja nýja 

þekkingu ofan á fyrri þekkingu og reynslu (Hafþór Guðjónsson, 2007, bls. 42-43). Það er 
mikilvægt að hvetja nemendur til að tala saman og velta fyrir sér verkefnum því þannig kvikna 

nýjar hugmyndir, með því að ræða saman og kasta fram alls konar hugmyndum og mögulegum 

lausnum eykst þekking þeirra og þau læra að ferlið við verkefnavinnuna getur verið 

mikilvægara og lærdómsríkara en það að klára verkefnið (Lynch, 2016). 

2.4.3 Lausnaleitarnám 

Lausnaleitarnám (e. problem based learning) er aðferð sem byggir á því að nemendur vinna 

með ákveðið, raunverulegt vandamál og eiga að leysa það undir handleiðslu kennara. 

Nemendur nýta þá þekkingu sem þau hafa fyrir til þess að bera kennsl á og öðlast þá þekkingu 

sem þau þurfa til þess að leysa vandamálið. Nemendur vinna saman í hópum og skoða 
vandamálið frá fjölbreyttum sjónarhornum og kennarinn er til staðar og í hlutverki 

leiðbeinanda eða eins konar aðstoðarmanns (Kurt, 2020). Mikilvægt er að vandamálið veki 

áhuga hjá nemendum og að það tengist námsefni þeirra þannig að þau sjái tilgang með því að 
leysa það, einnig er mikilvægt að þótt nemendur kannist við vandamálið eða hafi einhverja 

forkunnáttu sem snýr að því að þau geti ekki leyst vandamálið án þess að skoða, velta fyrir sér 

og leita svara (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). 

Í upphafi kennslustundar kynnir kennari vandamálið eða röð vandamála fyrir nemendum, 
sem þau eiga svo að skoða og skilgreina og móta mögulega skýringu eða lausn á. Til þess að 

geta skilgreint vandamálið þurfa nemendur að skoða hvað þau vita fyrir varðandi þetta tiltekna 

vandamál, hvaða forkunnáttu hafa þau sem gæti komið að gagni (Þórunn Óskarsdóttir, 2000). 
Nemendur þurfa að velta fyrir sér hvað þau þurfi að vita meira til að geta leyst eða útskýrt 

vandamálið, að því loknu er hægt að ákveða og skipuleggja hvernig þau ætla að sækja sér 

upplýsingarnar. Nemendur vinna saman eftir eigin áætlun og útbúa sér lista yfir mögulegar 
aðgerðir, þá valkosti sem eru í boði eða hugmyndir að því hvað hægt er að gera. Að lokum 

kynna nemendur úrlausn sína og styðja hana með þeim gögnum sem þau hafa safnað í gegnum 

allt vinnuferlið (Kurt, 2020). 

Einn helsti kostur lausnaleitarnáms er að það þjálfar nemendur í að vinna saman, vera 

skipulögð og beita rökhugsun ásamt því að læra að halda utan um og skrásetja vinnu sína (Kurt, 

2020). Helsti ókostur lausnaleitarnáms er að það tekur tíma í framkvæmd og flókið og 
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tímafrekt getur verið fyrir kennara að finna vandamál sem bæði tengjast námsefni og vekja 

áhuga nemenda (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). 

2.4.4 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) er ekki aðferð sem kennari getur beitt til þess að 

meta nemendur sína í eitt skipti fyrir öll. Kennari þarf að skoða námsefnið og íhuga hvernig 

best sé að setja það upp svo það henti sem flestum nemendum og meti getu þeirra og skilning 
á námsefni í gegnum alla önnina (Great Schools Partnership, 2014b). Markmið leiðsagnarmats 

er að safna saman sem flestum upplýsingum um hvernig hægt sé að bæta upplifun nemenda 

af náminu á meðan á því stendur og fylgjast með stöðu hvers nemanda fyrir sig. Því er einnig 
ætlað að veita þeim endurgjöf sem leiðir þá áfram í gegnum námið og hjálpar þeim að sjá hver 

staða þeirra er og hvaða hæfni þeir þurfa að tileinka sér til að uppfylla markmið áfangans 

(Black og Wiliam, 1998, bls. 142-143). Kennari notar leiðsagnarmat meðal annars til þess að 

fylgjast með stöðu nemenda á meðan á náminu stendur. Með leiðsagnarmatinu vill kennarinn 

fá nemendur til að ígrunda nám sitt og námsefnið, skoða hvar þau eru stödd hverju sinni og 

hvert þau vilja stefna og hvað þau þurfa að gera til þess að ná markmiðum sínum (Þóra Björk 
Jónsdóttir, 2008, bls. 8). 

Til að leiðsagnarmat virki eins og því er ætlað að virka þarf kennari að vera með skýr 
markmið, bæði með náminu og með matinu, hvað eiga nemendur að læra og hvernig er hægt 

að meta það. Hvað á að meta er ekki minna mikilvægt en hvernig á að meta það (Erna Ingibjörg 
Pálsdóttir, 2019, bls. 37). Endurgjöf kennarans til nemenda þarf að vera lýsandi og skýr og gefa 

nemendum leiðbeiningar um hvernig þau ná að tileinka sér þá hæfni sem nauðsynleg er til að 
uppfylla þau markmið sem unnið er að í faginu (Black og Wiliam, 1998, bls. 144). 

2.4.5 Nám í verki - Að læra með því að framkvæma 

Þekking er ekki eitthvað sem er hægt að afhenda nemendum, þau þurfa að prufa sig áfram, 

takast á við námsefnið og þannig síast þekkingin inn. Áhugalausir, óvirkir nemendur prufa sig 

ekki áfram, spá ekki í hlutina og læra því ekki af námsefninu (Dewey, 1933/2000, bls. 308-311). 
Kennarinn þarf að finna leið til þess að virkja nemendur og fá þau til að fást við verkefnin af 

áhuga og byggja upp þekkingu sína, að læra með því að framkvæma (Þórunn Óskarsdóttir, 

2005). Nemendur þurfa að þjálfast í því að hugsa og spá í námsefnið og gera sér grein fyrir því 
af hverju þau eru að vinna ákveðin verkefni, kennarinn þarf að ýta þeim áfram í að hugsa sjálf 

og spyrja þau spurninga til að fá þau til að hugsa en ekki bara til að finna ákveðin 

staðreyndasvör (Dewey, 1933/2000, bls. 15-17). Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá að fást 
við viðfangsefnin og prufa sig áfram til þess að læra um þau og af þeim. Viðfangsefni sem 

tengjast raunveruleika nemenda vekja meiri áhuga en önnur sem liggja fjarri reynsluheimi 

þeirra (Great Schools Partnership, 2013). Það þarf að þjálfa nemendur í því að leita að 
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niðurstöðu í stað þess að ganga að henni sem vísri, kenna þeim að skipuleggja sig og prufa sig 

áfram með tilgátur sínar og endurskipuleggja sig ef leitin bar ekki árangur í fyrstu tilraun 

(Dewey, 1933/2000, bls. 114-116). 

2.4.6 Símat 

Enska hugtakið ‘continuous assessment‘ hefur nokkrar mismunandi þýðingar á íslensku, t.d. 

símat, sívirkt mat, stöðugt mat og sífellt mat en innan framhaldsskólans er þýðingin símat 
yfirleitt notuð. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er talað um símat sem hluta af námsmati 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2004, bls. 28; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2015, bls. 58) án þess að þar sé nákvæmari skilgreining á því hvað í því felst. 

Símat er ekki ein aðferð sem kennari getur tekið upp og farið eftir, símat er í raun það að 

fylgjast með námi nemenda í gegnum ákveðið tímabil (önn, vetur, misseri) og leggja mat á t.d. 

ástundum, þátttöku og verkefnaúrlausnir á sama tíma. Símat veitir kennara verkfæri til að 

fylgjast með framgangi nemenda í áfanganum. Það er nauðsynlegt að símatið sé skýrt, að 
nemendur viti hvað er verið að meta, hvernig og af hverju (Shukla, 2019). Til þess að símatið 

nýtist nemendum sem best og það sé til gagns þurfa nemendur reglulega endurgjöf frá 

kennara um hvernig þau standa og hvað þau geta bætt og þannig er símatið fléttað saman við 
leiðsagnarmat (Science and Technology Learning Lab, 2020). Símat er líka hægt að nota með 

lokaprófi og getur þá nýst til að halda nemendum við efnið yfir önnina, leiða þau í gegnum 

námsefnið yfir önnina og þannig undirbúa nemendur sig í raun fyrir lokaprófið í gegnum alla 
önnina, jafnvel án þess að átta sig á því (Muskin, 2017, bls. 11). Símatið er aðferð sem kennari 

getur beitt til að kenna nemendum vinnubrögð og leggja áherslu á námið sem ferli og ekki 
eingöngu upplestur og lokapróf, vinnan yfir önnina skiptir máli (Bjælde, Jørgensen og Lindberg, 
2017, bls. 4-5). 

2.4.7 Vendikennsla 

Vendikennsla (e. flipped classroom, flipped teaching, flipped learning) er aðferð þar sem 

hefðbundinni kennslu, þar sem kennari heldur fyrirlestur um ákveðið efni og nemendur hlusta 
og glósa og fara svo heim og vinna verkefni úr efninu, er snúið við. Nemendur kynna sér 

námsefnið utan kennslustunda og koma svo í tíma og vinna verkefni, sinna hópvinnu eða á 

annan hátt vinna með námsefnið (Brame, 2013). Kennarinn skiptir um hlutverk og hættir að 
vera fyrirlesari eða fræðari og verður aðstoðaraðili eða leiðbeinandi og aðstoðar nemendur 

þegar þau virkilega þurfa aðstoð. Á þennan hátt tryggir kennari að nemendur séu virk í tíma 

og að það sé tími fyrir hópvinnu, spjall um námsefnið, kynningar á verkefnum og annað slíkt 
(Penn state TLT, 2012). Vendikennsla krefst skipulags af kennara, hann þarf að ákveða fyrir 

fram hvernig námsefnið er kynnt og hvaða efni nemendur þurfa að hafa aðgang að til að kynna 

sér. Stuttir fyrirlestrar í myndbandsformi, önnur myndbönd með leiðbeiningum eða 
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spurningum geta beint nemendum rétta leið, einnig önnur myndbönd, alls konar hljóðskrár 

eða annað myndefni ásamt lesefni sem styður nemendur í því að undirbúa sig fyrir 

tímana/verkefnavinnuna (Moss, 2017). Án tækni er vendikennsla ekki möguleg eða a.m.k. 
illmöguleg því nemendur þurfa að geta nálgast námsefnið eftir hentugleika, bæði fyrir ákveðna 

kennslustund en líka seinna ef þau vilja rifja upp ákveðið efni (Sigrún Svafa Ólafsdóttir, 2019). 

2.5 Vinna með minningar og minni 
Til þess að geta skráð reynslu þarf rannsakandi að vinna með minningar sínar og breyta þeim 

í gögn, þessi gögn þurfa að vera trúverðug (Craig, 2009, bls. 21-22). Það sem við upplifum í 
lífinu, reynsla okkar, er í raun saga okkar og við og jafnvel aðrir geta lært ýmislegt af henni, til 

þess að það geti gerst þurfum við að segja frá, segja sögu okkar (Masinga, 2012, bls. 123). Til 

að breyta þessum minningum eða sögum í gögn þarf að byrja á því að skrá þær, fyrsta skráning 
er nákvæm lýsing, eins og sé verið að lýsa ljósmynd eða broti úr kvikmynd, hvað gerðist, hverjir 

voru til staðar, hvernig voru þátttakendur klæddir, hvar átti minningin sér stað og hvernig 

rannsakanda leið. Ætlunin er eingöngu að lýsa en ekki greina minninguna eða söguna á 
nokkurn hátt (Mitchell og Weber, 1999, bls. 48). Það getur verið auðveldara að lesa og tala um 
reynslu annarra því það getur reynst erfitt að vera hlutlaus þegar kemur að eigin reynslu og 

upplifunum. Með því að skrifa minninguna niður öðlast rannsakandi fjarlægð frá atburðinum 
(Masinga, 2012, bls. 123-124). Eftir að rannsakandi hefur lýst minningunni í fyrstu skráningu 

er komið að því að vinna nánar með minninguna. Nú greinir rannsakandi minninguna og skoðar 

hvað það er sem kemur fram í henni. Hann skoðar hvaða áhrif þessi minning hafði á hann og 
af hverju hún hafði þessi áhrif, var þetta t.d. í fyrsta skipti sem eitthvað gerðist? Rannsakandi 

skoðar hvað átti sér stað í samfélaginu sem hafði áhrif á annað hvort atvikið eða hann sjálfan. 
Einnig skoðar hann hvað það er sem vantar inn í lýsinguna, hvað vissi hann ekki þá sem hann 
veit núna sem gæti varpað ljósi á minninguna eða breytt mikilvægi hennar. Það er mikilvægt 

að rannsakandi skoði af hverju það er nákvæmlega þessi minning en ekki einhver önnur sem 
kom til hans (Mitchell og Weber, 1999, bls. 48-50). Þegar rannsakandi skoðar minninguna aftur 
getur verið að hann komi auga á eitthvað sem hann sá ekki í upphafi, mikilvægi ákveðinna 

hluta getur hafa breyst og hann skilur hlutina á annan hátt núna en hann gerði þá. Hann horfir 
gagnrýnum augum á minninguna og bætir inn því sem vantar (Mitchell og Weber, 1999, bls. 

52). Ef rannsakandi á í erfiðleikum með að vera hlutlaus gagnvart minningum getur verið 

gagnlegt að skrifa þær í 3. persónu þannig að þær verði ópersónulegri og meira eins og frásögn 
einhvers annars. Þannig er auðveldara að vera hlutlaus þegar kemur að því að horfa 

gagnrýnum augum á textann (Mitchell og Weber, 1999, bls. 60-61). 

Hægt er að vinna með minningar í hóp, þá byrjar hver einstaklingur í hópnum á því að skrifa 
sína minningu um fyrir fram ákveðinn atburð og svo vinnur hópurinn saman að endurskoðun 
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minninganna út frá fyrir fram ákveðnum reglum. Hópur býr yfir meiri og breiðari kunnáttu og 

kemur þannig auga á ýmislegt sem einstaklingnum getur yfirsést eða fannst ekki mikilvægt 

(Masinga, 2012, bls. 123-125). Hópvinnan býður upp á þann möguleika að bera saman 
minningar um svipaða hluti og þannig sér einstaklingurinn jafnvel að hann var ekki einn um að 

finnast eða upplifa eitthvað ákveðið. Hann er hluti af hóp og getur endurspeglað sig í honum 

(Mitchell og Weber, 1999, bls. 62-63). Rannsakandi þarf að vera skýr í fyrirmælum sínum til 
hópsins án þess þó að setja svo stífar reglur að enginn vilji tjá sig. Það þarf að vera skýrt hvað 

á að gera, hvernig og af hverju, en það þarf að vera rými til að staldra við og ræða minningarnar 

(Masinga, 2012, bls. 130-131). Það getur reynst rannsakanda erfitt að taka eftir og muna allt 

sem sagt er í hópvinnunni og því getur verið nytsamlegt að taka upp þessa fundi svo hægt sé 

að horfa á þá aftur eftir á. Þannig getur rannsakandi einbeitt sér að umræðunni meðan á henni 

stendur en svo skoðað líkamleg viðbrögð eins og líkamsstöðu og raddbeitingu seinna 

(Masinga, 2012, bls. 127). 

Rannsakandi notar svokallaðar kveikjur (e. promts) til þess að beina hugsunum í ákveðna 

átt. Þessar kveikjur geta verið alls konar, t.d. ákveðin orð, ljósmyndir, alls konar hlutir, 
ákveðnar tilfinningar eða nánast hvað sem er (Mitchell og Weber, 1999, bls. 64-65). 
Rannsakandi getur t.d. ákveðið að senda hóp sem er að skrá minningar sínar smáskilaboð eða 

stutta tölvupósta á ákveðnum tíma til að fá alla aðila hópsins til að hugsa um sömu hluti á 
sama tíma og þannig kveikt minningar hjá þeim sem eru að sjálfsögðu eins ólíkar og 
einstaklingarnir en koma frá sömu kveikju. Þannig fær einstaklingurinn tækifæri til þess að 

skrifa minningu sína og skoða hana í friðhelgi eigin heimilis áður en hann deilir henni með 
rannsakandanum og hinum í hópnum (Masinga, 2012, bls. 125). Rannsakandi getur líka látið 

þátttakendur fá leiðbeiningar um hvað þeir eigi að gera og á hvaða hátt. Í leiðbeiningunum 
kemur fram hvaða gögn þátttakendur geta/mega nota til þess að kveikja minningarnar, þetta 
geta verið t.d. ljósmyndir eða ákveðin tónlist. Þátttakandi fær tækifæri til þess að hlusta og 

skoða á sínum tíma og skrá svo eða taka upp viðbrögð sín og hugmyndir þegar honum hentar 
best og þannig fær hann tækifæri til þess að byrja og taka sér hlé við minningavinnuna eftir 
þörfum og ef truflun verður (Allett, Keightley og Pickering, 2011, bls. 2). 

2.6 Samantekt á fræðikafla 
Í þessum kafla hef ég fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og þau fræði sem ég 

hef stutt mig við í gegnum vinnuna við hana. Ég hef einnig lýst bakgrunni mínum sem kennari 
því hann er ekki hefðbundinn og hefur haft mikil áhrif á þær kennslu- og námsmatsaðferðir 

sem ég nota og mikil áhrif á faglega starfskenningu mína. 
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3 Aðferðafræði og aðferð 

Þessi kafli greinir frá aðferðafræði rannsóknarinnar og þátttakendum og sagt er frá gagnaöflun 
og því hvernig unnið var úr gögnunum. 

3.1 Aðferðafræði 
Það skal viðurkennast að stundum hef ég hugsað með mér að aðferðafræðikaflar í 
rannsóknarritgerðum séu óþarfi, efni sem tekur pláss frá niðurstöðunum og því sem höfund 

langaði að segja, kaflinn sé aðeins skrifaður með þröngan hóp fræðimanna í huga og ekki hinn 

almenna lesanda. Alveg þangað til ég fann aðferðina mína, fræðin mín, því þá skildi ég að rauði 
þráðurinn í hverri rannsókn eru aðferðirnar sem beitt er. Það er af aðferðafræðikaflanum sem 

ég get lært eitthvað nýtt og ekki bara lesið um það sem aðrir gerðu og að hvaða niðurstöðu 

þeir komust.  

Aðferðirnar sem ég valdi að nota í þessari rannsókn eru starfstengd sjálfsrýni (e. self-study 
of educational practices) og vinna með minni og minningar (e. memory work). 

3.1.1 Starfstengd sjálfsrýni 

Starfstengd sjálfsrýni snýst um að rannsakandi skoði sjálfan sig, það sem hann gerir í starfi sínu 
og þær hugmyndir sem hann hefur um starfið, á gagnrýninn hátt, með það að markmiði að 

bæta sjálfan sig og starfið allt. Rannsakandi les starfsferil sinn eins og texta og skoðar sjálfan 

sig og starf sitt í samhengi við samfélagið allt í nútíð og þátíð. Starfstengd sjálfsrýni er ekki 
unnin í einrúmi því rannsakandi er ekki einn í heiminum, samfélagið hefur áhrif á starfið ekki 
síður en skólasamfélagið, nemendur, foreldrar, samstarfsfólk og hefðir og venjur (Pithouse 

o.fl., 2009, bls. 45). Starfstengd sjálfsrýni gerir mér kleift að taka mér stöðu rannsakanda og 
horfa yfir starf mitt og starfsferil í heildina og sjá hvernig reynslan hefur þróað mig og breytt 

sem kennara í samvinnu við aðra kennara, nemendur og skólasamfélagið allt (Cochran-Smith, 

2003, bls. 7-8). 

