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Ágrip 

Þetta meistaraprófsverkefni er eigindleg rannsókn á starfsháttum í opnum skólastofum. 

Meginmarkmið verkefnisins er að varpa ljósi á stöðu hugmyndafræðinnar um opna 

skólastofu í grunnskólum um þessar mundir. Rannsóknin er unnin út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða starfshættir eru ríkjandi í opnum skólastofum í grunnskólum? 

Haft er í huga hvernig skipulagningu skólans og skólastofunnar er háttað, hvernig kennsla er 

skipulögð, hvort um teymiskennslu sé að ræða, hvaða kennsluaðferðir eru notaðar, hvernig 

rýmin hafa þróast og loks hvort hávaði í skólastofunum sé truflandi. 

  Framkvæmd var tilviksrannsókn (e. case study) þar sem tekin voru fjögur hálfopin 

viðtöl við kennara í opnum skólastofum og framkvæmdar vettvangsathuganir. Gagnaöflun 

fór fram í febrúar 2020 í þremur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur voru valdir 

með markmiðsbundnu úrtaki (e. purposeful sampling) en þeir eiga það allir sameiginlegt að 

hafa starfað í opinni skólastofu, en hafa gert það mislengi. 

   Megin niðurstöðurnar eru þær að starfshættir í þátttökuskólunum eru nokkuð 

fjölbreyttir en einnig er haldið í hefðbundna kennsluhætti og hefðbundnar skólastofur 

nýttar. Niðurstöður sýndu að þróun skólastofanna geti snúist í andhverfu sína því á 

unglingastigi í einum skólanna hefur opna rýmið verið stúkað af og út frá því búnar til 

hefðbundnar skólastofur. Niðurstöður mínar benda til að hugtökin opinn skóli og opin 

skólastofa séu lítt eða alls ekki notuð hin síðari ár og tel ég að önnur hugtök hafi tekið yfir 

sömu eða svipaða hugmyndafræði; þ.e. fyrst einstaklingsmiðað nám í upphafi þessarar aldar 

og nú síðast nemendamiðað nám. Út frá rannsóknarvinnu minni hef dregið ég þá ályktun að 

enn nýrra hugtak hafi tekið yfir hugmyndafræðina um opinn skóla og opnar skólastofur. Með 

hliðsjón af lýsingum á því hvernig skólastarf er í svo kölluðum teymiskennsluskólum, t.d. út 

frá kennsluháttum, samvinnu kennara og skipulagningu skóla, þá sýnist mér að það gæti 

verið nýjasta hugtakið yfir það sem var áður kallað opin skólastofa. 
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Abstract 

„It is so much more enjoyable and flexible“ 

Teaching and learning in the open classroom 

This master thesis is a qualitative research on teaching and learning in the open classroom. 

The aim of the study is to shed light on the present status of the ideology on open classroom 

in Icelandic compulsary schools. The research question being: What classroom practices are 

predominantly used in the open classroom in compulsary schools? The focus is on the 

structure of the school and the classroom, the planning of teaching, team teaching (if used) 

as well as other teaching methods, how the use of space within the school building has 

progressed and finally the level of noise in the classroom. 

  The study is a case study with four half open interviews with teachers in open 

classroom and classroom field observations. Collection of data took place in February 2020 

in three schools in the capital area. Participants were chosen with purposeful sampling and 

they all have in common that they have worked in open classroom for varying lengths of 

time.   

  The main findings conclude that the classroom practices vary to some degree in these 

classrooms and that the teachers use different teaching methods most of which are likely to 

be found in an open classroom. The results show that the change of the classroom itself can 

lead to its antithesis where the open classroom has been divided into sections that serve as 

traditional classrooms. My results suggest that today the concepts open school and open 

classroom have been used sparingly or not at all in the last few years. It seems to me that 

they have been replaced by other concepts which refer to this or similar ideology, i.e. 

differentied teaching and learning in the beginning of this century and in later years student-

centered learning. From my research I draw the conclusion that yet another concept is 

emerging and which seems to include the concept of open school and open classroom. 

Considering the classroom practices in the so called team teaching schools, e.g. their 

teaching methods, cooperation of teachers and general organization of the schools and the 

classrooms, it seems to me that this concept (team teaching) is now being used to refer to 

the ideology that used to be called the open classroom.   
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1  Inngangur 

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í öllu skólastarfi og eru hlutverk þeirra feikna mörg og 

fjölbreytt. Eiginlegt markmið kennara er að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna og 

stuðla að þroska þeirra, velferð og menntun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Markmiðinu er 

meðal annars náð með því að nota fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti. Í námi mínu á 

Menntavísindasviði undanfarin ár hef ég fengið að kynnast ýmsum fjölbreyttum 

viðfangsefnum og starfsháttum sem ég get nýtt í starfi til þess að ná ofangreindum 

markmiðum sem kennari. Sumt af því sem ég hef lært grípur mig meira en annað en öll mín 

þekking sem ég hef safnað að mér í kennaranáminu er geymd í minni „verkfærakistu“ sem ég 

mun geta nýtt í mínu starfi sem kennari. Á vormisseri 2019 tók ég námskeið sem fjallaði um 

fjölbreytta kennsluhætti og nemendamiðað nám og þar kynntist ég hugmyndafræði sem 

kennd er við opinn skóla. Hugmyndafræðin vakti athygli mína og ég heillaðist fljótlega af 

hugmyndinni um að fjalla um viðfangsefnið í meistaraverkefni mínu. Áhugi minn á 

hugmyndafræðinni kviknaði sérstaklega út frá því að Lilja M. Jónsdóttir, kennari 

námskeiðsins, kynnti fjölbreytt og sveigjanlegt skólastarf fyrir okkur og ég kynntist 

hugmyndum Carol Ann Tomlinson um nemendamiðað nám. Þarna sá ég tækifæri til að bæta 

nýjum hugmyndum og aðferðum í verkfærakistuna.  

  Mín reynsla, sem nemandi og kennaranemi, hefur litast af kennslu í hefðbundnum 

bekkjarskólum. Ég trúði því alltaf að sú hugmynd væri vænlegust til árangurs og hafði í raun 

ekki velt fyrir mér öðrum útfærslum. Að kynna sér nýja og fjölbreytta hugmyndafræði tel ég 

nauðsynlegt til að vega og meta hvernig starfshætti hver og einn kennari vill tileinka sér. Í 

þessu verkefni ætla ég að afla mér meiri þekkingar á hugmyndafræðinni um opinn skóla með 

því að kynna mér fyrri rannsóknir og skrif um opinn skóla og þó einkum um nám og kennslu í 

opnum skólastofum. Í þessari ritgerð mun ég nota hugtökin opinn skóli og opin skólastofa 

jöfnum höndum. Heimildavinna mín til þessa hefur leitt í ljós að opnar skólastofur geta verið 

í hefðbundnum skólabyggingum og eins getur hefðbundin kennsla verið í byggingu sem er 

opin eða með stór opin svæði. Það verður því forvitnilegt að sjá í rannsóknarvinnu minni 

hvernig starfshættirnir koma fyrir sjónir í ljósi hugmyndafræðinnar. Í heimildavinnu minni hef 

ég rekist á að nýlegar innlendar rannsóknir á viðfangsefninu eru af skornum skammti. Þó 

nokkuð er til af gagnlegum heimildum frá þeim tíma þegar opni skólinn varð að veruleika í 

fáeinum grunnskólum landsins í upphafi 8. áratugarins og eitthvað fram yfir 1980. Þrátt fyrir 
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að opnar skólastofur séu ekki ríkjandi skólaform hér á landi blómstra opnar skólastofur í 

mörgum grunnskólum en lítið sem ekkert hefur verið fjallað um ágæti þeirra. Því sá ég kjörið 

tækifæri til að rannsaka viðfangsefnið nánar og skoða stöðu hugmyndafræðinnar um opinn 

skóla í skólastarfi í dag. Ég trúi því að verkefnið geti veitt öðrum kennaranemum, starfandi 

kennurum og öllum þeim sem hafa áhuga á hugmyndafræðinni innblástur til að tileinka sér 

aðferðir sem kenndar eru við opinn skóla og opnar skólastofur.  

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á stöðu hugmyndafræðinnar um opna skólastofu 

í dag. Rannsóknin felst í því að skoða ríkjandi starfshætti í opnum skólastofum með því að 

fara á vettvang og afla gagna með athugunum og viðtölum. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða starfshættir eru ríkjandi í opnum skólastofum í 

grunnskólum? Spurningin er valin fyrst og fremst út frá áhugasviði mínu en einnig út frá 

hagnýtu gildi rannsóknarinnar. Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði í kennaranámi mínu og 

heimildavinna mín leiddi í ljós að nýlegar staðreyndir um viðfangsefnið eru af skornum 

skammti. Út frá því taldi ég skynsamlegt að fjalla um starfshætti í opnum skólastofum í þessu 

meistaraverkefni mínu.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er viðfangsefni ritgerðarinnar kynnt þar sem er 

gerð grein fyrir vali verkefnis, markmiði þess ásamt því að rannsóknarspurningu er varpað 

fram. Annar kafli verkefnisins er fræðilegur þar sem farið verður ítarlega í fyrri þekkingu á 

viðfangsefni ritgerðinnar. Þar verður meðal annars farið yfir lög og reglugerðir sem snerta 

viðfangsefnið, helstu hugtök verða kynnt og þróun hugmyndafræðinnar skoðuð. Loks verður 

rýnt í innlendar og erlendar rannsóknir og gagnrýni á hugmyndafræðina skoðuð. Kaflanum 

lýkur með stuttri samantekt þar sem stiklað verður á stóru um þennan fræðilega hluta. Í 

þriðja kaflanum verður farið yfir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Þar verður gerð 

grein fyrir rannsóknaraðferðum, þátttakendum, gögnum og gagnaöflun, greiningu og 

úrvinnslu gagna og siðferðilegum atriðum. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar og þær ræddar í umræðukaflanum þar á eftir. Sjötti, og síðasti kafli ritgerðinnar, eru 

lokaorð þar sem helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru dregnar saman.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að varpa ljósi á stöðu hugmyndafræðinnar um opinn skóla og 

opna skólastofu í íslenskum grunnskólum. Sú hugmyndafræði er gjarnan talin byggjast á 

óhefðbundnu kennsluskipulagi (Lasley, 2010) en hún greinir sig frá því sem hefur einkennt 

skólastarf hér á landi lengst af (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Hefðbundið skólastarf 

byggist á að nemendur sitja í röð og snúa í átt að töflunni og kennslan einkennist af stýringu 

kennara, kynningu á námsefni og hópkennslu (Hafsteinn Karlsson, 2009; Gerður G. 

Óskarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar 

Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). Hingað til 

lands hafa þó borist ólíkir starfshættir í gegnum tíðina sem eiga að taka mið af 

samfélagsbreytingum hverju sinni og brjóta upp hefðbundið skólastarf (Ingvar Sigurgeirsson, 

1981; Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Þessir starfshættir eiga það sameiginlegt að vera opnir, 

sveigjanlegir og nemendamiðaðir og fela meðal annars í sér teymiskennslu og hópastarf, 

aldursblöndun, samþættingu, einstaklingsmiðun og nám án aðgreiningar (Torfi Hjartarson og 

Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Alltaf erum við að reyna að gera betur og skólastarfið er 

sífellt að þróast með það að markmiði að bæta starfið fyrir nemendur og kennara. Á síðustu 

árum hafa skólabyggingar verið hannaðar á þann hátt að þær komi til móts við þann ólíka 

nemendahóp sem fylgir því nútímasamfélagi sem við þekkjum í dag (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Í þessum kafla verða ofangreindir þættir teknir til skoðunar ásamt 

sögulegri þróun þessara starfshátta, rannsóknum á viðfangsefninu og gagnrýni. Áður en það 

verður gert er óhjákvæmilegt að skilgreina helstu hugtök sem koma fyrir í þessari ritgerð og 

gera grein fyrir þeim kenningum um nám og kennslu sem hún hvílir á.   

2.1 Lög og reglugerðir 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er eitt af meginhlutverkum grunnskóla að 

stuðla að alhliða þroska nemenda með því að haga störfum út frá stöðu og þörfum 

nemenda. Eins segir að nemendur eigi rétt á því að láta skoðanir sínar í ljós og hafa þannig 

áhrif á nám sitt og námsumhverfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) er það sama upp á teningnum en þar kemur fram að velferð nemenda sé 

grundvallaratriði í öllu skólastarfi. Öll börn eigi rétt á námi við hæfi óháð stöðu þeirra og 

atgervi. Þá segir að almenn menntun sé ekki skilgreind á einn hátt heldur sé hún í senn 
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einstaklingsmiðuð og samfélagsleg, þ.e. að menntun er skilgreind út frá þörfum 

einstaklinganna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Áhugavert verður að sjá hvort finna megi 

samhljóm í ofangreindum lögum og reglugerðum og í niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

2.2 Skilgreiningar á hugtökum 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar og þau skoðuð í áranna rás. Þau eru: opinn skóli, opin skólastofa, 

einstaklingsmiðað nám, nemendamiðað nám og teymiskennsla. Síðar í ritgerðinni verður 

kafað enn dýpra í merkingu og notkun hugtakanna. 

  Fyrsti opni skólinn á Íslandi var Fossvogsskóli og í skýrslu sinni um starfsemi hans segir 

Guðný Helgadóttir (1980) að hugmyndafræðin um opinn skóla felist fyrst og fremst í því að 

allri athygli sé beint að einstaklingnum og að starfið sé lagað að mismunandi þörfum 

nemenda. Undir þetta tekur Ingvar Sigurgeirsson (1981) og segir að nemendur í opinni 

skólastofu hafi mikil áhrif á námsumhverfi sitt og að reynt sé að skipuleggja umhverfið 

þannig að það verki örvandi til náms. Viðfangsefni séu fjölbreytt og lögð er áhersla á að þau 

séu áhugavekjandi, margbreytileg og áþreifanleg. Má segja að þessar áherslur hafi verið 

hafðar til hliðsjónar þegar hugmyndafræðin um opinn skóla tók að ryðja sér (aftur) til rúms 

hér á landi og sjá má að nýlegri skilgreiningar á hugtakinu leggja áherslu á sambærilega 

merkingu. Samkvæmt skilgreiningu Lasley (2010) byggist hugmyndafræðin um opinn skóla á 

því að nemandinn er í brennidepli og hefur hann mikil áhrif á nám sitt. Eins segir hann að í 

opnum skólum sé tími og rými sveigjanleg og að viðfangsefni nemenda séu afar fjölbreytt. 

Eitt af því sem einkennir einnig opna skóla er námsumhverfið. Opnir skólar eru mjög  

frábrugðnir hefðbundum skólum að því leyti að þeir byggjast á opnum rýmum sem skapa 

möguleika á fjölbreyttari starfsháttum, sveigjanleika og teymiskennslu (Guðný Helgadóttir, 

1980; Ingvar Sigurgeirsson, 2005; Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011; 

Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Á mynd 1 má sjá dæmi um hugmynd að skipulagningu 

opins skóla.  
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Mynd 1. Opinn skóli (Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011). 

 

Ingvar Sigurgeirsson (1981) bendir á að árangursríkt geti verið að fara meðalveg milli 

kennsluhátta opins skóla og hefðbundinnar kennslu og nýta kosti þeirra beggja. Segir hann 

að þessi meðalvegur kennsluhátta sé kenndur við opna skólastofu. Elsta skilgreiningin sem ég 

fann á starfsháttum í opinni skólastofu er frá Horwitz (1979) en hann skilgreindi opna 

skólastofu sem „kennsluhætti sem fela í sér sveigjanlegt rými, val nemenda um verkefni, 

ríkuleg námsgögn, samþættingu námsgreina og meira af einstaklingskennslu eða kennslu í 

minni hópum heldur en kennslu í stórum hópum“ (bls. 72-73). Þetta er sú skilgreining sem 

lýsir mjög vel starfsháttum í opnum skóla / opinni skólastofu enn þann dag í dag eins og sjá 

má á þessari skilgreininginu á einstaklingsmiðuðu námi hér neðar en einstaklingsmiðað nám 

hefur verið leiðandi í skólastefnu sveitarfélaga á landinu allt frá aldamótum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Þessi áhersla ýtti undir viðleitni skólafólks til að endurskoða starfshætti 

sína (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í Starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík frá árinu 2004 má 

sjá eftirfarandi skilgreiningu á einstaklingsmiðuðu námi: 

Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða 

heils bekkjar. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma heldur geta þeir 

verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í hópum. Nemendur 

bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun 

vinnubragða (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 99). 

Þessi skilgreining rímar vel við skilgreiningu Horwitz (1979), áherslur Ingvars 

Sigurgeirssonar (1981), sem og þær áherslur sem er að finna í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 og Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þar sem m.a. er lögð áhersla á að taka mið 
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af þörfum, stöðu og áhugasviði hvers nemanda og að nám fari fram í hvetjandi 

námsumhverfi. Bæta má við að nemendamiðað nám er gjarnan talið hafa leyst 

hugtakið einstaklingsmiðað nám af hólmi  (Sigríður Helga Sigurðardóttir, 2018) eins og 

sjá má á eftirfarandi skilgreiningu á nemendamiðuðu námi sem sett var fram í skýrslu 

Skóla- og frístundasviðs 2015: 

Hugmyndin um nemendamiðað skólastarf vísar til þess að nemendur hafi áhrif á 

nám sitt og námsumhverfi. Samofið hugmyndinni er þörfin fyrir fjölbreytt 

námsframboð og kennsluhætti til að tryggja að allir nemendur hafi kost á námi 

við sitt hæfi. Jafnframt er sterk áhersla á mikilvægi samvinnu og lýðræðislegra 

vinnubragða (Skóla- og frístundasvið, 2015, bls. 4). 

Því má segja að nemendamiðað nám sé um þessar mundir ein af megináherslum í 

nútíma- skólastarfi. Ofangreind hugtök byggja fyrst og fremst á því að aðlaga kennsluna 

að nemandanum með því að styðjast við fjölbreyttar kennsluaðferðir og viðfangsefni, 

samvinnu og val nemenda og sveigjanleg kennslurými. Niðurstöður rannsóknar sem 

skoðaði starfshætti í grunnskólum við upphaf 21. aldar benda til þess að 

einstaklingsmiðun í skólastarfi sé ekki mikil í reynd (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Þó má finna undantekningu á því í svonefndum teymiskennsluskólum. Í þeim skólum er 

áberandi meiri einstaklingsmiðun í kennslu og samvinna og val nemenda er algengari. 

Teymiskennsla er eitt af einkennum opinna skóla (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Hann 

segir: „Teymiskennsla vísar til þess þegar tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir 

árgangi eða aldursblönduðum hópi, undirbúa sig saman og kenna að einhverju marki 

saman“ (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 113). 

 Þessi hugtök sem hér hafa verið reifuð einkenna hugmyndafræðina um opinn 

skóla og opna skólastofu og eru því rauði þráðurinn í gegnum þetta verkefni. Mun ég 

nota hugtökin opinn skóli og opin skólastofa nokkuð samhliða í þessu verkefni. 

2.3 Söguleg þróun 

Í þessum kafla verður fjallað um sögulega þróun hugmyndafræðinnar um opinn skóla hér á 

landi. Farið verður yfir hvernig hugmyndafræðin hefur þróast og vangaveltur um það hvort 

opin skólastofa hafi fengið nýtt heiti – þ.e. að nýtt hugtak hafi tekið yfir en sama eða svipuð 

hugmyndafræði og starfshættir búi að baki.  
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  Umfangsmiklar umbætur á skólastarfi hófust á sjöunda áratug síðustu aldar 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). Í kjölfar þeirra komu ný grunnskólalög 1974, ný Aðalnámskrá 

1976 og nýtt námsefni. Miklar tilraunir og breytingar áttu sér stað í skólamálum í 

nágrannalöndum og fylgdu íslenskir grunnskólar á eftir. Tilraunir voru gerðar til að breyta 

hefðbundnum kennsluháttum í opna og sveigjanlega og skólar voru byggðir með þá 

hugmyndafræði að leiðarljósi. Það var svo í byrjun áttunda áratugarins að Fossvogsskóli varð 

fyrsti opni skólinn á Íslandi en hann var hannaður með þá starfshætti í huga (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014; Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Fylgjendur opna skólans á Íslandi sóttu í 

kjölfarið rök sín m.a. til nýútgefinna grunnskólalaga 1974 og Aðalnámskrár 1976  (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). Þegar líða tók á níunda áratuginn mætti hugmyndafræðin þó mikilli 

mótspyrnu stjórnvalda og fjölmiðla í tengslum við svokallað sögukennsluskammdegi (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2013). Starfshópur á vegum skólarannsóknardeildar 

Menntamálaráðuneytisins hafði unnið að endurskoðun náms og kennslu í kjölfar nýrra 

grunnskólalaga 1974 og Aðalnámskrár grunnskóla 1976 – og þar með talin endurskoðun á 

öllu námsefni grunnskólanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1983; Súsanna Margrét Gestsdóttir, 

2009). Í tillögu starfshópsins var lögð áhersla á mörg helstu gildi opna skólans, til að mynda 

merkingarbær og heildstæð viðfangsefni, samræður á milli nemenda, hópvinnu, 

samþættingu námsgreina, skapandi starf og tjáningu (Wolfgang Edelstein, 2008). 

Vandamálið lá hins vegar í því að stjórnmálamenn voru ekki tilbúnir til þess að hverfa frá 

hinni hefðbundnu og þjóðerniskenndu sögukennslu sem hafði lengi verið viðurkennd (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2013; Súsanna Margrét Gestsdóttir, 2009). Þessir stjórnmálamenn tjáðu 

sínar skoðanir í fjölmiðlum og í kjölfarið skapaðist neikvætt viðhorf til nýstárlegra hugmynda 

starfshópsins. Í kjölfarið var til að mynda farið að nota önnur hugtök yfir opna skólann, til 

dæmis sveigjanlegt skólastarf (Ingvar Sigurgeirsson, 1983). Hugmyndafræðin um opinn skóla 

náði því ekki viðlíkri fótfestu hér á landi og í nágrannalöndunumen það átti þó eftir að 

breytast.  

  Tilraunir til breytinga á kennsluháttum í grunnskólum voru aftur gerðar fyrir um 

tuttugu árum en þá voru miklar hræringar í skólamálum, þjóðfélagið stöðugt að breytast og 

skólafólk kallaði eftir breytingum í skólastarfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Þá settu 

fræðsluyfirvöld í Reykjavík skýra stefnu um einstaklingsmiðað nám og fylgdu ýmis önnur 

sveitarfélög í kjölfarið (Hafsteinn Karlsson, 2009). Í skýrslunni Skólastarf á nýrri öld gerir 

Gerður G. Óskarsdóttir (2003) grein fyrir því hefðbundna skólastarfi sem þá var enn við lýði. 
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Það sem einkum einkenndi skólann alla 20. öldina var að upplýsingar komu fyrst 

og fremst af bókinni með sitt upphaf og endi, kennarinn fylgdi bók í yfirferð sinni 

yfir tiltekið námsefni og bætti við upplýsingum frá sjálfum sér. Skólabyggingar 

einkenndust af löngum göngum með bekkjarstofur á báðar hliðar með sína fjóra 

veggi og lokaðar dyr. Í hverri stofu sátu 25-35 nemendur við borð í þremur 

röðum og snéru að töflu þar sem kennarinn stóð og fræddi nemendur. Einangrun 

kennarans kom í veg fyrir að hann gæti lært af öðrum kennurum eða þróað 

árangursríkari leiðir í kennslunni í samstarfi við þá (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, 

bls. 8). 

Í þessari skýrslu bendir höfundur á að innleiðing einstaklingsmiðaðs nám í skólastarf sé 

mikilvæg til að mæta þeim hröðu breytingum sem eigi sér stað í samfélaginu. Hugtakið 

einstaklingsmiðað nám virðist fyrst hafa komið í skrifum um skólastarf um og við aldamótin 

og birtist fyrst í Starfsáætlun fræðslumála Reykjavíkurborgar árið 2000 (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2000) eftir því sem næst verður komist. Notkun hugtaksins féll ekki vel í kramið 

hjá öllum og sætti það meðal annars gagnrýni fyrir afar óljósa merkingu (Hafþór Guðjónsson, 

2005). Einstaklingsmiðað nám hefur þó notið mikils fylgis hér á landi og má sjá í rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 20. aldar (rannsóknin er nefnd Starfsháttarannsóknin í 

daglegu tali og verður það heiti notað hér eftir í þessari ritgerð) að grunnskólar hér á landi 

stefni almennt að því að verða einstaklingsmiðaðri (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna þó að einstaklingsmiðun er ekki eins mikil og af er látið þó 

að kennarar láti í ljós mikinn áhuga á aukinni fjölbreytni og einstaklingsmiðun í kennslu sinni. 

