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Formáli 

Síðla árs 2019 fékk ég úthlutað námsleyfi fyrir skólaárið 2020-2021. Fyrsta viðbrögð við 

úthlutun leyfisins var hugmynd um að stökkva upp í flugvél og verja vetrinum á erlendri 

grundu í sólinni við fjarnám en vegna heimsfaraldursins breyttust aðstæður. Niðurstaðan var 

námsaðstaða í eldhúsinu heima og það reyndist einkar ljúft.  

Í eldhúsinu varð þetta lokaverkefni til en forsagan að því er áhugi minn á skólaþróun. Ég 

hef því miður stundum upplifað mig skorta faglega þekkingu á kennsluháttum til að geta átt 

ígrunduð samtöl við kennara. Ég ákvað að hafa samband við Önnu Kristínu Sigurðardóttir 

varðandi áhuga minn og tók hún mjög vel í hugmynd mína um að aðstoða mig við 

lokaverkefnið. Ég skráði mig í áfanga sem hét Þátttaka í rannsóknum kennara og fjallaði um 

gæði kennslu. Ég fann strax að þarna var eitthvað sem ég vildi fræðast meira um. Ég fékk 

ábendingu um kennara sem sátu líka áfangann og ákvað í framhaldinu að skoða kennsluhætti 

í heimaskóla þeirra út frá gæðum í kennslu. 

Ég ákvað að nálgast verkefnið út frá ýmsum hliðum, eins konar 360° sjónarhorni. Ég 

fylgdist með kennslu, tók rýniviðtöl við kennara og nemendur og einnig tók ég viðtal við 

skólastjóra grunnskólans sem ég heimsótti. Með þessu móti vonaðist ég til að fá heildarmynd 

á gæði kennslu. Ég vil þakka nemendum, kennurum og skólastjóra viðkomandi skóla kærlega 

fyrir að hleypa mér inn í daglegt skólalíf þeirra. Það var einkar ánægjulegt að heimsækja 

viðkomandi skóla, sjá metnaðinn og þá starfsþróuni sem þar átti sér stað. Ég vil þakka móður 

minni, Grétu Björnsdóttur, fyrir ómælda þolinmæði við yfirlestur og umræður um verkefnið. 

Leiðbeinandi minn var Anna Kristín Sigurðardóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir 

uppbyggjandi leiðsögn og hvatningu. Sérfræðingur við verkefnið var Berglind Gísladóttir og 

þakka ég henni gagnlegar ábendingar. 

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

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

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

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

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

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

Egilsstaðir, 24. ágúst 2021 

 

Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á einkenni gæði kennslu út frá ólíkum 

sjónarhornum, nokkurs konar 360° skoðun og tengja hana við hugmyndafræðina um faglegt 

lærdómssamfélag. Skoðað var hvernig myndbandsupptökur aðstoða kennara við að þróa 

kennsluhætti með áherslu á vitsmunalega áskorun. Á sama tíma var leitast við að skilja 

hvernig skólastjóri getur stutt við kennara sína með kennslufræðilegri forystu. Rannsóknin er 

tilviksrannsókn þar sem bæði megindlegum og eigindlegum gögnum var safnað. Fylgst var 

með kennslustundum á unglingastigi þar sem kennararnir stunduðu markvissa vinnu við að 

þróa kennsluhætti sína. Þeir notuðu greiningarrammann PLATO við að greina 

myndbandsupptökur af eigin kennslu. Tekið var viðtal við skólastjóra viðkomandi skóla og 

rýniviðtöl við kennara og nemendur. Lagður var spurningalisti fyrir nemendur ásamt því að 

meta kennslustundir. Rannsóknin fór fram skólaárið 2020-2021. Meginniðurstöður gefa 

vísbendingu um að æskilegt sé fyrir skólastjórnendur sem vilja ástunda kennslufræðilega 

forystu að skapa vettvang fyrir faglega samræður við kennara um kennsluhætti og til að geta 

það þarf hann upplýsingar um það sem gerist í skólastofunni. Skólastjórinn í þessari rannsókn 

hefur þróað vinnulag innan skólans sem snýr að því að styðja kennara við að þróa og bæta 

kennsluhætti. Skólastjórinn fær öfluga kennara til að fara inn í kennslustundir hjá öðrum 

kennurum, safna gögnum og veita þeim leiðsögn sem þurfa á henni að halda. Skólastjórinn 

lagði sig líka fram um að eiga faglegar samræður við kennara. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar styðja þá nálgun að kennararnir tóku fyrir ákveðna þætti í kennsluháttum sínum, 

ígrunduðu þá og reyndu að bæta. Kennurunum fannst árangursríkt við mat á 

kennslustundum að nota myndabandsupptökur. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

lærdómsamfélag óx þegar kennarar virtust nota markvisst aðferðir sem krefðust virkni og 

samstarfs nemenda. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to shed light on the quality of teaching from different 

perspectives, a kind of 360 ° view. I surveyed how video recordings could support teachers 

to develop their teaching methods with emphasis on intellectual challenge. At the same 

time, an attempt was made to an understanding of how the principal could give the best 

support to teachers with instructional leadership. The study was a case study and used both 

qualitative and quantitative data. Lessons at the lower secondary level were observed, 

where the teachers engaged in systematic work to develop their teaching methods. They 

analysed and reviewed video recording from their lessons according to the PLATO protocol. 

An interview was conducted with the principal of the school and focus grubbs with teachers 

and students. A questionnaire was provided for students and lessons were also analysed. 

The study took place in the school year 2020-2021. The main results indicate that it is 

sensible for a principal who wants to practice instructional leadership to create a platform 

for professional dialogue with teachers about teaching methods, and to be able to do so he 

needs information about what is happening in the classroom. The principal in this study has 

developed a way of working within the school that aims to support teachers in developing 

and improving teaching methods. The principal gets a powerful teacher to go into the 

lessons of other teachers, collect data and provide guidance to those in need. The principal 

also made an effort to have professional discussions with teachers. The results of this study 

support the approach that teachers addressed certain aspects of their teaching methods, 

ponder and tried to improve. The teachers found the use of video recordings effective in 

evaluating lessons. The results of this study showed that the learning community grew when 

teachers seemed to use methods that required the activity and cooperation of students. 
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1 Inngangur  

Íslenskir grunnskólar hafa tekið miklum breytingum frá því ég hóf störf fyrir 21 ári og kröfur 

til skóla hafa aukist. Störf kennara og skólastjórnenda hafa jafnframt breyst og þeir mega 

hafa sig alla við að halda í við þróunina sem á sér stað. Sífellt nýjar rannsóknir koma fram á 

sjónarsviðið með nýjum niðurstöðum um hvernig bæta má skólastarf og árangur nemenda. 

Kennarar og skólastjórnendur þurfa að fylgjast vel með niðurstöðum rannsókna ef metnaður 

þeirra er að hafa nám nemenda sem best á hverjum tíma.  

Í þessu verkefni er ljósi varpað á rannsóknir sem gefa vísbendingar um einkenni á gæðum 

í kennslu og mögulegar leiðir til að þróa þau. Fjallað er um hvernig bæta má gæðum 

kennslunnar í faglegu lærdómssamfélagi þar sem áhersla er lögð á kennslufræðilega forystu 

og starfsþróun. Áhuga minn á gæðum í kennslu má rekja til reynslu af eigin skólagöngu en 

einnig hefur áhugi minn hagnýta þýðingu fyrir mig sem skólastjórnanda sem hefur metnað 

fyrir öflugu og framsæknu skólastarfi. 

Í dag starfa ég sem aðstoðarskólastjóri og fer einnig með deildarstjórn á unglingastigi. Eitt 

af hlutverkum skólastjórnenda er kennslufræðileg forysta sem felst m.a. í því að að fara í 

kennslustundir hjá kennurum, veita endurgjöf og stuðning og eiga í framhaldinu faglegar 

samræður um kennsluhætti sem leiða til betri árangurs í námi. Því miður hef ég í starfi mínu 

sem stjórnandi ekki gert mikið af því að fara inn í kennslustundir til kennara til að 

undirbyggja slíka samræður. Er það einkum tvennt sem ég ber fyrir mig, annað er 

tímaskortur og hitt, sem er stærri þáttur, er að mér finnst ég ekki hafa faglegar forsendur til 

að greina hvað einkenni góða kennsluhætti. Kveikjan að þessu lokaverkefni er áhugi minn á 

að bæta þekkingu mína og færni í að beita kennslufræðilega forystu með það að markmiði 

að styðja kennara og vera virkur þátttakandi í faglegri umræðu.  

Lokaverkefnið mitt tengist þróunarverkefninu Gæði kennslu á unglingastigi. Þar sem m.a. 

eru skoðar kennslustundir með myndbandsupptökum og þær metnar í framhaldinu út frá 

greiningaramma PLATO. Greiningarrammanum er ætlað að aðstoða kennara við að þróa og 

meta kennsluhætti sína með það að markmiði að bæta gæði kennslunnar sem ætla má að 

verði til þessa að auka árangur nemenda. Í lokaverkefni fylgdist ég með fjórum kennurum í 

einum skóla sem ég heimsótti en kennararnir sátu áfanga í HÍ um gæði kennslu. Á 

námskeiðinu endurskoðuðu þeir og þróuðu kennsluhætti sína. Má segja að þetta væri 

nokkurskonar starfendarannsókn sem er í grunninn hugmynd um að læra í starfi með því að 

huga að eigin starfsháttum. Kennararnir mátu kennslustundir sínar út frá matsramma PLATO 

með myndbandsupptökum. Þeir funduðu saman reglulega og áttu faglegar samræður og 

ígrundun um hvernig þeir gátu bætt kennsluhætti sína og sig sjálfa persónulega sem 



 

11 

kennarar. Í framhaldi skipulögðu þeir starfsþróun með það að markmiði að bæta 

kennsluhætti sína.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru gæði kennslu á unglingastigi þar sem reynt er að greina 

einkenni kennslunnar og mögulegar leiðir til að styrkja gæðin. Markmið verkefnisins er að 

varpa ljósi á hvað einkenni gæða kennslu í grunnskóla út frá ólíkum sjónarhornum, nokkurs 

konar 360° gráðu skoðun. Í þessu felst meðal annars að greina hvort myndbandsupptökur 

geta aðstoðað kennara við að þróa kennsluhætti sína og einnig er varpað ljósi á hvernig 

skólastjóri styður við kennara til að auka gæði kennslunnar. Viðfangsefnið er skoðað í ljósi 

þekktra kenninga um faglegt lærdómssamfélag sem hefur sýnt sig hafa jákvæð áhrif á 

kennsluhætti (t.d. Dogan og Adams, 2018) og um kennslufræðilega forystu. Sérstök áhersla 

er lögð á að greina hvernig vitsmunaleg áskorun nemenda birtist í kennsluháttum, sem 

kennararnir völdu að beina sjónum að.  

Rannsóknarspurningin er  

Hvaða leiðir hafa kennarar og skólastjórar í grunnskóla til að styrkja gæði 

kennslunnar? 

Undirspurningarnar eru 

Hvernig útskýra skólastjóri, kennarar og nemendur hugmyndir sínar um gæði 

kennslu?  

Hvaða leiðir getur skólastjóri farið til að styðja kennara við að þróa kennsluhætti? 

Hvernig geta skipulagðar aðferðir hjálpað kennurum að bæta kennsluhætti sína? 

 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Í innganginum er fjallað um tilgang rannsóknarinnar, 

hvers vegna viðfangsefni rannsóknarinnar varð fyrir valinu og gerð er grein fyrir 

rannsóknarspurningunum. Kafli tvö er um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað um 

kenningar um gæði kennslu, faglegt lærdómssamfélag, kennslufræðilega forystu og mat á 

kennsluháttum. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð eru skil á 

þátttakendum, sagt frá gagnaöflun og greiningu gagna ásamt atriðum sem tengjast siðferði 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar í fjórum hlutum. Í 

fimmta kafla eru helstu niðurstöður við rannsóknarspurningunum ræddar í tengslum við 

fræðilegan bakgrunn. Síðasti kafli ritgerðarinnar eru lokaorð þar sem dreginn er lærdómur af 

rannsókninni og upplifun minni af þessu ferli.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi og skiptist hann í fjóra hluta. Í fyrsta 

hlutanum er fjallað um einkenni á gæðum í kennslu eins og þau birtast í innlendum og 

erlendum fræðigreinum og rannsóknum. Í hluta tvö er fjallað um skólann sem faglegt 

lærdómssamfélag og hvernig sá vettvangur getur stutt við kennara við að þróa og efla 

kennsluhætti sína. Í þriðja hluta er horft til þess hvernig stjórnendur geta beitt 

kennslufræðilegri forystu til að styðja við kennarana. Í fjórða  og síðasta hlutanum er farið 

yfir aðferðir sem kennarar geta nýtt sér til að meta kennsluhætti á kerfisbundinn hátt.  

  

2.1 Kenningar um gæði kennslu 

Gæði menntunar ættu alltaf að vera í umræðunni meðal þeirra sem koma að menntamálum, 

en mat á þeim ræðst af því sjónarhorni sem horft er frá hverju sinni (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2019). Hlutverk kennara er mikilvægt í umræðu um gæði menntunar (Barber 

og Mourshed, 2007) því gæði menntunarkerfisins verða ekki meiri en gæði þeirra kennara 

sem starfa í því menntakerfi (Asia Society, 2011). Það væri ef til vill við hæfi að tala um gæði 

kennslunnar eða kennsluhátta fremur en kennarana sjálfa því að margir kennarar kom að 

námi hvers nemanda (Darling-Hammond, 2013) 

Kennsla er flókin og margslungin og kennarar þurfa að hafa skilning á breiðu sviði og geta 

beitt þekkingu sinni á ýmsan hátt við mismunandi aðstæður og með fjölbreyttum 

nemendahópum (Zhou, 2003). Kennarar hafa leiðandi hlutverk við að skapa þroskandi 

námsumhverfi fyrir nemendur og hafa þeir því mikil áhrif á gæði kennslunnar og 

námsárangur nemenda (Kunter o.fl., 2013). Margir fræðimenn hafa sett fram ólíkar 

skilgreiningar á gæðum kennslu (Baumert og fl., 2010; Ficher og Neumann, 2012; Lipowsky 

o.fl, 2009; Raudenbush, 2008; Vieluf, 2011; Klette og Blikstad-Balas, 2017). Skilgreining Zhou 

(2003) á gæðum kennslu er að þegar kennarar kenna með það fyrir augum að þeir skapi 

sanngjarnar aðstæður og tækifæri fyrir nemendur. Í þeim aðstæðum byggja eða bæta 

nemendur við fyrri þekkingu sem leiðir til þess að þeir skapa nýja þekkingu. Robinson og 

félagar (2009) eru sama sinnis og telja að kennarar, sem noti gögn til að meta framfarir 

nemenda, kennsluhætti og skipulag ásamt því að gefa nemendum endurgjöf á vinnu sinni, sé 

sterk vísbending um gæði skóla og þess háttar vinnubrögð hafi jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda.  

Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir (2020) leggja áherslu á að gæði í kennslu 

byggist ekki endilega á  hæfni sem kennarar búa yfir, heldur frekar á því  sem kennari sýnir í 
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gjörðum sínum í kennslustofunni. Gæði kennslunnar eru mismikil frá einni kennslustund til 

annarrar. Ekki er hægt að búast við að allar kennslustundir séu alltaf í hæsta gæðaflokki því 

þær eru byggja á mismunandi markmiðum og ólíkum kennsluaðferðum sem taka mið að 

hvaða hæfni nemendur eiga að ná hverju sinni (Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind 

Gísladóttir, 2020). Hópur fræðimanna hefur komið sér saman um fjóra þætti sem þykja 

mikilvægir þegar rætt eru um gæði kennslu. Þættirnir eru: stigskiptur stuðningur, samræður, 

styðjandi andrúmsloft og faglegar kröfur (Klette, 2015; Gersten og fl., 2009; Praetorius og fl., 

2014). Hér á eftir er fjallað um hvern þátt fyrir sig.  

Stigskiptur stuðningur. Í þessum þætti er reynt að fanga skýrleikann í kennslu þ.e. hversu 

skýr eru námsmarkmiðin og hvernig viðfangsefnum er komið á framfæri (Seidel og 

Shavelson, 2007). Kennarar sem ná góðum tökum á þessum þætti setja nemendum sínum 

skýr markmið ásamt því að hafa miklar væntingar til þeirra (Graham o.fl., 2016). Kennarar 

sýna einnig nemendum sínum með skýrum hætti hvernig á að beita viðeigandi aðferðum og 

vinnubrögðum í þeim verkefnum sem unnið er með hverju sinni (Afflerbach og fl., 2008; 

Gersten og fl. 2009; Graham og.fl., 2016; Ogle og Lang, 2011; Snow o.fl., 2005). 

Samræður. Hér er átt við námstengda umræðu milli kennara og nemenda eða milli 

nemenda innbyrðis. Telja nokkrir rannsakendur í menntunarfræðum samræður vera eitt það 

mikilvægasta í gæðakennslu (Klette, 2015; Airey, 2013; Shanahan, 2008). Taka má dæmi í 

tungumálakennslu þegar góðar samræður eru til staðar þá ræða nemendur um texta sem 

unnið er með í kennslustundinni, það eykur lesskilning og færni ásamt því að umræða um 

texta verður merkingarbær og lestrarhvetjandi (Gambrell, 2011). Einnig er talið að kennari 

megi ekki vera of ríkjandi þegar unnið er með lesskilning, æskilegast er að kennari dragi sig 

að mestu í hlé og leyfi nemendum að kljást við lesskilningsverkefnin (Block og Duffy, 2008). 

Gerður er greinarmunur á samræðum sem samanstanda af spurningum og stuttum svörum 

og dýpri og innihaldsríkari samræðum þar sem nemendur ígrunda saman hugtök og 

hugtakaskilning (Brophy, 2000). 

Styðjandi andrúmsloft. Hattie (2009) er einn þeirra sem telur að andrúmsloft sem 

einkennist af samkennd og virðingu hafi mikil og jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Í 

kennslustofu þar sem ríkir styðjandi andrúmsloft er gott skipulag og reglur eru skýrar og 

sanngjarnar. Það leiðir til meiri tíma til náms og kennslu (Lipowsky og fl, 2009; Seidel og 

Shavelson, 2007; Wayne og Youngs, 2003). Sem dæmi um styðjandi andrúmsloft er þegar 

kennari styður við lestur á ýmsan hátt sem hefur síðan áhrif á lestrarfærni og lesskilning 

nemenda. Eins hvetur styðjandi andrúmsloft nemendur til að spyrja frekar spurninga (Franke 

o.fl., 2007).  

Faglegar kröfur þýðir að nemendur fái fjölbreytt verkefni sem reyna á þau vitsmunalega. Í 

þessum verkefnum felast m.a. samræður milli nemenda sem dýpka hugsun þeirra og skilning 
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sem leiðir til þess að þekkinging þeirra vex (Lipowsky og fl., 2009). Nemendur þurfa að beita 

gagnrýninni og greinandi hugsun, draga ályktanir til að þróa hugsun og skilning sem er 

einmitt mikilvægur þáttur í gæða kennslu (Praetorius og Charalambous. 2018). Sem dæmi 

um faglegar kröfur eða vitsmunalegar áskoranir er þegar nemendur þróa skilning eftir að 

hafa skoðað hugtök og tengir þau í framhaldinu saman við fyrri staðreyndir eða hugmyndir 

(Hiebert og Grouws, 2007). Hluti af faglegum kröfum er vitsmunaleg áskorun sem nemendur 

standa frammi fyrir vegna þess hvernig kennarinn hagar kennslu sinni og samskiptum við 

nemendur. Sem dæmi má nefna þegar kennarar biðja nemendur um að rökstyðja skoðanir 

sínar. 

2.1.1 Vitsmunaleg áskorun 

Mikilvægur þáttur í því að meta gæði kennslu er að greina að hvaða marki nemendur eru 

hvattir til að reyna á vitsmunalega hæfni sína. Vitsmunaleg áskorun eykst þegar nemendur 

kljást við erfiðar flækjur eða þurfa að rökstyðja hugsanir sínar og skilja tengsl milli nýja 

efnisins og þess gamla sem þeir hafa áður lært (Lipowsky og fl., 2009). Að sama skapi 

minnkar vitsmunaleg áskorun ef kennslan felur í sér t.d. utanbókar lærdóm, þegar nemandi 

miðlar efni án þess að rökstyðja það eða beitir verklagi sem hann þekkir vel (Wade og Moje, 

2000). Því skiptir máli að kennarar ígrundi vel val á námsefni og hvernig þeir virki vitsmuni 

nemenda. Það getur verið áskorun að leggja fyrir viðfangsefni sem reyna á rökhugsun og 

greinandi hugsun og er jafnframt krefjandi. Þessi áskorun getur verið flókin bæði fyrir 

kennara og nemendur en huga þarf að því að ef kennarar vilja ná árangri í kennslu er brýnt 

að þeir hafi góða þekkingu á viðfangsefninu (Wilhelm, 2014).  

  Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir (2020) skoðuðu vitsmunalega 

áskorun í stærðfræði í 8. bekk hér á Íslandi. Teknar voru upp 34 kennslustundir í 10 skólum 

og þær greindar með það að markmiði að meta vitsmunalega áskorun nemenda og öðlast 

skilning á þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra. Höfundar ályktuðu út frá niðurstöðum að 

auka þyrfti vitsmunalega áskorun í stærðfræðikennslu á unglingastigi. Algengast var að 

nemendur ynnu einstaklingslega í námsbókum en með þeirri aðferð er erfitt að vinna 

verkefni sem reyna á greinandi hugsun og lítil tækifæri eru til samvinnu eða samræðna. 

