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Formáli 

Rannsókn þessi fjallar um mikilvægi þess að nemendur nái að tilheyra í skólakerfinu þannig 

að skólinn sé fyrir alla. Rannsóknin var lokahnykkurinn í námi mínu í sérkennslufræðum og 

skóla margbreytileikans í Deild menntunar og margbreytileika. Ég er sérkennari í grunnskóla 

og starfa með nemendum á yngsta stigi. Kjörsvið mitt í náminu var Kennsla í 

margbreytilegum nemendahópi og því lá vel við að gera starfendarannsókn og skoða og 

ígrunda eigin starfshætti með áherslu á velferð og vellíðan nemenda minna sem vissulega er 

margbreytilegur hópur. Undirbúningur hófst á vorönn 2020 þegar ég kláraði 

rannsóknaráætlun, haustið 2020 vann ég rannsóknina með gagnaöflun og úrvinnslu og 

rannsóknarferðalagi mínu lauk á vorönn 2021. Leiðbeinandinn minn var Svanborg Rannveig 

Jónsdóttir prófessor við Menntavísindasvið HÍ og kann ég henni miklar þakkir fyrir góða og 

uppbyggilega leiðsögn, ráð og leiðbeiningu. Hún var alltaf til staðar og svaraði fljótt og vel og 

gaf mér ómetanlega hvatningu. Meðleiðbeinandi og sérfræðingur var Anna Katarzyna 

Wozniczka og reyndist hún mér einnig vel. Ég vil þakka samstarfsfólki mínu fyrir þátttökuna 

sem og nemendum mínum og foreldrum þeirra fyrir að gefa mér leyfi til að vinna þessa 

rannsókn. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að styðja við bakið á mér, hafa 

trú á mér og hvetja mig til dáða. Fyrir það er ég einstaklega þakklát.  

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 sjálfur ábyrgð á því sem 

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

Reykjavík, 4. maí 2021 

Þorbjörg Lilja Jónsdóttir 
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Ágrip 

Allar manneskjur eiga það sameiginlegt að hafa ríka þörf fyrir að tilheyra og finna að þær 

skipta máli. Það getur verið að tilheyra fjölskyldu, vinahópi, skólasamfélagi, tómstundastarfi 

eða því samfélagi sem manneskjan býr í. Samfélagið á Íslandi er stöðugt að verða 

margbreytilegra og fjölmenning að aukast. Fjölbreytileiki nemendahópa í íslenskum skólum 

er því sífellt að verða meiri, hvort sem horft er til menningarlegs eða félagslegs bakgrunns 

nemenda. Eitt meginhlutverk grunnskóla er að búa nemendur undir virka þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og mikilvægt er að skólakerfið stuðli að jafnrétti og lýðræði þannig að allir 

geti orðið viðurkenndir og virkir samfélagsþegnar óháð bakgrunni eða samfélagstöðu.  

Rannsóknin sem hér er sagt frá var starfendarannsókn þar sem ég var bæði 

rannsakandinn og  viðfangsefnið ásamt nemendum mínum og samstarfsfólki. 

Megintilgangurinn var að stuðla að velferð og vellíðan nemenda. Markmiðið var að skoða 

eigin starfshætti við að vinna að vellíðan nemenda og rýna í áhrif þeirrar vinnu á mig sem 

kennara. Ég safnaði fjölbreyttum gögnum um kennsluna mína og skólastarfið, upplýsingum 

um samsetningu skólahópsins og ljósmyndum af verkefnum nemenda. Ég hélt 

rannsóknardagbók, tók viðtöl við nemendur og sendi samkennurum og stjórnendum 

spurningar. Við greiningu gagna studdist ég við viðmið um starfendarannsóknir og 

þemagreiningu.   

Helstu niðurstöður eru þær að ég greindi að mikilvægt er að allt skólastarf einkennist af 

umhyggju og stuðli að vellíðan allra nemenda í skólanum og fagni fjölbreytileika þeirra. Í 

vinnu minni sem sérkennari skiptir miklu máli að ég sýni nemendum mínum persónulegan 

áhuga, jákvæðni, hlýju, þolinmæði og umburðarlyndi og að ég horfi á ólíkan félags- og 

menningarheim þeirra sem auðlind. Til þess að efla vitund nemenda um eigin áhrif í 

skólastarfinu og fá fram sjónarhorn þeirra þarf ég fyrst að tryggja að nemendur finni að þeir 

séu öruggir og tilheyri hópnum. Með velferð allra nemenda að leiðarljósi og ígrundun eigin 

starfshátta verðum við sem skólafólk og samfélag betur í stakk búin til að þróa skóla sem er 

fyrir alla. 
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Abstract 

Inclusion in education: The importance of belonging in one's school community 

All human beings have in common a rich need to belong and feel that they matter. It may be 

belonging to a family, a group of friends, a school community, a leisure group or the 

community in which the person lives. Icelandic society is constantly becoming more diverse 

and multiculturalism is increasing. The diversity of student groups in Icelandic schools is 

therefore becoming greater, whether student's cultural or social background is considered. 

One of the main functions of compulsory schools is to prepare students for active 

participation in a democratic society, and it is important that the school system promotes 

equality and democracy so that everyone can become recognized and active members of 

society regardless of background or community status.   

The research presented here was an action research. I was both the researcher and the 

subject of the research, along with my students and colleagues. The main purpose was to 

promote the welfare and well-being of students. The aim was to examine my own practices 

in working towards students' wellbeing and scrutinise the impact of that work on me as a 

teacher. I collected a wide range of data of my teaching practices and other school activities, 

information about the student and teacher group and photographs of my students’ projects. 

I kept a research journal, interviewed students and sent questions to fellow teachers and the 

school administrators. In analysing data, I was supported by criteria for action research and 

thematic analysis. 

The main findings show that I realised that it is important that all school activities are 

characterised by caring and contributing to the well-being of all students in the school and 

celebrating their diversity. In my work as a special education need teacher it is important 

that I show personal interest to my students, positivity, warmth, patience and tolerance, and 

that I see their different social and cultural backgrounds as a resource. To induce and 

strengthen students' awareness of their own influence on the school activities and to get 

their perspective, I first need to make sure that students feel safe and that they belong to 

the group. With the welfare of all students as a guiding principle and reflection of our own 

practices, we educators and as a society will be better equipped to develop a school that is 

suited for everyone. 
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1 Inngangur  

Allar manneskjur hafa ríka þörf fyrir að tilheyra og finna að þær séu mikilvægur hluti af 

samfélagi. Það getur verið að tilheyra fjölskyldu, vinum, skólasamfélagi, tómstundum, eða 

því samfélagi sem manneskjan býr í (Baumeister og Leary, 1995). Til þess að geta lifað 

innihaldsríku lífi þurfa þær því að elska, vera elskaðar og tilheyra. Jón Kalman Stefánsson 

(2013) orðar þetta vel í bók sinni Fiskarnir hafa enga fætur þegar hann segir:  

Faðmlag hlýtur að vera fallegasta orð tungumálsins. Að nota báða handleggi til að 

snertast, mynda hring utan um aðra manneskju, sameinast henni, um stund. 

Tvær manneskjur sem verða eitt í straumröstum lífsins, undir opnum og kannski 

guðlausum himni. Við þurfum öll, einhvern tímann í lífinu, á faðmlagi að halda, 

stundum sárlega, faðmlagi sem getur verið huggun, leysandi grátur, eða skjól 

þegar eitthvað hefur slitnað í sundur. Við þráum faðmlag einfaldlega vegna þess 

að við eru manneskjur og hjartað er viðkvæmur vöðvi. (Jón Kalman Stefánsson, 

2013, bls. 55) 

Strax við fæðingu tilheyrum við flest ákveðnum hópi sem er fjölskyldan okkar. Innan 

fjölskyldunnar lærum við ákveðin gildi og menningu sem hefur oft mótandi áhrif á það 

hvernig við hugsum og hvernig við sjáum lífið og tilveruna. Að tilheyra og að vera hluti af 

hópi er ein af grunnþörfum okkar og hún er mjög sterk. Þessi þörf er okkur eðlislæg og jafn 

mikilvæg og þörfin fyrir að borða, sofa og finna öryggi (Maslow, 1943). Þegar grunnþörfinni 

að tilheyra er ekki fullnægt, þá líður okkur ekki vel. Við verðum óörugg og fyllumst vanmætti 

ef við náum ekki að eiga samleið með samferðafólki okkar og hætta er á að við náum ekki að 

verða hamingjusöm og virk í eigin lífi (Baumeister og Leary, 1995). 

Á ferð okkar gegnum lífið eigum við í samskiptum við margar manneskjur og segja má að 

þau samskipti séu eins og rauður þráður í þeirri ferð. Þessi samskipti geta verið af ýmsum 

toga og á ólíkum forsendum. Sumar manneskjur eru alltaf hluti af lífi okkar,líkt og fjölskylda 

og vinir, en aðrar einungis yfir ákveðin tímabil, eins og samstarfsfólk, námsfélagar eða 

nágrannar. Þessar manneskjur, sem og umhverfi okkar og aðstæður, eiga það sameiginlegt 

að hafa mótandi áhrif á líf okkar. Ein mikilvægasta forsenda þess að við getum fullnægt þörf 

okkar að tilheyra er að við náum að eiga jákvæð og góð samskipti við aðrar manneskjur og 

því einkar mikilvægt að vel til takist (Baumeister og Leary, 1995).  

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Í grunnskólum læra nemendur meira en það sem stendur í kennslubókunum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur fram að efla skuli skilning nemenda á íslenskri sögu og sérkennum 
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íslensku þjóðarinnar. Á Íslandi eru hefðir sem börn alast upp við og eru eðlilegur hluti af 

tilveru þeirra. Gott er að flétta fræðslu um þessháttar þjóðfélagslega siði og menningu inn í 

skólastarfið. Dæmi um þetta eru bolludagur, sprengidagur og öskudagur.  

Ég starfaði sem umsjónarkennari í grunnskóla í mörg ár. Þegar ég var nýbyrjuð í 

umsjónarkennslunni var nemendahópurinn minn fjölbreyttur og með ólíkan bakgrunn eins 

og gengur og gerist. Þegar bolludagurinn rann upp mættu allir nemendur í bekknum með 

bollu í skólann nema einn nemandi sem átti foreldra frá landi þar sem þessi hefð þekkist 

ekki. Hann var að vonum leiður yfir þessu og fékk að hafa samband við móður sína sem brást 

skjótt við, fór í bakarí að kaupa bollu og kom með í skólann. Hún hafði ekki hugmynd um að 

nemendur væru að mæta með bollu í nesti. Það hafði hvergi komið fram í skilaboðum frá 

grunnskólanum, enda ekki skylda að gera það, aðeins löng hefð fyrir því í mörgum 

grunnskólum hér á landi að börn komi með bollu í nesti á þessum degi. Þegar móðirin fór að 

ræða þetta við mig áttaði ég mig á að þetta var ein af þessum óskráðu reglum sem við sem 

erum alin upp í þessu samfélagi þekkjum og vitum um. Eitthvað sem við gerum bara ráð fyrir 

að allir viti. Mér fannst þetta að sjálfsögðu mjög leiðinlegt og gætti vel að því að kynna þetta 

betur fyrir öllum foreldrum þegar þessi dagur rann upp aftur ári síðar. Þetta var samt þörf 

áminning fyrir mig og fékk mig til um að huga að þessu og ræða við samstarfsfólkið mitt. 

Þetta dæmi er ekki einstakt í íslensku skólakerfi, enda veit ég um fleiri slík dæmi úr öðrum 

grunnskólum. Vissulega er þetta að breytast með aukinni fjölmenningu í íslenska 

skólakerfinu. Hefðir sem þessar haldast inni, en kennarar eru meðvitaðri um ólíkan bakgrunn 

nemenda sinna og að kynna þurfi svona vel fyrir foreldrum.  

Þegar ég fór að huga að því að gera starfendarannsókn kom þetta litla dæmi úr starfi 

mínu upp í huga mér. Það fékk mig til að hugsa um óskráðu reglurnar í samfélögum manna 

og hvernig einstaklingar sem alast upp í sama samfélaginu búa ómeðvitað til reglur sem þeir 

fylgja án sérstakrar umhugsunar og verða hluti af þeirra lífi. Einnig hvernig það getur verið 

erfitt fyrir einstaklinga að koma inn í slíkt samfélag og reyna að aðlagast ef þeir þekkja eða 

skilja ekki þær leikreglur sem gilda innan þess. Ígrundanir mínar um mikilvægi þess að allir 

nemendur hafi jafnan rétt í skólakerfinu og hvernig skólar verða að leita leiða til að búa til 

skólamenningu þar sem allir eru jafnir óháð bakgrunni eða uppruna urðu kveikja að þessari 

starfendarannsókn.  

Út frá þessum hugleiðingum mínum í náminu mínu í sérkennslufræðunum má segja að ég 

hafi heillast af kenningum félagsfræðinga eins og Pierre Bourdieu og Basil Bernstein. Þeir 

horfðu báðir til samfélagslegra áhrifa í kenningum sínum og skoðuðu hvernig skólakerfið 

getur ýtt undir og viðhaldið félagslegri mismunun í stað þess að miða að því að auka lýðræði 

og jafna rétt einstaklinga í samfélaginu. Skrif Ólafs Páls Jónssonar (2016) um íslenska 
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skólakerfið og margbreytileikann höfða einnig til mín, sérstaklega hvað umhyggju og 

mannlega reisn varðar. Ólafur Páll segir: 

Skóla án aðgreiningar eða skóla margbreytileikans mætti skilgreina með 

einföldum hætti sem skóla fyrir alla. Margbreytileikinn er samfélagsleg staðreynd 

og skóli margbreytileikans væri þá einfaldlega skóli þar sem allir eru með, sama 

hvert framlag þeirra til margbreytileikans sé. (Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 96) 

Ólafur Páll segir að mannréttindi feli í sér að allt fólk njóti ákveðinna grundvallarréttinda sem 

ekki er hægt að taka af þeim, óháð kyni, þjóðerni, kynþætti og fötlun (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Þetta tel ég mikilvægt í skólastarfi sem og í lífinu öllu. 

1.2 Tilgangur og markmið  

Frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrum forseti Íslands hefur í máli og riti verið tíðrætt um mikilvægi 

þess að fólk finni fyrir umhyggju og kærleik í lífinu. Hún hefur meðal annars sagt að það séu 

forréttindi að vera hluti af smáþjóð því innan smáþjóða ríki oft mikil umhyggja og fólk þar 

beri virðingu fyrir lífinu (Björk Eiðsdóttir, 2020). Hún hefur einnig rætt um skólakerfið og sagt 

að það sé hennar trú að kenna eigi nemendum lífsgildi í skólakerfinu og að kenna þurfi 

komandi kynslóðum um lýðræðisleg þjóðfélagsgildi og efla þekkingu þeirra á 

umgengisreglum samfélagsins. Hún segir að sjálfsvirðing sé grundvöllur allra lífsgilda og að 

sjálfsvirðing leiði til skilnings og virðingar fyrir öðrum gildum mannlífsins (Gunnar Hersveinn, 

2002). Orð Vigdísar töluðu til mín og fengu mig til að hugsa um hvað það er mikilvægt fyrir 

okkur öll að finna fyrir umhyggju og virðingu í lífi okkar og þá sérstaklega í uppvextinum. Þar 

spilar skólakerfið, sem er minn starfsvettvangur, stórt hlutverk.  Ég tel mig hafa ríka 

réttlætiskennd og á erfitt með að þola mis- og valdbeitingu, sérstaklega gagnvart börnum. 

Persónuleiki barna getur mótast af uppeldi og því umhverfi sem þau alast upp í og því 

mikilvægt að vel til takist því ,,lengi býr að fyrstu gerð”. Í starfi mínu hef ég séð hvað það 

skiptir nemendur miklu máli að þeir finni að þeir tilheyri skólasamfélagi sínu og eigi góð og 

gefandi samskipti við samnemendur sína, kennara og starfsfólk skólans. Það virðist vera ein 

meginforsenda þess að þeim líði vel í skólanum og nái að tileinka sér það nám sem þar fer 

fram og nái árangri í námi sínu (Bernstein, 2003; Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Því er 

mikilvægt að allir sem koma að kennslu og umönnun barna hafi þetta í huga. Upp úr öllu 

þessu kviknaði sú hugmynd að ljúka M.Ed. náminu mínu í sérkennslufræðum með því að gera 

starfendarannsókn þar sem ég myndi skoða þetta.  

Megintilgangur með rannsókninni var að stuðla að velferð nemenda. Ég vildi leitast við að 

finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði vel og finni að þeir tilheyri í kennslunni 
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hjá mér. Markmiðið í rannsókninni var að skoða eigin starfshætti við að vinna að vellíðan 

nemenda og áhrif þeirrar vinnu á mig sem kennara.  

Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við í verkefninu var: 

Hvernig get ég í starfi mínu stuðlað að því að nemendur mínir finni að þeir tilheyri 

skólasamfélaginu? 

1.3 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin er auk inngangs samsett af fræðilegum kafla, aðferðakafla, niðurstöðukafla, 

umræðum og lokaorðum. Í inngangi kynnti ég kveikjuna að rannsókninni og tilgang hennar 

og markmið. Í fræðilegum kafla fjalla ég um íslenskt samfélag, kenningar fræðimanna sem 

hafa fjallað um skólakerfið út frá áhrifum samfélagsins sem og kenningar um þarfir 

einstaklinga. Í aðferðakafla er farið yfir framkvæmd rannsóknar, þátttakendum, vali á 

rannsóknargögnum, gagnaöflun og gagnagreininguog siðferðilegum þáttum. Í 

niðurstöðukafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í umræðukafla ræði ég 

niðurstöður rannsóknarinnar með vísun í fræðilegan bakgrunn og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni. Aðalatriðin eru dregin saman og farið yfir hvaða lærdóm má draga 

af niðurstöðunum og hvaða þýðingu þær hafa fyrir grunnskólann sem ég starfa í sem og 

starfið mitt. Í lokaorðunum tek ég niður rannsóknargleraugun og velti fyrir mér hvaða áhrif 

það hefur haft á þekkingu mína og reynslu að gera starfsendarannsókn og hvað lærdóm ég 

tek með mér úr þessu rannsóknarferðalagi mínu.  
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2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því fræðilega baklandi sem rannsóknin byggir á. Farið 

verður yfir kenningar félagsfræðinganna Pierre Bourdieu (1930-2002) og Basil Bernstein 

(1924‒2000). Bourdieu gerði það að rannsóknarefni sínu að skoða sambandið milli gildandi 

lögmála samfélagsins og hegðunar einstaklinga. Bernstein rannsakaði skólakerfið með það að 

markmiði að auka lýðræði og jafna rétt einstaklinga í samfélaginu. Fjallað er um kenningar 

Baumeister og Leary um þörf manneskjunnar að tilheyra og mikilvægi þess að eiga samleið 

með umhverfi og fólkinu í lífi sínu. Einnig um gildi góðra samskipta sem þurfa að einkennast 

af umhyggju og það skoðað út frá fræðunum. Kynntar eru kenningar um mótandi áhrif 

umhverfis, uppeldis og samfélaga á hegðun,viðhorf og líðan einstaklinga. Fjallað er um 

íslenskt samfélag, ríkjandi menntastefnu hér á landi og þau lög og reglugerðir sem tengjast 

þessari rannsókn.  

2.1 Þörfin fyrir að tilheyra 

Manneskjan er félagsvera í eðli sínu, en í því felst að hún hefur knýjandi þörf á að tengjast 

öðrum manneskjum og móta með þeim náin sambönd (Baumeister og Leary, 1995). Þannig 

hefur þetta verið frá upphafi mannkyns og segja má að forfeður okkar hefðu aldrei lifað af í 

fornöld innan um rándýr og aðrar ógnir án þess að mynda hópa og vinna saman. Manneskjan 

er ekki gædd þeim eiginleika að geta flogið burt frá rándýrum eða það sterkbyggð að geta 

ráðið við ljón og önnur stór rándýr og því urðu þær að taka höndum saman og mynda 

samfélög þar sem þær gátu lært hver af annarri, reitt sig á aðra og hjálpast að (Baumeister 

og Leary, 1995).  

Til þess að manneskjur geti átt gott og innihaldsríkt líf í samfélagi nútímans er þeim 

nauðsynlegt að eiga sitt stuðningsnet eða hóp sem uppfyllir þörfina um umhyggju og 

félagsskap þannig að manneskjunni finnist hún skipta máli (Lambert o.fl., 2013). Rannsóknir 

hafa sýnt fylgni milli þess að tilheyra og finna tilgang og merkingu í lífinu. Ef manneskjan nær 

að tilheyra verður hún meðvitaðri um líf sitt og umhverfi og fær meira sjálfstraust og 

sjálfsþekkingu. Það er nefnilega ekki nóg að vera hluti af eða inni í hóp, manneskjan þarf að 

finna að hún sé virkur og fullgildur hluti af hópnum og skipti máli fyrir hann (Lambert o.fl., 

2013). Hugtakið fullgildur (e. belonging) nær yfir tilfinninguna að tilheyra og eiga félagsleg 

tengsl og þáttöku við aðra (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir, 2021). Það er 

mikilvægt fyrir þroska barna og unglinga á grunnskólaaldri að þeir nái að tilheyra. Á þessum 

árum fer fram mikill félagslegur þroski og börnin eru að læra félagsleg samskipti og 

sjálfsþekking þeirra er að aukast jafnt og þétt (Over, 2016). Börnin eru að læra að skilja sjálf 

sig betur sem manneskju og spegla sig gjarnan út frá viðbrögðum annarra. Vinir og 
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skólafélagar spila sívaxandi hlutverk og verða, ásamt fjölskyldumeðlimum, mjög mikilvægir. 

Ef börnin ná að upplifa jákvæðan stuðning frá þessum aðilum og geta myndað góð tengsl við 

skólafélaga og eignast góða vini getur það dregið úr streitu og minnkað líkur á að þau upplifi 

vanlíðan og jafnvel óhamingju (Baumeister og Leary, 1995). Ennfremur hafa rannsóknir sýnt 

að það eru tengsl á milli námsárangurs og þess að vera fullgildur meðlimur skólahópsins 

(Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir, 2021). 

Manneskjur virðast beinlínis háðar því að viðhalda nánum og persónulegum tengslum við 

aðrar manneskjur til að geta lifað góðu lífi (Baumeister og Leary, 1995). Þessi þörf býr til 

nýjar þarfir eins og þörf fyrir að vera viðurkenndur af samferðafólki sínu. Þess vegna reyna 

manneskjur að sýna sig í jákvæðu ljósi og stýra þannig eða stjórna þeim áhrifum eða 

hugrifum sem þær hafa á aðra til að fá viðurkenningu frá þeim hópum sem þær vilja tilheyra 

og samfélaginu sem þær lifa í (Goffman, 1956; Baumeister og Leary, 1995). Þessi þörf að vera 

viðurkenndur hluti af hópi virðist vera í öllum samfélögum sama hversu ólík þau eru og 

misjafnt sé hvað þarf til að fá viðurkenningu í hverju samfélagi fyrir sig (Baumeister og Leary, 

1995).   

Allir einstaklingar fæðast með ákveðar þarfir sem hafa áhrif á það hvernig þeir haga sér 

og þarfirnar beina þeim jafnvel að ákveðnum markmiðum (Maslow, 1943). 

Mannúðarsálfræðingurinn Abraham Maslow lagði áherslu að sálfræðin ætti ekki að einblína 

eingöngu á það sem þyrfti að laga hjá einstaklingum. Frekar ætti að skoða aðstæður og þarfir 

einstaklinganna og finna hvað það er í aðstæðum þeirra sem hefur áhrif á hegðun þeirra og 

líðan. Hann setti kenningar sínar fram sjónrænt og bjó til svokallaðan þarfapýramída til að 

skilja hegðun og þarfir einstaklinga og er hann í fimm þrepum (Maslow, 1943). Í 

þarfapýramídanum er þörfum einstaklinga raðað í stigveldiskerfi eftir mikilvægi þeirra (sjá 

mynd1). Þarfirnar eru missterkar og mikilvægt er að ná að fullnægja þeim neðstu til þess að 

fullnægja þeim sem ofar eru. Ef grunnþörfum einstaklinganna er fullnægt og þeir upplifa 

öryggi í umhverfi sínu eykur það möguleika þeirra á að halda áfram upp pýramídann 

(Maslow, 1943).  
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Mynd 1. Þarfapýramídi Maslows (Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, 2021, aðlagað út frá kenningum 
Maslows, 1943). 

 

Maslow taldi að það að vera hluti af heild í tilveru sinni væri öllum manneskjum 

lífsnauðsynlegt. Þessi þörf er þriðja stigið í þarfapýramídanum og hefur áhrif á hegðun og 

líðan manneskjunnar. Þar er þörfin að sýna öðrum umhyggju og elsku og finna fyrir 

umhyggju og vináttu annarra. Þannig er mikilvægt fyrir manneskjur að uppfylla þarfirnar á 

þriðja stiginu til að komast upp í fjórða stigið sem felst í að fá sjálfstraust og sjálfsvirðingu og 

njóta virðingar annarra (Maslow, 1943). 

Í þessari rannsókn beindi ég athyglinni að þörf manneskjunnar að tilheyra. Það virðist 

skipta manneskjur miklu máli að tilheyra einhverjum hópi til að þær geti átt gott innihaldsríkt 

líf og getur það haft neikvæðar afleiðingar og leitt til vanlíðanar líkt og einmannaleika og 

kvíða ef það gengur ekki eftir (Baumeister og Leary, 1995). 

2.2 Uppeldi og umhverfi 

Í hverju samfélagi eru til venjur og siðir varðandi „rétta” og „ranga” hegðun og klæðnað sem 

fólkið innan samfélagsins samþykkir og lærir að fara eftir. Samskiptareglurnar fara eftir 

menningu og viðhorfum þeirra sem mynda samfélagið á hverjum stað og tíma (Turiel, 1983). 

Það að haga sér samkvæmt reglum samfélagsins er því félagslega lærð hegðun en ekki 

meðfædd og fólk þarf að læra á og skilja menninguna bæði innan samfélaga og hvers hóps 

sem það tilheyrir, hvað má leyfa sér í samskiptum og hvað ekki (Aðalbjörg Stefanía 

Helgadóttir, 2016; Turiel, 1983). Þetta hefur áhrif á uppeldi barna, enda stundum talað um 

að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og það er vissulega rétt að það þurfa allir að 

leggjast á eitt ef vel á til að takast. Foreldrar, skólasamfélagið sem og samfélagið sem 

fjölskyldan býr í hafa mikil áhrif og þurfa að ganga í takt. Markmið og aðferðir uppeldis eru 



 

19 

ekki mótaðar af einni hugmynd heldur mörgum þáttum. Uppalendur taka með sér minningar 

úr eigin uppeldi sem hafa mótast bæði af viðhorfi foreldra þeirra sem og viðhorfi þess 

samfélags sem þau ólust upp í (Berns, 2004). Félagslegur uppruni foreldra og félagsmótun 

hefur því mikil áhrif á uppeldishætti þeirra (Bourdieu og Passeron, 1990). Hver og einn 

einstaklingur á sína lífssögu og þau áhrif sem þeir verða fyrir í uppeldinu mótar líf þeirra. 

Þrátt fyrir að líf þeirra taki stöðugt breytingum og þeir séu sífellt að endurskoða líf sitt þá 

virðast ákveðin grunnviðhorf sitja föst (Hafþór Guðjónsson, 2007). 

Bandaríski þroskasálfræðingurinn Bronfenbrenner (1917-2005) setti fram kenningu sem 

hann kallaði vistfræðikenningu (e. human ecology theory). Hún gengur út á að skoða barn í 

samhengi við samfélagið og umhverfið sem það elst upp í og skoða hvernig samfélagsleg 

kerfi í umhverfi barnsins ásamt líffræðilegum þáttum hafa áhrif og móta þroska þess. 

Samkvæmt vistfræðikenningunni er þroski gagnvirkt ferli einstaklings- og umhverfisþátta 

(Bronfenbrenner, 1979) og þroski barna því háður félagslegum kerfum sem umlykja það og 

foreldra þess (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Líkan Bronfenbrenner (Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, 2021, aðlagað út frá 
Bronfenbrenner, 1979 og Svanborgu R. Jónsdóttur, 2011) 

 

Barnið sjálft hefur lítil eða óbein samskipti við þessi kerfi í samfélaginu sem það elst upp í, en 

þau hafa á hinn bóginn áhrif á líf þess. Sem dæmi ef samfélagið leggur áherslu á mannleg 
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gildi og þarfir borgaranna finnur fólk fyrir meiri stuðningi. Ef samfélagið leggur áherslu á að 

börn fái góða umönnun og að foreldrum líði vel í vinnu þá er líklegra að það stuðli að 

ánægjulegri samskiptum í nærumhverfi fólks (Berk, 2007).   