Það má því segja að áhersla á einstaklingsmiðað nám hafi viðhaldið lífi í kennsluháttum opna 

skólans en stefnan hefur áhrif á alla þætti skólastarfsins, þar með talið skólabyggingar og 

námsumhverfi. Samkvæmt þeim áherslum eiga skólabyggingar í dag að bjóða upp á 

sveigjanleg rými fyrir mismunandi verkefni og hópastærðir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2014). Í stað lokaðra kennslurýma eiga þá að vera opin og stór kennslurými sem hafa 

einstaklingsmiðað nám og teymiskennslu kennara að leiðarljósi. Tilraunir með opið 

skólaumhverfi hafa því verið framkvæmdar, hér á landi og erlendis, frá sjöunda áratug 

síðustu aldar en tilraunir með opna skólann hafa gengið misjafnlega vel. Í 

Starfsháttarannsókninni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014) kemur fram að kennsla í opnu 

rými, þar sem tveir eða fleiri kennarar bera ábyrgð á nemendahópnum, var algengust á 

yngsta stigi en sjaldgæfust á unglingastigi. Hugmyndafræðin um opinn skóla sem var 



18 

gagnrýnd verulega hér áður fyrr hefur því ekki runnið sitt skeið. En margt í nútíma skólastarfi 

litast af þeim starfsháttum og kennsluaðferðum sem byggja á hugmyndum um opinn skóla 

og þá sérstaklega á yngri stigum grunnskólans. Þá ber helst að nefna að hugmyndir um 

hópastarf, teymiskennslu, ólíkar þarfir nemenda og samþættingu námsgreina hafa litað 

skólastarf á undanförnum áratugum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

  Á heimasíðu Reykjavíkurborgar (Reykjavik.is, e.d.) er gerð grein fyrir sex grunnskólum 

sem teljast opnir að einhverju eða öllu leyti. Það eru Ingunnarskóli, Norðlingaskóli, 

Víkurskóli, Kelduskóli, Dalskóli og Sæmundarskóli. Þegar heimasíða skólanna er skoðuð má 

sjá að ekki er minnst á hugmyndafræðina um opinn skóla. Skólunum er þó sameiginlegt að 

leggja áherslu á einstaklings- og nemendamiðað nám, sveigjanlega kennsluhætti, 

teymiskennslu og samþættingu námsgreina. Þó ekki sé minnst á hugmyndafræðina um opinn 

skóla má sjá að tekið er mið af þeim áherslum sem opinn skóli byggir á og að skipulagning 

skólabygginganna sé að einhverju leyti opin. Út frá þessum upplýsingum má draga þá ályktun 

að áhrif hugmyndafræðinnar gæti enn í dag en virðist vera í nýjum búningi annarra hugtaka.  

Með hliðsjón af lýsingum á því hvernig skólastarf er skilgreint í teymiskennsluskólum í 

Starfsháttarannsókninni (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) svipar það mjög til þeirra 

áherslna sem opinn skóli byggir á. Í teymiskennsluskólunum svokölluðu var kennsluskipulag 

fjölþættara og einstaklingsmiðaðra (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í þess konar skólum var 

meðal annars lögð áhersla á stöðvavinnu, hringekjur, val nemenda, þemavinnu, hópvinnu og 

sjálfstæð verkefni. Þessir kennsluhættir eru eitt af megineinkennum opinna skóla (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). Því má velta fyrir sér hvort teymiskennsluskólar gæti verið nýjasta 

hugtakið yfir það sem var áður kallað opin skólastofa. 

2.4 Skólabyggingar 

Skólabyggingar hér á landi hafa þróast mikið síðustu áratugi samhliða hugmyndum um 

breytta kennsluhætti en slíkar breytingar kalla á nýtt skipulag umhverfis, náms og kennslu 

(Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Þrátt fyrir að hugmyndafræðin um 

opinn skóla hafi aldrei náð verulegum hæðum hér á landi má segja að áhrifa hennar gæti í 

byggingu skóla síðastliðna áratugi. Um og við aldamótin ruddi hugtakið einstaklingsmiðað 

nám sér til rúms í íslenskum skólamálum eins og fyrr segir. Það má því segja að þráðurinn 

hafi þá verið tekinn upp að nýju þegar Fræðsluyfirvöld í Reykjavík gáfu út stefnu um 

skólabyggingar og hafði hún mikil áhrif á byggingu skóla, ekki bara í Reykjavík heldur á 
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landinu öllu (Ingvar Sigurgeirsson, 2004; Fasteignastofa Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Þessi stefna tók mið af opnum og 

sveigjanlegum kennsluháttum þar sem opin og stór kennslurými voru í fyrirrúmi þar sem lögð 

var áhersla á einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemenda. Algengast er þó að nokkrar 

deildir skólans hafi verið opnaðar en ekki skólinn í heild sinni, og þá eru það oftast deildir 

yngstu nemenda skólans (Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010), og þannig 

var það einnig á sínum tíma að því er virðist (Ingvar Sigurgeirsson, 1981).  

  Í skýrslu Fasteignastofu Reykjavíkur og Fræðslumiðstöðar Reykjavíkur (2004) kemur 

fram að sveigjanleiki kennslurýma sé grundvallaratriði þar sem nemendur þurfa að hafa 

möguleika á að starfa í hópum og einstaklingslega. Í skýrslu um starfshætti í grunnskólum á 

21. öldinni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) kemur fram að skólabyggingar sem byggðar hafa 

verið á þessari öld eru flestar hannaðar sem opin rými eða sem klasi skólastofa. Segir Gerður 

G. Óskarsdóttir að með því sé verið að ýta undir fjölbreyttari starfshætti, sveigjanleika og 

teymiskennslu kennara. Af þessu má sjá að þessi nýlega þróun í skólabyggingum svipar mjög 

til hugmynda um uppsetningu á opnum skólum og opnum skólastofum. Þrátt fyrir að nýlegar 

skólabyggingar endurspegli þessa þróun þá lifir gamla hefðbundna uppbyggingin góðu lífi í 

skólum um land allt (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Segja má að hún geti takmarkað 

möguleika kennara á að framfylgja þróun síðustu ára í námi og kennslu. Í þessari rannsókn 

eru þrír skólar rannsakaðir, tveir þeirra eru byggðir sem opnir skólar en einn sem 

hefðbundinn skóli.  

  Ef litið er út fyrir landsteinana er þróun skólabygginga sambærileg og hérlendis 

(Borrelbach, 2009; Leiringer og Cardellino, 2011; Singer og Woolner, 2015; Yanagisawa, 

2009). Skólar víðsvegar um heiminn virðast vera að falla frá hefðbundnum uppbyggingum 

skólabygginga og leggja meiri áherslu á sveigjanleika í ljósi örra samfélagsbreytinga, ekki síst í 

ljósi tækninýjunga. Í skýrslu OECD/PEB og DfES (2006) um skólabyggingar 21. aldar er lögð 

áhersla á það að hönnun skólabygginga sé í takt við þróun í námi og kennslu. Sveigjanleiki í 

skólabyggingum á þá að koma til móts við ólíkar þarfir samtímans. Í skýrslunni eru lögð fram 

sjö þemu sem þurfi að hafa í huga við skipulagningu skóla á 21. öldinni. Þemun má sjá á 

mynd 2, hér fyrir neðan. 
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Mynd 2. Námsumhverfi á 21. öldinni (OECD/PEB og DfES, 2006). 

 

Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur og Helga Grímssonar (2013) er hönnun 

skólabygginga við upphaf 21. aldar skoðuð út frá kennslufræðilegum áherslum. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar sýna að þemun hér að ofan einkenndu hönnun þeirra. Aukinn 

sveigjanleiki og fjölbreytni voru áherslur í byggingum skólanna og er það í samræmi við 

markmið OECD/PEB og DfES (2006) um skóla á 21. öldinni.  

2.5 Hefðbundin skólastofa – opin skólastofa 

Í ýmsum rannsóknum og fræðigreinum eru hefðbundnir kennsluhættir annars vegar og opnir 

og sveigjanlegir kennsluhættir hins vegar bornir saman. Þar kemur fram að í hefðbundnum 

skólum sé yfirleitt farið eftir því skipulagi að nemendur snúi að töflunni í einföldum 

sætaröðum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Kennslan er kennaramiðuð, þar sem kennarinn er í 

brennidepli, og viðfangsefnin að mestu leyti í námsbókum eða á fjölrituðum blöðum. Í 

opnum skólum er sveigjanleiki aftur á móti í fyrirrúmi hvort sem um ræðir tíma eða rými 

(Lasley, 2010).  Opnir og sveigjanlegir kennsluhættir fara óhefðbundnar leiðir en þá eru 

rýmin gjarnan opin og sætisuppröðun sveigjanleg eftir viðfangsefnum og skipulagi. 

Nemendur eru í brennidepli þar sem þeir fá að ráða ferðinni og fá að hafa áhrif á fjölbreytt 

viðfangsefni (Hafsteinn Karlsson, 2009). Segja má að þessir kennsluhættir séu hafðir að 

leiðarljósi í opnum skólum eða opnum skólastofum. Grundvallaratriði í opna skólanum er að 

allri athygli er beint að einstaklingnum og starfið er lagað að mismunandi þörfum nemenda 

(Guðný Helgadóttir, 1980; Lasley, 2010). Nemendur hafa mikil áhrif á námsumhverfi sitt og 

reynt er að skipuleggja umhverfið þannig að það virki örvandi til náms. Viðfangsefni eru 

fjölbreytt þar sem áhersla er lögð á áhugavekjandi, margbreytt og áþreifanleg viðfangsefni 
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(Ingvar Sigurgeirsson, 1981; Lasley, 2010). Þróun á kennsluháttum síðastliðna áratugi styður 

við þessa hugmyndafræði. Áhrifaríkt námsumhverfi á 21. öldinni á að taka mið af því að 

nemendur eru virkir þátttakendur í sínu námi og hafa áhrif á kennsluna (Lippman, 2010). 

Talsverður munur er því á hefðbundnum kennsluháttum og þeim opnu og sveigjanlegu. Þetta 

þarf þó ekki að torvelda breytingar á skólastarfi því lítil skref í rétta átt geta reynst raunhæf 

og áhrifarík leið í átt að opnu og sveigjanlegu skólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson, 1981; 

Tomlinson, 2014). Dæmi um það er að í opnum skólastofum væri þá hægt að nýta kosti opna 

skólans sem felst fyrst og fremst í fjölbreytni og valmöguleikum og að gefa nemendum kost á 

að taka virkan þátt í skipulagningu námsins. Kostir hefðbundinnar skólastofu, svo sem að 

hafa umsjónarkennara, tilheyra ákveðnum nemendahópi og hafa sína heimastofu, væru þá 

einnig nýttir. Hugmyndin um opna skólastofu felst meðal annars í því að líta ekki á 

skólastofur sem einfalt kassalaga rými með fjórum veggjum (Lippman og Matthews, 2018). 

Skólastofur eiga að vera vettvangur til að takast á við nemendahópinn á fjölbreyttan hátt svo 

hægt sé að koma til móts við alla  

  Nám og kennsla í opinni skólastofu byggir fyrst og fremst á sveigjanlegri og skapandi 

kennslu (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Hægt er að nýta þess konar kennsluhætti þrátt fyrir að 

starfa í venjulegri skólastofu. Langir gangar og lokaðar kennslustofur þurfa ekki að vera 

hindrun. Hægt er að nýta venjulegt kennslurými á þann hátt að það ýti undir skapandi og 

fjölbreytta kennslu, bara ef viljinn er fyrir hendi. Það eru fjölmargar aðferðir og áherslur sem 

byggjast á skólastarfi í opinni skólastofu en Ingvar Sigurgeirsson (2005) gerir grein fyrir þeim 

eins og þær birtust í innlendum og erlendum ritum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar 

(Mynd 3).  
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Áherslur Aðferðir 

• Hlýlegt, notalegt og hvetjandi umhverfi 

• Ábyrgð nemenda á náminu 

• Skapandi viðfangsefni 

• Val nemenda 

• Áþreifanleg viðfangsefni 

• Tjáning 

• Ögrandi verkefni 

• Áhugasviðsverkefni 

• Óþvingað andrúmsloft 

• Náin tengsl við grenndarsamfélagið 

• Nemendum er treyst 

• Þverfagleg samvinna 

• Kennarinn sem leiðbeinandi 

• Samvinnunám 

• Virkar kennsluaðferðir 

• Sjálfstæð verkefni 

• Áþreifanleg viðfangsefni 

• Þemanám og samþætting námsgreina 

• Vinnusvæði og verkstæði 

• Útikennsla og vettvangsferðir 

• Kannanir og tilraunir 

• Samþætt verkefni 

• Frjáls leikur 

• Samkennsla árganga 

• Einstaklingsmiðað námsmat 

• Teymiskennsla 

Mynd 3. Áherslur og aðferðir í opnum skóla (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

 

Áhugavert verður að sjá hvort að ofangreindar áherslur verði hafðar til hliðsjónar hjá 

kennurum í minni rannsókn. 

2.6 Rannsóknir 

Í þessum kafla verður farið yfir nýlegar erlendar og innlendar rannsóknir sem snúa að  

viðfangsefni þessa verkefnis. Leitað var í ýmsum gagnabönkum að rannsóknum en þær voru 

valdar með markmið þessa verkefnis í huga.  

2.6.1 Erlendar rannsóknir  

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa verið skrifaðar um ágæti opna skólans og opinnar 

skólastofu. Hér verður gerð grein fyrir nokkrum rannsóknum sem ég tel draga saman að 

einhverju leyti hvernig opnir skólar og opnar skólastofur birtast í nútímaskólastarfi. 

Heimildavinna mín leiddi meðal annars í ljós að skólar víðs vegar um heiminn keppast við að 

verða opnir og sveigjanlegir til að koma til móts við þær fjölmörgu áskoranir sem 

nútímasamfélag býður upp á. Þessar áherslur má meðal annars sjá í rannsókn Leiringer og 

Cardellino (2011) þar sem markmiðið var að skoða hvernig nýjar skólabyggingar eru 

hannaðar með tilliti til nýstárlegra hugmynda í námi og kennslu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna meðal annars að árangursríkt er að gefa hagsmunaaðilum, þá 

kennurum og öðru starfsfólki, nemendum og foreldrum, kost á að taka þátt í hönnun 

skólabygginga. Fram kemur hjá þeim að fjölmargar áskoranir hafi fylgt þessum nýstárlegu 
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hugmyndum og í ljós hafi komið að í opnu skólunum var á nokkrum stöðum búið að setja 

upp veggi til að nemendur yrðu fyrir minni truflun. Niðurstöður sýndu einnig að kennarar 

höfðu ekki allir þekkingu á þeim kennsluháttum sem opnar og sveigjanlegar skólastofur gera 

kröfu um og nýttu því ekki rýmið á þann hátt sem lagt var upp með. Í rannsókn Campbell, 

Saltmarsh, Chapman og Drew (2013) má sjá sambærilegar áherslur. Þar eru þrír hefðbundnir 

grunnskólar, sem breyttu kennsluháttum sínum í opna og sveigjanlega, skoðaðir. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að skólarnir væru gjarnan að fara of hratt úr 

hefðbundnum kennsluháttum yfir í þá óhefðbundnu. Það þýddi að ekki var nógu faglega 

unnið, þ.e. að kennararnir höfðu ekki næga þekkingu á að nýta það umhverfi og þann efnivið 

sem þeir bjuggu yfir og voru þess vegna ekki nógu tilbúnir í breytingarnar. Niðurstöður 

þessara rannsókna sýna að mikilvægt er að undirbúa og fræða kennara sem hafa ekki starfað 

áður í opnum og sveigjanlegum kennslurýmum. Aftur á móti má sjá í rannsókn Cardellino og 

Woolner (2019) að kennararnir fengu mikinn tíma til aðlögunar og undirbúnings og voru þeir 

þar af leiðandi vel í stakk búnir fyrir kennsluna og áskoranir hennar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að í heimi hraðra breytinga sé mikilvægt að hönnun 

skólabygginga bjóði upp á að nám og kennsla geti fylgt þróun skólastarfs sem á sér stað 

hverju sinni. Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að það er margt sem hefur áhrif á 

námsumhverfi og hvort það styðji við þróun náms og kennslu. Því er ljóst að hönnun 

skólabygginga og reynsla og þekking kennara spilar þar stórt hlutverk ásamt fleiri áskorunun. 

Þá hefur heimildarvinna mín sýnt fram á að hávaði í opnum rýmum sé býsna algengur 

(Gislason, 2015; Mulcahy og Morrison, 2017).  

2.6.2 Innlendar rannsóknir 

Innlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á opnum skólum og opnum skólastofum á 

síðustu árum eru af skornum skammti. Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

kennsluháttum í íslenskum grunnskólum og gefa þær margar ágæta mynd af því hvernig 

skólastarf hefur litast að einhverju leyti af hugmyndafræðinni um opinn skóla. Áðurnefnd 

Starfsháttarannsókn er ein umfangsmesta rannsókn síðari ára á íslenskum grunnskólum. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna m.a. að bein kennsla og verkefni í vinnubókum reyndust 

algengustu kennsluaðferðirnar í grunnskólum landsins þrátt fyrir að kennarar í rannsókninni 

hafi almennt látið í ljós áhuga á því að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum. Þessar 

niðurstöður ríma vel við aðrar innlendar rannsóknir en þær hafa sýnt fram á að hefðbundnir 
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kennsluhættir séu algengastir í íslenskum grunnskólum (Kristín Jónsdóttir, 2005; Svanhildur 

Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012; Birna Sigurjónsdóttir, 2015). Eins og fyrr segir 

gefa niðurstöður rannsóknar Torfa Hjartarsonar og Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2011) til 

kynna að nýlegar skólabyggingar á Íslandi ættu að stuðla að fjölbreyttu, opnu og sveigjanlegu 

skólastarfi. Segja þau að nýlegar breytingar í hönnun skólabygginga hafi haft jákvæð áhrif á 

kennsluhætti því niðurstöður þeirra sýndu meðal annars að nemendur í opnum rýmum og 

opnum skólastofum áttu frekar kost á vali á viðfangsefnum heldur en nemendur í 

hefðbundnum skólastofum. Sams konar niðurstöður má sjá í rannsókn Helga Grímssonar 

(2012) um að hönnun nýbygginga með opnum kennslurýmum stuðli fremur að fjölbreyttu og 

sveigjanlegu skólastarfi þar sem lögð sé áhersla á samstarf kennara og tengsl við 

nærumhverfið. Ekki eru þó allir sammála um ágæti þess konar námsumhverfis því 

niðurstöður rannsóknar Margrétar Óskar Heimisdóttur (2014) benda til þess að agastjórnun 

reynist kennurum erfiðari í opnum skólum, þar sem teymiskennsla er ríkjandi, heldur en í 

bekkjarkennsluskólum þar sem kennarar vinna mest einir með sinn bekk. Fram kom hjá 

henni að kennararnir í opnu skólunum töldu helstu ástæður agaleysis vera bæði stærð 

nemendahópsins og rýmisins sem ýtti gjarnan undir hávaða. Kennararnir í opnu skólunum 

töldu þó að teymiskennslan væri þeirra helsta vopn og væri það mikilvægur þáttur í því að 

stýra aðstæðum í rýminu og þar af leiðandi að halda aga. 

  Sjá má á niðurstöðum ofangreindra rannsókna að þrátt fyrir að kennsla byggist mest á 

hefðbundnum kennsluháttum sé áhugi og vilji fyrir því meðal kennara að gera kennsluna 

fjölbreyttari og sveigjanlegri. Sést það meðal annars á að skólabyggingar ýta undir notkun 

þess konar kennsluhátta. Velta má því fyrir sér hvers vegna kennslan er þá ekki orðin jafn- 

fjölbreyttari og einstaklingsmiðaðri en raun ber vitni. Í þessu samhengi er áhugavert að 

skoða niðurstöður doktorsrannsóknar Lilju M. Jónsdóttur (2013) þar sem fylgst var með 

reynslu fimm kennara fyrstu fimm árin í grunnskólakennslu. Í rannsókninni er hugtakið 

persónuleg hagnýt þekking (e. personal practical knowledge) útskýrt og tenging þess við 

kennslu nýliða. Fram kemur hjá Lilju M. Jónsdóttur að sterk tengsl séu á milli þess hvernig 

kennarar kenna við upphaf starfsferils síns og hver reynsla þeirra hafi verið á eigin 

skólagöngu. Þessi tengsl hafi mikil áhrif á daglegt starf þeirra í skólastofunni. Allir 

þátttakendurnir í rannsókninni byggðu kennslu sína í byrjun á hefðbundnum kennsluháttum 

nema einn enda höfðu allir, nema þessi eini, fyrst og fremst reynslu af þess konar kennslu á 

sinni 14 ára grunn- og framhaldsskólagöngu. Bendir Lilja M. Jónsdóttir (2013) á að ef ekki sé 
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gripið inn í snemma á kennsluferlinum sé hætta á því að nýliðarnir festist í hefðbundnum 

kennsluháttum. Persónuleg hagnýt þekking geti þannig haft áhrif á og hindrað byrjendur í 

kennslu í að nýta hugmyndir og kennsluaðferðir sem þeir lærðu um í kennaranámi sínu þar 

sem hin persónulega hagnýta reynsla þeirra tekur yfir þá fræðilegu. Í rannsókninni kom aftur 

á móti í ljós að á öðru og þriðja starfsári þátttakenda mátti sjá breytingu á kennsluaðferðum 

kennaranna þegar þeir byrjuðu að nýta faglega þekkingu úr kennaranámi sínu á fjölbreyttari 

aðferðum í kennslu. Taka má undir vangaveltur rannsakanda um hvort að þátttaka nýliðanna 

í þessari langtímarannsókn hafi þannig haft áhrif á kennslu þeirra og verið nokkurs konar 

faglegt inngrip í hana. Ekki er þó víst að svipaðar niðurstöður fáist í minni rannsókn þar sem 

hún nær yfir mun skemmri tíma. 

2.6.3 Gagnrýni á starfshætti 

Líkt og með aðra nýja og brautryðjandi starfshætti hefur opni skólinn mátt sæta ýmiss konar 

gagnrýni í gegnum tíðina. Þegar hugmyndin um opna skólann kom fyrst hingað til lands 

heyrðist sú gagnrýni gjarnan að  starfshættir hans henti ekki öllum nemendum, þá 

sérstaklega þeim sem eigi erfitt með nám (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Hugmyndin um opna 

skólann náði ekki verulegum hæðum á þeim tíma og gagnrýnisraddir heyrðust aftur þegar 

skólabyggingar á 21. öld voru reistar en flestar þeirra voru hannaðar sem opin rými (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014). Sagt var að ekki væri gáfulegt að leita aftur í hugmyndafræði 

opna skólans þar sem talið var að það hefði ekki skilað miklum árangri. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að margir hafi misskilið undirstöðuþætti í skipulagi opinnar skólastofu (Hrund 

Gautadóttir og Eygló Friðriksdóttir, 2005). Gagnrýnendur og stuðningsmenn opinnar 

skólastofu hafa þá ruglað saman skipulagi bygginga og uppbyggingu kennslunnar og gjarnan 

haldið því fram að ekki sé mikið kennsluskipulag í opnum rýmum.  

  Nýlegri rannsóknir, meðal annars rannsókn Shield, Greenland og Dockrell (2010), hafa 

sýnt að efasemdarmenn hafi jafnframt talið að óæskilegur hávaði í opnum skólastofum sé of 

mikill og að það hafi áhrif á nám og kennslu. Þá er því haldið fram að skipulag kennslunnar í 

opnum skólastofum sé eitthvað sem gagnrýnendur telji vefjast fyrir kennurum (Lasley, 2010). 

Rætt er um að frelsi nemenda í opnum skólastofum sé of mikið og þar af leiðandi hafi 

kennarar ekki nógu góða stjórn á nemendahópnum. Sambærilegar áherslur má sjá í 

rannsókn Mealings, Buchholz, Demuth og Dillon (2015) en þar var samanburður á hávaða í 

hefðbundnum skólastofum og opnum skólastofum athugaður. Niðurstöður rannsóknarinnar 
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sýndu að í opnu skólastofunum var mun meiri hávaði í kennslustundum en í hefðbundnum 

skólastofum. Bentu þau á að lokuðu skólastofurnar reyndust ná að vera innan leyfilegra 

hávaðamarka og því telja höfundar þess konar skólastofur vera besta námsumhverfið fyrir 

nemendur. Eins hafa nýlegar rannsóknir sýnt að samvinna kennara getur reynst vandasöm 

þegar kemur að kennslu í opnum rýmum (Cordellino og Woolner, 2019). Kennarar telja sig 

ekki geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir þar sem þeir þurfi að treysta á samvinnu við aðra.  