Niðurstöður bentu til að kennarar hefðu tilhneigingu til að draga úr vitsmunalegri áskorun 

með því að spyrja nemendur lokaðra spurninga og gefa þeim ekki tækifæri til að reyna sjálfir 

eða jafnvel gæfu þeir nemendum lausnina. Samræmast þessar niðurstöður öðrum 

sambærilegum rannsóknum en það er eins og kennara vanti faglegan stuðning til að geta 

haldið uppi þeim kröfum sem til er ætlast í kennslu (Norton og Kastberg, 2012; Wilhelm, 

2014; Tekkumru-Kisa o.fl., 2020). Að þessu sögðu er sjónum beint að því hvernig bæta má 

kennsluhætti í grunnskólum með það að markmiði að auka m.a. vitsmunalegar áskoranir 

nemenda. 
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2.1.2 Kennsluhættir í grunnskólum 

Segja má að hugtakið kennsluhættir sé samheiti á öllu sem viðkemur heildarskipulagi á 

kennslu, námsumhverfi og viðfangsefnum nemenda. Stundum er kennsluháttum skipti í 

tvennt, hefðbundnir eða sveigjanlegir kennsluhættir. Þegar talað er um hefðbundna 

kennsluhætti er átt við að nemendur sitja við borð, vinna t.d. í námsbók og fara eftir 

fyrirmælum kennara. Sveigjanlegir kennsluhættir eru aftur á móti að nemendur ráða að 

miklu leyti ferðinni sjálfir, á hvaða hraða þeir vinna, hvaða verkefni eru unnin og hvernig 

aðstöðu þeir vilja vinna við (Hafsteinn Karlsson 2009). Kennsluaðferðir eru aftur á móti 

skipulag á kennslunni sjálfri, námefni og samskipti við nemendur. Kennsluaðferðum er í 

stórum dráttum skipt í tvennt. Bein kennsla þar sem kennarinn stjórnar ferðinni og óbein 

kennsla þar sem nemendur eru virkir þátttakendur og kennarinn leiðbeinir þeim og aðstoðar 

(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskardóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014). Marais og Meier halda því fram að oft á tíðum forðist kennarar breytingar og haldi því 

í hefðbundna kennsluhætti eða beina kennslu (Marais P. og Meier C, 2004) 

Rannsóknir á kennslu má framkvæma út frá mismunandi sjónarhornum sem beinast til 

dæmis að kennsluháttum. Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1995) er dæmi um rannsókn á 

kennsluháttum sem fram fór með vettvangsathugun á miklum fjölda kennslustunda á 

árunum 1993-2000. Þar kom í ljós að bækur stýrðu kennslunni, þ.e. kennarinn fór yfir 

ákveðið efni námsbókar, textinn var lesinn og nemendur leystu verkefni tengd textanum. 

Flestir nemendur voru á svipuðum slóðum í námsefninu. Önnur rannsókn og talsvert nýrri 

sýnir svipaða niðurstöður en hún var gerð fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 

2012 með vettvangsathugun á 68 kennslustundum í stærðfræði. Niðurstöður sýndu að flest 

allar kennslustundir byrjuðu á innlögn eða að nemendur byrjuðu strax að reikna í 

reikningsbók. Aðeins í fjórum af 68 kennslustundum átti hópastarf sér stað (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012). Fleiri rannsóknir sýna svipaða niðurstöðu þ.e. að 

bein kennsla eða kennaramiðaðar aðferðir eru í öndvegi (Ingvar Sigurgeirson o.fl., 2014). 

Hér að ofan er fjallað um rannsóknir tengda kennslu- og starfsháttum en þegar skólastarf 

er rannsakað er mikilvægt að skoða einnig viðhorf nemenda til skólastarfsins. Ferguson 

(2012) hefur um árabil skoðað viðhorf nemenda til skólastarfs. Hann leggur áherslu á að fá 

fram sjónarhorn nemenda þegar meta og bæta á gæði kennslu. Hann skoðaði viðhorf 

nemenda á árunum 2001-2012 með svokölluðum Tripod, 7C´s, spurningalista sem hann 

þróaði. Yfir ein milljón nemenda í grunn- og framhaldsskólum svöruðu þessum 

spurningalista. Á mynd 1 má sjá hvað Ferguson hefur sett saman úr niðurstöðum rannsóknar 

sinnar en hann setur fram eftirtalda sjö þætti sem horfa skal til þegar meta á gæði kennslu út 

frá sjónarhóli nemenda. 
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Mynd 1 Niðurstöður á Tripod, 7C‘s spurningalistanum 

Allir þessi þættir eru styðjandi en ávallt þarf að gæta að jafnvægi því nemendur geta 

vissulega fundið fyrir streitu vegna of mikillar áskorunar eða stjórnunar. Áskorun og stjórnun 

tengjast því hversu mikils kennari krefst af viðkomandi. Ferguson (2012) bendir ennfremur á 

að nemendur virðast vera hamingjusamari í skólastofunni ef þeir finna til öryggis, eru 

vitsmunalega örvaðir, eru í tengslum við kennarann og finnst kennslustundin áhugaverð. Eins 

kemur fram í niðurstöðum hans að heildarárangur bekkjarins er betri þar sem virðing er til 

staðar og umhverfið vel skipulagt. Nemendur læra einnig af mistökum sínum þegar kennari 

útskýrir erfiða hluti á skýran hátt. Að lokum segir Ferguson að leggja ætti meiri áherslu á 

nemendakannanir til að meta gæði kennslunnar því nemendur þekkja gæði þegar þeir 

upplifa þau (Ferguson, 2012). 

Hér á landi hefur viðhorf nemenda til skólastarfs einnig verið skoðað, t.d. í yfirgripsmikilli 

rannsókn á starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Tekin voru viðtöl við nemendur í 7.-10. bekk um þátttöku þeirra, nám og samskipti í 

skólanum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að nemendur vilja að námið sé 

fjölbreytt og samræmist það niðurstöðum rannsókna Ferguson (2012). Íslensku nemendurnir 

upplifðu einnig að kennslan væri yfirleitt góð en námið væri lítið áhugahvetjandi. Nemendur 

upplifðu heldur ekki að þeir hefðu mikil áhrif á námið eða námsaðstæður. Þeir voru samt 

ánægðir að kennarinn hlustar á þá hvort sem farið er eftir því sem þeir sögðu eða ekki. Í 

þessari rannsókn hallar á drengi bæði hvað varðar áhuga á náminu og trú þeirra á eigin getu. 

Það eru umhugsunarverðar niðurstöður hversu lítið nemendur hafa að segja um námið sem 

þeir stunda í skólum landsins (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2014). 

Í umfjöllun hér að framan birtist hve margslungin og flókin kennsla er. Kennslustundir 

geta verið ólíkar enda eru markmið mismunandi og því erfitt að hafa eina einfalda uppskrift 
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að góðri kennslustund. Með því að styrkja faglegt lærdómssamfélag er hægt að skapa 

umhverfi fyrir faglegt nám kennara með áherslu á að þróa og bæta kennsluhætti sína til að 

stuðla að bættum árangri nemenda.  

2.2 Faglegt lærdómssamfélag 

Til að skólasamfélag nái að þróast skiptir námsumhverfið máli þegar horft er til gæða í 

kennslu. Ef stefnt er að því að auka gæði kennslu ætti að leggja áherslu á að styrkja það 

umhverfi sem kennarar vinna í. Sýnt hefur verið fram á í allmörgum rannsóknum að.þegar 

unnið er í faglegu lærdómssamfélagi hefur það jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Því má 

ætla að það sé ákjósanlegur kostur fyrir skólasamfélagið að leggja áherslu á að styrkja faglegt 

lærdómssamfélag með það fyrir augum að auka gæði kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2010; Dogan og Adams, 2018). Hugtakið faglegt lærdómssamfélag er gjarna skilgreint út frá 

þeim aðstæðum sem ríkja í skólum þar sem starfsmannahópurinn ber sameiginlega ábyrgð á 

námi og árangri nemenda (Vesco og fl., 2008). Stundum er talað um forystu sem eina af 

mikilvægustu stoðunum til að faglegt lærdómssamfélag nái að vaxa og dafna og er þá gjarna 

vísað til  forystu sem byggir á víðtækri samvinnu  í skólanum en ekki eingöngu 

skólastjórnenda (Birna Svanbjörnsdóttir, 2015). Skipulag skólastarfs gefur kennurum 

tækifæri til að ígrunda og læra hver af öðrum og hver með öðrum í samfélagi sem er sífellt í 

þróun og tilbúið að vinna að umbótum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Að taka þátt í 

faglegu lærdómssamfélagi krefst þess að kennurum líði vel og þeir séu tilbúnir að taka þátt í 

faglegum umræðum um starfið. Ávinningurinn af þátttöku í faglegu lærdómssamfélagi skilar 

sér í sterkari faglegri sjálfsmynd og faglegum vexti þeirra sjálfra og um leið að bættum 

námsárangri nemenda (Hollins, 2011).  

Dogan og Adams (2018) greindu niðurstöður nokkurra alþjóðlegra rannsókna á 

lærdómssamfélagi í skólum og niðurstöður þeirra sýndu að þar sem lærdómsamfélag óx 

virtust kennarar markvisst nota aðferðir sem kröfðust virkni nemenda og samstarfs þeirra á 

milli, upplýsingatækni var notuð meira en ella og kennarar beittu frekar leiðsagnarmati. Þau 

settu í framhaldi af rannsóknum sínum fram líkan með fimm þáttum sem allir hafa áhrif á 

kennsluhætti kennara. Þættirnir eru: Styðjandi forysta, samstarf, faglegt nám, skýr áhersla á 

kennslu og ígrundun samræða. Ígrundun leiðir oft til umbóta í starfi með nemendum sem 

leiðir af sér virkari nemendur og betri árangur. Lærdómssamfélagið styrkir þar með bæði 

einstaka kennara sem og allan kennarahópinn sem leiðir af sér bættan árangur skólans (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2010; Silins og Mullford, 2004; Stoll og Louis, 2007). Þetta samræmist 

niðurstöðum rannsókna Louis og félaga (2010) en þar kemur fram að bein tengsl séu á milli 

stuðnings stjórnenda við kennslufræðilega forystu ásamt vilja kennara til að þróa og bæta 

kennsluhætti og námsárangur nemenda. 
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2.3 Kennslufræðileg forysta 

Sterk tengsl eru á milli stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélaga (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). Skólastjóri leiðir skólastarfið í þeim skóla sem hann stýrir enda er 

stjórnun og forysta mikilvægur þáttur við að skapa góðar aðstæður til kennslu og náms. Ef 

vel á að takast til þarf skólastjórinn að leiða saman mismunandi hópa sem tengjast 

skólasamfélaginu til að vinna saman þannig að allir gangi í takt. Gildin sem skólinn stendur 

fyrir geta tengst samstarfi heimila og skóla, kennsluháttum og námsárangri (Börkur Hansen, 

2013). Talað er um að kennslufræðileg forysta sé til staðar þegar stjórnandi leggur ríka 

áherslu á að skapa andrúmsloft í kennslustofunni sem stuðlar að þróun kennsluhátta með 

það að markmiði að auka námsárangur nemenda. Í þannig umhverfi vinna stjórnandi og 

kennari saman að því að finna leiðir til að bæta kennsluhætti (Fullan, 2003). Stuðningur 

skólastjórnenda og leiðsögn við kennara getur verið með ýmsum hætti. Ef fagleg vinnubrögð 

eru í fyrirrúmi er æskilegt að hafa samvinnu, traust og metnað sem lykilorð í samstarfi 

stjórnenda og kennara (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Fullan (2016) 

nefnir jafnframt mikilvægi þess að skólastjóri hafi góða þekkingar á faglegu starfi og 

kennslufræði svo hann sé í stakk búinn til að vera leiðandi í lærdómssamfélagi. Það gerir 

hann m.a. með því að koma með ábendingar, sýna starfi kennara áhuga, hrósa þeim og vera 

hvetjandi. Hlutverk skólastjórnenda er í sífellt meira mæli að valdefla kennara og nota 

dreifða forystu (Ash og Hodge, 2016). Einnig er æskilegt að skólastjórnendur fylgi eftir 

umbótastarfi innan skólans með því að stuðla að og taka þátt í faglegu námi og starfsþróun 

með kennurum. Með samstarfinu beinir skólastjórnandinn eftirtekt sinni að skólastofunni og 

fær betri innsýn í hvað þar fer fram t.d. hvaða kennsluhættir eru notaðir og hvaða markmið 

er unnið eftir. Með því hefur skólastjórinn betri aðstöðu til að veita kennurunum stuðning í 

starfi (Robinson o.fl., 2009). Hoy og Miskel eru á sama máli og bæta jafnframt við að 

árangursríkir skólastjórnendur vinni með kennurum við að búa til jákvæða skólamenningu. 

Gott andrúmsloft í kennslustofunni einkennist af skýrum, háleitum markmiðum um 

námsárangur og félagslega hegðun. Mistök ætti að líta á sem tækifæri fyrir nemendur að 

læra af og kanna enn frekar án ótta við mistök (Hoy og Miskel, 2009). 

Hluti rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar sem framkvæmd 

var á árunum 2008-2013 (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) var helgaður skipulagi og stjórnun í 

grunnskólum þar sem spurt var um hvernig skólastjórnendur líti á hlutverk sitt og hvernig 

þeir beittu kennslufræðilegri forystu. Tekin voru viðtöl í 20 grunnskólum í nokkrum 

sveitarfélögum. Í niðurstöðum kom fram að skólastjórar hafa áhuga á að veita kennurum 

stuðning og leiðsögn. Þeim fannst mikilvægt að hafa beinan stuðning við kennara en sú var 

samt ekki raunin. Stjórnendur nýttu meira óbeinan stuðning (Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2014). Beinn stuðningur þýðir að stjórnandi fer inn í aðstæður, t.d. 
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kennslustundir, með kennara og leiðbeinir honum. Með óbeinum stuðningi er átt við að 

stjórnandi styðji við kennara með því að skapa aðstæður fyrir kennarann til að þróast í starfi. 

Í rannsókninni kom einnig fram að enginn stjórnandi fór markvisst inn í kennslustundir og 

veitti endurgjöf til kennara. Niðurstöður sýndu einnig að litlu sem engu er safnað af gögnum 

um kennsluhætti í þeim skólum sem rannsóknin náði til. Í viðtölum við skólastjórnendur kom 

fram að þeir fara inn í kennslustundir til að veita kennurum stuðning og hvatningu fremur en 

að veita endurgjöf eða safna gögnum. Þetta samræmist niðurstöðum könnunar TALIS frá 

2019 sem gerð er á vegum OSCD í 24 löndum þar á meðal Íslandi. Þar kemur fram að 

einungis 55% skólastjórnenda á Íslandi sögðust meta kennslustundir sem er lægra hlutfall en 

árið 2009 en þá voru það 64% stjórnenda sem gerðu það. Stundum eru það aðrir aðilar sem 

meta með beinum hætti kennslustundir t.d. aðrir úr stjórnendateyminu. Aftur á móti segjast 

23% skólastjóra ekkert endurmat á kennslustundum eigi sér stað í skólanum þeirra sem er 

slakari niðurstöður en í öðrum OSCD löndum en endurgjöf til kennara er almennt tvöfalt 

algengari að meðaltali í löndum OSCD en á Íslandi. Kennurum á Íslandi finnst gott að leita til 

skólastjóra eftir stuðningi þó ekki sé um beinan stuðning að ræða (Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2009; Ragnar F. Ólafsson, 2020). 

Robinson og teymið hennar (2009) rannsökuðu starfshætti skólastjóra á Nýja Sjálandi. Í 

niðurstöðum kom fram að skólastjórar í þeim skólum sem þóttu skara fram úr voru í góðum 

tengslum við kennara. Skólastjórnendur voru virkir þátttakendur við að samræma, 

skipuleggja og meta kennsluhætti með kennurum. Kennurum þótti gagnlegt að sjá að 

stjórnendur fylgdust með framförum nemenda. Kennarar í þessum skólum töluðu um að 

skólastjórar þeirra væru frumkvöðlar og virkir í faglegu námi og hægt var að leita til þeirra 

með kennslufræðileg vandamál enda tóku þeir virkan þátt í umræðu um faglegt nám og 

þróun kennsluhátta.  

2.4 Mat og þróun á kennsluháttum 

Á undanförum áratugum virðast kröfur um nám nemenda verða flóknari en áður. Nemendur 

þurfa að geta leyst flókin viðfangsefni, búa yfir hæfni til gagnrýninnar hugsunar, átt í 

skilvirkum samskiptum og samstarfi en jafnframt geta unnið sjálfstætt til að geta náð árangri. 

Kröfur til kennara hafa að sama skapi breyst með vaxandi hraða samfélagsins og kröfum sem 

krefjast flóknari færni. Kennarar þurfa tíma og svigrúm til að endurskoða starf sitt samhliða 

þeirri færni sem þeir þurfa að nota við að kenna nemendum sínum (Darling-Hammond o.fl., 

2017; OECD, 2019). Muijs o.fl. (2014) leggja áherslu á að breytinga sé þörf þegar skipuleggja 

á starfsþróun kennara, færa þurfi fókusinn frá einfaldri upplýsingagjöf til samstarfsrannsókna 

um kennarastarfið byggða á sjálfstýrðu námi (e. self-regulated learning). 
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Starfendarannsóknir eru í grunninn hugmynd um að læra í starfi, þar sem hugað er að 

eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á aðra t.d. nemendur og annað samstarfsfólk (Coghlan 

og Brannick, 2010). Starfendarannsóknir einkennast af því að með kerfisbundnum hætti er 

rýnt í eigið starf og það bætt sem er einn af meginþáttum faglegs lærdómssamfélags. 

Rannsakandinn hefur vonir og væntingar um hvað hann vilji bæta (Hafþór Guðjónsson 2008; 

McNiff, 2002). Líkja má starfendarannsóknum við spíralferli. Kennari finnur einhvern vanda 

og bregst við honum, rannsakar, vinnur úr þeim gögnum sem hann safnar því næst túlkar 

hann þau, ígrundar niðurstöðuna, skipuleggur starfshætti út frá henni og prófar að starfa á 

nýjan og endurbættan hátt. Einn hringur í þessum spíral leiðir til næsta hrings og svo koll af 

kolli. Í hverjum spíral er annar spírall þar sem hvert ferli er ígrundað, metið og nýjar 

ákvarðanir teknar í framhaldinu (Coghlan og Brannick, 2010; Robertson, 2008). 

Ígrundun er stór þáttur í starfendarannsóknum sem og í faglegu lærdómssamfélagi. Í 

henni felst að skoða eigin starfshætti og meta sjálfan sig sem fagmann. Kennari þarf að 

spyrja sig gagnrýninna spurninga til að styrkja sig sem fagmann (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Meðan ígrundun á sér stað er virkni milli hugsunar og aðferða, sem verður til þess að 

þróun og breytingar eiga sér stað og leiða til nýrrar þekkingar (Schön, 1987). Þetta verður til 

þess að kennarinn skilur betur eigin kennslu og aðgerðir og jafnframt hvaða áhrif þær hafa á 

nemendur (Duncan, 2011). Skipta má ígrundun í tvennt: ígrundun í kennslu og ígrundun eftir 

kennslu. Þegar ígrundun í kennslu (e. reflection in action) á sér stað getur kennarinn orðið 

meðvitaður um gjörðir sínar, velt þeim fyrir sér og brugðist  við. Ef ígrundun á sér stað eftir 

kennslustund getur kennarinn skoðað hvort hann hafi brugðist rétt við í kennslustundinni og 

þannig þróar kennarinn sig áfram í starfi (Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2013).  

Það getur reynst kennurum erfitt að safna hefðbundnum göngum úr eigin kennslu 

samtímis því að kenna. Einnig getur verið erfitt að safna gögnum um hvernig kennurum tekst 

að gera vitsmunalegar kröfur til nemenda sinna. Færst hefur í vöxt að nota 

myndbandsupptökur til að safna gögnum í kennslustundum. Kostur þess er að horfa má aftur 

og aftur á sömu kennslustundirnar með áherslu á mismunandi þætti. Þannig er hægt að 

greina af nákvæmi hvað fer fram hverju sinni (Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind 

Gísladóttir, 2020). Með þessari aðferð þarf rannsakandinn ekki að hafa áhyggjur af að atvikið 

hverfi þeim eins og gerist í vettvangsathugun (Sørvik o.fl, 2015). Myndband getur veitt nýjar 

og ítarlegar upplýsingar á ýmis konar hátterni. Wilson og Berne (1999) halda því fram að með 

myndbandsupptökum geti kennarar endurskoðað eigin kennsluhætti og tekið þannig virkan 

þátt í að meta eigið starf sitt. 

Þegar greina á myndabandsgögn þarf traustan og áreiðanlegan greiningarramma (Bell 

o.fl., 2019). Grossmann og félagar í Standford háskóla hafa þróað greiningarrammann PLATO 

(Protocol for Language Arts Teaching Observation) (Grossmann og fleiri, 2013). 
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Greiningarramminn er hugsaður til að greina faglegar kröfur sem kennarar gera til nemenda 

sinna. PLATO skiptist í fjóra yfirflokka: 

• Stigskiptur stuðningur 

• Faglegar kröfur 

• Framsetning og notkun námsefnis 

• Aðstæður í kennslustofunni 

Undir þessum flokkum eru 12 undirflokkar, sem dæmi um undirflokka eru: vitsmunalegar 

áskoranir, tilgangur kennslustundarinnar, beiting og kennsla námsaðferða, bekkjarstjórnun 

og tímastjórnun. Kennslustundir eru teknar upp á myndband, þeim skipt upp í 15 mínútna 

myndhluta og þær metnar út frá greiningaramma PLATO. Hver myndhlutur er greindur eftir 

ákveðnum kvarða sem hefur fjögur stig. Gefin eru lágmarksstig, eitt eða tvö stig, ef engar eða 

litlar vísbendingar finnast um gæði kennslu á myndbandsupptökunni en hámarksstig, þrjú 

eða fjögur, eftir hversu miklar vísbendingar finnast um gæði þeirra. Hver kvarði á sína 

skilgreiningu um einkenni í hverjum undirflokki og því geta kennarar séð hvað þarf til að ná 

hámarksstigum þ.e. fjórða stigi. (Grossman og fleiri, 2009). 

Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir (2020) lýsa greiningaramma PLATO fyrir 

vitsmunalega áskoranir og hér má líta á dæmi af honum. 

1. þrep - Engar vísbendingar 

 

Lögð eru fyrir verkefni eða viðfangsefni sem 

byggð eru nánast eingöngu á minnisatriðum 

og/eða utanbókarnámi. 

2 þrep - Fáar vísbendingar 

 

Lögð eru fyrir verkefni eða viðfangsefni sem 

byggjast nánast eingöngu á minnisatriðum 

og/eða utanbókarnámi. Einhver hluti 

viðfangsefnanna kallar á greiningu, túlkun, 

ályktanir eða hugmyndasköpun. 