2.3 Habitus – veruháttur 

Allir einstaklingar eru fæddir inn í fjölskyldur og samfélög sem eru byggðar upp á ákveðinn 

hátt. Þar eru þeir settir í ákveðin hlutverk, þar ríkja óskráðar reglur, siðir, gildi, boð og bönn 

sem þeir læra að fara eftir og þetta mótar bæði persónuleika þeirra og hegðun. Þessar 

óskráðu reglur verða þeim eðlislægar og eins raunverulegar og hlutir eins og hús, tré eða ský. 

Bourdieu leitaðist við að skoða og útskýra þetta samband á milli gildandi lögmála 

samfélagsins og hegðunar, samskipta og gerða einstaklinga (Bourdieu og Passeron, 1990).   

Bourdieu rannsakaði menningar- og félagsauð sem hann sagði vera ávöxt félagsmótunar 

frá blautu barnsbeini og gekk svo langt að segja að einstaklingarnir í samfélaginu væru í raun 

ómeðvitað fangar félagsgerðarinnar, að félagsmótun þeirra og aðstæður ráði nánast öllu um 

þeirra líf og stjórni hegðun þeirra (Bourdieu, 2007). Félagsauður felur í sér þá virðingu, 

viðurkenningu og álit sem menn njóta í samfélaginu. Íslenska orðatiltækið „það er gott að 

þekkja mann sem þekkir mann” á hér vel við (Gestur Guðmundsson, 2012). Menningarauður 

nær yfir menntun, þekkingu og menningu og er bæði bundinn við einstaklinga og samfélagið 

í heild. Grunnur menningarauðs er fyrst og fremst lagður á æskuheimili með uppeldi og því 

sem fyrir börnunum er haft en einnig miðla skólar þessum auði. Kjarni hans er ákveðin 

almenn menntun og þekking á menningu samfélagsins, að þekkja og kunna þær leikreglur 

sem þar eru við líði (Bourdieu, 1986).  

Bourdieu bjó til hugtakið habitus (veruháttur) sem samheiti yfir þann menningar- og 

félagslega auð sem einstaklingar öðlast í uppeldinu og því umhverfi sem þeir alast upp í. 

Habitus er ekki úthugsuð viðbrögð heldur er frekar hægt að líkja honum við tilfinningu fyrir 

vettvangi og leikreglum hans (Bourdieu, 1986). Habitus er bæði einstaklingsbundinn og 

samfélagslegur og sameiginlegur vettvöngum eða hópum. Hann birtist meðal annars í 

hreyfingum, orðfæri, fatavali og viðhorfum einstaklingsins. Hversdagslegar athafnir og 

líkamshreyfingar geta þannig gefið okkur vísbendingar um félagslega stöðu einstaklinga. Við 

getum merkt mismunandi venjur fólks eftir því hvaðan það kemur. Habitus endurspeglar 

þannig samfélagið og viðheldur því jafnframt (Gestur Guðmundsson, 2012). Þó svo að 

habitus einstaklings byrji að mótast strax í æsku helst hann ekki endilega óbreyttur um aldur 

og ævi heldur breytist hann eftir aðstæðum og tímans rás. Því er ljóst að með örum 

breytingum í nútímasamfélögum er habitus sveigjanlegur eða breytilegur og ekki eins 

bundinn við félagslegan hóp (Decoteau, 2016). 
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 Bourdieu skoðaði félagslega mismunun og hvernig mismunandi félagsleg staða 

einstaklinga vegna búsetu, kyns, litarháttar eða efnahags, gefur þeim mismunandi tækifæri á 

að njóta gæða samfélagsins sem þeir búa í (Bourdieu, 1986). Hann skoðaði franska 

skólakerfið og skýrði misgóðan námsárangur og ólíka námshegðun nemenda með 

kenningum sínum um menningarlegt auðmagn (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). Hann 

sýndi fram á að börn menntaðra foreldra hefðu forskot á börn ómenntaðs verkafólks í 

skólakerfinu (Bourdieu og Passeron, 1990) og að skólakerfið ætti stóran þátt í að viðhalda 

þessari mismunun jafnvel milli margra kynslóða. Afar mikilvægt er fyrir skólasamfélagið að 

hafa þetta í huga, því samkvæmt kenningum Bourdieu eru skólar mikilvægar stofnanir í 

mótun menningarlegs auðmagns sem skiptir miklu máli fyrir einstaklinga í að skapa sér stöðu 

og virðingu í heimi menningar og mennta sem og að öðlast samfélagslega viðurkenningu 

(Bourdieu, 1986; Gestur Guðmundsson, 2012).  

2.4 Umhyggja og jákvæð samskipti  

Allir hafa þörf fyrir umhyggju sem felur í sér skilning, viðurkenningu, virðingu og að tilheyra 

öðrum, sama á hvaða aldri. Umhyggja snýst um að finna jafnvægi og gagnkvæmni sem er 

hlutverk sem einstaklingar þurfa að eiga við út lífið (Noddings, 2012). Fræðimenn eru í 

auknum mæli farnir að horfa til mikilvægis mannlegra þátta og jákvæðra viðhorfa í 

skólastarfi. Það skiptir máli fyrir námsárangur og líðan nemenda að skólafólki takist að skapa 

skólamenningu þar sem allir nemendur ná að vera virkir þátttakendur og tilheyra í 

skólasamfélaginu (Lambert, 2003). Kennarar þurfa að rækta með nemendum sínum 

umhyggju, enda læra börn umhyggju og samkennd í samskiptum við aðra (Noddings, 

1992/2005). Samskipti innan skólanna þurfa að einkennist af umhyggju, væntumþykju og 

virðingu fyrir öllum. Starfsfólk skólanna eru fyrirmyndirnar og orðatiltækið ,,það læra börnin 

sem fyrir þeim er haft” á vel við í þessu samhengi. Ef kenna á nemendum samskipti sem 

byggja á virðingu, umhyggju og heilindum þá verður starfsfólk skólanna að fara eftir því sjálft.  

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á velferð og þroska barna og unglinga á síðustu 

árum hafa bent til að nauðsynlegt sé að hlúa betur að samskiptahæfni og tilfinningaþroska í 

uppeldi og menntun þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hlutverk kennara, starfsfólks og 

uppalenda í ræktun góðra gilda í samskiptum barna og unglinga er því mjög mikilvægt. Ef 

einstaklingar verða fyrir slæmum samskiptum í æsku þá geta áhrif þess setið í þeim allt fram 

á fullorðinsár og jafnvel haft slæm áhrif á samskiptafærni þeirra í gegnum lífið (Aðalbjörg 

Stefanía Helgadóttir, 2016). Gott getur verið að fylgja svokölluðum samskiptaboðorðum sem 

eru horfa, heilsa, hlusta, hljóma, hrósa og hjálpa en þau ganga út á að samskipti séu 

undirstaða menningar og séu öllum lífsnauðsyn (Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, 2016). 

Mikilvægt er að stuðla að vellíðan nemenda í skólanum. Einn liður í því er að byggja upp 
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góðan bekkjaranda sem byggist á gagnkvæmum skilningi, virðingu og umburðarlyndi. Í 

fjölbreyttum nemendahópi þar sem þarfir eru ólíkar er mikilvægt að nemendur finni að þeir 

séu öruggir, finni að þeir tilheyri hópnum og eigi félagslega hlutdeild í bekknum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008).  

2.5 Lýðræði og jöfn tækifæri til náms 

Skólastarf hefur lengi verið byggt upp á þann hátt að meginmarkmiðið sé að kenna ákveðið 

námsefni og prófa svo nemendur í því. Að hlutverk kennslu sé að miðla þekkingu í ákveðnum 

námsgreinum og að frammistaða nemandans sé mikilvægust. Þannig sé það mælikvarði á 

góðan árangur hvernig nemandinn nái að standist þau viðmið sem skólinn setur og hversu 

vel hann nær að fylgja eftir skipulagi námsins (Bernstein, 2000; Þuríður Jóhannsdóttir, 2017).  

Bernstein gagnrýndi þetta í kenningum sínum. Hann rannsakaði skólakerfið með það að 

markmiði að auka lýðræði og jafna rétt einstaklinga í samfélaginu. Hann taldi að skólakerfið 

þyrfti að vera meðvitað um hvernig ákveðnar reglur og hefðir í skólastarfinu geta staðið í vegi 

fyrir að sumum nemendum líði vel í skólanum og nái árangri í námi sínu (Bernstein, 2000). 

Skólastarf eigi ekki að snúast eingöngu um að meta nemendur út frá því hversu vel þeim 

tekst að fylgja reglum skólans, bæði skráðum og óskráðum, sem eru fyrirfram ákveðnar af 

kennurum og skólanum. Reglum sem nemendur sem eiga uppruna sinn í viðkomandi 

samfélagi eiga auðvelt með að fylgja en ekki þeir sem koma úr öðru menningarsamfélagi 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2017). Í lýðræðislegu samfélagi er mikilvægt að skólinn sé fyrir alla og 

að það sé tryggt að allir eigi jafnan rétt til menntunar óháð þjóðfélagslegum bakgrunni eða 

stéttarstöðu. 

Hann taldi að nemendur ættu að hafa meira um nám sitt að segja og taldi það að flokka 

nemendur og beina þeim á ólíkar námsbrautir sem leiða til ákveðinna starfa í samfélaginu 

viðhéldi stéttskiptingu innan þess. Reynslan hafi sýnt að ef skólakerfið mismuni nemendum 

eftir þjóðfélagslegum bakgrunni geri samfélagið það líka og það viðhaldi stéttaskiptingu 

(Bernstein, 2000; Þuríður Jóhannsdóttir, 2017). Hann rökstuddi þetta með því að benda á að 

skólastarfið gerði ráð fyrir stuðningi heima hjá nemendum til dæmis með því að setja fyrir 

heimanám sem foreldrar þurfa að aðstoða börn sín við. Með því fái nemendur sem eiga 

menntaða foreldra forskot á þá sem fá lítinn stuðning heima fyrir. Bernstein vildi breyta 

þessu þannig að skólakerfið stuðli að árangri allra nemenda óháð þjóðfélagslegum bakgrunni 

og aðstæðum heima fyrir (Bernstein, 2003; Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Hann sagði að 

samskipti kennara og nemenda þurfi að einkennast af virðingu og mikilvægt sé að nemendur 

viti vel til hvers skólinn ætlast af þeim og hvernig nám þeirra og frammistaða verður metin. 

Að með því að nemendur hafi meira um nám sitt að segja og skólarnir séu vakandi fyrir þessu 
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sé hægt að draga úr mismunun nemenda og stuðla að velgengni allra í skólakerfinu (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2017).  

2.6 Íslenskt samfélag og skólakerfið 

Íslenskt samfélag fyrr á öldum var einsleitt hvað varðar menningu og trú. Algengt var að fólk 

byggi á sama sveitabænum í margar kynslóðir og þekkti ekkert nema þá trú og menningu 

sem hér ríkti því lítið var um að fólk frá öðrum löndum settist hér að. Lífsbaráttan var mjög 

hörð og erfið og ekki mátti slá slöku við í vinnusemi ef lifa átti af. Þetta hefur án efa mótað 

þjóðina og líklega eimir enn af þessu í þjóðasálinni þótt lífsskilyrði þjóðarinnar séu nú mjög 

góð, jafnvel með því besta sem gerist í heiminum. Í bændasamfélaginu tíðkaðist lengi vel að 

sýna börnum ekki mikla hlýju eða tilfinningar og uppeldið gekk að mestu út á að sinna 

grunnþörfum þeirra. Börn unnu hörðum höndum og komið var fram við þau líkt og annað 

vinnufólk og oft ekki litið á þau sem börn (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1983). 

Miklar samfélagsbreytingar hafa orðið hér á landi á síðustu áratugum og hafa þessar 

breytingar haft áhrif á uppeldi og viðhorf til barna. Nú er lögð áhersla á að öll börn eigi rétt á 

svokölluðum lífsgildum sem byggja á kærleika, umhyggju, virðingu og öryggi. Önnur gildi á 

borð við sjálfsaga og vinnusemi eru bundnari einstaklingum, menningu eða tilteknu 

þjóðfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Íslendingar eru stoltir af uppruna sínum, 

menningu og þeim siðum og venjum sem hér eru við lýði. Stundum er rætt um að þeir reyni 

að breyta því fólki sem kemur erlendis frá og sest hér að í Íslendinga með því að krefja þá um 

að taka upp siði og venjur sem tíðkast hérlendis í stað þess að fagna nýjum siðum sem fólk af 

erlendum uppruna kemur með sér inn í íslenskt samfélag. Guðni Th. Jóhannesson forseti 

Íslands (2021) hefur sagt:,,Við búum á þessu landi og hverjir erum við? Við þurfum að 

skilgreina okkur þannig að fólk eigi hér hlutdeild í þessu samfélagi, en að þú þurfir ekki að 

geta rakið ættir þínar til Egils Skallagrímssonar eða Auðar Djúpúðgu til þess að geta talist 

einn af okkur”. 

Íslenskt samfélag er einnig stöðugt að verða margbreytilegra og fjölmenning að aukast. 

Það á nú margt sameiginlegt með öðrum nútíma samfélögum og skólakerfum en er samt enn 

með sína sérstöðu og einkenni. Skólastarf, lög og menntastefna taka mið af samfélaginu 

enda skólakerfið og samfélagið gagnvirkt ferli og því erfitt að tala um skóla án þess að horfa á 

samfélagið sem umlykur hann (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016).  

2.6.1 Menntastefna landsins  

Hér á landi hefur menntastefnan skóli án aðgreiningar, eða skóli margbreytileikans verið 

leiðarljós í menntun undanfarin ár (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Þessi 
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stefna eða hugsjón varð til eftir síðari heimsstyrjöldina þegar mannréttindahreyfingar fóru að 

hugsa meira um réttindi fatlaðs fólks af ýmsum toga (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016). Sú hugsjón að móta lýðræðislegt samfélag sem fagnar margbreytileika 

jafnt innan skólanna sem utan varð til og leiddi af sér hugmyndafræði sem menntastefnan 

skóli án aðgreiningar byggir á. Stefnan gengur út á að menntakerfið veiti öllum nemendum 

kennslu við þeirra hæfi óháð því hverjar þarfir þeirra eru og að nám þeirra skuli byggt á 

jöfnuði, félagslegu réttlæti og lýðræðislegri þátttöku allra nemenda (Ferguson o.fl., 2012). 

Námið á að byggja á sveigjanleika og vera á ábyrgð kennara og annars fagfólks (Helgi 

Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). Gefa á öllum nemendum kost á að stunda 

nám í sínum heimaskóla í almenna skólakerfinu og auka þannig líkurnar á að þeir nái að 

uppfylla félagslegar þarfir sínar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009).  

Í skóla margbreytileikans er skólastarfið skipulagt út frá fjölbreytileika nemenda og talið 

eðlilegt að þeir hafi ólíkan menningarlegan uppruna, ólíkar trúarskoðanir, mismunandi 

kynhegðun og tali mismunandi tungumál (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). 

Allir starfsmenn og kennarar skólans deila ábyrgð á öllum nemendum burtséð frá aðstæðum 

þeirra eða menningaruppruna. Mikilvægt er að skólar byggi á þeim grunngildum að allir 

nemendur hafi margvíslega hæfileika og ólíkar þarfir og bjóði þeim upp á nám sem byggir á 

jöfnuði, félagslegu réttlæti og lýðræðislegri þátttöku allra nemenda (Ferguson, o.fl., 2012). 

Þegar aðrar menningarlegar-, félagslegar- og efnahagslegar aðstæður en tíðkast í íslensku 

samfélagi eru á heimilum nemenda þarf skólinn að vinna í því að koma til móts við þær og 

því er samstarf við heimili nemenda afar mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2010). Ekki er nóg að tryggja lagalega að öll börn eigi rétt á að sækja almennan 

skóla, það eitt og sér tryggir ekki gæði menntunarinnar né að skólinn sé raunverulega fyrir 

alla og án aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Það þarf því að gæta vel að því að 

skólakerfið ýti ekki undir mismunun og að allir nemendur séu jafnir í námi sínu og í að skapa 

sér framtíð (Ferguson, o.fl., 2012).  

2.6.2 Lög, reglugerðir og námskrár 

Ragnar Þór Pétursson (2020) formaður Kennarasambands Íslands hefur sagt að menntun sé 

lykillinn að virkri þátttöku í samfélaginu. Að tilgangur menntunnar sé ekki einungis að 

nemendur nái prófum og skili eðlilegri námsframvindu í námi sínu, heldur að nemendur komi 

út úr skólakerfinu með nægar bjargir til að geta orðið virkir þegnar samfélagsins. Samband 

og samskipti kennara og nemenda eigi að vera samband samherja, að þeir eigi að vera 

bandamenn farsæls samfélags. Þetta kemur heim og saman við bæði kenningar Bernstein 

(2003) og Bourdieu (1998). Þeir töldu báðir að skólakerfið væri mikilvægt í því að stuðla að 

jafnrétti og frelsi einstaklinganna í samfélaginu og að markmiðið með menntun ætti að vera 

að allir geti orðið virkir samfélagsþegnar óháð bakgrunni eða samfélagstöðu.  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda 

nám við sitt hæfi og að skólastarfið skuli taka mið af þörfum og vellíðan nemenda. Að veita 

skuli nemendum jöfn tækifæri til náms óháð atgervi og aðstæðum og koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Þar er einnig áhersla lögð á að bæta íslenskukunnáttu þeirra nemenda sem hafa 

annað mál en íslensku að móðurmáli þar sem færni í íslensku er talin meginforsenda þess að 

þeir verði að virkum þátttakendum í lýðræðis- og jafnréttissamfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í lögum um leik-, grunn- og framhaldsskóla kemur fram sú grundvallarhugsun að 

starfshættir skóla skuli mótast af jafnrétti. (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í lögum um grunnskóla (nr.91/2008) 

kemur fram að stuðla skuli að víðsýni hjá nemendum og að fræða skuli þá um hagi fólks og 

skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Jafnframt að efla færni 

þeirra í íslensku máli, skilningi á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e.d.) á tryggja réttindi barna og er hann 

nauðsynlegur vegvísir í þeirri vegferð að bæta öryggi og vellíðan allra barna. Með honum er 

börnum sem teljast til minnihlutahópa í íslensku samfélagi gefin réttur til þess njóta eigin 

menningar, tungumáls og trúar (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010). Í 

barnaverndarlögum (nr. 80/2002, 1.gr.) segir að öll börn eigi rétt á umönnun og vernd og að 

öllum sem koma að uppeldi barna beri að sýna þeim virðingu og umhyggju. Í 1. grein laga um 

málefni innflytjenda (nr. 116/2012) kemur ennfremur fram að markmiðið með þeim sé að 

stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna.  

2.6.3 Margbreytileiki í íslensku skólakerfi 

Hugtökin fjölmenning eða menningarlegur margbreytileiki geta átt við margbreytileika af 

ýmsum toga. Má þar nefna félagslega stöðu, einhverskonar fötlun, mismunandi húðlit, ólíka 

menningu, fjölbreytt tungumál, trúarskoðanir og kynhneigð (Hanna Ragnarsdóttir, 2018). 

Hugtakið fjölmenningarleg menntun byggir á hugmyndafræði kenninga um jöfnuð og 

félagslegt réttlæti á öllum skólastigum og hefur það að markmiði að vekja athygli á 

fordómum og oft óréttlæti sem fyrirfinnast í félagslegum athöfnum og hugarfari einstaklinga 

innan samfélaga (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010).  

Í fjölmenningarlegri menntun skipuleggja kennarar kennslu sína með það að markmiði að 

efla menningarlega sátt milli ólíkra þjóðerna og minnihlutahópa og efla þannig samkennd og 

virðingu meðal nemenda í skólasamfélaginu (Banks, 2010). Með því að auka þekkingu 

nemenda á mismunandi menningarhópum og auka aðstoð við nemendur og 

umönnunaraðila þeirra til þess að auka menningarlega fjölhyggju er unnið að því að auka 
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réttlæti og jafnrétti í námi og koma þannig í veg fyrir kynþáttahatur og fordóma (Banks, 

2010). Fjölmenningarleg menntun kemur að mörgum þáttum skólakerfisins eins og 

námskrám, stjórnunar- og skólamenningu, kennsluaðferðum, námsefni, samskiptum og 

miðlun upplýsinga (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Fjölmenningarleg 

menntun á að vera grundvöllur alls skólastarfsins og bjóða öllum börnum upp á jöfn tækifæri 

og óheftan aðgang að námi. Það felur í sér félaglegt réttlæti og hefur það að markmiði að 

gera börn að upplýstum, öflugum og gagnrýnum samfélagsþegnum (Nieto, 2010). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi til að skoða margbreytileika og 

fjölmenningarlega menntun í íslenska skólakerfinu. Þær hafa gefið til kynna að nemendur af 

erlendum uppruna standi höllum fæti miðað við íslenska nemendur í skólakerfinu bæði 

náms-og félagslega (Anh-Dao Tran og Samúel Lefever, 2018; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011; Stevens o.fl., 2015). Þannig hafa rannsóknir á vellíðan nemenda af 

erlendum uppruna bent til þess að þeir finni frekar til vanlíðunar og séu óánægðari með lífið 

en íslenskir jafnaldrar þeirra og hafi minni tilhneigingu til að upplifa að þeir tilheyri í 

skólanum. Þeir eigi síður vini í skólanum og taki minna þátt í skipulögðu íþrótta- og 

æskulýðsstarfi eftir skóla og leiki minna við skólafélaga sína eftir skóla á virkum dögum en 

íslenskir nemendur. Þeir séu líklegri til að hafa neikvæðara viðhorf til skólans og eigi jafnvel í 

erfiðleikum með að taka virkan þátt í samfélaginu (Eyrun Maria Runarsdottir og Runar 

Vilhjalmsson, 2015; Hanna Ragnarsdóttir og Samúel Lefever, 2018; Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

2018; Eyrún María Rúnarsdóttir og Svava Rán Valgeirsdóttir, 2019; Friðborg Jónsdóttir, 

2020).  

Í maí 2020 gaf Mennta-og menningarmálaráðuneytið út skýrslu sem bar heitið: ,,Drög að 

stefnu. Menntun barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála og menningarbakgrunn”. 

Markmiðið með henni var að reyna að greina stöðu þessa hóps í íslensku skólakerfinu, setja 

fram tillögur til úrbóta og koma með hugmyndir um aðgerðir sem styðja við þennan ört 

stækkandi hóp í íslensku samfélagi. Þar kemur fram að nýlegar rannsóknir sem unnar voru 

hér á landi hafi sýnt fram á að nemendur með erlendan bakgrunn standi verr í 

skólasamfélaginu en nemendur á sama aldri með íslenskan bakgrunn. Þessum nemendum 

vegni verr bæði námslega og félagslega, þeir upplifi frekar vanlíðan en jafnaldrar þeirra og 

eigi á hættu að einangrast félagslega. Það þarf að huga vel að þessu því annars er hætta á að 

þessir nemendur nái ekki að tilheyra skólasamfélaginu sínu og eigi í erfiðleikum með að taka 

virkan þátt í samfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir og Samúel Lefever, 2018). 

Í samnorrænu rannsóknarverkefni kom fram að nemendur af erlendum uppruna ná ekki 

alveg að fóta sig í skólakerfinu þrátt fyrir skólaþróun byggða á hugmyndafræði 

fjölmenningarlegar menntunar (Hanna Ragnarsdóttir, 2016a). Í rannsókninni kom hins vegar 

einnig fram að skólastarfið í þeim skólum sem tóku þátt í rannsókninni sé víða metnaðarfullt 
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og farsælt. Það sýni að ef allir leggist á eitt, stjórnendur, kennarar, foreldrar og nemendur, sé 

hægt að gera skólastarf sem fagnar fjölbreytileika og er fyrir alla (Hanna Ragnarsdóttir, 

2016a). Í niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem unnin var í þremur íslenskum 

grunnskólum og var hluti af rannsóknarverkefninu kom fram að verið sé að reyna að skapa 

námsrými fyrir alla nemendur á sínum forsendum (Hafdís Guðjónsdóttir o fl., 2016). Að 

kennarar séu að leggja sig fram um að mæta nemendum sínum með hlýju, þolinmæði og 

umburðarlyndi og að finna leiðir til að byggja námið á reynslu og þekkingu nemenda. Þannig 

geti lausnamiðaðir kennsluhættir og að kennarar sýni nemendum sínum umhyggju og áhuga 

stuðlað að bættri líðan og námsárangri nemenda með ólíkan bakgrunn (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Edda Óskarsdóttir, 2016). Ný rannsókn Castro (2021) gefur til kynna að nemendur með 

erlendan bakgrunn séu jákvæðir fyrir því að læra íslensku og aðlagast íslensku samfélagi. Þar 

skipti miklu máli að skólar hafi virka móttökuáætlun sem þeir vinna eftir. Niðurstöðurnar 

benda til þess að stuðningur fjölskyldu sé mikilvægur sem og stuðningur og viðhorf kennara.  

2.6.4 Starfsþróun kennara í margbreytilegu skólakerfi  

Margar ástæður hafa verið nefndar fyrir því að nemendur með annan menningar- og 

félagslegan bakgrunn standi verr náms- og félagslega í íslensku skólakerfi. Rætt hefur verið 

um að ekki sé nægjanlega vel gert ráð fyrir margbreytilegum nemendahópum í skólakerfinu 

og í menntastefnu landsins. Vísbendingar séu um að kennarar í skólakerfinu telji sig illa 

undirbúna til þess að kenna nemendum með ólíkan menningar- og tungumálabakgrunn og 

finnist þeir eiga erfitt með að laga skólastarfið að þörfum þessara nemenda (Ragnar F. 

Ólafsson, 2018). Niðurstöður rannsókna Hermínu Gunnþórsdóttur o. fl. (2017) og Friðborgar 

Jónsdóttur (2020) benda til að kennarar telji sig illa undirbúna til að kenna nemendum með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn. Kennarar hafa sagt í rannsóknum að ekki sé 

nægilega mikið fjallað um þetta í kennaranáminu og lítið sé um að boðið sé upp á námskeið 

um málefni nemenda af erlendum uppruna. Lítil úrræði séu til að koma til móts við þessa 

nemendur í skólakerfinu eins og að bjóða þeim upp á að læra íslensku betur fremur en að 

læra annað tungumál eins og dönsku, ensku eða bjóða þeim upp á kennslu í sínu móðurmáli. 

Kennarar vita oft ekki hvert þeir eiga að leita eftir aðstoð eða námsefni. Einnig að þessir 

nemendur séu settir á ábyrgð fárra innan skólanna í staðinn fyrir að þeir séu ábyrgð allra eins 

og menntastefna landsins kveður á um (Hermína Gunnþórsdóttir o fl., 2017). Þrátt fyrir að 

grunnskólum beri að hafa móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál samkvæmt 

lögum (lög um grunnskóla nr. 91/2008) þá virðast margir kennarar ekki vita um út á hvað 

þessi áætlun gengur og að henni sé ekki fylgt eftir. Flest sveitarfélög eru samt komin með 

móttökuáætlun fyrir erlenda nemendur, líkt og Reykjavíkurborg. Þar segir að hafa beri í huga 

að stundum eru skólarnir eina tenging þessara fjölskyldna við samfélagið og því nauðsynlegt 

fyrir framtíðarmöguleika þeirra að móttakan sé farsæl (Reykjavíkurborg, e.d.).  
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Skólastjórnendur og kennarar í skólakerfinu verða að ígrunda starf sitt vel, hverju þeir 

vilja ná fram í kennslu nemenda sinna og hver tilgangur og markmið með menntun sé. 

Kröfurnar á að kennarar séu að huga að tilgangi menntunnar og hvaða fræðilegar kenningar 

liggja að baki skipulagi kennslu eru stöðugt að verða meiri (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Kennarar þurfa að kynna sér vel ríkjandi menntastefnu landsins og þau fræði og kenningar 

sem búa að baki skóla án aðgreiningar. Þeir þurfa alltaf að vera að leita leiða til að bæta 

kennslu sína til að stuðla að góðum árangri nemenda sinna, vera vakandi fyrir nýrri þekkingu 

og kynna sér nýja strauma og stefnur í kennslufræðum (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Starfsþróun kennara ætti að vera hluti af daglegu starfi þeirra í stað þess að þeir sæki 

einungis ráðstefnur, námskeið, nám og fyrirlestrar utan vinnu. Með því að miðla þekkingu sín 

á milli og gera starfendarannsóknir á eigin starfi verður til meiri þekking á skólastarfi 

(Bredeson, 2003). Kennarar gegna lykilhlutverki í að skapa umhverfi sem stuðlar að 

fullgildinu allra en þó gefa niðurstöður nýrrar rannsóknar til kynna að þótt kennarar leggi 

áherslu á fullgildinu allra og séu meðvitaðir um mikilvægi þess þá sjáist það ekki nóg í 

starfsháttum þeirra (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir, 2021). Niðurstöður 

annarrar nýrrar rannsóknar benda til þess að metnaður og jákvætt viðhorf starfsfólks í skóla 

og frístundastarfi til að standa sig vel skipti meira máli varðandi fjölmenningarlega menntun 

en hvernig skólaumgerðin er. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að skólastjórnendur í 

íslenskum grunnskólum séu að bregðast vel við auknum menningarlegum margbreytileiki 

nemenda (Arna H Jónsdóttir, 2020).  