Í starfstengdri sjálfsrýni er rannsakandinn bæði í hlutverki rannsakanda og 

rannsóknarefnis, hann býr yfir vitneskju um starf sitt sem enginn annar hefur og á sama tíma 

er hann að horfa á sjálfan sig og starfshætti sína á gagnrýninn hátt í þeim tilgangi að safna 

gögnum til að kortleggja starf sitt og starfsferil eins og hann er og á sama tíma þróa sig sem 

fagmanneskju (Svanborg R. Jónsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Karen Rut Gísladóttir, 2018, 

bls. 206). 

Í starfstengdri sjálfsrýni skoðar rannsakandi starf sitt til að sjá hvort hann sé í raun og veru 
að starfa eins og hann vill starfa, hvort starfið byggi í raun og veru á viðhorfum hans og gildum 

og hvort hann starfi í raun og veru eftir þeim fræðum sem hann ætlaði sér að starfa eftir. 
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Starfstengd sjálfsrýni snýst um að bæta starfið, að breyta sér í þá átt að það gagnist nemendum 

og skólasamfélaginu öllu (LaBoskey,2004, bls. 820-821). 

Í starfstengdri sjálfsrýni eins og öðrum rannsóknum þarf rannsakandi að byggja rannsókn 
sína upp með gögnum og í þessari rannsókn þar sem ég fór yfir starfsferil minn frá árinu 2004 

til ársins 2020 og skoðaði hvernig fagleg starfskenning mín hefur þróast og breyst á þessum 

tíma spiluðu sögurnar mínar byggðar á minni og minningum stórt hlutverk við gagnasöfnunina. 
Það er mikilvægt hverri rannsókn að öll gögn séu trúverðug og áreiðanleg, að lesandi trúi því 

sem hann les (Craig, 2009, bls. 21-22). Til þess að gera mitt besta til að tryggja trúverðugleika 

þessarar rannsóknar þá lýsi ég því ítarlega hvernig gögnum var safnað og hvernig ég vann úr 
þeim (Feldman, 2003, bls. 27-28). 

3.1.2 Vinna með minni og sjálfsviðtöl 

Til þess að breyta minningum og minni í trúverðug og áreiðanleg gögn studdist ég við aðferðir 

við vinnu með minni og minningar. Ég notaði þau gögn sem ég átti í fórum mínum sem kveikjur 
til að virkja minningarnar sem tengdust þessum gögnum og þannig náði ég fram 

frásögnum/sögum sem vörpuðu ljósi á starf mitt, skoðanir og gildi. Þessar frásagnir/sögur 

skoðaði ég svo og endurskrifaði með tilliti til þeirrar vitneskju sem ég hef núna, ég skoðaði 
hvað vantaði inn í þessar minningar, hvað hugsaði ég ekki út í þá en gerði nú þegar ég las þær 

yfir, ég skoðaði líka hvort og þá hvaða áhrif þessar frásagnir/sögur hafa haft á starf mitt í 

gegnum tíðina (Mitchell og Weber, 1999, bls. 65-67). Þessar frásagnir/sögur notaði ég svo til 
þess að búa til spurningar sem ég notaði í svokölluðum sjálfsviðtölum. Sjálfsviðtöl eru 

fjölbreytt, algeng eru bæði viðtöl þar sem rannsakandi fær gagnrýninn vin til að taka við sig 
viðtalið og einnig þar sem rannsakandi les spurningar og svarar þeim svo sjálfur. 

Í viðtölum sem gagnrýninn vinur tekur getur hann spurt rannsakanda annarra eða fleiri 

spurninga ef hann skilur rannsakanda ekki til fulls, þannig er gagnrýni vinurinn í raun 

samstarfsaðili rannsakanda og hjálpar honum að ná fram niðurstöðum og eykur skilning hans 

(Meskin, Singh og van der Walt, 2014, bls. 9). Það getur verið gagnlegt fyrir rannsakanda að 

taka upp viðtalið því þá getur hann horft á það eftir á og tekið eftir ýmsu sem hann spáði ekki 

í þegar viðtalið átti sér stað, hann getur meðal annars skoðað látbragð sitt og raddbeitingu og 

þannig séð hvort mismunandi spurningar hafi mismunandi áhrif á hann án þess að hann hafi 

gert sér grein fyrir því á meðan á viðtalinu stóð (Masinga, 2012, bls. 127). 

Í viðtölum sem rannsakandi tekur við sjálfan sig byrjar hann á því að ímynda sér hvaða 
spurninga hann myndi spyrja viðmælanda sem væri með sömu reynslu eða bakgrunn og hann 

hefur og þannig fundið út hverju hann vill gjarnan ná fram með viðtalinu. Hann útbýr svo 
spurningar og tekur viðtal við sjálfan sig (Singh, 2012, bls. 98). Rannsakandi getur valið að skrifa 

svörin en betra getur verið að taka svörin upp þannig að hægt sé að láta málstrauminn flæða 



28 

án þess að þurfa að hugsa of mikið um það hvað er verið að segja eða hvaða orð er 

nákvæmlega verið að nota. Þá er heldur ekkert mál að taka hlé þegar rannsakanda rekur í 

vörðurnar eða ef einhver truflun verður. Með því að taka upp viðtalið getur rannsakandi í raun 
fylgst með ferlinu sem hann sjálfur sem viðmælandi gengur í gegnum við að byrja að muna 

eftir einhverju yfir í það að fullmóta svar sitt, ferli sem allir ganga í gegnum þegar þeir tala en 

gera sér ekki endilega grein fyrir (Allett o.fl., 2011, bls. 4-5). 

3.2 Þátttakendur 
Þar sem þetta er starfstengd sjálfsrýni þá var ég eini þátttakandinn í þessari rannsókn, ég naut 
þó aðstoðar frá nokkrum aðilum sem ræddu við mig um frásagnir mínar og minningabrot, 

flestir þeirra voru fyrrverandi og núverandi samstarfsfólk sem sýndi áhuga á að lesa frásagnir 

mínar og minningarbrot og ræða við mig. Þessar umræður notaði ég svo við ígrundun mína 
þegar ég las textana yfir aftur. Ég ræddi rannsóknaraðferðina við alla þá sem sýndu því hinn 

minnsta áhuga að vilja hlusta og hafa skoðun á aðferðinni, það kom í ljós að fáir höfðu heyrt 

um starfstengda sjálfsrýni en sáu flestir strax mikilvægi hennar og sýndu nokkrir áhuga á að fá 
að fylgjast með áfram. Gagnrýnir vinir spurðu spurninganna sem ég þurfti að fá svör við til að 
komast áfram með hugsanaferlið sem svona rannsókn er. 

3.3 Gögn 
Í þessum kafla fjalla ég um gögnin mín, hvaða gögnum ég safnaði og hvernig ásamt því að fjalla 

um gagnagreininguna. 

3.3.1 Gagnaöflun 

Gögnin mín eru fyrst og fremst mín saga, þau varpa ljósi á það sem ég hef gert í kennslunni og 

út frá þeim get ég lagt línurnar fyrir það hvert ég stefni til framtíðar, þau varpa ljósi á 

raunveruleika minn sem kennari á 21. öldinni í samfélagi mikilla breytinga. Ég skoða sjálfa mig 

til þess að átta mig betur á mínum viðhorfum og því hvernig ég hugsa (Hafþór Guðjónsson, 

2019). Það er ekki markmið mitt með þessari rannsókn að finna sannleikann. Markmiðið er að 

skilja hvernig fagleg starfskenning mín hefur þróast á þessum tíma sem rannsóknin nær til. 

Það er mikilvægt að gögnin sem ég safna séu fjölbreytt, þau þurfa að gefa góða mynd af og 

varpa ljósi á þá þróun sem hefur orðið á faglegri starfskenningu minni þegar þau eru greind 

með rannsóknarspurningar, markmið og tilgang rannsóknar í huga (Hafdís Guðjónsdóttir, 
2011, bls. 2-3). 

Ég byrjaði á að gera hugarkort til þess að gera mér grein fyrir hvaða gögn ég átti í fórum 
mínum, ég skipti hugarkortunum upp eftir skólum og hugtökum og þá fór ég að velta því fyrir 

mér hvort ekki væri best að skipuleggja gögnin eftir tímabilum til þess að halda betur utan um 
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gagnasöfnunina, ég ákvað að setja upp tímalínu og var að því loknu með þrjú tímabil á blaði 

en þegar ég fór að safna gögnunum og byrja að greina þau sá ég að það var ekki nóg svo 

tímabilunum fjölgaði og ég endaði með fimm tímabil. 

Ég fór í gegnum hvert tímabil fyrir sig og skoðaði alls konar hluti og gögn sem ég átti eins 

og áfangalýsingar, námsáætlanir, verkefnalýsingar og fyrirmæli úr öllum áföngum sem ég hef 

kennt. Ég átti líka alls konar verkefnahugmyndir, dæmi um möguleg viðfangsefni og annað slíkt 
sem ég rýndi í. Ég skoðaði allar vinnudagbækur, kynningar sem ég hef haldið, punkta frá 

ráðstefnum og námskeiðum, ljósmyndir sem ég átti í fórum mínum frá skólastarfinu og afrit af 

viðtölum sem hafa verið tekin við mig, þar á meðal langt viðtal sem var tekið vegna 
meistaraverkefnis sem skrifað var um fyrstu árin í FSN og fékk heimild höfundar til að nota 

svörin mín. Ég fann líka alls konar efni um nýja námskrá og undirbúningsfundi, upplýsingafundi 

og annað slíkt tengt þeirri vinnu. Ég skoðaði heimasíður skólanna og greinar svæðisblaða til að 
sjá hvort þar væri eitthvað sem mögulega kæmi að gagni. Ég fann líka nokkurn fjölda 

mastersritgerða sem hafa verið skrifaðar um mismunandi þætti í starfsemi FSN ásamt því að 

sjálfsögðu að safna þeim fræðigreinum sem skrifaðar hafa verið um starfsemina. Ég sótti líka 
fyrstu úttektir sem Mennta- og menningarmálaráðuneyti lét gera á starfsemi bæði FSN og 
MTR. Hér að neðan fjalla ég nánar um hvernig ég skipulagði gagnaöflunina og hvaða gögnum 

ég safnaði. 

3.3.1.1 Tímabil 

Þegar ég fór að skoða kennsluferilinn minn sá ég að gróflega væri hægt að skipta honum upp 

í fimm tímabil sem hér má sjá ásamt þeim gögnum sem ég átti tengdum þessum tímabilum: 

1. 2004-2008: Kennsla í FSN, fyrstu árin í kennslu og kennsluréttindanámi. Gögn: 
Dagbækur, blogg, blaðagreinar, verkefnalýsingar, áfangalýsingar og námsefni. 
Verkefni úr kennsluréttindanámi ásamt verkefnaúrlausnum og glósum. 

2. 2008-2010: Kennsla við MA og FSN, vinna með nýja námskrá. Gögn: Dagbækur, blogg, 
verkefnalýsingar, áfangalýsingar og námsefni. Ýmist efni tengt nýrri námskrá og 
innleiðingarpælingum. 

3. 2010-2014: Kennsla í MTR, kennt eftir nýrri námskrá. Gögn: Dagbækur, blogg, 
blaðagreinar, verkefnalýsingar, áfangalýsingar og námsefni. Alls konar efni tengt vinnu 
við nýja námskrá og útfærslu. 

4. 2014-2016: Námsleyfi í 2 ár, Danmörk, Grænland, Ísland. Gögn: Dagbækur, efni úr 
mastersnámi, glósur, greinar og verkefni ásamt úrlausnum. 

5. 2016-2020: Kennsla í MTR. Gögn: Dagbækur, verkefnalýsingar, áfangalýsingar og 
námsefni. 
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Það væri hægt að nota önnur tímabil, styttri eða lengri en þessi skipting fylgir þeim 

meginbreytingum sem ég hef farið í gegnum í starfinu og veitir góðan ramma fyrir 

gagnasöfnunina. 

3.3.1.2 Hugarkort 

Hugarkort hjálpa einstaklingi að sjá fyrir sér eigin þekkingu og skilning og þannig skipuleggja 

eða endurskipuleggja sig og ná fókus á það sem er og hver næstu mögulegu skref eru. 
Hugarkortin eru eins konar leiðarvísir á eigin hugsanir, sýna hvað tengist og hvað gæti tengst, 

þau geta þannig hjálpað einstaklingi að sjá fyrir nýjar leiðir og möguleika og skapa þannig 

grundvöll fyrir einstaklinginn að skilja og útskýra hugmyndir sínar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 
bls. 31-32) 

Til þess að gera mér grein fyrir hvaða gögn ég gæti notað og hvar þau væru byrjaði ég á að 
gera hugarkort (myndir 1-6). Ég byrjaði á að setja skammstöfun skólanna þriggja á sitt hverja 

örkina (FSN, MA, MTR), fjórðu örkina merkti ég gögnum, þá fimmtu nýrri námskrá og sú sjötta 
fékk heitið fagleg starfskenning. Að því loknu fann ég alla lituðu pennana mína og kveikti á 

tónlist (sem hjálpar mér að útiloka umhverfið og fókusera) og svo byrjaði ég að skrifa á 

arkirnar, án þess að hugsa of mikið um hvað ég væri að skrifa. Ég byrjaði ekki á einni örk og 
kláraði hana áður en ég tók næstu fyrir heldur skipti ég milli þeirra og skrifaði alls konar 

stikkorð og í raun allt mögulegt sem mér datt í hug tengt efninu. 

 

Mynd 1. Hugarkort: FSN gagnaöflun 
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Mynd 2. Hugarkort: MA gagnaöflun 

 

 

Mynd 3. Hugarkort: MTR gagnaöflun 

Það tók mislangan tíma að gera hugarkortin fyrir skólana þrjá (mynd 1-3), það er langt síðan 

ég byrjaði í FSN og minningarnar voru lengi að koma upp að yfirborðinu þannig að ég greip 
reglulega í það hugarkort til að bæta einhverju við eftir því sem ég mundi meira. 
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Mynd 4. Hugarkort: Ný námskrá gagnaöflun 

Ný námskrá (mynd 4) er eitthvað sem ég hef eytt ótrúlega löngum tíma í að skoða og tala um 

síðan árið 2008. Það hefur farið ómældur tími í þessa vinnu og ég uppgötvaði að mér fannst 
námskrárvinnan bæði áhugaverð og spennandi. 

 

Mynd 5. Hugarkort: Gögn gagnaöflun 
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Hugarkortið fyrir gögn (mynd 5) varð eins og stór minnismiði þar sem ég skrifaði á einn stað 

lista yfir öll möguleg gögn og staðsetningu þeirra sem mér datt í hug. Þar eru líka nokkrir 

punktar um hvernig sé best að nálgast gögnin, til minnis fyrir mig. 

 

Mynd 6. Hugarkort: Fagleg starfskenning gagnaöflun 

Uppáhalds hugarkortið mitt var það sem fjallaði um Faglega starfskenningu (mynd 6), það 
fannst mér bæði skemmtilegast að gera og einfaldast, það var lítið mál að fylla örkina mér 

fannst ég fyllast eldmóð við það. Þegar ég var búin með öll sex hugarkortin lagði ég þau til 

hliðar í dálítinn tíma. Þegar ég skoðaði þau aftur las ég þau í gegn til þess að sjá hvað það var í 

raun og veru sem kom fram. Á meðan ég las þau yfir punktaði ég hjá mér stikkorð um hvaða 

efni kom fram í hugarkortunum og hvar hægt væri að nálgast það. Hugarkortin hjálpuðu mér 

þannig að ná fókus í því hvað ég ætlaði að skoða og hvar væri best að byrja að leita gagna. 

3.3.1.3 Rannsóknardagbók 

Í rannsóknardagbók skráir rannsakandi það sem hann hugsar, spáir í, upplifir eða dettur í hug, 

sumir skrifa þetta í sögu/frásagnarformi, aðrir punkta hjá sér stikkorð og enn aðrir teikna í sína 

rannsóknardagbók og auðvitað eru sumir sem blanda þessu öllu saman. Rannsakandi skráir 

þannig ekki bara það sem hann sér eða upplifir heldur líka tilfinningar sínar og hugsanir um 

rannsóknarefnið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 5). Fyrir rannsakanda sem er að rannsaka 

eigið starf er mikilvægt að skrá allt sem hann sér og upplifir sem og ígrundun sína á því til þess 

að búa til gögn til að nota í rannsókninni (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3). 
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Það að skrifa sögur/frásagnir gefur rannsakanda rými til að setja sig inn í aðstæðurnar sem 

sagan/frásögnin sprettur úr, þeir lýsa því sem þeir sjá og upplifa á persónulegan hátt. Þessar 

sögur/frásagnir eru óformlegar og ekki fullmótaður texti og jafnvel ekki í samhengi við neitt 
annað sem rannsakandi hefur skrifað en í skjóli rannsóknardagbókarinnar þá má það (Pithouse 

o.fl., 2009, bls. 49). 

Ég ákvað í upphafi þessarar rannsóknar að það hentaði mér best að hafa 
rannsóknardagbókina í rafrænu formi, ég vinn þannig að ég er alltaf með síma eða tölvu við 

hendina og þannig í góðri aðstöðu að skrifa í rannsóknardagbókina stóran hluta dagsins. Ég 

hafði áður haldið rannsóknardagbók í textaskjali en fannst ég glata yfirsýn eftir nokkrar vikur 
þannig að ég ákvað að nota forritið Onenote til þess að halda utan um rannsóknardagbókina í 

þetta skipti, í Onenote er einfalt að skipta í yfir- og undirkafla og auðvelt að halda yfirsýn yfir 

það sem skrifað er. 

Ég byrjaði að skrifa í rannsóknardagbókina strax og ég byrjaði að undirbúa vinnuna við 

rannsóknaráætlunina til þess að halda utan um allt ferlið frá upphafi. Ég ákvað í byrjun að 

skrifa allt sem mér datt í hug, hvort sem það var jákvætt eða neikvætt, skipti rannsóknina máli 

eða ekki og þannig hef ég á þessum mánuðum skrifað mig í gegnum alls konar hluti og 
hugsanir, ég skrifaði í raun allar hugsanir og pælingar varðandi lífið og tilveruna sem og 

rannsóknina, efni sem ég var að lesa, eitthvað sem einhver sagði eða bara hvað sem var, mest 

af þessu skrifaði ég í kafla sem heitir Hugarflaumur. 

Ég var með sér kafla í rannsóknardagbókinni þar sem ég hélt utan um það sem ég skrifaði 

til leiðbeinenda í mánudagspóstum, það sem ég skrifaði um miðvikudagsfundina, það sem ég 
skrifaði á MÚS-miðana (miði úr skólastofu) í lok hvers fundar ásamt því að skrifa um gögnin og 

gagnasöfnunina og gagnagreininguna, bæði ígrundun og þær hugsanir sem gögnin kveiktu hjá 
mér. Ég skrifaði einnig allar sögurnar mínar þar kaflaskipt eftir tímabilum eða stikkorðum. 
Rannsóknardagbókin inniheldur þannig í raun allar upplýsingar um bæði gagnaöflunina og 

gagnagreininguna og var mér gríðarlega mikilvæg í gegnum allt ferlið sem þessi rannsókn var. 

3.3.1.4 Lestrardagbók 

Í upphafi átti einn kafli rannsóknardagbókarinnar að vera lestrardagbók þar sem ég gæti haldið 
utan um allar greinarnar og bókarkaflana sem ég las, það kom fljótt í ljós að það hentaði mér 

ekki að skrifa slíka lestrardagbók á tölvu og því skrifaði ég hana í hefðbundnar 

pappírsminnisbækur. Í lestrardagbókina skrifaði ég ekki bara um það sem vakti athygli mína í 
greinunum heldur líka hvað ég gæti lært af textanum, hvað ég þyrfti að skoða betur og hvernig 

ég gæti tengt þessa grein eða hugmynd við mig og mitt starf. Alla áhugaverða punkta úr 
lestrardagbókinni færði ég yfir í rannsóknardagbókina eftir á til þess að hafa þær ígrundanir 

og hugmyndir líka þar sem auðveldara væri að fletta þeim upp. 
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3.3.1.5 Samræður 

Í samræðum kennara á milli koma fram mörg sjónarhorn á menntun, kennslu, kennsluaðferðir, 

námsmat og ýmisleg annað. Reynslusögur reyndari kennara geta hjálpað þeim sem 
reynsluminni eru að kynnast starfinu betur og öðlast sjálfstraust í því ásamt því að kynnast 

hugtökum og aðferðum sem gagnleg eru. Það að skrá niður hugmyndir og aðferðir er vísir að 

gögnum og getur stutt rannsakanda í rannsókn sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9). Það 
er mikilvægt fyrir kennara að geta talað við aðra kennara um kennsluna, um skilning sinn og 

skoðanir á námi og kennslu, skipst á hugmyndum um aðferðir og fræði og þannig ígrundað 

starfið og jafnvel fengið nýjar hugmyndir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 31). Reynsla 
kennara er í raun einkaeign hans og falin öðrum nema að hann ræði hana við aðra og segi frá 

því sem hann gerir og af hverju, þannig verður reynsla hans sameign og getur stutt aðra 

kennara í starfi sínu (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2). 