Áhugavert verður að sjá hvort að í rannsókn minni komi fram viðlíka gagnrýni og 

efasemdaraddir. 

 

2.7 Helstu einkenni opinnar skólastofu 

Í þessum kafla verður kafað dýpra í helstu einkenni opinnar skólastofu. Gerð verður grein 

fyrir ýmiss konar hugtökum og námskenningum sem varpa ljósi á helstu áherslur og aðferðir í 

opnum skólastofum. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla sem byggjast á námskenningum, 

hugmyndum Carol Ann Tomlinson, teymiskennslu, einstaklings- og nemendamiðuðu námi og 

kennsluaðferðum.    

2.7.1 Námskenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þær námskenningar sem tengjast hugmyndafræðinni um 

opinn skóla og opnar skólastofur. Þekking á námskenningum er mikilvæg fyrir kennara því 

þær geta meðal annars aukið skilning á námi, skapað fjölbreytt námsumhverfi og ýtt undir 

betra skipulag í námi (Macdonald, 2003). Það er hluti af skipulagningu kennslu að kennarar 

leiti í kenningar í kennslu- og uppeldisfræðum hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Það má því 

segja að námskenningar „..leiðbeina okkur hvernig við eigum að kenna og hvers vegna“ 

(Macdonald, 2003, bls. 1). Hugmyndafræðina um opinn skóla og opnar skólastofur má að 

miklu leyti rekja til kenninga um mannúðarsálfræði og hugsmíðahyggju (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005). Nám í anda mannúðarsálfræði byggir á áhuga nemenda, ábyrgðarkennd og 

sjálfsvirðingu hans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Lögð er áhersla á styrkleika og hæfileika 

hvers nemenda og að gefa nemendum kost á að hafa áhrif á viðfangsefni kennslunnar. Eins 

er lögð áhersla á leikinn sem kennsluaðferð og að samskipti nemenda og kennara séu 

óþvinguð og frjálsleg (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  
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  Nám í anda hugsmíðahyggju (e. constructivist theory) felst í því að nemendur byggja 

upp þekkingu sína í samhengi við það sem þeir vita fyrir, þ.e. að sköpun þekkingar verður til í 

samspili við fyrri skilning hugmynda og upplifana (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju er opið, námshvetjandi og raunverulegt umhverfi. 

„Hugmyndir um opnu skólastofuna þar sem nemendur vinna einir eða saman að verkefnum 

og hafa við höndina nauðsynleg gögn í opnu frjálslegu andrúmslofti eru mjög í anda 

hugsmíðahyggju“ (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Meginhlutverk kennarans er að örva 

gagnrýna hugsun nemenda, vekja forvitni þeirra og gefa nemendum kost á að velja sín eigin 

viðfangsefni og hafa áhrif á nám sitt (Fernando og Marikar, 2017; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005; Krahenbuhl, 2016). Hugsmíðahyggja á rætur sínar að rekja til hugmynda ýmissa 

fræðimanna en John Dewey, Maria Montessori, Leo Vygotsky og Jean Piaget eru oftast nefnd 

í þessu sambandi. Dewey, sem er þeirra elstur, kom með þær kenningar að reynslan væri 

uppspretta menntunar og að nemandi læri best gegnum athafnir sínar og samskipti við aðra 

þar sem kennslan ætti að miða að raunverulegum viðfangsefnum (Dewey, 2000; Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl, 2005; Helgi Grímsson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Williams, 

2017). Hugmyndir Vygotsky, sem kenndar eru við félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism), felast í því að mótun og uppbygging þekkingar byggist á samskiptum, 

menningu einstaklinga og gagnkvæmri samvinnu (Meyvant Þórólfsson, 2003; Kumar Sah, 

2019) og hugmyndir Piaget felast í áherslu á samspil einstaklings og umhverfis þar sem leikur 

gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska og félagsþroska (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl, 2005; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Hugmyndir Montessori byggjast fyrst og fremst á því að 

námsumhverfið sé þroskandi og hvetjandi fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 1981; 

Thayer-Bacon, 2012). Áherslur Montessori má yfirfæra á opnar skólastofur en hugmyndir 

hennar byggjast meðal annars á því að treysta nemendum fyrir námi sínu með því að gefa 

þeim kost á að velja viðfangsefni og aðlaga námsumhverfið að þeirra þörfum (Thayer-Bacon, 

2012). Þessar hugmyndir fræðimanna hafa verið nýttar til að færa rök fyrir starfsháttum sem 

einkenna opna skólann og opna skólastofu (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Áhugavert verður að 

sjá hvort ofangreindar námskenningar birtast í kennslu- og starfsháttum hjá viðmælendum í 

minni rannsókn.  
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2.7.2 Teymiskennsla 

Teymiskennsla er órjúfanlegur hluti af hugmyndafræðinni um opinn skóla. Þrátt fyrir að lítið 

sé vitað um sögu teymiskennslu hér á landi er talið að hún eigi upptök sín við stofnun fyrsta 

opna skólans á Íslandi, Fossvogsskóla, árið 1971 (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2017). Mælt var fyrir um góða samvinnu kennara í Aðalnámskrá grunnskóla 1976 og sóttu 

talsmenn opna skólans gjarnan rök sín til námskrárinnar á þeim tíma (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005). Hugtakið teymiskennsla felur í sér að tveir eða fleiri kennarar eru með sameiginlega 

ábyrgð á nemendahópi, undirbúa sig saman og kenna hópnum að einhverju marki saman 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; 

Thousand, Villa og Nevin, 2006). Í teymiskennslu sameina kennarar hæfileika sína, áhugasvið, 

þekkingu og krafta (Main og Bryer, 2005).  

  Teymiskennsla hefur marga kosti. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að teymiskennsla 

dregur úr einangrun kennara, ýtir undir fjölbreytni í kennslu og getur leitt til aukinnar 

starfsánægju kennara (Main og Bryer, 2005). Kennarar sem vinna mikið saman eru taldir 

ánægðari og öruggari í starfi heldur en þeir sem vinna sem einstaklingar (European 

Comission, 2013). Eins er talið að nemendur græði á því að kennarar þeirra vinni náið saman, 

deili hugmyndum og hafi uppbyggjandi áhrif á kennslu hver annars (Thousand, Villa og Nevin, 

2006). Það getur leitt til betri námsárangurs, ýtt undir samvinnu nemenda og að þeir sýni 

betra viðhorf til námsins (Goetz, 2000; Haghighi og Abdollahi, 2014; Main og Bryer, 2005; 

Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015). Kennarar og skólayfirvöld eru talin græða einna 

mest á teymiskennslu en góð og skipulögð teymiskennsla er talin gefa kost á að innleiða í 

kennsluna nýjar og sveigjanlegar kennsluaðferðir (Goetz, 2000). En teymiskennsla er engin 

töfralausn. Það geta alltaf komið upp vandamál í teymiskennslu og teymin þurfa að vera 

reiðubúin að leysa þau (Goetz, 2000). Fyrst og fremst skiptir máli að sýna vilja í verki og taka 

þátt í teyminu af heilum hug (Vangrieken o.fl., 2015). Ef teymi eru þvinguð í samstarf getur 

það haft áhrif á árangurinn og þá kosti sem teymiskennsla býður upp á (Goetz, 2000). Ein 

helsta áskorun teymiskennslu er skipulagningin (Sandholtz, 2000). Það þarf að gefa sér góðan 

tíma í að skipuleggja, meta starfið og byggja það upp. Tímaskortur er helsti óvinur 

teymiskennslu og er það talin vera meginástæða þess að kennslan verði ekki jafn- 

árangursrík og raun ber vitni (Goetz, 2000). 

  Teymiskennsla hefur lítið verið rannsökuð hér á landi en þær rannsóknir sem hafa 

verið framkvæmdar hafa gefið góða mynd af ágæti hennar. Stærsta rannsóknin er títtnefnd 
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Starfsháttarannsókn þar sem höfundar báru saman bekkjarkennsluskóla og 

teymiskennsluskóla (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna meðal annars að kennsluhættir 

teymiskennsluskólanna voru fjölþættari heldur en í bekkjarkennsluskólunum. 

Kennsluaðferðir voru þá fjölbreyttari, lýðræðislegri og einstaklingsmiðaðri. Kennslan byggði á 

ýmiss konar stöðvavinnu, svo sem hringekju, valtímum, svæðavinnu eða blöndun, og var 

þetta einkennandi fyrir teymiskennsluskólana. Starfsandi var jafnan betri í 

teymiskennsluskólum og telja höfundar að meginorsök þess sé að kennarar eiga einhvern 

þátt í að móta skólamenninguna. Í Starfsháttarannsókninni kemur einnig fram að kennarar 

töldu það hafa mikil áhrif að skólabyggingar væru sveigjanlegar svo það hvetti til 

teymiskennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Í nýjum skólabyggingum er lögð áhersla á 

opnari kennsluhætti og ýtir það gjarnan undir teymiskennslu og aukið samstarf kennara.  

  Á síðustu árum hafa tvær innlendar meistararitgerðir verið skrifaðar um 

teymiskennslu og áhugavert er að skoða gögn úr þeim rannsóknum. Það eru 

rannsóknarverkefni Fríðu Rúnar Guðjónsdóttur (2014) og Sólveigar Guðmundsdóttur (2014). 

Niðurstöður beggja rannsóknanna sýna að kennarar eru jákvæðir í garð teymiskennslunnar 

en þeir nefna að helsti kostur hennar sé að vera ekki einangraður í kennslunni. Eins nefna 

þátttakendur í báðum rannsóknum að teymiskennsla bjóði upp á fleiri möguleika í kennslu á 

þann hátt að kennslan verði fjölbreyttari og skemmtilegri bæði fyrir nemendur og kennara. 

Þátttakendur í rannsókn Fríðu Rúnar Guðjónsdóttur (2014) töldu að gott flæði í teyminu væri 

helsti grundvöllur þess að samvinnan gangi vel. Þegar samvinnan gengur upp getur 

samábyrgð yfir nemendahópnum verið mikill kostur. Þátttakendur í rannsókn Sólveigar 

Guðmundsdóttur (2014) sögðu mikilvægt að til að samvinna í teymum gangi upp þurfi maður 

að vera víðsýnn og sveigjanlegur. Helstu ókostir teymiskennslunnar sögðu þátttakendur vera 

erfiðleikar í samvinnu, tímaskortur og að kennarar helgi sig mismikið starfinu. Kennarar í 

rannsóknunum voru allir á einu máli um að þeir vilji ekki snúa til baka og taka upp 

hefðbundna bekkjarkennslu. Það verður áhugavert að sjá hvernig teymiskennslunni er háttað 

hjá viðmælendum mínum og hvernig samstarfið gengur. 

2.7.3 Einstaklingsmiðað nám – nemendamiðað nám 

Í skólastofum þar sem kennslan tekur mið af hugmyndafræðinni um opinn skóla er 

einstaklingur eins og fyrr segir, í fyrirrúmi. Í Starfsáætlun fræðslumála árið 2000 voru sett 
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fram fimm framtíðarmarkmið fyrir grunnskóla Reykjavíkurborgar sem fólust meðal annars í 

því að einblína á einstaklingsmiðað nám í stað bekkjarmiðaðrar kennslu (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2000). Starfsáætlunin var fyrsti vísirinn að því að einstaklingsmiðað nám væri að 

taka yfir hefðbundið nám þar sem 15 til 25 nemendur læra sama námsefni á sama hátt. 

Þremur árum síðar gaf Fræðslumiðstöð Reykjavíkur út skýrsluna Skólastarf á nýrri öld þar 

sem gerð var skilmerkileg grein fyrir því hvað fólst í hugtakinu einstaklingsmiðað nám 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Skilgreininguna er að finna í öðrum kafla þessa fræðilega 

hluta. Líkt og skilgreiningin gerir grein fyrir vísar einstaklingsmiðað nám til skipulags og 

umgjarðar kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Fjölmargar leiðir eru færar að 

skipulagi kennslunnar varðandi bæði kennsluaðferðir og hvernig nemendur læra. Fyrst og 

fremst skiptir máli að nemandinn sé í brennidepli, að honum sé mætt þar sem hann er 

staddur og að hann hafi áhrif á nám sitt og valmöguleika, beri sjálfur ábyrgð á námi sínu og 

fái tækifæri til að nýta hæfileika sína (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Til að koma til móts við 

ólíka nemendur er hægt að bjóða upp á ólík viðfangsefni, fjölbreytt lærdómsumhverfi og 

gefa þeim kost á vali á viðfangsefnum og námshraða (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). Einstaklingsmiðað nám 

byggir því á opnun og sveigjanleika á öllum sviðum skólastarfsins. Skipulagning skólabygginga 

er þar engin undantekning en skólahúsnæði þarf að bjóða upp á meiri sveigjanleika en 

tíðkast hefur í hefðbundnum skólabyggingum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Í kjölfar 

þróunar til aukinnar einstaklingsmiðunar í grunnskólum hafa nýjar skólabyggingar tekið 

breytingum á þessari öld (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Þá hafa hefðbundin lokuð 

kennslurými vikið fyrir opnum og stórum kennslurýmum sem byggja á fjölbreytni og 

sveigjanleika og hvetja til teymiskennslu kennara og einstaklingsmiðaðs náms. Eins og fram 

hefur komið þá svipar áherslum einstaklingsmiðunar mjög til þeirrar hugmyndafræði sem 

kennd er við opinn skóla sem kom fram á sjöunda áratugnum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2014; Helgi Grímsson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Árið 2005 kom út Matstæki um 

einstaklingsmiðað nám sem hafði það að markmiði að gefa skólafólki kost á því að meta 

hvernig skipulagning einstaklingsmiðaðs náms væri háttað í þeirra skóla (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2005). Matstækið átti að ýta undir umræðu um hugtakið og eins að 

auðvelda skólafólki að þróa starf sitt til aukinnar einstaklingsmiðunar (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007). Með tilkomu matstækisins varð til hvati til að skoða þróun 

einstaklingsmiðaðs náms hér á landi og skilaði það sér meðal annars í títtnefndri 
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Starfsháttarannsókn (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í þessari rannsókn verða starfshættir í 

þátttökuskólunum skoðaðir út frá matstækinu um einstaklingsmiðað nám. 

                 Þegar hugtakið einstaklingsmiðað nám er skoðað í hinum ýmsu ritum, handbókum 

og rannsóknum má sjá að skilningur á hugtakinu er oft ólíkur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007). Ingvar Sigurgeirsson (2005) bendir meðal annars á að hugmyndir um opinn skóla og 

opna skólastofu eigi margt skylt við hugmyndir um einstaklingsmiðað nám. Þetta taka Helgi 

Grímsson og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) undir og segja að fjölbreytt og sveigjanlegt 

skólahúsnæði sem tekur mið af einstaklingsmiðuðu námi líkist mjög áherslum 

hugmyndafræðinnar um opinn skóla. Fjölmörgum hugtökum svipar mjög til 

einstaklingsmiðaðs náms og hafa ýmsir sérfræðingar því ekki verið par sáttir við merkingu og 

notkun hugtaksins. Hafþór Guðjónsson (2005) hefur meðal annars gagnrýnt notkun þess og 

taldi það meingallað og að það hæfði ekki  þeim starfsháttum sem voru í þróun. Hann talar 

jafnvel um slagorð í þessu sambandi og taldi vandann við þetta hugtak vera fólginn í því að 

skólafólk legði svo ólíkan skilning í merkingu þess: 

Sumir virðast skilja það svo að nú skuli snúið til baka til þess tíma þegar nemendum var 

raðað í bekki eftir „getu“, aðrir að nú skuli börnum stíað í sundur og þess vandlega 

gætt að hver og einn sé í „sínu prógrammi“ og loks eru þeir sem telja að slagorðið sé í 

raun hvatning til að leggja meiri áherslu á samvinnu, hópastarf og blöndun árganga! 

(Hafþór Guðjónsson, 2005, bls. 1). 

Benti Hafþór á að þetta bæði ruglaði kennara í ríminu og yrði um leið nánast merkingarlaust. 

Þrátt fyrir þessa gagnrýni hefur einstaklingsmiðað nám verið einkennandi í umræðunni um 

skólaþróun í grunnskólum frá því um síðustu aldamót. Ýmsum hugtökum svipar mjög til 

hugtaksins einstaklingsmiðað nám (sbr. Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). Þar má nefna hugtakið nemendamiðað nám sem er gjarnan talið hafa 

leyst einstaklingsmiðað nám af hólmi (Sigríður Helga Sigurðardóttir, 2018). Í skýrslu Skóla- og 

frístundasviðs (2015) er hugtakið kynnt og gerð grein fyrir vísbendingum um að grunnskólar 

hér á landi hafi tekið stefnuna á nemendamiðað skólastarf. Í nemendamiðuðu námi hafa 

nemendur áhrif á nám sitt og námsumhverfi en auk þess er lögð áhersla á fjölbreytt 

námsframborð og kennsluhætti. Nánari skilgreiningu á nemendamiðuðu námi er að finna í 

öðrum kafla fræðilega hlutans hér að framan. Rannsóknir hafa sýnt að áherslur sem falla 

undir nemendamiðað nám, þá sérstaklega val nemenda eða áhrif þeirra á námið, séu ekki 
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algengar í kennslu í grunnskólum hérlendis (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). Nemendamiðaðir kennsluhættir eru þó taldir algengari í opnum 

skólastofum og/eða teymiskennsluskólum heldur en í þeim hefðbundnu (Alterator og Deed, 

2013; Mulachy, Cleveland og Aberton, 2015; Anna Kristín Sigurðardóttir og Torfi Hjartarson, 

2016). 

 Þegar ofangreind hugtök eru skoðuð, má sjá að hugmyndirnar um einstaklingsmiðað 

nám og nemendamiðað nám eru að mestu leyti svipaðar. Ingvar Sigurgeirsson ber saman 

hugtökin einstaklingsmiðað nám, opinn skóli og kennsluhætti sem kenndir eru við Carol Ann 

Tomlinson, differentiation, sem er gjarnan þýtt sem nemendamiðun – sjá mynd 4 (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). Líkt og taflan sýnir eru megináherslur hugtakanna keimlíkar. Allar 

stefnurnar sækja til hugsmíðahyggjunnar á einn eða annan hátt. Fjölbreytt og hvetjandi 

námsumhverfi er rauði þráðurinn í kennslu sem skipulögð er í anda þessara þriggja hugtaka 

ásamt því að nemandinn sjálfur er í brennidepli. Nemendur eiga þá að bera ábyrgð á eigin 

námi og auk þess á val nemenda að vera í fyrirrúmi. Kennsluaðferðirnar eru fjölbreyttar og 

má þar nefna samvinnunám, sjálfstæð verkefni, skapandi starf og upplýsingaleit. Loks má 

nefna samþættingu námsgreina og teymiskennslu sem er einkennandi fyrir þessar stefnur. 

Þá bendir Ingvar Sigurgeirsson (2005) á í grein sinni að stefnunum svipar mikið saman, líkt og 

hann orðar sjálfur: „Þrátt fyrir ólík „vöruheiti“ er „varan“ sjálf nokkuð svipuð, ef svo má að 

orði komast“ (bls. 25). Á mynd 4 hér fyrir neðan má sjá samanburð á aðferðum, áherslum og 

hugmyndafræði einstaklingsmiðaðs náms, opins skóla og nemendamiðaðs náms 

(differentiation).  
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Mynd 4. Samanburður á aðferðum, áherslum og hugmyndafræði (Ingvar Sigurgeirsson, 
2005, bls. 23). 

 

Þrátt fyrir að hugtakanotkun skólafólks breytist má sjá að megináherslurnar haldast að 

mestu leyti gegnum árin. Sem dæmi má nefna að hugmyndir opna skólans birtast 

gjarnan í skólastarfi hjá þeim skólum sem leggja áherslu á nemendamiðað og/eða 
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einstaklingsmiðað nám, þrátt fyrir að þeir gefi sig ekki út fyrir að starfa undir þeim 

formerkjum. 

2.7.3.1 Carol Ann Tomlinson 

Í umræðunni um nemendamiðað nám er ekki hægt að líta fram hjá Carol Ann Tomlinson, 

sem hefur verið brautryðjandi í rannsóknum, skrifum og umræðu um nemendamiðaða 

kennsluhætti. Hún kom fram með hugtakið differentation sem gjarnan er þýtt sem 

nemendamiðun (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í skrifum sínum leggur Tomlinson áherslu á 

nemendamiðaða kennslu (e. differentiated instruction) og gerir grein fyrir því að 

nemendamiðuð kennsla byggist fyrst og fremst á því að kennarinn nálgist nemendur sína 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum og leiðum sem taka mið af áhuga þeirra (e. interest), 

hæfileikum (e. affect) og námshæfi (e. readiness) (Tomlinson, 2014). Í nemendamiðuðum 

skólastofum eiga nemendur að fá tækifæri til að þroskast á sínum hraða án þess að bera sig 

saman við aðra. Tomlinson bendir á að engin ein kennsluaðferð sé árangursrík fyrir allan 

nemendahópinn og byggir nemendamiðaða kennslu þess vegna meðal annars á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, námsgögnum og viðfangsefnum sem gefa nemendum kost á að finna 

hvaða leið hentar þeim að markinu. Eins leggur hún áherlsu á að kennarar þekki nemendur 

afar vel og að þeir eigi kost á því að hafa áhrif á nám sitt sem og skipulagningu 

námsumhverfisins. Tomlinson gerir grein fyrir átta lykilatriðum sem einkenna 

nemendamiðaða kennslu. Þau eru eftirfarandi: 

      1. Námsumhverfið styður við nemendur og nám þeirra 

      2. Kennarinn sinnir ólíkum þörfum nemenda 

      3. Námsskipulag styður við nám 

      4. Námsmat og kennsla eru óaðskiljanleg  

      5. Kennari aðlagar innihald, ferli og afurð út frá námshæfi, áhuga og námsstíl 

      6. Kennarinn og nemandinn vinna saman að kennslunni 

      7. Kennari styður við jafnvægi milli hópa og einstaklinga 

      8. Kennarinn og nemandinn vinna saman á sveigjanlegan hátt  

                                                                 (Tomlinson, 2014, bls. 15-23) 

Þessi lykilatriði koma heim og saman við þær áherslur sem Ingvar Sigurgeirsson (2005) segir 

að einkenni skólastarf í opnum skólum.  
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2.7.4 Kennsluaðferðir 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru eitt aðalsmerki opinna skólastofa (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005). Ekki er nauðsynlegt að nýta sér allar þær kennsluaðferðir sem í boði eru en mestu 

máli skiptir að fjölbreytnin sé í fyrirrúmi (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Þegar kemur að vali á 

kennsluaðferðum í opinni skólastofu er mikilvægt að hafa nemandann í brennidepli sem og 

styðja við fjölbreytt og hvetjandi námsumhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í opnum 

skólastofum er algengara en í hefðbundnum skólastofum að nýta kennsluaðferðir sem falla 

undir nemendamiðað nám og fela meðal annars í sér möguleika nemenda á að hafa val um 

verkefni og áhrif þeirra á nám sitt (Alterator og Deed, 2013; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; 

Mulachy o.fl., 2015; Anna Kristín Sigurðardóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Eins og fram hefur 

komið eru margvíslegir þættir sem einkenna starfshætti í opinni skólastofu og verður gerð 

nánari grein fyrir þeim hér. 