Kennarar þurfa að fara í sjálfskoðun og vera opnir fyrir því að læra af ólíkri menningu 

nemenda sinna, sýn og viðhorfum sem eru kannski ólík þeirra eigin og vinna í sínum 

vihorfum ef þarf (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Souto-Manning, 2013). Æskilegt er að þeir 

kynni sér margskonar menningu, aðra en þeir þekkja úr sínu lífi og því samfélagi sem þeir 

ólust upp í. Það eykur víðsýni þeirra sem er nauðsynlegt í vinnu með fjölbreytta 

nemendahópa (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Með því að vera vakandi 

fyrir því hvernig eigin reynsla, menning, viðhorf og gildi geta haft áhrif á kennslu eru 

kennarar betur í stakk búnir að koma til móts við alla nemendur sína á sanngjarnan hátt 

(Souto-Manning, 2013). Kennararnir geta nýtt sér auðlindir nemenda sinna þannig að 

kennslan nái til breiðari hóps nemenda (Florian og Linklater, 2010). Til að breytingar verði 

þurfa kennarar að byrja á að breyta eigin viðhorfum. Menntamálayfirvöld, skólastjórnendur 

og kennarar þurfa svo að vinna saman að því að stuðla að breytingum í menntakerfinu sem 

og í samfélaginu öllu (Arna H. Jónsdóttir, 2020; Souto-Manning, 2013). Þegar mikill munur er 

á milli heimamenningar nemenda og skólamenningar grunnskólans sem þeir sækja er 

mikilvægt að skólinn reyni að tengja þær saman og mynda brú bæði þar á milli sem og milli 

móðurmáls nemenda og íslenskunnar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að skólastarf sem 
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viðurkennir og fagnar ólíkri menningu og tungumáli nemenda og gefur nemendum tækifæri 

til að tengja námið við reynslu sína og þekkingu hefur reynst vel. Með því séu auknar líkur á 

að skólinn sé fyrir alla og að allir nemendur taki virkan þátt í skólastarfinu óháð bakgrunni og 

menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2016b; Souto-Manning, 2013). 

2.7 Samantekt 

Af framangreindu má sjá hversu mikilvægt hlutverk kennara er í uppeldi og menntun barna. 

Börn eru í tíu ár í grunnskóla á Íslandi og því má ætla að áhrif starfsfólks skólans á þau séu 

mikil. Allar manneskjur hafa þörf fyrir að tilheyra og nauðsynlegt er fyrir þroska og líðan 

grunnskólabarna að ná að uppfylla þá þörf í skólanum sínum og vera fullgildur meðlimur í 

skólahópnum. Fjölbreytileiki nemendahópa í íslenskum skólum er sífellt að verða meiri 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Kennarar þurfa að ígrunda starf sitt og viðhorf, skoða 

sjálfa sig og lífsgildi sín. Þessi lífsgildi stýra því hvernig við metum hugsun okkar og hegðun og 

hafa mikil áhrif á það hvernig við hugsum og bregðumst við í aðstæðum og hvaða afstöðu við 

höfum til lífsins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Kennarar þurfa einnig að leggja sig fram um 

að kynnast nemendum sínum og mega ekki bara skoða þá út frá námsgetu þeirra, heldur 

þurfa að bera umhyggju fyrir þeim. Í menntastefnu landsins, lögum og námskrám kemur 

fram að skólakerfið á að vera fyrir alla nemendur og miða að því að allir hafi jafnan rétt til 

náms og séu á jafnréttisgrundvelli. Mikilvægt er að skólasamfélagið og skólastarf einkennist 

af lýðræði þannig að það styðji við að allir hafi jafnan rétt í samfélaginu og stuðli að árangri 

allra nemenda óháð þjóðfélagslegum bakgrunni og aðstæðum heima fyrir. Kennarar þurfa að 

vera meðvitaðir um þau áhrif sem uppeldi og umhverfi þeirra hefur á þá sem og þau áhrif 

sem samfélagið hefur á nemendur og skólastarfið. 

Ég fann þegar ég dró þessi fræði fram hvað það er mikilvægt að kennarar séu vakandi og 

áhugasamir um starfið sitt og hafi metnað fyrir að vinna það vel. Þar sem ég starfa með 

fjölbreyttan nemendahóp með ólíkan menningarbakgrunn og uppruna ákvað ég að það 

myndi nýtast mér vel að gera starfendarannsókn til að skoða starfið mitt, sjálfa mig, lífsgildi 

mín og viðhorf.  
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3  Aðferð og aðferðafræði 

Lykilrannsóknarspurningin í rannsókninni var:  

Hvernig get ég í starfi mínu stuðlað að því að nemendur mínir finni að þeir tilheyri 

skólasamfélaginu? 

Þegar vinna á rannsókn þarf að finna rannsóknaraðferð sem hentar og oftast eru það 

markmið rannsóknar og rannsóknarspurning sem hafa áhrif á hvaða aðferð verður fyrir 

valinu (McNiff, 2010). Mikilvægt er að rannsakandinn vandi vel til verka hvað varðar val á 

aðferðafræði og gagnaöflun svo hægt sé að ná fram nauðsynlegum upplýsingum til að svara 

þeirri rannsóknarspurningu sem lagt er upp með (McNiff og Whitehead, 2003). Þar sem 

markmiðið með þessari rannsókn var að rýna í sjálfa mig sem fagmann og skoða og reyna að 

skilja starfið mitt út frá kennslufræðilegu sjónarhorni (Van Manen, 1999) valdi ég 

rannsóknaraðferðina starfendarannsókn. Starfendarannsóknir eru góð leið fyrir kennara til 

að rýna í eigin starfshætti til að kanna hvort þeir séu í samræmi við lífsgildi þeirra (Ferguson, 

2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) og gerir okkur fagfólk skólanna meðvitaðri um 

skólastarfið og hvaða fræði liggja að baki því. Við kennarar þurfum að efla okkur sem 

fagmanneskjur, fá að prófa okkur áfram sjálf, móta eigin kennslufræði og finna hvaða leiðir 

henta best til að ná árangri í starfi.  

3.1 Starfendarannsóknir – aðferðafræðin sem varð fyrir valinu 

Í náminu mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands kynntist ég starfendarannsóknum 

fyrst þegar ég tók áfangann starfendarannsóknir MVS011 vorið 2019. Áður en ég skráði mig í 

það námskeið vissi ég sama sem ekkert um starfendarannsóknir, sem er í raun skrýtið í ljósi 

þess að ég hef starfað við kennslu í um 20 ár. Ég varð heilluð af starfendarannsóknum og 

fannst spennandi og áhugavert að takast á við að gera mína eigin starfendarannsókn. Í 

starfendarannsókn á nám sér stað við athafnir (e. action) og ígrundun (e. reflection) (McNiff 

og Whitehead, 2003). Hugtakið starfendarannsókn felur í sér tvö meginviðfangsefni, starf og 

rannsókn, og hefur verið notað til að lýsa rannsóknum sem unnar eru af kennurum í skólum í 

þeim tilgangi að þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009).  

Starfendarannsóknir eru þannig góð leið fyrir kennara til að staldra við, rýna í sjálfan sig 

og ígrunda starf sitt (Ferguson, 2012; McNiff og Whitehead, 2003). Það eflir fagmennsku og 

kennarinn sem rannsakar öðlast meiri og betri þekkingu á sjálfum sér og starfsumhverfi sínu 

(McNiff, 2010). Það sem skilur starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknum er að þær felast í 

því að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér, eigin starfi og umhverfi. Í staðinn fyrir 

að rannsakandinn standi fyrir utan vettvanginn líkt og í öðrum rannsóknum þá er verið að 
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rannsaka innan frá með megin áherslu á hugtök eins og ígrundun og sjálfsrýni (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Þannig fela starfendarannsóknir meira í sér en að vera bara aðferð við að 

prófa nýjar hugmyndir til að sjá hvort þær virki (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Kennarinn 

rannsakar sjálfan sig í samfélagi við aðra, skráir og safnar gögnum sem hann speglar sig í og 

lærir af. Það veitir honum tækifæri á að bæta við fagþekkingu sína og koma skoðunum sínum 

og reynslu á framfæri (Van Manen, 1999) og líkur á að raddir kennara heyrist í fræðilegri 

umræðu um skólamál aukast (Hafþór Guðjónsson, 2011). Það getur líka verið gott fyrir 

þróunarstarf skóla að starfendarannsóknir séu gerðar. Með þeim verða til gögn og frásagnir 

af því starfi sem fram fer í skólunum sem starfsfólk getur í sameiningu skoðað, ígrundað og 

rætt. Það ætti að verða til þess að auka þekkingu um nám og kennslu, þróa skólastarf og 

hjálpa til við endurskipulagningu þess (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Starfendarannsókn getur verið eins og ferðalag (Ívar Rafn Jónsson, 2008) þar sem 

rannsakandinn leggur af stað í leit að þekkingu um eigið starf. Markmið er ekki að finna 

lokaniðurstöðu eða lokasvar heldur er rannsakandinn stöðugt að spyrja sig nýrra spurninga 

yfir rannsóknartímann (Sagor, 1992) og er sífellt að þroskast, læra og breytast samhliða 

rannsókninni (McNiff og Whitehead, 2003). Ég lagði af stað í ferðalag, kannski hálfgerða 

óvissuferð, í leit að nýrri þekkingu um starfið mitt með það í huga að bæta það. Markmiðið 

var að skoða eigin starfshætti í starfi mínu sem sérkennari. Tilgangurinn með rannsókninni 

var að finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði vel í kennslustundum hjá mér. 

Einnig vildi ég nýta ferðalagið mitt í að skoða hvernig samskipti innan grunnskólans birtast og 

hvernig unnið er að því að allir nemendur tilheyri skólasamfélaginu og hvernig ég get stuðlað 

að því í starfi mínu. Markmiðið var ekki að komast á neinn ákveðinn stað, heldur að njóta 

ferðalagsins og þess lærdóms sem það bauð upp á. Hér á eftir verður sagt frá 

rannsóknarferðalagi mínu. 

3.2 Aðferð og þátttakendur 

Allar rannsóknir eru í raun flókin, félagsleg athöfn (Helga Jónsdóttir, 2003) og þrátt fyrir að 

hægt sé að segja að starfendarannsóknir séu persónulegar rannsóknir þar sem 

rannsakandinn er að rannsaka sjálfan sig eru þær samt oftast  framkvæmdar í samvinnu við 

aðra (McNiff og Whitehead, 2003). Þær eru samvinnuverkefni fólksins sem starfar á 

vettvangi með rannsakandanum, en einnig fela þær í sér samstarf við aðra aðila líkt og 

stjórnendur og háskólakennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2009) eins og í þessari rannsókn sem 

ég vann náið með leiðbeinendum mínum, samstarfsfólki og nemendum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru ég sjálf, samstarfsfólkið mitt í sérkennslunni og þeir 

nemendur sem ég sinni þar, samstarfskennarar mínir, umsjónarkennarar þeirra nemenda 

sem ég sinni, stjórnendur og annað samstarfsfólk.  
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3.2.1 Val á rannsóknargögnum í ljósi fræðanna 

Allar rannsóknir verða að hafa rannsóknargögn til að staðfesta þær niðurstöður sem komist 

er að (McNiff, 2010). Rannsóknargögnum í starfendarannsóknum er hægt að skipta upp í tvo 

meginflokka: Lýsingu á því sem gerist í rannsókninni annars vegar og upplifun og lærdóm 

rannsakandans hins vegar (McNiff, 2010). Hér verður sagt frá vali mínu á rannsóknargögnum 

út frá fræðilegu sjónarhorni. Í gagnakaflanum hér á eftir verður svo lýst betur hvernig ég 

nýtti mér þessi rannsóknargögn á rannsóknarferðalagi mínu.  

Ég vildi skoða hvort greina mætti ólíkan bakgrunn og menningarheim nemenda og 

starfsfólks í kennslu og samskiptum. Samkvæmt bæði Bourdieu (1998) og Bernstein (2003) 

getur það haft áhrif á skólastarfið ef einungis ein menning er ráðandi. Ég vildi skoða hvort 

starfsfólk upplifi að svo sé í grunnskólanum, bæði varðandi líðan innan starfsmanna- og 

nemendahópsins. Líkt og tíðkast í starfendarannsóknum (McNiff, 2010) hélt ég 

rannsóknardagbók. Að halda rannsóknardagbók gefur rannsakanda færi á að íhuga starfið 

sitt og skrá niður bæði hvað hann er að gera þar og tilfinningar sínar gagnvart starfinu. Það 

gefur gott tækifæri á að skoða hvers vegna, hvernig og af hverju hann gerir hlutina eins og 

hann gerir. Með þessu getur kennarinn sem er að rannsaka spurt sjálfan sig gagnrýnna 

spurninga um starfið sitt og viðhorf til þess. Hann getur einnig hugað að því hvað hann 

upplifir og lærir af því að gera starfendarannsókn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).   

Ljósmyndir í gagnaöflun hafa marga kosti og ég ákvað að nýta mér það í gagnaöfluninni 

og fara í svokallað „gönguviðtal” (e. walking interview) með nokkrum nemendum mínum á 

yngsta stigi. Aðferðin gengur út á gefa börnum færi á að tjá sig í gegnum myndir í staðinn 

fyrir orð og er frekar notað með yngri börnum (Langsted, 1994). Nemendur fá að velja sjálfir 

myndefni, í þessu tilfelli innan grunnskólans og segja hvar þeim finnst þeir tilheyra mest. 

Með því að gefa þeim þetta val er gagnasöfnunin lögð í hendur nemendanna sjálfra og þeir 

fá vald og stjórna ferðalaginu sjálfir (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Í starfendarannsóknum getur verið gagnlegt að fá utanaðkomandi aðila til að ræða 

rannsóknina (Sagor, 1992). Rannsóknarvinur (e. critical friend) getur gefið nýja sýn á það sem 

rannsakandinn er að skoða í skólanum. Hann getur séð eða heyrt ýmislegt sem annars færi 

framhjá rannsakandanum og getur samstarfið víkkað og dýpkað skilninginn á rannsókninni 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég lagði upp með að hafa rannsóknarvin, en 

kórónuveirufaraldur og samkomutakmarkanir settu strik í reikninginn.  

Viðtöl eru ein leið til að nálgast gögn um reynslu, þekkingu, væntingar, viðhorf og 

gildismat fólks (Helga Jónsdóttir, 2013). Ég ákvað að taka óstöðluð/hálfopin (e. semi-

structured) viðtöl við nemendur í 10. bekk, en þau hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning 

á fyrirbærum í lífi fólks og reyna að átta sig á og skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin 

sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003). Virk hlustun, traust, einlægni, virðing og heiðarleiki eru 
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mikilvægir þættir þegar samræður eiga sér stað og hvetur og auðveldar viðmælanda að tjá 

sig. Þannig er rannsakandinn, eða sá sem spyr, mikilvægur ekki síst fyrir þær sakir að hann 

verður að átta sig á afstöðu sinni og bakgrunni þannig að það hafi ekki áhrif á samskiptin 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Mikilvægt er að raddir nemenda heyrist í rannsóknum og að 

rannsakandinn hafi trú á að þeir hafi fulla getu á að tjá skoðanir sínar og eigi rétt á að hafa 

áhrif á líf sitt og umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Í grunnskólalögunum (nr. 91/2008, 7. grein) kemur fram að skólastjórnendur skuli fara 

með faglega forystu í öllu starfi skólans. Þeir gegna því mikilvægu hlutverki varðandi það að 

skapa skólabrag og skólamenningu sem einkennist af umhyggju og virðingu og gera skóla 

sem er fyrir alla. (Lambert, 2003). Hlutverk umsjónarkennara í því að ná upp góðum 

bekkjaranda þar sem virðing ríkir og allir fá að vera eins og þeir eru er mikilvægt. Að leggja 

fyrir spurningalista getur verðið gagnlegt fyrir rannsakanda til að fá ákveðna sýn yfir viðhorf, 

skilning eða sjónarmið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Með þetta í huga ákvað ég að leggja 

spurningar fyrir stjórnendur, umsjónarkennara yngsta stigs og samstarfskennara af því að ég 

taldi að það myndi gagnast þessari rannsókn að fá sjónarmið þeirra gagnvart 

rannsóknarefninu mínu. Mikilvægt er að rannsakandinn skapi traust og trúnaðarsamband við 

þátttakendur til þess að eiga möguleika á að nálgast þær upplýsingar sem hann telur 

nauðsynlegar (Lichtman, 2013) og reyndi ég að gera það.  

Gögn og gagnaöflun á að nýta í að skoða breytingar og þróun á eigin starfi (McNiff, 2010) 

og allt ferli rannsóknarinnar þarf að vera vel skipulagt og ígrundandi og skráð þannig að 

gögnin sem safnað er færi sönnur á það sem gerist yfir rannsóknartímabilið (Anderson o.fl., 

1994). Ég leitaðist við að fylgja þessu í gagnaöfluninni.  

3.3 Gögn og gagnaöflun  

Ég safnaði gögnum með það að leiðarljósi að reyna að skilja hvað er að gerast í kennslunni 

minni og í skólanum. Það að setja upp rannsókargleraugu og velta fyrir mér starfinu mínu gaf 

mér tækifæri á að skoða af hverju ég geri hlutina eins og ég geri, prófa nýjar kennsluaðferðir 

og skoða hvernig ég nálgast nemendur. Gagnaöflunin hófst í ágúst 2020 og lauk í desember 

2020, fyrir utan að ég hélt áfram að skrifa í rannsóknardagbók og vinna með 

leiðbeinendunum mínum.  

Segja má að gögnin mín hafi verið tvíþætt: Gögn um hvað grunnskólinn sem ég starfa í 

gerir (sjá töflu 1) og gögn um það sem ég geri (sjá töflu 2). Ég var annars vegar að skoða og 

rýna í hvað stjórnendur, kennarar og starfsfólk eru að gera til að stuðla að því að allir 

nemendur finni að þeir séu hluti af hópnum, finnist þeir skipta máli og tilheyri í skólanum. 

Það gerði ég með því að ræða við stjórnendur og samstarfskennara og fá fram þeirra sýn á 

þetta málefni og safna saman tölulegum upplýsingum um starfsfólk og nemendur. Hins vegar 
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skoðaði ég hvað ég geri til þess að stuðla að því að nemendum líði vel í kennslunni hjá mér 

með því að rýna í sjálfa mig og starfið mitt. Gögnin mín sköruðust að sjálfsögðu og höfðu 

áhrif hvert á annað og markmiðið var að reyna að tengja þau öll saman í samfellda heild sem 

segði ferðasögu mína og gæfi mér svör við rannsóknarspurningu minni.  

3.3.1 Gögn um starf grunnskólans  

Gögnin voru margvísleg og gegndu mismunandi hlutverki (sjá töflu 1). Ég lagði spurningar 

fyrir umsjónarkennara, samstarfskennara og stjórnendur og safnaði svörum þeirra. 

Tafla 1. Gögn- Starf grunnskólans 

 
Starf grunnskólans 

Innihald Lýsing – greining Tenging við rannsóknarspurningu 

Spurning til 
stjórnenda 
 
 
 

Svör stjórnendateymis skólans 
við spurningu varðandi hvað 
þeim finnst mikilvægast í starfi 
sínu til að stuðla að því að allir 
nemendur finni að þeir séu hluti 
af hópnum og upplifi að þeir 
skipti máli og tilheyri skólanum.  

Viðhorf og áherslur stjórnenda skipta miklu 
máli við að skapa skólamenningu þar sem allir 
nemendur finna til öryggis og upplifa að þeir 
skipti máli og tilheyri í skólanum. Ef 
nemendum líður vel í skólanum þá eru meiri 
líkur á að þeir nái árangri í námi sínu. 

Spurningar til 
umsjónarkennara 
yngsta stigs 
 

Svör þeirra um hvað þeim finnst 
skipta mestu máli varðandi það 
að stuðla að því að allir 
nemendur finni að þeir séu hluti 
af hópnum og skipti máli í 
bekknum sínum sem og í 
skólanum. Svör kennaranna 
þemagreind. 

Umsjónarkennarar gegna mikilvægu 
hlutverki í líðan nemenda og að allir tilheyri í 
bekknum. Þeir þurfa að leita leiða til að 
stuðla að góðum samskiptum í 
nemendahópum sem þeir kenna. Góður 
bekkjarandi byggist á gagnkvæmum 
skilningi, virðingu og umburðarlyndi. 

Spurningar til 
samstarfskennara í 
sérkennslunni 

Svör samkennara við spurningum 
varðandi hvaða áherslur þeir 
hafa í samskiptum sínum og hvað 
þeim finnst skipta mestu máli í 
samskiptum. Lykilatriði og þemu 
dregin fram. 

Hlutverk kennara og uppalenda í ræktun 
góðra gilda í samskiptum barna og unglinga 
er mjög mikilvægt. Samskipti kennara og 
nemenda þurfa að einkennast af umhyggju 
og virðingu. 

Samsetning 
skólahópsins 

Tölulegar upplýsingar um 
starfsmannahópinn og 
nemendur með áherslu á 
bakgrunn og menningarheim 
nemenda. Samtöl við 
samstarfsfólk. 

Gott er að átta sig á í hvernig hið félagslega 
umhverfi rannsóknarinnar er samsett til að 
skilja betur samskipti eða samskiptaleysi og 
líðan nemenda og starfsfólks. 

Nemendaþing 
 

 

Niðurstöður þriggja 
nemendaþinga sem haldin voru í 
grunnskólanum skoðaðar og 
þemagreindar.  

Mikilvægt er að nemendur finni að þeirra 
raddir heyrist. Þá eru meiri líkur á að þeir finni 
að þeir séu hluti af skólanum og tilheyri 
honum. 
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Einnig hélt ég saman tölulegum upplýsingum um starfsmanna-og nemendahópinn og fór yfir 

niðurstöður nemendaþinga sem haldin eru í grunnskólanum. Ég rýndi í gögnin mín jafnóðum 

og velti fyrir mér skólastarfinu út frá þörf nemenda að tilheyra. 

3.3.2 Skóli fyrir alla- sjónarmið stjórnenda og umsjónarkennara yngsta stigs 

Til þess að rýna í hvernig stjórnendur og starfsfólk grunnskólans vinna að því að gera skólann 

og skólastarfið þannig að nemendur hafi áhrif í námi sínu og raddir þeirra heyrist ákvað ég að 

leita til þeirra. Ég sendi stjórnendateymi grunnskólans sem samanstendur af skólastjóra, 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum yngsta, mið og elsta stigs tölvupóst (sjá viðhengi Á). 

Mig langaði að heyra hvað umsjónarkennarar eru að gera varðandi það að stuðla að því að 

nemendur tilheyri og séu virkur hluti af bekknum. Þar sem ég starfa sem sérkennari á yngsta 

stigi leitaði ég til umsjónarkennaranna þar. Ég sendi þeim tölvupóst (sjá viðhengi Á). Ég fékk 

skýr svör sem ég greindi og tengdi við önnur gögn.  

3.3.3 Umhyggja í samskiptum - Spurningar til samstarfsfólks 

Til þess að rýna í afstöðu samstarfskennara minna til umhyggju fyrir nemendum og starfsfólki 

skólans hafði ég áhuga á að fá að heyra hvernig það upplifir samskiptin innan grunnskólans. 

Þá sérstaklega hvort samskiptin einkennast af virðingu fyrir öllum, jafnt innan 

starfsmannahópsins, milli starfsfólks og nemenda og innan nemendahópsins. Ennfremur 

langaði mig að kanna hvernig starfsfólk grunnskólans nálgast það mikilvæga hlutverk að 

koma til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins nemenda og reyna þannig að búa 

til skóla fyrir alla. Ég átti gott spjall við nokkra samstarfsmenn, bæði sem eru nýbyrjaðir að 

vinna í grunnskólanum og sem hafa unnið þar mjög lengi og hafa langa starfsreynslu. Ég 

skráði það sem þar kom fram í rannsóknardagbókina mína. Einnig ákvað ég að senda 

samstarfskennurum mínum í sérkennslunni spurningar (sjá viðauka Á). Ég fékk greinargóð 

svör sem ég greindi og tengdi við önnur gögn.  

3.3.4 Samsetning skólahópsins 

Ég fékk ýmsar tölulegar upplýsingar hjá skólastjóra um starfsmannahópinn og nemendur. Ég 

var bæði að horfa á erlendan bakgrunn og einnig þá sem koma úr öðrum umhverfi og skólum 

hérlendis. Með það í huga ræddi ég einnig við nýja kennara um það hvernig þeir upplifa að 

koma inn í starfsmannahópinn. Ég ræddi við samstarfsfólk hvort það fyndi fyrir því að það 

hefði áhrif hvort nemendur og starfsfólk sé með annan uppruna og bakgrunn í skólanum en 

tíðkast, bæði út frá félagslegu og námslegu sjónarhorni. Ég skrifaði um þetta í 

rannsóknardagbókina. 
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3.3.5 Nemendaþing 

Í grunnskólalögum (nr. 91/2008, 13. grein) kemur fram að skólastarf skuli taka tillit til 

sjónarmiðs nemenda, þeir eiga rétt á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hafa áhrif á 

ákvarðanir í skólastarfinu sem snerta þá beint Ég safnaði gögnum úr þremur 

nemendaþingum sem hafa farið fram í grunnskólanum. Tvö þingin fóru fram á síðasta 

skólaári (2019-2020) en þá voru það nemendur úr 1. og 2. bekk sem tóku þátt í öðru þinginu 

og nemendur úr 7. og 10. bekk í hinu. Þriðja þingið var svo á núverandi skólaári (2020-2021) 

en þá tóku nemendur úr 5. og 7. bekk þátt. Ég fór yfir niðurstöðurnar og greindi lykilhugtök 

sem ég tengdi við önnur gögn. 

3.3.6 Gögn um mig sem starfsmann 

Ég safnaði gögnum um mig bæði sem starfsmann og manneskju í kennarastarfinu (sjá töflu 

2). Hvað er það við starfið sem nærir neistann og hvetur mig áfram? Ég skoðaði starfið mitt 

og hvernig ég nálgast nemendur í kennslu minni út frá þörfinni að tilheyra. Gögnin mín voru 

samansett af, fundargerðum, tölvupóstum og samtölum við samstarfsfólk, verkefnum yngri 

nemenda og viðtölum við eldri nemendur. Ég skrifaði rannsóknardagbók og hélt til haga 

skráningu af námskeiði um bekkjarfundi. Síðast en ekki síst nýtti ég mér samskipti mín við 

leiðbeinanda og meðleiðbeinanda, sem voru mest í formi tölvupósta, þar sem ég fékk góð 

ráð og gagnlega og hvetjandi leiðbeiningu.  
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Tafla 2. Gögn – Starfsmaðurinn ég 

 
Starfsmaðurinn ég 

Innihald Lýsing- greining Tenging við rannsóknarspurningu 

Rannsóknardagbók Ég hélt dagbók þar sem ég 
skrifaði niður hugleiðingar mínar 
um starfið mitt og kennsluna.  

Færslur gáfu mér færi á að íhuga starf 
mitt og skólans út frá þörfinni að 
tilheyra.  

Samskipti við 
leiðbeinendur 

Vikulegir tölvupóstar milli mín og 
leiðbeinandanna minna. Góð ráð 
og hvatning. 

Þetta fyrirkomulag hélt mér við efnið og 
ýtti mér áfram í ferð minni.  

Rannsóknarvinur Samtöl við utankomandi vin og 
leiðbeinanda. 

Það reyndist gagnlegt að fá 
utankomandi aðila til þess að rýna í og 
hjálpa mér að fá nýjar hugmyndir eða 
sýn á rannsóknina mína. 

Verkefni nemenda á 
yngsta stigi 
 

Ýmis verkefni nemenda minna 
um vináttu, sjálfsvitund og 
sjálfsþekkingu. Ég skoðaði og 
greindi þau út frá þörfinni að 
tilheyra í kennslunni hjá mér. 

Mikilvægt er að nemendur séu 
meðvitaðir um styrkleika sína og 
veikleika. Það stuðlar að bættri líðan. 
Einnig að allir eigi rétt á vináttu og vera 
hluti af hópnum virðingu óháð 
bakgrunni og uppruna. 

Gönguviðtal-
ljósmyndir 

Nemendur á yngsta stigi fengu 
myndavél og máttu taka mynd af 
því svæði í skólanum sem þeim 
finnst þeir tilheyra mest. 

Mikilvægt er að nemendur séu virkir í 
gagnaöflunni og þeirra sjónarmið 
heyrist. 

Rýnihópsviðtöl við 
nemendur á elsta 
stigi 

Upptaka og afrit af viðtölum við 
fjóra nemendur úr 10. bekk. 
Viðtölin þemagreind, reynt að 
finna kjarnann og lykilhugtök. 