Ég nýtti mér samstarfsfólk mitt bæði fyrrverandi og núverandi til þess að ræða við um 
gögnin mín í gegnum allt rannsóknarferlið, bæði til þess að fá staðfestingu á minningum 

mínum en einnig til þess að fá annað sjónarhorn á þá atburði sem ég hafði skrifað um. Ég talaði 

einnig við útvalda aðila sem ekki hafa unnið í framhaldsskólum til þess að fá annað sjónarhorn 
á efnið, sjónarhorn þess sem stendur fyrir utan hjálpaði mér að skerpa fókusinn og sjá atburði 

nýjum augum. Það var mér nauðsynlegt að eiga nokkra góða gagnrýna vini sem spurðu út í 

rannsóknina, ekki endilega til að ræða um efnið heldur til þess að halda mér við efnið. Ég fékk 
útvalda gagnrýna vini til að taka við mig stutt viðtöl með spurningum sem ég hafði útbúið fyrir 

fram. Að vissu leyti var það mjög gagnlegt en eftir á fannst mér vanta ítrekunarspurningar sem 
hefðu fengið mig til að dýpka mig um efnið og ígrunda sum svörin betur, það vantaði ef til vill 

dýpri þekkingu spyrjenda á málefninu. Samræður SvaKaHafs hópsins voru gríðarlega 

mikilvægur vettvangur til þess að ræða fræðin og aðferðina og án þeirra hefði sá hluti verið 

mun erfiðari. Í raun notaði ég hvert tækifæri sem ég fann til þess að ræða um rannsóknina í 
heild eða að hluta við hvern þann sem hlusta vildi og fannst það hjálpa mér mikið að þurfa að 

útskýra fræðin og aðferðafræðina. 

3.3.1.6 Ýmis gögn sem ég átti 

Eftir að ég gerði hugarkortin (myndir 1-6) fór ég að safna saman öllum þeim gögnum sem ég 
átti í fórum mínum og komst að því að í raun átti ég miklu meira en ég hafði haldið. Ég átti allar 

áfangalýsingar, kennsluáætlanir, verkefni og verkefnalýsingar ásamt fyrirmælum og alls konar 

góðum ráðum og ábendingum um ítarefni. Ég átti líka allar vinnudagbækur frá upphafi 
kennsluferils og þar voru punktar um fundi og námskeið ásamt ýmiss konar punktum og 

glósum frá ráðstefnum sem ég hef farið á í gegnum tíðina, alls konar upplýsingar úr 

námskrárvinnunni 2008-2010 og allar þær kynningar sem ég hef haldið um kennsluna og 
kennsluaðferðirnar mínar. Ég átti líka alls konar greinar, fréttatilkynningar, ljósmyndir og viðtöl 
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sem tekin hafa verið við mig, annars vegar vegna mastersritgerðar um fyrstu árin í FSN og hins 

vegar B.Ed. ritgerðar um starfsánægju þar sem ég hafði fengið heimild höfundar til að nota 

eigin svör ef ég þyrfti þess einhvern tíma. 

Á netinu var svo hægt að nálgast þó nokkurn fjölda meistaraverkefna sem skrifuð hafa 

verið um Fjölbrautaskóla Snæfellinga og ýmiss konar fræðigreinar sem skrifaðar hafa verið í 

gegnum árin. Einnig sótti ég fyrstu úttektir sem Mennta- og menningarmálaráðuneyti lét gera 
á starfi bæði Fjölbrautaskóla Snæfellinga og Menntaskólans á Tröllaskaga. 

3.3.2 Gagnagreining 

Í fyrsta skrefi gagnagreiningar byrjaði ég á að raða öllum þeim gögnum sem ég var búin að 

safna á tímabilin þrjú og sjá hvernig þau pössuðu inn, þetta var gríðarlegt magn gagna og til 

þess að vera viss um að ég væri á réttri leið gerði ég aftur hugarkort svipuð þeim sem ég gerði 

í upphafi gagnaöflunar en í þetta skipti skipulagði ég þau öðruvísi og flokkaði atriði innan hvers 

hugarkorts og ég byrjaði á einu korti og kláraði það áður en ég byrjaði á því næsta, þannig að 
ég var meðvitaðri um efnið þegar ég gerði hvert kort fyrir sig en ég var í fyrra skiptið: 

 

Mynd 7. Hugarkort: FSN gagnagreining 
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Mynd 8. Hugarkort: MA gagnagreining 

 

 

Mynd 9. Hugarkort: MTR gagnagreining 

Þegar ég skoðaði hugarkortið fyrir Menntaskólann á Tröllaskaga áttaði ég mig á því að það 

vantaði fleiri tímabil í flokkunina hjá mér, ég fór í námsleyfi í tvö ár (2014-2016) og þegar ég 
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fór í gegnum gögnin tengd árunum 2010-2019 skiptust þau mestmegnis upp í tvo hluta, fyrir 

og eftir námsleyfi. Því bætti ég inn tveimur tímabilum, námsleyfi og MTR frá 2016. Í öðru skrefi 

gagnagreiningarinnar endurraðaði ég gögnunum á hin nýju tímabil og að því loknu las ég yfir 
hvert tímabil fyrir sig og merkti við þau atvik eða atburði sem tengdust faglegri starfskenningu 

minni og flokkaði gögnin í þrjá meginflokka: Fræði, framkvæmd og siðfræði. Að því loknu gerði 

ég hugarkort fyrir faglega starfskenningu mína: 

 

Mynd 10. Hugarkort: Fagleg starfskenning gagnagreining 

Ég skipti hugarkortinu í tvennt, öðrum megin skrifaði ég niður allt sem komið hafði fram í 

gögnunum sem væri hægt að túlka sem ráð frá mér til annarra kennara, þessar setningar sýna 

hvernig ég nálgast kennslustarfið og skoðun mína á ýmsum atriðum tengdum kennslunni. 

Hinum megin skrifaði ég niður þá kennslufræði og aðferðir sem komu fram í hugarkortunum 

og þar með gögnunum mínum. Þannig náði ég yfirsýn bæði yfir siðfræðihluta faglegrar 
starfskenningar og framkvæmda- og fræðihlutann. 

Í þriðja skiptið lagði ég alla punkta og hugarkort til hliðar og las yfir gögnin mín aftur, eitt 
tímabil í einu og skrifaði niður áhugaverða punkta, það sem mér datt í hug og spurningar sem 

mig vantaði svör við. Þessar spurningar voru bæði varðandi eitthvað sem þurfti að skoða betur 
en líka spurningar sem ég myndi vilja spyrja einhvern í minni stöðu að ef ég hefði tækifæri til 

þess. Þetta skref var mjög skemmtilegt og ég horfði á gögnin á algerlega nýjan hátt og kom 
auga á nokkur atvik sem höfðu haft áhrif á mig án þess að ég hefði tekið eftir þeim við fyrri 

yfirlestra. Að lokum, í fjórðu umferð gagnagreiningarinnar las ég gögnin mín þvert á tímabil en 
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í undirflokkunum, framkvæmd, fræði og siðfræði. Við að lesa undirflokkana svona þvert á 

tímabil tók ég eftir rauðum þræði í hverjum flokki fyrir sig, ég sá hvernig ég tileinka mér oftast 

fræði og prufa þau svo í kennslunni og ég sá hvernig sú siðfræði sem ég byggi kennslu og 
framkomu mína gagnvart nemendum á hefur kannski ekki breyst í grundvallaratriðum en 

skerpst og mótast með reynslunni. 

Þrátt fyrir að það væri í raun ekkert í gögnunum sem kom mér á óvart í greiningarferlinu 
voru ýmis smáatriði sem ég hafði gleymt varðandi fyrstu árin í kennslunni sem var bæði gaman 

og gagnlegt að rifja upp. Það kom mér samt verulega á óvart hversu persónulega ég tók minni 

eigin starfstengdu sjálfsrýni. Á köflum fannst mér ég vera að gagnrýna sjálfa mig og það 
reyndist mér stundum erfitt en þá hjálpaði aðferðafræðin mér að ná fjarlægð frá gögnunum 

og þá vann ég með frásagnirnar mínar og sögur í 3. persónu. 

3.4 Siðferðileg atriði 
Í þessari rannsókn vann ég ekki með persónugreinanleg gögn, þetta er mitt ferli og mín 

upplifun. Stærstur hluti gagnanna var í minni eigu fyrir og önnur gögn voru aðgengileg á 

vefnum. Eitt viðtal, sem tekið var við mig fyrir aðra rannsókn, fékk ég heimild höfundar til að 
nota. Samræður mínar við núverandi og fyrrverandi samstarfsfólk mitt hef ég ekki notað í 

ritgerðina heldur hef ég unnið með mín viðbrögð og þannig ígrundað efni samtalanna og 

þýðingu þeirra fyrir mig. Ég uppfylli því kröfur um siðferðileg viðmið rannsókna sem fram koma 
m.a. í reglum Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (2014) um að enginn beri skaða af rannsókn 

eða að hún hafi neikvæðar afleiðingar fyrir þátttakendur. 
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4 Niðurstöðukaflinn 

Þessi kafli greinir frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, hann skiptist í sex meginkafla, 
tímabilin fimm sem nefnd voru í aðferðakafla og samantekt í lokin. Hver meginkafli skiptist í 

mismarga undirkafla eftir umfjöllunarefni. 

4.1 Fyrstu skrefin í kennslu 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga hóf störf í fyrsta skipti haustið 2004, ég hafði aldrei kennt í 

framhaldsskóla áður og aðeins tvö ár í grunnskóla og var því byrjandi í kennslustarfinu: „Þegar 

ég byrjaði í FSN vissi ég ekkert um kennslu og ekkert í raun um kennslufræði nema það sem 
hafði haft áhrif á mig sem nemandi“ (rannsóknardagbók). Tekin var ákvörðun um það áður en 

skólinn byrjaði að námið skyldi fara fram í gegnum kennsluumsjónarkerfið Angel og að 

nemendur ættu að geta fylgst með námsframvindu sinni þar. Einnig var ákveðið fyrir fram að 
í stað þess að hafa hefðbundna stundaskrá (hver áfangi ætti sinn fjölda af kennslustundum, 

ákveðið út frá einingafjölda) væri tímunum skipt upp í kennslustundir og verkefnatíma. Þannig 

átti að skapa rými í stundaskrá fyrir nemendur til að taka ábyrgð á náminu og skipuleggja sig 
eftir þörfum og verkefnum hvers áfanga þá vikuna. Nemendur voru í jafn mörgum tímum og 

venjulega en hluti þeirra var ekki helgaður ákveðnu fagi heldur áttu nemendur að velja 

verkefnatíma hjá þeim kennara sem þau þurftu aðstoð frá. Þegar ég var sjálf í 
Menntaskólanum á Egilsstöðum voru svipaðir tímar sem þar voru kallaðir stoðtímar þannig að 

ég þekkti hugsunina á bak við og fannst þetta góð leið til þess að fá nemendur til að skipuleggja 

sig og leggja mat á það hvar þau væru sjálfbjarga í verkefnum og hvar þau þyrftu aðstoð. 

4.1.1 Grunnurinn lagður 

Í júní 2004 var haldið námskeið fyrir verðandi starfsfólk skólans, námskeiðið fór fram á 

bókasafni Grundarfjarðarbæjar þar sem enn var verið að byggja húsnæði skólans og því ekki 

hægt að vera þar. Á þetta námskeið mættu allir þeir kennarar og aðrir starfsmenn sem búið 
var að ráða á þessum tíma, fyrir utan kennara og stjórnendur voru það húsvörður, 

námsráðgjafi og skrifstofustjóri sem einnig sá um bókhald. Húsvörðurinn stoppaði stutt á 

námskeiðinu því hann var á fullu í nýbyggingunni og námsráðgjafi sinnti viðtölum við þá 

nemendur sem höfðu sótt um skólavist við skólann. Á námskeiðinu var farið yfir nokkur 

grunnatriði sem búið var að ákveða fyrir fram, skóladagatal, val á kennsluumsjónarkerfi og 

áherslu á notkun upplýsingatækni í öllu skólastarfi. Þó nokkur hluti af námskeiðinu var 

tæknikennsla, farið yfir alls konar forrit og tækni sem gæti komið að gagni og þar sem ekkert 

okkar hafði kennt í gegnum kennsluumsjónarkerfi áður var hópurinn þjálfaður í notkun þess. 

Það voru einnig ýmsar kynningar á mismunandi aðferðum sem hægt væri að styðjast við eða 
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væri gaman að prufa, ásamt því að ræða áfangagerð, áfangalýsingar og ýmiss konar hagnýt 

atriði fyrir skólabyrjun: 

Val á kennsluháttum var nokkuð frjálst en við áttum að íhuga fjölbreytta 
kennsluhætti og notast við aðferðir sem styddu nemendur og fengju þau til að 

vinna með efnið og taka ábyrgð á námi sínu, learning by doing var sagt aftur og 

aftur. Við máttum ráða því hvort við værum með lokapróf eða ekki en lögð áhersla 
á að við skyldum nota símat svo nemendur gætu byggt upp einkunnina sína yfir 

önnina. (Rannsóknardagbók) 

Með því að halda námskeið áður en skólinn tók til starfa var hópurinn slípaður saman og fékk 

kynningu á ýmsum hugtökum til þess að tryggja sameiginlegan skilning á þeim. Tæknikennslan 

á námskeiðinu fór að hluta til fyrir ofan garð og neðan hjá mér í upphafi: „Okkur var bætt inn 

í hópspjall á MSN til að ræða þetta og ég skildi ekki hvernig MSN virkaði í raun. Ég náði alls ekki 

að fylgjast með hver sagði hvað og hvað þá að svara“ (rannsóknardagbók). Ég var afskaplega 
lítil tæknimanneskja áður en ég hóf störf við skólann og notaði t.d. ekki tölvupóst nema 

tilneydd þannig að það var margt að læra og tileinka sér í upphafi. Ég hafði aldrei skoðað 

kennsluumsjónarkerfi áður og hvað þá myndað mér skoðun á því hvernig best væri að setja 
fram efni þar en ég var nokkuð fljót að sjá möguleika í kerfinu og hvernig væri hægt að nýta 

það en ekki bara nota. 

Við vorum nokkur sem höfðum litla eða enga kennslureynslu í upphafi og svo voru aðrir 
sem höfðu kennt í þó nokkurn tíma og mikill tími á fundum og milli kennslustunda fór í að 

aðstoða eða leita sér aðstoðar, ekki bara á tæknimálum heldur nánast öllu því sem snéri að 
kennslunni, samskiptum við nemendur eða mætingarskráningu í Innu: „Þurfti að spyrja hvar 

ég merkti við í Innu, var sko alveg búin að gleyma því“ (rannsóknardagbók). Umræða um 
kennslu og mismunandi kennsluaðferðir fyllti mikið og jafnvel það mikið að skólameistari 
ákvað að helga heilan fund umræðunni um það hvernig maður stýrði vinnunni en léti hana 

ekki yfirtaka lífið: 

Fundurinn fór allur í umræðu um mikilvægi þess að fylgjast með vinnutímanum 
sínum, það gæti jafnvel verið sniðugt að prufa í nokkra daga að skrá hann niður til 

að átta sig á því hvað maður er eiginlega að vinna marga klukkutíma. Svo eitthvað 
sem maður þarf að skoða, samt dálítið erfitt að skrá tíma þegar maður fær meira 
að segja góðar hugmyndir í röðinni í búðinni. (Rannsóknardagbók) 

Hópurinn var mjög samhentur í að læra nýja hluti og hjálpast að við að komast yfir þær 
hindranir sem urðu á veginum. Skólahúsnæðið var ekki fullklárað þegar kennsla hófst svo við 

sátum þröngt og eina vinnuaðstaða kennara í upphafi var við matarborðið á kaffistofunni svo 
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það var mikil nánd og enginn sat einn úti í horni í vinnuherbergi. Það voru ekki bara kennarar 

sem sátu þétt, það var kennsla í öllum þeim rýmum sem voru tilbúin við upphaf skólans, hvort 

sem það var áætlað vinnurými fyrir kennara, félagsaðstaða nemenda, líkamsræktarsalur eða 
bókasafnshornið. Í frímínútum og eyðum sátu nemendur og lærðu eða spjölluðu í anddyrinu 

og á göngum: „Við vorum stundum þrír hópar í rými sem átti að verða líkamsrækt skólans, 

þröngt mega sáttir sitja og allt það!“ (rannsóknardagbók). Þessir fyrstu mánuðir voru góð 
æfing í þolinmæði og allir þurftu að læra að taka tillit og tala lágt, ekki bara nemendur heldur 

líka við kennararnir en við vorum öll í sama liði í þessu verkefni: „Áberandi að allir voru glaðir 

og tilbúnir að leggja á sig þrengslin þessa fyrstu önn vitandi það að matsalurinn og 

aðalkennslurýmið yrðu opnuð í janúar“ (rannsóknardagbók). 

Fyrstu árin í starfi FSN voru kennararnir samtaka í því að læra nýja hluti saman, mikið var 

af sameiginlegum námskeiðum eða fyrirlestrum um ýmislegt efni sem nýttist heildinni eða 
a.m.k. meirihlutanum í starfinu, þannig var sameiginlegur skilningur á aðferðum og hugtökum 

tryggður og hægt að ræða um útfærslumöguleika sameiginlega á sameiginlegum fundum. 

Kennarahópurinn þróaðist saman í svipaða átt þó að hann hafi farið mishratt og af mismiklum 
áhuga þá passaði þessi aðferðafræði mér mjög vel: 

Ég var svo tilbúin til að verða fræðin og aðferðirnar - að marinerast í öllu þessu 

nýja - kaupa ekki allt en nota það sem hentaði og passaði - prufa alls konar og tína 
út það sem gagnaðist/hjálpaði/virkaði. Það var að vissu leyti eins og ég hefði fengið 
fullt af kubbum og væri að púsla saman minni aðferð, finna hvað hentaði og hvað 

ekki. Það var gaman að koma í vinnuna og vera í vinnunni, bæði vegna samvinnu 
kennara en ekki síst vegna kennslunnar, nýnemarnir þetta árið voru nokkuð stór 

hópur og þau voru lífsglöð og kát. (Rannsóknardagbók) 

Ég ákvað að ég vildi verða kennari og byrjaði í kennsluréttindanáminu við Háskólann á Akureyri 
haustið 2005. Það fylgdi því aukið álag að vera í fullu starfi og í námi en kennslan veitti mér 

vettvang til þess að prófa aðferðirnar og fræðin sem fjallað var um í náminu og ég gat þannig 
gat séð hvernig það virkaði jafnóðum: 

Ég er alveg með það á hreinu að ég hefði ekki viljað fara í þetta nám án þess að 

vera að kenna til að nota hugtök, fræði og aðferðir strax og prufa allt og reyna það 
á eigin skinni. (Rannsóknardagbók) 

Ég hafði líka samstarfsfólk mitt til að spegla mig í og ræða fræðin og það sem ég var að læra 

og fá endurgjöf frá þeim. Mér fannst mjög áhugavert að læra um nám og kennslu, að læra 
eitthvað sem nýttist mér beint í starfinu og færði mér verkfæri til þess að skilja nemendur og 

það hvernig þau lærðu betur. Ég fékk í hendurnar fræði til að skilja starfið mitt og átta mig á 
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því af hverju sumt virkaði og annað ekki. Þessa tvo vetur sem ég var í náminu varð ég kennari 

og áttaði mig á því að þarna var mín hilla í lífinu. Í náminu var reglulega talað um starfskenningu 

okkar og að við þyrftum að vita hvað við vildum og vildum ekki vera sem kennarar og mikilvægi 
þess að við litum á okkur og töluðum um okkur sjálf og samstarfsfólk okkar sem fagmenn: „Það 

að vera fagmaður er að þróast - með nemendur og þeirra velferð í huga“ (rannsóknardagbók). 