3 þrep - Vísbendingar með nokkrum 

          veikleikum 

 

Lögð eru fyrir viðfangsefni sem eru 

mismunandi hvað varðar kröfur um 

rökhugsun: Flest viðfangsefnin kalla þó á 

greiningu, túlkun, ályktanir eða 

hugmyndasköpun en nokkur beinast að 

minnisatriðum og/eða utanbókarnámi. 

4. þrep - Skýrar vísbendingar 

 

Lögð eru fyrir krefjandi viðfangsefni sem flest 

öll reyna á greinandi hugsun og 

ályktunarhæfni meðal annars að taka saman 
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og leggja mat á upplýsingar og/eða rökstyðja 

svör eða afstöðu. 

Þess utan þarf að taka tillit til eftirfarandi þátta í samskiptum kennara og nemenda þegar 

metið er á hvaða þrepi kennsla lendir samkvæmt PLATO: 

• Færa upp um eitt þrep ef nemandi er krafinn um meira en tiltekið er í 

verkefnalýsingu. Einnig ef kennari spyr opninna spurninga sem reyna á hugsun 

nemanda t.d. greina, álykta, útskýra hugmyndir eða færa rök fyrir máli sínu. 

• Halda skal sama þrepi ef kennarinn varpar fram spurningum eða athugasemdum sem 

gera sömu kröfur til nemandans og var lagt upp með. 

• Lækka skal um eitt þrep ef kennarinn gerir minni kröfur til nemandans en lagt var upp 

með í verkefninu. Eins ef spurningar eru lokaðar og athugasemdir eru til þess fallnar 

að endurtaka staðreyndir eða rifja efni upp, einnig ef athugasemdir kennarans að því 

hvernig verkefnið er unnið. Jafnframt skal lækka um einn heilan ef athugasemdir 

kennara svara þeim spurningum sem nemanda ætti í raun að svara.  

Með notkun PLATO er lagt mat á hvernig kennsluefnið er notað og hvernig uppbyggingin í 

kennslustofunni er t.d. litlir hópar, sjálfstæð vinnubrögð, umræður o.s.frv. PLATO leggur 

einnig áherslu á þátttöku nemenda í kennslustundum og sem dæmi er gerður greinarmunur 

á hvort kennarinn hvetur nemendur til að nota ákveðnar aðferðir eða hvort nemandinn 

notar þær aðferðirnar (Klette og Blikstad-Balas, 2017). Nokkrar rannsóknir hafa bent til að 

tengsl séu á milli notkunar PLATO og aukins námsárangurs. (Grossman o.fl., 2014a, 2014b; 

Kane og Staiger, 2012). Ekkert er gallalaust og hefur PLATO fengið á sig gagnrýni sem snýr að 

réttindamálum við að greina kennslustundir eftir matsrammanum. Til þess að öðlast 

viðeigandi áreiðanleikaréttindi þarf viðkomandi að undirgangast námskeið (Grossman, 

2018). 

2.5 Samantekt 

Kennarar hafa leiðandi hlutverk við að skapa þroskandi námsumhverfi fyrir nemendur og 

hafa þeir því mikil áhrif á gæði kennslunnar og námsárangur nemenda. Fræðimenn hafa sett 

fram ólíkar skilgreiningar á gæðum kennslunnar. Robinson og félagar (2009) telja að notkun 

kennara á  gögnum til að meta framfarir nemenda, kennsluhætti og skipulag ásamt virkri 

endurgjöf til nemenda, sé sterk vísbending um gæði og þess háttar vinnubrögð hafi jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda. Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir (2020) halda 

því fram að gæði kennslunnar séu mismikil frá einni kennslustund til annarrar og ekki er 

hægt að búast við að allar kennslustundir séu alltaf í hæsta gæðaflokki. Nokkrir fræðimenn 

hafa komist að þeirri niðurstöðu að það séu einkum fjögur meginatriði sem hafi mest áhrif á  
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gæði í kennslu: stigskiptur stuðningur, samræður, styðjandi andrúmsloft og faglegar kröfur 

(Klette, 2015; Gersten og fl., 2009; Praetorius og fl., 2014). Mikilvægur þáttur í því að meta 

gæði kennslu er að greina að hvaða marki nemendur eru hvattir til að reyna á vitsmunalega 

hæfni sína. Vitsmunaleg áskorun eykst þegar nemendur kljást við erfiðar flækjur eða þurfa 

að rökstyðja hugsanir sínar og skilja tengsl milli nýja efnisins og þess sem þeir hafa áður lært 

(Lipowsky og fl., 2009). 

Ef stefnt er að því að auka gæði kennslu ætti að leggja áherslu á að styrkja það umhverfi 

sem kennarar vinna í. Hugtakið faglegt lærdómssamfélag er gjarna skilgreint út frá þeim 

aðstæðum sem ríkja í skólum þar sem starfsmannahópurinn ber sameiginlega ábyrgð á námi 

og árangri nemenda (Vesco og fl., 2008). Ávinningurinn af þátttöku í faglegu 

lærdómssamfélagi skilar sér í sterkari faglegri sjálfsmynd og faglegum vexti kennara og um 

leið að bættum námsárangri nemenda (Hollins, 2011). 

Sterk tengsl eru á milli stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélaga. Skólastjórum er 

ætlað að leiða saman ólíka hópa þannig að allir ganga í sama takti. Samhliða því þurfa þeir að 

taka virkan þátt í faglegri umræðu, starfsþróun kennara ásamt því að valdefla þá og aðstoða 

með kennslufræðileg vandamál. Árangursríkir skólastjórnendur vinna með kennurum við að 

búa til jákvæða skólamenningu. Mistök ætti að líta á sem tækifæri fyrir nemendur að læra af 

og kanna enn frekar án ótta (Hoy og Miskel, 2009). 

 Starfendarannsóknir geta aðstoðað kennara við að rýna í eigið starf á kerfisbundinn hátt 

(Hafþór Guðjónsson 2008; McNiff, 2002). Ígrundun er stór þáttur í starfendarannsóknum en 

þá á sér stað virkni milli hugsunar og aðferða, sem verður til þess að þróun og breytingar eiga 

sér stað og ný þekking myndast (Schön, 1987). Þetta verður til þess að kennarinn skilur betur 

eigin kennslu og aðgerðir og jafnframt hvaða áhrif þær hafa á nemendur (Duncan, 2011). 

Þegar kennarar rýna í eigið starf getur reynst þeim erfitt að safna göngum af 

kennslustundunum. Með noktun myndbandsupptöku í kennslu geta kennarar endurskoðað 

eigin kennsluhætti og tekið þannig virkan þátt í að meta eigið starf sitt (Wilson og Berne, 

1999). Grossmann og félagar (2013) hafa þróað greiningarrammann PLATO. 

Greiningarramminn er hugsaður til að greina faglegar kröfur sem kennarar gera til nemenda 

sinna. Nokkrar rannsóknir hafa bent til að tengsl séu á milli notkunar PLATO og aukins 

námsárangurs. (Grossman o.fl., 2014a, 2014b; Kane og Staiger, 2012). 
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3 Aðferðafræði 

Í kaflanum er fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru í rannsókninni, 

framkvæmd hennar og þátttakendur. Gerð verður grein fyrir aðferðum við gagnaöflun og 

greiningu á þeim. Að lokum verður fjallað um siðferðisleg atriði sem hafa ber í huga við 

rannsókn sem þessa ásamt réttmæti og áreiðanleika hennar.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er tilviksrannsókn framkvæmd í einum skóla þar sem bæði megindlegum og 

eigindlegum gögnum var safnað. Með eigindlegru gögnunum er leitast við að skilja, lýsa og 

túlka ákveðin mannleg fyrirbæri (Lichtman, 2013). Lögð er áhersla á að skoða ákveðna hluti í 

stað þess að spá fyrir um eitthvað fyrirfram ákveðið (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar var annars vegar spurningalisti sem lagður er fyrir alla 

nemendur í 10. bekk og einn nemendahóp í 8. bekk. Með spurningalistanum var safnað 

gögnum um viðhorf og skoðanir nemenda.  

Markmiðið var að varpa ljósi á einkenni á gæðum kennslu út frá ólíkum sjónarhornum, 

nokkurs konar 360° skoðun. Skoða hvernig myndbandsupptökur aðstoðuðu kennara við að 

þróa kennsluhætti með áherslu á vitsmunalega áskorun. Leitast var við að skilja hvernig 

skólastjóri gæti stutt við kennara sína með kennslufræðilegri forystu. Gæði kennslu voru 

jafnframt tengd hugmyndafræðinni um faglegt lærdómssamfélag. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir í sama grunnskóla sem staðsettur er utan 

höfuðborgarsvæðisins og stunda tæplega 700 nemendur nám við skólann. Í hverjum árgangi 

eru í kringum 60 nemendur og þrjár bekkjardeildir í hverjum árgangi. Við skólann vinna 

tæplega 120 starfsmenn. 

Fjórir kennarar á unglingastigi tóku þátt í rannsókninni. Þeir sátu allir 

starfsþróunarnámskeið um gæði kennslu á unglingastigi sem Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og Kennaradeild Háskólans á Akureyri stóðu fyrir í vetur. Á námskeiðinu ákváðu 

þessir kennarar að horfa sérstaklega til vitsmunalegrar áskorunar. Einn af 

umsjónarkennurum námskeiðsins hafði milligöngu um að rannsakandinn fengi að koma í 

skólann og taka þátt í starfsþróunarverkefni kennaranna. Þessi skóli var valinn vegna þess að 

það voru nægilega margir þátttakendur og því að kennararnir höfðu metnaðarfullar 

hugmyndir um þróun eigin kennsluhátta. Kennarar voru allir kvenkyns með áratuga 

kennslureynslu. Þrír þeirra voru umsjónarkennarar í 10. bekk og kenndu flest allar bóklegar 



 

25 

greinar í sinni bekkjardeild. Sama á við um fjórða kennarann sem var umsjónarkennari í 8. 

bekk og vann með hinum þremur í teymi í starfþróunarverkefninu. Kennurunum voru gefin 

tilbúin nöfn: Ása, Bára, Ragna og Þóra. Tekið var viðtal við skólastjóra grunnskólans til að fá 

fram hugmyndir hans um gæði kennslu og hvernig hann styddi við kennara við þróun 

kennsluhátta. Skólastjórinn sem gefið var nafnið Pétur er karlkyns með áratuga reynslu sem 

skólastjóri. Hann hefur m.a. lokið M.Ed í stjórnun menntastofnana.  

 Allir nemendur í 10. bekk og einn nemendahópur í 8. bekk tóku þátt í rannsókninni, 

með því að svara spurningalista, samtals 74 nemendur og hluti þeirra tók þátt í 

rýnihópaviðtölum, samtals 14 nemendur. Umsjónarkennarar völdu nemendahópinn og séð 

um að nemendur væru með ólíka námshæfni og voru kynjahlutföll jöfn.  

3.3 Gagnasöfnun 

Fjölbreyttum gögnum var safnað á tímabilinu janúar til apríl 2021. Gögnin fengust með 

rýniviðtölum við nemendur og kennara ásamt viðtali við skólastjóra grunnskólans. 

Vettvangsathugun í kennslustundum var tekin upp á myndband. Jafnframt var í upphafi 

rannsóknar lagður spurningalisti fyrir nemendahópinn. Skólinn var heimsóttur tvisvar sinnum 

vegna gagnaöflunar 20. og 21. janúar og 15. febrúar. Hér að neðan er gagnaöflun lýst nánar.  

Viðtöl: Bæði rýniviðtölin við kennarana og viðtalið við skólastjórann voru hálf opin og 

höfðu þann tilgang að öðlast skilning á reynslu þátttakenda. Viðtölin voru í samræðuformi 

þar sem umræðuefni var ákveðið fyrirfram af rannsakanda en hann leyfði samræðunum að 

flæða áfram án of mikilla afskipta. Með því móti náðust dýpri umræður um viðfangsefnið 

(Helga Jónsdóttir, 2016). Með rýnihópaaðferðinni komu upplýsingar frá mörgum 

þátttakendum í einu. Með þessari aðferð gat rannsakandi fengið fram umræðu milli 

þátttakenda sem ekki fæst með einstaklingsviðtölum. Öðlaðist rannsakandinn betri skilning á 

viðhorfum ákveðins hóps gagnvart ákveðnu efni (Sóley S. Bender, 2016). Í viðtalinu við 

skólastjórann var reynt að ná dýpt í umfjöllunina og að fanga hugrenningar og áherslur 

viðmælandans (Helga Jónsdóttir, 2016). Rannsakandinn sat tvær kennslustundir í hverri 

bekkjardeild. Eftir vettvangsathuganir í kennslustundunum var rýniviðtal við kennarana fjóra 

sem tóku þátt í rannsókninni. Viðtalið fór fram í einni kennslustofunni og var um ein og hálf 

klukkustund. 

Seinni heimsóknin var 15. febrúar. Í þeirri heimsókn voru tekin rýniviðtöl við nemendur, 

það fyrra við sex nemendur í 8. bekk og seinna viðtalið átta nemendur 10. bekkjar. 

Umsjónarkennarar völdu nemendahópinn og séð var um að nemendur væru með ólíka 

námshæfni og kynjahlutföll jöfn. Viðtölin fóru fram í fundarherbergi á starfsmannagangi 

skólans og voru þau um 30 mín löng hvort um sig. Eftir viðtölin við nemendur var aftur 

rýniviðtal við kennarana fjóra. Í viðtalið mætti einnig umsjónarkennari námskeiðsins sem 
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kennararnir og rannsakandinn tóku þátt í um gæði kennslu. Þar var rýnt í 

myndbandsupptökur sem teknar höfðu verið í fyrri heimsókninni. Viðtalið fór fram í einni 

kennslustofu eftir kennslu og tók um eina og hálfan klukkustund. Viðtalið við skólastjóra fór 

fram á Teams 10. mars og tók rúman klukkustund. 

Vettvangsathuganir og myndbandsupptökur: Í vettvangsathugun er rannsóknarefnið 

skoðað í sínu eðlilegasta umhverfi, samskipti og atferli er skráð niður. Kennslustundirnar 

voru teknar upp á myndband og skrifað var niður það sem fyrir augu og eyru bar (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Í heimsókn rannsakandans í skólann var hann 

áhorfandi án þátttöku í kennslustundum en hann þurfti að gera sér grein fyrir eftir hverju 

hann hlustaði og sá í athugunum á vettvangi (Lichtman, 2013). Markmiðið með 

vettvangsathuguninni var að fylgjast með kennsluháttum kennaranna og hvernig þeir beittu 

m.a. vitsmunalegri áskorun. Vettvangsathuganir fóru fram 20. og 21. janúar í 

umsjónarbekkjum kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni. Hún var framkvæmd með þeim 

hætti að rannsakandi sat tvær samliggjandi kennslustundir í hverri bekkjardeild samtals átta 

kennslustundir og var fyrri kennslustundin alltaf tekin upp á myndband, ein í hverri 

bekkjardeild. 

Spurningalistakönnun: Kennarar lögðu spurningalista fyrir nemendur þann 18. Janúar 

sem nemendur svöruðu í kennslustund. Spurningalistinn innihélt 38 spurningar og hverri 

spurningu var hægt að svara með því að krossa í einn af fimm svarmöguleikum. Allir 

nemendur í 10. bekk og einn nemendahópur í 8. bekk , samtals 74 nemendur svöruðu 

spurningalistanum. Spurningalistanum var ætlað að skoða viðhorf, virkni og reynslu 

nemenda af náminu, þá sérstaklega í íslensku. Spurningalistinn var fenginn úr sameiginlegu 

verkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, Noridic centre of 

excellence: Quality in nordic teaching skammstafað Quint (viðauki A). 

3.4 Greining gagna 

Gagnagreining felur í sér að vinna úr gögnum með skipulögðum hætti. Það má gera með 

því að sameina, draga úr og túlka það sem viðtölin fela í sér. Í ferlinu þarf að færa sig fram og 

til baka í gögnunum til að ná skilningi og fá innsýn fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. 

Tilgangur gagnagreiningar er að finna svör við rannsóknaspurningum (Merriam og Tisdell, 

2016). 

Viðtöl voru tekin upp á Ipad með mynd og hljóði og við úrvinnslu voru öll viðtölin afrituð 

frá orði til orðs. Notast var við hefðbundið snið eigindlegra rannsókna þar sem viðtölin voru 

lykluð og fundið þema (Lichtman, 2013). Í framhaldinu voru fundin þráastef en það eru atriði 

sem koma fyrir aftur og aftur í textanum, ákveðin mynstur eða þemu komu í ljós og var 

textinn flokkaður eftir þeim (Kristín Björnsdóttir, 2016). Þráastefin hjá skólastjóranum voru 
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einkenni skólamenningar, stuðningur og kennslufræðileg forysta. Þráastefin hjá kennurum 

voru skipulag, undirbúningur kennslustunda, vitsmunalegar áskoranir og ígrundun eftir 

kennslu. Þráastef nemenda voru: Námsumhverfi, virkni, samvinna, væntingar, virðing og 

umhyggja. 

Niðurstöður spurningalistans voru reiknaðar sem hlutfall af heild af hverri spurningu fyrir 

sig. Þær voru settar upp í stöplarit og í framhaldinu bornar saman við rýniviðtöl nemenda. Í 

vettvangsathugunum var notast við myndabandsupptökur. Tvær myndavélar voru settar upp 

í kennslustofunum, ein fremst og ein aftast. Kennarinn festi hljóðnema á sig og jafnframt var 

einn hljóðnemi sem hékk niður úr ljósum í miðri stofunni. Greiningarramminn PLATO var 

notaður við greiningu á vettvangsathugunum úr kennslustundunum. Horft var á 

myndbandsupptökur sem skipt var upp í 15 mín. myndhluta og var hver myndhluti metinn út 

frá kvarða 1 - 4 eftir því hversu miklar vísbendingar fundust um gæði. Í þessar 

vettvangsathugun var einungis vitsmunaleg áskorun metin eftir kvarðanum en jafnframt var 

horft á aðra þætti greiningarrammans og kennslustundirnar metnar almennt úr frá þeim. 

Í lokin voru allar niðurstöður túlkaðar saman til að varpa ljósi á einkenni gæði kennslu út 

frá ólíku sjónarhornum og reynt að fá svar við rannsóknarspurningunum. 

3.5 Siðfræði 

Þegar rannsakandi framkvæmir rannsókn þarf hann að hafa í huga fjögur lykilhugtök sem eru 

réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing. Réttmæti má skipta í aðra fjóra hluta sem eru 

eru sannleiksgildi (1) sem segir til um trúverðugleika rannsóknarinnar en ávalt verður 

rannsakandinn að vanda til verka. Notagildi (2) t.d. hversu vel gagnast niðurstöður úr 

rannsókninni. Stöðugleiki (3) segir til um áreiðanleika rannsóknarinnar og að lokum hlutleysi 

(4) en það segir til um hlutlægni (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að hafa þessi hugtök að leiðarljósi í rannsókninni og 

tryggði að hún ylli ekki þátttakendum skaða, byggður var upp trúnaður við viðmælendur, 

nafnleyndar var gætt og fengið var upplýst samþykki viðmælenda eins og Lichtman (2013) 

leggur áherslu á. Skriflegt leyfi var fengið fyrir myndbandsupptökum í kennslustundum og 

spurningalistum sem lagður var fyrir nemendur frá þeim og foreldrum þeirra (viðauki 1). 

Kennararnir sáu um að afla leyfisins. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðum eins og þær birtust eftir greiningu gagnanna. Gögnin 

byggjast á viðtölum, rýniviðtölum og heimsóknum í kennslustundir. Niðurstöðukaflinn 

skiptist í fjóra undirkafla. Í fyrsta kaflanum koma fram niðurstöður úr viðtali við skólastjórann 

Pétur á sýn hans á kennslufræðilegri forystu. Þar fjallar hann um skólamenningu, hvernig 

hann sér gæði í kennslu og hvernig stuðningi hans er háttað við kennara til að styðja þá til 

umbóta. Annar kafli fjallar um niðurstöður á rýniviðtölum við kennara. Þar er greint frá 

skipulagi og undirbúningi kennslustunda, hvernig lögð er áhersla á vitsmunalegar áskoranir 

og ígrundun eftir kennslu. Þriðji kaflinn segir frá niðurstöðum úr rýniviðtölum við nemendur 

þar fjallað um námsumhverfi nemenda, virkni þeirra í kennslustundum, samvinnu og virðingu 

nemenda. Niðurstöður úr spurningalista sem lagður var fyrir nemendur er tengdur við 

niðurstöður úr rýniviðtölunum. Lokakaflinn er mat á kennslustundum þar sem stuðst var við 

greiningarammann PLATO. 

4.1 Upplifun skólastjóra á kennslufræðilegri forystu 

Pétur skólastjóra hefur starfað við skólann í áratugi og sem skólastjóri í meira en áratug. 

Pétur leggur áherslu á mikilvægi stöðuleika og að starfsfólk sammælist um hvert skal stefna. 

Jafnframt leggur hann áherslu á að nýta þau sóknarfæri sem bjóðast og ávallt skal huga að 

umbótum og þróun í skólastarfinu. Pétur reynir að eiga í virku samtali við kennara um fagleg 

málefni og styður kennara til að leita nýrra leiða í kennslu. Skólinn hefur þróað gæðaferli sem 

styður kennara í starfi.  