  „Breytingar á skólahúsnæði hafa lítil sem engin áhrif til framþróunar náms ef 

fagvitund og viðhorf kennara, áhugi, kunnátta á starfsháttum og kennsluhættir breytast ekki“ 

(Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Með þessum orðum telur höfundur að þær kennsluaðferðir sem 

kennarar nota í kennslu sinni og þau tækifæri sem nemendur fá til að læra skipti sköpum 

varðandi fjölbreytt og sveigjanlegt skólastarf. Í fjölmörgum bókum sínum um kennslu og 

skólastarf fjallar Tomlinson um kennsluaðferðir sem styðja við nemendamiðaða kennslu og 

má í því sambandi einkum nefna bók hennar The Differentated Classroom − Responding to 

the Needs of All Learners (2014). Þar ber helst að nefna stöðvavinnu (e. stations) sem felst í 

því að nemendur vinna samtímis á mismunandi stöðum í kennslustofunni að ólíkum 

verkefnum. Þessi aðferð býður meðal annars upp á sveigjanleika í hópaskiptingu, fjölbreytt 

viðfangsefni og gefur nemendum kost á að vinna á sínum hraða. Hringekja (e. rotation 

stations) er annað form af stöðvavinnu. Í samanburði á teymiskennsluskólum og 

bekkjarkennsluskólum var munurinn áberandi á notkun nemendamiðaðra kennsluaðferða og 

voru kennsluaðferðir á borð við stöðvavinnu og hringekjur áberandi í 

teymiskennsluskólunum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Verkefnamiðað nám (e. project-

based learning) er kerfisbundin kennsluaðferð eða réttara sagt safn kennsluaðferða sem 

fellur undir nemendamiðað nám og byggir á þátttöku nemenda (Boss, 2013; Sigríður Helga 

Sigurðardóttir, 2018). Segja má að verkefnamiðað nám sé nýtt heiti á því sem kallað hefur 

verið þemanám en það snýst um að nemendur glíma við raunveruleg viðfangsefni og vinna 

að lausn þeirra í sameiningu (Bender, 2012; Lilja M. Jónsdóttir, 1996; Sigríður Helga 
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Sigurðardóttir, 2018). Verkefnamiðað nám eða þemanám felur í sér heildstæð viðfangsefni 

þar sem nemendur fá tækifæri til að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun 

viðfangsefnanna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Þá má segja að verkefnamiðað nám og þemanám 

feli í sér samþættingu námsgreina (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) því yfirleitt koma tvær eða 

fleiri námsgreinar við sögu þegar heildstæð viðfangsefni eru skipulögð. Samþætting 

námsgreina felst meðal annars í samstarfi kennara og nemenda í þekkingaröflun og leit 

þeirra að lausnum (Lilja M. Jónsdóttir, 1995). Þemanám og samþætting námsgreina eru 

meginaðferðir í opnum skólum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Auk þess er vert að nefna að val 

nemenda og samvinna þeirra er í hávegum höfð í opnum skólum. „Hópastarf af ýmsu tagi er 

áberandi og nemendur hafa mikið val um viðfangsefni, sem og um það hvernig þeir verja 

námstíma sínum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 16). Þessar áherslur má sjá í skólastarfi 

samtímans en samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að nemendur 

„eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar“. Sams konar 

áherslur er að finna í skilgreiningunni á nemendamiðuðu námi en auk þess er lagt upp úr 

góðri samvinnu nemenda og lýðræðislegum vinnubrögðum (Skóla og frístundasvið, 2015). 

Þær aðferðir sem hér hafa verið tilgreindar eru nokkrar af fjölmörgum kennsluaðferðum sem 

stuðla að nemendamiðuðu námi og eru einkennandi í opnum skólastofum.   

  Hlutverk kennara og nemenda breytast í opinni skólastofu segir Tomlinson (2014). Þar 

vinna nemendur meira sjálfstætt og í litlum hópum og eru ekki endilega allir að gera það 

sama hverju sinni. Yfirleitt sé meiri hreyfing á nemendum og að þeir hafi aðgang að og noti 

meira úrval námsgagna heldur en í hefðbundnum skólastofum. Tomlinson leggur áherslu á 

að mikilvægt sé að gera nemendum grein fyrir breyttu hlutverki þeirra og aukinni ábyrgð 

ásamt því að ræða við þá að þeir hafi allir ólíka styrkleika og þarfir. Til að stuðla að jákvæðu 

námsumhverfi sé mikilvægt að hafa í huga hvernig nemendur eigi best með að læra. Þegar 

kennari taki tillit til þess og hefur trú á nemendum, þá líði þeim betur og minni líkur séu á 

agavandamálum í bekknum. Tomlinson segir jafnframt að í opinni skólastofu gefist tækifæri 

til að skapa ýmis vinnusvæði sem styðji sérstaklega við nemendamiðað nám. Sams konar 

áhersla kom einnig fram hjá Ingvari Sigurgeirssyni (1981) en hann segir að opnar skólastofur 

séu afar fjölbreyttar og jafnframt að engar tvær séu eins. Það sem sé þó sameiginlegt opnum 

skólastofum er að þeim er skipt í afmörkuð starfssvæði sem gangi undir ýmsum nöfnum. 

Segir hann að nöfnin séu fengin eftir því hvaða hlutverki þau gegni, t.d. leskrókar, 

rannsóknarkrókar, skriftarkot o.s.frv. Þrátt fyrir að nöfnin á svæðunum breytist í tímans rás 
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breytist ekki mikilvægi þess að hafa fjölbreytt svæði í skólastofunni. Þessi áhersla hjá Ingvari 

Sigurgeirssyni (1981) virðist hafa haldið velli því fram kemur hjá Harrison og Hutton (2013) 

að fjölbreytt svæði í stofunni styðji við samskipti innan hennar, þær séu sveigjanlegar til 

að  koma til móts við breytingar á námsmarkmiðum og aðferðum. Húsgögn séu flest 

færanleg til að auðvelda endurröðun og innan stofunnar séu krókar og kimar til að gefa 

nemendum eða nemendahópum næði til að vinna. Eins og Ingvar leggja Harrison og Hutton 

áherslu á að reyna að að gjörnýta allt það rými sem í boði er (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). 

Þessa áherslu má líka sjá í Starfsháttarannsókninni (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) og í 

skrifum Tomlinson (2014). Auk þessa er samvinna kennara meiri og nánari í opnum 

skólastofum en í hefðbundnum skólastofum en samvinnan getur reynst mikilvæg til að þróa 

fjölbreytta kennsluhætti. Þá geta kennarar veitt hver öðrum stuðning og innblástur og það 

getur auðveldað þeim að innleiða nýja og nemendamiðaða kennsluhætti.  

2.8 Samantekt 

Hér að ofan var gerð grein fyrir helstu einkennum og áherslum í opnum skólum og opnum 

skólastofum. Megineinkenni hugmyndafræðinnar byggist á sveigjanlegum kennslurýmum 

sem og fjölbreyttum kennsluháttum og viðfangsefnum. Í opnum skólastofum er nemandinn í 

brennidepli og hefur hann áhrif á nám sitt. Stöðvavinna, samþætting, val nemenda, hópvinna 

og fleiri fjölbreyttar kennsluaðferðir eru einkennandi í opnum skólastofum. Teymiskennsla er 

í hávegum höfð þar sem tveir kennarar eða fleiri deila ábyrgð yfir nemendahópnum. Af 

þessum áherslum má sjá að opnar skólastofur eru nokkuð frábrugðnar þeim hefðbundnu 

skólastofum sem hafa einkennt skólastarf fram að þessu. Saga opna skólans á Íslandi er 

einkar áhugaverð en þrátt fyrir að hugmyndafræðin hafi ekki náð verulegum hæðum hér á 

landi í fyrstu má í raun segja að hún einkenni skólastarf samtímans. Nýlegar skólabyggingar 

eru ýmist byggðar sem opin rými eða klasi skólastofa og kennarar sýna aukinn áhuga á að 

gera kennsluhætti sína opna og sveigjanlega. Í kjölfar samfélagsbreytinga og tækninýjunga 

undanfarinna áratuga hefur þörfin fyrir nýjungar í skólastarfi aldrei verið meiri og birtist það 

meðal annars í innleiðingu einstaklings- og nemendamiðaðs náms. Áhrif hugmyndafræðinnar 

um opinn skóla má sjá greinilega í nútímaskólastarfi þrátt fyrir að skólar gefi sig ekki endilega 

út fyrir að starfa undir þeim formerkjum. Sérstaklega áhugavert verður að bera saman efni 

þessa fræðilega hluta við niðurstöður rannsóknarinnar og sjá hvort samræmi er í eldri 

heimildum og starfsháttum í opnum skólastofum í dag. 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð er í rannsókninni, 

ástæður fyrir vali aðferða og skilgreiningar á hugtökum. Þátttakendur rannsóknarinnar eru 

kynntir stuttlega auk þess sem gerð verður grein fyrir gögnum og gagnaöflum, sem og 

úrvinnslu og greiningu þeirra. Loks verður farið yfir siðferðileg atriði sem snerta rannsóknina 

og trúverðugleika.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í þessu verkefni verður stuðst við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) en sú 

rannsóknaraðferð byggir fyrst og fremst á því að reyna að öðlast djúpan skilning á ákveðnu 

fyrirbæri með því að byggja á lýsingum, túlkun, greiningu og dýpri skilning á mannlegri 

hegðun (Lichtman, 2013). Sambærilegum skilningi er ekki hægt að ná með megindlegri 

aðferðafræði en sú nálgun byggist fyrst og fremst á tölum, tilraunum og skipulögðu umhverfi 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þegar eigindlegar aðferðir eru notaðar eru aðstæður skoðaðar 

í þeirra náttúrulega umhverfi án þess að skapa fyrirfram aðstæður. Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er verið að skoða betur sögurnar á bakvið tölurnar, eitthvað sem ekki 

er hægt að ná einungis með tölum og tilraunum (Lichtman, 2013). Því tel ég eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta einstaklega vel til að rannsaka skólastarf sem er í senn margþætt 

og síbreytilegt. Eigindlegar rannsóknir skiptast í ólík rannsóknarsnið sem eru valin út frá 

markmiði hvers og eins verkefnis. Það rannsóknarsnið sem stuðst er við í þessu verkefni er 

tilviksathugun (e. case study). Tilviksathugun felst í því að rannsaka tilvik í smáatriðum til að 

öðlast sem bestan skilning á því (Lichtman, 2013). Markmiðið er ekki að geta alhæft 

niðurstöðurnar um öll sambærileg tilvik heldur það að öðlast djúpan skilning á þeim tilvikum 

sem fengist er við í rannsókninni. Tilvik í rannsóknum geta verið ólík, þau geta t.d. verið 

lærdómserfiðleikar, heilt samfélag, atvik eða stefna. Í þessari rannsókn er tilvikið starfshættir 

í opinni skólastofu. 

  Í öllum rannsóknum, bæði eigindlegum og megindlegum, þarf að afla sér gagna á 

einhvern hátt til að ná sem nákvæmustum niðurstöðum (Lichtman, 2013). Aðferðirnar eru 

valdar hverju sinni eftir uppbyggingu og markmiði rannsóknarinnar. Í tilviksathugunum er 

notast við margar aðferðir til að afla gagna, til dæmis með viðtölum, fyrirliggjandi gögnum, 

vettvangsathugunum og þátttökuathugunum (Rowley, 2002). Í þessari tilviksathugun verður 
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gagna aflað bæði með vettvangsathugun og viðtölum. Til að öðlast enn dýpri þekkingu á 

viðfangsefninu getur verið árangursríkt að tengja saman vettvangsathugun og viðtöl en þá 

getur rannsakandi fengið enn betri innsýn í viðfangsefnið (Kristín Loftsdóttir, 2003; Lichtman, 

2013).  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með svokölluðu markmiðsbundnu úrtaki (e. 

purposeful sampling) en þá eru einstaklingar valdir með tilgang rannsóknarinnar í huga 

(Lichtman, 2013). Tilgangur rannsókninnar er að skoða starfshætti í opnum skólastofum og 

því þurftu þátttakendur að uppfylla þau skilyrði að vera kennarar í slíkum stofum. Í samráði 

við leiðbeinanda minn völdum við þrjá grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu til að taka þátt í 

rannsókninni. Skólarnir eiga það allir sameiginlegt að kenna í opnum rýmum á einhverjum 

stigum en hafa gert það mislengi. Ég setti mig í samband við skólastjórnendur og gerði þeim 

grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar. Þeir bentu mér síðan áfram á umsjónarkennara sem 

væru reiðubúnir að taka á móti mér. Ég tók viðtöl við fjóra kennara í þremur mismunandi 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Hér fylgir stutt lýsing á þátttakendum og starfsreynslu 

þeirra. 

▪ Jóhanna hefur starfað sem kennari í 14 ár. Á starfsferlinum hefur hún starfað í 

þremur skólum, tveir af þeim eru hefðbundnir. Jóhanna hóf störf í Fjallaskóla á 

síðasta ári og er það hennar fyrsta reynsla af kennslu í opnu rými. Hún kennir í 5. 

bekk. 

▪ Hildur hefur starfað sem kennari í 30 ár. Hún hefur starfað í Hæðaskóla í rúm 28 ár, 

bæði í hefðbundnum og opnum skólastofum. Síðustu 13 ár hefur hún starfað í 1. bekk 

og er kennslan þar í opnu rými. 

▪ Bryndís hefur starfað sem kennari í 15 ár. Hún hefur alla tíð kennt í Fjöruskóla og 

einungis kennt í opnum skólastofum. Hún kennir á unglingastigi. 

▪ Berglind er að stíga sín fyrstu skref í kennslu en hún hefur kennt í 2 ár í opnu rými í 

Fjöruskóla. Hún er í meistaranámi í faggreinakennslu þar sem hún sækir leyfisbréf sitt 

til kennslu en hún er á lokaári sínu í fimm ára kennaranámi. Berglind kennir í 4. bekk.   
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3.3 Gögn og gagnaöflun 

Í rannsókninni var gagna aflað bæði með vettvangsathugunum og hálfopnum viðtölum. 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 3. – 17. febrúar 2020. Áður en við viðtölin voru tekin við 

þátttakendur var farið í vettvangsathugun í alla þrjá skólana en fylgst var með þremur til 

fjórum kennslustundum í hverjum skóla. Gögn í þessari rannsókn voru skráð viðtöl við fjóra 

kennara, gátlisti úr vettvangsathugunum og rannsóknardagbók. 

3.3.1 Vettvangsathuganir 

Sú aðferð sem felst í því að fara á vettang og rannsaka aðstæður og umhverfi við sem 

eðlilegastar aðstæður kallast vettvangsathugun (e. observation) (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Vettvangsathuganir gefa rannsakendum kost á að fá innsýn í raunverulegar aðstæður sem 

myndi ekki nást með öðrum aðferðum. En á sama tíma getur vísindalegt gildi 

rannsóknarinnar minnkað þar sem persónulega nálægðin gerir athugunina að túlkun að 

einhverju leyti.  

  Áður en haldið var í vettvangsathuganirnar útbjó ég gátlista sem ég fór eftir í 

heimsóknunum. Á listanum voru nokkur atriði sem ég vildi sérstaklega taka eftir í 

skipulagningu skólans, skólastofunnar og í kennslustundunum. Gátlistann er að finna í 

viðauka C. Í vettvangsathugununum reyndi ég að láta lítið fyrir mér fara og var þögull 

áhorfandi í kennslustundunum. Á meðan og á eftir að á vettvangsathugunum stóð fyllti ég út 

eyðublað þar sem ég skráði niður ýmis atriði er varðaði vettvanginn, t.d. um skipulagningu 

skólastofunnar og framvindu kennslustundarinnar. Eyðublaðið er að finna í viðauka.  

3.3.2 Viðtöl 

Viðtöl geta hentað vel í verkefni sem þessu þegar reynsla fólks af ákveðnu tilviki er skoðuð 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Með því að taka eigindleg viðtöl er hægt að öðlast þekkingu á 

reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli. Viðtölin eru ólík á milli viðmælenda og gefa 

því ákveðna dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Eigindleg viðtöl eru ýmist opin (e. 

unstructured) eða hálfopin (e. semi-structured). Í þessari rannsókn voru tekin hálfopin viðtöl 

en þau byggjast á því að rannsakandi er með fyrirfram ákveðinn spurningalista sem hann 

styðst við í viðtölunum (Lichtman, 2013). Þrátt fyrir að sami viðtalsrammi sé til hliðsjónar í 

viðtölunum er hann einungis til stuðnings og viðtölin geta verið afar fjölbreytt eftir 

aðstæðum hverju sinni.  
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  Viðtölin í þessari rannsókn voru tekin á tímabilinu 3. – 17. febrúar 2020 eftir að 

vettvangsathugunum lauk. Í viðtölunum studdist ég við viðtalsramma þar sem ég sóttist eftir 

að fá svör um reynslu kennara, upplifun þeirra, kennsluaðferðir og samvinnu kennara. Í 

viðauka A er viðtalsramminn í heild sinni. Viðtölin voru tekin í skólum viðkomandi kennara en 

þeir ákváðu sjálfir staðsetningu viðtalsins. Viðtölin voru tekin upp á upptökuforrit í síma og 

voru þau afrituð orðrétt.  

3.3.3 Rannsóknardagbók 

Á vettvangi skráði ég vettvangsnótur í svokallaða rannsóknardagbók. Í rannsóknardagbók eru 

ýmis atriði skráð sem rannsóknir varðar, til dæmis punktar úr viðtölum, vangaveltur og önnur 

hagnýt atriði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Markmiðið með rannsóknardagbókinni var að 

safna saman atriðum sem koma ekki endilega fram í viðtölum. Persónuleg upplifun mín fær 

þarna rými en ég tel það skipta miklu máli að halda utan um hugmyndir mínar þegar ég er á 

vettvangi að upplifa svo margt nýtt og framandi. Ég skrifaði í rannsóknardagbókina jafnt og 

þétt á meðan á vettvangsheimsóknum stóð, strax eftir að þeim lauk  og um leið og ég fékk 

hugdettu varðandi rannsóknina. 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Eftir að öllum gögnum hafði verið safnað voru viðtölin við kennarana hljóðrituð og afrituð 

orðrétt. Eins voru gátlistarnir og athugasemdir úr rannsóknardagbók afrituð og færð yfir á 

tölvutækt form. Eftir að öll gögn höfðu verið afrituð voru þau þemagreind. Markmiðið með 

þemagreiningu (e. thematic analysis) er að tengja gögnin við rannsóknarspurninguna með 

því að greina þau í endurtekin þemu og taka þannig fram meginatriði gagnanna (Braun og 

Clarke, 2006; Lichtman, 2013). Gögnin í rannsókninni voru lesin ítrekað yfir og þau greind 

með markmið rannsóknarinnar til hliðsjónar.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Í rannsóknum sem þessum þarf að uppfylla jafnt aðferðafræðilegar kröfur og siðferðislegar 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Ákveðin siðferðileg álitamál þarf að virða þegar kemur að 

rannsóknum þar sem fólk er annars vegar. Þá er mikilvægt að hafa til fjórar höfuðreglur til 

grundvallar í rannsóknum þar sem fólk er þátttakendur. Reglurnar fela í sér að hafa sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti að leiðarljósi. Þessar höfuðreglur hafði ég til hliðsjónar þegar 
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kom að undirbúningi viðtala og vettvangsathugana og einnig í úrvinnslu gagnanna.  

  Margt þarf að hafa í huga þegar rannsókn er gerð á og með fólki og er trúnaðarskylda 

þátttakenda þar mikilvæg (Lichtman, 2013). Brýnt er að sýna varkárni þegar verið er að vinna 

með persónugreinanlegar upplýsingar og þá er nauðsynlegt að nota dulnefni og fara vel með 

upplýsingar þar sem auðvelt er að bera kennsl á einstaka þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 

2013). Allir þátttakendur verða að gefa upplýst og óþvingað samþykki og þeir eiga að vera 

meðvitaðir um að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem þá lystir. Þessum áherslum var fylgt í 

þessari rannsókn og samþykktu þátttakendur góðfúslega þátttöku, bæði munnlega og 

skriflega. Þátttakendur og skólar fengu dulnefni til þess að gæta nafnleyndar.  

Eftir að gagnagreiningu lauk kaus ég að geyma gögnin í mínum fórum þar sem ég tel hægt að 

nýta þau fyrir áframhaldandi rannsóknir eða sem hagnýtar upplýsingar í framtíðinni. 

 

3.6 Trúverðugleiki 

Til þess að meta hvort eigindleg rannsókn standi undir nafni og þá hvort hægt sé að taka 

mark á niðurstöðunum er notast við trúverðugleika (e. credibility) (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003; McMillan, 2012). Til að rannsókn sé trúverðug þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði 

þegar kemur að framkvæmd hennar, t.d. þegar kemur að gögnum, gagnaöflun og 

niðurstöðum. Til þess að að geta sýnt fram á að niðurstöður rannsóknar standist er gagna 

aflað á ólíkan hátt, til dæmis með því að afla gagna frá fleiri en einum aðila eða nýta ólíkar 

aðferðir við gagnaöflun. Þetta kallast margprófun (e. triangulation). Áreiðanleiki (e. 

reliability) stuðlar að auknum trúverðugleika í rannsóknum en í því felst nákvæmni í 

athugunum og ályktunum.  

  Í þessari rannsókn eru viðmælendur mínir fjórir talsins og því ómögulegt að geta 

alhæft út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Nákvæmni í gagnaöflun og vinnslu þeirra verður 

höfð að leiðarljósi og því geta niðurstöður rannsóknarinnar gefið ágæta mynd af 

starfsháttum í þeim opnu skólastofum sem rannsóknin tekur til.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar en þær byggjast á viðtölum við 

fjóra kennara og vettvangsheimsóknum í þrjá skóla. Auk þess styðst ég við 

rannsóknardagbók mína. Niðurstöðurnar skiptast í þrjá meginkafla þar sem hver kafli er 

helgaður einum þessara skóla. Viðtölum við kennarana og vettvangsheimsóknum er fléttað 

saman í sjö þemu sem mynduð voru með greiningu gagnanna. Þemun eru:  

1. Af hverju opin skólastofa? 

2. Skipulag skólans og skólastofunnar 

3. Skipulagning kennslunnar og teymiskennsla 

4. Kennsluaðferðir 

5. Þróun rýmisins 

6. Hávaði 

7. Skóladagur í opinni skólastofu 

4.1 Hæðaskóli  

Hæðaskóli hefur verið starfrækur frá miðri síðustu öld en í skólanum í dag eru hátt í 700 

nemendur frá 1. til 10. bekkjar. Kennsla hjá yngstu nemendum skólans fer fram í opnu rými á 

meðan aðrir nemendur skólans eru í hefðbundnum kennslustofum. Hæðaskóli varð fyrir 

valinu í þessa rannsókn vegna þess að hann er byggður sem hefðbundinn skóli en hefur valið 

að nýta hugmyndafræðina um opinn skóla í fyrsta bekk. Í Hæðaskóla beindi ég því sjónum 

mínum að kennslu í fyrsta bekk og ræddi við einn af þeim þremur kennurum sem eru 

umsjónarkennarar í rýminu. Þennan kennara kalla ég Hildi. Hún hefur starfað sem kennari í 

þrjá áratugi þar af 28 ár í Hæðaskóla. 

4.1.1 Afhverju opin skólastofa? 

Í samfélagi þar sem hefðbundin skólastofa er algengust þótti mér forvitnilegt að spyrjast fyrir 

um hvers vegna Hildur valdi að starfa í opinni skólastofu:  

Mér fannst það bara mjög spennandi. Ég var sjálf í opnu rými í 6 ára bekk og því 

fannst mér gaman að starta því aftur hér. Og svo var líka kennari hér sem ég vildi 

kenna með og hún hafði mikla reynslu af opnum rýmum. Þannig ég gat lært mikið 

af henni.  
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Hildur hefur starfað bæði í opnum skólastofum og hefðbundnum skólastofum og því er ekki 

úr vegi að spyrja hver henni finnst meginmunurinn vera á starfsháttum í þessum 

skólastofum. Hildur segir: 

Opin rými bjóða upp á miklu meiri fjölbreytni og miklu meiri sveigjanleika. Og í 

rauninni líka minni ábyrgð. Þegar þú ert einn í stofu ertu einn með ábyrgð á 

öllum. Hérna erum við alltaf þrjár og maður getur alltaf hóað í næsta kennara ef 

það kemur eitthvað upp á eða þú þarft aðstoð. Maður er aldrei einn.  

Eina sem Hildur sér neikvætt við sína opnu skólastofu eru vegalengdirnar. „Í venjulegri 

skólastofu er allt á einum stað. Hér er maður mikið á flakki, svoldið mikið hlaup stundum.““. 

Þrátt fyrir þetta mælir Hildur hiklaust með við aðra kennara að starfa í opinni skólastofu. 

„Þetta er miklu skemmtilegra og sveigjanlegra. Býður upp á svo mikla fjölbreytni. Og 

auðveldara að aðlaga kennsluna að þörfum hvers og eins“. Ég forvitnast þá um hvort Hildur 

hafi kynnt sér hugmyndafræðina um opinn skóla. Hún svarar því neitandi og segist bara hafa 

kynnst hugmyndunum um opinn skóla hjá fólki í kringum sig eða sem hún vinnur með. Einnig 

hefur hún farið í heimsóknir í aðra opna skóla. 