Það er mikilvægt að fá upplýsingar um 
skipulag skólastarfsins frá nemendum 
og heyra hvernig þeim líður í skólanum 
og hvað þeir telja mikilvægast til að 
stuðla að því að allir séu hluti af 
hópnum og tilheyri í skólanum. 

Námskeið um 
bekkjarfundi 

Glærur og glósur af námskeiðinu.  
 

Gildi bekkjafunda fyrir líðan nemenda í 
skólanum er mikið.  

Fundargerðir af 
teymisfundum, 
samstarfsfundum og 
tölvupóstar  

Gögn um samskipti og ólík 
hlutverk skoðuð út frá 
samskiptum milli mín og 
samstarfsfólks. 

Ólík hlutverk mín í skólasamfélaginu 
geta reynt á fagmennsku mína í starfi 
og haft áhrif á samskiptin mín.  

 

Ég rýndi í gögnin mín jafnóðum og velti fyrir mér áherslum mínum og lífsgildum bæði út frá 

samskiptum mínum við annað fólk, út frá skólamenningunni og þeim hlutverkum sem ég hef 

í skólasamfélaginu. Einnig skoðaði ég og velti fyrir mér hvernig umhverfið og fólkið í lífi mínu, 

þar með samstarfsfólkið mitt, hefur áhrif á gerðir mínar og athafnir og getur jafnvel mótað 

hugsun mína ómeðvitað.  
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3.3.7 Rannsóknardagbók 

Í gegnum starfendarannsóknina hélt ég rannsóknardagbók. Ég skrifaði í hana hugleiðingar 

mínar og vangaveltur um skólamenninguna, ólík hlutverk mín, pælingar út frá fræðunum, 

námskeiðum, teymisfundum og samstarfi við umsjónarkennara og nemendur. Dagbókin var 

með áherslu á starf mitt í sérkennslunni og ég velti fyrir mér hvernig ég gæti stuðlað að því 

að nemendur finni að þeir tilheyri. Ég skrifaði um hvernig mér leið í kennslunni, hvað gekk vel 

og hvað hefði mátt betur fara. Ég var alltaf með dagbókina með mér í vinnunni og skrifaði 

oftast punkta niður í hana þar, annað hvort að loknum kennslustundum eða í lok 

skóladagsins. Þegar heim var komið skrifaði ég upp úr punktunum lengri texta í tölvuna mína. 

Það var texti bæði upp úr punktunum úr vinnunni, ef ég las grein eða sá eitthvað gagnlegt í 

sjónvarpi eða í samtölum við annað fólk sem mér fannst tengjast eða gagnast rannsókninni 

minni. Ég skrifaði líka oft um punktana úr dagbókninni í tölvupóstunum sem ég sendi á 

leiðbeinandann minn vikulega. Ég skoðaði fundargerðir frá teymisfundum, tölvupósta og 

myndir úr starfinu og skrifaði um það í rannsóknardagbókina. Að skrifa reglulega í dagbókina 

gaf mér færi á að velta fyrir mér hvar ég væri stödd í ferðalaginu hverju sinni, hvernig starfið 

og ferðasaga mín var að þróast og hvernig það að gera starfendarannsókn hafði jákvæð áhrif 

á hugsun mína, hvað ég upplifði og lærði margt af því.  

3.3.8 Regluleg samskipti við leiðbeinanda – ráð og hvatning 

Ég sendi Svanborgu leiðbeinandanum mínum tölvupóst vikulega. Þar var farið yfir vikuna, 

framvindu rannsóknar og framgang verkefna, auk þess vorum við í frekara sambandi þegar 

eitthvað meira lá fyrir. Þegar leið á rannsóknina bættist Anna Katarzyna Wozniczka við sem 

meðleiðbeinandi. Þetta fyrirkomulag gerði mér gott, það hélt mér við efnið og það að fara 

yfir rannsóknarferlið vikulega gaf mér yfirsýn yfir hvar ég var stödd í rannsóknarferðalagi 

mínu. Ég lagði upp með ákveðnar hugmyndir um gagnaöflun í byrjun, en það breyttist margt 

þegar ég fann hvað hentaði rannsókninni. Ég fann hvað ég fór að líta margt í starfi mínu 

öðrum augum þegar leið á rannsóknina. Með því að setja upp rannsóknargleraugun fór ég að 

horfa á hluti sem ég hef gert í mörg ár, án þess að hugsa um það sérstaklega, með öðrum 

augum.  

3.3.9 Sjónarmið nemenda 

Þessi gagnaöflun var byggð á þeirri trú að sjónarmið og skoðanir nemenda skipti miklu máli 

og að þeir væru full hæfir til að vera þátttakendur í rannsókninni minni. Ég þekki vel til 

nemenda minna og gagnaöflun fór fram í skólanum þeirra þar sem þeir eru á heimavelli. Ég 

sagði nemendum mínum á yngsta stigi frá rannsókninni og bað þá um að hjálpa mér með því 

að vinna verkefni með mér. Ég þekki einnig vel til nemendanna í 10. bekk og ég valdi 

nemendur í samráði við umsjónarkennara þeirra sem ég taldi að ættu auðvelt með að tala 
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við mig. Ég valdi tvo sem eiga íslenska foreldra og tvo sem eiga annað foreldri frá öðru landi 

en Íslandi. Ég reyndi að hafa það í huga þegar ég fór yfir svörin og sjónarmið þeirra gagnvart 

skólanum úr hvernig félagslegu- og menningarumhverfi þeir koma.  

3.3.10 Verkefni nemenda á yngsta stigi 

Ég fór yfir hvernig nemendur skilja hugtakið að tilheyra og útskýrði fyrir þeim það þýðir. Ég 

fór líka yfir það með þeim hvaða hópum þeir tilheyra eins og fjölskyldu, vinum, tómstundum 

og hvar í skólanum og utan hans þeim finnist þeir tilheyra mest. Ég fór með fimm nemendur 

úr 4. bekk í smá ferðalag um skólahúsnæðið, einum í einu og lét þá fá stafræna myndavél. 

Þeir máttu taka mynd af því svæði eða stað í skólahúsnæðinu sem þeim finnst þeir tilheyra 

mest. Þeir réðu ferðinni og ég fór með þeim á þá staði sem þeir vildu taka mynd af og þeir 

sögðu að þeim fyndist þeir öruggastir og líði best yfir skóladaginn. Við skoðuðum svo 

myndirnar saman og ræddum um þær. Af því þetta voru þeirra myndir þá tel ég að þeir hafi 

verið mun jákvæðari að ræða um þetta og segja frá en ef við hefðum bara talað um staðina. 

Ég skrifaði um þetta í rannsóknardagbókina og bar saman við önnur gögn. 

3.3.11 Rýniviðtöl við nemendur úr 10. bekk 

Ég ætlaði upphaflega bara að hafa nemendurna á yngsta stigi sem þátttakendur, en svo 

fannst mér mig vanta betri sýn eldri nemenda á skólann og skólastarfið. Þá kviknaði hjá mér 

sú hugmynd að taka viðtal við nokkra nemendur í 10.bekk. Ég var umsjónarkennarinn þeirra í 

2.-5. bekk og þekki þá því vel. Ég valdi sem fyrr segir ákveðna nemendur og ræddi það við 

umsjónarkennara þeirra og fékk leyfi hjá þeim. Ég fékk nemendur til mín einn og einn og fékk 

munnlegt samþykki þeirra og eftir það sendi ég tölvupóst á foreldra og fékk einnig þeirra 

samþykki. Ég valdi þessa viðmælendur af eigin hentugleika, það er að segja ég valdi 

einstaklinga sem ég þekkti vel til og taldi gott að fá í svona viðtal. Þegar þeir komu í viðtölin 

byrjuðu þeir á að skrifa undir samþykkisblað (sjá viðauka C) eftir að ég hafði útskýrt þetta 

fyrir þeim og ég fékk leyfi til að taka viðtölin upp. Ég gætti trúnaðar og breytti nöfnum og 

staðháttum og eyddi upptökunni þegar ég hafði skrifað viðtölin upp. Ég tók viðtöl við fjóra 

nemendur. Viðtölin fóru öll fram inni í litlu stofunni minni, ég lét samstarfsfólkið mitt í næstu 

stofu vita af viðtölunum og þau fóru fram í lok skóladags til að fá betra næði. Ég bauð upp á 

smá hressingu og reyndi að hafa andrúmsloftið afslappað. Ég var með nokkrar spurningar 

tilbúnar til að styðjast við, en ég reyndi að hafa þetta meira svona spjall en formlegt viðtal. Í 

viðtölunum lagði ég áherslu á að nemendurnir túlkuðu sínar aðstæður og reynslu. Ég hvatti 

þá til þess að lýsa með eigin orðum athöfnum sínum, upplifun og reynslu af skólanum og 

veru sinni þar. Að loknum viðtölunum skrifaði ég þau upp, kóðaði, greindi og bar saman við 

önnur gögn.  
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3.3.12 Námskeið um bekkjarfundi, tölvupóstar og fundargerðir 

Ég fór á námskeið um bekkjarfundi í grunnskólanum, auk þess að nýta mér fræðiefni í 

gagnaöfluninni til þess að dýpka skilning minn á því sem ég var að sjá í rannsókninni. Ég 

skoðaði fundargerðir frá teymisfundum og samstarfsfundum, tölvupósta milli mín og 

samstarfsfólks, stjórnenda og foreldra í þeim tilgangi að skoða þau samskipti sem ég á í 

vinnunni. Einnig las ég það sem ég hafði skrifað um samskipti mín við nemendur í 

rannsóknardagbókina. 

3.3.13 Gögn um ólík hlutverk og samskipti 

Í kennarastarfi mínu á ég samskipti af ýmsum toga og óhætt er að segja að þau séu 

margþætt. Ég á samskipti við umsjónarkennara nemenda sem ég sinni í sérkennslunni og 

samskipti við þá sem starfa með mér þar, samskipti við nemendur mína, við annað 

samstarfsfólk og foreldra. Þá eru hlutverkin sem ég hef í skólasamfélaginu mörg; ég er 

kennari, samstarfsfélagi, vinur, frænka og foreldri. Í einkalífinu hef ég svo önnur hlutverk, ég 

er móðir, eiginkona, systir, frænka og dóttir. Ég skrifaði um dæmi um samskipti mín úr 

vinnunni og vangaveltur um þessi ólíku samskipti mín í rannsóknardagbókina mína.  

3.3.14 Rannsóknarvinur 

Ég lagði upp með að hafa rannsóknarvin sem ég gæti leitað til og myndi hlustað á mig ræða 

rannsóknina. Einhvern til í að rýna með mér og hjálpa mér að koma auga á fleiri möguleika 

varðandi rannsóknina. Það að tala um hlutina gefur oft færi á að skilja betur það sem ég sjálf 

er að gera, fá nýjar hugmyndir eða sýn á rannsóknina mína. Ég fékk konu til liðs við mig sem 

ég hef þekkt frá barnsaldri og starfar á sama vettvangi og þekkir líka til starfendarannsókna. 

Samkomutakmarkanir vegna kórónuveirufaraldursins gerðu það hins vegar að verkum að ég 

náði lítið að hitta hana og því fór þetta ekki eins og ég lagði upp með. Þó náði ég að hitta 

hana oftar þegar líða tók á rannsóknina og það gerði mér gott. Ég skrifaði um þetta í 

rannsóknardagbókina. Þá átti ég góð samskipti og reglulegar umræður við leiðbeinandann 

minn sem gerði mér gott. Þannig má segja að rannsóknardagbókin og samskiptin við 

leiðbeinanda hafi orðið að rannsóknarvinum mínum auk samtalanna við konuna. 

3.4 Gagnagreining 

Það er engin ein rétt leið við gagnagreiningu og hver og einn rannsakandi verður að finna 

sína leið í túlkun sinni (McNiff, 2010). Minn bakgrunnur og lífssýn hefur eflaust spilað inn í 

mína gagnagreiningu, en ég leitaðist við að hafa fagmennsku að leiðarljósi.  Segja má að 

gögnin mín hafi verið eins og einhverskonar ferðavísir eða kort í rannsóknarferðalaginu 

mínu. Ég fór reglulega og jafnóðum yfir gögnin um leið og ég aflaði þeirra og á leið minni og 

marglas þau í þeim tilgangi að greina þau niður í þemu og leita að mynstrum og 
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lykilhugtökum. Ég fór yfir svörin sem ég fékk frá stjórnendum og samkennurnum um leið og 

þau bárust og setti þau öll saman inn í sér skjal. Ég feitletraði það sem mér fannst vera 

aðalatriði og vera sameiginlegt í flestum eða öllum svörunum og merkti við atriði eða skrifaði 

hjá mér það sem vakti athygli mína. Þannig var ég strax farin að kóða gögnin. Það að vinna 

þetta svona gaf mér sem rannsakanda færi á að að skilgreina, útskýra og rökstyðja 

breytingarnar og skoða eigin kennslu í fræðilegu ljósi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Að 

loknum viðtölunum var orðræðan í þeim greind, merkt við ákveðna þætti sem vöktu athygli 

og tengdust fókus rannsóknarinnar og þessi greining síðan flokkuð niður. Með þessu koma 

gjarnan í ljós ákveðin einkenni eða þemu innan gagnanna og hægt er að sjá mynstur birtast 

sem tengist rannsóknarspurningunni. 

Ég flokkaði síðan þemun sem ég sá myndast úr gögnunum í flokka eftir lykilhugtökum 

rannsóknarinnar sem voru:  

• Áhrif uppeldis og umhverfis á hegðun einstaklinga. 

• Margbreytileiki. 

• Þörfin fyrir að tilheyra. 

• Skóli fyrir alla! 

• Umhyggja og virðing í samskiptum. 

Ég flokkaði þemun í yfir og undirflokka þar sem lykilhugtökin voru yfirflokkar og þemun í 

svörunum undirflokkar undir þeim. Til þess að öðlast heildarmynd las ég svo aftur yfir gögnin 

í lok rannsóknarferðalagsins í þeirri von að gögnin segðu ákveðna ferðasögu af því ferli sem 

rannsóknin var og hvað má læra af þeim. Þá hélt ég áfram að merkja þau og skrifa 

athugasemdir hjá mér og fór þannig smám saman að sjá ákveðin mynstur og þemu sem 

kóðin eða lyklarnir áttu heima í. Það hjálpaði mér við að vinna niðurstöðukaflann og við að 

reyna að draga saman aðalatriðin út frá rannsóknarspurningunni og fræðunum. Ég skráði 

viðtölin niður eins nákvæmlega og ég gat og leitaðist við að vera heiðarleg í greiningu þeirra 

með því að minna mig á fyrirframhugmyndir mínar og viðhorf og reyna að nýta orð 

nemendanna sem dæmi um það sem ég var að draga fram. Með því að vanda til skráningar 

og ígrundunar, greiningar, túlkunar og mats vildi ég auka líkurnar á því að ég tæki vandaðar 

ákvarðanir byggðar á faglegum grunni og að niðurstöður mínar yrðu trúverðugar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Ég skoðaði og las fræðigreinar um efnið og aðrar starfendarannsóknir 

samhliða gagnaöflun og greiningu. Megin tilgangurinn með þessu var að læra sem mest og 

best af gögnunum mínum. 
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3.5 Siðferðileg atriði 

Ég hélt af stað í rannsóknarferðalagið mitt með þá von að rannsóknin yrði til þess að bæta og 

styðja við starfið í grunnskólanum sem ég starfa í. Við gerð rannsóknarinnar hafði ég 

vísindasiðareglur Háskóla Íslands (2014) að leiðarljósi. Ég fylgdi höfuðreglunum fjórum; 

sjálfræðis-, skaðleysis-, velgjörðar- og réttlætisreglunni (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég 

leitaði eftir upplýstu og óþvinguðu samþykki og stuðningi skólastjórnenda. Ég kynnti 

rannsóknina vel fyrir skólastjóra (sjá viðauka A) út á hvað hún gengi og fékk stuðning hans 

fyrir því að vinna hana. Einnig þeirra umsjónarkennara, stjórnenda og samstarfskennara sem 

ég leitaði til (sjá viðauka Á). Ég kynnti vel fyrir öllum þessum aðilum að ég væri í 

meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands samhliða starfi mínu og væri að vinna 

þessa starfendarannsókn sem lokaverkefni í M.Ed. námi mínu. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndarfulltrúa þeirrar skólaskrifstofu sem um ræðir.  

Það að vinna rannsókn með börnum getur verið áskorun því það er alltaf ákveðin hætta á 

valdaójafnvægi þegar fullorðinn rannsakandi vinnur með börn. Margir telja að það sé ekki 

hægt að koma í veg fyrir þetta valdaójafnvægi og því sé betra að vera meðvitaður og 

hreinskilin við börnin og biðja þau að hjálp við að fá sjónarmið barna í rannsóknina (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006; Mayall, 2000). Siðferðislegir þættir sem tengjast upplýstu samþykki, 

trúnaði, vernd, tengslum og samskiptum fá aukið vægi þegar börn eiga hlut í máli. Það er 

verið að vinna með líf og viðhorf þeirra til umhverfis þeirra. Það þarf að gæta að því að 

nálgast börnin á þann hátt að rannsakandinn sé ekki sá sem allt veit heldur vilji spyrja og fá 

þeirra svör og sjónarmið. Mikilvægt er einnig að vera í umhverfi sem þau þekkja vel þannig 

að þau séu örugg og að rannsakandinn þekki börnin og það ríki traust þeirra á milli (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006).  

Markmið mitt var að vinna rannsóknina með heiðarleika og virðingu fyrir manneskjunni 

að leiðarljósi. Ég gætti að því að virða sjálfræði þátttakenda og friðhelgi þeirra og að valda 

þeim ekki skaða. Engin nemandi var neyddur til að taka þátt og ég reyndi að aðlaga verkefnin 

að getu hvers og eins og hafa þau áhugahvetjandi. Þar sem ég er að vinna með börnum 

leitaðist ég við að sýna þeim sanngirni og tryggja þeim þá vernd sem þarf með því að sýna 

þeim virðingu og gæta nafnleyndar og trúnaðar. Einnig gætti ég að því að misnota ekki 

aðstöðu mína gagnvart þeim. Ég sagði nemendum satt og rétt frá og bað þá um aðstoð á 

þeirra forsendum. Þegar börn taka þátt í rannsóknum þarf að fá leyfi forráðamanna. Þeir 

hafa þá það hlutverk að ákveða hvort börnin þeirra taka þátt í rannsókninni eða ekki 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Ég leitaðist við að kynna rannsóknina vel fyrir nemendum og 

hvernig unnið yrði með gögnin sem þau tóku þátt í að safna. Í upphafi rannsóknar sendi ég 

tölvupóst á alla foreldra eða forráðamenn nemenda sem ég sinni í sérkennslunni á yngsta 

stigi og bað um leyfi fyrir því að safna gögnum í vinnu með börnunum þeirra og að þau væru 
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þátttakendur í rannsókninni minni (sjá viðauka B). Ég hafði samráð við umsjónarkennara 

þeirra og gerði þeim grein fyrir að ég myndi nota tíma í sérkennslu til að vinna með vináttu, 

sjálfsþekkingu, umburðarlyndi og virðingu. Ég hafði samráð við umsjónarkennara nemenda í 

10. bekk og fékk samþykki nemendanna sjálfra (sjá viðauka C) og foreldra þeirra (sjá viðauka 

D). Ég kynnti rannsóknina vel fyrir þeim og tilgang viðtalanna sem ég tók við þá. Við val mitt á 

rannsóknarefnum, aðferðum, túlkun, framsetningu og nýtingu niðurstaðna reyndi ég að nota 

vönduð vísindaleg vinnubrögð og aðferðafræði. Ég fylgdi lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018) við vinnslu persónuupplýsinga. Einnig leitaðist ég við að 

standa vörð um mannréttindi og mannlega reisn í vali mínu á viðfangsefnum, í samskiptum 

við þátttakendur og við birtingu rannsóknarniðurstaðna (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 

2014). 

Ég reyni að fylgja velgjörðarreglunni eins vel og ég get. Hún kveður á um að rannsóknin 

hafi tilgang og geri gagn, hvort sem það er fyrir mig sjálfa, starfið mitt, grunnskólann sem ég 

starfa í eða allt í senn. Ég mun nýta mér það sem ég hef lært af því að vinna rannsóknina í 

starfi mínu og miðla þeirri þekkingu til samstarfsfólks. Ég mun bjóðast til að kynna hana í 

grunnskólanum og víðar ef eftir því verður leitað. Það er von mín að rannsóknin verði til þess 

að starf grunnskólans miði að því að veita öllum nemendum skólans markvissan stuðning til 

þess að stuðla að því að þeir upplifi að þeir tilheyri í skólanum. 
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4 Við erum öll manneskjur! Niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður sem segja ferðasögu mína úr rannsóknarferðalagi mínu. 

Kaflanum er skipt upp í ákveðin þemu sem unnin voru út frá lykilhugtökum rannsóknarinnar 

sem ég greindi í gagnagreiningunni. Sem fyrr segir var markmiðið ekki að fá ákveðna 

lokaniðurstöðu eða lokasvar heldur að rýna í sjálfa mig sem fagmann og skoða og reyna að 

skilja starfið mitt og finna leiðir til þess að bæta það. Lykilhugtökin eru: 

• Áhrif uppeldis og umhverfis á hegðun einstaklinga.  

• Margbreytileiki. 

• Þörfin fyrir að tilheyra. 

• Skóli fyrir alla.  

• Umhyggja og virðing í samskiptum. 

4.1 Áhrif uppeldis og umhverfis á hegðun einstaklinga. 

Þar sem það er óhjákvæmilegt að rannsakendur byggi rannsóknir sínar á eigin gildum og 

viðhorfum skoðaði ég sjálfa mig og mitt eigið líf, uppeldi og bakgrunn og leitaðist við að 

tengja það við áherslur mínar í rannsókninni. Ég er 47 ára, gift fjögurra barna móðir sem hef 

starfað við kennslu allan minn starfsferil. Ég er leikskóla-, grunnskóla- og sérkennari að 

mennt. Ég bý í sveit nálægt litlu bæjarfélagi þar sem ég starfa sem sérkennari í grunnskóla. 

Ég er mikið náttúrbarn og tel mig heppna að vera alin upp í sveit frá 10 ára aldri. Ég flutti um 

tíma annað, en sveitin og náttúran togaði í mig og ég flutti aftur með fjölskylduna mína í 

sveitina. Þannig ákvað ég að flytja aftur í það skólasamfélag og félagslega umhverfi sem ég 

ólst upp í og ala börnin mín upp þar. Ég valdi að fara í lítinn menntaskóla eftir grunnskólann 

þar sem er heimavist og fór þangað ásamt nánustu æskuvinum mínum. Þar tengdist ég 

nýjum samnemendum djúpum vináttuböndum auk þess sem vinátta æskuvina minna varð 

enn nánari og þar fann ég hvað það er gott að tilheyra skólanum sínum og vera hluti af 

stórum vinahóp skólafélaga. Ég skilgreini mig enn að hluta til út frá þessum hópi og hann 

hafði mikil áhrif á líf mitt bæði þá og nú. Ég á enn að mestum hluta sömu vini og þegar ég var 

í grunnskóla, grunnskólanum sem ég starfa núna í og börnin mín eru vinir barna vina minna. 

Ég tel mig heppna að eiga enn sömu vini og ég átti sem barn. Vini sem hafa fylgt 

mér í gegnum grunnskóla og menntaskóla og jafnvel háskóla og eru enn stór hluti 

af lífi mínu. Það er ómetanlegt að geta leitað til góðs vinar sem gefur mér 

samskiptarými, dæmir ekki, hlustar og gefur góð ráð. Við eigum svo langa sögu 

saman og það hefur myndast milli okkar gagnkvæmur skilningur í samskiptum 
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sem erfitt er að setja í orð, eiginlega svo ómeðvitaður að oft eru orð óþörf. Við 

eigum líka börn á svipuðum aldri sem eru skólafélagar og vinir. Þannig erum við 

að ala börnin okkar upp í sama samfélagi og við ólumst upp saman í, það er 

eitthvað fallegt við það. (Rannsóknardagbók, 21. nóvember 2020) 

Ég tel mig hafa talsverða reynslu af börnum og íslensku skólakerfi bæði sem fagmanneskja og 

sem foreldri. Þar sem börnin mín eru á aldrinum 12-25 ára á ég börn á nokkrum skólastigum 

og hef séð hvað skólakerfið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Margt hefur 

auðvitað breyst samhliða samfélagslegum breytingum, en margt er enn eins og þá helst 

grunngildi samfélagsins.  

Í rannsókninni var ég að skoða skólamenninguna og skólasamfélagið, hvaða gildi, viðmið 

og óskráðu reglur gilda þar og spegla sjálfa mig í því. Hvort og hvernig ákveðnir siðir, 

menning, talshættir og viðhorf sem hafa fest rætur í skólasamfélaginu hafa ómeðvitað haft 

áhrif á mig bæði sem persónu og sem kennara og þannig haft áhrif á hvernig ég vinn með 

nemendur.  

Það er svo margt sem ég hugsa um á annan hátt eftir að ég fór að gera þessa 

rannsókn. Ég fór allt í einu að hugsa um aldagamla siðinn að segja ,,guð hjálpi 

þér” þegar einhver hnerrar. Nemandi minn hnerraði í morgun og ég sagði þetta 

án þess að hugsa. Þessi siður er talin vera síðan svarti dauði herjaði á Íslendinga 

og það að hnerra gat þýtt að viðkomandi væri orðin sýktur. Þegar veikindi sækja 

að leitar fólk oft í trúnna og því varð algengt að fólk segði þetta og siðurinn síðan 

fest sig í íslensku samfélagi.  Ég segi þetta iðulega við nemendur sem hnerra í 

kringum mig, en fór svo að velta því fyrir mér í ígrundun minni á starfinu og 

sjálfum mér í rannsókninni að þetta ætti ekki lengur við í margbreytilegum 

nemendahópum. Það hefur aukist að fólk í skólum segi bara ,,hjálpi þér” eða 

hreinlega ekkert til að gæta hlutleysis varðandi trúarbrögð því í margbreytilegum 

nemendahópum eru þau fjölbreytt ólíkt því sem var. (Rannsóknardagbók, 11. 

desember 2020) 

Nemendur mínir eru með ólíkan menningarbakgrunn og þar sem ég hef mjög lítið kynnst 

öðrum menningarheimum á eigin skinni getur það reynt á mig og mikilvægt að ég sé 

meðvituð um það þegar ég vinn með nemendum mínum og fjölskyldum þeirra. Ég finn að 

starfið getur reynt mikið á mig, ég er með nemendur sem oft á tíðum eru að glíma við 

erfiðleika bæði náms- og félagslega, líkamlega sem og andlega. Þeir búa stundum við erfiðar 

aðstæður og eiga erfitt með að fóta sig í skólanum. Ég er misvel upplögð til að takast á við 
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það sem þeir eru að glíma við og stundum finnst mér mig vanta faglega þekkingu til að mæta 

þörfum þeirra eins og þeir þurfa á að halda.  

Þegar ég fer yfir daginn og les hvað ég punktaði niður, sé ég að ég átti ekki góðan 

dag. Þegar ég er svona illa upplögð hef ég bara ekki orku í að takast á við allt sem 

nemendur mínir eru að glíma við. Ég finn fyrir vanmætti og úrræðaleysi. Mér 

finnst stundum að ég þyrfti líka að vera sálfræðingur, félagsfræðingur og 

geðlæknir að mennt til að geta sinnt þeim eins og þeir þurfa. 

(Rannsóknardagbók, 8. febrúar 2021) 

Til þess að stuðla að því að allir nemendur mínir tilheyri í kennslunni minni þarf ég stöðugt að 

vera að minna mig á það koma ekki allir nemendur mínir úr sama umhverfi og 

menningarheimi. Einnig að sá menningarheimur sem ég ólst upp í og þau gildi og viðmið sem 

gilda hér á landi eða í samfélaginu sem ég ólst upp í eru ekki endilega alltaf þau einu réttu. Ég 

er, sem dæmi, alin upp við að hætta aldrei við hálfnað verk, heldur bíta á jaxlinn og klára 

alltaf þau verkefni sem ég byrja á. Ég hef hins vegar smám saman lært það að stundum er 

skynsamlegra að hætta við eitthvað ef það hentar ekki viðkomandi og að allir þurfa ekki að 

klára sömu verkefnin. Ég þarf líka að átta mig á af hverju ég bregst við nemendum á þann 

hátt sem ég geri og hafa í huga að þeir hafa aðrar hugmyndir úr sínu uppeldi en ég. 