4.1.1 Einkenni skólamenningar 

Mikill stöðugleiki hefur verið í stjórnun skólans síðustu áratugi og byggir Pétur á því sem 

fyrirverar hans lögðu grunn að. Pétur vill að skólinn sé með puttann á púlsinum ,,spontant“ 

og tileinki sér það sem efst er á baugi hverju sinni. Sem dæmi tekur hann að nú ætti að huga 

að því sem er í deiglunni eins og umhverfisverndarmál og 21. öldin í stað þess að festast í 

þemum sem ganga ár eftir ár. Hann leggur áherslu á að skólinn eigi að vera fullur af lífi þar 

sem allir hafa verkefni í mismunandi námi, verklegu eða bóklegu og öllu þar á milli eða eins 

og hann orðaði það ,,Skólastarfið á að vera fullt af börnin, það á að nýta þessa orku sem 

fylgir þessu unga fólki og vinna með það á þann hátt ... virkja það til góðra verka.“ Hann telur 

skólann ekkert annað en stórt heimili þar eigi að vera líf, láta öllum líði vel og hver og einn fái 

að byggja á styrkleikum sínum. Pétur lagði áherslu á að virða fjölbreytileikann: ,,Að sjá gæðin 

í hinum er mikil kúnst“ og á það jafnt við um nemendur og starfsfólk. 
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 Kennarar eru fjölbreyttur hópur með ýmsar skoðanir en Pétur leggur áherslu á að 

eiga samtal við kennara og skiptast á skoðunum við þá. Hann er ánægður með kennara sem 

spyrja gagnrýninna spurninga. ,,Það er einn af styrkleikunum, það er að við erum ekki alltaf 

sammála en við erum sammála um vera samtaka. Það er málið, við stefnum öll að sama 

marki en við erum ekki alltaf sammála.“ Rými er fyrir ólíkar skoðanir og hugmyndir og það er 

einn af aðalstyrkleikum skólans. Að vera samtaka í aðgerðum þó skoðanaskipti eigi sér stað. Í 

skólanum er mikil teymisvinna sem byggist á samtölum, sameiginlegri ígrundun og þar bæti 

hver annan upp. Teymisvinna er einn af styrkleikum skólans og þar þróast nýjar hugmyndir 

og eru stjórnendur og kennarar ekkert hræddir við að fara ótroðnar slóðir og prófa hluti sem 

ekki tíðkast í öðrum skólum. Nefndi Pétur sem dæmi gæðamatsferli á skólastarfinu, 

samskiptakerfið Weduc og ráðning tómstundafulltrúa við skólann. Þessar nýjungar sýni að 

skólinn hefur frumkvæði og metnað til að fara nýjar leiðir.  

 Eins og áður kom fram leggur Pétur áherslu á að skólinn líkist heimili. Hann vill að þar 

ríki sama hugmyndafræði og sömu gildi og heima hjá fjölskyldu sinni.  

Það er nefnilega ... eins og að sækja í uppeldi ef þú hugsar um börnin þín. Hefur þú 

alltaf hugsað um það þegar þú ert að ala þau upp hvert þú ert að fara með það? Það 

er tiltrú, væntumþykja, metnaður, heilindi, þú veist. Það eru þessi gullnu gildi sem 

eiga við í stjórnun. Alveg eins og barnauppeldi eða í sambandi við maka eða fjölskyldu 

og í almennum samskiptum, það eru sömu gildi sem gilda. 

Þarna vísar Pétur til þess að hafa verður sömu gildi í heiðri við nemendur og starfsfólk eins og 

þú hefur til barnanna þinna. ,,Alltaf þessi væntumþykja og tiltrú, hún flytur fjöll, algjörlega. 

Að sjá þetta góða, einhvern veginn.“ Kennarinn sem hefur trú á nemendum og þykir vænt 

um þau, nær árangri að mati Péturs. Hann tók sem dæmi að það skipti ekki máli hvaða 

kennsluaðferð kennarar nota ef þeir sýna væntumþykju og hafa trú á nemendum þá leggja 

þeir sig fram og reyna að gera sitt besta. 

4.1.2 Stuðningur og kennslufræðileg forysta  

Tiltrú og samtal eru mikilvægir þættir í starfsháttum skólans eins og komið hefur fram. Pétri 

var tíðrætt um mikilvægi þess að fram fari samtal um fagleg málefni í gegnum 

jafningjaumræðuna. Það styrkir faglegt skólastarf enda eru margar leiðir að hverju efni. 

Af því að við stillum okkur af, við erum að takast á um einhver fagleg efni sem þroskar 

svolítið hugmyndafræðina hjá manni. Maður kemur sterkari út úr því, stundum 

vinnur maður og stundum tapar maður. En ég hef líka uppgötvað það að ég hef verið 

ógeðslega sannfærður um eitthvað en mikið rosalega hafði ég vitlaust fyrir mér eftir 

að fara í gegnum þessa jafningjaumræðu, því það er ekkert eitt rétt. 
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Pétur ræddi áfram um hversu margar leiðir eru að sama marki og hann reynir að nýta þau 

sóknarfæri sem hann tekur eftir. Hann vildi þó taka fram að hann sé ekki að mata kennara á 

skoðunum sínum og verkefnum heldur ef hann sér tækifæri þá reynir hann að stökkva á það: 

,,Reyna að vera með opin augu, hvar sérðu einhverja sóknarmöguleika því þetta snýst ekki 

um að kennarinn stjórni. Þetta snýst mikið frekar um það að hann grípi ... það eru milljón 

leiðir að sama marki.“ Þó margar leiðir séu að sama marki þá verða stjórnendur engu að 

síður að passa að ávallt sé farið að námskrá, lögum og reglugerðum á vettvangi þó stokkið sé 

á tækifærin.  

 Til að fara að settum reglum og ná þeim markmiðum í skólastarfi hafa stjórnendur og 

kennarar í skólanum sammælst um nota ákveðið gæðaferli. Gæðaferlið hefur verið við lýði í 

um fimm ár. Ferlið metur skólastarfið og einn þáttur þess metur kennsluhætti sem skólinn 

vill að birtist inn í skólastofunni. Hugmynd þeirra að verkefninu er upphaflega byggð á ytra 

mati Menntamálastofnunar. Pétur fær öfluga kennara sem gæðamatsmenn til að fara inn í 

kennslustundir hjá öðrum kennurum og meta gæði þeirra. Þeir skila skýrslu til Péturs eftir 

úttektina og í framhaldinu fundar Pétur með viðkomandi kennara. Sumir kennarar þurfa 

frekari leiðsögn og fá þeir hana hjá viðkomandi gæðamatsmanni. Hugmyndafræðin gengur 

út á efla kennarana enda á kerfið að vera hvataferli þar sem kennarinn finnur fyrir styrk og 

stuðningi. Lögð er áhersla á að kennarinn sé virkur í ferlinu. Ferlið á að vera hvetjandi 

lærdómsferli en jafnframt þurfa stjórnendur að horfa til þess að fá upplýsingar um hvað 

vantar upp á til að kennarinn blómstri. Hvað var ekki nógu gott og hvað þarf að bæta? 

Allflestir vilja fá þessa leiðsögn og þetta samtal og ég er alveg yfir mig ánægður með 

það. Þú ert bæði að gefa viðkomandi kennurum tækifæri til að ræða við mjög öfluga 

kennara og ég er rosalega ánægður þegar gæðaúttektin hefur ekki snúist um njósnir 

heldur það að upplifa að þú ert að fá til þín svona faglegan partner. Þú ert að fá svona 

stuðning sem eflir þig sem kennara. Því grunnur gæðaúttektarinnar er ekki að 

uppræta spillingu og ósóma heldur, sem vonandi er ekki til staðar, heldur í rauninni 

að senda til þín hjálparmann og þess vegna legg ég mikið á mig að velja nýja 

gæðamatsmanninn og kennara saman. 

Pétur leggur mikinn metnað í að velja ,,réttan“ gæðaeftirlitsmann til að fara inn í 

kennslustofu hjá viðkomandi kennara til að sá sem fær heimsóknina fái sem mest út úr 

leiðsögninni og samtalinu. Stundum gerast ótrúlegir hlutir í þessu samstarfi: ,,Þar af leiðandi 

nærðu rosalegri dýnamík stundum meira en ég hafði ímyndað mér. Það var bara einhver 

óbeislaður kraftur.“ Þarna er Pétur að vísa til þess að þegar gæðaeftirlitskennarinn og 

kennarinn ná saman og fá tíma í ígrundun þá eflist kennarinn oft til muna og umbætur geta 

orðið verulegar. Pétur sagði að það gæti komið fyrir að honum yfirsjáist einhverjir kennarar 



 

31 

sem eru hlédrægir eða ræði ekki við hann um fagleg málefni og þá er gott að hafa þetta kerfi 

þar sem fylgst er með öllum og allir geta látið ljós sitt skína.  

 Annar stuðningur sem Pétur nefndi er að hann hvetur kennara eindregið í nám enda 

koma þeir alltaf með eitthvað skemmtilegt inn í skólann úr náminu. Reglulega yfir veturinn 

eru haldnar málstofur þar sem kennarar kynna fyrir hver öðrum verkefni og nýjungar í 

kennsluháttum. Haldnir eru fundir um fagleg málefni og leggur Pétur áherslu á að kennarar 

fái gott rými fyrir umræðuna, hún sé mikilvæg og oft koma góðar hugmyndir af þeim 

fundum. Pétur segir að sitt hlutverk sé fyrst og fremst að styðja kennarana ekki að stjórna: 

,,Þetta snýst um að virkja og kveikja og fá fólk með sér... að nýta allt þetta ofboðslega flotta 

fólk sem er hérna í vinnu, samsafn af snillingum.“ Pétur lagði áherslu á að starfsumhverfið 

væri gott þannig að kennurum líði vel og að stoðþjónustan væri góð og styddi við kennara. 

Hann hvetur kennara til nýbreytni í kennsluháttum enda vinna með honum margir 

framsæknir kennarar sem hann reynir að styðja með ráðum og dáð. Hann spyr af hverju 

ekki? Pétur segist vera með bráðgreinda og flotta kennara, af hverju ættir hann ekki að 

styðja þá í því? 

4.2 Upplifun kennara á gæði kennslu 

Fram kom í máli Péturs skólastjóra hér að ofan að hann hvetur kennara til nýbreytni í 

kennsluháttum. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni hafa verið í þróunarvinnu í nokkur 

ár með hugmyndafræði um verkefnamiðað nám og vinna þeir saman í teymum. Þeir ígrunda 

saman áður en verkefni eru lögð fyrir nemendur og eins ígrunda þeir saman eftir 

kennslustundir. Saman meta þeir hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera betur. Meðan á 

rannsókninni stóð lögðu kennararnir áherslu á vitsmunalega áskorun nemenda og þeir 

studdust við greiningaramma PLATO 

4.2.1 Skipulag  

Kennarar vinna eftir hugmyndafræði um verkefnamiðað nám en markmið þess er að 

nemendur geta farið sínar eigin leiðir í útfærslu verkefna og þannig tengt þau við sín  

áhugasvið eða raunveruleika. Kennararnir hafa unnið í nokkur ár eftir þessari 

hugmyndafræði en það hefur tekið tíma að fóta sig, vega og meta hvað hentar hverjum 

nemendahópi. Hvert verkefni getur staðið yfir í lengri tíma. Ása útskýrir skipulagið: 

Við erum ekki í hverri einustu kennslustund ... standandi upp við töflu því við vinnum 

náttúrulega mikið í verkefnamiðuðu námi. Þannig að við erum kannski byrjuð á 

einhverju verkefni á mánudegi og það er lagt inn og svo eru þau kannski að vinna í því 

í þrjá, fjóra daga og við erum ekkert upp við töflu endalaust að henda einhverju inn.... 
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Við eru við að þjálfa þau í einhverju ákveðnu en þau mega líka velja hvernig þau skila 

af sér. 

Á þessum orðum sést að kennarar nota ekki mikið beina kennslu heldur reyna þeir frekar að 

styrkja nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og taka ábyrgð á hvernig þeir skila verkefnum 

af sér. 

 Kennararnir kenna nánast allar bóklegar greinar í námshópnum sínum. Þeir vinna eftir 

opinni stundaskrá sem þýðir að ekki er tilgreint hvaða fag er kennt í hverjum tíma. Í staðinn 

getur það verið misjafnt milli vikna, eins hafa kennararnir heimild til að hnika til frímínútum 

ef þannig stendur á í kennslustundinni. Þóra útskýrir hvernig skipulag kennslustunda er 

öðruvísi en í hefðbundnu skólastarfi. 

Það sem er öðruvísi í okkar skóla ...okkur finnst menn vera aðeins of fastir í 

strúktúrnum. Við erum ekki með strúktúr hér, við erum með opna stundatöflu. Við 

stjórnum því sjálfar hvort íslenskutíminn er hálftími, 40, 60 eða 120 mínútur, skilurðu. 

Sem er náttúrulega ótrúlegt frelsi og setur kennsluna inn á annað plan. Þannig að 

hvað klukkan var er aukaatriði hjá okkur, skilurðu. Við setjum kannski upp daginn og 

vikuna með einhver viðfangsefni, bútum þetta niður og svo getur aðeins teygst úr 

þessu, orðið aðeins styttra. Við erum ekkert bundin af því að einhver er farin að 

banka ,,hérna náttúrufræðitíminn á að vera byrjaður“ skilurðu. 

Þær sögðust gefa sér þann tíma sem þær þyrftu í hvert verkefni. Bára sagði að þær þyrftu 

alltaf að vega og meta hversu mikill tími eigi að fara í hvert verkefni en markmiðið er að 

reyna að vinna á dýptina en ekki að fara yfir ákveðið magn af efni.  

4.2.2 Undirbúningur kennslustunda  

Kennararnir lögðu mikla áherslu á undirbúning kennslustundanna en þeir ætluðu að hafa 

nemendur í hópum þar sem þeir áttu að ræða um ákveðin málefni. Búið var að prófa spjöldin 

sem voru notuð sem hjálpartæki í umræðuhópum. Áður en umræðutíminn byrjaði ákvað 

einn kennarinn að prófa spjöldin í sínum bekk og í framhaldinu lét hún hinar vita hvað hefði 

mátt ganga betur og þannig prófuðu þær sig áfram þar til þeim fannst þær og nemendurnir 

tilbúnir í verkefnið. Ása sagði að um nýtt hjálpartæki væri að ræða og því hafi 

undirbúningurinn tekið tíma. 

Við fórum alveg yfir hvað við ætluðum að ná fram með þessu, af hverju við vorum að 

nota þetta en ekki eitthvað annað. Við tókum þessi spjöld ...Við vorum alveg búnar að 

nota töluverðan tíma að pæla í þessu og æfðum okkur á hvor annarri. Af því þetta var 

nýtt kennslutæki. 
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Og áfram ræddi hún um mikilvægi góðs undirbúnings. ,, Við prófuðum þetta áður með annað 

viðfangsefni... þannig að við fengjum einhverja tilfinningu fyrir því hvað við værum að fá út 

úr krökkunum, sko. En eins og ég segi þá var það ferli alveg vígalegt sko, en samt.“ Þær 

töluðu um hversu mikilvægt það væri fyrir þær að vinna saman sem teymi og þó svo að 

Ragna tilheyri ekki teymi 10. bekkjar þá er hún með í undirbúningi og í þessu þróunarstarfi. 

Hún notar sömu kennsluaðferðir og hinar en aðlagar þær að sínum nemendahópi sem er 

yngri. Þær tóku allar undir það að þegar þær undirbyggju ný verkefni myndu þær verja 

miklum tíma saman í að ræða markmið, leiðir og hverju þær vildu ná fram eða eins og Bára 

sagði ,, stundum kannski of miklum tíma“ en þær sögðu allar að þær vildu ígrunda vel áður 

en þær færu af stað með ný verkefni og mikilvægt væri að kasta boltum oft á milli sín um 

hvaða leiðir væru bestar að markmiðinu.  

Í rýniviðtölum kom fram að kennararnir lögðu áhersla á að ræða við hópinn í upphafi 

kennslustundar um hvernig virkir hlustendur hegðuðu sér í umræðuhópunum. Eins lögðu 

þær áherslu á að nemendur vissu hver markmið kennslustundarinnar væru en með því væri 

hægt að hvetja þau til að gera betur. Nýjar kennsluaðferðir eru líka áskoranir fyrir nemendur 

og því mikilvægt að undirbúa þá vel. Ása sagði hvernig hún hugsaði sér tímann:  

Ég var búin að ígrunda það mjög vel áður en ég fór, bæði í fyrsta skipti í spjöldin og 

næsta skipti að þetta er það sem ég er að reyna að þjálfa mig í núna. Það er að vera 

með meiri áskorun á þau að hugsa, því þau vita svo mikið en þau kunna ekki einhvern 

veginn að sækja það.  

Þær voru allar ánægðar með hvernig þeim gekk að leggja verkefnið inn fyrir nemendur eða 

eins og Ragna orðaði það:  

Þá fannst mér ég ná að skýra þetta ágætlega út. Þau vissu hvað var ætlast til af þeim 

og gerðu þetta vel, fannst mér... En mér fannst þau fara skrefinu lengra núna en fyrst 

þegar ég gerði þetta með þeim.  

Þarna kemur fram hvernig þær lögðu áherslu á að nemendur þekktu markmiðin og hvernig 

hegðun væri æskileg í umræðuhópum. Þær vildu að nemendur færu dýpra í umræðuna og 

því völdu þær að nota spjöld til að aðstoða nemendur. Kennararnir lögðu áherslu á í 

undirbúningi kennslustundanna að þeir beittu vitsmunalegri áskorun.  

4.2.3 Áskoranir í kennslustund 

Í rýniviðtölum við kennara kom fram að þessu tiltekna verkefni sem kennararnir unnu með 

nemendum vildu þeir þróa kennsluhætti sína enn frekar og ákváðu að leggja sérstaka áherslu 

á vitsmunalega áskorun. Þeir gerðu það með því að nota greiningarammann PLATO þegar 

þeir skipulögðu kennsluna. Horfðu þeir til þess að reyna að ná þrepi fjögur í vitsmunalegri 
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áskorun. Var það heilmikið lærdómsferli fyrir þá að reyna að ná þeim viðmiðunum. 

Kennararnir voru allir sammála um að það væri mikil áskorun að koma inn í umræðu 

nemenda. Bára sagði: 

Mér fannst kannski áskorunin vera fyrir mann sjálfan. Af því þegar maður kemur inn í 

hópinn að þá horfa allir á mann. Það var erfitt að vera svona fluga á vegg því þau eru 

svo vön því að ,,er ég að gera þetta rétt eða ekki?“ Mér fannst þetta að passa mig að 

segja ekki bara ,,já, einmitt, rétt“ þá er ég búin að drepa samtalið alveg. Í staðinn fyrir 

að reyna að horfa á hina til að draga þau inn í til að fá þau til að hafa skoðun. Mér 

fannst það vera svona áskorun.  

Ragna tók undir með samstarfskonu sinni og sagði: 

Mér fannst eins og hjá mér að ég var búin að hugsa rosalega mikið um það að leiða 

þau ekki of mikið áfram ... Þegar þetta var búið þá fannst mér ég samt hafa gert það... 

þarna þarf ég virkilega að æfa mig meira. 

Þær stöllur töluðu allar um hversu mikil áskorun það var að blanda sér ekki í umræðuna eða 

taka hana yfir með því að segja að þetta gengi vel. Það reyndist þeim einnig áskorun að fá 

nemendur til að dýpka sig í umræðunni án aðkomu þeirra því nemendur gerðu ráð fyrir að 

kennarar séu að veita þeim endurgjöf hvort þeir væru að gera rétt eða ekki. Þóra tók þó fram 

að nemendur væru mismunandi og þeir þyrftu mismikla aðstoð við að tjá sig. 

En það fer náttúrulega líka rosalega mikið eftir einstaklingum, skilurðu. Ef maður er 

með krakka sem eru mjög slök þá á maður til að þau byrja að spjalla og segja manni 

eitthvað sem er náttúrulega geggjað, þá segir maður ,,já, flott þú manst svo.“ Kannski 

er maður að leiða þau of mikið áfram. Sumir ráða kannski ekki heldur við þetta. 

Ása tók undir með Þóru og nefndi að nemendur hefðu mismunandi hæfni til að tjá sig. Sumir 

geta varla sett saman eina málsgrein meðan aðrir geti talað út í eitt. Þá væri mikilvægt að 

hjálpa þeim sem ættu erfitt með að tjá sig af stað og stundum þyrfti að kyngja og telja upp á 

10 í huganum. Ása hélt áfram:  

Og ef það kemur ekki neitt þá ætla ég að koma með eitthvað, henda á þau og athuga 

hvort það gerist ekki eitthvað þá. Ég held að okkur kennurum sé það rosalega tamt, 

við erum alltaf að keyra þetta einhvern veginn í gegn. 

Kennararnir sögðu að ef þeir spyrðu nemendur að einhverju þá yrðu þeir að gefa nemendum 

tækifæri til að hugsa svarið. Það væri allt í lagi að það kæmi smá þögn, leyfa þeim að hugsa. 

Er það ekki eðlilegt að þau þurfi að hugsa svarið? 

Kennararnir reyndu að fara dýpra í umræðuna með því að spyrja ,,já og hvað meira.“ Þeir 

töldu það ávinning fyrir nemendur að heyra aðra nemendur fara dýpra í umræðuna og 
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rökstyðja það sem þeir væru að segja. Kennurunum fannst nemendur, sérstaklega þeir í 10. 

bekk sem eru búnir að vinna á þennan hátt í þrjú ár, vera farnir að uppgötva hvað þeir 

græddu á umræðunni og fá fram sjónarhorn annarra nemenda. Nemendur væru mikið til 

hættir að kíkja hjá hvor öðrum í staðinn vildu þeir eiga samræðuna og skiptast aðeins á 

skoðunum. 

Kennararnir nefndu einnig mikilvægi þess að nemendur fengju annað sjónarhorn á 

umræðuna. Stundum gerðu nemendur sér ekki grein fyrir hvað þeir vita mikið um málefnin 

sem eru til umræðu og stundum væri sjónarhorn þeirra frekar þröngt eða eins og Bára 

orðaði það: ,,Stundum er það rosalega gott að það séu góðar umræður, að segja eitthvað 

sem fær þau til að hugsa hlutina út frá öðru sjónarhorni og fara mögulega aðeins lengra.“ 

Ása tók undir með Báru og sagði að það væri mikilvægt í lokin að taka alla þræði saman, fá 

öll sjónarhorn og leiða þetta allt saman þá yrðu nemendur stundum fyrir uppljómun.  

4.2.4 Ígrundun eftir kennslu 

Í rýniviðtölum kom fram að kennararnir voru mjög ánægðir með kennslustundirnar og 

þökkuðu því að undirbúningurinn var góður. Þeim fannst nemendur yfirhöfuð ná dýpt í 

góðum umræðum og sumir hóparnir í 10. bekk töluðu saman í rúma klukkustund. 