Mér fundust bæði þessi hugtök, starfskenning og fagmennska, mjög áhugaverð og tileinkaði 
mér að tala um þau en á sama tíma áttaði ég mig í raun ekki á því hvernig ég gæti þróað eða 

styrkt sjálfa mig samkvæmt þeim: „Til þess að verða betri í starfinu þurfti ég fyrst að læra á 

starfið“ (rannsóknardagbók). 

4.1.2 Hvernig kennari ætlaði ég að verða? 

Þegar ég sótti um starfið við FSN hafði ég ekki velt því fyrir mér hvernig kennari ég vildi verða, 

ég var ekki einu sinni viss um að ég ætlaði að vera þar lengur en bara þennan eina vetur og alls 

ekki velt því fyrir mér hvað mér fyndist rétt eða rangt í kennslu, hélt ég: 

Þegar ég byrjaði í FSN vissi ég ekkert hvað ég væri að fara að gera, aldrei kennt 

áður í framhaldsskóla og ekki komið inn í slíkan síðan ég útskrifaðist. Af einhverri 
ástæðu ákvað ég að ég ætlaði alls ekki að kenna eins og mér var kennt í 

framhaldsskóla og ákvað að sleppa lokaprófum og styðjast frekar við 

símatsverkefni dreifð yfir alla önnina. (Rannsóknardagbók) 

Í raun var hugsun mín bak við það að nota aðrar aðferðir en þær sem ég hafði upplifað sjálf í 

framhaldsskóla að ég hugsaði með mér að það hlyti að vera hægt að gera betur, nemendur 
ættu skilið að ég gerði mitt besta til að skólaganga þeirra yrði áhugaverðari en mín. 

Framhaldsskólaár mín voru á engan hátt erfið, þau voru bara ekki áhugaverð og ég upplifði oft 

að ég væri að „eyða“ tíma og endalaust að læra fyrir próf. 

Þegar ég hugsaði um hvernig kennara ég hafði haft sjálf í framhaldsskóla mundi ég strax 

eftir tveimur sem höfðu fengið mig til að hafa áhuga á efninu af mismunandi ástæðum þó: 

Þessi kennari var merkilegt sambland af einhverjum sem var áhugasamur og á 

sama tíma alveg sama, hann eiginlega gaf skít í það ef maður nennti ekki að sinna 

náminu en var áhugasamur ef maður var það sjálfur. [Nafn samnemanda fjarlægt] 
fannst hann hrikalega ögrandi því hann hunsaði algerlega þá sem ekki voru að læra 

og einbeitti sér að þeim nemendum sem voru að því. Þetta virkaði vel á mig, ég 

fékk frið ef ég vildi frið eða ef ég var að gera eitthvað annað en ef mig vantaði 
aðstoð þá var hún í boði. (Rannsóknardagbók) 
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Það sem hafði mest áhrif á mig varðandi þennan kennara var að hann skammaði aldrei hópinn 

heldur sinnti þeim sem voru að sinna náminu og hunsaði hina. Þetta er eitthvað sem ég reyni 

alltaf að tileinka mér, sinna þeim sem mæta og ekki skamma þau fyrir hin sem ekki mæta. 
Annar kennari sem ég mundi strax eftir hafði sérstaka hæfileika sem kennari til þess að fá allan 

hópinn með sér í verkefni sem mögulega gætu talist óáhugaverð: 

Hann er einn af þessum kennurum sem tókst að fá hópa á sitt band, hann var 
mannlegur og hló hátt og sagði sögur og brandara og plataði okkur til að læra miklu 

meiri málfræði en við hefðum annars gert. Hann sagði okkur líka að við kæmumst 

ekki langt í lífinu ef við værum húmorslaus. (Rannsóknardagbók) 

Mér fannst svo áhrifaríkt að upplifa að þessi kennari fékk alla með sér með því að hvetja okkur 

til að drífa af þá hluta námsefnisins sem okkur þóttu ekki skemmtilegir og fá okkur til þess að 

halda að meiri tími færi þar með í aðra hluta námsefnisins. Í raun og veru plataði hann okkur 

til að læra málfræði með því að vera jákvæður og mannlegur. Þessir tveir ásamt fleiri 
kennurum höfðu jákvæð áhrif á það hvernig kennari mig langaði til að vera og hvernig ég vildi 

koma fram við nemendur mína og til að byrja með í kennslunni einbeitti ég mér að því að finna 

þessi jákvæðu dæmi til að hjálpa mér við að þróa mig í starfinu. 

Meirihluta minnar eigin skólagöngu, bæði í grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla, var ég 

vön þeirri uppröðun í skólastofunni að kennari átti sitt borð fyrir framan töfluna og nemendur 
sátu í röðum sem snéru að töflunni þannig að í raun var kennarinn miðpunktur rýmisins og öll 
athygli átti að vera á honum. Kennarinn talaði og nemendur lærðu, kennari hélt fyrirlestur og 

nemendur glósuðu. Kennslurýmið í FSN bauð ekki upp á þessa uppröðun, þar voru ekki 
veggfastar töflur, engin kennaraborð og nemendaborðum raðað upp í eyjar eða ferninga í 

rýminu og þannig var kennarinn ekki sjálfkrafa miðpunktur athyglinnar. Við kennararnir sátum 
við hlið nemenda í rýminu eftir því hvar við vorum að aðstoða. Mér fannst þessi uppröðun 
skemmtileg og mér fannst ég tengjast nemendum í augnhæð, við vorum samverkafólk á sömu 

leið með sömu markmið: „Þetta var öðruvísi tenging en ég mundi eftir sjálf úr skóla - kannski 
virkaði hún bara öðruvísi því nú var ég kennarinn???“ (rannsóknardagbók). Vegna 
uppröðunarinnar kom það fyrir að gestir sáu ekki kennarann í hópnum þegar þeir horfðu yfir 

salinn. Rýmið var stór hluti af því að ég valdi þær aðferðir sem ég valdi, það hentaði ekki að 
vera með fyrirlestra frá töflu eins og ég hafði sjálf upplifað í framhaldsskóla. Í stað þess að 
segja nemendum hvað þau ættu að gera og í hvaða röð þá gaf ég þeim rými til þess að 

skipuleggja sig sjálf eftir fyrirmælunum í Angel og tala saman um verkefnin. Það var mjög 
gaman að sjá þau læra að hjálpast að og styðja hvert annað í náminu, þau lærðu að spyrja 

hvert annað áður en þau spurðu mig: 
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Vá ég vildi að ég hefði lært svona samvinnu þegar ég var í skóla, í mínum huga var 

hópverkefni það allra versta, refsing kennarans!! Mínir nemendur voru ekki 

endilega í hópverkefni en þau unnu saman, þau nýttu hæfileika og kunnáttu hvers 
annars og ég vildi að ég hefði lært þessi vinnubrögð áður en ég varð stúdent. 

(Rannsóknardagbók) 

4.1.3 Hvernig kennari var ég í upphafi? 

Aðalkennslurými skólans bauð ekki upp á hefðbundna kennslu og í stað þess að berjast gegn 

því ákvað ég að skipuleggja kennsluna út frá því. Ég setti greinargóð fyrirmæli í Angel og gekk 

svo á milli nemenda og aðstoðaði þau þar sem þau strönduðu í námsefninu, hvert fyrir sig eða 
í minni hópum: „Ég var ekki miðpunktur stofunnar heldur gekk ég á milli og spjallaði hér og 

þar, miklu skemmtilegra að hvetja og veita aðstoð heldur en að messa yfir þeim“ 

(rannsóknardagbók). 

Fyrstu annirnar notaði ég kennslubækur og málfræðihefti í kennslunni og í Angel voru 
nokkur stærri verkefni og öll fyrirmæli og aðrar upplýsingar til nemenda, t.d. hvað ætti að gera 

í bókunum og hvenær því ætti að vera lokið: „Kennslubækurnar voru kannski dálítið eins og 

hækjur, ég var ekki viss um hvað væri hægt að kenna þannig að ég studdi mig við þær til að 
byrja með“ (rannsóknardagbók). Eftir því sem ég öðlaðist meiri reynslu fannst mér bækurnar 

stýra efni áfangans um of og að verkefnin í þeim væru ekki nógu áhugaverð fyrir nemendur. 

Því valdi ég smám saman að hætta að nota kennslubækurnar og fann frekar efni á netinu og 
bjó til verkefni úr því. Þetta var mikil vinna á meðan á því stóð en gaf mér tækifæri til þess að 

sníða námsefnið betur að mismunandi hópum, velja texta sem hentuðu nemendum eða 
aðstæðum í samfélaginu hverju sinni. Í kennsluumsjónarkerfinu var hægt að gera alls konar 
verkefni, bæði skrifleg og gagnvirk og eftir því sem ég lærði meira á kerfið jókst fjölbreytni 

þeirra: „Ég bjó til svo mikið af alls konar mismunandi verkefnum þegar ég hætti með bækurnar. 

Sum klikkuðu auðvitað algerlega en önnur voru mjög góð og nýttust aftur næst þegar ég 
kenndi áfangann“ (rannsóknardagbók). Mikilvægasti lærdómur minn í þessari verkefnagerð og 

kennslunni í gegnum kennsluumsjónarkerfi (þar sem ekkert virkaði ef netið klikkaði) var að 

hafa alltaf plan B, vera alltaf undirbúin undir að eitthvað fari úrskeiðis, virki ekki eins og ætlast 
var til eða mislukkist algerlega. Stundum var ekkert að gera nema bara hlæja aðeins, 

viðurkenna mistökin, endurskipuleggja og halda svo bara áfram, hafa húmor fyrir sjálfum sér. 

Opna rýmið fór mjög misjafnlega í nemendur og það var gaman að fylgjast með því að þau 
lærðu að taka tillit til hinna hópanna og voru ekki með ólæti því það gæti truflað aðra. Að 

sjálfsögðu heyrðist í þeim og stundum var beinlínis hávaði í stóra rýminu og það hentaði alls 

ekki öllum. Sem betur fer var skólinn settur upp þannig að þar voru „róleg“ horn eða krókar 

sem var hægt að setjast í til að lesa eða fá smá næði og nemendur nýttu sér það frá upphafi. 
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Sumir nemendur áttu erfitt með opna rýmið þegar kom að því að flytja kynningar og þá var 

hægt að bóka lokaða kennslustofu, fyrir suma var það samt ekki nóg: 

Í dag hvíslaði nemandi kynninguna sína að mér á meðan hún sýndi mér glærurnar 
á tölvuskjánum, við vorum út í horni undir tröppunum því hún gat ekki hugsað sér 

að neinn sæi glærurnar hennar og það eru jú gluggar úr salnum inn í lokuðu stofuna 

sem ég hafði bókað og þá gæti einhver séð að hún þyrði ekki að vera frammi að 
kynna, úti í horni værum við bara eins og ég væri að hjálpa henni. 

(Rannsóknardagbók) 

4.2 Et ben i hver lejr 
Árið 2008 fór ég að kenna við Menntaskólann á Akureyri ásamt því að fjarkenna við FSN. Í raun 

voru þetta gerólíkir skólar, í MA var hefðbundin kennsla, kennt frá töflu og nemendur unnu 
sömu verkefni á sama tíma. Í FSN kenndi ég í gegnum kennsluumsjónarkerfi eftir svipuðum 

aðferðum og ég hafði gert seinustu fjögur ár, nemendur fengu ákveðin verkefni til þess að 

vinna á viku og skipulögðu sjálf í hvaða röð þau gerðu verkefnin. 

4.2.1 Palla fannst hann stundum einn í heiminum 

Menntaskólinn á Akureyri hafði fengið tveggja ára styrk til þess að vinna að því að innleiða nýja 

skólanámskrá eftir nýjum lögum um framhaldsskóla frá árinu 2008 og að því var unnið frá 

haustinu 2008, kennsla hófst eftir nýrri skólanámskrá í fyrsta bekk haustið 2010. Það voru alls 
konar fundir tengdir þessari vinnu báða veturna sem ég vann þar. Til að byrja með voru fundir 

sem snérust um hugtaka- og orðaskilning og oft á tíðum voru þeir fundir ruglingslegir því það 
var ekki sameiginlegur skilningur á hugtökum og þetta gerði suma fundina ruglingslega og 
frekar tilgangslausa: „Fundurinn í dag fór í leikni, hæfni, nei leikni, nei hæfni, nei ég meina [...]“ 

(rannsóknardagbók). Með tímanum öðlaðist hópurinn þó sameiginlegan hugtakaskilning og 

vinnan fór að vera skiljanlegri og skilvirkari. Árið 2009 komu svo drög að Aðalnámskrá 
framhaldsskóla og fleiri upplýsingar til að vinna með. 

Þar sem ég var stödd á Akureyri var ég ekki lengur í sömu aðstöðu til þess að tala við 
kennarahópinn í FSN og þannig læra saman eins og við höfðum gert seinustu árin: „Held ég 

hafi ekki áttað mig á því hversu mikið við spurðum hvert annað og hversu mikill stuðningur 

það var“ (rannsóknardagbók). Að vissu leyti þurfti ég ein að uppfæra kennsluaðferðir mínar til 

að þær pössuðu nýjum fjarkennsluaðstæðum og ég saknaði Angel samtalanna við FSN 

kennarahópinn fljótt. „Af hverju er enginn að gera það sama og ég - mig vantar svo að tala við 

einhvern sem er á sama stað, að hugsa sömu hluti, leysa sömu mál“ (rannsóknardagbók). Á 

sama tíma var ég að kenna í MA þar sem kennslan var hefðbundin og deildarfundir fóru í að 
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ákveða námsefni og yfirferð en ekki að ræða nýjar aðferðir og/eða öðruvísi verkefni, allt í einu 

var ég mjög ein í starfsþróun minni. 

4.2.2 Í faglegri krísu 

Í FSN hafði ég í fjögur ár verið eini kennarinn í námsgrein og skipulagt námsefni og verkefni 

nákvæmlega eins og ég vildi, í þeirri röð sem mér fannst henta best. Það var stundum 

einmanalegt faglega og ég hafði hlakkað til að vera hluti af hóp og vinna saman, deila 
ábyrgðinni og ákvörðunum: 

Ég var allt í einu farin að kenna í áföngum sem miðuðu allir að því að koma 

nemendum í gegnum lokapróf, fá, nokkuð stór verkefni og ekki mikil áhersla á 
vinnuna í tímum nema þá til að tékka við að eitthvað væri búið. 

Áttaði mig á því að ég hafði verið í ótalmörgum svona áföngum í framhaldsskóla 

sjálf og mér líkaði það ekkert sérstaklega vel - reyndar hentaði það mér ágætlega 
að fara bara í próf en ég lagði þá yfirleitt ekki mikinn metnað í vinnu á önninni. 

Ég stóð allt í einu fyrir framan nemendahópa og hugsaði að þau væru í raun að sóa 

tíma sínum fyrir framan mig - þau réðu engu um hvað þau voru að gera, hefð og 
kennarar ákváðu hvaða verkefni voru unnin og hvað kæmi á prófinu. Ég upplifði að 

ég sem kennari réði engu því svona hefðu hlutirnir verið gerðir árum saman og 

svona virkuðu þeir. 
Ég hélt að það væri einfaldara að fara að vinna með öðrum, að vera ekki eini 

kennarinn í faginu, ég hafði ekki áttað mig á því hverju ég væri að fórna. 

(Rannsóknardagbók) 

Þarna áttaði ég mig í raun á því að ég væri með skýra faglega starfskenningu og að ég væri að 

vinna gegn henni. Ég var að kenna í skóla sem notaði aðferðafræði sem ég var ekki sammála 

og uppsetning innan áfanga var alls ekki eins og ég hefði viljað. Þetta var ekki eitthvað sem ég 

sá strax heldur gerðist það yfir ákveðið tímabil og það tók mig nokkurn tíma að átta mig á því 

hvað væri í raun að trufla mig. Ég var orðin kennari sem ég vildi ekki vera: 

Það var alls ekki það sem ég bjóst við að vera þar - ég hélt að það væri skref upp á 

við í virðingunni en í raun var það skref niður á við í fagmennskunni að vissu leyti. 

Erfitt að hafa ekkert say í því hvernig áfangar voru kenndir, að undirgangast 

skipulag annarra og eiga að starfa eftir starfskenningu annarra eða a.m.k. gegn 

minni. (Rannsóknardagbók) 

Með tímanum varð erfiðara að starfa gegn faglegri starfskenningu minni og á öðru 
prófatímabilinu átti ég mjög erfitt með að sjá það jákvæða við lokapróf: 
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Af hverju sjá þau það ekki? 

Af hverju kaupa aðrir ekki það sem ég veit? 

Af hverju kaupa þau ekki að þau séu að gera það besta fyrir nemendur - hvernig 
getur einhver í alvöru - fúlustu alvöru trúað því að lokapróf skili einhverju gagnlegu 

til nemenda? (Rannsóknardagbók) 

Ég var komin í andstöðu við sjálfa mig, var komin í hlutverk sem ég ætlaði aldrei í og fannst 
það frekar flókið. Á sama tíma var ég að kenna við FSN. Í raun var þetta fjarkennsla en ég hitti 

nemendur í hverjum áfanga u.þ.b. einu sinni í viku í gegnum fjarfundabúnað og þannig var 

þetta frekar sambland af stað- og fjarkennslu. Þrátt fyrir að það væri gaman að hitta nemendur 

svona og ræða við þau í rauntíma, augliti til auglitis var langt á milli okkar: 

Ég sakna þess að hlera nemendur, ekki af því að maður sé í raun að hlera þau en 

þegar maður er á staðnum heyrir maður hitt og þetta þegar þau gleyma því að 

maður sé á staðnum og þannig kynnist maður mismunandi persónuleikum þeirra, 
ég kynnist nýjum nemendum minna í gegnum fjarfundabúnað en þegar ég er á 

staðnum. Allt persónulegt verður fjarlægara. (Rannsóknardagbók) 

Þannig að þrátt fyrir að vera með nemendum einu sinni í viku á netinu fannst mér ég vera að 
missa af því að vera með þeim, sitja við borð með þeim og hlusta á þau mala um hitt og þetta, 

kynnast þeim í raun og veru. Þetta voru nánast allt nemendur sem ég hafði kennt áður þannig 

að ég þekkti þau nokkuð vel en seinna árið voru mun fleiri nemendur sem ég hafði aldrei kennt 
í staðkennslu, ég þekkti þau mun minna og persónulega tengingin var mun minni: 

Kannski var þetta af því að ég var í raun ekki fjarkennari í huganum - náði ekki alveg 

utan um fjarkennslufræðin í huganum og hugsaði í raun alla kennslu sem 

staðkennslu - það eina sem ég þekkti fram að þeim tímapunkti. Fjarkennsla í 
mínum huga var líkari gamla bréfaskólanum og það sem ég var að gera var eitthvað 

allt annað en það. (Rannsóknardagbók) 

Ég var þannig líka komin í hlutverk sem ég var í raun ekki viss um að ég vildi, í kennslunni í FSN, 
mig vantaði fræðileg samtöl við samstarfsfólk og fleiri í kringum mig að takast á við sömu hluti. 

Ég var faglega einmana. 