4.1.2 Skipulag skólans og skólastofunnar 

Líkt og áður hefur komið fram hefur Hæðaskóli verið starfrækur í meira en hálfa öld. Í 

heimsókn minni sá ég fljótt að byggingin er kominn til ára sinna. Gangar eru mjög langir með 

hefðbundnum kennslustofum, að einu rými undanskildu en það eru skólastofur 1. bekkjar 

þar sem Hildur kennir. Þar eru þrír bekkir í sama rými með þrjá umsjónarkennara sem eru í 

teymiskennslu. Svæðið er einstaklega litríkt og hlýlegt. Það er stórt og rúmgott en fyrir 

framan það eru tvær lokaðar kennslustofur sem kennararnir nota gjarnan. Í 

rannsóknardagbók mína skrifaði ég: „Það er eitthvað svo notalegt að koma upp á ganginn hjá 

1. bekk, hann sker sig úr frá öðrum rýmum í skólanum“. Í upphafi viðtalsins spurði ég Hildi 

hvernig henni líki við skólabygginguna: 

Mér finnst hún bara fín. Reyndar er orðið smá vesen með rými því hann er orðinn 

of stór. Það þarf að dreifa hverju stigi út um allan skólann. Hver árgangur nær 

ekki endilega að vera saman. Byggingin er eiginlega bara orðin of lítil. 

Það hefur þó ekki áhrif á 1. bekk en samkvæmt kennurum árgangsins er hinn fullkomni fjöldi 

nemenda þar saman kominn, samtals 54 nemendur. Skólastofan er einstaklega vel skipulögð 
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en Hildur sjálf tók þátt í skipulagningu hennar þegar hún var sett upp fyrir um áratug síðan. 

Aðspurð segist hún því ekki vilja breyta neinu í uppbyggingu skólastofunnar. Út frá því er 

Hildur spurð út í hvað henni finnist mikilvægast að hafa í huga þegar hún skipuleggur 

skólastofuna. 

Það er að hafa hlutina myndræna. Og hafa gott skipulag. Og hafa það þannig að 

börnin eru sjálfbjarga og að þau geti sótt sér allt það sem þau þurfa á að halda.  

Svar Hildar finnst mér ríma afar vel við mína upplifun af skólastofunni úr 

vettvangsheimsókunum. Myndir, listaverk og ýmiss konar skraut hangir á víð og dreif 

um rýmið sem gerir það sérstaklega hlýlegt og persónulegt. Ég tók eftir að nemendur 

nýttu sér mikið myndrænt skipulag dagsins og litu oft á töfluna á sínu heimasvæði til að 

sjá hvað væri næst á dagskrá. Allt í skólastofunni er í hæð nemendanna og þeir þurfa 

því ekki hjálp kennarans til að ná í gögn sem þeir þurfa. Ég tók fljótlega eftir því að í 

rýminu var aragrúi af gögnum og efnivið og ég forvitnaðist um hvort það væri allt nýtt í 

kennslunni. 

Mér finnst gögn og búnaður miklu betur nýttur í opnu rými. Við skiptumst á að 

nota gögn hjá hver annarri og þá um leið verður kennslan fjölbreyttari. Í 

hefðbundnum stofum er maður svo mikið með sitt dót og er fastur með það. Hér 

er ótrúlegt safn af alls konar dóti og við erum duglegar að skiptast á og samnýta 

dót.  

Í vettvangsheimsóknum mínum í Hæðaskóla fylgdist ég með kennurum nýta ólík gögn 

og búnað í kennslu sinni. Einn samkennari Hildar kynnti fyrir mér sérstaka kubba sem 

hún hafði keypt erlendis og leyfði hinum kennurum í rýminu að prófa sig áfram með í 

stærðfræðikennslu. Nemendum og kennurum fannst nýjungin afar spennandi og 

skemmtileg, hún braut upp kennsluna á sinn hátt.  

4.1.3 Skipulagning kennslu og teymiskennsla 

Í vettvangsheimsóknum mínum sá ég fljótlega að Hildur er afar reyndur kennari og var 

yfirveguð í kennslu. Kennslustundirnar voru greinilega vel skipulagðar og gengu einstaklega 

vel fyrir sig. Aðspurð hvað henni finnst mikilvægast að hafa í huga þegar hún skipuleggur 

kennslustundirnar svarar hún: 
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Bara að hafa allt mjög skipulagt. Og að allt sé tilbúið. Þegar þau eru svona 

lítil þá er svo mikilvægt að hafa allt tilbúið. Mér finnst maður þurfa að 

skipuleggja alla vinnu miklu meira þegar þau eru svona lítil. Öll vinnan þarf 

að vera tilbúin áður en börnin koma. Það má í rauninni ekki vera neitt los af 

því þá eru þau bara farin. 

Í rýminu eru þrír kennarar sem vinna saman. Þetta er fyrsta árið sem þær vinna saman en 

Hildur segir að teymiskennslan gangi vel. 

Við erum alltaf með fasta tíma þar sem við erum að vinna með 

stuðningsfulltrúum og sérkennurum. Og svo eru fastir tímar þar sem við erum 

bara þrjár að undirbúa vikuna. Svo í rauninni erum við bara alltaf hér saman eftir 

kennslu á hverjum degi.  

Hildur er hokin af reynslu í teymiskennslu og hefur unnið í mörgum ólíkum teymum frá 

því hún hóf starfsferil sinn. Hún segir að góð samvinna skipti höfuðmáli og þá gengur 

teymiskennslan best með fólki sem er líka í þessu af heilum hug. Aðspurð út í hvað 

henni finnist mikilvægt að hafa í huga þegar unnið er í teymum svarar hún að fyrst og 

fremst sé mikilvægt að hlusta hver á annan. Í teymum skiptir máli að allir taki þátt og 

leggi eitthvað af mörkum. Eins þurfa einstaklingar að vera tilbúnir að gefa eftir. Með 

þetta að leiðarljósi ætti teymiskennsla að ganga smurð fyrir sig að sögn Hildar, líkt og 

ég sá að hún gerir með samkennurum hennar. 

4.1.4 Kennsluaðferðir 

Í vettvangsheimsóknum mínum í Hæðaskóla varð ég fljótt hrifin af fjölbreytninni sem ég varð 

vitni að. Kennslustundirnar voru allar ólíkar og því ekki skrýtið að Hildur játaði því að henni 

finnist skipta máli að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu sinni. Hildur á í erfiðleikum 

með að nefna með heiti hvaða kennsluaðferðir hún notar mest en segir að fjölbreytnin sé í 

fyrirrúmi: 

Það er í rauninni mjög misjafnt hvaða kennsluaðferðir ég nota. Ég legg mikið upp 

úr því að sýna þeim allt fyrst, fara yfir með þeim. Geri það nokkrum sinnum og 

svo reyni ég að láta þau gera sjálf. Ég legg mikið upp úr því að þau verði sjálfstæð 

í sinni vinnu. Það er það sem ég reyni að kenna þeim þennan fyrsta vetur.  
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Hildur sagðist aldrei nota beina kennslu í opna rýminu en bætir við að hún myndi líklega nota 

töfluna meira ef hún væri að kenna í hefðbundinni stofu. Rýmið bjóði meira upp á að láta 

nemendur vinna saman í hópum og hjálpa hver öðrum. Hópvinna er í hávegum höfð í rýminu 

en nemendur fá gjarnan að velja á milli viðfangsefna og þá vinna saman í litlum hópum. 

Hringekja er svo ein leið kennaranna til að blanda saman bekkjunum þremur en þá mega 

nemendur velja sér stöð og vinna þá með nemendum úr hinum hópunum. Hringekjan er í 

miklu uppáhaldi hjá nemendum enda býður hún upp á fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni.  

4.1.5 Þróun rýmisins 

Þróun opna rýmisins í Hæðaskóla er afar áhugaverð. Hildur segir mér sögu rýmisins en hún 

hefur sjálf verið partur af þessari þróun, bæði sem nemandi og síðar kennari. Fyrir um 50 

árum síðan, uppúr 1970, var rýmið nýtt sem opin skólastofa en á þeim tíma var 

hugmyndafræðin um opinn skóla að ryðja sér til rúms hér á landi segir hún.  

Rýmið er ekki byggt sem opin skólastofa. Það byrjaði samt fyrir einhverjum 50 

árum þegar 1. bekkur var hér en svo var þessu breytt aftur fyrir löngu síðan. 

Þetta varð svo bókasafn á tímabili. En svo varð þetta aftur kennslustofa fyrir um 

13 árum síðan.  

Hildur var sjálf nemandi í 6 ára bekk í Hæðaskóla fyrir um 50 árum síðan, eins og fyrr segir, 

og kynntist þá opinni skólastofu í fyrsta skiptið. Hún varð svo aftur viðloðandi þróun rýmisins 

mörgum árum síðar þegar hún hóf störf sem kennari við skólann. Þá fékk hún tækifæri til að 

koma aftur í skólann og skipuleggja rýmið upp á nýtt sem opna skólastofu. Það fannst Hildi 

spennandi verkefni og hefur rýmið verið í stöðugri þróun síðan þá. Kennararnir hafa til að 

mynda farið í aðra sambærilega skóla og skoðað skipulag þeirra í opnum rýmum til að fá 

hugmyndir.  

4.1.6 Hávaði 

Í vettvangsheimsóknum mínum í Hæðaskóla fylgdist ég sérstaklega með hvort og þá hversu 

mikill hávaði væri í rýminu en ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á það að hávaði er helsta 

áskorun opinna skólastofa. Hávaðinn var minni en ég bjóst við en áður en ég kom á vettvang 

taldi ég öruggt að mikill hávaði myndi vera þegar 54 nemendur í 1. bekk koma saman. 

Nemendur voru nokkuð hljóðlátir, aftur á móti skrifaði ég í rannsóknardagbókina að 
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nemendur væru þó á frekar miklu ráfi í kennslustundunum. Aðspurð út í hávaðann í rýminu 

svarar Hildur að hávaðinn sé ekkert sem valdi henni eða nemendunum truflun: 

Það myndast stundum hávaði í rýminu, já. En ekkert sem truflar finnst mér. Af því 

mér finnst það bara eðlilegt að það sé smá hávaði þegar næstum 60 sex ára börn 

eru að vinna á sama tíma. 

Mér lék forvitni á að vita hvort Hildur og samkennarar hennar geri eitthvað til að 

minnka þann hávaða sem myndast. Hildur segir að lokaða kennslustofan sem þau eru 

með frammi á gangi hafi líklega mikil áhrif á að það myndist ekki mikill hávaði í opna 

rýminu. Oftast er það svo að einn bekkurinn hefur stofuna útaf fyrir sig og þá eru í 

rauninni aldrei fleiri en 36 nemendur í rýminu í einu. Hildur segir svo hávaðann þó vera 

mismunandi milli ára og árganga. Eitt árið hafi rúmlega 100 nemendur verið í 

árgangnum og segir Hildur það hafi verið allt öðruvísi og miklu þyngra, að það hafi 

eiginlega verið allt of mikið. Henni finnst að fjöldi nemenda í 1. bekk í ár sé hæfilegur 

og því nái kennararnir að stjórna hávaðanum nokkuð vel. Í vettvangsheimsóknum 

mínum tók ég eftir heyrnarskjólum sem voru í boði fyrir nemendur. Hildur segir að 

nemendur megi alltaf grípa í þau ef þeim finnist hávaði vera mikill. 

4.1.7 Skóladagur í opinni skólastofu 

Í vettvangsheimsóknum mínum fylgdist ég með fjórum kennslustundum í Hæðaskóla og var 

skóladagurinn bæði fjölbreyttur og nemendur að takast á við ólík viðfangsefni. Ég komst að 

því að haldið er í ákveðið fast skipulag sem nemendur fylgja á hverjum degi. Nemendur byrja 

og enda allar kennslustundir á því að fara í sinn heimakrók hjá sínum umsjónarkennara. Þar 

fer kennarinn yfir hvað á að gera þann daginn og í lok dagsins er farið yfir hvernig gekk. 

Heimakrókurinn gegnir greinilega mikilvægu hlutverki:  

Í heimakrók hef ég allt myndrænt. Þar legg ég allt inn að morgni og þá vita þau 

alveg hvað er planið þann daginn. Og eins ef ég þarf að sýna þeim einhver 

verkefni eða útskýra eitthvað þá geri ég það alltaf í heimakróknum. 

Í vettvangsheimsóknum mínum varð ég þess vör að heimakrókurinn var notaður mikið. Þar 

var farið yfir viðfangsefni með nemendum, kennslustundir dregnar saman, kennari las fyrir 

nemendur og nemendur fengu tækifæri á að tjá sig um daginn og veginn. Þær kennslustundir 
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sem ég fylgdist með voru afar ólíkar. Í tveimur af þeim stýrði kennarinn alfarið og nemendur 

sátu í sínum sætum og gerðu verkefni. Í hinum tveimur kennslustundunum var val nemenda í 

fyrirrúmi. Nemendur fengu að velja á milli verkefna sem í boði voru og eins fengu þeir að 

velja sér stað til að vinna verkefnin. Það valverkefni sem nemendur eru vinna að kallast 

Læsisfimman.  

Núna erum við að vinna með valverkefni sem kallast Læsisfimman. Þá eru fimm 

verkefni í boði yfir fimm daga og þau fá að velja eitt á dag. Verkefnin eru 

hljóðlestur, vinalestur, hlusta á sögur, ritun og orðavinna. Þau verða að klára öll 

fimm verkefnin í vikunni en fá að velja í hvaða röð þau vilja gera það.  

Nemendum fannst verkefnið afar skemmtilegt og það var greinilegt að þeim fannst 

spennandi að hafa áhrif á hvað þau gerðu í tímanum. Eins og fram kom að ofan er 

hringekja inni í stundaskránni suma dagana og fá þá nemendur einnig að velja sér 

verkefni og þá blandast árangurinn saman. Í vettvangsheimsóknum mínum tók ég eftir 

því að rýmið var nýtt til hins ýtrasta. Nemendur fengu að nýta sér hina ýmsu króka og 

kima til að vinna í verkefnum. Bekkjunum er skipt upp í þrjú svæði, opna rýminu er 

skipt í tvennt og svo er lokaða skólastofan þriðja svæðið. Í hverri viku skipta 

umsjónarbekkirnir svo um svæði og þar af leiðandi fá nemendur reglulega ólíka 

námsaðstöðu.  

4.2 Fjallaskóli 

Fjallaskóli hóf starfsemi sína nýlega og er hluti af skólanum enn í byggingu. Í skólanum er 

kennsla frá 1. til 6. bekk en með nýrri viðbyggingu mun hann rúma nemendur frá 1. og upp í 

10. bekk. Allir nemendur skólans eru í opnum rýmum, en skólinn er byggður út frá 

hugmyndafræðinni um opinn skóla. Verkefnamiðað nám og samþætting námsgreina eru 

einkennandi fyrir stefnu skólans. Fjallaskóli varð fyrir valinu í þessa rannsókn vegna þess að 

hann er byggður sem opinn skóli og er að stíga sín fyrstu skref í þá átt. Í Fjallaskóla beindi ég 

sjónum mínum að kennslu í 5. bekk og ræddi við Jóhönnu sem er annar af þeim tveimur 

kennurum sem eru umsjónarkennarar og eru þeir einnig í teymiskennslu. Hún hefur starfað 

sem kennari í rúm fimmtán ár en er á sínu fyrsta starfsári í Fjallaskóla.  
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4.2.1 Afhverju opin skólastofa? 

Jóhanna hefur starfað í opinni skólastofu í rúmt ár og segir upplifun sína hingað til vera mjög 

góða en hún getur vel mælt með því við aðra kennara að kenna í opinni skólastofu.  Hún 

valdi að starfa í þessum skóla vegna búsetu en ekki sérstaklega vegna þess að skólinn var 

byggður sem opinn skóli. Hún var þó ekki alveg viss um hvað henni fyndist um þessar 

óhefðbundnu kennslustofur í fyrstu: 

Ég skal alveg taka það fram að ég svitnaði alveg fyrst. Ég var bara: „Hvað er ég að 

gera hérna?“ Það er líka bara af því að maður er svo vanafastur. En þegar ég var 

lent og búin að átta mig betur og farin af stað þá er þetta í raun bara miklu betra.  

Jóhanna hefur áður kennt í tveimur skólum þar sem voru hefðbundnar skólastofur. Hún 

nefnir að það sé talsverður munur á að kenna í svona opnu rými en munurinn liggi ekki síst í 

því hvernig kennslan er skipulögð: 

  Munurinn á þessum skóla er kannski ekki endilega bara rýmin heldur finnst mér 

rosa mikill munur á hvernig maður kennir. Þú getur leikið þér meira með 

námsefnið og við höfum meira svigrúm. Síðasti skólinn sem ég var í var miklu 

meira bara á bókina, þú kenndir þessa bók og svo þessa bók og svo tókstu próf. 

Það var miklu meiri keyrsla á öllu. Þá var ég bara ein með 24 nemendur og 

engan stuðning og bara ein í mínu. Við unnum alveg saman í einhverjum 

teymum þar en hérna er þetta svo mikil samkennsla. Þú deilir svo miklu meira 

álaginu og öllu, öllum tölvusamskiptum við foreldra, öllu áreitinu í bekknum. Ég 

mæli með þessu, allan daginn. 

Hún bendir á að opin skólastofa henti henni mjög vel eins og er, en segir að það geti 

kannski breyst þegar nemendahópurinn stækki. Nemendahópurinn sé nokkuð krefjandi 

en hún segir að teymiskennslan hafi jákvæð áhrif á agastjórnun. Þegar ég spyr Jóhönnu 

hvort hún hafi kynnt sér hugmyndafræðina um opinn skóla svarar hún því neitandi.  

4.2.2 Skipulag skólans og skólastofunnar 

Líkt og kom fram hér að ofan er skólinn enn í byggingu og því margt sem mun breytast á 

næstu misserum. Jóhanna er afar sátt með skipulag skólans og leynir því ekki að hún er 

spennt fyrir að framkvæmdum ljúki og skólinn verði fullkláraður. Í ljósi þess að Jóhanna hóf 

störf í skólanum svo snemma í byggingarferlinu fékk hún að hafa áhrif á hvernig skólastofan 
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var skipulögð. Aðspurð um hvað henni fannst mikilvægast að hafa í huga þegar hún 

skipuleggur skólastofuna segir hún að það sé mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir 

nemendahópinn: 

Við fengum og fáum alveg að ráða skipulagningu skólastofunnar og við erum 

alltaf að þróa okkur. Bara „já, þetta gengur ekki, alltof mikil læti hér“. Við þurfum 

að hafa góða yfirsýn yfir hópinn og skipuleggjum skólastofuna með það í huga. 

Að við getum fylgst með öllum í einu. 

Inn af opna rýminu eru þrjú lítil lokuð rými. Í vettvangsheimsóknum mínum tók ég eftir 

að kennararnir tveir nýttu þau gjarnan til að geta skipt nemendum í smærri hópa. 

Jóhanna segist grípa til þess að nota lokuðu rýmin þegar það eru ekki allir nemendur á 

sama stað í námsefninu. Þá þykir henni gott að taka nemendur afsíðis og hafa þá útaf 

fyrir sig:  

Þessi litlu rými finnst mér gott að hafa inn af stóra opna rýminu. Þau finnst mér 

skipta rosalega miklu máli. Segjum eins og í stærðfræði, þar eru lotur og það er 

meira á bókina. Við erum með nokkuð slakan námshóp en við getum fylgt þeim 

eftir í þessum litlu stofum. Það er svo gott að geta farið með þennan hóp inn í 

litla rýmið og hjálpað þeim að klára sitt á sínum hraða. 

Ég tók eftir því í vettvangsheimsóknum mínum að nemendur voru ekki fastir við 

eitthvað ákveðið borð heldur fengu frjálsar hendur um hvar þeir sætu. Jóhanna segir 

að þau ráði oft hvar þau sitji en stundum raða þær nemendum á borð en breyta þá 

reglulega uppröðun borðanna. Hún bætir við að þær séu enn að reyna að finna út hvað 

henti best fyrir nemendahópinn og skólastofuna.  

4.2.3 Skipulagning kennslu og teymiskennsla 

Jóhanna segir að hún og samkennari hennar skipuleggi alla kennsluna saman. Henni finnst 

mikilvægt að skipuleggja hvern hluta kennslustundarinnar vel og vita hvert sitt hlutverk er og 

hvert hlutverk nemendanna er. Jóhanna hefur einhverja reynslu af því að vinna í teymum en 

segist aldrei áður hafa unnið í svona náinni teymiskennslu. Hún segir að teymiskennslan 

gangi vel. 
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Við erum sem sagt tvær með umsjón yfir þessum hóp. Og við undirbúum allt 

saman. Það er kannski svona eitt og eitt sem er svona: „Hey þú tekur þetta og ég 

þetta“. En heilt yfir undirbúum við okkur saman. Við gerum svona vikuplan og 

vitum þá að við ætlum að vinna þessar blaðsíður þessa viku og svona skilurðu. 

Það auðveldar rosalega mikið finnst mér að hafa svona yfirsýn. 

Aðspurð um hvað sé mikilvægast að hafa í huga þegar unnið er í teymi með öðrum svarar 

hún að lykilatriðin séu að vera jákvæður og samvinnufús. Hún bætir við að alltaf muni koma 

upp einhverjar áskoranir í teymiskennslu en það sem skipti máli í samvinnu sé að vera 

tilbúinn að leysa þau vandamál sem koma upp í sameiningu. Helstu áskoranirnar sem hún 

nefnir eru í sambandi við skipulag kennslunnar sem hún telur einnig vera það erfiðasta sem 

felist í kennarastarfinu. Jóhanna er á sínu fyrsta kennsluári í Fjallaskóla, eins og fyrr segir, og 

er því enn að læra inn á nemendahópinn, samkennara sinn og rýmið sjálft.   

4.2.4 Kennsluaðferðir 

Í þeim kennslustundum sem ég fylgdist með í Fjallaskóla notuðu kennararnir fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Ég varð vitni að lausnaleitarnámi, efniskönnun í vinnuhópum og verklegum 

æfingum í vettvangsheimsóknum mínum. Þegar ég spyr Jóhönnu hvaða kennsluaðferðir hún 

noti mest segir hún erfitt að nefna einhverjar sérstakar kennsluaðferðir. Hún tekur fram að 

skólinn leggi áherslu á verkefnamiðað nám og reynir hún að nota kennsluaðferðir sem byggja 

á þeirri hugmynd. Jóhanna segir að það skipti miklu máli að hafa fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og bætir við að hún prófi sig áfram með að blanda þeim saman:  

Eins og til dæmis með lesskilning sem er jú svo mikilvægur. Mér finnst mjög 

gaman að vinna með hann og tjáningu. Ég læt þau lesa sögu og skipti þeim svo í 

tveggja til þriggja manna hópa og svo leika þau sína túlkun í framhaldi af sögunni. 

Svo fá þau 15 mínútur til að æfa sig og koma svo inn í heimakrók og sýna hinum 

krökkunum. Allir eru með hlutverk en misjafnlega stór. Þau eru rosalega spennt 

fyrir þessu. 

Jóhanna útskýrir fyrir mér nokkrar kennsluaðferðir sem hún notar mikið í kennslu. Hún 

nefnir ekki heitið á kennsluaðferðunum en gerir þeim skil með góðum útskýringum. 

Samkvæmt þeim er hópvinna í hávegum höfð en nemendur vinna mikið í pörum. Einnig 

notar hún ýmsa námsleiki og leikræna tjáningu.  
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4.2.5 Þróun rýmisins 

Mikil þróun hefur orðið á rýminu strax á fyrsta starfsári skólans. Í fyrstu voru 5. og 6. bekkur 

saman í þessu rými en þegar tækifæri gafst var árgangnum skipt upp. Jóhanna segir það hafa 

verið mjög krefjandi að kenna tveimur árgöngum í sama rými á sama tíma. Hún segir að litlu 

lokuðu rýmin hafi verið notuð sérstaklega mikið þá. Í dag eru 24 nemendur í 5. bekk með tvo 

umsjónarkennara en gert er ráð fyrir 60 nemendum í þessu rými. Í rannsóknardagbók mína 

skrifaði ég: „Stofan er mjög stór og hér er mikið pláss sem hægt væri að nýta. Nemendur eru 

frekar fáir í samanburði við hina tvo skólana og andrúmsloftið því afar afslappað. Á næstu 

árum mun fjöldinn aukast og kennslan verður því væntanlega meira krefjandi.“ Ég spyr 

Jóhönnu hvernig hún sjái þessa þróun fyrir sér: 

Sko, mér finnst rosa gott að þetta hafi farið rólega af stað. Því fleiri nemendur, 

því meiri aga þarftu að hafa. Því fleiri nemendur, því meira skipulag þarftu að 

hafa. Þannig að ef þú þróar þig svona hægt og rólega lærirðu jafnt og þétt á þetta 

allt saman. Finnst það allavega gott í staðinn fyrir að fjölga bara allt í einu kviss 

bass búmm upp í 60 nemendur. Það væri of mikið. Það er allvega gott að ákveðin 

aðlögun fyrir okkur kennarana er að eiga sér stað núna. 