Kennararnir sögðu að í hópnum væru hegðunarfrávik en sameiginlega legðu þeir sig fram um 

að koma til móts við nemendur sem leiddi til þess að það heyrði til undantekninga ef 

kennarar þyrftu að beita sér á þeim vettvangi. Svo virðist sem nemendum líði vel í 

verkefnamiðuðu námi, þá sérstaklega drengjum. Ása sagði: ,,Þeir upplifðu að þeim fannst 

þetta gaman og þeir sáu tilgang með þessu sem er náttúrulega lykilinn að þessu.“ Það væri 

mikilvægt að nemendur sæju tilgang með náminu og kennararnir nefndu dæmi þar sem 

nemendur næðu einnig að tengja við fyrra nám þó umræðuefnin hafi verið á margan hátt 

erfið, einelti og kynþáttafordómar þá vissu nemendur meira um málefnin eftir umræðunnar 

en fyrir. Kennararnir voru stoltir af nemendum sínum. Í einum hópi var einn nemandi óvirkur 

og hinir sýndu umburðarlyndi og hjálpuðu honum inn í umræðuna með því að spyrja hann 

spurninga um efnið. Annar nemandi sem átti erfitt með að tjá sig gerði það í umræðunni, í 

fyrsta skipti. Viðkomandi kennari sagði: ,,Það var svona móment svona þar sem ég felldi 

næstum því tár.“  

 Að þessu sögðu má segja að á heildina litið gengu kennslustundirnar mjög vel enda 

var búið að leggja vinnu í undirbúning bæði kennarar og nemendur. Innlögin var ígrunduð og 

vel skipulögð að mati kennarana og nemendur vissu til hvers var ætlast af þeim. Kennarar 

aðstoðuðu nemendur að fara dýpra og lengra í umræðunni og voru þeir stoltir að 

nemendum sínum eftir kennslustundirnar.  
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4.3 Sýn nemenda á námshvetjandi aðstæður 

Nemendur upplifa að kennarar leggi mikið á sig til að koma til móts við þarfir þeirra enda 

virðast nemendur upplifa gagnkvæma virðingu milli umsjónarkennara og nemenda. Þeir 

upplifa einnig að kennarar ætlist til að nemendur leggi sig alltaf fram og virðast kröfurnar 

vera raunhæfar og ekki íþyngjandi. Nemendur vita hvernig námsumhverfi þeir vilja hafa en 

það er misjafnt eftir einstaklingum . Þeir eru þó sammála um að þeir vilja hafa aðstoð 

kennara tiltækja þegar þeir þurfa á henni að halda.  

4.3.1 Námsumhverfi  

Í rýniviðtölum við nemendur kom fram að nemendur höfðu sterkar skoðanir á hvernig þeim 

finnst best að læra. Flestum í 10. bekk finnst æskilegt að hafa val um hvort megi hafa tónlist í 

eyrunum og nefndu margir að þeim fyndist gott að hafa einhvern til að vinna með. Ein stúlka 

sagði að henni þætti þægilegast að hafa hljótt í stofunni og að það væri einhver til staðar til 

að hjálpa ef hún lenti í vandræðum í náminu, vinur eða kennari. Nemendur í 8. bekk tóku 

undir með skólasystkinum sínum í 10. bekk þ.e. að þeir vilja hafa val t.d. um að hafa tónlist í 

eyrunum og fá aðstoð þegar þeir þyrftu. Ein stúlka tók einnig fram að hún vildi ekki hafa 

,,ógeðslega mikil læti“ í stofunni þegar hún væri að vinna meðan önnur stúlka vildi samt ekki 

hafa alveg grafarþögn því það væri of yfirþyrmandi ,,Mér finnst allt í lagi að hafa smá, ekki 

alveg dead silence. Það verður of vandræðalegt þá er eins og maður megi ekki anda.“ 

Jafnframt kom ítrekað fram mikilvægi þess að hafa gott aðgengi að kennurum til aðstoðar 

þannig að ekki þyrfti ekki að stoppa í náminu þegar rekið er í vörðurnar. ,,Að kennarinn geti 

komið og hjálpað okkar eins fljótt þannig að maður geti bara haldið áfram.“ Einn nemandi 

nefndi að það skipti máli hvaða verkefni væru í gangi hverju sinni hvaða námstækni hann 

notaði: 

Fer eftir því hvað ég er að gera. Ef ég er að gera eitthvað sem maður þarf ekki að 

hugsa mikið þá skiptir mig engu máli hvernig ég geri það en ef það er eitthvað sem ég 

þarf að fókusa á þá helst ekki með tónlist eða neitt annað. Þá vil ég bara einbeita mér 

að því. 

Þarna sést að nemandinn vill enginn áreiti þegar hann þarf að einbeita sér, hvorki tónlist eða 

annað. Nemendur geta því viljað hafa aðstæður í námsumhverfinu mismunandi eftir því hvað 

þeir eru að gera hverju sinni. Það er misjafnt milli nemenda hvernig þeir upplifa að þeir fái að 

vera með í ráðum um hvað sé gert í kennslustundum.  

Mynd 2 sýnir upplifun nemenda á eigin þátttöku í ákvarðanatöku í kennslustundum.  
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Mynd 2. Nemendur fá að taka þátt í að ákveða hvað þeir gera í íslenskutímum 

Nemendur voru spurðir hvort þeir fengju að taka þátt í að ákveða hvað þeir gerðu í 

íslenskutímum. Svör sýna að 50% nemenda í 10. bekk segjast aldrei eða sjaldan fá tækifæri til 

að taka þátt í að ákveða hvað þau gera í tímum. Þá eru tæp 40% stúlkna í 8. bekk sem segjast 

sjaldan fá tækifæri til ákvörðunar en 80% drengja í sama bekk segjast oft fá að taka þátt í að 

ákveða hvað þeir gera í íslenskutímum. Það sem vekur sérstaklega vekur athygli hér, er að 

nemendur í 8. bekk telja að þeir hafi frekar áhrif en nemendur í 10 bekk og þá sérstaklega 

strákar í 8. bekk. Ekki kemur fram í spurningalistanum hvort nemendur vilji fá að hafa áhrif á 

hvað þeir gera í kennslustundum.  

Nemendur vilja hafa aðstoð kennara tiltæka þegar þeir þurfa á henni að halda og geta 

valið um hvort þeir hafa tónlist í eyrunum eða ekki. Þá er það mismunandi hvort þeir vilji 

hafa þögn eða smá klið í stofunni, fer eftir viðfangsefnum. Nemendum er tíðrætt um hvernig 

andrúmsloft þeir vilja hafa inn í kennslustofunni þegar þeir eru að læra en þeir nefna ekki 

hvernig húsgögn eru æskileg eða aðrar vinnuaðstæður.  

4.3.2 Virkni 

Þegar nemendur ræddu um virkni í kennslustundum komu margir áhugaverðir punktar 

fram. Nemandi í 8. bekk nefndi að hugarfarið skipti máli hvernig þeim gengi að vinna. ,,Ef 

maður hugsar jákvætt gagnvart náminu þá kemst maður lengra.“ Nemendur töluðu einnig 

um að dagsformið skipti líka máli. Þeir væru kannski ekki alltaf tilbúnir að leggja eitthvað á 

sig eða eins og einn nemandi í 8. bekk orðaði það ,,það er eftir hvernig maður er á deginum 

... kannski ertu ekki í góðu skapi og þá gengur þetta erfiðara og þannig.“ Stúlka í 10. bekk tók 

í sama streng en tengdi virkni nemenda frekar við áhugahvöt þeirra. ,,Það er alveg misjafnt, 
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stundum geta það verið verkefni sem einhverjum öðrum finnst skemmtilegt en mér finnst 

leiðinlegt og svo kemur eitthvað sem mér finnst skemmtilegt en öðrum finnst leiðinlegt, 

fattaru“. Önnur stúlka tengdi virkni nemenda frekar við hæfni þeirra og hversu misjafnlega 

nemendur ættu auðvelt með að vinna verkefnin: ,,sumt er erfitt fyrir suma og sumt er létt 

fyrir suma.“ Þarna var hún að vísa til þess að það sem einum nemenda finnst létt verkefni 

getur öðrum þótt erfitt og öfugt. Það geta því verið margar ástæður fyrir því hversu virkir 

nemendur eru í kennslustundum.  

Á mynd 3 má sjá hvernig nemendum finnst þeir nýta tímann í kennslustundum.

 

Mynd 3. Við vinnum vel í íslenskutímum og nýtum tímann vel. 

Myndin sýnir að allir nemendur í 8. bekk (100%) segjast vinna oft vel í tímum og nýta tímann 

vel á meðan nemendur í 10. bekk eru ekki eins afdráttarlausir. Fjórðungur nemenda segist 

stundum vinna vel í tímum og 73% nemenda segjast gera það oft eða alltaf. Það vekur 

sérstaklega athygli hversu vel nemendum finnst þeir nýta vel tímann og vinna vel í 

íslenskutímum þá einkum nemendur í 8. bekk.  

Í rýniviðtölum kom fram að nemendur í 10. bekk voru almennt sammála um að kennarar í 

árganginum þeirra reyndu að koma til móts við nemendur. Þeir upplifðu að kennarar legðu 

mikið á sig til að nemendur gætu horft jákvætt á verkefnin. Stundum þyrfti að vinna erfið eða 

leiðinleg verkefni og þá reyndu kennararnir að aðlaga þau að nemendum eins og drengur í 

10. bekk orðaði það. ,,Sum verkefni er bara mjög erfitt að gera skemmtileg en maður þarf 

samt að gera þau, eins og Íslendingasögur ... Þá vorum við að pæla í femínisma og þú veist, 

þær eru að gera þetta nútímalegra.“ Önnur stúlka tók í sama streng þegar hún lýsti því 

hvernig kennarar reyndu að koma til móts við nemendur. ,,Reyna að hafa þetta svona 

fjölbreytt og svona skemmtilegt en auðvitað er þetta ekki alltaf skemmtilegt en þær reyna 

alla vega.“ Þó nemendum finnast verkefnin leiðinleg þá reyndu kennarar að koma til móts 
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við nemendur með að finna nýja nálgun og gefa þeim val um úrlausn á verkefnum. ,,Ef 

maður segir ,,ég get þetta ekki, mér finnst þetta ekki skemmtilegt“ þá reyna þær alltaf að 

segja: ,,Þú getur gert þetta svona eða svona eða svona“. Reyna að hjálpa ... já, gera það 

áhugaverðara.“ Nemendur töluðu um að kennarar komi með hugmyndir að úrlausnum eins 

og að gera ritgerð, glærukynningu eða föndra bók og nemendur kunna að meta það val. Einn 

drengur í 10. bekk nefndi að fjölbreytileikinn á úrlausn verkefna væri mikill og kennarar 

reyndu að höfða til áhugahvatar og hæfni nemenda og það fyndist honum gott.  

4.3.3 Samvinna  

Í rýniviðtölum kom fram að nemendur voru sammála um að það væri gott að vinna með 

öðrum, hvort sem það væri í umræðuhópum eða verkefnavinnu. Nemendum í 10. bekk 

fannst að það mætti vera meiri samvinna á meðan nemendum í 8. bekk fannst nóg um hana 

á unglingastigi. Þeir sögðu að hópastarf hefði aukist í 8. bekk frá því á miðstigi en nemendur í 

8. bekk höfðu nýlega fært sig milli námshópa og sumum fannst erfiðara að tjá sig í nýja 

hópnum. Nemendur upplifðu að þeir græddu á að vinna með öðrum, fengju jafnvel annað 

sjónarhorn á verkefnin eða eins og einn drengur orðaði það: 

Við vinnum oft saman í hópum, sérstaklega þegar við komum upp í 8. bekk ... . Það er 

líka gott stundum að vinna saman í hópum ... þá hefur einhver annar eitthvað annað 

álit á verkefnið heldur en þú. Þú sérð þetta svona en hann sér þetta með allt öðrum 

augum. 

Þarna var nemandinn að vísa til þess að þeir gætu fengið annað álit eða annað sjónarhorn á 

efnið sem þeir áttuðu sig ekki á. Þó var einn sem minnist á að stundum væri þolinmæðin í 

hópastarfi ekki upp á marga fiska:  

Mér finnst mjög gaman í hópavinnuverkefnum en stundum vaknar maður vitlausu 

megin í rúminu og nennir þessu ekki. Og mér finnst stundum mjög þreytandi að 

önnur manneskja talar um eitthvað sem þú hefur engan áhuga á. Manni langar bara 

að segja ,,stopp“ því maður verður ógeðslega pirraður. 

Á þessu má sjá að ekki væri alltaf umburðarlyndi til staðar fyrir viðhorfum annarra eða eins 

og kom fram hér að ofan dagsformið væri ekki alltaf jafngott. 

Í 10. bekk fannst nemendum þeir hafa val um hvort þeir ynnu með öðrum. Jafnvel í 

einstaklingsverkefnum fengju þeir að vinna með öðrum, ef þeir vildu, þá gætu þeir hjálpast 

að en skilað sitthvoru einstaklingsverkefninu. ,,Það er líka hægt að vinna saman þó þið gerið 

ekki saman verkefnið, skiluru. Maður fær oft að hjálpast að þó þetta sé einstaklingsverkefni 

... Við gætum alveg unnið saman en skilað samt tveimur mismunandi verkefnum.“ 

Nemendur í 10. bekk fengu yfirleitt að velja með hverjum þeir vinna. Nokkur umræða var um 
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klíkur og vini sem vinna alltaf saman. Nokkrir nefndu að í bekkjunum væru oftast þeir sömu 

sem ynnu saman ,,klíkur“ og væru skiptar skoðanir hvort það væri skynsamlegt. Það gæti 

verið kostur að vinir sem eru jafnvel á sitthvorum staðnum í námsefninu hjálpuðu hvor 

öðrum þar sem hæfni þeirra lægi á mismunandi sviðum. „ ...líka oft gott að vera á 

mismunandi stöðum þannig að þessi sem er kominn lengra geti hjálpað hinum og þessi sem 

er kominn styttra er betri í einhverju öðru og þá geta þeir hjálpast meira að.“ Með því að 

vinna með vinum sínum fyndu þeir fyrir ákveðnu trausti og vissu að hverju þeir gengju í 

samvinnunni.  

Einn drengur í 10. bekk sagði að það væri gott fyrir nemendur að vinna með ólíkum 

bekkjarfélögum því þeir yrðu að læra að vinna með mismunandi fólki. Að vinna með 

mismunandi bekkjarfélögum væri gott fyrir alla og nauðsynlegt væri að fara út fyrir: 

,,þægindarammana, vera ekki alltaf með sama“ og tóku sum bekkjarsystkini hans undir með 

honum og vildu meina að vinna með öðrum væri góður undirbúningur fyrir framtíðina.  

Maður þarf kannski að læra að vinna með öðru fólki sem maður er ekki vanur, sem ég 

þekki minna. Þess vegna væri sniðugt fyrir kennarana ...að blanda saman árganginum, 

gera fleiri hópaverkefni með krökkum sem maður er aldrei með. Því maður verður að 

prófa eitthvað nýtt því maður velur sér alltaf að vera með einhverjum sem maður 

þekkir eða er alltaf með. Þannig, þúveist, maður verður að venjast því að vinna með 

öðrum, þúveist, því í framtíðinni ertu að vinna með öðru fólki en vinum þínum. 

Að vinna með mismunandi einstaklingum undirbýr nemendur fyrir framtíðina og kannski 

uppgötvar nemandi einhvern sem honum finnst gott að vinna með þó hann sé ekki vinur eða 

í ,,klíkunni“ hans. 

Á mynd 4 má sjá hvernig nemendur í 8. og 10. bekk upplifa að óskir kennarans um að þeir 

hafi skoðanaskipti sín á milli.  
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Mynd 4. Íslenskukennarinn vill að við skiptumst á skoðunum. 

Myndin sýnir að upplifun nemenda er nokkuð svipuð milli árganga en um  50-60% nemenda í 

báðum árgöngum segja að íslenskukennarinn vilji oft eða alltaf að þeir skiptist á skoðunum. 

Athygli vekur hins vegar hversu mismunandi upplifun nemenda innan sama bekkjar er um 

vilja kennara til skoðanaskipta.  

4.3.4 Væntingar og kröfur  

Í niðurstöðum spurningalista kom fram að flestir nemendur í 8. bekk upplifðu að kennarar 

hafi væntingar til þeirra. Í rýniviðtali tók einn nemandi sem dæmi að kennarinn talaði um að 

hann vilji fara lengra og dýpra í umræðu um bók sem þau eru að lesa. Annar nemandi tók 

annað dæmi um að kennarinn vildi fara einu skref lengra og nemendur læri meira nú heldur 

en síðast. Nemendur töluðu einnig um að kennarinn þeirra vildi að þau vönduðu sig og yrðu 

betri. ,,Maður sér alveg á henni að hún vill að við gerum vel og hún vill að við verðum betri í 

öllu. Hún veit að við getum það og þá vill hún það – að við gerum okkar besta.“ Nemendur í 

10. bekk töluðu um að kennarar gerðu kröfur til þeirra og þeir upplifðu þær ekki sem 

óraunhæfar kröfur eða íþyngjandi. Kröfurnar væru frekar hugsaðar til að þeir gerðu sitt 

besta. ,,Hann er mikið að pæla í að maður sé að fá góðan undirbúning fyrir 

framhaldsskólann“. Annar nemandi talaði um að kennarinn hjálpi sér mikið til að ná betri 

námsárangri. ,,Hún er að hjálpa mér að gera betur og gefa mér meira ... skilurðu og gerir 

alveg kröfur á að mig.“ Einstaka nemandi upplifði að ekki séu gerðar nógu miklar kröfur, 

nemendur gætu lagt meira á sig.  
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Ég finn fyrir því að það er verið að reyna að hjálpa manni að gera sitt besta og vera á 

sínum stað. Það mætti samt alveg stundum bæta aðeins meira í seinna. Stundum er 

þetta bara svona létt en ekki alltaf en það mætti alveg vera stundum meira. 

Einn nemandi útskýrði hvernig kennarinn gerði kröfur um að hann gerði sitt besta með 

endurgjöf á verkefnum og tók sem dæmi.  

Kennarinn okkar ... leggur miklar kröfur á það að við náum, fattaru, að gera okkar 

besta og hún er ekki þannig að ef ég til dæmis gerði eitthvað mjög gott verkefni þá 

segir hún ,,þetta er mjög flott hjá þér“ en hún gerir það ekki... Hún vill það ekki því 

hún vill ekki að við hættum og slökum á. 

Þarna var nemandinn að vísa til þess að kennarinn vildi ekki segja eitthvað sé nógu gott eða 

nægjanlegt þannig að nemandinn hætti og reyndi ekki að gera betur. Á mynd 5 má sjá 

hvernig  nemendur upplifa  kröfur kennarans  um að þeir leggji sig fram. 

 

 

Mynd 5. Íslenskukennarinn ætlast til að nemendur í bekknum leggi sig alla fram. 

Á myndinni má sjá að nánast öllum nemendum í 10. bekk finnst kennarinn oft eða alltaf 

ætlast til að þau leggi sig fram. Um 80% nemenda í 8. bekk finnst að kennarinn ætlist alltaf til 

þess en 20% stráka finna sjaldan til þess að kennarinn ætlist til að þeir leggi sig fram en samt 

kemur fram að þeir telja að þeir leggji sig oftast fram og vinni vel í tímum (mynd 3). Sterkar 

vísbendingar eru um að nemendur upplifi að kennarar vilji að nemendur leggi sig alltaf fram.  

4.3.5 Virðing og umhyggja 

Í rýniviðtölum kom fram að nemendur í 10. bekk voru sammála um að flestir nemendur 

bæru virðingu fyrir kennurum þó væru misjafnir sauðir inn á milli. Stundum gripu þeir fram í 
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fyrir kennurum eða trufluðu kennslu á annan hátt. Eins væri munur á hvort afleysingakennari 

eða umsjónarkennari ættu í hlut. ,,Nemandinn er kannski ekki alltaf að bera virðingu fyrir 

kennaranum. Það fer eftir hvaða kennari það er og ef það er einhver annar kennari en er 

vanur að kenna þér þá er það aðeins minna.“ Nemendur í 8. bekk voru allir sammála um að 

kennararnir þeirra sýndu nemendum alltaf virðingu: ,,kennarar bera alveg virðingu fyrir 

krökkunum.“ Það væri aftur á móti upp og ofan hvort nemendur sýndu kennurum virðingu. 

Flestir voru þó sammála um að nemendur sýndu umsjónarkennurum sínum virðingu en ekki 

endilega öðru starfsfólk skólans. Þá nefndu þeir skólaliða en nemendum finnst að þeim 

mætti sýna meiri virðingu. 

Eftir að bekkjahópum var breytt í 8. bekk sögðu nemendur að þeir þyrfðu ekki að vera 

með eins mikil læti og í gömlu hópnum. 

Miklu meiri þögn núna ... það er af því að krakkarnir þekkja ekki hvort annað, þú 

veist. Þau eru ekki á sínum stað og þá bara þegja þau og segja ekki neitt og reyna 

frekar að vinna heldur en að tala við einhvern. 

Nemendur virtust enn vera óöruggir í nýju hópunum og því væri betra að hafa sig hægan á 

meðan þau væru að öðlast meira öryggi. 

Nemendur í 10. bekk voru sammála skólasystkinum sínum í 8. bekk um að kennarar bæru 

virðingu fyrir nemendum og sýndu þeim kurteisi: ,,Kennararnir eru alltaf mjög kurteisir og 

bera virðingu fyrir nemendum.“ Jafnvel þó nemendur hegðuðu sér ekki vel eða eins og einn 

drengur orðaði það: ,,Mér finnst kennarinn minn bera virðingu fyrir öllum ... þótt að sumir 

séu, þúveist... eins og þeir eru.“ Önnur stúlka tók annað dæmi um umburðarlyndi kennarans 

síns og hvernig kennarinn hefði lag á aðstæðum. 

Einn strákur er erfiður þá er hún samt að sýna mjög mikla virðingu þó að hún sé alveg 

að springa og komin með alveg nóg bara út af þessum eina nemanda sem er að láta 

mjög illa... Hún kann einhvern veginn á þetta. 

Þarna er dæmi um umburðarlyndi kennara um að það sé sama hvað gengur á og hvernig 

hegðun nemenda sé þá sýni kennarar þeim alltaf virðingu og umburðarlyndi. 

Könnun var gerð meðal nemenda þar sem spurt var um upplifun þeirra af umhyggju 

kennara fyrir þeim. Þar kemur fram að allir nemendur í 8. bekk segja að kennarinn þeirra sýni 

nemendum oft eða alltaf umhyggju. Á meðan 85% nemenda í 10. bekk segja að kennarinn 

geri það. Af þessu má gera ráð fyrir að nemendur upplifi að kennarar beri umhyggju fyrir 

þeim. Jákvætt er að nemendur upplifa umhyggju kennara.  