4.2.3 Að gera eitt og finnast annað eða finnast eitt og gera annað 

Eftir að hafa notað allt öðruvísi kennsluaðferðir í fjögur ár í FSN var erfitt að fara að kenna í 

hefðbundnum skóla eins og MA, kennarinn var miðpunktur í stofunni og allir nemendur snéru 

að honum. Í sumum stofum var meira að segja pallur við töfluna svo það voru enn meiri skil 
milli kennara og nemenda. Ég notaði kennslubækur aftur og við kennararnir vorum með 
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skipulag yfir hversu mikið ætti að fara yfir í hverri viku og hvaða verkefni fylgdu með svo allir 

hópar fylgdust að: 

Að vera uppi á palli, bak við kennaraborð og púlt. 
Próf - þrátt fyrir símat stýra lokapróf allri vinnunni - klára þetta verkefni svo þú sért 

klár í þetta atriði á prófi. 

Að mörgu leyti var þetta einföld kennsla því efnið var ákveðið og hraðinn var 
ákveðinn og yfirferðin var ákveðin, ég þurfti bara að passa inn í kassann - fara inn 

í formið. (Rannsóknardagbók) 

Mér fannst formið erfitt en ég aðlagaði mig og kenndi það efni sem átti að kenna á þeim tíma 

sem átti að nota og undirbjó nemendur mína fyrir lokapróf sem fór líka eftir formúlu um 

hvernig slík próf ættu að vera. „Skrítið að vinna í skóla sem er með fastmótaðar hefðir og 

ekkert gerist nema það sem alltaf hefur verið gert“ (rannsóknardagbók). Það voru líka aðrir 

hlutir sem trufluðu mig eftir að hafa kennt í fjögur ár í glænýju húsnæði í FSN. „Skrítið að vera 
allt í einu í svona eldgömlu húsnæði eftir að hafa verið seinustu 4 ár í öllu glænýju“ 

(rannsóknardagbók). Ég fór á milli bekkja og kenndi sama hlutinn aftur og aftur, sem var mjög 

eðlilegt þar sem ég kenndi mörgum hópum í sama áfanga sem gerði að verkum að mér fannst 
ég vera að endurtaka mig þegar ég kenndi þriðja hópnum sama daginn. Nokkur stór verkefni 

voru unnin yfir önnina sem giltu til einkunnar, en meirihluti verkefna í tímum var 

undirbúningur fyrir stærri verkefni eða undirbúningur fyrir prófið og gilti ekki til lokaeinkunnar. 

Ég var allt í einu orðin fjarkennari í FSN og ég þurfti að uppfæra kennsluna mína til þess að 

hún passaði aðstæðunum. Ég fékk aðgang að fjarfundabúnaði hjá Háskólanum á Akureyri og 
kenndi þannig hverjum hóp í FSN einu sinni í viku en annars fór námið fram í gegnum 

kennsluumsjónarkerfið (Angel fyrra árið og Moodle seinna árið) og MSN (ókeypis 
smáskilaboðaforrit frá Microsoft, Messenger þess tíma) sem var fyrstu árin mikið notað til 
samskipta við nemendur í FSN: 

Sitjandi alein í litlu herbergi í kjallaranum í Þórunnarstræti að bíða eftir því að tækið 
hringi til Grundarfjarðar, allt stillt fyrir fram og miðar að því að ég þurfi ekkert að 
gera nema horfa á skjáinn og muna að ég er spegluð, já og á RISA stórum skjá 

hinum megin, hér er fjarfundabúnaðurinn tengdur við sjónvarp en skjávarpann þar 
svo það er eins gott að vera vel greiddur og í sómasamlegum fötum fyrst maður er 
veggskraut næstu klukkutímana. (Rannsóknardagbók) 

Helstu breytingar sem ég þurfti að hugsa út í voru að tryggja að fyrirmæli væru þannig að þau 
gætu staðið ein, án minna útskýringa og að allt sem ætti að gera væri alveg skýrt. Áður hafði 

ég alltaf þann möguleika að grípa inn í þegar ég hitti nemendur í byrjun vikunnar og uppfæra 
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fyrirmælin ef eitthvað var ekki nógu skýrt. En núna hitti ég þau bara einu sinni í viku í gegnum 

fjarfundabúnað og þá fannst mér að fyrirmælin yrðu að vera skotheld svo að þessi eini tími 

sem við höfðum saman nýttist sem best til að leiðbeina þeim, útskýra eitthvað betur og svara 
spurningum: 

Nemendur haga sér nokkurn veginn eins og ég sé á staðnum, ég þekki þau flest og 

kenndi þeim sumum hverjum seinasta vetur, ætli það sé munur á því og að kenna 
nemendum sem maður þekkir ekkert? Ég tek manntal og ég skamma þau sem eru 

með of mikil læti - alveg eins og venjulega. Nemendur vinna í verkefnum og spyrja 

þegar þau rekast á einhver vandamál, fæst þora að spyrja yfir hópinn þannig að 

þau fá annað hvort hugrakkan vin til að spyrja fyrir sig eða senda mér spurninguna 

á MSN og ég svara henni í gegnum fjarfundabúnaðinn án þess að hópurinn viti hver 

var að spyrja, nákvæmlega eins og að vera í stofunni. (Rannsóknardagbók) 

Annan veturinn kom í ljós að tengingin við nemendur mína í FSN var ekki eins þegar ég þekkti 
nemendur minna, því maður verður að þekkja þau í sjón til að geta kallað á þau. Kennslan var 

samt eins og hún hafði verið þegar ég var á staðnum, vísað á lesefni í Angel/Moodle og 

verkefnin flest unnin í kerfinu og þeim sem ekki voru það (t.d. munnleg verkefni) var flestum 
skilað inn í kerfið. Nemendur unnu þannig jafnt og þétt yfir önnina og gátu fylgst með því hver 

einkunnin þeirra var allan tímann eins og þau höfðu gert þegar ég var á staðnum. Það voru þó 

að sjálfsögðu nokkur verkefni sem ég þurfti að endurhugsa eins og t.d. samtöl sem ég hafði átt 
við nemendur einu sinni á önn: „Munnlegt í dag í gegnum Skype, eitt samtalið endaði í síma 

því netsambandið var of slæmt“ (rannsóknardagbók). Stundum voru það tæknilegir erfiðleikar 

sem urðu til þess að ég þurfti að endurhugsa efni og/eða verkefni. Það gátu verið tölvur sem 

virkuðu ekki, nemendur sem fengu vírus í tölvurnar sínar og gátu því ekki skilað verkefnum, 
hljóðnemar sem klikkuðu eða annað sem krafðist þess að maður endurskipulagði, sýndi 

sveigjanleika og virkjaði plan B: 

Að vakna á fyrsta kennsludegi og komast að því að Moodle serverinn hefði hrunið 
um nóttina og seinasta afrit var tekið fyrir meira en tveimur sólarhringum er ekki 

sérstök skemmtun. Þessa tvo sólarhringa hafði ég sett upp öll verkefni fyrsta 

mánuðinn í 3 áföngum, öll vinnan horfin... ákvað að tapa ekki gleðinni heldur 
fórum við bara í leiki á dönsku. (rannsóknardagbók) 

Ég var að kenna í tveimur skólum á þessum tíma, FSN og MA, þessir skólar voru með ólíkt 

skóladagatal. Kennslan byrjaði seinna í MA og haustönn lauk þar í janúar en í FSN sem byrjaði 
fyrr um haustið lauk henni í desember, þetta lengdi það tímabil sem ég vann með lokamat, 

einkunnir og undirbúning fyrir næstu önn: 
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Helsti ókostur þess að vinna í skólum sem eru með svona ólíkt dagatal er að það 

er aldrei pása - jólaundirbúningur á öðrum staðnum, námsmat og prófadót en full 

kennsla á hinum staðnum í desember - full ferð áfram í janúar á fyrri staðnum og 
rólegheit, prófatíð, yfirseta og prófayfirferð á hinum staðnum. Aldrei sama 

dagskrá, aldrei sami ryþmi. (Rannsóknardagbók) 

Einu sinni til tvisvar á önn fór ég til Grundarfjarðar og var þar í einn til tvo daga þar sem ég 
kenndi tímana mína á staðnum. Á þessum tveimur árum voru þrír skólameistarar við stjórn í 

FSN og það hafði vissulega áhrif á stemminguna á staðnum en það var gott að hitta nemendur 

og samstarfsfólk örstutt en að vissu leyti fannst mér ég verða meiri gestur eftir því sem tíminn 

leið. Ég fann það eftir því sem leið á þessi tvö ár að ég gæti þetta ekki mikið lengur, ég yrði að 

finna mér vinnu þar sem ég væri sátt við það sem ég væri að gera og ég væri á staðnum. 

Þrátt fyrir að þessi ár væru að mörgu leyti erfið fyrir mig er ég þakklát fyrir að hafa upplifað 
hversu miklu máli fagleg starfskenning skiptir mig og ég veit að ég er betri kennari eftir að hafa 

gert mér algerlega grein fyrir því hvað ég vil og get sætt mig við sem kennari og hvað ekki. 

Þessi ár voru líka mikilvæg að vissu leyti: 

Það sem ég græddi á því að kenna við MA var í raun tvennt: 
- Ég glataði minnimáttarkenndinni sem ég hafði stundum fundið gagnvart „stóru, 

gömlu, hefðbundnu“ skólunum. 
- Ég náði að vera með í innleiðingu nýrrar námskrár frá byrjun, jafnvel þó að ég hafi 
ekki alveg tekið hana alvarlega frá byrjun. (Rannsóknardagbók) 

4.3 Einkunnarorð: Frumkvæði - Sköpun - Áræði 
Í mars 2010 var skipaður skólameistari í nýjum framhaldsskóla sem átti að vera í Ólafsfirði og 
þar sem ég þekkti hana bauð ég fram vitneskju mína um nýja námskrá til aðstoðar og að ég 

skyldi hitta hana í Bókval og ræða við hana um mögulegar brautir og annað slíkt sem varð að 

vera tilbúið áður en skólinn skyldi kynntur tilvonandi nemendum og foreldrum þeirra u.þ.b. 
mánuði seinna. Við ræddum nýja námskrá og möguleikana sem í henni fólust í nokkur skipti 

og ég fékk hana til að rökstyðja allar ákvarðanir tengdar brautunum, þá áfanga sem yrðu í boði 

og af hverju, þangað til brautir og námsframboð var orðið nokkuð skýrt. Ég var á þessum tíma 
búin að ákveða að segja upp bæði í FSN og MA og var farin að skoða og sækja um hin ýmsu 

störf hér og þar um landið. Mér fannst mjög spennandi að vera aftur með í að koma nýjum 

framhaldsskóla af stað svo ég ákvað að sækja um þegar auglýst var eftir kennurum í MTR, 
fyrsta skiptið sem ég kom til Ólafsfjarðar var þegar ég fór með umsóknina mína þangað til þess 

að sjá hvar skólinn ætti að vera: 
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Ég ætlaði svo sannarlega ekki að sækja um í MTR, fannst bara gaman að fara í 

gegnum undirbúninginn, rífa kjaft um brautir og áfanga og bera enga ábyrgð. Svo 

fór þetta að vera spurning um hvað, hvar ég ætlaði að vera næsta vetur, mig 
langaði alls ekki að flytja suður svo ég ákvað að slá til og sækja um. Ég hafði aldrei 

komið til Ólafsfjarðar, vissi ekki einu sinni að maður þyrfti að fara í gegnum göng 

þangað en maður getur sko gert allt og búið alls staðar í einn vetur. 
(Rannsóknardagbók) 

4.3.1 Samstaða og þróun 

Bjartan sumardag í seinni hluta júní árið 2010 hittust sjö verðandi kennarar og stjórnendur 
Menntaskólans á Tröllaskaga í UÍÓ húsinu í Ólafsfirði í fyrsta skipti. Þetta var fyrsti 

undirbúningsfundurinn fyrir skólastarf haustsins. Þennan dag var farið yfir ýmsa hluti varðandi 

skólastarfið, það var búið að ákveða að skólinn skyldi starfa eftir lögum um framhaldsskóla frá 

árinu 2008 og að það yrði mikil áhersla á upplýsingatækni, listir og sköpun. Búið var að ákveða 

að nota kennsluumsjónarkerfið Moodle fyrir alla áfanga skólans og að þar kæmu fram allar 

upplýsingar um verkefni og námsefni og þar skyldi flestum ef ekki öllum verkefnum skilað og í 
einkunnabók áfangans gætu nemendur nálgast einkunnir og/eða endurgjöf fyrir öll verkefni. 

Allir áfangar skyldu vera lokaprófslausir og námsmat ætti að vera símat með leiðsagnarmati. 

Einnig var ákveðið að í öllum áföngum skyldi opna ný verkefni á mánudagsmorgni og að 
nemendur hefðu viku til þess að leysa verkefnin í þeirri röð og á þeim tíma sem hentaði þeim 

best og að kennarar mættu ekki veita lengri skilafrest, það væri hlutverk skólameistara. Það 

var líka búið að ákveða að hluti kennslustunda væri vinnutímar en ekki bundnir ákveðnu fagi. 
Nemendum gæfist þannig tækifæri til þess að fá auka aðstoð í þeim fögum þar sem þau þyrftu 

á því að halda og ljúka sem flestum verkefnum í skólanum, að vinnudagur nemenda væri 

þannig að þau mættu í skólann og lærðu og færu svo heim og ættu þá að mestu frí. Þetta var 

sama fyrirkomulag og var í FSN og hafði reynst vel þar. 

Flest höfðum við þó nokkra kennslureynslu en ég var sú eina sem hafði kennt að einhverju 

ráði í gegnum kennsluumsjónarkerfi þannig að ég sýndi nokkra notkunarmöguleika Moodle og 

sýndi mismunandi verkefni sem hægt væri að nota og fór yfir stillingar á einkunnabók. 
Kennarahópurinn var lítill og samtaka í því að læra saman, deila þeim aðferðum sem virkuðu 

og líka því sem ekki virkaði eins vel. Allir voru að læra eitthvað nýtt saman og það var mikil 

þróun í gangi. Sá hluti hópsins sem hafði ekki notað kennsluumsjónarkerfi áður þurfti að læra 
meira en við hin en allir voru samt á leið í sömu átt og höfðu sömu markmið: 

Ótrúlega mikið að gera og mikil þróun! Allir að læra endalaust, stundum fannst 
mér allt ganga frekar hægt, kannski var ég ekki alveg þolinmóð með hinum alltaf - 
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búin að vinna í kennsluumsjónarkerfi í 6 ár og með nýja námskrá í 2 ár og þau ekki. 

(Rannsóknardagbók) 

Það að vera að taka þátt í því að stofna nýjan skóla í annað skipti gerði að ferlið var án efa 
öðruvísi fyrir mig en þau hin. Ég vissi fyrir fram að ákveðin vandamál myndu koma upp og 

stundum upplifði ég mig sem spákonu að segja til um hvað myndi gerast eftir viku eða mánuð 

eða á önn númer tvö. Þrátt fyrir að það væru sex ár síðan FSN tók til starfa voru ákveðin 
viðbrögð hjá nemendahópnum og foreldrum sem fylgdu sama ferli og hafði gerst þar. 

Nemendur voru t.d. mjög áhugasöm í byrjun og meðaleinkunnir voru mjög háar en svo fór 

nýjabrumið af skólanum og aðferðunum og kúrfan jafnaði sig og varð mun „eðlilegri“. 

Nemendur mættu líka mjög vel til að byrja með, sem skýrðist að miklu leyti af því að nemendur 

frá Siglufirði urðu að keyra yfir Lágheiði til að komast til og frá skóla (rúmlega 60 km leið) þar 

sem Héðinsfjarðargöng voru ekki opnuð fyrir umferð fyrr en í október 2010 (eftir að göngin 

voru opnuð urðu rúmlega 15 km á milli staðanna). Samfélagið eða öllu heldur samfélögin í 

kringum skólann voru mjög ánægð með að vera komin með framhaldsskóla á svæðið svo 

unglingarnir þeirra þyrftu ekki lengur að flytja í burtu að loknum grunnskóla svo skólinn naut 

mikillar velvildar og það voru allir af vilja gerðir að styðja og aðstoða starf hans.  

Í hverri viku var klukkutíma kennarafundur og fyrstu annirnar fór stór hluti af tímanum í að 

ræða aðferðafræði, hvað væri hægt að gera, hvað mætti fara betur og hvert við vildum stefna. 
Hópurinn fór yfir málefni saman og allir gátu komið sinni skoðun á framfæri, hvort sem það 
snérist um kennsluna eða erindi til ráðuneytis. Hópurinn var samtaka og tók ákvarðanir saman, 

þannig áttu allir hlutdeild í þeim ákvörðunum sem teknar voru og gátu svarað nemendum eða 
foreldrum á sama hátt þegar þau spurðu út í starf skólans: „Það er leikur að læra saman... 

...svo gaman að vera aftur komin í virkt lærdómssamfélag“ (rannsóknardagbók). Á þessum 
tíma voru ekki margir framhaldsskólar komnir af stað með kennslu eftir nýrri námskrá svo það 
var lítil fagleg umræða um útfærslu í gangi á fundum eða ráðstefnum framhaldsskólakennara. 

Við í MTR vorum því stundum dálítið einmana í því að búa til nýja áfanga og gerðum okkar 
besta til þess að skapa sérstöðu og tala skólann upp við hvert tækifæri. 

4.3.2 Aldrei aftur til baka! 

Mér fannst gott að fara að kenna eftir aðferðum sem ég hafði trú á, að sjá að það sem við 

höfðum talað um og skipulagt á vinnufundum virkaði og að nemendur voru nokkuð snögg að 

tileinka sér vinnubrögðin. Ég fann þarna hvernig fagleg starfskenning mín styrktist og að ég 
gæti aldrei aftur farið að kenna á stað þar sem ég neyddist til að starfa gegn henni. 
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Shit fokk shit hvað það er gott að vera aftur farin að kenna eftir þeim aðferðum 

sem ég hef trú á. Að hætta með þetta djöfulsins prófrugl - aldrei aldrei aldrei aftur. 

(Rannsóknardagbók) 

Ég uppgötvaði það á fyrstu árunum í MTR að ég hafði hæfileika til að skrifa brautar- og 

áfangalýsingar og mér fannst námskrárfræðin bæði áhugaverð og skemmtileg, ég skrifaði á 

þessum fyrstu árum alls konar mismunandi áfangalýsingar og stundum skildi ég varla efni 
áfangans: 

Ráðuneytistungumál er kapituli út af fyrir sig, maður þarf að hugsa á ákveðinn hátt 

til að skilja það en mér finnst það svo áhugavert, væri gaman að gera tilraun til 

þess að sjá hvort hvaða texti sem er gæti verið skrifaður á námskrármáli. 

(Rannsóknardagbók) 

Ég skildi líka ýmis hugtök úr Aðalnámskrá framhaldsskóla á allt annan hátt þegar ég var 

farin að búa til áfanga þar sem ég notaði þessi hugtök: „Þegar maður hugsar um þekkingu, 
leikni og hæfni sem eitthvað sem maður gerir en ekki bara hugtök eða orð á blaði þá meikar 

þetta miklu meiri sens“ (rannsóknardagbók). Eins var það með þrepaskiptingu áfanga: 

1. þrepið - byrjendaáfangi með staðreyndaspurningum. 
2. þrepið - dæmigerður framhaldsskólaáfangi, unnið með staðreyndir og námsefni 

ákveðið af kennara og það útfært til að sýna skilning á efni. 

3. þrepið - kennari ekki eins stýrandi og nemandi þarf að túlka og sýna djúpan 
skilning. (Rannsóknardagbók) 

Eftir því sem ég vann meira með námskrána sá ég fleiri möguleika í henni og hversu mikið 

svigrúm hún veitti skólum til að setja saman alls konar brautir og marka sér sérstöðu. 