Mér finnst svo sjálfsagt að geta blandað kynjunum saman í verkefnavinnu, en ég 

hef tekið eftir því að sumum strákunum sem eiga erlendan uppruna finnst það 

alls ekki í lagi og hafa sagt mér að í þeirra upprunalandi sé miklu betri skólar því 

þar séu strákar og stelpur sér í skóla. Ég þarf að passa mig að vera ekki of 

gagnrýnin á þessa skoðun þeirra þótt ég sé alls ekki sammála því þeirra uppeldi 

er ekki eins og mitt. (Rannsóknardagbók, 13. janúar 2021) 

Ég hef haft það að markmiði að allir nemendur mínir geti unnið saman, óháð kyni, bakgrunni, 

litarhætti og hverju því sem einkennir þá. Þannig vil ég kenna þeim að sýna öllum 

skólafélögum virðingu og vináttu, ekki bara bestu vinum. Allir þurfa að læra samvinnu og það 

er gagnlegt og lærdómsríkt fyrir nemendur að takast á við ólík sjónarmið og viðhorf. 

Vissulega þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig og ef samvinnan gengur illa þá endurskoða ég oft, 

í samráði við nemendur, hópa og vinnufélaga. Ég ræði þá einslega við nemendur og fæ frá 

þeim hvaða ástæður liggja að baki því að samvinnan gengur illa og vinn svo með það að 

hjálpa þeim að vinna saman. 
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4.1.1 Lífsgildi-starfskenning 

Við lestur rannsóknardagbókarinnar finn ég að kennarastarfið hentar mér vel.  

Ég vil hafa mótandi áhrif á nemendur og leggja mitt af mörkum í að skapa 

skólastarf þar sem allir nemendur eru virkir þátttakendur og samskiptin eru 

jákvæð og einkennast af umhyggju. Að vera huti af skólasamfélagi sem stuðlar að 

því að nemendur finni að þeir eru velkomnir á sínum forsendum og tilheyri í 

skólanum sínum. Ég vil vera kennari sem hefur jákvæð áhrif á nemendur sem 

manneskjur og þeir minnast með hlýhug. Ég finn að ég er óhrædd við að prófa 

nýjar leiðir í kennslu og að leita leiða til að mæta hverjum og einum nemenda á 

þeirra forsendum þannig að þeim finnist þeir tilheyra hjá mér. Mér finnst 

mikilvægt að kennarar og þeir sem starfa með börnum leggi áherslu á það að allir 

hafa sína styrkleika og hafa eitthvað fram að færa og skipti máli. Ég hef alltaf haft 

mikla réttlætiskennd og á erfitt með valdbeitingu og óréttlæti, sérstaklega 

gagnvart börnum. Persónuleiki barna getur mótast af slæmum samskiptum í 

barnæsku og því er mikilvægt að vel takist til í uppeldi þeirra því ,,lengi býr að 

fyrstu gerð”.  (Rannsóknardagbók, 16.janúar 2021) 

Ég staldraði við og fór yfir hver mín lífsgildi eru og skráði í dagbókina mína. Þau eru virðing, 

umhyggja, þrautsegja, réttlæti og kærleikur og á það bæði við í leik og starfi. Mín 

starfskenning er því að reyna að sinna og kenna nemendum mínum af umhyggju og virðingu.  

 

 

Mynd 3. Leiðarljós í kennslu 



48 

Ég leitast við að nemendur mínir finni að þeir tilheyri, bæði í kennslu hjá mér, inni í bekknum 

sínum og í skólanum öllum. Ég vil að nemendur mínir hafi trú á eigin getu og finni að þeir eigi 

sína styrkleika eins og mynd 3 gefur til kynna og er leiðarljós mitt í kennslu. Hugarfar er svo 

mikilvægt í námi og kennslu og ég reyni að efla trú nemenda á sjálfum sér með því að vísa í 

þessi orð sem hanga uppi í kennslustofunni minni, ég get, ég skal, ég kann og ég vil! (sjá 

mynd 4). Þannig legg ég áherslu á að þó svo að eitthvað gangi illa í náminu þá er alltaf 

eitthvað annað sem gengur vel eða betur. Ég reyni að hafa kennslustofuna mína hlýlega og 

gera kennsluna áhugaverða og myndræna. Trén í glugganum á mynd 4 eru orðaflokkatré og 

nemendur skrifa orð og setja á viðkomandi tré; nafnorða, lýsingaorða eða sagnorðatré. 

Samhliða þessu höfum við farið yfir árstíðirnar og trén breytast eftir árstíðum. Á myndinni er 

haust og því laufblöðin allskonar á litinn. Á veturna skiptum við laufblöðunum út fyrir hvít 

snjókorn og á vorin bætast stöðugt við græn laufblöð.  

 

Mynd 4. Ég get, skal, kann og vil. 

 

4.1.2 Óskráðar reglur og hefðir 

Ég ræddi óformlega við nýtt starfsfólk sem einnig er nýflutt í bæjarfélagið og þekkir því 

hvorki skólasamfélagið né samfélagið. Ég spurði það meðal annars að því hvernig því fyndist 

að koma inn í hóp sem hefur starfað svona lengi saman. Í samtölunum kom fram að þeim 

fannst starfsfólkið almennt taka þeim vel og vera tilbúið að aðstoða þá, en hópurinn væri 

„þéttur” og greinilega búinn að þekkjast lengi. Að nokkuð væri um óskráðar reglur og hefðir 

sem þyrfti að læra á, en ekki væri hægt að fullyrða að það sé meira í þessum grunnskóla en 

öðrum skólum. Nokkuð hefur verið um að nýtt starfsfólk hafi haft orð á þessu og hefur 

grunnskólinn brugðist við með því að deildarstjórar fara yfir helstu hefðir með nýju starfsfólki 
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á sínu stigi að hausti. Stór hluti starfsfólksins hefur starfað lengi saman við grunnskólann og 

kann því vel á skólastarfið. Í samtölunum kom fram að það virðist sem að stundum gleymist 

að kynna fyrir nýju starfsfólki ákveðna þætti í skólastarfinu er varðar skipulag ýmissa 

uppbrota og verkefna sem unnin eru fyrir utan hefðbundna kennslu.  

Ég var aðeins hugsi eftir stigsfundinn í dag. Við vorum ræða skipulag haustsins og  

mötuneytisins og meðal annars farið yfir skilaboð frá [Guðrúnu] og talað um að 

umsjónarkennarar ættu að tala við [Guðrúnu]. Þegar umræðan hafði gengið í 

smá stund réttir einn nýji umsjónarkennarinn upp hönd og spyr: ,,Hver er þessi 

[Guðrún]” Þá hafði gleymst að segja í upphafi umræðunnar að matráðurinn héti 

[Guðrún]. Hún hefur starfað lengi við grunnskólann og við ómeðvitað gert ráð 

fyrir að allir ættu að vita hver hún er. Mér finnst ég taka meira eftir þessu eftir að 

ég fór að gera þessa starfendarannsókn og ég held að þetta sé kannski meira en 

við gerum okkur grein fyrir. (Rannsóknardagbók 26. ágúst 2020) 

Stundum gleymist að láta nýtt starfsfólk vita af einhverju sem gerist í bæjarfélaginu og 

tengist nemendum þeirra, líkt og veikindi eða annað sem mikilvægt er fyrir þá að vita. Dæmi 

um þetta er þegar eitthvað kemur upp á í bæjarfélaginu sem tengist starfsmannahópnum og 

flestir sem hafa unnið lengi við grunnskólann og eru úr bæjarfélaginu vita um, en nýju 

kennararnir átta sig ekki á fjölskyldu eða vinatengslum. Stjórnendur hafa leitað leiða til að 

tengja starfsmannahópinn saman og einn liður til þess er svokallað „rölt og rætt”. Þetta eru 

kennarafundir í grunnskólanum þar sem öllum hópnum er skipt upp í minni hópa og farið er 

á milli svæða til að kynnast allri starfseminni í grunnskólanum. Í haust var einn fundur þar 

sem aðstaðan í sérkennslunni var kynnt fyrir samstarfskennurum og það að þurfa að kynna 

kennsluna mína fyrir öðrum gaf mér tækifæri til að hugsa hvaða lífsgildi ég hef og þá 

starfskenningu sem ég vinn eftir. 

4.2 Margbreytileiki 

Ég safnaði saman upplýsingum um hvaðan nemendur grunnskólans eiga uppruna sinn. í 380 

nemendahóp grunnskólans eru 68 nemendur sem eiga foreldra frá öðrum löndum en Íslandi 

eða tæp átján prósent og þar af eru 25 nemendur sem eiga báða foreldra með erlendan 

bakgrunn. Þessir foreldrar koma frá mjög ólíkum löndum, margir eru frá löndum sem ætla 

má að hafi menningu sem er lík þeirri íslensku. Löndum eins og Svíþjóð, Danmörku, Noregi, 

Belgíu, Búlgaríu, Lettlandi, og Póllandi. Svo eru líka foreldrar frá löndum sem eru gjörólík 

Íslandi, eins Egyptalandi, Brasilíu, Nígeríu, Tælandi og Sýrlandi svo dæmi séu tekin. Þá eru 

einnig nemendur sem eiga ömmur og afa með erlendan uppruna en það er ekki inni í þessum 

tölum. Því er óhætt að segja að foreldrahópur grunnskólans sé með fjölbreyttan bakgrunn, 
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en það sama er ekki hægt að segja um starfsmannahópinn. Einungis einn starfsmaður 

skólans er frá öðru landi og tveir eiga maka með erlendan bakgrunn af þeim 72 

starfsmönnum sem starfa við skólann. Engin kennari er með erlendan bakgrunn, en nokkrir 

hafa búið erlendis um tíma.  Meirihluti starfsmanna er því með sama eða svipaðan 

menningar- og félagslegan bakgrunn. Gæta þarf að því að þetta hafi ekki neikvæð áhrif á 

skólastarfið og að starfsmenn séu að koma til móts við alla foreldra og hlusta á þeirra 

sjónarmið.  

Við verðum að muna að sýna foreldrum skilning og horfa á bakgrunn þeirra og 

fortíð. Ef þeir eru ósáttir við skólastarfið er það kannski af því þeir skilja ekki 

tilganginn með því sem við erum að gera eða hugsunina á bak við það. Í vikunni 

varð foreldri mjög ósátt við tillögur umsjónarkennara að hvetja alla í bekknum 

sínum til að vera klædd í sama lit fyrir bekkjarmyndatöku og líkti því við 

sjónarmið kommúnista í færslu á Facebook. Okkur sem erum alin hér upp fannst 

þetta skrýtin viðbrögð í fyrstu, en þegar bakgrunnur foreldrisins er skoðaður er 

kannski ekkert skrýtið að þetta hafi komið illa við það. Við erum svo vön því að 

mega klæða okkur eins og við viljum og segja okkar skoðanir, en það er því miður 

ekki þannig í öllum löndum. (Vikupóstur til leiðbeinanda, 31. ágúst 2020) 

Nemendurnir mínir á yngsta stigi útbjuggu fána frá því landi sem þeir eru frá eða tengjast og 

hengdu þá upp í stofunni minni (sjá mynd 5). Þetta eru fánar Íslands, Lettlands, Rússlands, 

Svíþjóðar, Belgíu, Bandaríkjanna, Nígeríu, Tælands, Sýrlands, Þýskalands og Noregs. Af þessu 

má sjá að bakgrunnur nemenda minna er fjölbreyttur og nokkrir nemendurnir koma úr 

menningarheimum sem eru mjög ólíkir íslenskum menningarheimi. Nemendurnir voru 

áhugasamir um þetta verkefni og ég passaði mig á að leyfa þeim gera þetta alveg sjálfir, bæði 

fánann og nafnið á landinu.  
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Mynd 5. Einkunnarorð grunnskólans og uppruni nemenda. 

Ég tók eftir að nemendur sýndu fánaveggnum áhuga og spurðu mikið út í löndin, bæði mig 

og sín á milli. Nokkrir nemendur eiga sama fána og tungumál og sumir nemendanna eru 

fæddir hér á landi, en halda tengslum við upprunaland foreldra sinna. Ég fann samt að í 

upphafi voru sumir nemendurnir tregir til að ræða uppruna sinn og einn sagði við mig: ,,Ég vil 

bara læra að vera Íslendingur”. Móðir hans sem er af erlendum uppruna hafði einmitt sagt 

mér að hann væri allt í einu hættur að vilja tala við hana á móðurmálinu þeirra. Það var eins 

og að hann vildi ekki skera sig úr nemendahópnum og því var ég ekkert að pressa á hann. Ég 

hélt þó áfram að ræða við hina nemendurna um þessu ólíku lönd og öll tungumálin á 

jákvæðum nótum og nemendurnir sem hafa íslenskan bakgrunn sýndu þessu jákvæða 

athygli. Einn nemandinn sagði: ,,Ég er Íslendingur þótt ég tali þrjú tungumál” og hinir tóku 

undir það og sögðu að það væri flott að kunna mörg tungumál.  
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Það er gaman að sjá hvað það virðist virka vel að hafa fána nemenda uppi í 

stofunni. Sem dæmi er einn nemandi sem var líka hjá mér á síðasta skólaári og 

hefur ekki rætt uppruna sinn mikið við mig er núna farin að ræða og segja frá 

landinu sem hann kemur frá. Hann sýndi mér hvernig á að skrifa bók-og tölustafi 

á móðurmálinu hans og við ræddum um hversu ólík tungumálin hans tvö eru, 

bæði tal og ritmál.  Hann virtist mjög glaður með hvað ég sýndi þessu mikinn 

áhuga. Ég held að þetta skipti miklu máli fyrir líðan nemenda, að við virðum 

ólíkan bakgrunn þeirra og sýnum þeim áhuga sama hvaðan þeir koma. 

(Vikupóstur til leiðbeinanda, 8. nóvember 2020) 

Þannig fann ég að það að gera fánana og hengja þá upp í kennslustofunni minni hafði jákvæð 

áhrif. Þegar ég var umsjónarkennari hengdi ég upp fána allra landa sem nemendurnir 

tengdust í stofunni okkar, en það er ekki í kennslustofum almennt í skólanum. Þegar á leið 

fóru nemendurnir sem eiga erlendan uppruna að sýna okkur hinum hvernig nafnið þeirra er 

skrifað á báðum, eða öllum, tungumálunum sínum og segja meira frá uppruna sínum eða 

foreldra þeirra. Þetta gaf gott tækifæri á að ræða heiminn og margbreytileika okkar og að 

þrátt fyrir að við séum öll ólík þá erum við samt öll svo lík. Ég fann að ég hefði mátt vera búin 

að útbúa svona vegg fyrr. Það kom mér líka á óvart hvað nemendur mínir tengjast mörgum 

löndum.  

4.2.1 Uppruni nemenda og líðan í skólanum   

Ég tók viðtöl við nemendur í 10. bekk dagana 8. og 9. október 2020 og bað þá að rifja upp 

hvernig þeim leið þegar ég var umsjónarkennarinn þeirra sem og hvernig þeim líður í dag í 

grunnskólanum. Tveir nemendanna eiga íslenska foreldra og tveir eiga bæði íslenska og 

erlenda foreldra og tveir nemendur sem hafa alltaf verið í þessum grunnskóla og tveir sem 

byrjuðu í honum á miðri skólagöngu sinni eða byrjað og hætt í grunnskólanum. Ég vildi rýna í 

hvernig þeir svöruðu og hvort það væri munur á svörum eftir uppruna nemenda.  

Mér fannst áhugavert að hitta nemendurna og það er svo gaman að sjá hvað þeir 

hafa þroskast síðan ég var að kenna þeim. Ég finn hvað mér þykir vænt um þá og 

það var mikið hlegið og grínast þannig að þetta var mjög ánægjuleg stund. Ég 

hefði samt viljað fá meira frá þeim um skólann en þeir mundu mest eftir að hafa 

bara verið að leika sér með vinum og skólafélögum og bara fylgt skipulaginu í 

skólastarfinu. Það er auðvitað alveg gott að heyra það því þannig á barnæskan að 

vera, áhyggjulaus, en ég hefði kannski viljað fá meiri sögur eða minningar frá 

þeim. Ég hef áhyggjur af því að ég hafi talað of mikið, verið of leiðandi og með of 

lokaðar spurningar því ég fékk oft bara ,,já” og ,,nei” svör en ég sá samt þegar ég 
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skrifaði viðtölin upp ákveðin lykilatriði varðandi þörfina að tilheyra sem nýtist 

mér í rannsókninni. (Rannsóknardagbók, 10. okt 2020) 

Í viðtölunum var ekki hægt að merkja mun á svörum eftir uppruna nemendanna, en hins 

vegar virkuðu nemendurnir sem hafa alltaf verið í grunnskólanum öruggari með að tjá sig um 

skólastarfið. Í svörum þeirra kom fram að þeim finnst það ekki skipta máli hvað bakgrunn 

samnemendur þeirra hafa og tveir þeirra sem eiga erlenda foreldra sögðu að það hafi ekki 

haft áhrif á getu þeirra til að eignast vini meðal skólafélaganna. Einn nemandinn sagði: ,,Nei 

það skiptir engu máli hvaðan foreldrar þínir eru frá eða hvaðan þú ert frá, þú ert manneskja í 

sama skóla, sama bekk alveg eins og hinir”. Þrátt fyrir það komu fram í umræðum mínum við 

samkennara áhyggjur af ákveðnum vísbendingum um að nemendur með erlendan bakgrunn 

leiti mikið til hvers annars og séu jafnvel veikari félagslega en nemendur grunnskólans með 

íslenskan bakgrunn. Kennarar hafa enga ákveðna skýringu en nokkrir nefndu að hugsanlega 

væri það af því að þessir nemendur sækja minna tómstundir eftir skóla. Það virðist í það 

minnsta ekki alltaf vera tungumálið sem tengir þessa nemendur saman því stundum eru þeir 

frá ólíkum menningarheimum og móðumál þeirra ólíkt. Einnig segja kennarar að stundum sé 

erfitt fyrir nýja nemendur að komast inn í hópinn sem og fyrir foreldra þeirra að komast inn í 

foreldrahópinn og er það óháð uppruna nemenda.  

Ég verð oft svo hugsi yfir því hvað nemendur tala mikið ensku hér í skólanum sín 

á milli. Mér líður stundum eins og ég sé stödd erlendis þegar ég er innan um 

nemendahópa. Ég þarf stöðugt að vera að minna nemendur mína á að tala 

íslensku sín á milli í litlu nemendahópunum sem eru hjá mér. Þegar við spilum 

námspil sem reyna á orðaforða muna nemendur oftast orðin fyrst á ensku og ég 

þarf að hjálpa þeim með að finna orðið á íslensku. Einnig er ég með nemendur 

sem segja nánast öll smáorðin í tungumálinu á ensku, en þeir eiga samt íslenskan 

uppruna. Fyrst var þetta meira þegar nemendur með erlenda bakgrunn eru í 

hópnum hjá mér, en ég er alltaf að upplifa þetta meira líka þegar það eru bara 

nemendur með íslenskan bakgrunn hjá mér. Þetta er umhugsunarvert finnst mér, 

af hverju eru íslensk börn að tala ensku sín á milli? (Rannsóknardagbók, 9. mars 

2021) 

Íslensku nemendurnir í skólanum eru fljótir að grípa til enskunnar í samskiptum við erlendu 

nemendurna, kannski til þess að þeim líði ekki illa að skilja ekki hvað fer fram og vilja hjálpa 

þeim að komast inn í hópinn. Það er áhugavert að sjá að nemendurnir telja sig ekki hafa 

minni tækifæri til að eignast vini þó þeir eigi erlenda forendra þó svo að ákveðnar 

vísbendingar séu um að þeir eigi erfitt með að komast inn í hóp skólafélaganna.  
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4.3 Þörfin fyrir að tilheyra  

Í svörum stjórnenda kom fram að mikilvægt sé að gera sér grein fyrir að skólasamfélagið sé 

myndað af þremur hópum; nemendum, starfsfólki og foreldrum/forráðamönnum. Einn 

stjórnenda útskýrði: 

Velferð og menntun nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla. 

Samskiptin þurfa að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti, samábyrgð og 

gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Ef þessi atriði eru öll á hreinu má án nokkurs vafa 

segja að til verði samband trausts og þá verði auðveldara að finna: Ég tilheyri.   

Þannig er nauðsynlegt að þessir hópar vinni vel saman og séu samstíga í að vinna að því að 

nemendum líði vel í skólanum og nái þannig árangri í námi sínu.  

 

 

Mynd 6. Verkefni nemenda um sjálfsþekkingu og hópa sem þeir tilheyra. 

 

Ég fór yfir þörfina að tilheyra með nemendum á yngsta stigi, hvað það þýðir og hversu 

mikilvægt það er fyrir okkur að tilheyra. Ég fann að þeir áttu í erfiðleikum með að skilja þetta 

hugtak og því notaði ég meira orðalag eins og að allir fái að vera með og vera þeir sjálfir án 

þess að verða fyrir stríðni eða útilokun. Við fórum yfir hvaða hópum þeir tilheyra (sjá mynd 

6). Ég vann einnig verkefni með nemendunum um sjálfsþekkingu, hvað er líkt með þeim og 

hvað ólíkt, hvaða styrkleika og veikleika þeir hafa, hvað einkennir þá sem persónur og hvaða 

áhugamál þeir hafa. Einnig hvernig við getum reynt að hafa alla með í bekknum og í 
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skólanum óháð skoðunum þeirra, persónuleika og útliti. Að vera meðvituð um að við erum 

öll ólík og með misjafnar skoðanir og við verðum að sýna hvert öðru virðingu. 

4.3.1 Persónulegur áhugi á nemendum og jákvætt viðhorf  

Í svörum stjórnenda kom fram að það skipti miklu máli að sýna nemendum persónulegan 

áhuga og jákvætt viðhorf. Einn stjórnenda sagði: 

Í grunninn er þetta kannski allt bara mjög einfalt, kannski bara tvennt sem þarf 

að huga að. 1. Öllum sé sýndur persónulegur áhugi og svo. 2. Að allir séu saddir 

og sælir. Ef þessu er sinnt þá líður dagurinn ljúft í gegn við leik og störf. Lykill að 

farsælu skólastarfi er án nokkurs vafa jákvætt viðhorf stjórnenda, starfsfólks og 

nemenda. 

Þeir nefna atriði eins og að þekkja nöfn nemenda og heilsa þeim á morgnana með nafni og 

bjóða góðan daginn. Einnig að sýna öllum nemendum virðingu og koma fram við þá á 

jafningjagrundvelli og ,,...spyrja þá oftar hvernig þeim líður í stað hvernig gengur”. Að sýna 

nemendum persónulegan áhuga og athygli og vinna með styrkleika þeirra og kenna þeim að 

bera ábyrgð á eigin hegðun. Eins og einn stjórnenda lýsti því nánar: 

Mér finnst mjög mikilvægt að allir starfsmenn sýni nemendum persónulegan 

áhuga. Í þessu samhengi skiptir umsjónarkennarinn mestu máli en mér finnst 

mikilvægt að hann og við öll látum okkur málefni nemenda varða og skiptum 

okkur af og sínum því sem þeir eru að gera áhuga, hvort sem það tengist 

skólanum eða ekki. 

Í viðtölunum við nemendurna í 10. bekk komu fram svipaðar niðurstöður, það er að þeim 

þyki viðhorf kennaranna til þeirra og kennslunnar skipta miklu máli. Að kennarinn þeirra 

muni eftir afmælisdögum þeirra, áhugamálum og öðru persónulegu um þá. Einnig að 

kennarinn leggi sig fram um að skapa andrúmsloft þannig að þeim líði vel. ,,Mér finnst næs 

að hafa sófa með teppum og púðum og kerti og svona og að kennarinn bjóði upp á te og 

kakó þannig að hægt sé að eiga notalegt spjall” sagði einn og hinir tóku undir það. Nær allar 

kennslustofur grunnskólans hafa nú sófa og teppi og annað í þeim tilgangi að skapa hlýlegt 

andrúmsloft og eru ekki lengur bara borð og stólar. Það gefur nemendum meira val um 

hvernig og hvar þeir vinna verkefni sín. Áður var þetta meira bundið við yngsta stig þar sem 

nemendur byrja gjarnan í svokölluðum heimakrók en nú er þetta líka í kennslustofum á mið- 

og elsta stigi. Einn nemandinn sagði: ,,Mér finnst skipta öllu máli þú veist að skilurðu að þú 

sért ekki með kennara sem er alltaf svona að skammast í manni, vill líða þannig að þeir eru 

tilbúnir að djóka í manni”. Annar útskýrði: ,,Já þá myndi líka bara vera skemmtilegra einhvern 
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veginn að mæta í skólann ef manni bara finnst kennarinn skemmtilegur, því þú getur kennt 

ótrúlega lélegt námsefni og gert það skemmtilegt út af því að kennarinn gerir það 

skemmtilegt. Þá er það bara kennarinn sem skiptir mestu máli”.  

Eitt af því sem grunnskólinn hefur gert til þess að stuðla að betri líðan nemenda í 

skólanum er að bæta svokölluðum ,,umsjónartíma” inn í skóladaginn. Það felst í því að allir 

nemendur byrja alla skóladaga hjá sínum umsjónarkennara í 20 mínútur þar sem hægt er að 

fara yfir daginn, miðla upplýsingum til nemenda um skólastarfið, ræða ýmis mál sem koma 

upp innan hópsins, lesa, spila og spjalla. Þetta var gert í þeim tilgangi að gefa 

umsjónarkennurum betra tækifæri á að kynnast nemendum sínum og geta haldið betur utan 

um þá bæði náms- og félagslega. Þetta kom sér vel fyrir kennara á eldri stigunum þar sem 

þeir kenna kannski umsjónarnemendum sínum lítið. Í viðtölunum við nemendurna í 10. bekk 

kom fram að þeim líði oftast best í þessum umsjónartímum með umsjónarkennaranum 

sínum sem er jákvætt. Einn nemandinn sagði þegar við ræddum hvar þeim liði best í 

skólanum: ,,Kannski á morgnanna í umsjón hjá [nafn umsjónarkennara], það er ógeðslega 

kósý og líka bara já já ég held það”.  

Í viðtölunum við nemendurna í 10. bekk kom fram að þeim finnst þeir tilheyra bekknum 

sínum og einn lýsti því svona: ,,Ef ég myndi ekki mæta þá voru allir þú veist, ‚Oo það var ekki 

jafn skemmtilegt án þín, fattarðu?” Annar sagði að hann hefði ekki upplifað þetta þegar hann 

var á yngsta stigi en fyndi fyrir því núna. Hann tengdi það þó mest við það að hann var þá 

nýfluttur og byrjaður í grunnskólanum. Einn nemandinn sagði að hann hefði mest verið með 

besta vini sínum og ekki fundist hann vera hluti af hópnum, eða ekki haft áhuga á því eins og 

hann sagði ,,Ekki beint, en ég hafði kannski ekki mikin áhuga á því á þessum tíma”. Núna væri 

þetta breytt og hann hafi meiri áhuga á að vera með hópnum. Þeir töluðu um að það geti 

verið erfitt að skera sig úr hópnum og einn nemandi sagði: ,,Það er miklu öruggara að vera 

bara í hópnum”. Þá telja þeir að það sé kynjamunur á því að ná að tilheyra í skólahópnum. 

Einn nemandi sagði: ,,Mér finnst ekkert erfitt að vera ein. En það er miklu betra að hafa 

einhvern með sér fattarðu?” Og annar bætti við:  

Mér finnst stelpur meira svona, þær eru bara, það er ógeðslega erfitt ef maður er 

ekki í hópnum af því þær sitja stundum bara í hóp og svona. Já það er mjög 

þægilegt ef maður er með þeim en um leið og maður er smá útundan þá er það 

ógeðslega óþægilegt og allir eru bara eitthvað svona langt í burtu og eitthvað. Æi 

ég veit ekki”. 

Þegar nemendur voru spurðir hvar þeim finnist þeir tilheyra mest nefna þeir fjölskyldu og 

vini og segja að innan fjölskyldunnar og með vinum séu þeir öruggastir og geti verið þeir 

sjálfir. Einn segir: ,,Veit ekki, þetta er dálítið mikið splitt á milli vinir og fjölskylda”. Og bætir 
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við: ,,Því fjölskyldan þín getur alveg verið bara rusl á meðan vinir þínir geta verið ógeðslega 

skemmtilegir við þig.” Þessi nemandi hefur upplifað ansi margt og því getur verið að svar 

hans er byggt á því. Það þarf alltaf að hafa bakgrunn nemenda og samfélagsleg áhrif í huga 

þegar farið er yfir niðurstöður viðtala eins og komið hefur fram. 

4.3.2 Sjónarmið nemenda - Nemendaþing 

Nemendaþing eru haldin reglulega í grunnskólanum. Markmiðið með þeim er að veita 

nemendum tækifæri til að taka þátt í lýðræðislegri samræðu um málefni sem hefur bæði 

merkingu fyrir daglegt líf þeirra sem og skipulag skólastarfsins. Að efla vitund nemenda um 

eigin áhrif í skólastarfinu og fá fram sjónarhorn þeirra í ýmsum málaflokkum og tillögur um 

hvað hægt er að gera til að hafa jákvæð áhrif á daglegt starf í skólanum og víðar. Tveir 

árgangar taka yfirleitt þátt saman í nemendaþingunum. Nemendum er skipt upp í minni 

hópa blandaða milli árganganna og þeir fá spurningar sem þeir eiga að svara. 