Jóhanna bætir við að þessi aðlögun sé ekkert síðri fyrir krakkana sem hafa verið í 

hefðbundnum skólastofum áður. Það eru flestir að læra inn á þessi opnu rými og því 

gott að hafa rólegt andrúmsloft á meðan svo er. 

4.2.6 Hávaði 

Í vettvangsheimsóknum mínum í Fjallaskóla punktaði ég eftirfarandi hjá mér í 

rannsóknardagbókina mína: „Rýmið er frekar stórt og mikið og nemendurnir ekki margir. Ég 

hef ekki orðið vör við hávaða og þrátt fyrir eitthvað ráf á nemendum truflar það ekki 

kennsluna.“ Jóhanna heldur því fram að ef kennslan sé vel skipulögð þá verði hávaðinn í 

rýminu ekki mikill: 

Því hnitmiðaðra sem námið er því betra er það. Ég finn að ef maður er vel 

skipulagður þá er hávaðinn minni. Ef fyrirmælin eru skýr og maður er búinn að 

undirbúa þau vel fyrir verkefnavinnuna. En þetta er samt rosalega misjafnt bara. Í 
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tímum þar sem þau eru bara að vinna í bókinni, þá er miklu rólegra. En um leið 

og við erum að vinna t.d. í hópvinnu þá er flöktið orðið meira. 

Nemendahópurinn er frekar fámennur eins og fyrr segir og segir Jóhanna að með 

fjölgun nemenda verði það enn mikilvægara að skipuleggja kennslustundirnar mjög vel 

svo hávaði verði ekki vandamál. Einnig nefndi hún að tæki á borð við heyrnarskjól væri 

eitthvað sem kennarar myndu hugsa sér að nota meira á næstu árum.  

4.2.7 Skóladagur í opinni skólastofu 

Í vettvangsheimsóknum mínum fylgdist ég með þremur kennslustundum í Fjallaskóla. Ég sá 

að skóladagurinn er nokkuð fjölbreyttur og nemendur takast á við ólík viðfangsefni. 

Nemendahópurinn byrjar allar kennslustundir í heimakrók. Þar fara kennararnir yfir 

viðfangsefni kennslustundarinnar og skipta nemendum í hópa. Eftir að innlögn kennara lauk 

voru nemendur snöggir að fara á sína staði og greinilegt var að þeir voru meðvitaðir um 

hvert þeirra hlutverk væri. Ég spurði Jóhönnu hvort að nemendur hefðu tækifæri til að velja 

viðfangsefni eða hafa áhrif á það hvaða viðfangsefni væru í boði. 

Nei, við erum ekki með neins konar valkerfi. Þau hafa ekki heldur áhrif á 

viðfangsefnin eins og er. Aftur á móti reynum við okkar besta að hafa 

viðfangsefnin fjölbreytt og vonumst þá til að koma til móts við alla. Við erum 

stundum með svona stöðvavinnu þar sem eru mismunandi stöðvar og þau fá að 

velja á milli. 

Þrátt fyrir að ég fylgdist aðeins með þremur kennslustundum var greinilegt að 

fjölbreytnin var í fyrirrúmi, líkt og Jóhanna nefnir. Kennararnir notuðu fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, ólík námsgögn og gáfu nemendum kost á að læra á þeim stað í rýminu 

sem þeim hentaði.  

4.3 Fjöruskóli 

Fjöruskóli hefur verið starfræktur síðan snemma á þessari öld. Í skólanum eru hátt í 300 

nemendur frá 1. til 10. bekkjar. Fjöruskóli er byggður sem opinn skóli og hefur því ágætis 

reynslu á því sviði. Fjöruskóli varð fyrir valinu í þessa rannsókn vegna þess að hann er 

byggður sem opinn skóli en stefna hans byggir á ýmsum þáttum sem einkenna opinn skóla. 

Auk þess hefur skólinn getið sér gott orð fyrir að sinna nýsköpun í kennslu. Þrátt fyrir að 
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byggingin sé með opin kennslurými hafa rýmin tekið breytingum á unglingastigi með 

árunum. Þar hafa verið settir upp veggir og skilrúm til að stúka af hefðbundnar 

kennslustofur. Upphaflega hafði ég ætlað að fylgjast með kennslu í 4. bekk en vegna 

breytinganna á unglingastigi þótti mér áhugavert að bæta 10. bekk við. Ég ræddi þess vegna 

bæði við kennara í  4. og 10. bekk. Mig langaði að skyggnast inn í ástæður breytinganna. 

Þessi undirkafli verður því frábrugðinn hinum tveimur að því leyti að tvö viðtöl verða fléttuð 

saman, annars vegar viðtal við Bryndísi sem kennir í 10. bekk og hins vegar viðtal við 

Berglindi sem kennir í 4. bekk. Bryndís hefur starfað í skólanum í 15 ár en Berglind er á sínu 

öðru ári starfsári sem kennari og hefur frá upphafi starfað í Fjöruskóla. Berglind er að sækja 

leyfisbréf sitt til kennslu en hún er á lokaári sínu í fimm ára kennaranámi. 

4.3.1 Af hverju opin skólastofa? 

Bryndís og Berglind höfðu ólíkar sögur að segja um hvers vegna þær völdu að starfa í opinni 

skólastofu eða opnu rými. Berglind segir að opnu rýmin hefðu ekki dregið hana að skólanum 

og hún hugsaði í rauninni ekkert út í það þegar hún sótti um í skólanum á sínum tíma. 

Berglind sér alls ekki eftir því að hafa byrjað að starfa í opinni skólastofu og dregur í efa að 

hún skipti yfir í kennslu í hefðbundnu rými í bráð:  

Mér finnst ég stundum núna vera að kenna í hefðbundinni skólastofu, sem sagt 

þegar ég er í litlu stofunni að kenna. Og það hefur alveg ákveðna kosti. En mér 

finnst miklu skemmtilegra í opna rýminu, til dæmis teymiskennslan. Þó það séu 

miklu fleiri krakkar saman þá finnst mér það skemmtilegra, að geta unnið með 

öðrum kennara í sama rými. Og haft þá fleiri möguleika hvað maður er að gera. 

Þannig að tilhugsunin um lokaða skólastofu heillar mig ekkert mikið sko. 

Bryndís hefur aðra sögu að segja um ástæðu þess að hún ákvað að hefja störf í opinni 

skólastofu. Hún skoðaði bæði hefðbundna skóla og opna skóla og var lengi að ákveða 

hvorum skólanum hún vildi fremur kenna í. Hún valdi að lokum að starfa í Fjöruskóla 

fyrst og fremst vegna þess að skólinn var nýlegur og henni fannst spennandi áskorun 

að takast á við kennslu í opnum rýmum: 

Ég hafði alveg val, það er alltaf hægt að finna vinnu alls staðar einhvern veginn 

sem kennari. Og ég valdi svo þennan kost bæði af því að skólinn var nýr eða 

nýlegur, það fannst mér ótrúlega spennandi. Og svo vegna þess að hér voru opin 
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rými og mér fannst það áskorun. En ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Bara 

ekkert sko.  

Bæði Berglind og Bryndís mæla hiklaust með því að starfa í opinni skólastofu. Berglind 

segir: 

Ég held að allir ættu að prófa það einhvern tímann. Það er ekki víst að það henti 

öllum, alveg örugglega ekki. En ég held að það sé mjög góð reynsla. Ég held að 

maður fái allt aðra upplifun heldur en í lokaðri stofu. 

Bryndís tekur undir orð Berglindar og segir að ef kennarar eigi kost á því að breyta til og 

prófa þá er kennsla í opnum skólastofum góð viðbót í reynslubankann:  

Ég myndi klárlega mæla með þessu. Ég sé ekki eftir þessari reynslu. Guð minn 

góður sko! Ég gæti ekki hugsað mér að fara núna að kenna í einhverjum skóla þar 

sem ég væri bara ein í skólastofu. Ég væri kannski bara að kenna einhverjum bekk 

og kennarinn sem væri að kenna bekknum á móti mér langaði ekki í samstarf. Ég 

bara myndi veslast upp. Því þetta er ótrúlega mikið álagsstarf og bara hark oft á 

tíðum. Og mikið svona tilfinningalegt álag og svoleiðis. Og að geta ekki átt 

þennan díalóg við næsta mann er bara ótrúlega erfitt. Eða allvega myndi ég ekki 

vilja fara til baka − eða bara ekki vilja prófa neitt annað. Ég er alveg handviss um 

það. Það er líka bara þetta, að koma fram á svæði, maður sér kennarana og bara 

„Hæ hvað segiru? Er ekki allt í góðu hér?“ Labbar inn á næsta svæði. Þú veist, 

þetta er ekki svona niðurnjörfað. Maður er ekki einn, alls ekki. Hef aldrei upplifað 

mig þannig.  

Ég forvitnast um hvort Berglind og Bryndís hafi kynnt sér hugmyndafræðina um opinn 

skóla. Þær svara því báðar neitandi. Bryndís talar um reynslu sína af sinni skólagöngu 

og í kennaranáminu. 

Það var mjög takmarkað sem ég lærði um þetta í Kennó á sínum tíma. Ég bara 

man ekki eftir því sko. Mér fannst margt í náminu hugsað út frá því að hver 

kennari átti sína stofu, með sitt kennaraborð og börnin kæmu bara og væru þar. 

Þannig var nú hugmyndafræðin og þannig var til dæmis skólagangan mín og þá 
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ímyndar maður sér alltaf bara það. En það var svo klárlega ekki það sem ég fór út 

í. 

Berglind tekur í svipaðan streng en hún er að ljúka meistaranámi sínu í 

grunnskólakennarafræðum. Hún minnist á að hugmyndafræðin um opinn skóla hafi 

ekki verið kynnt neitt sérstaklega í kennaranáminu. „Það hefur bara verið rætt um það 

að í sumum skólum séu opin rými. Og kennararnir í náminu tala alltaf vel um það finnst 

mér.“ Berglind minnist aftur á hvað það er góð reynsla fyrir byrjendur í kennslu að 

starfa í opinni skólastofu en líkt og Bryndís ólst hún upp í hefðbundnum 

kennslustofum.  

4.3.2 Skipulag skólans og skólastofunnar 

Líkt og áður hefur komið fram er Fjöruskóli byggður sem opinn skóli og starfar að 

mestu leyti undir þeirri hugmyndafræði, en þar er lögð áhersla á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, teymiskennslu og sjálfstæði nemenda í námi. Skólinn hefur verið 

starfræktur í hálfan annan áratug og því margt breyst síðan skólinn opnaði fyrst. Bæði 

Berglind og Bryndís minnast á það að skólinn sé nánast sprunginn því að 

nemendafjöldinn hafi vaxið en húsnæðið ekki með. Aðspurð um skipulag skólans segir 

Berglind, sem kennir í 4. bekk,  að opnu rýmin auðveldi að einhverju leyti að koma 

öllum nemendunum fyrir. Bryndís, sem kennir í 10. bekk, hefur svipaða sögu að segja: 

Ég finn og sé þegar ég kem inn í aðra skóla bara: „Já þetta mætti nú betur fara hjá 

okkur.“ Eins og á sínum tíma þegar þessi skóli var byggður var hugsunin til dæmis 

sú að öll heimilisfræðikennsla ætti að fara fram á svæðum. Og það er rosalega 

falleg hugmyndafræði og allt það, að hafa heimilisfræðikennsluna svona nálægt. 

En það var svo bara útfærsla sem gekk ekki upp. Þar sem fjöldi nemenda gefur 

bara ekki kost á því. 

Bryndís bætir við að þó svo að rýmin séu kannski orðin of lítil þá reyni kennarar alltaf 

að halda í sína sérstöðu og sérstaklega varðandi skipulagningu skólastofanna. Nýlega 

varð mikil breyting á unglingastigi skólans þegar veggir voru settir upp í opna rýminu og 

nýjar lokaðar skólastofur voru búnar til:  

Við erum enn að reyna að halda í okkar sérstöðu þrátt fyrir breytingarnar. Við 

kennararnir erum til dæmis ekki með okkar eigin stofu. Við kennararnir ferðumst 
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á milli stofa og krakkarnir eiga sína umsjónarstofu. Við erum sem sagt að reyna 

aðeins að halda í það gamla. Að kennarinn er færanlegur en krakkarnir á sínum 

stað. 

Í vettvangsheimsóknum mínum skoðaði ég nýju kennslustofurnar á unglingastigi sem 

voru stúkaðar af í opna rýminu. Þær eru nokkuð einkennilegar í laginu vegna þess að 

opna rýmið er ekki hannað með það í huga að því væri skipt niður í smærri einingar. 

Uppsetning skólastofanna á unglingastigi er ekki sérstaklega góð að mati Bryndísar: 

Þetta eru náttúrulega ekki mjög praktískar stofur. Við erum með eina stofu sem 

er rosalega löng og mjó. Það gefur augaleið að þeir sem eru aftast sjá ekki neitt á 

töfluna. Þannig að við erum oft að reyna að tvískipta þeim hópi. Það er svolítið 

erfitt að miða þetta við einhvern annan opinn skóla, sem hvarf til baka, því 

húsnæðið gaf okkur ekki annan möguleika nema að gera þetta svona. Og ef við 

hefðum fengið að ráða í draumaheimi þá hefði þetta ekki verið útfært svona. 

Þannig ég myndi ekki segja að stofurnar væru góðar. 

Skólastofan hennar Berglindar er hins vegar allt öðruvísi en þær á unglingastigi. Rýmið 

er stórt og opið og því er skipt í tvennt með lokaðri kennslustofu. Rýmið samnýta tveir 

árgangar, 3. og 4. bekkur. Berglind er að stíga sín fyrstu skref í kennslu og hefur þar af 

leiðandi takmarkaða reynslu af því að skipuleggja skólastofur. 

Mér finnst persónulega mjög erfitt að skipuleggja þetta rými. Því maður þarf að 

hafa bæði í huga að maður er með sinn umsjónarhóp og svo eru líka stundum 

tveir umsjónarhópar saman. Mér finnst erfitt að finna út hvaða uppröðun hentar 

best.  

Í rannsóknardagbókina mína skrifaði ég: „Skólastofan er byggð upp á frekar 

hefðbundinn hátt. Þar eru tvö og tvö borð saman og snúa öll í sömu átt, þangað sem 

kennararnir standa. Skipulagningin í lokuðu kennslustofunni er á þann hátt að borðin 

eru í U.“  Berglind segir að hún reyni að breyta skipulagningu skólastofunnar eftir 

þörfum en að henni líki nokkuð vel við þetta hefðbundna skipulag á borðum og stólum. 
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4.3.3 Skipulagning kennslu og teymisvinna 

Í vettvangsheimsókn minni í Fjöruskóla  punktaði ég hjá mér í rannsóknardagbókina: 

„Kennslustundin er mjög vel skipulögð. Kennararnir þekkja sín hlutverk. Nemendur vita sín 

hlutverk. Enginn er óviss eða er á ráfi.“ Það kom bersýnilega í ljós í heimsóknum mínum að 

kennararnir í 4. bekk voru með vel skipulagðar kennslustundir. Það rímaði vel við svör 

Berglindar þegar hún var spurð um hvað henni þykir mikilvægast að hafa í huga í sambandi 

við undirbúning kennslunnar. 

Maður þarf náttúrulega að pæla í öllum krökkunum. Þú veist, hver ræður við 

hvað og hvort viðfangsefnið sé við hæfi. Það finnst mér vera númer 1, 2 og 3. 

Síðan þarf maður náttúrulega að pæla, því við erum á opnu svæði, að ef maður 

er til dæmis að fara að sýna mynd eða eitthvað svoleiðis. Þá þarf maður að pæla í 

hvað hinn bekkurinn [3. bekkur] í rýminu er að gera upp á að maður sé ekki að 

trufla. Svo þarf maður bara að vera með á hreinu hvað maður er að fara að gera. 

Því að krakkarnir finna það bara um leið ef maður er óviss hvað maður er að gera. 

Og ef maður er bara að redda sér. Það gengur allt miklu betur ef maður er vel 

undirbúinn. 

Teymiskennslan er eitthvað sem bæði Berglind og Bryndís telja vera einn stærsta kost 

opna rýmisins. Kennarar hvers árgangs taka allar ákvarðanir í sameiningu og þær 

skipuleggja alla kennslu saman. Berglind er spurð hvað henni fyndist mikilvægast að 

hafa í huga þegar unnið er í teymi með öðrum:  

Að vera þolinmóður. Og ég myndi segja að það skipti máli að segja sína skoðun. 

Og bara vera samvinnuþýður. Að hlusta á skoðanir annarra og þá vonandi hlustar 

viðkomandi á þínar skoðanir. Já, og að vera hreinskilinn. Það hjálpar engum að 

tala undir rós. Það er held ég ekki vænlegt til árangurs.  

Í vettvangsheimsóknum mínum tók ég fljótlega eftir því hvað samstarfið gekk vel hjá 

Berglindi og samkennara hennar. Berglind er á sínu öðru starfsári sem kennari, eins og 

fyrr segir, og samkennari hennar á sínu fyrsta. Samt sem áður virtust þær vera 

þaulreyndar þar sem þær voru með sín hlutverk á hreinu í hverri kennslustund fyrir sig. 

Úthugsuð skipulagning skein í gegn í kennslunni. 
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4.3.4 Kennsluaðferðir 

Í vettvangsheimsóknum mínum í 4. bekk varð ég fljótlega þess vör að kennarar nýttu 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslustundum sínum. Þegar ég nefndi þetta við Berglindi tók 

hún undir það og sagði það auka áhuga nemenda á námsefninu ef þeir væru ekki alltaf að 

gera það sama. Með því að nota fjölbreyttar leiðir í kennslu taldi hún það auka líkur á að ná 

til allra nemendanna. Aðspurð hvaða kennsluaðferðir hún noti mest í kennslu svarar hún:  

Það er mjög mismunandi. Við erum að reyna að virkja þau svolítið með 

spurnaraðferðum. Það er svo einhver bein kennsla, kannski aðallega í íslensku og 

stærðfræði. Svo vinnum við nokkuð mikið í hópum, þó ekki endilega skipulagt 

samvinnunám. Svo erum við með útikennslu einu sinni í viku. Og svo er það bara 

svolítið misjafnt eftir því hvaða viðfangsefni við erum með sko. Við reynum líka 

svolítið að vera með spil og ég reyni eins og í stærðfræði að brjóta námsefnið upp 

með spilum, bingóum og einhverju svona sem höfðar meira til krakkanna. 

Bryndís sagðist einnig reyna að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum í sinni kennslu á 

unglingastigi. Hún taldi þó kennsluna verða hefðbundnari en áður eftir að opna rýmið 

var stúkað af. Kennsluaðferðirnar væru ekki jafn fjölbreyttar þótt kennararnir reyni eins 

og þeir geti að hafa fjölbreytni í kennslunni. Stór þemaverkefni þvert á árganga hafa 

verið lögð niður í kjölfar þess að rýmið var stúkað af. Aðspurð hvort bein kennsla sé 

notuð meira núna eftir að kennslustofurnar urðu hefðbundnari svarar hún játandi: 

Já, klárlega. Líka kannski því við erum með unglinga. Auðvitað reynum við að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Erum að gera það að einhverju marki. Erum að nota 

leiðbeinandi kennsluhætti og svoleiðis. En já, við erum kannski ekki eins 

frumlegar og við vorum sko.  

Ég fylgdist ekki með heilum kennslustundum á unglingastigi en ég fékk að ganga þar 

um og skoða skólastofurnar og fylgjast smá með. Þá tók ég eftir að nemendur voru 

flestir að vinna í sínum vinnubókum en nemendur höfðu greinilega frjálsar hendur hvar 

þeir vildu vinna. 

Við gefum nemendum alveg slaka hvernig þeim finnst best að læra. Sumum 

finnst best að læra í hóp, öðrum finnst best að fara afsíðis og við höfum alltaf 

verið frekar slök með það. Við reynum alltaf að koma til móts við þau. Það eru 
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alveg nemendur sem fá að fara og læra í stiganum eða undir stiganum eða fara í 

grjónapokana og svo framvegis. Þetta kannski aðgreinir okkur frá gamla kerfinu. 

Í rannsóknardagbókina mína skrifaði ég: „Nemendur mega læra þar sem þeim hentar. 

Þetta mátti aldrei í mínum skóla, enda bauð hefðbundna rýmið þar ekki upp á það.“ 

Það má því segja að nemendur nýti enn opna hluta skólans í að læra á sinn hátt sem 

greinir þá frá kennslu í öðrum hefðbundnum skólastofum. 

4.3.5 Þróun rýmisins 

Þróun opna rýmisins í Fjöruskóla er nokkuð áhugaverð, einkum á unglingastigi. Skólinn er 

byggður út frá hugmyndafræðinni um opinn skóla eins og fyrr segir en á unglingastigi hefur 

kennslan orðið hefðbundin eftir að opnu rýmin voru stúkuð af í lokaðar kennslustofur. 

Bryndís segir að fyrir um fimm árum hafi hægt og rólega verið horfið frá hugmyndinni um 

opnar skólastofur:  

Þetta hefur bara komið svona smátt og smátt. Fyrst komu bara svona 

rennihurðir. Svo var farið að byggja veggi og núna er þetta bara komið í það að 

við erum með eitt svæði sem er reyndar frekar opið. Og svo var stóra svæðinu 

skipt í tvennt.  

Þegar ég spyr hana hver meginástæða sé fyrir því að það var ákveðið að fara í þessar 

breytingar á rýminu svarar Bryndís: 

Í fyrsta lagi var í fyrstu samkennsla á unglingastigi sem var bara þvert á alla 

árganga. Og þá náttúrulega flæddi þetta miklu meira. Síðan fór að fjölga hjá 

okkur. Og svo kom bara ríkari og meiri krafa um faggreinakennslu og 

bekkjarkennslu. Og það fóru að koma inn fleiri nemendur með sérþarfir − og 

meiri sérþarfir en gengur og gerist. Þannig að þetta varð alltaf einhvern veginn 

erfiðara og erfiðara. Var orðið erfiðara að útfæra þessa þverfaglegu nálgun sem 

var lagt af stað með til að byrja með. 

Bryndís bætir við að skólabyggingin hafi ekki þolað svona mikla fjölgun nemenda og 

rýmið hafi því ekki hentað áfram fyrir þennan fjölda: 

Það er bara ofboðslega erfitt að vera með kannski 58 nemendur og kenna ensku 

öðrum megin og náttúrufræði hinum megin. Það var bara ekki að ganga upp. En 
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ég held að ef við hefðum haft aðstöðu til þess að víkka okkur út, þá er ég að tala 

um að fara með árganga á svæði, eða ef við hefðum haft bara meira svæði, þá 

hefði þetta alveg getað gengið upp. En okkur fjölgaði og húsnæðið stækkaði ekki 

með okkur. Það var frekar verið að þrengja að okkur. Breytingarnar komu því 

aðallega til vegna fjölgunar nemenda og meiri og ríkari kröfu um 

faggreinakennslu. 

Það hefur því margt breyst á síðustu árum í Fjöruskóla. Í heimsóknum mínum í skólann 

varð ég þess fljótt vör að það voru ekki einungis breytingar á unglingastigi. Sett hafa 

verið upp ýmiss konar skilrúm í flestum rýmum. Áhugavert væri því að fylgjast með því 

hvernig Fjöruskóli verður skipulagður eftir önnur fimm ár. 

4.3.6 Hávaði 

Í vettvangsheimsóknum mínum í Fjöruskóla punktaði ég hjá mér í rannsóknardagbókina: „Í 

þessum tíma eru nemendur afar hljóðlátir og vinna vel. Ekki mikill hávaði. Það var mun meiri 

hávaði í tímanum á undan þegar 3. bekkur var einnig með kennslustund í sama rými.“ 

Berglind segist ekki finna fyrir neinum óþarfa hávaða í rýminu og segir að nemendur sínir 

kvarti ekki um hávaða frá hinum bekknum í rýminu. Einu skiptin sem Berglindi finnst hávaði 

myndast er þegar nemendur á miðstigi skólans eru á leið út í frímínútur og ganga fram hjá 

þeirra rými. Berglind og samkennarar hennar eru með lausnir við því ef hávaði verður mikill á 

ákveðnum tímum: 

Það er alltaf í boði að nota svona heyrnarskjól. Við minnum krakkana reglulega á 

það. Við ítrekum það í prófaðstæðum eða eitthvað svoleiðis. Annars minnum við 

þau bara oft á að þau þurfa að bera virðingu fyrir öðrum sem eru á svæðinu. Þú 

veist, þau eru ekki ein þarna og það myndast hávaði þegar það eru margir saman. 

Það er mikilvægt að bera virðingu fyrir öðrum. 