Í þessum kafla hefur komið fram að nemendur vilja hafa áhrif á námsumhverfið í 

kennslustofunni. Nemendur vilja hafa val um hvort þeir vinni með öðrum og að ákveðið 

jafnvægi sé um hvort þeir vinni með vinum sínum eða að kennarar skipti í hópa. Nemendur 
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upplifa að kennarar beri virðingu og umhyggju fyrir þeim og eins bera nemendur yfirleitt 

virðingu fyrir kennurum og störfum þeirra. Nemendur taka eftir að kennarar leggi sig fram og 

hafi metnað til að þeir standi sig sem best í náminu. 

4.4 Mat á kennslustundum 

Ein kennslustund var tekin upp á myndband hjá hverjum kennara. Rýnt var í kennsluhætti og 

þeir skoðaðar með stuðningi frá greiningarammanum PLATO með sérstakari áherslu á 

vitsmunalega áskorun. Hér verða birtar niðurstöður greiningarinnar. 

4.4.1 Kennslustund hjá Ásu 

Kennslustundin byggðist á hópaumræðum um viðfangsefni bókar sem nemendur eru að 

lesa. Umræðuefni tímans voru kynþáttafordómar og voru spjöld notuð til að hjálpa 

nemendum að ræða saman. Í lok kennslustundarinnar var samantekt hjá öllum bekknum á 

umræðuefninu. 

Gott skipulag var á kennslustundinni og hegðun nemenda truflaði ekki nám. Einn drengur 

yfirgaf kennslustundina fimm sinnum í stutta stund en samkomulag var milli hans og Ásu um 

stutt upprof þegar hann þyrfti á að halda. Kennslustundin byrjaði á réttum tíma og las Ása 

upp nöfn nemenda. Nemendur voru þegar sestir í sætin sín og þegar nafnakalli var lokið 

byrjaði Ása að útskýra skipulag kennslustundarinnar. Hún fór skilmerkilega yfir 

námsmarkmiðin sem og hvernig hegðun væri æskileg í hópastarfi. Gerð var góð grein fyrir 

framkvæmd kennslustundarinnar og nemendur virtust hafa tilganginn á hreinu. Ása útskýrði 

hugtök ef þess þurfti í kennslustundinni og var hugtakaskilningur í umræðunum til þess 

fallinn að auka, túlka og dýpka skilning á umfjöllunarefninu. Vikið var að fyrri þekkingu 

nemenda en ekki var um nýtt efni að ræða heldur var farið dýpra í efni sem nemendur höfðu 

lesið um og unnið með áður. Ása sýndi á skýran hátt aðferðir að þeirri hæfni og ferli sem 

kennslustundin beinist að.  

Ása skipti nemendum í umræðuhópa og nýttist öll lotan til náms og engar truflanir komu 

fram að hálfu nemenda. Nokkrir nemendur þurftu nánari útskýringar á verkefninu og svaraði 

Ása þeim spurningum skilmerkilega. Hún lagði til aðgengileg hjálpargögn sem voru 

umræðuspjöld sem nýttust nemendum við að leiða þá áfram í umræðu um 

kynþáttafordóma. Daginn áður höfðu nemendur æft sig í notkun spjaldanna. Umræður í 

hópunum voru stöðugar og nemendur þjálfuðust í að útskýra mál sitt og rökstyðja skoðanir 

sínar. Viðfangsefni tímans var krefjandi og nemendur hjálpuðst að. Þeir notuðu greinandi 

hugsun ásamt ályktunarhæfni og lögðu mat á það sem hinir í hópnum lögðu til málanna. Eins 

þurftu nemendur að rökstyðja þá afstöðu sem þeir lögðu inn í umræðuna.  
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Niðurstöður töflunnar sýna greiningu á vitsmunalegri áskorun í samtali Ásu við 

nemendur. Hverri kennslustund er skipt upp í 15 mínútna myndhluta. 

Kennari Fyrsti myndhluti Annar myndhluti Þriðji myndhluti Fjórði myndhluti 

Ása 2 þrep 4 þrep 3 þrep 4 þrep 

Tafla 1. Greining á vitsmunalegri áskorun skv. PLATO í tíma hjá Ásu 

  

Í kennslustundinni var Ása sérstaklega að horfa til vitsmunalegrar áskorunar. Hún braut 

ákveðna þætti í kennslustundinni til mergjar og dýpkaði umræðuna með því að ganga á milli 

hópa og koma inn í umræðuna sem átti sér stað og veitti hún hópunum ákveðna endurgjöf á 

umræðuna. Hún kom einnig með ábendingar eða annað sjónarhorn á umræðuna sérstaklega 

ef henni fannst umræðan einsleit. Endurgjöfin virtist nýtast nemendum vel. Ása gaf 

nemendum góðan tíma í umræður en hún tók strax fram í upphafi hvað nemendur fengju 

langan tíma í þær. Í lok tímans dró Ása saman það sem fram hafði farið í kennslustundinni 

með aðstoð bekkjarins og leyfði þeim að koma með dæmi úr því sem þeir höfðu verið að 

ræða.  

Hér á eftir eru tvö dæmi um samtöl sem útskýra hvers vegna viðkomandi myndbrot var 

metið á fjórða þrepi á PLATO. Samtalið reyndi á greinandi hugsun nemenda. Samtalið á sér 

stað í lok tímans þegar samantekt er á umræðum úr hópasamstarfi. 

Dæmi 1 

Ása:   ,,Hvað finnst ykkur um þetta vandamál „(kynþáttafordóma)? 

Nemandi 1: ,,Hræðilegt.“ 

Nemandi 2:  ,,Heimskulegt, ömurlegt að hugsa til þess að einhverjum finnist einhver verri 

en   við sem erum hvít.2“ 

Nemandi 3:  ,,Einnig hvernig þetta hefur þróast.“ 

Ása:  ,,Hvernig hefur þetta þróast? Þið rædduð mikið Black lives matter. Hvað það 

gerði fyrir samfélögin. Hvar var sú bylting, mest?“ 

Nemandi 3: ,,Í Bandaríkjunum.“ 

Ása:   ,,Já og hvar birtist það?“ 

Nemandi 4:  ,,Á samfélagsmiðlunum.“ 

Ása:   ,,Einmitt, þar er auðveldast að hitta ykkur og fólk í dag. „ 

Dæmi 2 

Ása:  ,,Hvenær tókstu fyrst eftir vandamálinu“ (kynþáttafordómum)?  

,,Það voru margir sem voru ekki löngu búnir að uppgötva þetta.“ 
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Nemandi 1:   ,,Í bíómyndum“ 

Ása:   ,,Einhver raunverulegri dæmi?“ 

Nemandi 2:  ,,Eins og þegar við vorum að gera verkefni í skólanum t.d. um Hitler og 

gyðinga. Maður vissi alltaf að það væru fordómar, þegar maður var yngri en 

maður fattaði ekki alveg hvað þetta væri.“ 

Nemandi 3:  ,,Eins og með George Floyd. Það vakti mig alveg rosalega. Ég vissi ekki að þetta 

væri alveg svona.“  

Nemandi 2:  ,,Eins og núna, maður er alltaf að læra nýtt og nýtt.“  

Ása:   ,,Þannig að fræðslan er að hafa áhrif?“ 

Í þessu dæmum er Ása að fá nemendur til hugsa til baka og hugsa út frá þeim sjálfum. Hvar 

þau fundu fyrir vandamálunum og hvernig það birtist þeim.  

 

4.4.2 Kennslustund hjá Báru 

Kennslustundin byggðist á hópaumræðum um viðfangsefni bókar sem nemendur voru að 

lesa. Umræðuefni tímans var kynþáttafordómar og voru notuð spjöld til að hjálpa 

nemendum að ræða saman. Í lok kennslustundarinnar var samantekt hjá öllum bekknum á 

umræðuefninu. 

Gott skipulag var á kennslustundinni. Nemendur voru mættir í tímann við upphaf hans og 

fór Bára yfir skipulag og tilgang tímans. Hún fór jafnframt skilmerkilega yfir námsmarkmiðin 

sem og hvernig hegðun væri æskileg í hópastarfi. Bára ítrekaði hvernig nota ætti spjöldin en 

hún hafði kennt nemendum á notkun þeirra nokkrum dögum fyrr. Hún beindi einnig sjónum 

nemenda að því að nýta spjöldin til að fara dýpra í umræðuefnið. 

Skipt var í hópa eftir því hvernig nemendur sátu í stofunni. Bára þurfti að aðstoða tvo 

hópa af stað en aðrir hópar náðu sér strax á strik. Í upphafi gaf Bára nemendum hugmynd 

um hve langur tími færi í hvaða hluta af umræðunni en hún þurfti að lengja tímann þar sem 

flestir hópar gleymdu sér í umræðunni. Í einum hópnum var einn óvirkur þátttakandi en hinir 

í hópnum hjálpuðu honum inn í umræðuna með því að spyrja hann spurninga um efnið.  

Niðurstöður töflunnar sýna greiningu á vitsmunalegri áskorun í samtali Báru við 

nemendur. Hverri kennslustund er skipt upp í 15 mínútna myndhluta. Þar sem 

myndbandsupptaka mistókst í upphafi kennslustundarinnar er fyrsti myndhluti ekki metinn 

hjá Báru. 

Kennari Fyrsti myndhluti Annar myndhluti Þriðji myndhluti Fjórði myndhluti 

Bára * 3 þrep 4 þrep 4 þrep 
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Tafla 2. Greining á vitsmunalegri áskorun skv. PLATO í tíma hjá Báru 

Með undirbúningi á kennslustundinni var Bára sérstaklega að horfa til vitsmunalegrar 

áskorunar. Nemendur þurftu að nota greinandi hugsun, ályktunarhæfni og rökhugsun. Eins 

þurftu þeir að skýra mál sitt, rökstyðja svör og afstöðu sína. Bára gekk á milli hópa og lagði 

sig fram um að spyrja nemendur opinna spurninga og kom með ábendingar til að fá 

nemendur til að sjá viðfangsefnið út frá öðru sjónarhorni eða til að dýpka umræðuna. Mesti 

hluti kennslustundarinnar beindist að hugtakaskilningi um kynþáttafordóma, birtingarmynd 

þeirra og hvernig nemendur litu á stöðu samfélagsins út frá þeim umræðum. Bára veitti 

stöðuga og uppbyggjandi endurgjöf. Hún vitnaði oft í bókina sem nemendur eru að lesa og 

tók dæmi til að tengja við umræðuna. Nemendur tóku einnig dæmi úr bókinni til að styðja 

mál sitt. Líklegt er að umræðan hafi aukið skilning nemenda. Í tímanum þurfti ekki að skrifa 

niðurstöður en einn hópurinn ákvað samt að gera það. Þar sem tíminn fór allur í umræðu 

ákvað Bára að hafa samantekt á umræðunum í næsta tíma sem var eftir hádegishlé.  

Dæmi um eitt af samtölum milli Báru og nemenda sem útskýrir hvers vegna viðkomandi 

myndbrot var metið á fjórða þrepi á PLATO. Hér er Bára að ræða við nemanda sem er mjög 

ákveðinn í að hann megi hafa hvaða skoðanir sem eru þar sem ríki tjáningarfrelsi í landinu.  

Nemandi: ,,Mér finnst að allir megi hafa hvaða skoðanir sem er. Það er enginn að banna 

þér að vera rasisti“ 

Bára:  ,,En hvar stoppum við?“ 

Nemandi: ,,Sumir stoppa ekki en það er hvernig þú talar við aðra. Ég er ekki að fara hóta 

þér fyrir þetta hugafar sem þú hefur hvort sem það er metoo eða eitthvað. Þú 

mátt hafa þína skoðun.“ 

Bára:  ,,Já, svo lengi sem hvað?“ 

Nemandi: ,,Það er enginn að fara að stoppa þig hvað þú segir.“ 

Bára:  ,,Ertu að meina af því að það er tjáningarfrelsi?“ 

Nemandi: ,,Já, einmitt.“ 

Bára: ,,En ef þú ert farinn að ganga á rétt einhvers eða ert ógnandi. Eru ekki til 

einhver lög gangvart því?“ 

Nemandi:  ,,Jú.“ 

Bára:  ,,Getur þú ekki kært einhvern ef hann fer of langt?“ 

Nemandi: ,,Jú t.d. ef það er sagt eitthvað á netinu.“ 

Bára: ,,Já líka á netinu og það eiga allir rétt á sínum skoðunum en hvenær er 

skoðunin farinn að skaða?“ 

Nemandi: ,,Þegar þú ert farinn að særa aðra.“ 
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Bára:  ,,Já, þegar þú ert farinn að láta aðra hópa finna fyrir því.“ 

Í þessu er samtali sést að Bára sýnir nemandanum að skoðanir geta sært aðra og gerir hún 

það með því að spyrja spurning og láta nemandann rökstyðja mál sitt. 

Bára þurfti aldrei að bregðast við truflunum nemenda enda nýttist allur tíminn til náms 

og voru nemendur áhugasamir. Stundum fóru nemendur örstutt fram og þegar þeir komu 

aftur inn fóru þeir beint í sætin sín og héldu áfram. 

4.4.3 Kennslustund hjá Rögnu 

Kennslustundin byggðist á hópaumræðum um viðfangsefni bókar sem nemendur eru að lesa. 

Umræðuefni tímans var einelti og voru notuð spjöld til að hjálpa nemendum að ræða saman 

en nemendur voru saman í fámennum hópum. Þegar kennslustundin var u.þ.b. hálfnuð var 

skipt um verkefni og kláruðu nemendur að teikna sjálfsmynd af sér sem var í anda 

bókarkápunnar á bók sem þau eru að lesa. Hópurinn hennar Rögnu voru nemendur í 8. bekk.  

Gott skipulag var í stofunni og á kennslustundinni sjálfri. Nemendur voru komnir inn í 

stofuna og sestir þegar Ragna byrjaði kennslustundina. Hún fjallaði á skýran hátt um 

námsaðferðina sem nota ætti í kennslustundinni. Viðfangsefni tímans beindist að einu 

tilteknu markmiði, einelti. Nemendur virtust gera sér grein fyrir tilganginum og vék Ragna 

aftur að tilganginum meðan á kennslustundinni stóð. Hún fór skilmerkilega yfir 

námsmarkmiðin sem og hvernig hegðun væri ákjósanleg í hópastarfi. Jafnframt gerði Ragna 

góða grein fyrir því hvernig verkefni tímans stuðlaði að þeirri hæfni sem stefnt var að. Lögð 

voru til aðgengileg hjálpargögn sem voru spjöld sem nemendur nýttu sér til hjálpar í 

umræðunni. Hegðun nemenda stuðlaði að námi og var nánast engin truflun á kennslu. Þegar 

30 mín. voru eftir af kennslustundinni ákvað Ragna að skipta um viðfangsefni og gengu 

skiptin greiðlega og kröfðu lítilla afskipta hennar. 

Niðurstöður töflunnar sýna greiningu á vitsmunalegri áskorun í samtali  Rögnu við 

nemendur. Hverri kennslustund er skipt upp í 15 mínútna myndhluta. Þar sem skipt var um 

viðfangsefni í miðri kennslustund er seinni helmingurinn ekki metinn hjá Rögnu. 

Kennari Fyrsta myndbrot Annað myndbrot Þriðja myndbrot Fjórða myndbrot 

Ragna 2 þrep 3 þrep * * 

Tafla 3. Greining á vitsmunalegri áskorun skv. PLATO í tíma hjá Rögnu 

  

Ragna hafði í undirbúningi kennslustundarinnar horft sérstaklega til vitsmunalegrar 

áskorunar eins og þær Ása og Þóra. Samkvæmt greiningarrammanum var Ragna í þrepi tvö 

fyrstu 15 mínúturnar. Fyrst setti hún nemendur inn í verkefnið og í framhaldinu dreifði hún 

spjöldum með umræðupunktum. Í fyrsta myndbrotinu spurði hún nemendur um það sem 
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var á spjöldunum en reyndi ekki að fara meira á dýptina né krafði þá um rökstuðning fyrir 

einhverju meira en til var ætlast í verkefninu. Seinni 15 mínúturnar fóru aftur á móti á þrep 

þrjú hjá Rögnu þar sem hún fékk nemendur til að taka afstöðu og rökstyða svör sín. Sem 

dæmi átti einn hópurinn erfitt að komast af stað í umræðunum og hjálpaði hún þeim að 

komast af stað. Þar reyndi hún að spyrja opinna spurninga en meðlimir hópsins voru frekar 

passívir. 

Ragna:  ,,Hvaða afleiðingar getur þetta haft í för með sér?“ 

Nemandi 1: ,, Meiðsli eða eitthvað.“ 

Nemandi 2: ,,Látið einhvern líða illa.“ 

Nemandi 3: ,,Látið mann verða þunglyndan.“ 

Ragna:  ,,Já, eitthvað fleira? Eitthvað fleira sem ykkur dettur í hug?“ 

Nemandi 2: ,,Það mun alltaf skilja eftir ör.“ 

Nemandi 1: ,,Eins og tréð sem var talað um í gær.“ 

Í framhaldinu útskýrðu nemendur fyrir henni söguna um tréð og hvernig það bíður þess ekki 

bætur að það hafði verið höggvið í það. Annað dæmi frá samtali Rögnu við hóp þar sem 

nemendur voru að segja Rögnu frá niðurstöðum umræðu hópsins.  

Ragna: ,,Voru þið komnar með lausn á þessu vandamáli, hvernig er hægt að leysa 

eineltismál?“ 

Nemandi 1: ,,Já, segja frá.“ 

Ragna:  ,,Segja frá, já“ 

Nemandi 2: ,,Ef maður tekur eftir einhverju.“ 

Nemandi 3: ,,Þessir áhorfendur.“ 

Ragna:  ,,Áhorfendur, hvað ætlið þið að gera við þá?“ 

Nemandi 1: ,,Þeir eiga að segja frá.“ 

Nemandi 2: ,,Þeir eiga að standa upp og segja stopp.“ 

Samtalið hélt áfram og komust nemendur þar að því að foreldrar þurftu líka að vita um ef 

einelti á sér stað. Með þessu náði Ragna að vera með opnar spurningar og láta nemendur 

komast að niðurstöðu í gegnum samtalið. 

Umræðan um einelti var krefjandi og reyndi hún á greinandi hugsun nemenda og 

ályktunarhæfni. Meðal annars þurftu nemendur að leggja mat á upplýsingar, taka afstöðu og 

rökstyðja mál sitt. Það gerðu þeir í umræðuhópum með aðstoð hjálparspjalda. Ragna gekk á 

milli hópa, hlustaði á umræðuna og tók dæmi úr bókinni sem þau voru að lesa sem líkingu 

við viðfangsefnið. Helmingur kennslustundarinnar beindist að hugtakaskilningi og kom Ragna 

inn með önnur stjórnarhorn ef henni fannst umræðan einsleit. Umræðan fór á dýptina og 
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beindist að túlkun og skilningi á hugtökum. Ragna vísaði til fyrri kennslustunda og tengdi 

viðfangsefnið við fyrri þekkingu nemenda. Nemendur þurftu einnig að vísa í eigin reynslu eða 

þekkingu um viðfangsefnið ásamt því að reyna að finna lausn á vandanum. Ragna og/eða 

nemendur ræddu stöðugt saman á uppbyggjandi hátt um hugmyndir nemenda. Myndbrot 

tvö náði ekki þrepi fjögur þar sem meiri hluti samtalanna náði ekki alveg ályktunarhæfni og 

greinandi hugsun nemenda. Nánast allir nemendur tóku til máls og fylgdust hinir í hópnum 

með af athygli. Spurningarnar sem umræðurnar byggðust á voru opnar og umræðuefnið var 

skýrt og umræður markvissar. Ragna veittir nemendum endurgjöf sem tengdust 

afmörkuðum þáttum í vinnu eða hugmyndum nemenda og var hún nokkuð uppbyggjandi. 

Ragna fylgdist vel með nemendum í kennslustundinni og aðlagaði tímann að verkefnunum. 

4.4.4 Kennslustund hjá Þóru 

Kennsluaðferðin: 1-2-4-allir. Aðferðin byggist á því að nemendur skrá niður punkta um allt 

það sem þeir vita um viðfangsefnið. Eftir 15 mín. skiptust sessunautar á punktum og skrá hjá 

sér það sem upp á vantaði. Eftir aðrar 15 mín. tala fjórir nemendur sem sitja saman á fjögrra 

manna borðum um punktana og alltaf er bætt við því sem upp á vantar. Í lokin var samantekt 

hjá öllum bekknum. Punktana notuðu nemendur í ritunarverkefni sem unnið var 

einstaklingslega síðar. 

Þóra bað nemendur um að hafa stílabók til að skrifa niður punkta einnig máttu þeir nota 

síma til að leita að upplýsingum á heimasíðum. Gott skipulag var á kennslustundinni og 

hegðun truflaði ekki nám. Undantekning var drengur sem kom 10 mín. of seint í 

kennslustundina. Þóra ræddi við hann um óstundvísi og þurfti að útskýra verkefnið fyrir 

honum sérstaklega þar sem búið var að setja aðra nemendur inn í verkefnið. Allur tíminn 

nýttist til náms þó að í upphafi væru nemendur að koma úr íþróttum og brauðsölu þá hófst 

tíminn nánast á réttum tíma. Þóra fylgdist vel með nemendum og lét þá vita í upphafi hve 

mikill tími færi í hvert atriði. Þóra var ekki með klukku og klukkan á veggnum í stofunni biluð 

þannig að hún fylgdist ekki með tímanum upp á mínútu en það virtist ekki koma að sök. 

Þegar skipt var um viðfangsefni gengu skiptin greiðlega og kröfðust lítilla afskipta kennarans. 

Námsmarkmið voru skilmerkilega kynnt í upphafi tímans og afmörkuð við þá hæfni sem 

stefnt var að. Viðfangsefnin beindust að því að ná þessum tilteknum markmiðum. Nemendur 

virtust gera sér grein fyrir tilganginum og vék Þóra nokkrum sinnum að honum í tímanum. 

Þóra gerði góða grein fyrir þeirri hæfni sem kennslustundin stuðlaði að og útskýringar náðu 

til allra nemenda. Hún braut einnig til mergjar ákveðna þætti um hvernig nemendur ættu að 

vinna verkefni tímans. 