Ég skoðaði niðurstöður þriggja nemendaþinga út frá þeim þáttum sem ég var að 

rannsaka, nemendaþing sem haldið var 25. september 2019 sem 7. og 10. bekkur tóku þátt í,  

13. nóvember 2019 þar sem 1. og 2. bekkir voru þátttakendur og 15. september 2020 sem 5. 

og 7. bekkir tóku þátt í. Ég skoðaði sérstaklega niðurstöður sem snúa að líðan nemenda og 

þörf þeirra á að tilheyra í skólanum og hvað þeir hafa að segja um skólastarfið. Einnig hvort 

grunnskólinn er að bregðast við óskum nemenda. Það kom fram í niðurstöðum allra 

nemendaþinganna að nemendum finnst mikilvægt að hitta vini og eiga góða vini í skólanum. 

Einnig nefna þeir þætti eins og félagslíf, góða og skemmtilega kennara og góðar ,,chill 

aðstæður”. Yngstu nemendunum finnst gaman að læra, lesa, reikna, perla, lita og teikna. 

Einnig nefna allir útiveruna, 1. og 2. bekk finnst gott að fá að vera mikið úti, fara í gönguferðir 

auk frímínútna og það kom upp sterk krafa hjá þeim að fá rennibraut á skólalóðina. 

Þegar nemendur voru spurðir hvað má laga í skólanum komu svör eins og laga einelti, 

hafa meiri útiveru, meira stuð og eldri nemendur vilja byrja skóladaginn seinna á morgnanna. 

Nemendur eiga kost á að koma með ábendingar um að bæta skólastarfið. Í niðurstöðunum 

kom fram að nemendur telja skólann gott samfélag en vilja hafa meira og fjölbreyttara val og 

læra meira verklegt. Grunnskólinn er að prófa sig áfram með að byrja skóladaginn seinna á 

morgnanna og núna byrjar hann seinna tvo daga vikunnar. Einnig er búið er að bæta inn 

svokallaðari útivist inn í stundatöflur auk íþrótta og sundtíma. Nemendur eru spurðir hvort 

þeir eigi góð ráð fyrir nemendur og kennara. Helstu niðurstöður eru að eldri nemendurnir 

vilja helst ráðleggja nemendum að læra meira og hegða sér betur og læra meira til að eiga 

gott líf í framtíðinni. Einnig að nemendur eigi ekki að leggja í einelti. Yngri nemendurnir 

töluðu um að vera jákvæð, lesa heima og vera með minni læti í skólanum og eitt af ráðunum 

til kennara var að ,,gefa oftar knús”. Það kemur heim og saman við mikilvægi þess að sýna 
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umhyggju í samskiptum við nemendur. Nemendum er gefinn kostur á að gefa kennurum góð 

ráð og þeir benda á að mikilvægt sé að gera námið skemmtilegt og að kennarar þurfi að vera 

,,sanngjarnir, jákvæðir og þolinmóðir”. Á öllum þingunum tala nemendur um að þeir vilji að 

kennarar sýni þeim áhuga, séu góðir og skemmtilegir og sýni þeim traust. Eldri nemendurnir 

vilja að kennarar séu ,,slakari og gefa okkur sénsa til að breytast og bæta okkur í námi” og 

,,leyfa okkur að fíflast aðeins” eins og þeir orða það. Ennfremur að kennarar virði nemendur 

og skipti sér af þegar eitthvað gerist í frímínútum og tali meira við nemendur og  ,,vera 

skemmtileg og góð”. Þegar nemendur voru spurðir út í það hvernig við látum öllum líða vel í 

skólanum kom fram á öllum þingnunum að það þurfi að passa upp á að vera góð við alla, 

eiga góð samskipti, að stríða ekki öðrum og vera góðar fyrirmyndir.  

Það verður að gæta að því að fylgja óskum nemenda eftir. Nú er verið að skoða 

skólalóðina með það í huga að kaupa rennibraut eins og 1. og 2. bekkur óskaði eftir. 

Nemendur í 10. bekk gáfu lítið út á það hvort þessi þing séu að hjálpa til, en fannst samt 

kennarar vera að reyna að koma til móts við þeirra óskir og að hlustað sé á þeirra skoðanir. 

Einn nemenda sagði: ,,Já það eru alltaf að koma einhverjar hugmyndir eins og þessi 

rennibraut  og bara svona skólalóðin hefur ekki breyst í mörg, mörg ár finnst mér”. 

Nemendurnir telja að hlutverk stjórnenda sé mjög mikilvægt í því að skapa skólasamfélag 

sem allir eru fullgildir í. Einn nemandinn sagði:,,Í mínum hugum þá held ég að þú veist að 

krakkar, eða þú veist það sem skiptir mig mestu máli í skólanum er skólastjórinn og 

kennararnir. Og þá eru bara krakkarnir sem eru með fattarðu?”Í svörum kennara og 

stjórnenda kom fram að þeir telja nemendaþingin vera mikilvæg og að þau skili árangri. Að 

það sé mikilvægt að allir starfsmenn skólans sýni nemendum áhuga og fylgist með öllum 

nemendum ekki bara þeim sem þeir sinna í skólanum. Það er mikilvægt að nemendur finni 

að það sé verið að vinna með það sem kemur fram á þessum þingum og að skólastarfið taki 

mið af því.  

4.3.3 Bekkjarfundir 

Grunnskólinn er Olweusar skóli og vinnur eftir kenningum hans um fyrirbyggjandi aðgerðir 

gegn einelti (Olweus.is, e.d.). Olweusaráætlun gegn einelti er ætlað að skapa þær aðstæður í 

skólanum að einelti viðgangist ekki. Hún er heildstæð nálgun sem nær til alls 

skólasamfélagsins. Lögð er rík áhersla á að nemendur tileinki sér heilbrigða lífshætti og 

jákvætt viðhorf. Þetta þýðir að vikulega eru bekkjarfundir í skólanum þar sem nemendur 

ræða ýmis mál. Boðið er upp á þrjú foreldraviðtöl yfir skólaárið og umsjónarkennari hringir 

heim einu sinni á hvorri önn til þess að kanna líðan nemenda. Einu sinni á önn tekur 

kennarinn nemendur sína í einstaklingsviðtal og reglulega eru lagðar fyrir 

tengslakannanir. Allt miðar þetta að því að stuðla að bættri líðan og velferð nemenda. 
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Bekkjarfundir eru fastir liðir í Olweusarverkefninu gegn einelti sem grunnskólinn vinnur eftir. 

Grunnskólinn bauð upp á námskeið hjá Sigríði Ingadóttur um bekkjarfundi 20. ágúst 2020. 

Eitt af markmiðum námskeiðsins er að kennarar öðlist þekkingu á fræðilegum grunni 

bekkjarfunda og efli skilning sinn á mikilvægi bekkjafunda fyrir nemendur. 

Eftir námskeiðið er ég enn sannfærðari um gildi bekkjarfunda fyrir líðan 

nemenda. Það að hafa svona námskeið eykur þekkingu starfsmanna á gagnsemi 

bekkjafunda sem hlýtur að skila sér í markvissari bekkjarfundum. Þeir eru góður 

vettvangur til að ræða líðan og samskipti nemenda og stuðla að því að allir í 

bekknum hafi rödd. (Rannsóknardagbók 20. ágúst 2020) 

Á námskeiðinu áttu allir þáttakendur að svara nokkrum spurningum um hvað þarf að vera 

til staðar til þess að bekkjarfundir skili árangri. Í niðurstöðum sem Sigríður vann úr og sendi 

grunnskólanum eftir námskeiðið kemur fram að mikilvægt er að umhverfið á fundunum sé 

þægilegt og að passað sé upp á að fundurinn verði ekki truflaður og að reglur séu sýnilegar 

og skýrar.  Að nemendur sýni hver öðrum umburðarlyndi, virðingu og traust og að kennarar 

séu vel undirbúnir og samkvæmir sjálfum sér, tryggi að allir hafi jafnan rétt á að tjá sig og 

sýni öllum áhuga. Umsjónarkennarar sem ég ræddi við telja að bekkjarfundir séu mikilvægur 

þáttur í því að leitast við að allir nemendur tilheyri bekknum sínum. Einn umsjónarkennarinn 

sagði:  

Bekkjarfundir eru mikilvægir og að allir upplifi tjáningarfrelsi og öryggi. Á 

bekkjarfundum ríkir trúnaður og þar fá nemendur að heyra sjónarmið frá öðrum 

og einnig að læra að setja sig í spor annarra. Mikilvægt er að nemendur læri fljótt 

að í hópnum er fjölbreytileiki og að við erum ekki öll eins og læra að bera 

virðingu fyrir hvort öðru. 

Annar sagði: ,,Að notast sé markvisst við lýðræðislega bekkjarfundi. Að nemandi finni að 

kennari sé sanngjarn og fylginn sér (segi ekki eitt en geri annað).” Niðurstöður 

nemendaþinganna gefa til kynna að nemendur telja að bekkjarfundirnir nýtist vel og séu 

skemmtilegir og árangursríkir. Nemendurnir í 10. bekk voru sammála og sögðust eiga góðar 

minningar frá bekkjarfundum og skemmtu sér að rifja upp þegar þeir voru á yngsta stigi og 

ég var umsjónarkennarinn þeirra. Nemendurnir sögðust þó hafa átt miserfitt með að tjá sig. 

,,Já ég held að ég hafi alltaf verið frekar örugg að segja mína skoðun” sagði einn en annar: 

,,Nei, ég var svo feiminn”. Ég rifjaði upp og velti fyrir mér minni upplifun af bekkjarfundum 

síðan ég var umsjónarkennari. 
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Það var gaman að rifja upp góðar minningar með nemendunum ,,mínum”. Ég átti 

hvítmálaðan stein sem var dýr og við vissum aldrei hvort dýrið átti að vera mús 

eða kanína og nemendurnir oft að rökræða það þannig að við ákváðum að skíra 

hann ,,Knús” sem samblanda af orðunum mús og kanína. Hann gekk alltaf á milli 

á bekkjarfundum og það var passað upp á að sá sem var með Knús í hendinni 

hafði orðið. Litlir hlutir í skólastarfinu sem geta gefið af sér góðar minningar. 

(Rannsóknardagbók, 14. október 2020) 

Það var gott að hitta nemendurna og rifja upp tímana okkar saman í skólanum. Ég lagði mig 

fram um að kynnast þeim og gera eitthvað skemmtilegt með þeim og það er gaman að heyra 

að þau eiga góðar minningar frá þeim tíma sem ég var umsjónarkennarinn þeirra. 

4.3.4 Samheldni og samvinna 

Í rannsókninni rýndi ég í hvernig ég og aðrir starfsmenn grunnskólans getum stuðlað að 

velferð allra nemenda grunnskólans. Ég starfa á yngsta stigi og vinn náið með 

umsjónarkennurum þar. Í svörum þeirra kom fram að þeim finnst mikilvægt að reyna að ná 

upp góðum bekkjaranda og samheild í nemendahópnum og ,,að ræða það alltaf reglulega við 

hópinn að við séum bekkjarfélagar (árgangsfélagar) og það sé mikilvægt að við pössum hvert 

upp á annað”. Allir umsjónarkennarnir tóku fram mikilvægi þess að gera eitthvað 

skemmtilegt saman, fara í leiki og annað sem hristir hópinn saman og telja að það sé 

mikilvægt í þeim tilgangi að ná upp liðsheild. Einn sagði: 

Að nemandi eigi sinn sess í hópnum, að innan hópsins ríki traust og 

væntumþykja, að nemandi upplifi að á hann sé hlustað og tekið mark á því sem 

hann hefur að segja, að nemandi upplifi einlæga væntumþykju og áhuga frá 

kennara sínum, að nemandi upplifi að það sé í lagi að vera stundum kjánalegur og 

hafa gaman. 

Það kom bæði fram í svörum umsjónarkennara og nemendanna á elsta stigi að samvinna er 

mikilvæg. Einn umsjónarkennarinn sagði: ,,Að það eiga hverjir sem er að geta verið saman 

ekki bara vinir, ég legg mjög mikla áherslu á það. Þannig finnst mér hópurinn verða þéttari og 

við stöndum saman í einu og öllu.” Annar sagði: ,,Einnig finnst mér mikilvægt hvernig 

uppröðunin er í kennslustofunni, gott er að brjóta upp og gera breytingar og leyfa þeim að 

kynnast því að sitja stundum við hliðina á bekkjarfélaga sem þau eru í litlum samskiptum við 

utan skólans”. Einn nemandinn í 10. bekk sagði: ,,Gott að láta okkur skipta reglulega um sæti 

og blanda hópnum”. Annar var sammála því: ,,Mér finnst það líka ágætt, að ekki sitja alltaf 

við hliðina á sama, ekki alltaf vera í sömu sætin. þannig að maður sé einu sinni í viku með 

einhverjum nýjum, að sitji við hliðina á einhverju nýjum”. Annar:,,... ég held að það sé alveg 
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mikilvægt að skipta sætunum”. Ef ljósmyndirnar sem nemendurnir úr 4. bekk tóku eru 

skoðaðar sést að allir nemendurnir tóku mynd inni í bekkjarstofunni sinni og segja að þeim 

líði best og finni fyrir mesta örygginu þar með umsjónarkennaranum sínum. Það kom einnig 

fram í umræðum mínum við þá um þær myndir sem þeir tóku. Þrátt fyrir það tóku þeir einnig 

myndir víða um skólann, meðal annars í minni stofu sem er jákvætt.  

Kennararnir hafa trú á svokölluðum vinahópum til að auka samheldni meðal nemenda. Í 

vinahópum er nemendum árgangsins skipt upp í litla hópa sem hittast utan skóla og skiptast 

á að bjóða hópum heim til sín í smá samveru. Þetta gefur líka foreldrum tækifæri á að hittast, 

fá sér kaffibolla saman og kynnast. Þetta hefur verið á yngsta stigi í mörg ár, að mestu í 1. og 

2. bekk. og kennarar telja að þetta gefi börnum sem kannski fá engan vin heim að leika færi á 

að fá skólafélaga heim til sín. Einnig að þetta hjálpi foreldrum af erlendum uppruna sem eru 

nýfluttir í bæjarfélagið að kynnast öðrum foreldrum og læra á skólasamfélagið. Nemendurnir 

í 10. bekk voru hins vegar ekki jákvæðir þegar ég bað þá að rifja þetta upp og sögðu að þetta 

hefði ekki virkað, alla vega ekki fyrir þá. Þessir nemendur eru allir félagslega sterkir og áttu 

marga vini á þessum tíma þannig að það gæti skýrt afstöðu þeirra. Allt þetta sýnir hvað 

umsjónarkennarar eru mikilvægir í skólastarfinu og sérstaklega varðandi líðan nemenda í 

skólanum. Einnig að starfsmenn vinni vel saman og séu samstíga í vinnu sinni með 

nemendum.  

4.4 Skóli fyrir alla  

Í rannsókninni var ég að skoða hvernig umhverfið og fólkið í lífi mínu, þar með 

samstarfsfólkið mitt, mótar athafnir mínar, gerðir og hugsun og hvaða áhrif það hefur á þörf 

mína á að tilheyra og eiga samskipti við annað fólk. Ég vildi því sjá hvernig núverandi 

starfsmannahópur er samansettur. Við grunnskólann starfa 72 starfsmenn í mismunandi 

starfshlutföllum. Í þessum hópi eru um 40 prósent starfsmanna gamlir nemendur 

grunnskólans og er ég einn af þeim. Mikið er um hefðir í skólastarfinu og eru enn nokkrar 

hefðir sem voru þegar ég var nemandi við grunnskólann. Sem dæmi eru margar jólahefðir 

enn við líði í skólanum, til dæmis svokallaður gangasöngur þar sem allir nemendur 

grunnskólans hittast og syngja jólalög saman á aðventunni. Einnig kertadagur sem er síðasti 

kennsludagur fyrir jólafrí og allir nemendur koma með kerti í skólann og eiga notalega stund 

með umsjónarkennara og bekkjafélögum. Svokölluð bekkjarkvöld hafa líka verið síðan ég var 

nemandi í grunnskólanum. Þá koma nemendur árgangsins saman ásamt fjölskyldum sínum 

eftir að skóladegi lýkur og gera eitthvað skemmtilegt saman.  

Í hópnum er nokkuð hátt hlutfall starfsmanna karlmenn miðað við það sem almennt 

gerist í íslenskum grunnskólum, eða um 30 prósent. Nokkuð er um fjölskyldutengsl innan 

starfsmannahópsins og í hópnum eru nokkur hjón, mægður, systkini, frænkur, frændur og 
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æskuvinir. Móðir mín var kennari við skólann og ég starfa með nokkrum kennurum sem 

störfuðu með henni, það eru kennarar sem kenndu mér að vinna við skólann og ég hef kennt 

börnum samstarfsfélaga og þeir hafa kennt mínum börnum. Þá er einnig hátt hlutfall foreldra 

gamlir nemendur gunnskólans og sumir gamlir skólafélagar mínir. Í grunnskólanum eru 380 

nemendur þegar ég var að fara yfir niðustöðurnar í febrúar 2021, en þessi tala var stöðugt að 

breytast meðan á rannsókninni stóð vegna tíðra breytinga á nemendahópnum.  

Ég hef starfað við þennan grunnskóla síðan haustið 2005. Lengst af starfaði ég sem 

umsjónarkennari en svo fór ég að mennta mig í sérkennslufræðum og starfa nú sem 

sérkennari. Þennan skólavetur (2020-2021) sinni ég í sérkennslunni um 15-20 nemendum á 

yngsta stigi auk annarra verkefna í skólastarfinu, líkt og að hafa lestrarátök og að leggja fyrir 

ýmis greinandi próf. Ég fæ litla hópa til mín í litla sérkennslustofu eða ég fer inn í bekki og 

sinni nemendum þar. Ég nota mikið námsspil sem þjálfa þá þætti sem verið er að vinna með 

þar sem það virkar oft betur að bjóða nemendum að spila og leika saman fremur en að vinna 

verkefni á blaði. Ég legg mig fram um að hafa kennsluna áhugahvetjandi og reyni að aðlaga 

verkefnin að þeirra getu og áhuga. Ég hef unnið með það að gefa nemendum meira val og 

það virkaði vel á þá að fá að velja milli verkefna sem öll þjálfa sama námsþáttinn. Þá völdu 

þeir verkefni sem höfðaði mest til þeirra og gátu einnig valið hvort þeir vildu vinna það einir 

eða í hóp. Það hefur einnig gefist vel að flokka lestrarbækur með lit eftir erfiðleika og 

nemendur velja sér sjálfir lestrarbók úr þeim flokki sem hentar þeirra getu og áhuga. 

Mér finnst nemendur oft á tíðum neikvæðir út í skólann. Þótt ég sjái ekki annað 

en að þeir séu hressir og kátir þá er viðkvæðið oft að skólinn sé leiðinlegur. Ég 

ætla að vinna aðeins með að gefa nemendum meira val og leyfa þeim að velja 

milli verkefna/námspila/leikja sem öll þjálfa sama þáttinn (sem dæmi rím, 

orðflokkar ofl.) og sjá hvort þeir verða jákvæðari. Ég er búin að gera þetta einu 

sinni og það virkaði vel og einnig er ég búin að gera fleiri verkefni fyrir nemendur 

varðandi það að tilheyra. (Vikupóstur til leiðbeinanda, 1. nóvember 2020) 

Ég reyni að sýna nemendum mínum áhuga og kynnast þeim, þekkja hvað þeir hafa áhuga á 

og hver geta þeirra er. Það er nauðsynlegt til þess að gera ekki óraunhæfar kröfur til þeirra 

að vita bæði um námslega stöðu þeirra sem og persónulegar aðstæður til þess að geta 

nálgast þá á réttan hátt þannig að þeir nái árangri í námi sínnu og líði vel í skólanum. Það 

kom skýrt fram í öllum gögnunum að persónulegur áhugi á nemendum skiptir mjög miklu 

máli í skólastarfinu eins og nánar verður fjallað um hér í kaflanum.  
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Mynd 7. Kennslustofan mín. 

Ég legg mikla áherslu á að hafa kennslustofuna mína hlýlega og að allir séu velkomnir til mín 

á sínum forsendum. Áður en kórónuveiran fór að herja á okkur gátu nemendur valið hvort 

þeir vildu heilsa mér með handarbandi, fá fimmu eða faðmlag þegar þeir komu eða fóru inn í 

stofuna. Ég hengi upp myndir, raða bókum og hef kerti og blóm sýnileg sem og alls konar dót 

sem við leikum okkur með meðfram lærdómnum. Ég leyfi líka nemendum að hengja upp á 

veggi verkefni sem þeir eru að vinna með, raða stöfum í orð, stafi eða orð sem þeir eru búnir 

að læra og þá get ég hrósað þeim fyrir hvað þeir eru búnir að ná að læra og þannig hvatt þá 

áfram (sjá mynd 7). Ég er með púða, teppi og grjónapúða sem nemendur mega færa til og 

setjast í og lesa og skoða bækur og tímarit sem ég er með í körfum þar sem þeir ná í (sjá 

mynd 5). Einnig er í boði að velja að vinna verkefni liggjandi á gólfinu eða við borð.  

4.4.1 Viska, virðing, vinátta  

Grunnskólinn er með einkunnarorð sem á að endurspeglast í skólastarfinu. Ég vildi sjá hvort 

nemendur upplifðu það. Allir eldri nemendurnir sem tóku þátt í nemendaþingunum þekktu 

einkunnarorð grunnskólans en ekki allir hópar yngri nemendanna sem tóku þátt. Ég vann 

með einkunnarorðin með nemendum á yngsta stigi (sjá mynd 5). Við fórum yfir hvað þau 

þýða og veltum fyrir okkur hvort skólastarfið endurspeglast af þeim. Einnig fórum við yfir 

vináttu og veltum fyrir okkur hvernig góður vinur er og hvernig við sýnum vináttu og 

virðingu. Nemendur unnu verkefni um vináttu þar sem þeir áttu að auglýsa eftir vini (sjá 

mynd 8 með sýnishorn af verkefni sem tveir nemendur unnu saman).  
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Mér fannst skemmtilegt að sjá hvernig nemendur mínir nota orðið ,,skrýtin/nn” í 

umræðu um vináttu. Ég hef yfirleitt lagt frekar neikvæða merkingu í það orð, að 

segja að einhver sé skrýtin/nn, en nemendurnir virðast nota það sem jákvæðan 

hlut, alla vega þeir sem unnu verkefni um vináttu hjá mér. Það sé jákvætt að vera 

skrýtin/nn og að allir séu smá skrýtnir. Þegar þeir áttu að auglýsa eftir 

áhugaverðum vini þá var það einn kosturinn að vinurinn væri skrýtinn sem þeir 

virðast nota yfir að vera skemmtilegur og ekki eins og aðrir. Þegar ég spurði þá út 

í þetta sögðu þeir að það væri gaman að allir væru ekki eins og væru smá 

skrýtnir. (Rannsóknardagbók, 29. september, 2020) 

 

 

Mynd 8. Verkefni nemenda um vináttu. 

 

Nemendurnir á yngsta stigi virtust meðvitaðir um að allir eigi rétt á að vera með og eiga sína 

rödd innan skólahópsins sem og að sýna eigi öllum virðingu þrátt fyrir að þeir séu ekki bestu 

vinir. Þeir sögðu að það væri mikilvægt að sýna kurteisi og bjóða öllum að vera með. Það 

virðist því vera góður skilningur á umburðalyndi gagnvart margbreytileika nemenda sem er 

jákvætt því það er mikilvægt í skólastarfi sem vinnur í anda skóla án aðgreiningar. 
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4.4.2 Breytingar í nemendahópnum  

Í viðtölunum við nemendurna í 10. bekk kom fram að þeim líður almennt vel í 

nemendahópnum og innan um bekkjarsystkini sín, þeir hafa lengi verið saman í árgangi eða 

bekk. ,,Við þekkjumst svo vel” sagði einn og annar: ,,Held að mér finnist 10. bekkur 

langskemmtilegasti bekkurinn núna. ,,Æi ég finn það bara svona, við erum öll orðin svo róleg, 

ekkert svona, ég held þetta líka bara svona hjá öllum núna það er alltaf eitthvað svona engin 

drami.” Annar bætti við: ,,Já. Líka bara meiri vinir. Spila oft í skólanum og svona”. Nemandinn 

sem byrjaði í grunnskólanum í 3. bekk tjáði sig um að það hafi verið erfitt að skipta um skóla 

og byrja í þessum grunnskóla, en samnemendur hans hafi samt tekið honum vel. Annar 

nemandi sem byrjaði í 3. bekk, hætti í 7. bekk og kom aftur í 8. bekk sagðist vilja vera í 

þessum grunnskóla og í þessum bekkjarhóp og að honum hafi fundist gott að koma aftur. 

Það var ekki að sjá að það væri munur á þessum nemendum varðandi viðhorf þeirra til 

skólans, kennara og skólasamfélagsins. Þeir töluðu almennt jákvætt um grunnskólann og 

sögðust upplifa hann sem ,,skólann sinn” og að þeir myndu verja grunnskólann ef einhver 

færi að setja út á hann. Nokkuð er um að nemendur hafi hætt og komið aftur og stundum 

getur það haft mikil áhrif á nemendahópinn þegar það gerist. Nemendurnir sem hafa alltaf 

verið í þessum grunnskóla virtust öruggari að tjá sig um skólastarfið.  

Í grunnskólanum eru að meðaltali um 15-20 nemendur sem byrja eða hætta í skólanum á 

hverju skólaári. Ástæðan er sú að nemendur flytja úr og í bæjarfélagið og allnokkur dæmi eru 

um að nemendur flytji í burtu í ákveðin tíma en flytji svo aftur til baka í bæjarfélagið. Það að 

nemendur séu að hætta í bekk og koma svo inn í hann aftur jafnvel á miðju skólaári getur 

haft áhrif á nemendahópinn, samskipti þeirra og líðan í skólanum. Nemendurnir í 10. bekk 

töluðu um að það geti verið erfitt og haft áhrif á bekkjarbraginn og samskiptin þegar nýjir 

nemendur byrja og hætta. Þeir telja að það sé minna mál þegar nemandi sem þeir þekkja vel 

kemur til baka en þegar einhver alveg nýr byrjar. Einn sagði: ,,Já það er búið að breytast 

fattarðu? Því svo kom [Kjartan] eða eitthvað.” Annar tók undir þetta: ,,Já [Kjartan] er 

náttúrulega komin sko”. ,,Þá byrjaði einhvern vegin margir bara að breytast eða fattarðu?” 

,,Þegar hann kom fyrst þú veist þá var hann mikið með læti og eitthvað þannig, en hann er 

stundum að trufla í tímum núna.” ,,Maður er ekkert mikið fyrir að breyta eða eitthvað 

þannig.” 

Umsjónarkennarar taka undir þetta og segja að þeir hafi séð að það verði breyting á 

hópnum þegar mikið er um að nemendur séu að byrja og hætta í bekkjunum sem þeir kenna. 

Stjórnendur telja einnig að þessi hreyfing nemenda á milli hópa sé ein af þeim áskorunum 

sem skólinn stendur frammi fyrir. Úr svari stjórnenda: ,,... fjölda nemenda sem koma nýir og 

þann mikla fjölda sem fer frá okkur, jafnvel á miðju skólaári. Þetta getur haft þónokkuð mikil 

áhrif á bekkjaranda og ef til vill líka á skólabraginn“.  
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Af öllu þessu má sjá að miklar breytingar í nemendahópnum geta haft áhrif á líðan 

nemenda og að þeir séu fullgildir meðlimir innan hans. 

4.5 Umhyggja og virðing í samskiptum 

Þar sem ég var að skoða starfið mitt sem sérkennari vildi ég heyra frá samstarfskennurum 

mínum í sérkennslunni og spegla mína eigin reynslu og viðhorf í svörum þeirra. Í svörunum 

kom fram að þeim finnst að nemendur þurfi að finna að þeir eigi athvarf hjá okkur og geti 

fengið að vera þeir sjálfir án þess að vera gagnrýndir eða litin sé niður á þá. Að nemendum sé 

sýnd þolinmæði og alúðlegt viðmót og að talað sé af virðingu við þá og reynt að láta þeim 

líða vel þannig að trú þeirra á sjálfan sig eflist. Einn sagði: ,,Nemendur þurfa að finna að við 

stöndum með þeim, að við erum í góðu sambandi við foreldra þeirra og að samskiptin við 

aðra kennara eru góð.” Einnig kom fram að mikilvægt er að samstarfsfólk ræði saman um 

nemendur sem þeir vinni saman með þannig að allir þekki stöðu og þarfir nemandans og eru 

samstíga. Ennfremur að samstarfsmenn ræði reglulega við foreldra til fara yfir stöðu 

nemandans bæði í skóla og heima fyrir. Kennarar sögðust leggja áhersla á að styrkja 

sjálfsmynd nemenda sem sé oft léleg vegna erfiðleika í námi og að samskiptin séu jákvæð 

þannig að þeim líði vel í skólanum. Leggja þurfi áherslu á greina námsstöðu nemenda í 

upphafi og koma til móts við þarfir þeirra. Kennarar telja nauðsynlegt að upplýsingaflæði 

milli starfsfólksins og stjórnenda sé gott og að fólk vinni saman að sama markmiði.  