Við vorum öll að læra stöðugt, bæði stjórnendur og kennarar og ég fann hversu gott það 
var fyrir mig sem fagmanneskju að vera aftur hluti af virku lærdómssamfélagi, að geta talað 
um fræði og möguleika fram og til baka. Hinn faglegi einmanaleiki var löngu gleymdur og ég 

naut þess að grúska og kenna eins og mér fannst best og skemmtilegast, ég fékk reyndar 
stundum að heyra það frá eldri nemendum sem höfðu verið í öðrum framhaldsskólum áður 
en þau komu til okkar að ég kenndi ekki nóg: 

Í dag var ég klöguð til skólameistara, hún var hlæjandi þegar hún sagði mér að 
nemandi hefði klagað mig fyrir að kenna ekki nóg, ég skrifaði ekki upp á töflu og 

héldi ekki fyrirlestra, ég heimtaði bara að nemendur fyndu svörin sjálf í textunum. 

(Rannsóknardagbók) 
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Þessi nemandi skildi sáttur við skólameistara eftir að hafa fengið útskýringar á aðferðafræðinni 

og því að það væri í raun og veru verið að kenna honum að vera sjálfbjarga í náminu og þurfa 

ekki að bíða eftir því að kennara hentaði að kenna honum og kom seinna og sagðist hafa klagað 
mig og að sér hefði snúist hugur. Það voru fleiri sem þurftu útskýringar á aðferðunum og 

tilgangi þeirra, t.d. foreldrar sem efuðust um að börnin þeirra væru að læra nóg í skólanum 

því það væri lítið sem ekkert heimanám. 

4.3.3 Frelsi í framkvæmd 

Ramminn fyrir kennsluna var alveg skýr frá upphafi, allt námsefni var sett upp í Moodle, þar 

var annað hvort lesefnið eða vísað á það, þar voru öll fyrirmæli og verkefnalýsingar og flestum 
verkefnum var skilað þar. Námsefnið var skipulagt þannig að á mánudagsmorgni opnaðist nýr 

vikupakki sem var opinn fram á sunnudagskvöld, viku seinna. Nemendur gátu því skipulagt sig 

á mánudegi og ákveðið hvernig væri best að skipuleggja vikuna. Það var lögð áhersla á að 

kenna þeim að vinna skipulega og sinna náminu jafnóðum. Það var mætingarskylda í bæði 

fastar kennslustundir og vinnutíma en nemendur réðu því sjálf hjá hvaða kennara þau mættu 

í vinnutíma eftir því í hvaða áfanga þau vantaði aðstoð. „Aðaláskorunin var kannski helst að 
kenna nemendum að vinna verkefni vel og ekki bara klára þau sem fyrst og kenna þeim að 

nota sér vinnutímana til gagns“ (rannsóknardagbók). 

Þar sem við vorum að vinna eftir nýrri námskrá þurfti að gera allar áfangalýsingar og 

skipuleggja allar brautir alveg frá byrjun, þær þurftu að tryggja að nemendur fengju nám sem 
gagnaðist þeim til framtíðar, hvort sem er í áframhaldandi nám eða vinnu. Við unnum þetta 

skipulagsstarf að mestu leyti sem hópur, allir gátu haft skoðun á brautunum og hvað þyrfti að 
vera í boði á hverri braut. Það varð að skipuleggja alla áfanga út frá einingunum því einn hluti 
nýrrar námskrár voru nýjar einingar (lengi vel kallaðar framhaldsskólaeiningar eða f-einingar) 

sem voru reiknaðar út frá þeim tíma sem nemendur áttu að eyða að meðaltali í námsefnið en 

ekki þeim tíma sem kennarar áttu að kenna eins og áður var. Það var mikil vinna sem fór í 
námskrárvinnu, útreikninga á einingum og mismunandi samsetningar brauta fyrstu árin á 

meðan við sniðum vankanta af og breyttum því sem þurfti að breyta. 

Það var ekki skylda að sleppa því að nota kennslubækur en kennarar voru beðnir um að 
hugsa það vel áður en ákveðið væri að láta nemendur kaupa kennslubækur því þau þurftu að 

kaupa tölvu til að geta stundað nám við skólann og það er þó nokkur kostnaður þó svo að það 

bættust ekki við stórar og dýrar bækur í mörgum áföngum líka. Ég ákvað að nota engar 

kennslubækur heldur að gera eins og í FSN og finna efni sem var aðgengilegt á netinu og vinna 

verkefni upp úr því. Ég notaði tónlist og sjónvarpsefni sem hlustunaræfingar og lét nemendur 

lesa alls konar frétta- og afþreyingarefni og útbjó margs konar mismunandi verkefni í Moodle. 

Skipulagið var þannig hjá mér að nemendur unnu mörg lítil verkefni í hverri viku í stað þess að 
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vinna fá stærri verkefni því mér fannst það reynast þeim betur, hélt þeim betur að verki að 

geta klárað og krossað af listanum nokkur verkefni í stað þess að eyða mörgum klukkutímum 

í eitt verkefni til þess að ná að klára það. Sumir nemendur voru mjög óánægðir með þetta 
fyrirkomulag: 

Uppreisn í tíma, nemandi var mjög reiður yfir því að þurfa að vinna 5 verkefni í 

dönsku þegar hann þyrfti bara að gera eitt verkefni í öðru fagi. Ég ákvað að leyfa 
honum að ráða þessu svo ég sagði honum að næstu viku á eftir skyldi ég hafa eitt 

verkefni, sem ég og gerði. 

Í lok næstu viku, eftir að hafa unnið með eitt langt verkefni alla vikuna bað þessi 

nemandi mig vinsamlegast um að hafa fleiri verkefni vikuna á eftir því það væri allt 

of mikið álag að vinna svona stórt og tímafrekt verkefni. (Rannsóknardagbók) 

Fyrstu annirnar voru flestir nemendur staðnemendur og mættu í skólann eftir stundaskrá, það 

voru þó nokkur sem voru með frjálsa mætingu en það voru fáir fjarnemar og aðeins í örfáum 
áföngum. Við unnum samt að því hörðum höndum að gera alla áfanga þannig að hægt væri 

að bjóða upp á þá í fjarnámi innan nokkurra ára. Með önnunum fjölgaði því þeim áföngum 

sem voru í boði fyrir fjarnema en farin var sú leið að hafa bæði stað- og fjarnema saman í 
áföngum í stað þess að bjóða upp á aðskilda fjarnemaáfanga. Þetta var í raun og veru gert til 

þess að tryggja að hægt væri að kenna áfangana, þeir voru fylltir með fjarnemum til að tryggja 

staðnemum kennslu á staðnum. Auðvitað var þetta á sama tíma leið til þess að tryggja 
kennurum starf því án ákveðins fjölda nemenda er ekki hægt að fara af stað með áfanga. 

4.4 Að þora að breyta til, aftur og aftur 
Réttindanámið mitt er ekki á meistarastigi og því fór ég að skoða möguleika á mastersnámi 
árið 2009. Ég var í ríflega fullri vinnu og fann ekki alveg það nám sem mig langaði í en lauk 
þremur áföngum við Háskólann á Akureyri með vinnu. Haustið 2010 lenti ég í bílslysi og þrátt 

fyrir að sleppa mjög vel átti ég við afleiðingar af því í nokkurn tíma og frestaði frekari 
ákvörðunum um nám ótímabundið. Árið 2013 var tekið við mig viðtal fyrir meistararannsókn 
um upphafsárin í FSN og eftir viðtalið spurði rannsakandi mig að því hvort ég væri farin að 

hugsa um að ljúka meistaranáminu eða hvort ég væri búin að koma mér of þægilega fyrir í 
starfinu, hún orðaði ekki spurninguna nákvæmlega svona en þetta var það sem ég í raun heyrði 
og ég fór á fullt að skoða hvað mig langaði að gera, hvað ég vildi læra. Þarna hafði ég í 10 ár 

verið í gríðarlega mikilli vinnu, mikið í gangi og margt að gerast í skólunum sem ég vann í og ég 
var mögulega farin að finna fyrir þreytu gagnvart starfinu, í raun ekki gagnvart kennslunni 

heldur öllu hinu. 



 

57 

Ég ákvað að uppfylla gamlan draum og sótti um og fékk inni í meistaranám í dönsku (Et 

faglig kandidat i dansk) við Syddansk Universitet í Odense. Ég ákvað að láta slag standa og fór 

í launalaust leyfi veturinn 2014-2015 og flutti til Danmerkur. Námið tengdist kennslu ekki 
beinlínis, námskeiðin sem ég var í fyrstu önnina voru mjög bókmenntamiðuð og þrátt fyrir að 

hafa gaman af þeim saknaði ég stundum tengingar við minn veruleika sem kennari. Ég ákvað 

því að velja öðruvísi námskeið næstu önn og stýra því þannig að ég færi í námskeið sem væru 
ekki bara fræðileg heldur líka hagnýt. Veturinn eftir fékk ég námsleyfi og ég var ákveðin í að 

ljúka þessu námi. Í gegnum röð tilviljana fékk ég tækifæri til þess að fara til Sisimiut á 

Grænlandi í rúmlega fjóra mánuði haustið 2015. Ég fékk húsnæði gegn því að kenna aðeins 

bæði í Sisimiut friskole sem var einkarekinn danskur grunnskóli og í Piareersarfiit sem var 

miðstöð sem bæði innihélt atvinnuleysisskrifstofu en einnig skólatilboð fyrir þá nemendur sem 

þurftu að bæta sig til að komast inn í framhaldsskóla. Það var bæði spennandi og skemmtilegt 

að koma til Grænlands og vera þar í svona langan tíma og kynnast bæði landi og þjóð og ekki 

síst tungumáli sem er allt annað en ég hafði áður heyrt: 

Standandi fyrir framan hóp af grænlenskum nemendum sem hlógu að tilraun 

minni til að bera fram sum nöfnin þeirra áttaði ég mig á því að það var nákvæmlega 
þetta sem ég saknaði úr kennslunni - að hlæja með nemendum. 

Á Grænlandi hlær maður mikið, engin illkvittni fólgin í því, ef það er fyndið þá hlæja 

þeir með manni en ekki að. 
Þetta var fyrsti tíminn sem ég var ein með hópinn, sú sem ég átti að fylgja var farin 

á ráðstefnu og ég var með nemendalista og áætlun um hvað ætti að gera í 

tímunum. Ég fékk skrifstofustjórann sem var grænlensk til að fara yfir nöfnin með 

mér svo ég hefði a.m.k. smá hugmynd um hvernig ég ætti að bera þau fram. Flest 
þeirra var gerlegt að bera fram en nokkur voru mjög löng og með fleiri a-i-q en 

maður á að venjast og ég verð að viðurkenna að ég hikstaði aðeins á þeim. 

Ég skrifaði nafnið mitt upp á töflu, hingað til höfðu þau kallað mig Völlu og það 
gekk vel, þau vissu samt öll að ég héti einhverju flóknu íslensku nafni þannig að 

núna skrifaði ég fullt nafn og spurði þau hvort það væri einhver sem treysti sér til 

að reyna að bera það fram, þau hlógu mikið og viðurkenndu að þeirra tilraunir til 
að bera fram Valgerður væru sennilega verri en mínar til að bera fram þeirra nöfn. 

(Rannsóknardagbók) 

Ég ákvað þarna að ég hefði ekkert að gera með að klára námið í Danmörku þegar mig langaði 
til að læra meira um nám og kennslu á Íslandi þannig að ég hafði samband við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fékk upplýsingar um hvernig ég gæti sótt um nám hjá 

þeim og hvaða gögnum ég þyrfti að koma til þeirra með umsókninni. Flækjustigið í svona 
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sendingum er hátt þegar maður sjálfur er staddur á Grænlandi, prófskírteinin í Danmörku og 

umsóknarfrestur í nám á Íslandi er u.þ.b. að verða liðinn en með aðstoð góðs fólks hafðist 

þetta allt og ég fór til Íslands eftir dvöl mína á Grænlandi en ekki til Danmerkur. Í janúar 2016 
byrjaði ég svo í M.Ed. náminu við HÍ og naut þess að læra um íslenskt menntakerfi, nám og 

kennslu og gagnreyndar aðferðir og hlakkaði til að fara og nota það sem ég var að læra í 

kennslunni haustið eftir. 

4.5 Gömul en ný 
Haustið 2016 tók ég aftur til starfa við MTR, það var að mörgu leyti gott en samt ekki alveg 
einfalt. Mér fannst ég á sama tíma vera bæði gömul og ný í starfinu: 

Að koma til baka var stundum skrítið, að vera gamall en í huganum nýr, alls konar 

búið að gerast á staðnum sem ég bæði var með í og samt ekki, líka alls konar búið 
að gerast hjá mér á þessum tíma, ég er ég en samt ný ég. (Rannsóknardagbók) 

Þegar ég kom inn í skólann í fyrsta skiptið þetta haustið fannst mér í smástund ekkert hafa 

breyst, allt leit eins út og það hafði gert. Kennslufyrirkomulagið var eins og það hafði verið og 
skipting námsefnis í vikulotur og strangir skilafrestir, ramminn var í raun og veru allur eins og 
hann hafði verið en þrátt fyrir að það væru engar stórar breytingar fóru nokkrir mánuðir í að 

uppfæra mig varðandi ýmsa ferla, það var t.d. búið að breyta innskráningu í vinnutíma, breyta 
viðtalstímum sem einhver nýr hefði spurt um en ég taldi mig vita og spurði því ekki um. En 

auðvitað líða tvö ár ekki hjá án þess að eitthvað breytist, bæði í skólanum og hjá mér. Nú voru 

t.d. allir áfangar í boði í fjarnámi og nemendum hafði þar með fjölgað þó nokkuð, 
nemendaígildum (sú kennsla sem skóli fær fjármagn til að sinna, 1 nemendaígildi eru 60 

einingar á einu skólaári) hafði líka fjölgað jafnt og þétt. Skólinn var þannig stærri en hann hafði 
verið og þar voru nú kennarar sem höfðu kennt við hann í tvö ár og ég hafði aldrei hitt áður. 
Ég hafði líka breyst, fyrir utan það að hafa búið í þremur löndum og kynnst fullt af fólki á 

þessum tveimur árum var ég komin á þann stað í lífinu að mig langaði til að eiga meira líf utan 
vinnunnar: 

Ég er komin yfir það tímabil í lífinu að ég vilji vinna sem mesta yfirvinnu, mig langar 

bara að sinna kennslunni og eiga í samskiptum við nemendur en ekki fara aftur í 
öll hin verkefnin, þau eru öll skemmtileg en mig langar ekki til að týna mér í vinnu. 
Mig langar að hafa tíma til að gera ekkert án þess að vera alltaf með hugann við 

eitthvert verkefni sem ég á eftir, mig langar til að gera hluti af áhuga og ekki af 
skyldu. (Rannsóknardagbók) 
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Það var mjög gaman að byrja að kenna og skipuleggja áfanga aftur, finna mögulegt efni og 

spá í hvernig verkefni væri hægt að gera úr þessu efni. Ég fann að ég hafði saknað skólans og 

samstarfsfólksins og kennslunnar. Á vissan hátt var eins og ég hefði ekki tekið hlé frá 
kennslunni, ég fór að kenna sömu áfanga og notaði sömu aðferðir þó að ég hafi notað annað 

efni, það var þó áberandi að ég hafði verið í burtu í tvö ár þegar ég horfði yfir nemendahópana 

mína: 

Frekar skrítið að hitta nemendur, fullt af eldri nemendum sem ég þekkti ekki, þau 

sem voru nýnemar seinast þegar ég kenndi þarna höfðu flest útskrifast vorið 2016. 

Það jafnaði reyndar dálítið stöðu nýnema og þeirra eldri í hópum hjá mér að ég 

vissi ekki hvað neinn hét. (Rannsóknardagbók) 

Það var eitt sem kom mér mjög á óvart: „Að kunna að kenna í gegnum kennsluumsjónarkerfi 

en vera búin að glata öllum vinnuhraða“ (rannsóknardagbók). Ég vissi nákvæmlega hvernig 

verkefni ég vildi búa til og hverju ég vildi ná fram en ég var mjög lengi að setja efni upp í Moodle 
og kunni t.d. varla á einkunnabókina lengur þar sem það hafði komið stór uppfærsla á kerfinu 

á meðan ég var í burtu. Þetta var eitthvað sem ég hafði ekki reiknað með en ég notaði mjög 

mikinn tími í innsetningu á efni og uppsetningu verkefna fyrsta veturinn eftir að ég byrjaði 
aftur þannig að stundum fannst mér ég dálítið eins og byrjandi en á sama tíma vissi ég 

nákvæmlega hvað væri hægt að gera í kerfinu og hvernig ég vildi setja verkefni upp. 

4.5.1 Að læra er að kenna öðrum 

Haustið 2016 var nánast allt nám við MTR í boði í fjarnámi, fyrir utan nokkra áfanga þar sem 
meðal annars var unnið með lotukerfi þar sem nemendur þurftu að mæta í ákveðna viðburði, 

t.d. í skíðaferðir útivistaráfanga en undirbúningur ferðar og skipulag átti sér stað í gegnum 

Moodle, allir nemendur í áfanganum mæta svo í loturnar hvort sem þau voru stað- eða 

fjarnemar við skólann. Í langflestum hópum voru bæði stað- og fjarnemar en í nokkrum voru 

bara fjarnemar, það voru t.d. tveir hópar í sama áfanga í dönsku, annar var blandaður en hinn 

hreinn fjarnemahópur. Staðnemar mættu í skólann eftir stundaskrá sem innihélt bæði fastar 

kennslustundir og vinnutíma en fjarnemar mættu aldrei. Í Moodle voru allar upplýsingar, bæði 

um lesefni og verkefni og þar var flestum verkefnum skilað. Í öllum áföngum var stuðst við 

vendikennslu þó að nálgunin væri mismunandi eftir kennurum og áföngum. Stað- og fjarnemar 

höfðu þannig aðgang að sömu upplýsingum og leiðbeiningum en sem bónus fengu staðnemar 

útskýringar frá kennara í kennslustundum. Kennslustundir voru almennt ekki teknar upp en 

margir kennarar gerðu ýmiss konar leiðbeiningamyndbönd fyrir fjarnema þess í stað, 

myndböndin voru sett inn í Moodle þannig að þar höfðu í raun allir nemendur áfangans aðgang 

að þeim þannig að þrátt fyrir veikindi eða aðra fjarveru misstu staðnemar ekki af neinu: 
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Vendikennslan er svo alls konar hjá okkur, hún er í raun regnhlífin yfir allt annað 

sem við gerum, snýst allt um að snúa náminu þannig að nemendur sæki sér 

vitneskju og við kennarar séum til aðstoðar við að leysa verkefni hvort sem það 
eru stað- eða fjarnemar. Ótrúlegt að það séu enn skólar sem nota kennara sem 

fræðara og senda svo nemendur heim að leysa verkefnin. (Rannsóknardagbók) 

Með tímanum var öll tækni tengd fjarkennslu og fjarnámi orðin aðgengilegri og lausnum 
hafði fjölgað mikið síðan árið 2010 þegar skólinn tók til starfa: „Ótrúlegt hvað skjáupptaka er 

orðin lítið mál og aðgengileg öllum“ (rannsóknardagbók). Kennarahópurinn var duglegur að 

læra nýja hluti og deila vitneskjunni á svokölluðum fagfundum sem haldnir voru aðra hverja 

viku, á fagfundum voru tveir til þrír kennarar sem deildu einhverju sem þeir höfðu kynnst, 

prufað eða voru að prufa í kennslunni hjá sér. Stundum sýndi einhver hvernig ákveðinn áfangi 

var settur upp eða sýndi dæmi um verkefni sem höfðu heppnast sérstaklega vel, 

lærdómssamfélagið var þannig enn mjög virkt. Fagfundir voru líka notaðir til að kynna 

áhugaverða fyrirlestra eða ráðstefnur sem einhver í hópnum hafði farið á nýlega eða til þess 

að leita ráða á einhverju varðandi kennsluna. Við notuðum líka mikinn tíma til þess að ræða 

bestu aðferðirnar og þó að við værum ekki að beita nákvæmlega sömu aðferðum var 
grunnurinn sá sami því öll beittum við vendikennslu og lokamarkmið okkar voru þau sömu: Að 

kenna nemendum á þann hátt að það gagnaðist þeim til framtíðar. Á þennan hátt var 

endurmenntun hvers kennara fyrir sig ekki bara hans einkamál heldur nýttist okkur öllum á 
einn eða annan hátt: 

Fagfundir eru svo frábærir, gaman að heyra um hvað er gert á starfsbraut eða 

útivist og heyra um ráðstefnur fyrir þroskaþjálfa eða íþróttakennara. Hægt að 

veiða út alls konar góðar hugmyndir þegar maður hefur aðgang að svona eðal 
endurmenntun aðra hverja viku. (Rannsóknardagbók) 

Kennarar og annað starfsfólk skólans sóttu ýmsar ráðstefnur bæði innanlands og utan og 

kynntu kennsluhætti skólans og aðferðafræði og vöktu þar verðskuldaða athygli. Það eru ekki 
margar þjóðir sem hafa eins mikið frelsi í námskrá framhaldsskóla eins og við hér á Íslandi. Í 

þessum ferðum vorum við ekki bara að kynna okkur og segja frá heldur sóttum við okkur alls 

konar vitneskju og fræði úr ýmsum áttum og öllum skólastigum. Skólinn tók þátt í alls konar 
alþjóðlegum verkefnum, bæði með nemendum og án til þess að læra og fræðast um 

aðferðafræði annarra og eins til þess að sýna nemendum aðra menningarheima og kynna þeim 

fjölbreytta siði og þannig auka víðsýni þeirra. 
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4.5.2 Er ég kennari ef ég hitti aldrei nemendur? 