Niðurstöður töflunnar sýna greiningu á vitsmunalegri áskorun í samtali Þóru við 

nemendur. Hverri kennslustund er skipt upp í 15 mínútna myndhluta. 
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Kennari Fyrsti myndhluti Annar myndhluti Þriðji myndhluti Fjórði myndhluti 

Þóra 2 þrep 4 þrep 3 þrep 4 þrep 

Tafla 4. Greining á vitsmunalegri áskorun skv. PLATO í tíma hjá Þóru 

Þóra hafði undirbúið kennslustundina með vitsmunalega áskorun í huga. Verkefnið var mjög 

vel skipulagt og útskýrt og voru nemendur sjálfbjarga frá byrjun og unnu sjálfstætt. Hún gekk 

á milli og bauð fram aðstoð sína við að útskýra enn frekar verkefnið. Eftir 15 mínútur unnu 

tveir og tveir nemendur saman og þá gekk Þóra meira á milli og spurði opinna spurninga sem 

reyndu á greinandi hugsun nemenda. Hér er dæmi um samtal þar sem Þóra biður um 

rökstuðning, fleiri svipuð dæmi urðu til þess að hún náði fjóra þrepi á öðrum myndhluta.  

Þóra:   ,,Hvað veistu um hana?“ (sögupersónu sem þau eru að skrifa um) 

Nemandi:  ,,Hún er ákveðin.“ 

Þóra:   ,,Já, hún er ákveðin.“ 

Nemandi:  ,,Hún fer í kirkju.“ 

Þóra:   ,,Já, hún fer í þrjár kirkjur á sunnudögum, hún er mjög trúuð.“ 

Nemandi:  ,,Hún vill það besta fyrir barnið sitt.“  

Þóra:   ,,Hvernig kemur það fram að hún er ákveðin. Geti þið nefnt eitthvað þar?“ 

Nemandi 2:  ,,Hún lætur ekkert stoppa sig.“ 

Annað dæmi um spurningu sem er meira krefjandi en upphaflega var beðið um, en Þóra er 

að spyrja um áskoranir. 

Þóra:   ,,Getið þið nefnt einhverjar áskoranir sem hún þurfti að takast á við? Það er 

  reyndar ekki spurt um það en getið þið nefnt eitthvað?“ 

Þóra lagði fyrir viðfangsefni sem reyndu á greinandi hugsun og ályktunarhæfni, meðal 

annars til að leggja mat á upplýsingar, greina, túlka og taka afstöðu. Þóra kom með nokkrar 

opnar spurningar sem reyndu á greinandi hugsun og tók oft dæmi til útskýringar. Til viðbótar 

ræddi hún við nemendur um þau atriði sem þeir skildu ekki og varpaði ljósi á þau með 

ólíkum dæmum. Mesti hluti kennslunnar beindist að hugtakaskilningi úr bókinni sem þau 

voru að lesa. Kennslan fór nokkuð á dýptina og beindist að túlkun og skilningi á hugtökum og 

atburðarás bókarinnar.  

Þóra ræddi stöðugt á uppbyggjandi hátt við nemendur til dýpka hugmyndir þeirra og 

hjálpaði þeim að útskýra mál sitt betur og gera grein fyrir hugsun sinni. Hún gaf nemendum 

gott tækifæri til umræðna um efnið bæði við sig og sín á milli. Allir nemendur tóku þátt með 

því að taka til máls. Spurningar sem umræðurnar byggðust á voru opnar og umræðuefnið var 

skýrt og markvisst. 



52 

5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á helstu einkenni um gæði kennslu í grunnskóla 

út frá ólíkum sjónarhornum, nokkurs konar 360° skoðun. Einnig var markmið að skoða hvort 

myndbandsupptökur gætu aðstoðað kennara við að þróa kennsluhætti sína. Jafnframt var 

markmið að auka skilning á því hvernig skólastjóri geti stutt kennara við að auka gæði 

kennslu m.a. með því að greina áhrif faglegs starfsumhverfis á kennarann. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og þær settar í fræðilegt samhengi. 

Til að svara rannsóknarspurningunum var víða leitað fanga. Tekið var viðtal við skólastjóra, 

rýniviðtöl við kennara og nemendur ásamt því var rýnt í myndabandsupptökur úr 

kennslustundum þar sem horft var til þess hvernig kennarar lögðu áherslu á vitsmunalega 

áskorun. Notast var við tilviksrannsókn þar sem bæði eigindlegum og megindlegum gögnum 

var safnað. Sett var fram ein rannsóknarspurning ásamt þremur undirspurningum: 

Hvaða leiðir hafa kennarar og skólastjórar í grunnskóla til að styrkja gæði kennslunnar? 

Undirspurningar voru: Hvernig útskýrir skólastjóri, kennarar og nemendur gæði kennslu?  

Hvaða leiðir geta skólastjórnendur farið til að styðja kennara við að þróa kennsluhætti? 

Hvernig geta skipulagðar aðferðir hjálpað kennurum að bæta kennsluhætti sína? 

Kaflanum er skipt upp í sex undirkafla sem byggjast á meginniðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær tengdar rannsóknarspurningunum. Í fyrstu fjórum köflunum verður 

fjallað um útskýringar skólastjóra, kennara og nemenda á hvað séu gæði kennslu. Í fimmta 

kafla er rætt um þær leiðir sem skólastjóri getur farið til að styðja kennara við að þróa 

kennsluhætti og í sjötta kafla er fjallað um hvaða aðferðir kennarar nota við að þróa 

kennsluhætti sína m.a. með myndabandsupptöku og greiningarramma.  

5.1 Styðjandi andrúmsloft 

Skólastjórinn í þessari rannsókn lagði áherslu á að starfsumhverfið væri gott þannig að 

kennurum líði vel og stoðþjónustan væri þannig að hún styðji við kennara. Greina mátti 

svipað í skilgreiningu Zhou (2003) þó hún talaði um aðstæður nemenda en ekki kennara. 

Zhou heldur því fram að gæði kennslu séu þegar kennarar kenna með það fyrir augum að 

þeir skapi sanngjarnar aðstæður og tækifæri fyrir nemendur (Zhou, 2003). Því góður 

stuðningur skiptir kennara máli. Skólastjórinn vildi að aðstæðurnar í skólanum væru eins og á 

heimili þar sem alltaf væri líf og öllum líði vel og hver og einn fengi að byggja á styrkleikum 

sínum, það gilti jafnt fyrir starfsfólk og nemendur. Hann reyndi að skapa þannig aðstæður 

með því að veita kennurum ákveðið frelsi t.d. með opnum stundaskrám og hvatningu til 

starfsþróunar. Með því ættu kennarar að hafa svigrúm til að þroskast í starfi og veita 
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nemendum góðar aðstæður. Kunter og félagar (2013) leggja áherslu á að kennarar hafi 

leiðandi hlutverk við að skapa þroskandi námsumhverfi fyrir nemendur með því hafa þeir 

mikil áhrif á gæði kennslu og námsárangur nemenda (Kunter o.fl., 2013). Kennarar í þessari 

rannsókn voru sammála því og upplifðu frelsi þegar þeir fóru að vinna í opinni stundaskrá að 

verkefnamiðuðu námi. Þar var ekki tilgreint hvaða fag væri kennt í hverjum tíma og því var 

enginn dagur eins. Þeir höfðu einnig heimild til að hnika til frímínútum enda upplifa kennarar 

sig ekki fasta í einhverjum strúktúr sem tíðkast víða í skólum hér á landi. Þeir reyndu að vinna 

á dýptina í hverju verkefni fyrir sig í stað þess að reyna komast yfir ákveðið magn efnis. 

Kennararnir lögðu áherslu á að styrkja nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og taka 

ábyrgð á þeirri vinnu sem ætti sér stað hverju sinni. Til að það tækist urðu kennararnir að 

vera í góðum tengslum við nemendur. 

Hattie (2009) leggur áherslu á að hlustað sé á viðhorf nemenda enda hafi aðstæður í 

kennslustofunni mikil áhrif á námsárangur nemenda. Í kennslustofu þar sem ríkir styðjandi 

andrúmsloft og skipulag er á venjum og reglum þá verði meiri tími til náms og kennslu 

(Lipowsky og fl, 2009; Seidel og Shavelson, 2007; Wayne og Youngs, 2003). Nemendur í 

skólanum sem hér var til rannsóknar höfðu ákveðna skoðun á því hvernig þeir vildu hafa 

námsumhverfið sitt, þótt þeir væru ekki alltaf sammála um það. Þeir vildu hafa val um hvort 

þeir mættu hlusta á tónlist og töldu best ef þeir hefðu góðan aðgang að kennurum til að 

aðstoða sig. Þeim fannst skipta máli hvernig nám ætti sér stað, hvort þeir vildu þögn eða 

hvort mætti vera smá kliður í stofunni. Eins vildu þeir hafa val um hvort þeir fengju að vinna 

með öðrum eða ekki. Í styðjandi andrúmslofti eru nemendur öruggari og spyrja frekar óhikað 

spurninga (Franke o.fl., 2007). Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna Ferguson (2012) en 

þar kemur m.a. fram að nemendur virðast hamingjusamari í kennslustofunni ef þeir finna til 

öryggis, virðing er til staðar og umhverfið vel skipulagt. Í niðurstöðum rannsóknar Gerðar Ó. 

Óskarsdóttur (2014) kemur fram í viðtölum við nemendur að þeir upplifi ekki að þeir hafi 

mikil áhrif á nám sitt eða námsaðstæður. Svipaða útkomu er að finna í niðurstöðum 

spurningalista sem lagður var fyrir nemendur í þessari rannsókn. Þar kom fram að 14% 

nemenda sögðust aldrei fá að taka þátt í að ákveða hvað þau gerðu í íslenskutímum og 65% 

nemenda sögðust sjaldan eða stundum fá að ákveða eitthvað um námið. Þó nemendur fái 

ekki að eiga þátt í ákvörðunum um hvað sé gert í kennslustundum kemur fram í viðtölum við 

nemendur að þeir upplifðu að kennarar reyndu að aðlaga verkefni þannig að þau höfðuðu til 

þeirra. Umhugsunarvert er hversu lítið nemendur hafa að segja um námið sem þeir stunda í 

skólum landsins (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). 
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5.2 Sóknarfæri - að ná fram því besta 

Skólastjóranum í þessari rannsókn fannst mikilvægt að horfa til þess að það séu margar leiðir 

að sama marki. Hann reyndi að hafa augun opin fyrir sóknarfærum og nýtti þau sem hentuðu 

skólanum hans. Hann hafði staðið fyrir mörgum nýjungum í skólanum sem ekki tíðkuðust í 

öðrum skólum og hann var óhræddur við að fara aðrar leiðir. Að sama skapi hvatti hann 

kennara til að prófa nýja hluti og leiðir að þeim enda sagði hann að í skólanum ynnu margir 

framsæknir kennarar sem hann reyndi að styðja með ráðum og dáð. Kennsla er flókin og 

margslungin og kennarar þurfa að hafa skilning á breiðu sviði og geta beitt þekkingu sinni á 

ýmsan hátt við mismunandi aðstæður og með fjölbreyttum nemendahópum (Zhou, 2003) því 

þarf ávallt að prófa sig áfram og finna hvað hentar hverjum nemendahóp sem og hverjum og 

einum nemenda. 

Kennararnir lögðu mikla vinnu í að undirbúa kennslustundirnar því þeir vildu að 

nemendur næðu árangri og legðu sig fram. Þeir undirbjuggu nemendur sérstaklega fyrir 

ákveðnar kennslustundir þar sem þeir vildu ná meiri dýpt í náminu. Kennararnir unnu saman 

í teymum að undirbúningi, ígrunduðu og prófuðu nýjar námsaðferðir jafnvel hvor á öðrum til 

að þær nýttust nemendum sem best. Hoy og Miskel (2009) leggja einmitt áherslu á gott 

andrúmsloft í kennslustundum þar sem skýr háleit markmið um námsárangur og félagslega 

hegðun eigi sér stað. Kennararnir í þessari rannsókn höfðu metnað fyrir hönd nemenda sinna 

um bættan námsárangur. Þeir unnu að starfsþróunarverkefnum og sóttu námskeið hjá HÍ til 

að efla sig sem fagmenn þannig að þeir væru færari í starfi. Robinson og félagar (2009) telja 

að þess háttar vinnubrögð og undirbúningur eins og kennararnir í þessari rannsókn stunduðu 

væru sterkar vísbendingar um gæði kennslu. Að nota gögn til að meta framfarir nemenda, 

kennsluhætti og skipulag ásamt því að gefa nemendum endurgjöf segja þeir að hafi jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda (Robinson og fl., 2009). 

Kennarar verða að geta þrýst hæfilega mikið á nemendur til að þeir hugsi og vinni 

verkefni sem reyna á vitsmunalega þekkingu (Ferguson, 2012) og nemendur ættu að finna 

fyrir væntingum og metnaði kennara sinna. Flestir nemendur í 8. bekk í þessari rannsókn 

upplifðu að kennarar þeirra hefðu væntingar til þeirra. Þeir tóku sem dæmi að kennarar 

töluðu um að nemendur ættu að vanda sig og gera sitt besta. Nemendur í 10. bekk upplifðu 

að kröfur frá kennurum sínum væru samt ekki íþyngjandi en samt fundu þeir að kennarar 

vildu að nemendur gerðu alltaf sitt besta. Í niðurstöðum könnunnar sem lögð var fyrir 

nemendur kom fram að 80% nemenda í 8. bekk fannst að kennarinn ætlist alltaf til að 

nemendur legðu sig alla fram og 98% nemenda í 10. bekk sögðu að oft eða alltaf ætlist 

kennarinn til að þeir legðu sig alla fram. Ferguson (2012) telur að nemendur geti fundið fyrir 

streitu vegna of mikillar áskorunar eða stjórnunar sem tengist því hve mikils kennari krefst af 
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nemendum. Nemendur í þessari rannsókn virtust ekki upplifa þessa streitu sem Ferguson 

talar um. 

5.3 Stuðningur til árangurs  

Í þessari rannsókn sást hvernig skólastjórinn beitti kennslufræðilegri forystu með þróun 

gæðamatskerfis innan skólans og einn angi af því var að styðja kennara við að þróa og bæta 

kennsluhætti. Skólastjórinn fékk öfluga kennara til að fara inn í kennslustundir hjá öðrum 

kennurum og veita þeim leiðsögn sem þurftu á henni að halda. Hugmyndafræðin var sú að 

þegar tveir kennarar næðu að ígrunda saman yrði oft til ótrúlegur kraftur sem efldi 

viðkomandi kennara og umbætur gætu orðið verulegar. Annar stuðningur sem skólinn veitti 

kennurum var m.a. fundir um fagleg málefni og hvatning til að fara í nám og til starfsþróunar. 

Skólastjórinn leit fyrst og fremst á að hlutverk sitt væri að styðja kennara en ekki að stjórna, 

að virkja þá til góðra verka. Fullan (2016) komst að áþekkri niðurstöðu og vildi hann að 

skólastjórar sýni kennurum stuðning með að vera hvetjandi, hrósa, sýna starfi kennara áhuga 

og koma með ábendingar um hvað mætti gera betur. 

 Seidle og Shavelson (2007) fjölluðu um stigskiptan stuðning en í honum felst að 

kennarar fangi skýrleikann í kennslunni. Þá þurfa námsmarkmiðin að vera skýr og vel útskýrð 

fyrir nemendum sem verða að vita hvernig innihaldi kennslunnar verði háttað. Í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar kom skýrt fram að kennarar lögðu mikla áherslu á að útskýra fyrir 

nemendum tilgang og námsmarkmið kennslustundarinnar. Þeir vildu meina að það væri 

mikilvægt fyrir nemendur að sjá tilgang með náminu og reyndu að styrkja nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum. Í kennslustundum lögðu þeir fyrir umræðuspjöld til að aðstoða 

nemendur í umræðum. Kennararnir fóru ítarlega yfir hverju þeir vildu ná fram og hvernig 

hegðun nemenda ætti að vera í umræðuhópunum. Þetta samræmist niðurstöðum nokkurra 

fræðimanna sem segja að kennarar þurfi að sýna nemendum hvernig á að beita viðeigandi 

aðferðum og vinnubrögðum í þeim verkefnum sem unnin eru hverju sinni (Afflerbach og fl., 

2008; Gersten og fl. 2009; Graham og.fl., 2016; Ogle og Lang, 2011; Snow o.fl., 2005) 

 Í rýniviðtölunum kom fram að nemendur fundu fyrir þeim stuðningi sem kennarar 

lögðu sig fram um að veita. Nemendur vildu hafa gott aðgengi að kennurum þegar á þyrfti að 

halda. Nemendur í 10. bekk voru almennt sammála um að kennararnir þeirra reyndu að 

koma til móts við þá og breyttu verkefnum til að auka áhuga þeirra. Kennararnir lögðu fram 

nýja nálgun á verkefnum og gáfu nemendum val á úrlausnum. Nemendur upplifðu að 

kennarar reyndu að höfða til áhugahvatar og hæfni þeirra og það líkaði þeim. Eins tóku 

kennarar eftir að í umræðuhópunum styddu nemendur hvern annan. Leiða má líkum að 

þetta séu einkenni fyrir styðjandi andrúmsloft skv. Lipowsky og fl. (2009), Seidel og 

Shavelson (2007) og Wayne og Youngs (2003). 
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5.4 Saman í sátt 

Eins og áður hefur komið fram lagði skólastjórinn áherslu á að skólinn væri eins og heimili, 

þar sem ætti að ríkja sömu gildi þ.e væntumþykja, tiltrú, heilindi og metnaður. Hann hélt því 

fram að væntumþykja og tiltrú flytti fjöll. Kennari sem hefði trú á nemendum og þætti vænt 

um þá næði árangri. Nokkur samsvörun er með skoðunum skólastjórans og Hattie (2009) 

sem segir að námsárangur nemenda aukist þar sem samkennd og virðing einkenni 

andrúmsloftið sem og að nemendur finni að kennarar beri hag þeirra fyrir brjósti. 

Það kom berlega í ljós þegar kennararnir ræddu saman eftir kennslustundirnar hvað þeim 

þótti vænt um nemendur sína. Einn kennarinn tók sem dæmi að hann hefði fengið tár í 

augun þegar nemandi hefði tjáð sig í umræðum í fyrsta skipti. Þeir töluðu einnig um að þeir 

hefðu verið stoltir af nemendum sínum þegar þeir lögðu sig fram í umræðuhópunum. 

Kennarar lögðu líka mikla vinnu við undirbúning kennslustundanna, með sameiginlegri 

ígrundun og prófunum á nýjum kennsluháttum til að geta komið til móts við ólíkar þarfir 

nemenda.  

Nemendur tóku líka eftir að kennarar þeirra vildu þeim það besta. Þeir töluðu um að 

kennarar aðlöguðu verkefnin að áhugasviði þeirra og reyndu að hafa þau fjölbreytt þannig að 

nemendum gengi betur að vinna. Í niðurstöðu könnunnar sem lögð var fyrir nemendur kom í 

ljós að þegar nemendur voru spurðir hvort þeir ynnu vel í tímum og nýttu tímann vel þá 

sögðust allir nemendur í 8. bekk vinna oft eða alltaf vel og 73% nemenda í 10. bekk. Dogan 

og Adams (2018) sýndu í niðurstöðum sínum úr alþjóðlegri rannsókn að lærdómssamfélag óx 

þar sem kennarar notuðu markvissar aðferðir sem krefðust virkni og samstarfs nemenda. 

Nemendum fannst að kennarar bæru virðingu fyrir sér og sömuleiðis báru nemendur 

virðingu fyrir umsjónarkennurum sínum. Einn nemandi tók sem dæmi að það væri alveg 

sama hvað gengi á í bekknum kennarinn þeirra sýndi nemendum alltaf virðingu og 

umburðarlyndi. Í könnun sem lögð var fyrir nemendur var spurt hvort kennarinn þeirra sýndi 

þeim umhyggju. Í niðurstöðum kom í ljós að allir nemendur í 8. bekk sögðu að kennarinn 

þeirra sýndi þeim oft eða alltaf umhyggju og 85% nemenda í 10. bekk. Þessar niðurstöður 

staðfestu það sem kom fram í rýniviðtölum við nemendur. Í rannsókn Gerðar G. 

Óskarsdóttur fannst nemendum námið ekki áhugaverkjandi (Gerðar G. Óskarsdóttir, 2014) 

en nemendum í þessari rannsókn fannst aftur á móti að kennarar legðu sig fram um að gera 

það áhugavert. 

 

5.5 Leiðir skólastjóra til að styðja kennara við þróun kennsluhátta. 

Sterk tengsl eru á milli stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélaga (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). Dogan og Adams (2018) greindu niðurstöður nokkurra alþjóðlegra 
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rannsókna á lærdómssamfélagi í skólum. Niðurstöður þeirra sýndu að þar sem 

lærdómsamfélag var öflugt virtust kennarar markvisst nota aðferðir sem krefðust virkni 

nemenda og samstarfs þeirra á milli. Í framhaldi af rannsóknum sínum settu þeir félagar fram 

líkan með fimm þáttum en allir þættirnir hafa áhrif á kennsluhætti kennara. Þeir eru: 

Styðjandi forysta, samstarf, faglegt nám, skýr áhersla á kennslu og ígrundun samræða 

(Dogan og Adams, 2018). 

Fullan (2003) segir að kennslufræðileg forysta sé til staðar þar sem skólastjóri leggi 

áherslu á að byggja upp styðjandi andrúmsloft sem stuðlar að þróun kennsluhátta með það 

að markmiði að auka námsárangur nemenda. Andrúmsloftið verði að einkennast að 

samvinnu stjórnenda og kennara. Í þessari rannsókn komu fram svipaðar niðurstöður. 

Skólastjórinn lagði áherslu á að sömu gildi ættu að vera í heiðri í stjórnun skólans og á 

heimilinu. Það að sjá hið góða og hafa trú á viðkomandi, þetta ætti jafnt við gagnvart 

nemendum og starfsfólki. Skólastjórinn lagði sig fram um ræða oft við kennara um fagleg 

málefni. Þau vinnubrögð samræmdust niðurstöðum rannsóknar Robinson og félaga (2009) 

en þeir rannsökuðu starfshætti skólastjóra á Nýja Sjálandi. Í niðurstöðum mátti greina að 

með samstarfi við kennara fengi skólastjórinn betri innsýn í hvað fer fram inni í skólastofunni 

og gæti út frá þeirri vitneskju veitt kennurum betri stuðning í starfi (Robinson o.fl., 2009). 