Við lestur svara samkennara minna sá ég nokkur lykilhugtök. Þeir leggja allir áherslu á 

jákvæð samskipti við nemendur sem miða að því að láta þá líða vel og finna fyrir öryggi í 

námi sínu. Þeir telja að samskiptin eigi að einkennast af virðingu, alúðlegu viðmóti, 

þolinmæði og að styrkja eigi sjálfsmynd nemenda og efla trú þeirra á sjálfan sig. Þeir vilja 

samstarf sín á milli í sérkennslunni þar sem hægt er að ráðfæra sig hvert við annað og deila 

upplýsingum og þekkingu. Einnig að stjórnendur sýni sérkennslunni áhuga og séu inni í 

málum nemenda sem koma í sérkennslu. Þetta passar vel við mínar áherslur og einnig við 

einkunnarorð grunnskólans og skólamenningu. Á heimasíðu skólans kemur fram að í 

skólastarfinu sé lögð áhersla á að samskipti innan skólans einkennist af gagnkvæmri virðingu 

og að stuðla skuli að vellíðan nemenda og samskiptahæfni. Þannig leggur starfsfólkið sig 

fram um að virðing og vinátta ríki á milli þeirra og nemenda.  

4.5.1 Ólík hlutverk og áhrif þeirra á samskipti 

Í starfi mínu á ég samskipti af ýmsum toga og óhætt er að segja að þau séu margþætt. Ég á 

samskipti við umsjónarkennara nemenda sem ég sinni í sérkennslunni og samskipti við þá 

kennara sem starfa með mér þar, samskipti við nemendur mína, við samstarfsfólk og 

foreldra. Þá eru hlutverkin sem ég hef í skólasamfélaginu mörg; ég er kennari, 



 

67 

samstarfsfélagi, frænka, vinur og foreldri. Í einkalífinu hef ég svo önnur hlutverk líkt og 

móðir, eiginkona, systir og dóttir. Í litlum samfélögum geta ættartengsl, vinátta og mikil nánd 

milli fólks haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á samskipti og fagmennsku í starfi. Við lestur 

rannsóknardagbókarinnar fann ég að ólík hlutverk mín geta bæði gert starf mitt betra og 

erfiðara. Jafnframt fann ég að þau ólíku hlutverk sem ég hef í skólasamfélaginu geta reynt á 

samskipti mín og líðan og haft bæði áhrif á mig og börnin mín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Samskipti eru eins og rauður þráður í ferð okkar gegnum lífið og hlutverkin sem við höfum í 

lífinu varða leiðina”  

Í námi mínu í starfendarannsóknum, MVS011 vorið 2019, vorum við beðin að sjá fyrir okkur 

viðfangsefni okkar myndrænt. Ég var þá að skoða ólík hlutverk mín í lífinu og áhrif þeirra á 

samskipti mín. Sú vinna varð síðan hluti af þessari rannsókn. Mynd 9 og tilvitnunin undir 

henni sýnir afrakstur þessarar vinnu. 

   Mynd 9. Hlutverkin mín í myndrænu formi. 



68 

Stundum getur það reynt á mig að kenna nemendum sem eru bekkjarfélagar og 

vinir barna minna. Þegar vel gengur fá börnin mín að heyra eitthvað jákvætt um 

mig sem gleður þau, en stundum þegar ég þarf að taka á erfiðum málum þá geta 

þau fengið að heyra eitthvað slæmt um mömmu sína og það getur verið erfitt.  

Mamma mín er líka kennari og kenndi mér og ég man alveg eftir svona 

aðstæðum. Það er gott að huga að því hvernig móðurhlutverkið hefur áhrif á 

kennarahlutverk mitt. Kem ég á annan hátt fram við nemendur sem eru börn 

vina minna? Það hefur yfirleitt hjálpað mér að ég þekki vel til nemenda og vina 

barna minna. Það hefur auðveldað mér að nálgast þá ef ég þekki áhugamál þeirra 

og aðstæður en þetta getur líka verið erfitt. (Rannsóknardagbók, 6. febrúar 2021) 

Við lestur gamalla fundargerða frá teymisfundum sá ég að þeir geta reynt á fagmennsku 

mína enda hef ég setið marga fundi þar sem ég þekki foreldra vel eða umsjónarkennarinn er 

náin vinur minn og við höfum byrjað að spjalla á léttum nótum, en svo hef ég þurft að setja 

mig í stellingar og ræða erfið mál er varða nemanda. Ég hef verið í aðstæðum, 

foreldrafundum eða viðtölum þar sem ég er í hlutverki kennarans og foreldrarnir eru góðir 

vinir mínir eða þjálfarar og kennarar barna minna og nemendurnir leikfélagar og vinir þeirra: 

Ég hef setið teymisfundi þar sem foreldrar nemandans eru gamlir skólafélagar 

mínir og ég haft á tilfinningunni að þeir væru að láta minningar frá sinni 

skólagöngu hafa áhrif á hvernig þeir upplifa samskiptin við grunnskólann og mig 

núna. Stundum geta foreldrar yfirfært minningar, góðar eða slæmar, frá þeirra 

eigin skólagöngu yfir á barnið sitt og það hefur áhrif á alla sem koma að málum. 

Ég man líka eftir mörgum teymisfundum og foreldraviðtölum þar sem ég hef 

þurft að passa mig að missa ekki viðtalið í spjall milli mín og foreldra sem ég þekki 

vel og eru vinir mínir á kostnað umræðu um nemandann og nám hans og líðan í 

skólanum. (Rannsóknardagbók, 18. febrúar 2021) 

Allar þessar aðstæður geta reynt á samskipti mín, en einnig gert þau ánægjuleg og hjálpleg. 

Ég hef sem fyrr segir kennt nemenda kennara sem kenndi mér þegar ég var í þessum 

grunnskóla og hann einnig kennt börnunum mínum. Auk þess hef ég kennt börnum fleiri 

samstarfsmanna og þeir kennt mínum börnum. Mér finnst stundum erfitt þegar kennarar 

barna minna hafa stoppað mig á göngum grunnskólans eða í kaffitímum og farið að ræða 

börnin mín við mig, þá vil ég bara vera starfsmaður ekki foreldri. Stundum er samt þægilegt 

að geta náð strax í kennara barna minna ef eitthvað bjátar á þannig að þessi nálægð getur 

bæði auðveldað samskiptin og gert þau erfiðari. 
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Í viðtölunum við nemendurna í 10. bekk kom fram að þeir telja að samskiptin í skólanum 

séu góð og að starfsfólkið leggi sig fram um að hafa samskiptin á jákvæðum nótum. Einn 

nemandi sagði: ,,Mér finnst allir kennarnir vera geggjað að reyna að hafa góð samskipti”. 

Annar útskýrði: ,,Aaa já þú veist auðvitað á maður, þú veist við erum öll fólk, manneskjur, við 

erum öll með tilfinningar og þú ert ekkert betri manneskja en ég út af því að þú ert kennari 

og mér finnst kennarnir ekkert halda það”. Ég er sammála þessu sjónarmiði, því sama hversu 

ólík við erum, hvaða hlutverk við höfum og hvaðan sem við komum erum við öll manneskjur 

sem þráum það sama, að skipta máli og tilheyra. 
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5 Umræða 

Þetta rannsóknarferðalag mitt gekk út á að skoða mikilvægi þess að nemendur í 

grunnskólum finni að þeir tilheyri skólasamfélagi sínu. Markmiðið var að skoða eigin 

starfshætti og áhrif þeirra á mig sem kennara. Að rýna í starfið mitt sem sérkennari og 

grunnskólann sem ég starfa í með það að leiðarljósi að stuðla að velferð allra nemenda 

skólans. Tilgangurinn með rannsókninni var að finna leiðir sem stuðla að því að öllum 

nemendum líði vel og finni að þeir tilheyri í kennslunni hjá mér. Lykil rannsóknarspurningin 

var: Hvernig get ég í starfi mínu stuðlað að því að nemendur mínir finni að þeir tilheyri 

skólasamfélaginu? 

5.1 Áhrif uppeldis og umhverfis á hegðun einstaklinga 

Í hugtakinu habitus felst ennfremur að flestar mannlegar athafnir eiga sér 

grundvöll í öðru en ásetningi. (Bourdieu, 1998 bls. 97) 

Hver og einn einstaklingur á sína lífssögu og samfélagið og umhverfið hefur mótandi áhrif á 

líf þeirra, það hef ég lært á rannsóknarferðalagi mínu. Stór hluti starfsfólks grunnskólans 

hefur starfað þar lengi og jafnvel búið allt sitt líf í bæjarfélaginu og er fremur einsleitur hvað 

menningarheim, bakgrunn, tungumál og trú varðar, en samkvæmt Bourdieu (1986)  eru 

einstaklingar sem alast upp við svipaðar aðstæður og umhverfi með líkan habitus (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Meirihluti starfsfólksins hefur því líkan menningar- og félagsauð og 

svipaðan skilning á skólastarfi, en gæta þarf að því að það starfsfólk sem hefur annan habitus 

verði ekki út undan og hafi tækifæri á að koma sínum skoðunum og sjónarmiðum að í 

skólastarfinu. Þegar ég fór að skoða skólasamfélagið út frá kenningum Bourdieu sá ég að 

munurinn á menningarauði nemenda er nokkur. Menningarauður verður fyrst og fremst til 

heima fyrir í uppeldinu og veltur mikið á viðhorfi foreldra til menntunar og menningar 

(Bordieu, 1998). Þar sem meirihluti foreldra hefur góða þekkingu á menningu samfélagsins 

og þar með þeim leikreglum sem þar tíðkast skilja þeir skólamenninguna betur en 

foreldrarnir sem eru með annan menningarlegar bakgrunn og samkvæmt Bourdieu (1986) 

gefur það börnum fyrrnefnda forskot. Bæði Bourdieu (2007) og Bernstein (2000) töldu að 

skólakerfið hygli ómeðvitað nemendum sem hafa svipaðan menningar- 

og félagslegan bakgrunn og skólinn byggir á og það er eitthvað sem við þurfum að gæta að 

og sporna gegn.  

Ég sjálf er gamall nemandi grunnskólans og þekki því vel hefðir og óskráðar reglur í 

skólastarfinu og skólasamfélaginu. Mér finnst það hjálpa mér að geta sagt nemendum 

mínum frá minni upplifun af hefðum í skólastarfinu sem eru enn við líði og þeir eru að upplifa 
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á sinni skólagöngu. Ég hef sterkan félagsauð þar sem ég og fjölskylda mín þekkjum marga í 

þessu samfélagi. Mamma mín var kennari við grunnskólann í mörg ár og ég starfa með fólki 

sem starfaði líka með henni eða voru nemendur hennar. Þá á ég ættingja og vini í 

skólasamfélaginu. Í niðurstöðunum sá ég að það getur haft áhrif úr hvaða fjölskyldu eða ætt 

nemendur og starfsfólk koma, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Það þarf að gæta að 

þessu því að hver og einn verður að fá tækifæri á sínum forsendum óháð félagsauði. Ef ekki 

er hugað vel að þessu er hætta á að samfélagið viðhaldi mismunun á félagslegum auði, til 

dæmis með því að gera ákveðnum hópi eða fjölskyldunafni hærra undir höfði en öðrum 

(Bourdieu, 1986). Ég finn að fjölskyldu- og vinatengslin innan starfsmannahópsins auka 

samhjálp og umhyggju innan hans sem samkvæmt (Bourdieu, 2007) styrkir félagsauð okkar 

sem þar störfum. Það getur hins vegar einnig leitt til mismununar þegar fólk hópar sig saman 

vegna þessara fjölskyldu eða vinatengsla og þeir sem hafa ekki þennan félagsauð sitja eftir.  

Á rannsóknarferðalagi mínu áttaði ég mig á því að bakgrunnur minn, grunnviðhorf og 

hugmyndir úr uppeldi, skólagöngu og samfélagsleg félagsmótun hefur ómeðvitað áhrif á mig 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Souto-Manning, 2013; Hafþór Guðjónsson, 2011; Bourdieu, 

1986; Bruner, 1996). Þegar ég fór að rýna í starfið mitt sá ég hvernig ég geri margt án 

sérstakrar umhugsunar og að ég stóð mig stundum að því að vera með fyrir fram ákveðnar 

hugmyndir um kennsluaðferðir eins og ég fjallaði um í niðurstöðukaflanum. Þetta kemur 

heim og saman við þau fræði sem ég skoðaði í rannsókninni sem sýna að umhverfi, uppeldi 

og samfélög hafi mótandi áhrif á hegðun einstaklinga (Turiel, 1983; Bourdieu, 2007). 

Rithöfundurinn Jón Kalman Stefánsson (2013) segir í bók sinni Fiskarnir hafa enga fætur: 

,,Loftleysið í litlum samfélögum þrúgar manneskjuna, og sá sem fær ekki nægjanlegt súrefni 

hugsar minna eða smærra, heimsmyndin verður sjálfhverfari og þar með lítilmótlegri” 

(bls. 15). Við þurfum að gæta þess að vera ekki fangar íslensku samfélagsgerðarinnar (Hafþór 

Guðjónsson, 2011; Bourdieu, 2007) og þurfum að vera vakandi fyrir því að ákveðnir siðir, 

menning, talshættir og viðhorf sem hafa fest rætur í skólasamfélaginu leiði okkur ekki 

ómeðvitað í ákveðinn farveg rétt eins og akbraut beinir umferð í ákveðna átt (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Þessar hefðir þjóna stundum engum tilgangi nema að þær hafa verið til 

staðar lengi og byggja jafnvel á gamalli og úreltri hugsun og talshátta um skólastarf, nám og 

kennslu (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Með því að vera meðvituð um þetta og ígrunda vel starfið mitt og viðbrögð mín er ég 

betur í stakk búin til að takast á við kennslu í margbreytilegum nemendahópi. Í 

niðurstöðunum kom fram að nemendur mínir búa við misjafnar aðstæður og eru oft að glíma 

við erfiðleika bæði náms- og félagslega. Ég þarf að vera meðvitað og taka tillit til þeirra áhrifa 

sem samfélagið hefur á nemendur og að það sem gerist í fjölskyldum þeirra, samfélaginu, 

umhverfinu eða skólanum hefur áhrif á þroska þeirra og líðan (Bronfenbrenner, 1994). 
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Nemendur geta komið í skólann með vanlíðan að heiman og þá er mikilvægt að ég mæti 

þeim með umhyggju, skilningi og hlutleysi. Þannig stuðla ég að því að þeir tilheyri í 

kennslunni hjá mér. 

5.2 Margbreytileiki 

Margbreytileikinn er samfélagsleg staðreynd. (Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 96) 

Þær miklu samfélagsbreytingar sem orðið hafa á íslensku samfélagi síðustu árin hafa kallað á 

miklar breytingar innan skólakerfisins, enda nemendahópar stöðugt að verða margbreytilegri 

hvað ólíkan menningarlegan uppruna, tungumál og trúarbrögð varðar (Börkur Hansen o.fl., 

2016). Grunnskólinn og skólasamfélagið sem um ræðir hér er þar engin undantekning. Í 

samtölunum mínum við umsjónarkennara og samstarfsfólk komu fram áhyggjur af félagslegri 

stöðu nemenda af erlendum uppruna í grunnskólanum og kannski meiri en ég hafði gert mér 

grein fyrir. Það kemur heim og saman við rannsóknir sem hafa bent til að nemendur af 

erlendum uppruna standi höllum fæti í skólakerfinu (Anh-Dao Tran og Samúel Lefever, 2018; 

Eyrún María Rúnarsdóttir og Svava Rán Valgeirsdóttir, 2019; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011; Stevens o.fl., 2015). Vísbendingar eru um að þessir nemendur séu frekar 

hulin hópur innan skólakerfisins og sömu sögu er að segja af svokölluðum 

þriðjumenningarbörnum sem er hópur nemenda sem hafa verið búsettir erlendis með 

foreldrum sínum um tíma og svo flutt aftur hingað heim. Þrátt fyrir að þau séu íslensk og hafi 

alist upp á Íslandi að mestu getur margt úr fortíð þeirra, sögu og menningu haft áhrif á 

skólagöngu þeirra (Hildur Blöndal, 2010). Mínir nemendur falla undir báða þessa 

nemendahópa. Kennarar sögðu að nemendur þeirra af erlendum uppruna virðist sækja mikið 

í að vera saman og þeir telja að efla og styrkja þurfi samskipti og sambönd þessara nemenda 

við íslensku skólafélagana. Kennarar velta fyrir sér hvort það geti verið vegna þess að þeir 

sækja minna skipulagt tómstunda- og íþróttastarf utan skóla. Sýnt hefur verið fram á að það 

sé mikilvægt fyrir tengslamyndun þessara nemenda að taka þátt í íþrótta- og æskulýðsstarfi 

(Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik Hama, 2018). Við þurfum að leita leiða til þess að þessar 

fjölskyldur séu vel upplýstar um hvaða tómstundir eru í boði. Ég hef boðið fram aðstoð mína 

til foreldra nemendanna minna til að styrkja tómstundastarf á mínum kennsluferli og fundið 

námskeið sem ég hef talið að henti þeim og séð jákvæðar afleiðingar varðandi félagslega 

stöðu þeirra og líðan.  

Í niðurstöðunum kom fram að þeir nemendur sem ég ræddi við sögðu að þeir hefðu ekki 

fundið fyrir því að uppruni þeirra hefði áhrif á það að komast inn í hópinn, þannig að 

vissulega hefur persónuleiki og félagsfærni nemenda líka áhrif. Við þurfum að huga meira að 

því að styrkja þessa nemendur félagslega og koma þeim og fjölskyldum þeirra inn í 
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skólasamfélagið líkt og með því að halda áfram með vinahópana, bjóða upp á lengri tíma í 

foreldraviðtölum, senda heim punkta fyrir viðtölin á viðkomandi tungumáli eða bjóða upp á 

túlk (Sigríður Björk Einarsdóttir og Renata Emilsson Peskova, 2019). Niðurstöður sýndu að 

nemendur tala mikið ensku og kannski í þeim tilgangi að ná til skólafélaga sem ekki tala 

íslensku, hins vegar kemur fram í nýrri rannsókn Gloriu Zarela Castro (2021) að kennarar 

gera stundum ráð fyrir að allir erlendir nemendur tali ensku, sem er auðvitað ekki raunin og 

einnig að þótt mikilvægt sé að nemendurnir læri íslensku þá tryggi það eitt og sér ekki að 

þeir styrkist félagslega. Þar sem viðhorf nokkuð margra fjölskyldna nemenda við 

grunnskólans ganga ekki alveg í takt við skólasamfélagið þurfum við að bregðast við því með 

því að auka upplýsingaflæði til heimilanna, kynna hvaða uppeldisvenjur tíðkast hér á landi 

sem og hvaða lög og reglur eru hér við líði (Hanna Ragnarsdóttir, 2019; Sigríður Björk 

Einarsdóttir og Renata Emilsson Peskova, 2019). Allt þetta stuðlar að bættri líðan nemenda 

og að allir standi jöfnum fæti í skólasamfélaginu sem og í samfélaginu öllu. 

Skólum er skylt samkvæmt lögum (lög um grunnskóla nr. 91/2008, 16 gr.) að hafa 

móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Í grunnskólanum fer 

samskonar ferli í gang við móttöku nemenda með erlendan bakgrunn og íslenskra nemenda 

sem hefja nám við skólann. Þar sem niðurstöður gefa til kynna áhyggjur kennara af stöðu 

þessara nemenda tel ég að bæta þurfi undirbúning komu nemenda með erlendan bakgrunn, 

hafa fund með foreldrum, fá bakgrunnsupplýsingar frá þeim og jafnvel fagaðilum svo upphaf 

skólagöngunnar verði sem farsælust. Í grunnskólanum er ekki skráð sérstaklega nema ef 

nemendur eiga báða foreldra með erlendan uppruna, en það að eiga annað foreldri með 

erlendan uppruna getur haft í för með sér að viðhorf og menning á heimili nemanda sé ólík 

því sem tíðkast í skólanum.  

Ég sá hvað það hafði góð áhrif á nemendur mína að fara yfir uppruna þeirra og hengja 

upp fána frá þjóðunum sem þeir tengjast í stofunni minni. Þannig fagna ég uppruna þeirra og 

menningu og ég tel mikilvægt að deila þeirri reynslu með samstarfsfólki mínu og hvetja 

kennara til að hengja upp fána nemenda sinna í kennslustofum. Þannig getum við rætt ólíkan 

uppruna á opinskáan hátt út frá einkunnarorðum skólans varðandi það að bera virðingu fyrir 

öllum óháð uppruna. Að við erum öll allskonar og margbreytileg og það er þannig sem við 

viljum hafa það. Einnig væri gott að hengja upp orðið ,,velkomin” í anddyri skólans á öllum 

tungumálunum sem eru töluð í skólanum. Rannsóknir hafa sýnt að það sem einkennir skóla 

þar sem fjölmenningarleg menntun hefur gefið góða raun er að skólastjórnendurnir líta svo á 

að hugtakið fjölmenning nái ekki aðeins yfir innflutta nemendur heldur alla nemendur 

skólans. Nemendur með erlendan bakgrunn eru ekki einungis á ábyrgð ákveðinna kennara 

heldur einkennir virðing fyrir mannréttindum, ólíkri menningu, hefðum, tungumálum og trú 

allt skólastarfið (Souto-Manning, 2013). Því er mikilvægt að stjórnendur grunnskólans gæti 
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vel að þessu. Ég þarf stöðugt að vera að afla mér fræðslu um fjölmenningarlega menntun og 

kennslu tvítyngdra nemenda sem sérkennari og við í skólanum að flétta þessu inn í alla 

kennslu og allt skólastarfið (Þóroddur Helgason, 2010). Ég leitast við að sýna öllum 

nemendum virðingu og reyni að gæta að því að flokka þá ekki eða aðgreina eftir fötlun, 

uppruna eða námsgetu í starfi mínu. Þrátt fyrir að ég hafi ekki búið erlendis og þekki lítið til 

annarar menningar en þeirrar íslensku þá reyni ég að vera jákvæð fyrir því að kynnast ólíkum 

menningarlegum uppruna nemenda minna og foreldra þeirra og virða ólíkar trúarskoðanir 

þeirra og tungumál. Ég og við sem störfum í skólakerfinu þurfum að vera opin fyrr því að 

læra, ræða saman, ígrunda og þróa eigin starfshætti gagnvart nýrri menningu og hefðum 

sem erlendir nemendur og fjölskyldur þeirra koma með inn í skólann. Við þurfum að byrja á 

sjálfum okkur og svo samfélaginu (Arna H. Jónsdóttir, 2020; Souto-Manning, 2013). Það að 

nemendur með ólíka menningu, siði, trúarbrögð læri að vinna saman veitir þeim tækifæri til 

að efla félagsfærni sína með því að ræða málin, sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum og læra 

umburðarlyndi (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Það er til bóta fyrir alla 

og gott veganesti fyrir nemendur út úr grunnskólanum og inn í fjölmenningar samfélag.  

5.3 Þörfin fyrir að tilheyra 

Manneskjan er félagsvera í eðli sínu, en í því felst að hún hefur knýjandi þörf á að 

tengjast öðrum manneskjum og móta með þeim náin sambönd. (Baumeister og 

Leary, 1995, bls. 497) 

Þegar á rannsóknarferðalagi mínu stóð áttaði ég mig alltaf betur og betur á því hversu 

mikilvægt það er fyrir bæði nemendur og starfsfólk að tilheyra. Eins og einn nemandinn sagði 

svo réttilega: ,,Mér finnst ekkert erfitt að vera ein. En það er miklu betra að hafa einhver 

með sér fattarðu?”. Bæði nemendur, kennarar og stjórnendur telja mikilvægt að starfsfólkið 

sýni nemendum persónulegan áhuga þannig að þeir finni að þeir skipti máli innan skólans. 

Það kom einnig skýrt fram að nemendum finnst gott að eiga vini og félaga í skólanum og að 

það sé tekið eftir því ef þá vantar. Ég finn einnig að það skiptir mig máli að finna að ég sé 

viðurkenndur og fullgildur hluti af starfsmannahópnum. Sem fyrr segir er nokkuð um 

hópamyndanir innan hans og ég finn að ég vil vera hluti af þeim hópum. Það kemur heim og 

saman við kenningar Baumeister og Leary (1995) sem felst í því að það að vera viðurkenndur 

hluti af hóp sé öllum lífsnauðsyn og að tengingu við nánasta fólkið í umhverfi sínu hvort sem 

það er fjölskylda, vinir, skólafélagar, samstarfsfélagar eða aðrir hópar. Stjórnendur gegna 

mikilvægu hlutverki að skapa skólabrag þar sem allir fá að vera með og á það bæði við um 

starfsmanna- og nemendahópinn (Lambert, 2003).   
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Grunnskólinn er eina stofnun íslensks samfélags sem öllum börnum ber lagaleg skylda til 

að sækja. Langflest börn sækja þó skóla í u.þ.b. 15 ár þar sem flest þeirra fara einnig í 

leikskóla og framhaldsskóla og mikill þroski fer fram á þessum árum (Guðrún Kristinsdóttir og 

Nanna Kristín Cristiansen, 2014). Því er ástæða til að ætla að áhrif okkar kennara og 

starfsfólks á nemendur séu veruleg. Mikilvægt er að ég nýti þessi áhrif í að stuðla að velferð 

nemenda minna og góðri líðan því samkvæmt Baumeister og Leary (1995) og Maslow (1943) 

hefur það mikil áhrif á það hvort þeir geti átt innihaldsríkt og gott líf í framtíðinni að þeir nái 

að tilheyra í skólanum sínum. Í ígrundun minni sá ég að nemendur mínir hafa góða tilfinningu 

fyrir því að allir eigi rétt á að vera með og eiga sína rödd innan nemendahópsins. Ég fann líka 

að það skiptir miklu máli að eiga góð samskipti við fjölskyldur nemenda minna, því 

námsárangur nemenda í skóla ræðst ekki eingöngu af því sem á sér stað í skólanum heldur 

líka af þátttöku foreldra í skólastarfinu og viðhorfum þeirra til menntunar (Berk, 2007; 

Bronfenbrenner, 1979). 

Mannlegir þættir í skólastarfi eru alltaf að verða viðurkenndari og hversu miklu máli það 

skiptir fyrir námsárangur og líðan nemenda að nemendur nái að tilheyra í skólanum 

(Lambert, 2003). Í grunnskólanum eru umsjónartímar, símtöl við foreldra, foreldraviðtöl og 

vikulegir bekkjafundir nýttir til að stuðla að góðri líðan nemenda í skólanum. Bekkjafundir 

eru góður vettvangur til að ræða líðan og samskipti nemenda og stuðla að því að allir í 

bekknum hafi rödd. Umsjónarkennarar sögðu að það væri mikilvægt að skapa liðsheild innan 

bekkjarins og efla félagsleg tengls innan hans. Bourdieu (1986) taldi það mikilvægt fyrir 

félagsauð einstaklinga að tilheyra hópi sem byggir á gagnkvæmri viðurkenningu og virðingu. 

Hóp sem hefur sameiginlega félagsauð sem veitir öllum innan hans sameiginlegan styrk, 

sambönd og vináttu. Ég reyni að leggja áherslu á að styrkja félagsleg tengsl mín við 

nemendur mína með því að nota mikið leiki og spil í kennslu minni og að hafa gaman. Þegar 

ég fór yfir verkefnin sem ég vann með nemendum mínum á yngsta stigi sá ég að þeir eru 

meðvitaðir um það að allir eigi að fá að vera með og að styrkja þurfi vináttu. Einnig að þeir 

virðast vera meðvitaðir um eigin styrk-og veikleika en sjálfsþekking leiðir til betri líðan. Þetta 

kom einnig fram í niðurstöðum nemendaþinga og í svörum kennara. Að það skipir miklu máli 

að ,,gera eitthvað skemmtilegt saman” eins og einn umsjónarkennarinn orðaði það og ,,vera 

góð við alla, eiga góð samskipti, að stríða ekki öðrum og vera góðar fyrirmyndir” eins og segir 

í niðurstöðum nemendaþinga.  