Bryndís hefur sömu sögu að segja um unglingastigið, að hún hafi ekki upplifað mikinn 

hávaða á opnu rýmunum. Hún segir að maður venjist því fljótt að hafa annan hóp í 

kennslu á sama tíma í sama rými. Aðspurð út í það hvort það sé minni hávaði í 

kennslustofunum eftir að þær voru stúkaðar af sagði hún það augljóslega vera svo þar 

sem fjöldinn er minni. 
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Ég kenndi á miðstigi og unglingastigi áður en unglingastigið var stúkað af. Og 

hávaðinn var aldrei eitthvað sem hafði áhrif á mig. Maður bara vandist þessu. Og 

auðvitað snýst þetta um bekkjarstjórnun og aga og allt það. En þetta var aldrei 

eitthvað aðal vandamálið fannst mér. En auðvitað er meiri friður þegar maður 

stúkar 40 nemendur af frá 25. Það bara gefur augaleið að það er meiri friður. 

Í vettvangsheimsóknum mínum fylgdist ég sérstaklega með hávaða í rýmunum þar sem 

fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að hávaði er ein helsta áskorunin í opnum skólastofum. 

Í 4. bekk þótti mér þó nokkur hávaði myndast þegar 3. bekkur var einnig í kennslustund 

í sama rými. Mér þótti þó nemendur í báðum bekkjum ekki kippa sér mikið upp við 

hávaðann og kennararnir ekki heldur. Öllu rólegra var á unglingastigi. Í 

rannsóknardagbókina mína skrifaði ég: „Það var ró og næði á unglingastigi þegar ég 

gekk þarna um. Allir að vinna í sínu. En eins voru flestir með í eyrunum að hlusta á 

eitthvað.“ Það gæti verið meginskýringin á því að hávaði er jafn lítill og raun ber vitni. 

4.3.7 Skóladagur í opinni skólastofu 

Í vettvangsheimsóknum mínum fylgdist ég með fjórum kennslustundum í Fjöruskóla. Í 

þessum heimsóknum reyndist skóladagurinn vera nokkuð fjölbreyttur og nemendur takast á 

við ólík viðfangsefni. Í upphafi hvers skóladags fara nemendur í 4. bekk í sinn heimakrók en í 

þessu tilviki eru tveir nemendahópar og því tveir heimakrókar. Þar fer kennari yfir með 

nemendum hvað er á dagskrá þann daginn. Nemendahóparnir blandast svo saman í opna 

rýminu. Í lokuðu stofunni í rýminu eru fimm börn en þau eru öll með stuðning. Berglind 

útskýrir fyrir mér hvernig það virkar: 

Í lokuðu afmörkuðu stofunni eru fimm börn sem þurfa sérstakan stuðning í 

náminu. Með þeim eru tveir stuðningsfulltrúar. Þau fara hægar yfir námsefnið og 

á aðeins annan hátt. Þetta á þá ekki alltaf við heldur bara eftir því hvaða 

viðfangsefni við erum að fást við hverju sinni. Oft eru þessir nemendur með 

nemendahópnum.  

Að öðru leyti er skóladagurinn nokkuð hefðbundinn. Aðspurð sagði Berglind að eins og er 

væri ekkert valkerfi í gangi. Í staðinn væri lögð áhersla á það að kennsluaðferðir væru 

fjölbreyttar. Markmiðið með því væri að reyna að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemendahópsins. Eins voru kennararnir duglegir að brjóta upp skóladaginn með því að enda 
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kennslustundir og skóladaginn á stuttum leik. Skóladagurinn hjá nemendum á unglingastigi 

minnir óneitanlega á kennslu í hefðbundnum skólastofum þar sem rýmið þar hefur verið 

stúkað af. Bryndís minnist þó á það að skóladagurinn á unglingastigi í Fjallaskóla skeri sig úr 

frá öðrum hefðbundnum skólastofum að því leyti að nemendur fá leyfi til að hreyfa sig og 

læra þar sem þeim hentar. Þetta segir Berglind brjóta upp skóladagana hjá krökkum sem eru 

kannski að koma úr hefðbundna kerfinu sem hafa vanist því að vera í lokuðum 

kennslustofunum sem má helst ekki fara út úr. 
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5 Umræður 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær skoðaðar með hliðsjón af 

fræðilegu samhengi. Tilgangur rannsóknar minnar var að öðlast vitneskju um hvernig starf í 

opnum skólastofum birtist. Rannsóknarspurning mín var Hvaða starfshættir eru ríkjandi í 

opnum skólastofum í grunnskólum? og verður leitast við að svara henni hér á eftir. 

Niðurstöðurnar verða ræddar út frá þeim þemum sem birtust í rannsókninni.  

5.1 Af hverju opin skólastofa? 

Í skólasamfélagi þar sem hefðbundnar skólastofur er algengastar þótti mér áhugavert að 

kanna hvers vegna viðmælendur mínir völdu að starfa í opnum skólastofum. Niðurstöðurnar 

voru af ýmsum toga en kennararnir voru þó sammála um að mæla hiklaust með því við aðra 

kennara að kenna í opinni skólastofu. Ýmsar gagnrýnisraddir hafa verið uppi um ágæti 

opinna skólastofa og að það geti fylgt því alls kyns áskoranir að starfa í slíkum rýmum (sbr. 

Cordellino, 2019; Hrund Gautadóttir og Eygló Friðriksdóttir, 2005; Lasley, 2010) og í ljós kom 

að þátttakendur mínir voru á sama máli um að það hefði verið spennandi áskorun að hefja 

störf í opinni skólastofu. Hildur, kennari í Hæðaskóla, ólst sjálf upp í opinni skólastofu sem 

grunnskólanemandi og fannst því spennandi að vera í öðru hlutverki í sambærilegri 

skólastofu. Jóhanna valdi að starfa í Fjallaskóla vegna búsetu en fannst nýja fyrirkomulagið 

spennandi og sér ekki eftir því að hafa valið að starfa í skólanum þrátt fyrir efasemdir í fyrstu. 

Svipaða sögu er að segja af Berglindi en hún valdi skólann af handahófi og kynntist opnum 

skólastofum í fyrsta skipti eftir að hún hóf störf við skólann. Bryndís sóttist eftir að starfa í 

Fjöruskóla vegna áskorunarinnar sem fylgdi því að starfa í opinni skólastofu. Fyrir henni var 

það framandi verkefni sem hún sér ekki eftir í dag. Af þessu sést að þátttakendur völdu að 

starfa í opinni skólastofu af ólíkum ástæðum.  

  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að enginn af þátttakendum hefur kynnt sér 

hugmyndafræðina um opinn skóla þrátt fyrir að þeir segist starfa í slíkum skólum eða 

skólastofum. Þetta þykir mér sérstaklega áhugavert og í því ljósi velti ég því fyrir mér hvort 

kennsla þeirra sé ef til vill ekki í samræmi við þá stefnu sem skólinn gengur út frá. Í 

doktorsritgerð Lilju M. Jónsdóttur (2013) er gerð grein fyrir því að sterk tengsl séu á milli þess 

hvernig kennarar kenna og hver reynsla þeirra var á þeirra eigin skólagöngu. Fram kemur að 

þessi tengsl hafi mikil áhrif á það hvernig þeir kenna og hvaða aðferðir þeir tileinka sér út frá 
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persónulegri og fræðilegri þekkingu. Hildur, kennari í Hæðaskóla, skar sig úr í þessum hópi 

þar sem hún vandist sjálf opinni skólastofu og leitaði því aftur í fyrri reynslu, þannig að hún 

birtist í hennar kennslu. Hinir þrír kennararnir ólust upp í hefðbundinni kennslu og voru að 

kynnast kennslu í opnum skólastofum í fyrsta skipti. Þar sem þessir kennarar höfðu ekkert 

kynnt sér hugmyndafræði opna skólans eða opinnar skólastofu höfðu þeir hvorki þekkingu á 

möguleikum hennar né hvers konar kennslufræði einkennir hana og byggðu þess vegna 

kennslu sína mikið á þeirri hefðbundnu kennslu sem þeir höfðu sjálfir alist upp við, alveg eins 

og kom fram í rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2013). Kennararnir töldu sig læra um 

hugmyndafræðina gegnum samstarfsfólk eða í heimsóknum í aðra sambærilega skóla. 

Bryndís og Berglind nefndu báðar að hugmyndafræðin væri lítið sem ekkert kynnt í 

kennaranáminu. Berglind minnist þess t.d. að í kennaranáminu hafi henni fundist skólastarf 

vera kynnt þannig að hver kennari ætti sína stofu, með sitt kennaraborð og sinn 

nemendahóp. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá en hefðbundin lokuð kennslurými 

hafa víða vikið fyrir opnum og stórum kennslurýmum sem byggjast á fjölbreytni og 

sveigjanleika og hvetja til teymisvinnu kennara og einstaklingsmiðaðs náms (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Berglind, sem er að ljúka meistaragráðu sinni í 

grunnskólakennarafræði, nefnir að hún hafi ekki fengið mikla kynningu á þessum fjölbreyttu 

og sveigjanlegu kennslurýmum. Sjálf hef ég stundað nám við Menntavísindasvið í nær fimm 

ár og hef allt aðra upplifun af náminu. Í náminu tel ég mikið lagt upp úr nýbreytni í skólastarfi 

og hef fengið góða kynningu á opnum og sveigjanlegum starfsháttum. í því ljósi má segja að 

það hljóti að vera í höndum nemenda að nýta það sem þeir læra í náminu og taka það með 

sér á vettvang. Það ætti því að vera hlutverk hvers skóla fyrir sig að ræða við og fræða 

starfsfólk sitt um þá stefnu sem skólinn gengur út frá.  

5.2 Skipulag skólans og skólastofunnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skipulag skólanna og skólastofanna er afar 

mismunandi. Fjallaskóli og Fjöruskóli eru byggðir sem opnir skólar og eru rýmin í þeim 

skólum sniðin fyrir opna og sveigjanlega starfshætti. Þrátt fyrir það leiddu niðurstöður mínar 

í ljós að slíkir starfshættir voru ekki á unglingastigi í Fjöruskóla því opna rýminu þar hafði 

verið breytt í lokaðar skólastofur auk þess sem byrjað er að setja upp skilrúm á öðrum 

skólastigum skólans. Bryndís nefndi til að mynda að erfitt hefði verið að kenna ensku og 

náttúrufræði 58 nemendum á sama tíma í sama rými. Vandinn sem blasir við hér er að 



 

67 

kennararnir virðast ekki líta á opna rýmið sem eitt svæði þar kennarar vinna saman með 

allan nemendahópinn heldur reyna þeir að koma hefðbundinni faggreinakennslu þar fyrir. 

Hugmyndin um opnar skólastofur byggir m.a. á því að það er einmitt hægt kenna öllum 58 

nemendunum t.d. ensku á sama tíma þegar tveir kennarar eru saman um kennsluna og geta 

skipt þeim í minni hópa innbyrðis ef þörf krefur. Þetta dæmi sýnir að ástæða þessa gæti verið 

að þekking kennaranna sé ef til vill ekki nógu mikil á opnum og sveigjanlegum 

kennsluháttum. Þrátt fyrir að skipulag skólans bjóði upp á slíka kennslu þá kunni þeir ekki að 

skipuleggja kennslu þar. Það sem vakti sérstakan áhuga hjá mér var að skólastofan í 

Hæðaskóla var sú skólastofa sem reyndist vera hvað opnust og sveigjanlegust af öllum. Það 

er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að Hæðaskóli er byggður sem hefðbundinn skóli og er 

eina skólastofan í skólanum þar sem er opið og sveigjanlegt skólastarf.   

  Hefðbundnar skólabyggingar hafa gjarnan langa ganga með lokuðum kennslurýmum 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014) en þannig er einmitt skipulag Hæðaskóla sem var byggður 

um miðja síðustu öld. Þrátt fyrir að mikil þróun hafi orðið í skólabyggingum eru hefðbundnar 

skólabyggingar enn algengastar hér á landi  (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Hefðbundnar skólabyggingar þurfa þó ekki að koma í veg fyrir opið og 

sveigjanlegt skólastarf eins og niðurstöður úr Hæðaskóla sýna. Elín G. Ólafsdóttir (2014) 

heldur því fram að ekki þurfi að hafa stöðluð opin rými til að byggja nám og kennslu á 

hugmyndafræðinni um opinn skóla. Ef viljinn sé fyrir hendi er hægt að breyta hvaða rými 

sem er á þann hátt að það ýti undir skapandi og fjölbreytta kennslu og er það raunin í 

Hæðaskóla og hefur það heppnast einstaklega vel. Eins og fram hefur komið hefur þróunin í 

skólabyggingum hérlendis síðustu tvo áratugi leitt í ljós að horfið hefur verið frá 

hefðbundnum rýmum í mörgum nýbyggingum og þess í stað eiga opin og stór kennslurými 

að koma í stað þeirra og eiga þau að stuðla að fjölbreyttu, opnu og sveigjanlegu skólastarfi í 

anda einkenna skóla 21. aldarinnar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014; Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Torfi Hjartarson, 2011). Þetta á við um tvo af skólunum í þessari rannsókn, 

Fjallskóla og Fjöruskóla, en opin og stór kennslurými einkenna skipulag skólanna. Báðir eru 

þeir byggðir á 21. öldinni og endurspegla þeir markmið OECD/PEB og DfES (2006) um skóla á 

21. öldinni, að minnsta kosti hvað bygginguna sjálfa varðar.  

   Niðurstöður vettvangsheimsókna minna sýna að meginhugmyndir skólastofanna 

voru þær sömu eða svipaðar þrátt fyrir að þær væru gjörólíkar í skipulagningu, rétt eins og 

Ingvar Sigurgeirsson (1981) bendir á. Segir hann að opnar skólastofur séu afar fjölbreyttar og 
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að engar tvær skólastofur séu eins skipulagðar. Það sem er þó sameiginlegt skólastofunum er 

að þar er að finna fjölbreytt starfssvæði sem Harrison og Hutton (2013) telja að styðji við 

samskipti innan þeirra. Eitt af einkennum opinna skólastofa er að þeim er skipt í afmörkuð 

starfssvæði sem ganga gjarnan undir ýmsum nöfnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1981) en þessi 

starfssvæði styðja sérstaklega við nemendamiðað nám (Tomlinson, 2014). Sjá mátti svipað 

skipulag í þremur af opnu skólastofunum þar sem fjölbreytt starfssvæði höfðu sín hlutverk. 

Þá var sameiginlegt í þeim að húsgögn voru færanleg og innan stofanna voru krókar og kimar 

til að gefa nemendum kost á næði til að vinna. Þessi sveigjanleiki gefur kennurum kost á að 

koma til móts við breytingar á námsmarkmiðum og aðferðum (Harrison og Hutton, 2013).  

Niðurstöður leiða einnig í ljós að skólastofan í Hæðaskóla var sú skólastofan sem einna helst 

var skipulögð á í anda opinnar skólastofu, því hún skiptist í eitt stórt rými sem skiptist í 

nokkur starfssvæði en auk þess nýta kennararnir tvær lokaðar kennslustofur sem liggja út frá 

rýminu. Skólastofan er sérstaklega vel skipulögð, notaleg og persónuleg þar sem nemendur 

eru sjálfbjarga og geta sótt sér það sem þeir þurfa á að halda. Þetta rímar vel við hugmyndir 

um skipulagningu opinna skólastofa (Guðný Helgadóttir, 1980). Kennarinn í þessari 

skólastofu lagði áherlsu á að auðveldara væri að nota ýmiss konar gögn og búnað í opnum 

skólastofum heldur en í hefðbundnum skólastofum og það er í samræmi við hugmyndir 

Tomlinson (2014) sem segir úrval námsgagna vera fjölbreyttara í opnum skólastofum. 

Svipaða sögu er að segja um skólastofuna í Fjöruskóla. Skólastofan í  Fjallaskóla var einnig 

skipulögð á þennan hátt en þar sem Fjallaskóli tók nýlega til starfa er skólastofan ekki jafn vel 

skreytt og hlýleg og skólastofan í Hæðaskóla og er greinilegt að kennarar og nemendur þar 

eru að kynnast umhverfinu og því er skipulagning skólastofunnar enn í þróun. 

  Áhugaverð er sú niðurstaða að í einum skólanna voru skólastofur á unglingastigi sem 

var breytt frá því að vera opnar yfir í að vera lokaðar en þeim svipar til skólastofa í 

hefðbundnum skólum þar sem nemendur snúa að töflunni í einföldum sætaröðum og horfa 

á kennarann (Hafsteinn Karlsson, 2009). Þrátt fyrir þetta segir kennarinn þar að teymi 

kennaranna reyni að skipuleggja kennsluna með áherslur opinna skólastofa í huga. 

Kennararnir á unglingastigi vinna mikið saman og deila umsjón með bekkjunum, gagnstætt 

því sem þekkist í hefðbundnum skólastofum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Niðurstöður 

sýna að í opnu skólastofunum þremur var aðstaða til að skipta nemendahópnum upp, kenna 

smærri hópum og fara yfir námsefnið á mismunandi hraða. Til að koma til móts við ólíka 

nemendur er meðal annars hægt að gefa þeim kost á vali á viðfangsefnum og námshraða 
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(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014; Horwitz, 1979; Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2014) Ef matstæki um einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2005) er 

skoðað má sjá að skipulag opnu skólastofanna þriggja rímar vel við atriði á efstu stigum 

matstækisins. Því má segja að skipulag þeirra styðji við einstaklingsmiðað nám.  

5.3 Skipulagning kennslunnar og teymiskennsla 

Niðurstöður mínar sýna að þær kennslustundir sem ég fylgdist með voru mjög ólíkar en 

höfðu það sameiginlegt að vera afar vel skipulagðar. Kennararnir höfðu greinilega lagt mikið 

upp úr því að skipuleggja kennsluna og þekktu sitt hlutverk vel og nemendur sitt. Í opnu 

skólastofunum þremur vakti athygli mína notkun þeirra á heimakrókum. Skóladagurinn 

byrjar gjarnan í heimakróknum og notuðu kennararnir hann meðal annars til að leggja inn 

viðfangsefni, lesa fyrir nemendur, draga saman kennslustundir og spjalla við þá. Mér þótti 

sérstaklega áhugavert að sjá að heimakrókur var einnig notaður hjá nemendum á miðstigi því 

svo virðist sem þeir tíðkist einkum á yngsta stigi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

Heimakrókur virðist því skipa sinn ákveðna sess í kennslunni og starfinu í þessum opnu 

skólastofum.  

  Eitt af því sem einkennir kennslu í opnum skólastofum er mikilvægi þess að koma til 

móts við alla nemendur með því að nálgast þá með fjölbreyttum leiðum og taka mið af áhuga 

þeirra og hæfileikum (Lippman og Matthews, 2018; Tomlinson, 2014). Berglind segir þetta 

vera mikilvægast í skipulagningu kennslunnar hjá sér: „Maður þarf náttúrulega að pæla í öllu 

krökkunum. Þú veist, hver ræður við hvað og hvort viðfangsefnið sé við hæfi.“ Þegar kennari 

hefur í huga hvernig nemendur eigi best með að læra getur það stuðlað að jákvæðu 

námsumhverfi (Tomlinson, 2014). Jóhanna segir að hún skipuleggi kennslustundirnar sínar 

alltaf með það í huga hvert hlutverk hennar er og hvert hlutverk nemendanna er. Tomlinson 

(2014) leggur áherslu á að mikilvægt sé að gera nemendum grein fyrir hlutverki þeirra í 

kennslustundum. Í einstaklingsmiðuðu námi skiptir fyrst og fremst máli að nemandinn sé í 

brennidepli, að honum sé mætt þar sem hann er staddur og að hann hafi áhrif á nám sitt og 

valmöguleika, beri sjálfur ábyrgð á námi sínu og fái tækifæri til að nýta hæfileika sína (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virtust nemendur ekki eiga 

oft kost á að velja viðfangsefni eða hafa þar áhrif sem er þó eitt af megineinkennum kennslu 

í opnum skólastofum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Allir kennararnir töldu sig hins vegar fara 
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fjölbreyttar leiðir í kennslu og þar af leiðandi geta þannig komið til móts við ólíkar þarfir 

nemendahópsins. 

   Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðmælendur töldu mikinn mun 

vera á kennslu í hefðbundnum skólastofum og opnum skólastofum. Þær höfðu allar reynslu 

af hvoru tveggja, ýmist sem kennarar eða nemendur. Hildur í Hæðaskóla sagði að mesti 

munurinn á kennslu í skólastofunum væri fjölbreytnin og meiri sveigjanleiki auk þess sem 

auðveldara væri að aðlaga kennsluna að þörfum hvers og eins, sem er grundvallaratriði í 

opnum skólum (Guðný Helgadóttir, 1980). Jóhanna í Fjallaskóla tók í svipaðan streng og taldi 

að mesti munurinn lægi í skipulagningu kennslunnar. Þá bjóði opnar skólastofur upp á meira 

svigrúm og að auðveldara sé að leika sér með námsefnið. Berglind sem er kennaranemi á 

fimmta ári hefur einungis kennt í opinni skólastofu en var sjálf nemandi í hefðbundnum 

skólastofum. Bryndís ólst einnig upp í hefðbundnum skólastofum en starfaði í opnum 

skólastofum í mörg ár. Nú starfar hún á unglingastigi þar sem hefðbundnar skólastofur hafa 

tekið yfir opnu rýmin. Með reynslu þeirra til hliðsjónar töldu þær að teymiskennslan væri 

meginmunurinn á kennslu í hefðbundnum skólastofum og opnum skólastofum. 

  Kennararnir fjórir voru allir á sama máli um að teymiskennsla væri einn stærsti kostur 

þess að starfa í opinni skólastofu og varð ég vitni að góðri samvinnu þeirra. Teymiskennslan 

gengur vel hjá þeim öllum, einnig hjá Jóhönnu og Berglindi sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

teymiskennslu. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar sem starfa í teymiskennslu eru ekki jafn 

einangraðir og áður og samvinnan getur boðið upp á ný tækifæri í kennslu (Campell o.fl., 

2013). Það reyndist vera raunin hjá Bryndísi en hún telur sig ekki geta horfið til 

hefðbundinnar bekkjarkennslu þar sem hún taldi sig þá verða of einangraða í starfi og það 

vildi hún ekki eftir að hafa unnið í svo nánu samstarfi í teymi. Þetta er mjög áhugavert þar 

sem kennslan á unglingastigi hjá Bryndísi er að öllu leyti hefðbundin. Segja má að þarna sé 

hún fremur að vísa til góðrar samvinnu og teymisvinnu kennara en á unglingastigi er ekki 

teymiskennsla líkt og í hinum opnu skólastofunum. Hildur segir að góð samvinna skipti 

höfuðmáli og þá gangi teymiskennslan best þegar fólk er í þessu af heilum hug. Þetta rímar 

vel við rannsókn Vangrieken o.fl. (2015) sem telja mikilvæga forsendu teymiskennslu vera að 

sýna vilja í verki og taka þátt í teyminu heilshugar. Góð samvinna, hreinskilni, jákvæðni, góð 

hlustun og þolinmæði töldu kennararnir einnig vera helstu forsendur þess að teymiskennsla 

gangi vel. Áskoranir geta fylgt teymiskennslu, líkt og Jóhanna minnist á en hún telur þær 

helst vera í sambandi við skipulag kennslunnar. En samkvæmt Sandholtz (2000) er einmitt 
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helsta áskorun teymiskennslu skipulagningin. Það er mikilvægt að gefa sér góðan tíma í að 

skipuleggja, meta starfið og byggja það upp.  

5.4 Kennsluaðferðir 

Vettvangsheimsóknir mínar í þessar opnu skólastofur sýna að kennsluaðferðirnar sem 

kennararnir beittu eru afar fjölbreyttar, til að mynda leitaraðferðir, efniskönnun í 

vinnuhópum, stöðvavinna og val nemenda. Að því leyti eru starfshættir þar í anda hugmynda 

um opnar skólastofur (Ingvar Sigurgeirsson, 2005) og nemendamiðað nám (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Fjölbreyttastar voru kennsluaðferðirnar á yngsta stigi í Hæðaskóla. 

Aðferðirnar voru örlítið hefðbundnari hjá miðstigi en fjölbreytnin var þó til staðar. Á 

unglingastigi í Fjöruskóla einkenndust kennsluaðferðirnar hins vegar af beinni kennslu og 

verkefni í vinnubókum og má því segja að kennslan þar sé fyrst og fremst hefðbundin 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). Samkvæmt niðurstöðum Starfsháttarannsóknarinnar eru bein 

kennsla og verkefni í vinnubókum algengustu kennsluaðferðirnar hérlendis (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014) en kennsluaðferðir eru einstaklingsmiðaðri og fjölbreyttari í þeim skólum 

þar sem teymiskennsla einkennir starfshættina. Þetta síðastnefnda á við um skólastofur í 

rannsókn minni þar sem teymiskennsla var ríkjandi. Á unglingastigi í Fjöruskóla var fallið frá 

ýmsum fjölbreyttum kennsluaðferðum, t.d. þemanámi og samþættingu, þegar rýmið var 

stúkað af, hefðbundnar kennsluaðferðir tóku við í lokuðu kennslustofunum ásamt 

teymisvinnu kennara í stað teymiskennslu áður.  