Sem kennari kynnist maður nemendum öðruvísi þegar þau eru í skólanum en þegar þau eru 

fjarnemar og geta í raun verið hvar sem er í heiminum: 

Að hitta nemanda í fyrsta skipti þegar maður tekur í hendina á henni í útskriftinni 

hennar - að vita ýmislegt persónulegt um einhvern sem maður hefur kennt í 

rúmlega ár en hafa aldrei séð eða talað við einstaklinginn er sennilega eitt af því 
skrítnasta við að kenna fjarnemum. (Rannsóknardagbók) 

Það að kenna fjarnemum er í raun allt annað en að vera með nemendur í kennslustofunni fyrir 

framan sig oft í viku, maður kynnist fjarnemum mjög misjafnlega mikið, það er reyndar munur 
á því hvort nemandi tekur allt sitt nám við skólann og ætlar sér að útskrifast frá okkur eða 

hvort þetta er nemandi sem vantar einn eða tvo áfanga sem annað hvort eru ekki í boði í 

heimaskólanum (sá skóli sem nemandi ætlar sér að útskrifast frá, þar sem hann hlýtur 
námsráðgjöf og aðra þjónustu) eða ekki í boði þá önn sem nemandann vantar hann. 

Óhjákvæmilega kynnist maður betur þeim nemendum sem maður kennir fleiri áfanga en þeim 

sem einungis eru í einum áfanga sem maður kennir. Nemendur eru samt mjög misjafnlega 
opnir og sumum finnst ekkert mál að deila persónulegum staðreyndum í verkefnum, ég hef 

t.d. fengið dásamlegt verkefni þar sem nemandi sýndi hvernig hann tókst á við 

hversdagsleikann með fötluðu barni sínu. Á einn eða annan hátt tekur kennari þátt í nokkrum 
mánuðum af lífi nemenda án þess nokkurn tíma að hitta þau augliti til auglitis: 

Sá stelpu sem ég var viss um að ég ætti að þekkja í Kringlunni, var u.þ.b. að mana 
mig upp í að heilsa henni og viðurkenna að ég myndi ekki hvaðan ég þekkti hana 

þegar ég fattaði að þetta var nemandi sem kenndi mér að baka smákökur í 

myndbandi á seinustu önn. (Rannsóknardagbók) 

Staðnemarnir eru yfirleitt yngri en fjarnemarnir og maður tengist þeim allt öðruvísi en 

fjarnemum, þau eru uppteknari af sjálfum sér eins og unglingar eiga að vera og gleyma sér í 

pískri og hlátursköstum frekar en að spá í barnauppeldi eða smákökubakstur. Mín upplifun er 

samt að þau vilja bara upplifa það að við kennararnir séum manneskjur sem sjáum þau sem 

manneskjur. Þau vilja spjalla um allt og ekkert og spá t.d. oft í það hvernig við kennararnir 

höfum ákveðið að verða kennarar: 

Var í kasti í vinnutíma í dag, [nöfn þriggja nemenda fjarlægð] voru að spyrja mig að 

því hvernig ég hefði ákveðið að verða dönskukennari og ég sagði þeim að það hefði 

verið alveg óvart, ég hefði verið á leiðinni í sálfræði þegar ég skipti um skoðun og 
ákvað að fara í dönsku í staðinn, allt í einu þagnar ein þeirra og segir svo mjög 
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alvarlega „shit ætli ég verði þá dönskukennari ef ég hætti við sálfræðina þegar ég 

fer í háskóla“. (Rannsóknardagbók) 

Það eru bæði kostir og gallar við bæði staðnema- og fjarnemakennslu en mér finnst góð 
tilbreyting í því að gera hvort tveggja. Stundum hugsa ég hvort það væri auðveldara að vera 

bara með staðnema eða bara fjarnema. Ég hef ekki komist að neinni niðurstöðu, hef gaman af 

þessari blöndu sem er í MTR en það breytir því ekki að ég held að ég sé að mörgu leyti betri 
staðnemakennari, ég næ góðri tengingu við unglingana og líður vel í kringum þau. Hvort það 

er vegna þess að ég hef í raun meiri reynslu af þeirri kennslu eða eitthvað annað veit ég ekki. 

Maður lærir samt betur og betur að vera fjarkennari og notar alltaf fjölbreyttari aðferðir til 

þess að tengjast fjarnemum á sama hátt og staðnemum: „[...] smám saman fleiri myndbönd 

og útskýringar - flippað meira og meira“ (rannsóknardagbók). 

4.5.3 Fjarframkvæmd 

Frá árinu 2016 voru bæði fjarnemar og staðnemar í öllum áföngum sem ég kenndi í MTR. Það 

kallaði á fínstillingu í kennsluháttum, það varð að vera á hreinu að allar upplýsingar kæmu 

fram í Moodle, að það væri alveg skýrt hvað ætti að gera í hverju verkefni fyrir sig og hvenær 
ætti að skila þeim. Með tímanum fór ég að setja inn stutt myndbönd þar sem ég útskýrði hvert 

verkefni fyrir sig og þannig fengu allir nemendur persónulegri nálgun á verkefnin og auka 

útskýringar, ef það var eitthvað sem var ekki skýrt í verkefnalýsingu útskýrði ég það í 
myndbandinu. Ég notaði skjáupptöku og sýndi t.d. hvernig ætti að fletta upp orðum og finna 

beygingu eða stigbreytingu í orðabók, þýddi erfið orð og fór yfir hvert verkefni fyrir sig, þannig 

hef ég náð betri tengingu við nemendur og eftir að ég fór að hafa vefmyndavélina með mér í 
horninu á öllum myndböndum hættu nemendur að kvarta yfir því að þurfa að taka sjálf sig 

upp í verkefnum, þau sjá mig og þá er í lagi að ég sjái þau: 

 

Mynd 11. Kennslumyndband, útskýra 
hvernig Google Meet virkar 

 

Mynd 12. Kennslumyndband, útskýra 
hvernig á að nota orðabók 

Á mynd 11 má sjá skjáskot úr kennslumyndbandi þar sem ég var að sýna nemendum hvernig 

þau gætu skráð sig inn í fjarkennslustofu áfangans á Google Meet. Á mynd 12 má sjá skjáskot 
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úr myndbandi þar sem ég útskýri hvernig hægt sé að nota Den Danske Ordbog á netinu til þess 

að leysa málfræðiverkefni. Mynd 13 er skjáskot úr myndbandi þar sem ég er að kynna vikuna 

í Moodle, stutt myndband þar sem ég sýni og tala um hvaða verkefni eigi að gera í vikunni og 
hvenær seinasti skilafrestur er, í þessu myndbandi sýni ég ekki inn í verkefni heldur segi 

almennt frá því hvað á að gera og hvernig. Mynd 14 sýnir veruleika kennarans sem gerir mikið 

af myndböndum, beðið eftir því að myndböndin hlaðist inn á Youtube, þar set ég öll 
kennslumyndböndin og stilli þau þannig að bara þeir sem eru með slóðina geti séð þau, slóðina 

set ég svo inn í Moodle. 

 

Mynd 13. Kennslumyndband, útskýra viku í 
Moodle 

 

Mynd 14. Að hlaða kennslumynböndum 
upp á Youtube 

Veturinn 2018-2019 var ég búsett á Vesturlandi og var því eingöngu fjarkennari þann vetur. 
Staðsetning mín breytti engu fyrir fjarnemana mína en staðnemarnir upplifðu sig aðeins 
yfirgefin. Þá prufaði ég mig áfram með að nota svokallaða Nærveru (e. telepresence robot; 

það heiti sem MTR hefur ákveðið að nota) sem ég gat keyrt með um skólann og talað við 

nemendur og mætt í kennslustund: 
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Mynd 15. Ég í Nærveru í vinnunni (Kristín Sigurjónsdóttir, 2019, mynd 15).1 

Á mynd 15 má sjá hvernig ég tek mig út í Nærveru, þarna er ég á vinnufundi kennara. Munurinn 

á því að mæta í Nærveru eða í Zoom eða Skype er að ég sem notandi logga mig inn og er þá 
mætt á staðinn, það þarf enginn að kveikja á tölvu eða svara hringingu frá mér, ég keyri sjálf 
um og tek þannig pláss í stofunni eða við borðið. Í fyrstu skiptin sem ég mætti í nærveru voru 

nemendur feimin, þeim fannst skrítið að tala við vél í stað persónu en eftir nokkur skipti fannst 
þeim þetta ósköp eðlilegt og þau spjölluð við mig í Nærveru alveg eins og þau gerðu þegar ég 
var á staðnum. Mín megin við skjáinn lítur þetta svona út: 

 
1 Skýring. Mynd úr frétt um Menntaskólann á Tröllaskaga af vefmiðlinum Trölli.is. Rétthafi Kristín 
Sigurjónsdóttir samþykkti birtingu. 
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Mynd 16. Ég að kenna gegnum nærveru, á sama tíma í MTR 
og á bókasafni Menntavísindasviðs 

Ég sé fram fyrir mig og niður á hjólin og þannig get ég með örvalyklunum á lyklaborðinu stýrt 

framhjá hlutum sem eru á gólfinu og á sama tíma forðast það að keyra beint á fólk eða hluti. 

Litla myndin sem er neðst hægra megin hjá mér er myndin sem birtist á skjá Nærverunnar og 
í litla hvíta reitinn getur maður sett nafn sitt eða einhvern smá texta sem stendur þá undir 

myndinni á skjánum. 

Veturinn 2019-2020 reyndi mikið á nýsköpun og hraða hugsun í fjarkennslulausnum fyrir 
staðnema því fyrst var leiðindaveður frá því um miðjan desember og fram í mars og þá tók við 

lokun húsnæðis Menntaskólans á Tröllaskaga vegna Covid19. Strax í janúar voru allir kennarar 

farnir að prufa sig áfram með fjarkennslustofur á Google Meet til að koma til móts við 
staðnema sem ekki komust í skólann vegna slæms veðurs. Eftir prufutíma í janúar og febrúar 

reyndi í alvöru á skipulagið þegar húsnæði skólans var lokað í mars því þá fluttist kennslan yfir 

á Google Meet og staðnemar mættu eftir sinni stundaskrá í fjarkennslustofu áfangans þar sem 

kennarinn tók á móti þeim: 



66 

 

Mynd 17. Google Meet kennsla 

Á mynd 17 má sjá mig taka mynd með símanum af skjánum hjá mér af því þegar nemandi hljóp 
frá til að ná í eitthvað til að sýna mér í gegnum Google Meet, þetta var alveg í lok tímans og 

hún vildi aðeins spjalla meira um verkefnið sem hún var að vinna. Svona verður kennslan út 
önnina því kennarar munu ekki mæta í skólahúsnæðið það sem eftir lifir annar. Nemendur 
sem vantar vinnuaðstöðu hafa forgang og fá að mæta í skólann en öll kennslan verður áfram 

á netinu. 

4.5.4 Skóli framtíðar - Hámnám? 

Draumur minn um nám í framtíðinni er að nemendur geti skipulagt námið sitt sjálf út frá 
áhugasviði, að þau stýri hraða og erfiðleikastigi og ráði því í hvaða röð þau taka fögin. Að 

menntun verði meira eins og Netflix eða aðrar streymisveitur þar sem notandi getur valið það 

sem hann hefur áhuga á og horft á heila þáttaröð eða einn og einn þátt í mismunandi 
þáttaröðum - tekið einn áfanga í nokkrum fögum eða heila áfangaröð í einu fagi, byrjað á því 

sem er skemmtilegast eða tekið einn og einn leiðilegan/óáhugaverðan/erfiðan áfanga inn á 

milli þess sem hann hámlærir skemmtilegu/áhugaverðu/einföldu áfangana. Kerfið eins og það 
er núna er allt of einsleitt og nemendur fá alltof mikið eins menntun og í sömu röð, 

brautarlýsingar stýra of miklu. Sumir nemendur neyðast til að sleppa áföngum sem þau gætu 

hugsað sér að taka vegna þess að valið þeirra er fullt en þurfa svo að fara í gegnum röð áfanga 
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sem vekja hjá þeim lítinn áhuga bara af því að þannig er brautin sett upp. Við skólafólkið 

þurfum að muna að við erum að mennta nemendur til framtíðar, fyrir störf sem hafa ekki verið 

búin til ennþá. 

4.6 Samantekt 
16 ár eru ekki langur tími þegar maður horfir á heildarmyndina en það er samt nánast öll ævi 
unglinganna sem ég kenni í dag. Á þessum árum hef ég kennt í framhaldsskóla og horft á 

breytingarnar í samfélaginu endurspeglast í unglingunum. Fyrir 16 árum höfðu alls ekki allir 

unglingar aðgang að tölvu eða internettengingu heima hjá sér. Í FSN voru lánstölvur í boði 
innan skólans svo nemendur gætu sinnt náminu sem krafðist þess að þau notuðu tölvu. Sex 

árum seinna þegar MTR hóf störf voru örfáar lánstölvur keyptar til þess að nemendur gætu 

fengið lánaða tölvu ef þeirra væri biluð eða annað slíkt. Núna eru nánast allir nemendur bæði 
með kraftmikla snjallsíma í höndunum og eiga fartölvu, tæknibyltingin hefur verið mikil á 

þessum 16 árum. Það er þó ekki bara tölvueign nemenda sem hefur breyst, það hefur orðið 

mikil tæknibylting og mun fleiri forrit eru aðgengileg á netinu en voru árið 2004, vafrar eru 
með alls konar viðbætur í boði sem auðvelda t.d. skjáupptöku mikið. Nettengingar eru líka 
almennt orðnar miklu betri og hraðvirkari. 

4.6.1 Hvernig læri ég best og mest 

Þegar gögnin mín eru skoðuð er það áberandi að ég læri mest og best í hóp með öðrum sem 
stefna að sama markmiði, það verður til lærdómssamfélag og það þrælvirkar fyrir mig. Þannig 

hef ég farið í gegnum mesta starfsþróun fyrstu árin í starfi FSN og MTR, ár þar sem var mikið 
að gera, margt að læra og allir samtaka í því að læra sem mest og tala um hlutina. Ég þarf 
samtalið til að bæði heyra hvað aðrir segja en líka til þess að þurfa að orða það sem ég er að 

hugsa. Það að segja frá því sem ég hef lært kennir mér oft mest, kannski af því að til þess að 

geta sagt frá því þarf ég að vera búin að hugsa í marga hringi og sjá fyrir mér leiðir þar sem 
þessi ákveðna aðferð eða efni kemur að gagni og hvernig væri hægt að útfæra það. Mér reynist 

nokkuð auðvelt að hugsa ferli, hvar á að byrja og hvaða leiðir væri hægt að fara, hvar vandamál 

gætu komið fram og hvernig væri hægt að bregðast við þeim og get því auðveldlega skipulagt 
kennslu í gegnum kennsluumsjónarkerfi þar sem gott er að hugsa fyrir sem flestu og reyna að 

sjá fyrir hvað gæti komið upp á. Það er samt mikilvægt að tala um ferlana og uppsetninguna 

og þurfa að útskýra vegna þess að ef samkennari þinn skilur ekki hvað á að gera er það nokkuð 
víst að nemendur strandi líka. Virkt lærdómssamfélag er mér nauðsynlegt til þess að ég þróist 

í starfi. 
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4.6.2 Hvað mér finnst 

Þegar ég skoða gildin mín nú og áður þá eru þau nokkuð lík. Skólinn er fyrir nemendur og við 

kennarar eigum ekki að gera leið þeirra í gegnum skólann erfiðari en hún þarf að vera, við 
erum í vinnu fyrir nemendur og án þeirra væri enginn skóli fyrir okkur að kenna í. 

Námsumhverfið á að vera áhugavert, þægilegt, sanngjarnt og ögrandi, það á að fá nemendur 

til að vilja vita meira og fara lengra og sækja sér vitneskju þegar nauðsyn er. Ég er með á hreinu 
hvernig kennari ég vil vera og hvernig kennari ég vil ekki vera og það finnst mér mikilvægt. 

Nám og kennsla eiga ekki að vera bundin við ákveðið húsnæði eða ákveðinn tíma, nemendur 

eiga misgóða daga og búa á mismunandi stöðum og það verður að vera rými fyrir það í 
skólakerfinu. Umfram allt finnst mér að skólakerfið eigi að gefa pláss fyrir alla nemendur hvort 

sem þau eru góð eða slæm, há eða lág, af einu kyni eða öðru, rík eða fátæk, búsett í bæ eða 

sveit eða hvað sem er annað. Skólinn á að vera fyrir alla þó að allir fái ekki sömu menntun eða 

jafnvel ljúki ekki prófi þá á að vera pláss fyrir þá. Kennarar þurfa að vera sveigjanlegir og geta 

breytt til ef aðstæður í skólanum eða samfélaginu kalla eftir því. Ég finn það og les úr 

gögnunum að þó að ég hafi farið af stað með hugmyndir um að ég vildi verða eins og góðu 
kennararnir sem ég hafði haft sjálf þá virðist ég meira hallast að því nú að forðast það að verða 

eins og slæmu kennararnir sem ég hafði, tíminn breytir því nefnilega hvað er góður kennari en 

slæmt er alltaf slæmt. 

4.6.3 Hvað ég geri 

Kennslan hjá mér hefur breyst mikið síðan árið 2004, frá því að þurfa öryggið frá kennslubókum 

til að hjálpa mér yfir í það að vilja ekki sjá kennslubækur heldur finna allt efni á netinu og sníða 
verkefni að hverjum hóp fyrir sig. Að fara frá því að vera nánast bara með staðnema yfir í að 

vera með meirihlutann fjarnema og núna þessar seinustu vikur ekkert skólahúsnæði. Frá því 

að vera reynslulaus og óörugg gagnvart fagmennsku minni yfir í að hafa reynslu og vera með 

það á hreinu hvernig kennari ég er og hvað ég vil og vil ekki í kennslunni. Með árunum hef ég 

farið í gegnum og nýtt mér nokkuð margar aðferðir við nám og kennslu. Að vissu leyti finnst 

mér lausnaleitarnám, nám í verki og félagsleg hugsmíðahyggja eiga margt sameiginlegt og í 

kennslunni hjá mér hef ég tekið þá hluti úr öllum þessum aðferðum sem mér finnst virka og 

skilið hitt eftir. Ég legg áherslu á að nemendur fái verkefni sem þau þurfa að hugsa um til að 

leysa og reyni að hafa verkefnin þannig að þau ýti aðeins við þeim, læt þau lesa um hluti sem 

eru í tengslum við raunveruleikann og það sem er að gerast á hverjum tíma fyrir sig. Það sem 

gerir mér kleift að sinna stafi mínu í dag eins og ég geri er vendikennslan, það að snúa náminu 
og kennslunni við gerir mér kleift að nýta tímann með nemendum til að aðstoða þau þegar 

þau þurfa aðstoð.  