Nemendaþingin sem haldin eru reglulega í grunnskólanum ættu að hjálpa til við að 

nemendur hafi eitthvað um skólastarfið að segja og að þeirra rödd heyrist, en mikilvægi þess 

kemur fram í grunnskólalögunum (nr.91/2008, 13.gr.) Nemendur þurfa að finna að það sé 

hlustað á þá og stjórnendur leggi sig fram um að framfylgja því sem kemur fram á 

nemendaþingunum og niðurstöður gefa til kynna að verið sé að því. Bernstein (2000) færði 
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rök fyrir því að til þess að skólinn geti talist starfa á lýðræðislegan hátt verði nemendur að 

upplifa að vægi þeirra innan skólans sé raunverulegt og að hlustað sé á þeirra sjónarmið 

varðandi skipulag skólastarfsins. Starfsfólk grunnskóla skal samkvæmt lögum um grunnskóla 

(nr.91/2008, 12.gr.) stunda starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi og sýna 

nemendum kurteisi og nærgætni í framkomu sinni. Ég leitast við að fara eftir þessu og leggja 

áherslu á það í starfi mínu eins og kom fram í niðurstöðum og stuðla að því að þeim líði vel í 

námi sínu og nái árangri. Þannig reyni ég að fylgja ríkjandi menntastefnu landsins og tryggja 

að skólinn sé fyrir alla. 

5.4 Skóli fyrir alla 

Hlutverk kennara er að fá nemendur til að nýta hæfileika sína og njóta sín í 

skólanum. (Bernstein, 2000, bls. 45) 

Samkvæmt grunnskólalögunum (nr. 91/2008) á skólakerfið að skapa aðstæður sem tryggja 

öllum nemendum jafnan rétt til náms. Til þess að það geti orðið verða skólastjórnendur og 

kennarar innan skólanna að beita sveigjanlegum og fjölbreyttum kennsluaðferðum og mæta 

nemendum á þeirra forsendum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2010). Bernstein (2000) taldi að það væri mikilvægt að skólar stuðluðu að jafnrétti til náms 

og sagði að skólar þyrftu að gera ráð fyrir meiri tíma og stuðningi í skólanum fyrir nemendur 

sem fá lítinn stuðning við námið heima. Grunnskólinn hefur dregið nær alveg úr heimanámi 

og hefur sett sér heimanámsstefnu þar sem heimanám er nær eingöngu bundið við lestur og 

lesskilning. Kennarar skólans segjast vera að skipuleggja námið þannig að það komi til móts 

við þarfir nemenda með því að gefa þeim val í námi sínu og gefa þeim markvissar 

námsáætlanir þannig að nemendur viti vel til hvers skólinn ætlast af þeim og hvernig nám 

þeirra og frammistaða er metin. Ég reyni að gera það í mínu starfi. Ef við gefum nemendum 

val og leyfum þeim að hafa meira um nám sitt að segja er hægt að draga úr mismunun 

nemenda og stuðla að velgengni allra í skólakerfinu (Bernstein, 2003; Þuríður Jóhannsdóttir, 

2017).  

Sem fyrr segir er nemendahópur grunnskólans sífellt að verða fjölbreyttari, en hins vegar 

er starfsmannahópurinn þar enn einsleitur. Það að enginn kennari með erlendan uppruna 

starfar við grunnskólann getur haft slæm áhrif á nemendur skólans með erlendan uppruna 

því allir nemendur þurfa fyrirmyndir sem þeir geta samsamað sig við (Hanna Ragnarsdóttir 

og Hildur Blöndal, 2007). Fölbreyttur kennarahópur sem hefur tungumálaþekkingu og hefur 

búið og starfað í ýmsum löndum er betur í stakk búin að takast á við kennslu í fjölbreyttum 

nemendahóp en einsleitur kennarahópur (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2007; 

Samúel Lefever o fl., 2014). Þannig myndi það undirbúa nemendur betur í að lifa í því 
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fjölmenningarsamfélagi sem Íslenskt samfélag er að verða (Samúel Lefever ofl.,2014) ef 

starfsmannahópurinn væri með fjölbreyttari bakgrunn, reynslu og skilning á skólastarfi. 

Einkunnarorð grunnskólans eru viska, virðing, vinátta og ég reyni að hafa þau að 

leiðarljósi í samskiptum mínum jafnt við nemendur, foreldra og samstarfsfólk. Helstu 

hlutverkin mín í starfi mínu eru að ég er kennari og samstarfsmaður, en ég er einnig foreldri, 

vinur og félagi. Vináttan og nándin sem fylgja ólíkum hlutverkum mínum hafa að mestum 

hluta jákvæð áhrif á samskipti mín, en ég hef fundið fyrir því að mikil ættar- og vináttutengsl 

geta haft slæm áhrif á líðan starfsfólksins. Það getur verið erfiðara að gæta hlutleysis þegar 

svona mikil tengsl eru í hópnum þrátt fyrir að allir reyni að gera það besta úr stöðunni hverju 

sinni. 

Skólar geta verið mikilvægar stofnanir í mótun og endursköpun þess sem kalla má 

ráðandi menningarauðmagn, því auðvelt sé að umbreyta stofnanabundnu 

menningarauðmagni í félagslegt og efnahagslegt auðmagn (Bourdieu, 1986). Þegar ég fór að 

rýna í skólasamfélagið út frá þessu sá ég að það eru ákveðnar vísbendingar um að 

skólastarfið í grunnskólanum geri ómeðvitað ráð fyrir að bæði starfsmenn og foreldrar viti út 

á hvað það gengur. Hætta er á nemendur sem koma úr öðru umhverfi en því íslenska og 

skilja ekki íslenska skólamenningu verði svo að segja á útivelli, meðan hinir innfæddu eru á 

heimavelli (Gestur Guðmundsson, 2012). Ef einungis einsleit menning ríkir í skólasamfélaginu 

og ekki er tekið á móti nýrri menningu með opnum huga, getur það viðhaldið og jafnvel 

aukið mismunun, stimplun, og útilokun sem fólkið sem elst upp við þetta “norm” 

samfélagsins áttar sig ekki á (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Með fjölbreytileikann að 

leiðarljósi þurfum við sem störfum í skólakerfinu að temja okkur sveigjanlegt og skapandi 

námssamfélag þar sem tekið er mið af allri flóru mannlífsins (Ferguson o.fl., 2012). Í 

niðurstöðum kom skýrt fram að það er mikilvægt að við sýnum nemendum persónulegan 

áhuga og kynnumst þeim og aðstæðum þeirra. Einnig að samskipti okkar við nemendur 

einkennist af umhyggju og virðingu. Það er viss áskorun bæði fyrir starfsmenn og nemendur 

hvað miklar breytingar eru á nemendahópnum á hverju skólaári og það getur haft áhrif á 

líðan nemenda. Með því að þekkja nemendur vel getum við frekar verið vakandi fyrir líðan 

þeirra, því þótt nemendur séu stilltir í skólanum og sýni góðan námsárangur þýðir það ekki 

endilega að þeim líði vel í skólanum. Við þurfum að gæta að því að skólastarfið sé ekki of 

mikið stjórnað af okkur kennurunum, því það getur komið í veg fyrir að allir nemendur taki 

virkan þátt og ýtt undir það að sumir nemendur finni sig í ekki í skólanum og líði illa þar 

(Bernstein, 2000). Skólastarfið verður að vera fyrir nemendurna þannig að allir nemendur 

geti fundið sig og séu óhræddir við að tjá skoðanir sínar um skólastarfið og líðan sína 

(Bernstein, 2000).  

 



78 

5.5 Umhyggja og virðing í samskiptum 

Samband og samskipti kennara og nemenda eigi að vera samband samherja. 

(Ragnar Þór Pétursson, 15. 11. 2020) 

Ein mikilvæg forsenda þess að við getum lifað góðu og innihaldsríku lífi er að við eigum 

jákvæð og góð samskipti við aðrar manneskjur. Á ferð okkar gegnum lífið eigum við samskipti 

við margar manneskjur og mætti segja að þau samskipti séu eins og rauður þráður í þeirri 

ferð. Samskipti kennara og nemenda þurfa að einkennast af umhyggju og við kennarar að 

kenna nemendum sínum að veita öðrum umhyggju því börn læri umönnun í samskiptum við 

aðra (Noddings, 1992/2005). Það kom greinilega í ljós í rannsókninni að allir þátttakendur 

leggja mikla áherslu á að bæði sýna og fá umhyggju í skólastarfinu. Þegar ég setti upp 

rannsóknargleraugun og fór að rýna í samskipti mín við nemendur og samstarfsfólk sá ég 

glöggt að hlutverk okkar kennara og uppalenda í ræktun góðra gilda í samskiptum barna og 

unglinga er mjög mikilvægt og að við séum góðar fyrirmyndir. Nemendur sögðu að þeim 

fyndist við kennararnir værum að reyna að hafa samskiptin jákvæð og að þeir fyndu fyrir 

góðvild frá okkur. Þegar ég fór yfir niðurstöðurnar sá ég hvað umsjónarkennarar eru 

mikilvægir varðandi það að nemendur nái að tilheyra í skólanum. Þeir gegna lykilhlutverki í 

að ná upp góðum bekkjaranda þar sem allir nemendur eiga rödd og skipta máli. Þó skiptir allt 

starfsfólk skólans máli hvað þetta varðar. Í starfi mínu sem sérkennari horfi ég ekki bara á 

nemendur mína út frá námsgetu heldur ber ég líka almenna umhyggju fyrir þeim (Noddings, 

1992/2005). Gögnin sýna mér að það er mjög mikilvægt að ég leggi mig fram um að sýna 

nemendum mínum persónulegan áhuga, jákvæðni, væntumþykju, hlýju, þolinmæði og 

umburðarlyndi. Þegar ég las yfir rannsóknardagbókina sá ég að það hefur auðveldað mér að 

nálgast nemendur að þekkja áhugamálin þeirra og geta rætt við þá um þau, til dæmis um 

gæludýrin þeirra, íþróttina sem þeir æfa eða fótboltaliðið sem þeir halda með svo dæmi sé 

tekið. Það skiptir mig miklu máli að nemendur mínir finni að þeir skipta mig máli og að mér 

sé umhugað um velferð þeirra. Ég fann í ígrundun minni að ég vil stuðla að því að nemendur 

mínir, sem og allir nemendur skólans, verði einstaklingar sem hafa trú á sjálfum sér og 

öðrum (Noddings, 1992/2005).  

Það gerði mér gott að ígrunda vel mína uppeldisýn, lífsgildi og starfshætti. Með slíkri 

ígrundun á gildum, markmiðum og leiðum geta kennarar þróað starf sitt og eflt sig sem 

fagmenn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) og ég þarf að halda þeirri ígrundun áfram. Þegar ég 

fór yfir rannsóknardagbókina mín sá ég að lífsgildi mín eru virðing, umhyggja, þrautseigja, 

réttlæti og kærleikur og á það bæði við í leik og starfi. Það verður að vera tilgangur okkar 

allra sem störfum með börnum og unglingum að stuðla að því að nemendur útskrifist úr 

skólanum með góðar minningar um skólagöngu sína, kennara og skólafélaga. 
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6 Lokaorð 

Hvers virði er allt heimsins prjál 
ef það er enginn hér 

sem stendur kyrr 
er aðrir hverfa á braut. 
Sem vill þér jafnan vel 

og deilir með þér gleði og sorg 
þá áttu minna en ekki neitt 

ef þú átt engan vin. 

      (Ólafur Haukur Símonarson, 1981) 

Þörf manneskjunnar að tilheyra hefur orðið mörgu ljóðskáldinu yrkisefni. Hér að ofan er ljóð 

Ólafs Hauks Símonarsonar við lag Gunnars Þórðarsonar sem Björgvin Halldórsson gerði 

ódauðlegt meðal íslensku þjóðarinnar. Það fjallar um þá staðreynd að það þurfa allir að eiga 

einhvern að til að deila með sér gleði og sorg á ferð sinni gegnum lífið. Engin manneskja er 

eyland og við gleðjumst, syrgjum, skemmtum okkur og söknum í samskiptum við annað fólk 

(Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, 2016). Á tímum heimsfaraldurs finnum við vel fyrir því að 

geta ekki hagað samskiptum við okkar nánasta fólk eins og viljum. Eins og segir í inngangi: 

,,Við þráum faðmlag einfaldlega vegna þess að við eru manneskjur og hjartað er viðkvæmur 

vöðvi” (Jón Kalman Stefánsson, 2013, bls. 55). 

Þegar ég tók niður rannsóknargleraugun og fór yfir hvað ég lærði af ferðalaginu sá ég að 

það er mjög mikilvægt að skólasamfélagið sé meðvitað um mikilvægi þess að nemendur nái 

að tilheyra í skólakerfinu og að við sem störfum í skólakerfinu veltum fyrir okkur hver 

tilgangur menntunnar sé. Ragnar Þór Pétursson, formaður Kennarasambands Íslands 

(2020) hefur sagt að skólastarf megi ekki einungis snúast um að nemendur nái prófum og 

skili eðlilegri námsframvindu, heldur að nemendur komi út úr skólakerfinu með nægar 

bjargir til að geta orðið virkir þegnar samfélagsins. Til að svo megi verða þarf allt skólastarf 

að einkennast af lýðræði þannig að það styðji við að allir hafi jafnan rétt í samfélaginu 

(Bernstein, 2000). Bourdieu (2007), Bernstein (2000), Baumeister og Leary (1995) og fleiri 

fræðimenn sem ég skoðaði á rannsóknarferðalagi mínu töldu að forsenda þess að okkur líði 

vel sé að við náum að tilheyra því samfélagi sem við búum og þrífumst í og að við kunnum að 

skilja þær reglur sem gilda þar og lærum að haga okkur eftir þeim. Ennfremur að til þess að 

ná að verða hamingjusöm og virk í eigin lífi þurfum við að ná að eiga samleið með 

samferðafólki okkar. Ég tek heilshugar undir þetta og vil leggja mitt að mörkum í starfi mínu 

til að nemendur nái að tilheyra í skólanum sínum. 

Í menntastefnu landsins, lögum og námskrám kemur fram að skólakerfið á að vera fyrir 

alla nemendur og miða að því að allir hafi jafnan rétt til náms og séu á jafnréttisgrundvelli. 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að nemendur af erlendum uppruna standa verr bæði náms- 
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og félagslega en jafnaldrar þeirra með íslenskan bakgrunn. Við þurfum að leita leiða til að 

sporna við þessu og gæta að því að skólastarfið ýti ekki undir mismunun. Skólakerfið þarf að 

stuðla að árangri allra nemenda óháð þjóðfélagslegum bakgrunni og aðstæðum heima fyrir 

(Bernstein, 2003; Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Íslenskir háskólar þurfa að bregðast við 

kröfum samtímans og vera í takt við samfélagsbreytingar. Íslenskt samfélag er ekki lengur 

einfalt kyrrstætt bændasamfélag heldur er það flókið og síbreytilegt þekkingar- og 

fjölmenningarsamfélag (Hafþór Guðjónsson, 2007). Háskólarnir þurfa að byggja upp 

sérþekkingu í menntun barna með erlendan bakgrunn og bjóða upp á nám sem í undirbýr 

kennara til að mæta þörfum þessara nemenda í skólakerfinu (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2020). Einnig þarf að auka framboð námskeiða og 

endurmenntun um fjölmenningu og kennslu barna með fjölbreyttan menningar- og 

tungumálabakgrunn fyrir kennara, skólastjórnendur og starfsfólk skólanna (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2020). Framtíðarmöguleikar kynslóðarinnar sem nú er í 

skólakerfinu eru allt aðrir en áður með nýjum tækifærum og áskorunum (Hafþór 

Guðjónsson, 2007). Skólastarf þarf að einkennast af umhyggju og virðingu fyrir 

öllum nemendum og skólasamfélagið að fagna fjölbreytileika allra nemenda (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016). Þannig búum við til skóla sem er fyrir alla. 

Það var áhugavert að fá tækifæri til að gera starfendarannsókn og rannsaka sjálfan mig 

og skoða og rýna í starfið mitt. Ég hef lært að menntamálayfirvöld, skólastjórnendur og 

kennarar þurfa að vinna saman að framþróun í skólamálum og byggja starfið meira á 

rannsóknum og þeim fræðum sem liggja að baki kennsluaðferðum, einkum á 

starfendarannsóknum. Við megum ekki hætta að læra þótt við séum útskrifaðir kennarar 

heldur vera sífellt að afla okkur þekkingar, vera vakandi fyrir nýjungum og ígrunda og þróa 

eigin starfshætti. Rannsóknarferðalagið gerði mig meðvitaðri um hvernig bakgrunnur, 

grunnviðhorf og samfélagsleg félagsmótun hefur áhrif á mig bæði sem persónu og kennara 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Souto-Manning, 2013; Hafþór Guðjónsson, 2011; Bourdieu, 

1986; Bruner, 1996). 

Gott getur verið að hugsa starfendarannsókn eins og ferðalag (Ívar Rafn Jónsson, 

2008). Ég lagði upp í ferðalag, með rannsóknargleraugu og dagbók í töskunni í leit að nýrri 

þekkingu. Markmiðið var ekki að komast á neinn ákveðinn stað eða að fá einhverja sérstaka 

niðurstöðu, heldur að njóta ferðalagsins og þess lærdóms sem það bauð upp á. Með því að 

rýna í sjálfa mig, uppeldi mitt og umhverfi, með því að hlusta á samstarfsfólk, leiðbeinendur 

og með því að skoða skrif fagfólks og fræðimanna, náði ég að opna hug minn á ferðalagi 

mínu. Ég upplifði margt fróðlegt og lærði margt nýtt, bæði um sjálfan mig og starfið 

mitt. Allan þennan lærdóm tek ég með mér í áframhaldandi ferð minni gegnum lífið. 
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Viðauki A: Leyfisbréf skólastjóra 

 

Ég, Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, er að skrifa mastersritgerð í Sérkennslufræðum og skóla 

margbreytileikans við deild Menntunar og Margbreytileikans við Háskóla Íslands. Ég ætla að 

gera starfendarannsókn þar sem ég mun ígrunda mín störf sem sérkennari og þær 

kennsluaðferðir sem ég nota í kennslu minni út frá þörfinni að tilheyra. Þannig mun ég skoða 

og reyna að skilja hversu miklu máli það skiptir fyrir einstaklinga að finna að þeir tilheyri, 

bæði starfsólk og nemendur. Einnig mun ég skoða hvaða áhrif þetta hefur á samskiptin í 

skólanum.  Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á mig 

sem kennara með það að markmiði að finna leiðir sem stuðla að því að uppfylla þessa þörf. 

Ég óska eftir leyfi til að vinna að rannsókninni veturinn 2020-2021. Gagnaöflun felst í skrifum 

á rannsóknardagbók þar sem ég skrifa niður mínar hugleiðingar, hvað ég kenni, hvernig ég 

kenni og hvernig gengur. Þessi dagbók mun fylgja mér í gegnum skrifin. Ég mun einnig taka 

viðtöl við nemendur til að heyra hvar þeim finnst mikilvægast að tilheyra og hvar í skólanum 

þeir upplifa að þeir tilheyri. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar í allri vinnu og verður nemendum 

og skólanum gefið dulnefni. Rannsóknin verður kynnt fyrir foreldrum og nemendum sem 

taka þátt. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Svanborg Rannveig Jónsdóttir 

prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

 

Ég óska hér með eftir leyfi til að framkvæma rannsóknina. 

Bestu kveðjur, 

Þorbjörg Lilja Jónsdóttir                               

 

 Undirskrift skólastjóra 

 

 ________________________________________________________________ 
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Viðauki Á: Kynning og spurningar til umsjónarkennara, 
stjórnenda og samstarfsmanna 

 

Góðan dag kæru umsjónarkennarar! 

Eins og þið kannski mörg vitið er ég að skrifa mastersritgerð sem er lokahnykkurinn í  M.Ed. 

námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands.Ég er að gera starfendarannsókn sem 

byggir á að ígrunda starf mitt og hvaða kennsluaðferðum ég beiti í kennslu minni.   

 Tilgangurinn með rannsókninni er að finna leiðir sem stuðla að því að öllum 

nemendum líði vel í kennslustundum hjá mér sem og í skólanum öllum. Markmiðið er að 

skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á mig sem kennara. Því langar mig að leita til ykkar og 

biðja ykkur að svara fyrir mig þessum tveimur spurningum. Svörin þurfa alls ekki að vera 

löng, en það hjálpar mér að fá ykkar sjónarmið og skoðanir á því hvað hefur gefist best í 

ykkar kennslu. 

 Eitt megin markmiðið með öllu skólastarfi ætti að mínu mati að vera að skapa þannig 

andrúmsloft að allir nemendur finni til öryggis og að þeir upplifi að þeir skipti máli (tilheyri) 

bæði gagnvart samnemendum og starfsfólki skólans. Hvaða leiðir eru árangursríkastar? Eru 

það bekkjarfundir, vinahópar, nemendaviðtöl, nemendaþing, vinabekkir, uppröðunin í 

kennslustofunni svo fátt eitt sé nefnt. Ég gæti trúnaðar og nafngreini engan, en nýti svör 

ykkar sem hluta af gögnum í ritgerðina mína.    

1. Hvað finnst ykkur skipta mestu máli varðandi það að stuðla að því að allir 

nemendur finni að þeir séu hluti af hópnum og skipti máli í bekknum ykkar?  

2. Hvað finnst ykkur skipta mestu máli varðandi það að stuðla að því því að allir 

nemendur finni að þeir séu hluti af hópnum og skipti máli í skólanum?  

  

Með fyrir fram þökkum og von um góðar undirtektir.  

Bestu kveðjur, 

Þorbjörg. 
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Góðan dag kæru stjórnendur! 
  

Eins og þið kannski vitið er ég að skrifa mastersritgerð núna í vetur sem er lokahnykkurinn 

í  M.Ed. námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Ég er að gera starfendarannsókn 

sem byggir á að ígrunda starf mitt og hvaða kennsluaðferðum ég beiti í kennslu minni. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði 

vel í kennslustundum hjá mér sem og í skólanum öllum. Markmiðið er að skoða eigin 

starfshætti og áhrif þeirra á mig sem kennara.  

Einn megintilgangur skólastarfs ætti að mínu mati að vera að leitast við að skapa þannig 

andrúmsloft að allir nemendur finni til öryggis og upplifi að þeir skipti máli (tilheyri) í 

skólanum. Ef nemendum líður vel þá ná þeir árangri í námi sínu. Þar skiptir viðhorf og 

áherslur stjórnenda miklu máli. Því langar mig að leita til ykkar og biðja ykkur að svara fyrir 

mig þessari spurningu. Svarið þarf alls ekki að vera langt (en má vera eins langt og ykkur 

finnst þörf á). Það hjálpar mér að fá ykkar sjónarmið og áherslur í starfi ykkar. Ég gæti 

trúnaðar og nafngreini engan, en nýti svör ykkar sem hluta af gögnum í ritgerðina mína.    

 Hvaða finnst ykkur sem stjórnendum mikilvægast til að stuðla að því að allir nemendur 

finni að þeir séu hluti af hópnum og skipti máli (tilheyri)í skólanum?  

Með fyrir fram þökkum og von um góðar undirtektir.  

Bestu kveðjur, 

Þorbjörg. 
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Góðan dag kæru samkennarar! 

  

Eins og þið kannski vitið er ég að skrifa mastersritgerð núna í vetur sem er lokahnykkurinn 

í  M.Ed. námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Ég er að gera starfendarannsókn 

sem byggir á að ígrunda starf mitt og hvaða kennsluaðferðum ég beiti í kennslu 

minni. Tilgangurinn með rannsókninni er að finna leiðir sem stuðla að því að öllum 

nemendum líði vel í kennslustundum hjá mér. Markmiðið er að skoða eigin starfshætti og 

áhrif þeirra á mig sem kennara.   

Einn megintilgangur skólastarfs ætti að mínu mati að vera að leitast við að skapa þannig 

andrúmsloft að allir nemendur finni til öryggis og upplifi að þeir skipti máli (tilheyri) í 

skólanum. Ef nemendum líður vel þá ná þeir árangri í námi sínu. Þar sem við vinnum með 

nemendur sem eru að glíma við erfiðleika, stundum bæði náms- og félagslega, þá skiptir að 

mínu mati miklu máli hvernig við nálgumst þá. Ég er að skoða á samskiptin, bæði milli okkar 

kennaranna og milli okkar og nemenda. Því langar mig að leita til ykkar og biðja ykkur að 

svara fyrir mig þessum spurningum. Svörin þurfa alls ekki að vera löng, en það hjálpar mér að 

fá ykkar sjónarmið og skoðanir á því hvað hefur gefist best í ykkar kennslu.   

1. Hvað finnst þér skipta mestu máli í samskiptum við nemendur sem þurfa á 

sérkennslu eða námsaðstoð að halda? 

2. Hvað finnst þér skipta mestu máli í samskiptum við samstarfsfólk í sérkennslunni? 

Bestu kveðjur og fyrirfram þakkir, 

Þorbjörg. 
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Viðauki B: Upplýst samþykki foreldra og kynnisbréf  

Ég, Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, er að gera starfendarannsókn sem byggir á að ígrunda starf mitt 

og hvaða kennsluaðferðir ég beiti í kennslu. Ég er að skrifa mastersritgerð sem er 

lokahnykkurinn í M.Ed. námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður í verkefninu er Svanborg R Jónsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið HÍ, netfang svanjons@hi.is. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á mig sem 

kennara með það að markmiði að finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði vel 

og finni að þeir tilheyri í kennslunni hjá mér. Því bið ég ykkur kæru foreldrar um leyfi til þess 

að vinna með börnum ykkar og nota til þess verkefni og ljósmyndir af kennslustundum 

þeirra. Nemendunum verður ekki lýst í orðum, engar myndir birtar af þeim og fyllsta 

trúnaðar verður gætt. Rétt nöfn verða ekki notuð í ritgerðinni og engar persónugreinanlegar 

upplýsingar birtar. 

Ef þið óskið frekari upplýsinga um rannsóknina getið þið leitað til mín, (netfang og 

símanúmer). 

Með því að svara þessum tölvupósti gefið þið ykkar samþykki fyrir að barnið ykkar taki 

þátt og að þið hafið fengið greinagóða upplýsingar um innihald ritgerðarinnar. Einnig að 

ykkur sé  kunnugt um siðferðismálin og treystið því að rannsakandi segi rétt frá. Ef þið viljið 

frekar fá þetta útprentað til að undirrita er velkomið að verða við því.  

Bestu kveðjur, 

Þorbjörg. 
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Viðauki C: Upplýst samþykki nemenda  

 

Ég, Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, er að gera starfendarannsókn sem byggir á að ígrunda starf mitt 

og hvaða kennsluaðferðir ég beiti í kennslu minni. Ég er að skrifa mastersritgerð sem er 

lokahnykkurinn í M.Ed. námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður í verkefninu er Svanborg R Jónsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið HÍ, netfang svanjons@hi.is. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á mig sem 

kennara. Markmiðið er að finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði vel og finni 

að þeir tilheyri í kennslunni hjá mér. 

Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 

tryggir nafnleynd. Öllum gögnum verður eytt að lokinni vinnslu. 

Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 

tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

 

Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

 

Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 

  

 

        --------------------------------------------  

                       Dagsetning og undirskrift þátttakanda 

  

  

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 

  

       ------------------------------------------  

             Dagsetning og undirskrift rannsakanda 
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Viðauki D: Upplýst samþykki og kynnisbréf vegna 
starfendarannsóknar 

Ég, Þorbjörg Lilja Jónsdóttir, er að gera starfendarannsókn sem byggir á að ígrunda starf mitt 

og hvaða kennsluaðferðir ég beiti í kennslu minni. Ég er að skrifa mastersritgerð sem er 

lokahnykkurinn í M.Ed. námi mínu í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður í verkefninu er Svanborg R Jónsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið HÍ, netfang svanjons@hi.is. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á mig sem 

kennara. Markmiðið er að finna leiðir sem stuðla að því að öllum nemendum líði vel og finni 

að þeir tilheyri í kennslunni hjá mér. Þar sem barnið ykkar/nafn nem. var eitt sinn nemandi 

minn þá langar mig að biðja ykkur um leyfi til þess að fá að taka smá viðtal við nafn nem. í 

litlum hópi nemenda. Tilgangurinn er að líta til baka og rifja upp hvað þeim fannst skipta 

mestu máli varðandi það að tilheyra í kennslunni hjá mér. Einnig að heyra hvað þeim finnst 

skipta máli núna á þeirra síðasta ári í grunnskóla. Nemendunum verður ekki lýst í orðum, 

engar myndir birtar af þeim og fyllsta trúnaðar verður gætt. Rétt nöfn verða ekki notuð í 

ritgerðinni og engar persónugreinanlegar upplýsingar birtar.  

Ef þið óskið frekari upplýsinga um rannsóknina getið þið leitað til mín (netfang og 

símanúmer). 

Með því að svara þessum tölvupósti gefið þið ykkar samþykki fyrir að barnið ykkar taki 

þátt og að þið hafið fengið greinargóðar upplýsingar um innihald ritgerðarinnar. Einnig að 

ykkur sé  kunnugt um siðferðismálin og treystið því að rannsakandi segi rétt frá. Ég mun 

einnig fá skriflegt samþykki nemendanna sjálfra.  

Bestu kveðjur, 

Þorbjörg. 
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