   Í skólunum þremur voru kennararnir á einu máli um að það skipti miklu máli að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og eitt af einkennum opinna skólastofa eru einnig fjölbreytt 

viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1981; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Berglind telur 

fjölbreytni í kennsluaðferðum auka áhuga nemenda á viðfangsefninu og eins auki það líkur á 

því að ná til allra nemenda í hópnum. Tveir af kennurunum, Hildur og Jóhanna, áttu í 

erfiðleikum með að nefna heiti á þeim kennsluaðferðum sem þær nota mest. Þetta er hægt 

að tengja við þær vangaveltur Lilju M. Jónsdóttur (2013) um að kennarar tali almennt ekki 

nógu faglega um starf sitt og að hugtök kennslufræðinnar séu þeim ekki töm. Þær nefndu 

t.d. ekki heitin á einstökum kennsluaðferðum heldur útskýrðu með eigin orðum út á hvað 

þær ganga. Má í því sambandi nefna sjálfstæða vinnu nemenda og hópvinna. Þó nefnir 

Jóhanna verkefnamiðað nám og samþættingu námsgreina en þessar kennsluaðferðir eru 

einkennandi fyrir skólastefnu Fjallaskóla. Þessar aðferðir eru einar af meginaðferðum í 
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opnum skólum (Horwitz, 1979; Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Berglind, sem stundar 

meistaranám í grunnskólakennarafræði, átti þó ekki í sams konar erfiðleikum með að nefna 

heiti á þeim kennsluaðferðum sem hún notar mest í kennslu en kennsla hennar byggir mest 

á spurnaraðferðum, hópvinnu, beinni kennslu, útikennslu og námsspilum. 

Vettvangsathuganir mínar benda til að þær kennsluaðferðir sem kennararnir styðjast við í 

kennslu sinni samræmist ágætlega þeim aðferðum sem Ingvar Sigurgeirsson (2005) taldi 

einkenna kennslu í opnum skólastofum en það eru sjálfstæð verkefni, samþætting 

námsgreina, útikennsla, tilraunir og virkar kennsluaðferðir. Þá er hópvinnan sem er mikið 

notuð af Hildi, Jóhönnu og Berglindi eitt af megineinkennum opinnar skólastofu samkvæmt 

Tomlinson (2014).  

  Val nemenda er ein af áherslum opinna skólastofa (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, 2014). 

Í rannsókn minni kom í ljós að val nemanda er ekki haft að leiðarljósi í kennslunni á mið- og 

unglingastigi. Jóhanna, Bryndís og Berglind buðu ekki upp á neins konar valkerfi í sinni 

kennslu en töldu sig aftur á móti ná til nemenda með fjölbreyttum viðfangsefnum og 

kennsluaðferðum. Hildur, sem kennir á yngsta stigi, segist gjarnan nýta val fyrir nemendur í 

kennslu sinni en hún notar stöðvavinnu, valverkefni og hringekju. Í því felst að nemendur 

vinna samtímis á mismunandi stöðum í kennslustofunni að ólíkum verkefnum. Þessi aðferð 

býður meðal annars upp á sveigjanleika í hópskiptingu, fjölbreytt viðfangsefni og gefur 

nemendum kost á að vinna á sínum hraða. Þessi aðferð rímar því vel við þær hugmyndir sem 

einstaklings- og nemendamiðað nám byggir á (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014; Skóla- og frístundasvið, 2015) og er því ljóst að kennslan á yngsta stigi var 

fjölbreyttust. Með þetta í huga má velta fyrir sér hvort að ástæða þess, að hinir kennararnir 

voru ekki með val og stöðvavinnu í sínum skólastofum, geti verið  sú að þeir þekkja ekki 

þannig skipulag af því að þeir hafi ekki kynnt sér mögulega starfshætti í opnum skólastofum. 

5.5 Þróun rýmisins 

Skólarnir sem þátt tóku í rannsókninni eru á ólíkum stað þegar kemur að þróun þeirra. Það 

má í raun segja að þróun þeirra sé bæði jákvæð og neikvæð en í Fjöruskóla hefur verið horfið 

frá opnum rýmum á meðan Hæðaskóli og Fjallaskóli leitast við að halda áfram að þróa sína 

starfshætti í opnum skólastofum. Kennararnir segjast gjarnan nýta sér þann möguleika að 

heimsækja aðra sambærilega skóla og fá hugmyndir þaðan til að nota við að þróa sitt 

kennslurými. Það verður áhugavert að fylgjast með þróun þessara skóla og sjá hvernig 
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starfshættir þeirra verða eftir nokkur ár.  

  Nýlegar skólabyggingar hér á landi eru ýmist byggðar sem opnir skólar eða klasaskólar 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í skýrslu Fasteignastofu Reykjavíkur og Fræðslumiðstöðar 

Reykjavíkur (2004) kemur fram að sveigjanleiki kennslurýma sé grundvallaratriði í 

skólabyggingum þar sem nemendur þurfi að hafa möguleika á að starfa í hópum og 

einstaklingslega. Fjallaskóli er tiltölulega nýtekinn til starfa og á því mikið og fróðlegt 

þróunarverkefni þar fyrir höndum. Í Hæðaskóla hefur rýmið verið í stöðugri þróun frá því 

opna skólastofan var endurvakin fyrir meira en áratug síðan. Skólahúsnæðið í Hæðaskóla er 

byggt sem hefðbundin skólabygging en opna skólastofan í 1. bekk sker sig þar úr. Þó rýmið 

henti einstaklega vel sem opin skólastofa var það í fyrstu ekki byggt með þá hugmyndafræði í 

huga. En líkt og Elín G. Ólafsdóttir (2014) bendir á þá þarf skólahúsnæðið ekki að vera 

hindrun því hægt sé að nýta hvers kyns rými á þann hátt að það stuðli að skapandi og 

fjölbreyttri kennslu. Þróun rýma í Fjöruskóla er sérstaklega áhugaverð í ljósi þess að á 

unglingastigi hefur verið horfið frá opnum skólastofum yfir í að búið er að afmarka 

hefðbundnar skólastofur þrátt fyrir að skólahúsnæðið sé hannað út frá hugmyndafræðinni 

um opinn skóla og að allur skólinn hafi starfað undir þeim merkjum fram að því. Þessi 

þróunin fór hægt af stað með því að byrjað var á að setja upp rennihurðir og önnur skilrúm á 

svæði unglingastigsins en slíka þróun má sjá á fleiri stöðum í skólanum. Fljótlega var svo farið 

að reisa veggi og stofurnar afmarkaðar. Bryndís segir helstu ástæður þess vera of hröð 

fjölgun nemenda og meiri og ríkari krafa um faggreinakennslu. Þetta þykir mér sérstaklega 

döpur þróun einkum þar sem Fjöruskóli er ekki gamall skóli og hefur auk þess verið álitinn 

framarlega í nýsköpun kennsluhátta. Draga má þá ályktun að kennararnir hafi ekki tileinkað 

sér þá starfshætti sem þarf að viðhafa í kennslu í slíkum rýmum og það hafi í raun verið 

meginástæðan fyrir því að rýmið var stúkað af. Fjöruskóli virðist þó ekki vera ekki eini skólinn 

sem hefur horfið frá opnum skólastofum því fleiri skólar sem eru með viðlíka opin rými hafa 

farið þá leið að loka þeim (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Velta má fyrir sér hvort 

sambærilegur skortur á þekkingu á starfsháttum í opnum skólum og opnum skólastofum sé 

líklegasta skýringin þar. 
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5.6 Hávaði 

Í vettvangsheimsóknum mínum ákvað ég sérstaklega að fylgjast með hvort mikill hávaði 

myndaðist í kennslustundunum vegna þess að svo virðist sem það sé megingagnrýni á starf í 

opnum rýmum (Gislason, 2015; Mulcahy og Morrison, 2017). Ég varð ekki vör við mikinn 

hávaða og agaleysi var lítt áberandi. Í Hæðaskóla og Fjöruskóla geta nemendur fengið 

heyrnarhlífar ef þeim finnst hávaðinn vera truflandi og er það ætlun Fjallaskóla að útvega sér 

sambærilegan búnað þegar nemendahópurinn stækkar. Hildur í Hæðaskóla segir að hávaði 

geti myndast í rýminu en að það sé líklega eðlilegt þegar næstum 60 sex ára börn komi 

saman. Henni finnst ekki að hávaðinn trufli, hvorki kennara né nemendur. Sömu sögu er að 

segja hjá hinum kennurunum í rannsókninni. Jóhanna heldur því fram að ef kennslan sé vel 

skipulögð þá verði hávaðinn í rýminu ekki mikill. Hún segir að þegar nemendur séu í 

hópvinnu þá verði flöktið meira og þar af leiðandi verði meiri hávaði. Það tel ég vera eðlilegt 

þegar nemendur ræða sín á milli um vinnu sína og myndast þá auðvitað kliður. Þetta tel ég 

ekki einskorðast einungis við opnar skólastofur. Hvorki Berglind né Bryndís í Fjöruskóla 

segjast finna fyrir óþarfa hávaða í rýminu.  

  Þessar niðurstöður þykja mér sérstaklega áhugaverðar í ljósi þess að aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að hávaði í opnum skólastofum sé meiri en í lokuðum skólastofum (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014; Cardellino og Woolner, 2019; Mealings, ofl., 2015). Í rannsókn 

Margrétar Óskar Heimisdóttur (2014) töldu kennararnir í opnum skólastofum helstu ástæður 

agaleysis vera stærð nemendahópsins og rýmisins sem ýtti gjarnan undir hávaða. Bryndís 

segir að hávaðinn hafi aldrei truflað hana áður en unglingastigið var lokað af. Hildur minnist 

einnig á að gott sé að nota lokuðu kennslustofuna til að draga úr fjölda nemenda í opna 

rýminu. Því má draga þá ályktun að lokuðu kennslustofurnar sem eru í rýmunum eigi þátt í 

því að ekki myndist mikill hávaði í opna rýminu.  

5.7 Skóladagur í opinni skólastofu 

Á þeim tíma sem vettvangsrannsóknir fóru fram voru skóladagarnir í skólunum þremur 

fjölbreyttir og ljóst að engir tveir dagar virðast eins. Í Hæðaskóla er rýminu í 1. bekk gjarnan 

skipt upp í þrjú minni rými sem hver nemendahópur hefur fyrir sig í viku og því breyta 

nemendur reglulega um námsumhverfi. Í þátttökuskólunum var rýminu skipt upp í nokkur 

starfssvæði sem höfðu sín hlutverk. Afmörkuð starfssvæði styðja við samskipti nemenda og 

styðja við nemendamiðað nám (Harrison og Hutton, 2013; Ingvar Sigurgeirsson, 1981; 
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Tomlinson, 2014). Í þátttökuskólunum nýttu kennararnir lokaðar skólastofur í kennslu 

samhliða opna rýminu. Þessar skólastofur voru til dæmis nýttar í að skipta nemendahópnum 

upp og þá sérstaklega til að gefa nemendum kost á að fara á sínum hraða yfir námsefnið. 

Þessar áherslur ríma vel við hugmyndir einstaklingsmiðaðs náms en í því felst að nemendur 

eigi kost á að vinna á sínum hraða við ólík viðfangsefni (Starfsáætlun fræðslumála, 2004). Í 

opnum skólastofum er lögð áhersla á að hafa ríkuleg námsgögn (Horwits, 1979; Tomlinson, 

2014). Þetta varð ég vör við í minni rannsókn en á yngsta stigi í Hæðaskóla mátti sjá ríkulegt 

safn af fjölbreyttum námsögnum sem ég sá notuð í kennslu. Í vettvangsheimsóknum mínum 

varð ég þess vör að nemendur í skólunum þremur höfðu nokkuð frjálsar hendur um hvar þeir 

vildu læra í skólastofunni. Ef nemendur óskuðu eftir því að læra á gólfinu, á grjónapúða eða 

við borð var það leyfilegt. Þetta rímar við hugmyndir Ingvars Sigurgeirssonar (1981) sem taldi 

mikilvægt að gjörnýta allt það rými sem í boði er í skólastofunni. Í unglingadeildinni í 

Fjöruskóla var þetta sérstaklega vinsælt hjá nemendum en Bryndís taldi að þetta val 

nemenda á lærdómsaðstöðu greini þau frá hefðbundna kerfinu þar sem nemendur sitja við 

sitt borð í sínum stól flestum stundum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Það að nemendur fái að 

hafa áhrif á hvar þeir læra tel ég vera mikilvægan þátt í að nýta það rými sem skólarnir hafa 

upp á að bjóða. Að því sem ég best veit bjóða hefðbundnar skólastofur ekki upp á það að 

nemendur geti dreift sér um stofuna og lært þar sem þeim hentar. Þetta tel ég vera mikinn 

kost og nemendur nýttu sér þetta mikið. Skóladagarnir sem ég fylgdist með fóru vel fram og 

námsumhverfið var hlýlegt og óþvingað, líkt og er einkennandi í opnum skólastofum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). En kennsla í opnum skólastofum hefur verið gagnrýnd fyrir það að frelsi 

nemenda sé of mikið og að kennarar hafi ekki stjórn á nemendum sínum (Lasley, 2010). 

Þetta varð ég ekki vör við í mínum vettvangsheimsóknum.  

  Í vettvangsheimsóknum mínum fylgdist ég með kennslustundum á yngsta stigi og 

miðstigi í skólunum þremur. Þar fylgdist ég meðal annars með því hvort skóladagurinn væri 

sveigjanlegur og fjölbreyttur. Niðurstöður mínar benda til þess að farið sé bil beggja milli 

hefðbundins og opins skóla, líkt og einkennir opnar skólastofur (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Í 

sumum kennslustundum stýrði kennarinn alfarið og nemendur sátu í sínum sætum og unnu 

verkefni en í öðrum kennslustundum var val nemenda í fyrirrúmi. Af þessum niðurstöðum 

má greina að skóladagarnir séu fjölbreyttir að einhverju leyti en haldið er í ákveðið skipulag. 

Áhugavert væri að fylgjast með fleiri skóladögum í opnum skólastofum til að fá betri mynd af 

því hvernig þeir ganga fyrir sig.  
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6 Lokaorð 

Hér á undan hef ég leitast við að varpa ljósi á starfshætti í opnum skólastofum með því að 

fylgjast með starfi þar og ræða við kennara sem höfðu ólíka reynslu af kennslu í opnum 

rýmum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru margþættar og gefa þær ágæta mynd af þeim 

starfsháttum sem eru ríkjandi í opnum skólastofum. Rannsóknarspurning mín var: Hvaða 

starfshættir eru ríkjandi í opnum skólastofum í grunnskólum?  

  Megin niðurstöðurnar eru þær að kennsluhættir í þátttökuskólunum eru nokkuð 

fjölbreyttir, einkum á yngsta stigi, en einnig er haldið í hefðbundna kennsluhætti og er það í 

góðu samræmi við skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar (1981) á opnum skólastofum þar 

sem farinn er millivegur starfshátta í opnum skólum og hefðbundnum skólum sem og á 

kennsluháttum í teymiskennsluskólum (Ingvar Sigurgeirsson, 2014). Á yngsta stigi eru 

kennsluhættir á borð við val nemenda og stöðvavinna í hávegum höfð sem eru einmitt 

meginaðferðir í opnum skólastofum. Eins eru rýmin í opnu skólastofunum opin og 

sveigjanleg en kennararnir nýta einnig hefðbundnar skólastofur til að draga úr fjölda 

nemenda í rýminu og koma í veg fyrir hávaða. Skólastofurnar fara því milliveg í áherslum 

opinna og hefðbundinna skóla. Skipulag skólanna og skólastofanna er mismunandi en á 

yngsta- og miðstigi styður skipulagið við einstaklingsmiðað nám ef tekið er mið af 

matskvarða um einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2005). Niðurstöður 

sýndu einnig að þróun skólastofanna geti snúist í andhverfu sína því á unglingastigi í einum 

skólanna hefur opna rýmið verið stúkað af og út frá því búnar til hefðbundnar skólastofur. 

Afleiðingar þess má til dæmis sjá í því að fjölbreytni í kennsluaðferðum varð minni og 

samvinna kennara breyttist úr teymiskennslu í teymisvinnu. En teymiskennsla töldu 

viðmælendurnir vera einn stærsta kost þess að starfa í opinni skólastofu og varð ég vitni að 

góðri samvinnu þeirra. Vert er að minnast á það að allir kennararnir í rannsókninni voru 

sérstaklega ánægðir í starfi sínu. Þegar upp er staðið tel ég það skipta einna mestu máli og 

það er góð tilfinning fyrir kennaranema sem er að hefja starfsferil sinn að fá að upplifa af 

eigin raun hvað starfið getur gefið manni mikla ánægju. 

  Niðurstöður mínar benda til að hugtökin opinn skóli og opin skólastofa séu lítt eða 

alls ekki notuð hin síðari ár og tel ég að önnur hugtök hafi tekið yfir sömu eða svipaða 

hugmyndafræði; þ.e. fyrst einstaklingsmiðað nám í upphafi þessarar aldar og nú síðast 

nemendamiðað nám (sjá nánar á bls. 27). Þá kom í ljós að þátttakendurnir í rannsókninni 
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höfðu ekki kynnt sér hugtökin opinn skóli og opin skólastofa og hvað þau standa fyrir þrátt 

fyrir að starfa undir þeim formerkjum. Út frá rannsóknarvinnu minni hef ég dregið þá ályktun 

að enn nýrra hugtak hafi tekið yfir hugmyndafræðina um opinn skóla og opnar skólastofur. 

Með hliðsjón af lýsingum á því hvernig skólastarf er í teymiskennsluskólum, t.d. út frá 

kennsluháttum, samvinnu kennara og skipulagningu skóla, þá sýnist mér að það gæti verið 

nýjasta hugtakið yfir það sem var áður kallað opin skólastofa.  

  Rannsóknarvinnan vakti áhuga minn á að vita enn meira um stöðu opinna skóla eða 

opinna skólastofa í íslensku skólasamfélagi. Til að fá enn skýrari mynd af starfsháttum í 

opnum skólastofum væri áhugavert að skoða fleiri opin rými og bera starfshættina saman við 

hefðbundnar skólastofur. Eins væri áhugavert að fylgjast með þróun opinna skólastofa þar 

sem rannsóknin mín leiddi í ljós að tekið hefði verið skref til baka frá opnu rými í einum 

skólanum yfir í hefðbundin rými. Áhugavert væri að fylgjast með því hvort það væri raunin í 

fleiri opnum skólum og þá ekki síst hvers vegna kennarar fara þá leið. 

  Áður en ég lagði af stað í þessa vegferð hafði ég litla sem enga reynslu af kennslu í 

opnum skólastofum. Í námi mínu á Menntavísindasviði fékk ég að kynnast opnum og 

sveigjanlegum starfsháttum og það vakti áhuga minn á að vita meira um viðfangsefnið. Eftir 

að hafa rætt við viðmælendur mína í rannsókninni og fylgst með kennslu þeirra má segja að 

áhugi minn á að starfa í opinni skólastofu í teymiskennsluskóla hefur aukist til muna. Einlæg 

ánægja kennaranna í starfi gerði mig fullvissa um að þetta væri eitthvað fyrir mig.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 

a) Bakgrunnsspurningar 

1. Hvenær útskrifaðist þú sem kennari?  

2. Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

3. Hvað hefur þú kennt lengi í þessum skóla? 

4. Hefur þú reynslu af kennslu í sk. hefðbundinni skólastofu? 

5. Hver er fyrri reynsla þín af kennslu í opnu rými/opinni skólastofu? 

6. Hvers vegna valdir þú að starfa í opinni skólastofu? 

b) Skipulagning skólastofunnar/opna rýmisins 

7. Hvernig finnst þér uppbyggingin á skólabyggingunni í heild vera? 

8. Gefur skólinn sig út fyrir að starfa undir hugmyndafræðinni um opinn skóla?  

9. Hefur þú kynnt þér hugmyndafræðina um opinn skóla? 

10. Hvernig finnst þér skipulagning á skólastofunni vera? 

11. Hvað finnst þér mikilvægast að hafa í huga þegar þú skipuleggur skólastofuna? 

12. Breytir þú reglulega uppröðun borða í skólastofunni?  

 Hvers vegna / hvers vegna ekki gerir þú það?  

 Finnst þér það skila árangri til nemenda? 

13. Finnst þér mikill hávaði myndast í skólastofunni? 

  Gerir þú eitthvað til að minnka hann? 

14. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í skipulagningu skólastofunnar? − Hverju? 

15. Myndir þú mæla með við aðra kennara að starfa í opinni skólastofu? 

c) Skipulagning kennslunnar 

16. Hvað finnst þér skipta mestu máli í sambandi við undirbúning kennslu? 

17. Hvaða kennsluaðferðum beitir þú helst í kennslu? 

18. Finnst þér skipta máli að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir? Hvers vegna? 

19. Skipuleggur þú kennslustundirnar með skólastofuna í huga? 

20. Eruð þið með einhvers konar valkerfi í gangi? 

21. Fá nemendur tækifæri til að velja verkefni / viðfangsefni? 
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d) Samvinna kennara 

22. Er teymiskennsla í skólanum? 

23. Hvernig gengur samvinna við aðra kennara? 

24. Hefur þú áður unnið í teymi? 

25. Hvað finnst þér mikilvægt að hafa í huga þegar unnið er í teymi með öðrum? 

e) Aukaspurningar 

26. Hvað finnst þér erfiðast í starfinu? 

27. Hvað finnst þér ganga best í starfinu? 
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Viðauki B: Samþykki þátttakenda 

 

Ég undirrituð/undirritaður veiti hér með samþykki mitt í þátttöku í rannsókn Bjargar 

Gunnarsdóttur. Markmið rannsóknarinnar er að skoða starfshætti í opnum skólastofum. 

Með undirritun minni samþykki ég að rannsakandi taki viðtal við mig og noti það til úrvinnslu 

og greiningar í rannsókn sinni. Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og rannsakandi tryggir nafnleynd. Ég get hætt þátttöku hvenær sem er, og án 

þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dagsetning og undirskrift þátttakanda 
 

_______________________________________________ 
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Viðauki C: Gátlisti fyrir vettvangsathuganir 

 

 

Skólinn Skólastofan Kennslustund 

Hvernig er skipulagning 
skólans í heild? 

Hvernig er skipulag 
skólastofunnar? 

Hvernig eru 
kennslustundirnar 
uppbyggðar? 

Er allur skólinn opinn? Hvernig er uppröðun borða 
og stóla? 

Hvaða kennsluaðferðir er 
verið að nota? 

Er skólinn opnari á yngri 
stigum heldur en eldri? 

Eru sérstök starfssvæði 
innan skólastofunnar? 

Hvernig er samvinna 
kennara? 

Eru kennslurýmin í skólanum 
sveigjanleg? 

Er skólastofan hlýleg? Fá nemendur einhvers konar 
val í kennslustundum? 

Gefur skólinn sig út fyrir að 
starfa undir 
hugmyndafræðinni um 
opinn skóla? 

Eru skilrúm/veggir í 
skólastofunni? 

Myndast mikill hávaði í 
kennslustundum? 
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Viðauki D: Eyðublað fyrir vettvangsathuganir 

 

Dagsetning    

Skóli  
Upphaf og lok  
athugunar 

Upphaf Lok  
Bekkur  

  

Kennari/ kennarar 

fjöldi 
 

Kyn 
Námsgrein    

 

Athugandi Björg Gunnarsdóttir 

Nemendafjöldi Stúlkur                      Drengir                  Alls 

 

1. Skólastofan (lýsing) 

Uppröðun og skipulag í stofunni, s.s. fagstofa, uppröðun nemendaborða, staðsetning kennaraborðs, 

lýsing, efni á veggjum og helstu tæki, s.s. tölvur. 
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2. Kennslustundin (lýsing í samfelldu máli með tímasetningum) 

Upphaf kennslustundar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framvinda (skrá um 10 mín í hvern reit en skrá tímann þéttar) 

Tími: Kennari/kennarar gerir: Tími: Nemandi gerir / nemendur gera (þ.m.t. 

virkni): 
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Lok kennslustundar 

 

 

 

 

 

 

 

Námsefni 

 

 

 

Kennslustundin í hnotskurn (helstu aðferðir, hlutur kennara, virkni nemenda, andi o.fl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugleiðingar athugenda 
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