Stjórnun og forysta er mikilvægur þáttur við að búa til góðar aðstæður til náms og 

kennslu og verður skólastjóri að leiða það starf. Hann þarf einnig að leiða saman mismunandi 

hópa kennara til að vinna saman þannig að allir gangi í takt (Börkur Hansen, 2013). 

Skólastjórinn í þessari rannsókn leit á kennara sem fjölbreyttan hóp einstaklinga með 

mismunandi skoðanir. Hann lagði áherslu á að það væri rými fyrir ólíkar skoðanir og 

hugmyndir og leit hann á það sem einn af styrkleikum skólans. Það þyrftu ekki allir að vera 

sammála en allir yrðu samt að vera sammála um að vera samtaka. Allir þyrftu að stefna í 

sömu átt, að sama marki, þó aðferðirnar gætu verið mismunandi. 

Þegar allir hefðu sömu sýn um hvert eigi að stefna yrði skipulag skólastarfs að gefa 

kennurum tækifæri til að ígrunda og læra hver af öðrum og hver með öðrum. Skólastjórinn í 

þessari rannsókn var því sömu skoðunar og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) sem segir að 

þannig samfélag sé í sífelldri þróun. Skólastjórinn taldi að einn af styrkleikum skólans væri 

teymiskennslan. Hann lagði áherslu á að kennarar fengju gott rými til umræðna, það mætti 

ekki vanmeta þær því oft kæmu góðar hugmyndir þegar kennarar fengju tíma til að ígrunda 

saman. Í skólanum hans ynnu kennarar saman, ígrunduðu og bættu hvern annan upp. Í 

teymisvinnunni þróast nýjar hugmyndir enda væru stjórnendur og kennarar óhræddir við að 

fara ótroðnar slóðir og prófa nýja hluti. Anna Kristín Sigurðardóttir og fleiri taka í sama streng 

og segja að ígrundun leiði oft til umbóta í starfi sem leiði af sér virkari nemendur og betri 

námsárangur. Lærdómssamfélagið styrkir þannig bæði einstaka kennara sem og allan 
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kennarahópinn (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010; Silins og Mullford, 2004; Stoll og Louis, 

2007). 

Margar rannsóknir sýna að þegar unnið er í anda faglegs lærdómssamfélags hefur það 

jákvæð áhrif á árangur nemenda. Því má ætla að það sé ákjósanlegur kostur fyrir 

skólasamfélagið að leggja áherslu á að styrkja faglegt lærdómssamfélag með það fyrir augum 

að auka gæði í kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010; Dogan og Adams, 2018). Skólinn 

sem fylgst var með í þessari rannsókn hafði þróað ákveðið gæðaferli og var einn þáttur þess 

að meta gæði kennslunnar. Fengnir voru gæðamatsmenn sem fóru inn í kennslustundir hjá 

kennurum og í framhaldi skiluðu þeir skýrslu til skólastjóra um úttektina. Síðan fundaði 

skólastjóri með viðkomandi kennurum. Einstaka kennarar þurftu leiðsögn og fengu hana hjá 

viðkomandi gæðamatsmanni. Hugmyndin gekk út á að efla kennara enda væri kerfið hugsað 

sem hvatningarkerfi þar sem kennarinn fyndi fyrir styrk og stuðningi. Áherslan var á að 

kennarinn væri virkur í þessu hvetjandi lærdómsferli. Í samstarfi gæðamatsmannsins og 

kennarans gerðust oft ótrúlegir hlutir og miklar umbætur á kennsluháttum. Þetta vinnulag er 

æskilegt þó að niðurstöða rannsóknarinnar: Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar 

sýni að þessi vinnubrögð séu heldur fátíð. Rannsóknin var framkvæmd á árunum 2008-2013. 

Í niðurstöðum kom fram að meirihluti skólastjórar hafa áhuga á að veita kennurum beina 

stuðning og leiðsögn en sú varð ekki raunin þar sem þeir nýttu frekar óbeinan stuðning. 

Niðurstöður sýndu einnig að litlu sem engu var safnað af gögnum um kennsluhætti í þeim 

skólum sem rannsóknin náði til. (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009; Ragnar F. 

Ólafsson, 2020). Af þessu má draga þá ályktun að betur má ef duga skal. Benda mætti 

skólastjórum á nokkrar leiðir til að safna gögnum um kennsluhætti þannig að þeir yrðu betur 

í stakk búnir við að styðja kennara við að bæta kennsluhætti sína. 

Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) skipta kennslufræðilegri forystu í tvo 

hluta. Beinn stuðningur sem þýðir að stjórnandi fer inn í aðstæður með kennara og leiðbeinir 

honum. Með óbeinum stuðningi styður stjórnandi kennara með því að skapa aðstæður fyrir 

kennarann til að þróast í starfi, meta og bæta kennsluhætti og skapa aðstæður fyrir samstarf. 

Í þessari rannsókn kom fram að skólastjórinn beitti bæði beinum og óbeinum stuðning. Með 

beinum stuðningi var notað fyrrnefnt gæðaferli en með óbeinum stuðningi hvatti hann 

kennara til að fara í nám enda taldi hann að kennarar kæmu yfirleitt til baka með einhverjar 

nýjar og skemmtilegar nálganir. Jafnframt skapaði hann vettvang fyrir faglegar samræður og 

voru haldnar málstofur í skólanum þar sem kennarar kynntu hver fyrir öðrum verkefni og 

nýjungar í kennsluháttum, einnig voru fundir um fagleg málefni. Skólastjórinn hvatti kennara 

til nýbreytni og reyndi að styðja þá með ráðum og dáð. Þessi vinnubrögð samræmast 

niðurstöðum rannsókna Louis og félaga (2010). Þar kemur fram að bein tengsl séu á milli 

aukins námsárangurs nemenda og stjórnenda sem styðja kennara sína með 
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kennslufræðilegri forystu við að þróa og bæta kennsluhætti. Enda er hlutverk skólastjóra að 

valdefla kennara (Ash og Hodge, 2016). 

5.6 Leiðir kennara við þróun kennsluhátta 

Kennarar þurfta tíma og svigrúm til að endurskoða starf sitt samhliða þeirri færni sem þeir 

nota við að kenna nemendum sínum (Darling-Hammond o.fl., 2017; OECD, 2019). Muijs o.fl. 

leggja áherslu á að breytinga sé þörf þegar skipuleggja á starfsþróun kennara. Breyta þurfi 

áhersluatriðum frá einfaldri upplýsingagjöf til samstarfsrannsókna um kennarastarfið byggða 

á sjálfstýrðu námi (Muijs o.fl., 2014). Kennararnir í þessari rannsókn höfðu lagt sig fram við 

starfsþróun og höfðu m.a. setið saman í námskeiði hjá HÍ um gæði kennslu á unglingastigi. Á 

námskeiðinu endurskoðuðu þeir og þróuðu kennsluhætti sína. Má segja að þetta væri 

nokkur skonar starfendarannsókn sem er í grunninn hugmynd um að læra í starfi með því að 

huga að eigin starfsháttum og hvaða áhrif kennararnir hefðu á aðra t.d. nemendur og annað 

samstarfsfólk (Coghlan og Brannick, 2010). Starfendarannsóknir einkennast af því að rýna á 

kerfisbundinn hátt í eigið starf og bæta það og er það eitt af mörgum þáttum sem einkenna 

faglegt lærdómssamfélag (Hafþór Guðjónsson 2008; McNiff, 2008). 

Ígrundun kennara er stór hluti af þróun kennsluhátta en í því felst að skoða eigin 

starfshætti, spyrja sig gagnrýninna spurninga og meta sjálfan sig sem fagmann (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Meðan ígrundun á sér stað er virkni milli hugsunar og aðferða, sem 

verður til þess að þróun og breytingar eiga sér stað sem leiða til nýrrar þekkingar (Schön, 

1987). Þannig skilja kennarar eigin kennsluhætti og jafnframt hvaða áhrif þeir hafa á 

nemendur (Duncan, 2011). Kennararnir þessari rannsókn vörðu miklum tíma í undirbúning á 

kennslustundum sérstaklega þegar þeir voru að prófa nýjar kennsluaðferðir. Þeir unnu 

saman í teymi og ígrunduðu markmið, leiðir og hverju þeir vildu ná fram í námi nemenda. Þó 

svo að þeir væru ekki allir að kenna sama aldurshópnum þá undirbjuggu þeir 

kennslustundirnar saman og sá sem kenndi yngri nemendahóp aðlagaði verkefnin að þeim. 

Kennararnir voru allir sammála um að þeir vildu ígrunda vel saman áður en þeir færu af stað 

með ný verkefni og hluti af því væri að kasta boltanum oft á milli sín um hvaða leiðir væru 

bestar til að ná þeim námsmarkmiðum sem lagt er upp með. Þá hittust kennararnir einnig 

eftir kennslu og ræddu saman hvernig til tókst og hvort þeir náðu þeim markmiðum sem þeir 

ætluðu. Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl. (2013) segja að ef ígrundun á sér stað eftir 

kennslustund geta kennarar metið hvort þeir hafi brugðist rétt við og þannig þróa kennarar 

sig áfram í starfi.  

Kennararnir í þessari rannsókn ákváðu að vinna sérstaklega með vitsmunalegar áskoranir 

í þróunarstarfinu. En Lipowsky og félagar (2009) segja að vitsmunaleg áskorun þýði að 

nemendur fái fjölbreytt verkefni sem reyni á þau vitsmunalega. Í þessum verkefnum felast 
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m.a. samræður milli nemenda sem dýpka hugsun þeirra og skilning og sem leiða til þess að 

þekkingargrunnur þeirra vex. Hún eykst þegar nemendur standa frammi fyrir áskorunum í 

námi, eru að kljást við flækjur eða þegar þeir eru beðnir um að ígrunda nám sitt og ná 

tengslum við fyrra nám og þess náms sem nú á sér stað (Lipowsky og fl., 2009). 

Vitsmunalegar kröfur reyna einnig á gagnrýna og greinandi hugsun, ályktunarhæfni og 

skilning sem er mikilvægur þáttur í gæðum kennslu (Praetorius og Charalambous, 2018). 

Kennararnir í þessari rannsókn voru sammála um að það væri mikil áskorun fyrir þá að efla 

vitsmunalega áskorun nemenda. Þeir lögðu áherslu á að nemendur vissu hver 

námsmarkmiðin væru og hvers konar hegðun væri æskileg í umræðuhópum. Þeir létu einnig 

nemendur vita að þeir vildu fara dýpra í umræðuna en áður og ákváðu að nota hjálparspjöld 

til að aðstoða nemendur við umræðuna. Kennurunum fannst einnig áskorun að spyrja 

nemendur opinna spurninga og gefa þeim tíma til að hugsa svörin. Kennurum var tamt að 

keyra umræður einhvern veginn í gegn. Þeir upplifðu einnig áskorun að grípa ekki umræðuna 

eða taka hana yfir því nemendur ætluðust svolítið til þess þegar kennararnir nálgast 

umræðuhópana. Niðurstöðu rannsóknar Jóhanns Arnar Sigurjónssonar og Berglindar 

Gísladóttur (2020) á vitsmunalegri áskorun styðja þetta. Þau benda á að styrkja þurfi  

vitsmunalegar áskoranir nemenda í kennslu. Rannsókn þeirra náði til nemenda í 8. bekk í 

stærðfræði á Íslandi. Þar kom einnig fram að nemendur ynnu mikið til einstaklingslega í 

námsbókum en með þeirri aðferð er erfitt að reyna á greinandi hugsun og lítil tækifæri eru til 

samvinnu eða samræðna. Niðurstöður sýndu jafnframt fram á að kennarar höfðu 

tilhneigingu til að draga úr vitsmunalegri áskorun með því að spyrja nemendur lokaðra 

spurninga og gefa þeim ekki tækifæri til að reyna að svara sjálfir og jafnvel kom fyrir að 

kennarar sögðu nemendum lausnina (Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir, 

2020). Af þessu má leiða að það skiptir máli að kennarar ígrundi vel val á námsaðferðum og 

hvernig virkja á vitsmuni nemenda. Það getur verið áskorun að leggja viðfangsefni fyrir sem 

reyna á rökhugsun og greinandi hugsun sem jafnframt er krefjandi. Þessi áskorun getur verið 

flókin bæði fyrir kennara og nemendur en huga þarf að því að ef kennarar vilja ná árangri í 

kennslu er brýnt að þeir hafi góða fagþekkingu (Wilhelm, 2014). 

Það getur reynst kennurum erfitt að safna gögnum um kennsluhætti með  samtímis 

kennslu. Þar með talið  gögnum um hvernig þeir beiti vitsmunalegri áskorun. Færst hefur í 

vöxt að nota myndbandsupptökur til að safna gögnum í kennslustundum. Kostur þess er að 

horfa má aftur og aftur á sömu kennslustundirnar með áherslu á mismunandi aðstæður. 

Þannig er hægt að greina af nákvæmni hvað kemur fram hverju sinni (Jóhann Örn 

Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir, 2020). Með þessari aðferð þarf rannsakandinn ekki að 

hafa áhyggjur af að atvikið hverfi þeim eins og gerist í vettvangsathugun (Sørvik, Blikstad-

Balas og Ødegaard, 2015). Teknar voru upp kennslustundir hjá kennurunum í þessari 
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rannsókn og voru kennsluhættir þeirra greindir út frá upptökunum. Jafnframt hittust 

kennararnir og rýndu í upptökurnar með rannsakandanum. Með því var hægt að horfa á 

mismunandi þætti eftir því hvaða atriði var verið að einblína á hverju sinni. Sem dæmi gátu 

kennararnir skoðað samtöl þeirra við nemendur, hvort þau beittu opnum eða lokuðum 

spurningum. Kennurunum í þessari rannsókn fannst þessi aðferð að rýna í eign kennsluhætti 

mjög árangursrík og krefjandi. Þeir sáu á myndbandsupptökunum að þeir féllu stundum í 

gryfjur sem þeir ætluðu sér ekki eins og biðja þá ekki um að rökstyðja mál sitt eða gefa þeim 

ekki tíma til að hugsa.  

Þegar greina á myndabandsgögn er æskilegt að nota traustan og áreiðanlegan 

greiningaramma (Bell o.fl., 2019) og notuðu kennararnir í þessari rannsókn 

greiningarammann PATO. Hann er hugsaður til að greina faglegar kröfur sem kennarar gera 

til nemenda sinna, velja viðfangsefni og að undirbúa kennslustundir (Grossmann og fleiri, 

2013). PLATO skiptist í fjóra yfirflokka: stigskiptur stuðningur, faglegar kröfur, framsetning og 

notkun námsefnis og aðstæður í kennslustofunni. Undir þessum flokkum eru 12 undirflokkar 

og er hver flokkur greindur eftir ákveðnum kvarða sem skiptist frá einum upp í fjóra 

(Grossman og fleiri, 2009). Kennararnir horfðu sérstaklega til þrepa þrjú og fjögur og 

skipulögðu kennsluna út frá því að reyna að ná fjórða þrepi en þar eru mestu gæðin. Þeir 

þurftu virkilega að leggja sig fram og upplifðu það sem mikla áskorun því þetta voru hlutir 

sem þeir höfðu ekkert sérstaklega verið að horfa til. Þeir þurftu sannarlega að vanda sig til að 

ná efsta þrepi. Nokkrar rannsóknir benda til þess að hægt sé að greina að notkun kennara á 

PLATO geti styrkt námsárangur nemenda (Grossman o.fl., 2014a, 2014b; Kane og Staiger, 

2012). Gæði kennslu eru mismikil frá einni kennslustund til annarrar. Ekki er hægt að búast 

við að allar kennslustundir séu alltaf í hæsta gæða flokki því kennslustundir eru háðar 

mismunandi markmiðum og fjölbreyttum kennsluaðferðum sem taka mið að hvaða hæfni 

nemendur eiga að ná hverju sinni (Jóhann Örn Sigurjónsson og Berglind Gísladóttir, 2020). 

 Kennararnir í þessari rannsókn höfðu um nokkurn tíma unnið eftir hugmyndafræði 

um verkefnamiðað nám. Þeir reyndu að forðast beina kennslu en þess í stað að styrkja 

nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og kenna nemendum að taka ábyrgð á úrlausnum 

verkefna sinna. Þessi hugmyndafræði tíðkast ekki almennt hér á landi samkvæmt innlendum 

rannsóknum. Sem dæmi má taka rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar sem var gerð á Íslandi á 

árunum 1993-2000. Vettvangsathugun var framkvæmd í um þriðja hundrað kennslustunda 

og kom í ljós að bækur stýrðu kennslunni, þ.e. kennarinn fór yfir ákveðið efni námsbókar, 

textinn var lesinn og nemendur leystu verkefni tengd textanum. Flestir nemendur voru á 

svipuðum slóðum í námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1995). Önnur rannsókn sýnir svipaða 

niðurstöðu en hún var gerð fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2012 með 

vettvangsathugun á 68 kennslustundum í stærðfræði. Niðurstöður sýndu að flest allar 
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kennslustundir byrjuð á innlögn eða að nemendur byrjuðu strax að reikna í stærðfræðibók. 

Aðeins í fjórum af 68 kennslustundum átti hópastarf sér stað (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og 

Guðrún Valsdóttir, 2012). Fleiri rannsóknir sýna svipaða niðurstöðu þ.e. að bein kennsla eða 

kennaramiðaðar aðferðir eru í öndvegi. Af þessu má draga þá ályktun að kennarar þurfi að 

tileinka sér breytta kennsluhætti. Minnka beina kennslu og prófa sig áfram með það að 

markmiði að nemendur fái fjölbreytt verkefni sem reyni meira á þau vitsmunalega. 
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6 Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rýna í gæði kennslu á unglingastigi, greina einkenni hennar 

og mögulegar leiðir til að styrkja hana. Markmiðið var að varpa ljósi á einkenni  gæða í 

kennslu út frá ólíkum sjónarhornum, nokkurs konar 360° skoðun. Skoðað var hvernig 

myndbandsupptökur aðstoðuðu kennara við að þróa kennsluhætti með áherslu á 

vitsmunalega áskorun. Leitast var við að skilja hvernig skólastjóri gat stutt við kennara sína 

með kennslufræðilegri forystu. Umfjöllun um gæði kennslu var jafnframt tengd 

hugmyndafræðinni um faglegt lærdómssamfélag. 

Kveikjan að þessu lokaverkefni er áhugi minn á að að bæta þekkingu mína og færni 

við að beita kennslufræðilegri forystu með það að markmiði að styðja við kennara og verða 

sjálf virkari þátttakandi í faglegri umræðu. Fyrir mér var þetta virkilega lærdómsríkt ferli, að 

kafa ofan í fræðin og skoða kennslu og stjórnun í skóla þar sem ríkir metnaður til að ná 

árangri. Mér finnst eftir þessa rannsóknarvinnu ég hafa betri skilning og þekkingu á hvað þarf 

til að gæði kennslu séu höfð í öndvegi. 

Draga má helstu niðurstöður rannsóknarinnar saman í nokkrum línum. 

Meginniðurstöður gefa vísbendingu um það sé æskilegt fyrir skólastjórnendur sem vilja 

ástunda kennslufræðilega forystu að skapa vettvang fyrir faglegar samræður við kennara um 

kennsluhætti og til að geta það þarf hann upplýsingar um það sem gerist í skólastofunni. 

Skólastjórinn í þessari rannsókn hefur þróað vinnulag innan skólans sem snýr að því að styðja 

kennara við að þróa og bæta kennsluhættina. Skólastjórinn fær öfluga kennara til að fara inn 

í kennslustundir hjá öðrum kennurum safna gögnum og veita þeim leiðsögn sem þurfa á 

henni að halda. Skólastjórinn lagði sig líka fram um að eiga faglegar samræður við kennara. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að mikilvægi starfsþróunar og að hún sé byggð upp á 

að læra í gegnum starfið. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þá nálgun en kennararnir 

tóku fyrir ákveðna þætti í kennsluháttum sínum, ígrunduðu þá og reyndu að bæta. 

Kennurunum fannst árangursríkt við mat á kennslustundum að nota myndabandsupptökur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla niðurstöður annarra rannsókna um  að í 

öflugu lærdómsamfélagi virðast kennarar nota markvisst aðferðir sem krefjast virkni og 

samstarfs nemenda. 

Nafnið á ritgerðinni Að fara skrefinu lengra er tekið úr rýniviðtali við kennarana. 

Kennari nýtti það máltæki þegar hann hvatti  nemendur til að kafa sífellt  dýpra í 

umræðuefnið en þeir höfðu gert áður, en það var eitt þeirra atriða sem kennararnir lögðu 

upp með fyrir kennslustundina. Mér finnst þessi orð einkennandi fyrir skólann sem ég 

heimsótti. Skólastjórinn hafði metnað fyrir hönd skólans, hann vildi ná árangri og komast 

skrefinu lengra. Sama má segja um kennarana sem fóru saman í fjarnám til að bæta 
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kennsluhætti sína – til að komast skrefinu lengra. Nemendur vildu líka ná árangri og þeir 

höfðu skoðun á hvað þyrfti til að það tækist. Þeir vissu að þeir urðu stundum að vinna 

leiðinleg verkefni, þeir vissu að þeir þyrftu að leggja á sig ákveðna vinnu til að ganga betur í 

náminu. Nemendur voru virkilega málefnalegir og raunsæir og vildu sannarlega fara skrefinu 

lengra. 

Það er von mín að þessi ritgerð geti nýst sem innlegg í umræðu um gæði kennslu og 

hvernig styðjandi andrúmsloft í skóla hvetur kennara áfram til starfsþróunar. Áhugavert væri 

í framhaldinu að skoða fleiri þætti úr greiningarramma PLATO og nýta myndbandsupptökur 

við það. Hér var horft til vitsmunalegrar áskorana en einnig væri  áhugavert að fylgjast með 

hvernig kennarar takast á við að útskýra tilgang kennslustundar, endurgjöf eða beitingu og 

kennslu námsaðferða. Einnig væri áhugavert að rannsaka frekar hvernig auka mætti þátttöku 

nemenda í ákvörðunum um eigið nám. Það verður ekki síður spennandi að fylgjast með 

þróun á notkun myndbandsupptöku í kennslu. Eitt er víst að kennsluhættir eru í sífelldri 

þróun og það er skylda skólasamfélagsins að fylgjast með henni. 
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Viðauki B: Upplýst samþykki fyrir þátttöku barns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 