Stærsta breytingin frá því að ég byrjaði að kenna í framhaldsskóla árið 2004 er gífurleg 
tæknibylting, mun meira aðgengi að alls konar forritum sem auðvelda starfið í gegnum netið. 
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Ekki er ástæða til þess að vera með alls konar rándýr forrit uppsett í tölvunni hjá sér, og þess 

vegna get ég kennt í gegnum símann ef þannig ber undir. Tölvur eru ekki eins dýrar og þær 

voru og miklu kraftmeiri og bjóða þar með upp á fleiri möguleika. Nettengingar eru líka mun 
betri og það er grundvöllur þess að ég geti sinnt starfi mínu nánast hvar sem er. Án kröftugrar 

internettengingar væri starf mitt ekki eins og það er í dag. 
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5 Umræðukaflinn 

Í þessum kafla dreg ég saman helstu niðurstöður og skoða þær í ljósi fræðanna sem ég notaði 
sem undirstöður í þessu verkefni. Tilgangur rannsóknarinnar var að átta mig á því hvernig 

fagleg starfskenning mín hefur þróast, hvað það er sem hefur haft áhrif á hana og þannig gert 

mig að þeim kennara sem ég er í dag. Rannsóknarspurningarnar voru tvær, „Hvernig hefur 

fagleg starfskenning mín sem framhaldsskólakennari á 21. öldinni þróast og mótast?“ og 

„Hvaða atvik eða breytingar á þessum tíma hafa orðið til þess að ég endurskoðaði og uppfærði 

faglega starfskenningu mína?“. 

5.1 Fræðimanneskjan Valgerður 
Ég hafði aldrei íhugað hvernig kennari ætti að vera eða að þeir gætu verið misjafnir þegar ég 

byrjaði að kenna í framhaldsskóla. Ég byrjaði í nýjum skóla þar sem átti að vinna með 
óhefðbundnar aðferðir og því var allur kennarahópurinn að læra saman og úr varð 

lærdómssamfélag þar sem allir voru að læra eitthvað nýtt og deila vitneskju með öðrum. 

Pithouse o.fl. (2009) sýndu fram á að einstaklingar í lærdómssamfélagi kynnist öðruvísi og 
dýpra en ella í gegnum samvinnuna og það átti svo sannarlega við í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

fyrstu árin. Fyrstu önnina var rými af skornum skammti þar sem aðeins var búið að ljúka við 

u.þ.b. helming húsnæðisins þegar skólinn tók til starfa. Vinnuherbergi kennara var notað undir 
kennslu fyrstu önnina og við kennarar sátum því þröngt á kaffistofunni og kynntumst hvert 

öðru vel. Sterkt og virkt lærdómssamfélag eflir fagmennsku þátttakanda og eykur gæði náms 

og kennslu (Fullan og Hargreaves, 2016). Hópurinn þurfti ekki bara að læra að kenna í gegnum 
kennsluumsjónarkerfi heldur voru alls konar kennsluaðferðir, kennsluhættir og ýmiss konar 

fræði nefnd til sögunnar. Allir kennarar prufuðu sig áfram með dreifnám sem er sambland af 
stað- og fjarnámi þar sem báðar aðferðir eru sameinaðar. Úr verður sveigjanleg aðferð sem 
hentar mismunandi hópum nemenda (AlNajdi, 2014). Það var enginn í kennarahópnum 

sérfræðingur í dreifnámi þegar kennslan byrjaði heldur vorum við að læra saman, prufa nýjar 
aðferðir, meta hvernig til tókst og endurskoða aðferðirnar áður en við prufuðum þær aftur. 
Það var nauðsynlegt að mynda lærdómssamfélag og styðja hvert annað í gegnum þessar 

tilraunir okkar. Í gegnum lærdómssamfélagið lærði ég nýgræðingurinn sem þekkti enga 
kennslufræði fyrir um alls konar fræðinga og aðferðir. Það er óhætt að segja að þarna hafi 

svæði mögulegs þroska verið virkjað, þeir getumeiri kenndu þeim sem minna vissu, leiddu þá 

áfram og þannig jókst þroski nýgræðingsins (Vygotsky, 1978). 

Þessi tími styrkti faglega starfskenningu mína, sem er sambland af þekkingu, reynslu og 

viðhorfum kennara á ýmsum þeim atriðum sem koma kennslunni við, t.d. þekking á faginu, 
kennslufræðum, markmiðum með náminu og samskiptum við nemendur (Zembylas 2007). 
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Með aukinni reynslu styrkist hún smám saman og kennarinn verður betri og öruggari í starfi 

sínu. Það er hverjum kennara nauðsynlegt að ræða starf sitt og læra að orða það hvað honum 

finnst og af hverju, þannig skerpir hann faglega starfskenningu sína (Hafdísi Guðjónsdóttir, 
2004). Hópur sem ræðir saman öðlast sameiginlegan orðaforða og orðskilning og áttar sig á 

því hvað hefur áhrif á starfið bæði innan skólans og utan hans. Ég tók virkan þátt í 

lærdómssamfélaginu í FSN og saknaði þess mikið þegar ég vegna flutninga hafði ekki aðgang 
að því hversdagslega. Þegar ég hóf störf við MTR varð ég aftur hluti af virku lærdómssamfélagi, 

þar var munurinn þó sá að var ég ein af þeim sem vissi meira og var ekki lengur nýgræðingur. 

Eftir fyrstu annirnar í MTR var reynsla hópsins orðin það mikil að lærdómssamfélagið fór frá 

því að vera að læra á kerfi yfir í það að skoða mismunandi aðferðir við kennslu og námsmat og 

prufa sig áfram til þess að finna það sem hentaði best. Segja má að þarna hafi hringrás 

útvíkkaðs náms átt sér stað þar sem þátttakendur taka ákvörðun í sameiningu um að prufa 

eitthvað, meta svo árangur að því loknu og endurskoða svo áður en tekin er ákvörðun um 

áframhaldið (Engeström, 2011). Frá þessum tímapunkti hefur lærdómssamfélagið í MTR snúist 

um það að gera alltaf betur og halda áfram að þróast og gera skólann enn betri en hann er. 

5.2 Persónan Valgerður 
Ég hef þá skoðun að nemendur eigi skilið að nám þeirra sé áhugavert að þau læri eitthvað af 
verkefnunum. Ég er svo heppin að ég hef í meira eða minna mæli unnið eftir aðferðum sem 

styðja við þessar hugmyndir mínar seinustu 16 árin. Dewey (1933/2000) leggur áherslu á að 

grundvöllur þess að nemendur læri eitthvað af námsefninu er að þau séu áhugasöm og virk, 
að þau taki þátt og leiti að svörunum og þjálfist í að hugsa sjálf en fái ekki svörin frá 

kennaranum. Grundvöllur lausnaleitarnáms er einmitt að vandamálið (verkefnið) sem 
nemendur eiga að leysa veki áhuga þeirra og að þau sjái tilgang með því að leysa það (Þórunn 
Óskarsdóttir, 2005). Að mínu mati er vendikennsla lausnin á því hvernig hægt sé að virkja 

nemendur og fá þau til þess að taka þátt og leita af svörum. Í vendikennslu snýr kennarinn 
náminu við, nemendur fá aðgang að námsefninu og vitneskju kennarans um efnið í gegnum 
stutt myndbönd eða skrifleg fyrirmæli (Moss, 2017). Þetta efni notar nemandinn til þess að 

leysa verkefnin. Kennarinn í vendikennslu er ekki stjarnan í kennslustofunni heldur er hann 
leiðbeinandi og styður við nemendur og aðstoðar þá þegar þess er þörf. Það er ábyrgð 

nemenda að læra og ábyrgð kennarans að gefa þeim frið til þess. Þannig vinn ég markvisst að 

því að efla sjálfræði nemenda minna, ég sýni þeim virðingu, hvet þau til að setja sér markmið 
og taka ábyrgð á eigin námi og umfram allt treysti ég þeim til að forgangsraða og sinna náminu 

eftir bestu getu (Hafdís Ingvarsdóttir, 2018). 

Sem kennari er það vond lífsreynsla að upplifa það að maður sé að eyða tíma nemenda og 
að þau séu að bíða eftir því að tíminn sé búinn, að önnin fari að klárast eða jafnvel farin að 
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bíða eftir prófinu. Í slíkum aðstæðum áttaði ég mig skýrt og greinilega á því að ég hefði faglega 

starfskenningu og að ég væri að starfa gegn henni. Á þessum tímapunkti hafði ég náð að tengja 

mismunandi hluta faglegrar starfskenningar minnar og áttaði mig á því að siðferðileg gildi mín 
sögðu mér að þetta væru rangar aðferðir og það hafði neikvæð áhrif á starfsánægju mína 

(Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2017). 

Sjálf upplifði ég oftar en einu sinni í framhaldsskóla að finnast ég vera að eyða tímanum í 
að bíða eftir einhverju og mér fannst það ekki góð upplifun. Ég sat og hlustaði og tók við 

þekkingunni sem kennararnir afhentu mér og það er einmitt alls ekki hlutverk kennarans 

samkvæmt hugmyndum félagslega hugsmíðahyggju. Hlutverk kennarans er að fá nemendur 
til þess að ræða saman og í gegnum samræðuna reyna að leysa verkefni, að vinna saman og 

kasta á milli sín hugmyndum að mögulegum lausnum og læra af hvert öðru (Lynch, 2016). 

5.3 Kennarinn Valgerður 
Í upphafi kennslunnar í FSN var stuðst við kenningar Dewey (1933/2000) um nám í verki. Í þeim 

anda áttu nemendur að fá að prufa sig áfram í náminu, takast á við námsefnið, vera virkir og 

velta námsefninu fyrir sér undir stjórn kennara sem ýtir þeim áfram með spurningum sem fá 
þá til að hugsa og velta hlutunum fyrir sér í stað þess að leita bara að svörunum í námsefninu. 

Einnig var horft til félagslegrar hugsmíðahyggju þar sem hlutverk kennara átti að vera að skapa 

hvetjandi umhverfi til náms þar sem nemendur geta byggt nýja þekkingu ofan á fyrri þekkingu 
sína (Lynch, 2016). Kennarinn sem styðst við félagslega hugsmíðahyggju á að vera fagleg 

fyrirmynd og hjálpa nemendum til þess að þróa með sér góð og gagnleg vinnubrögð (Þuríður 

J. Jóhannsdóttir, 2009). Í minni kennslu hef ég lagt áherslu á að nemendur vinni verkefni sem 

vekja áhuga og leitast við að kenna þeim eitthvað sem þau ekki vissu áður, t.d. að þau læri um 
menningu og venjur á sama tíma og þau þjálfa lesskilning og málfræði. Til þess hef ég valið að 

finna ýmiss konar texta og annað efni á netinu og búa til verkefni sem eru sniðin að efninu. 

Ég ákvað það strax frá byrjun að ég vildi ekki vera með lokapróf heldur væru allir áfangar 
hjá mér svokallaðir símatsáfangar. Símat er notað til þess að fylgjast með framgangi nemenda 
í áfanganum, þar sem lagt er mat á t.d. ástundun, þátttöku og öll þau verkefni sem þau leysa 

yfir önnina (Shukla, 2019). Ég hef notað símat frá árinu 2004 og geri enn þann dag í dag, mér 
finnst sanngjarnt að nemendur geti safnað einkunninni sinni jafnt og þétt yfir önnina, að 

verkefnin sem þau leysa viku eftir viku gildi til einkunnar þó að sjálfsögðu gildi þau ekki öll 

mikið. 

Í bæði FSN og MTR hefur hugtakið dreifnám verið notað sem sambland af bæði stað- og 

fjarnámi. Á báðum stöðum eru fjarnemar og nemendur með frjálsa mætingu, í hópum með 

staðnemum. Í dreifnám er bæði staðnámi og fjarnámi blandað saman til þess að koma til móts 

við stærri hóp nemenda (Jóna Pálsdóttir, 2005). Í upphafi starfs hjá MTR var lögð áhersla á 
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lausnaleitarnám þar sem nemendur þurfa að nýta fyrri þekkingu sína til þess að skipuleggja sig 

og ákveða hvaða leið þau ætla að fara til að leysa vandamálið (Kurt, 2020). Það er nauðsynlegt 

að vandamálið tengist einhverju sem nemendur þekkja og tengja við svo þau hafi áhuga á að 
leysa það, einnig verða þau að hafa einhverja kunnáttu á efninu eða því sem þarf til þess að 

leysa vandamálið en það má ekki vera of létt því þá þurfa þau ekki að hafa neitt fyrir því að 

leysa það (Þórunn Óskardóttir, 2005). Einnig var lögð áhersla á leiðsagnarmat þar sem kennari 
veitir nemendum endurgjöf á verkefni sem leiðir þau áfram í gegnum námið og sýnir þeim 

hvernig þau geta uppfyllt markmið áfangans (Black og Wiliam, 1998). Kennari notar 

leiðsagnarmatið til þess að fylgjast með stöðu nemenda yfir önnina, hann notar það líka til 

þess að fá nemendur til þess að skoða hvar þau eru stödd í náminu og hvað þau þurfa að gera 

til þess að ljúka áfanganum með góðum árangri (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Ég nota 

leiðsagnarmat mest þannig að nemendur vinna þematengd verkefni yfir nokkrar vikur og fá þá 

endurgjöf eftir hverja viku til þess að nýta sér í áframhaldandi vinnu með þemað. 

Allir kennarar MTR nota vendikennslu á einn eða annan hátt í áföngunum hjá sér. Í 

vendikennslu er mikilvægt að kennari sé skipulagður og sé búinn að ákveða það fyrir fram 
hvaða efni nemendur eiga að hafa aðgang að og hvernig. Efnið getur verið mjög fjölbreytt, 
myndbönd, hljóðskrár, lesefni eða hvað sem er annað sem nemendur geta notað til þess að 

leysa verkefnin sem fyrir þau eru lögð (Moss, 2017). Ég geri mikið af stuttum myndböndum 
með útskýringum þar sem nemendur fá leiðbeiningar svipaðar þeim sem þau myndu fá ef þau 
væru í kennslustofunni hjá mér fyrir utan allt mögulegt annað efni. Vendikennsla snýst í 

meginatriðum um að nemendur kynni sér námsefnið áður en þau mæta í kennslustund og 
þegar þau svo mæta, vinna þau með verkefnin og geta fengið aðstoð kennara ef þörf er á 

(Brame, 2013). Ég hef verið svo heppin að sem framhaldsskólakennari hef ég unnið í skólum 
þar sem stjórnendur hafa gefið rými til starfsþróunar. Þeir hafa stutt okkur kennarana í því að 
prufa okkur áfram með fjölbreyttar aðferðir og hvatt til samtals og samvinnu og þannig aukið 

sjálfræði okkar í starfinu (Hafdís Ingvarsdóttir, 2018). 

5.4 Faglegur framhaldsskólakennari á 21. öldinni 
Þegar litið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar má sjá að ég hef gengið í gegnum mikla þróun 
sem kennari síðan árið 2004. Ég hef farið frá því að vera í hlutverki kennara yfir í það að vera 

kennari. Með reynslunni hef ég mótað þær aðferðir sem ég beiti í kennslunni, aðferðir sem ég 

heyrði eða las um áður en ég prufaði þær í kennslustofunni og lagði svo mat á hvernig til tókst 
áður en ég endurskoðaði, pússaði hornin og snyrti kantana og notaði svo áfram það sem eftir 

stóð. Þetta hef ég ekki gert ein heldur í samstarfi við þau lærdómssamfélög sem ég hef tilheyrt 

í gegnum árin og með dyggri aðstoð nemenda. Ég hef lært svo margt af nemendum, t.d. að ef 

ég er illa stemmd þá eru þau það líka, ef ég er húmorslaus munu þau gera sitt besta til að ergja 
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mig og því hef ég tileinkað mér að vera í liði með þeim og líta á þau sem jafningja sem vita bara 

aðeins minna um fagið sem ég er að kenna þeim en ég geri. Ég hef líka lært að ef ég er mannleg, 

sanngjörn og tek mark á þeim þá gengur allt miklu betur og ef ég geri mistök þá þakka ég þeim 
fyrir að benda mér á það, biðst afsökunar og svo breytum við bara aðeins til. Nám á netinu er 

spennandi og það kemur alltaf öðru hvoru fyrir að eitthvað fari úrskeiðis, ef t.d. rafmagnið fer 

af skólanum þá dettur kennsluumsjónarkerfið út og enginn kemst í fyrirmæli, verkefnaskil eða 
annað slíkt. Yfirleitt varir slíkt stuttan tíma en á þeirri stundu er gott að eiga afrit af 

verkefnalýsingum utan kerfis og geta brugðist við og aðlagað áætlanir að veruleikanum, að 

hafa plan B. 

Þau atvik eða breytingar sem hafa orðið til þess að ég hafi endurskoðað og/eða uppfært 
faglega starfskenningu mína á þessum tíma eru fyrst og fremst minni atburðir tengdir kennslu, 

slæm viðbrögð við verkefnum eða námsefni sem fer illa í nemendur. Stærri breytingar tengjast 
mikið þeim tveimur skólum sem ég hef tekið þátt í að koma af stað og samtali kennara um 

nám og kennslu, aðferðir og hugmyndir. Samtalið hefur ýtt mér áfram í þróun og kveikt 

hugmyndir að einhverju nýju. Allar þær ráðstefnur og málþing sem ég hef tekið þátt í á þessum 
árum hafa líka hreyft við mér og fengið mig til að skoða kennsluna og endurhugsa af hverju ég 
geri það sem ég geri í kennslunni. Að mínu mati skiptir virkt lærdómssamfélag öllu máli þegar 

kemur að þróun faglegrar starfskenningar hvort sem það er innan skóla eða fagfólk sem hittist 
á ráðstefnum eða málþingum og talar saman um starfið sitt. 
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6 Lokaorð 

Rauði þráðurinn í gegnum allan kennsluferil minn hefur verið fagleg starfskenning mín, í byrjun 
vissi ég ekki hvernig ég gæti best þróað hana og styrkt en með reynslunni hef ég komist að því 

að mikilvægasta atriðið er að tala um hana. Ég ráðlegg öllum kennurum, nýjum og gömlum að 

æfa sig í að tala um faglega starfskenningu sína, eins mikið og eins oft og hægt er. Ef við sem 

kennarar getum ekki sagt frá því af hverju við gerum eitt umfram annað í kennslunni hjá okkur 

getum við ekki ætlast til þess að aðrir t.d. foreldrar eða forráðamenn nemenda okkar skilji 

starfið. 

Þessi rannsókn hefur gefið mér svo mikið, svo miklu meira en ég taldi mögulegt, að sjá 
breytingarnar sem hafa orðið á tæknilausnum, aðferðum og framhaldsskólanum á ekki lengri 

tíma gefur mér von um að við munum með tímanum eiga fyrirmyndarskólakerfi hér á Íslandi, 

en við verðum að halda áfram að þróast, fræðast og hafa áhuga svo það gerist. Stjórnendur 
verða að gæta þess að gefa kennurum tíma til að tala saman og mynda lærdómssamfélög og 

þannig styðja við starfsþróun þeirra og efla sjálfræði þeirra í starfi. Það er mikilvægt að við 

fagfólkið ræðum saman og lærum af hvert öðru svo ég vil hvetja aðra kennara til að skoða 
starfið sitt og gera á því rannsóknir og tala um það sem er að gerast. Dagbækur, blogg og alls 

konar punktar hér og þar á spássíum fundarboða hafa verið mér gríðarlega mikilvæg gögn og 

ég hvet ykkur öll til að safna punktunum ykkar saman og halda dagbók svo þið séuð tilbúin 
þegar rannsóknarhugmyndin ykkar kemur í heimsókn. Ég ráðlegg ykkur líka að skoða 

starfstengda sjálfsrýni og horfast aðeins í augu við ykkur sjálf, það er enginn sem getur gert 

það fyrir ykkur. 
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