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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Hug- og félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri vorið 2011. Viðfangsefnið er samskipti kennara og nemenda í 

grunnskólum og meginmarkmið er að skoða hvers vegna það er mikilvægt að huga að þeim í 

tengslum við samskipti í skólastarfi. Viðfangsefnið er skoðað frá ólíkum sjónarhornum til að 

fá skýra yfirsýn. Meðal annars er skoðað hugtakið samskipti og hvaða þýðingu það hefur 

bæði í hinu hversdagslega lífi og fyrir skólastarf, hvað stjórnvöld segja til um samskipti 

kennara og nemenda í grunnskólum og skoðaðar eru nokkrar kenningar sem leggja áherslu á 

samskipti kennara og nemenda í tengslum við nám og kennslu. Kenningarnar leggja allar 

áherslu á mikilvægi félagslegri samskipta og það að nemendur læri í samvinnu við aðra. 

Einnig eru skoðaðar innlendar og erlendar rannsóknir á væntingum kennara og nemenda til 

samskipta þeirra á milli og hvaða máli samskiptahæfni skiptir í tengslum við skólastarf. 

Ritgerðin er heimildarvinna en að loknum fræðilegum kafla er niðurstöðukafli þar sem efnið 

er dregið saman og skoðað í heild og grein gerð fyrir niðurstöðum. Helstu niðurstöður eru þær 

að með því að huga að góðum samskiptum kennara og nemenda næst betri bekkjarbragur, 

nemendum bæði líður betur og þeir ná frekar tilætluðum námsmarkmiðum og skólinn nær að 

framfylgja ákvæðum aðalnámskrár um að undirbúa nemendur fyrir lífið. 

 

 

Abstract 

This paper is written as a final project for a B.Ed. degree in Faculty of Humanities and Social 

Sciences at the University of Akureyri in the spring of 2011. The topic of the paper is 

communication between teachers and students in primary schools and the main objective is to 

examine why it is important to consider it in relation of communication in schools. The 

subject is viewed from different angles to get a clear perspective. Among others the concept 

of communication is viewed and what meaning it has both in the everyday life and school life, 

what the authorities say about communication between teachers and students in primary 

schools and a few theories that emphasize the interaction of teachers and students in relation 

to teaching and learning are examined. The theories put all emphasis on the importance of 

social interaction and that students learn in collaboration with others. There are also examined 

national and international researches on the expectations of teachers and students to 

communicate with each other and how important communicability is in relation to schooling. 

This paper is a reference project but at the end of the theoretical chapters there is a conclusion 

section where the content is pulled together and the whole paper and conclusions are 

summarized. The mainconclusion is that by looking at positive communications between 

teachers and students a better classroom atmosphere is obtained, students will feel better as 

well as achieve better according to desired learning objectives and the schools are closer to 

enforce the provisions of the national curriculum to prepare students for the life. 
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1. Inngangur  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að svara spurningunni Hvers vegna er mikilvægt að huga 

að samskiptum kennara og nemenda í grunnskólum? Leitast er við að skoða ólík sjónarhorn 

viðfangsefnisins, en smá saman þrengja umfjöllunina að lokasvari. Ritgerðin er 

heimildarvinna en heimildum var safnað saman með rannsóknarspurninguna í huga, bæði úr 

efniviði kennaranámsins og hinum ýmsu bókum og fræðigreinum.  

Í upphafi ritgerðarinnar er skoðað hvað hugtakið samskipti þýðir almennt og einnig 

hvaða merkingu það hefur fyrir skólastarf. Síðan færist umfjöllunin yfir í ytri ramma 

grunnskóla á Íslandi þar sem skoðað er hvað stjórnvöld og aðrir ytri áhrifavaldar í skólastarfi 

á Íslandi hafa að segja um samskipti í skólastarfi. Í þeim kafla er einnig fjallað um 

fagmennsku kennara en hún er nauðsynlegur þáttur í umfjöllun um samskipti kennara og 

nemenda. Þá er litið á nokkrar kenningar um samskipti í námi og kennslu og í beinu framhaldi 

af því er kafli um væntingar kennara og nemenda varðandi samskiptin í skólastofunni. Í þeim 

kafla eru bæði skoðaðar innlendar og erlendar rannsóknir á viðfangsefninu. Í síðasta fræðilega 

kaflanum er hugtakið samskiptahæfni skoðað sem og fjölbreyttir kennsluhættir og námsmat. 

Að fræðilega hlutanum loknum er niðurstöðukafli þar sem efni ritgerðarinnar verður dregið 

saman og rannsóknarspurningunni svarað, en það er byggt á þessum ólíku sjónarhornum sem 

komið hafa fram í ritgerðinni.  

 Ástæða þess að ég valdi að skrifa um samskipti kennara og nemenda í grunnskólum er 

að samskipti eru óhjákvæmilegur partur af skólastarfinu, því kennarar og nemendur eiga 

stöðug samskipti sín á milli daglega. Góð samskipti eru hins vegar ekki sjálfgefin og því 

fannst mér mikilvægt fyrir mig sem kennaranema að skoða viðfangsefnið betur.  
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2. Samfélagið og samskipti  

Samskipti eru í augum flestra hluti af hversdagsathöfnum sem fólk tekur sem sjálfsögðum 

hlut, þau gerast nánast sjálfkrafa. Samskipti eru stór hluti af lífi fólks og daglega hafa menn 

samskipti við aðra, bæði kunna og ókunnuga, nær og fjær. En þegar kemur að því að kafa 

dýpra og skilja hvað hugtakið felur í sér kemur í ljós að það er eitt af þessum hugtökum sem 

erfitt er að skilgreina og eiga sér jafnvel margar mismunandi skilgreiningar. Hugtakið 

samskipti hefur verið rannsakað frá fornöld en varð vinsælt rannsóknarefni í Bandaríkjunum á 

tuttugustu öldinni þegar vægi félagsvísinda og fjölmiðla óx og framfarir urðu í tækni og læsi. 

Þá komu til sögunnar tækni eins og útvörp, sjónvörp, símar, tölvur og netið sem auðvelduðu 

mönnum að hafa samskipti sín á milli. Rannsóknir á samskiptum þróuðust á síðari hluta 

tuttugustu aldar og jafnframt gerðu fræðimenn sér betur grein fyrir því hvers virði samskipti 

eru. Í kjölfar þessara rannsókna hafa komið fram ótal skilgreiningar á hugtakinu samskipti en 

mismunandi er eftir fræðigreinum hvernig fræðimenn nálgast hugtakið. Til dæmis skoða 

sálfræðingar hugtakið sem ákveðna tegund hegðunar sem má rekja til mismunandi 

sálfræðilegra aðferða, félagsfræðingar leggja áherslu á samfélagið og sjá samskiptin sem einn 

af mörgum félagslegum þáttum sem eru samfélaginu mikilvægir á meðan mannfræðingar hafa 

fyrst og fremst áhuga á menningu og meðhöndla samskipti sem þátt sem stuðlar að þróun, 

viðhaldi og breytingu á menningum. Auk þess skilgreina menn samskipti á mismunandi hátt 

eftir heimsálfum, en eru þó sammála um mikilvægi þeirra, þó að kenningar stangist á 

(Littlejohn og Foss, 2008:2-9). 

En þar sem það er megintilgangur þessarar ritgerðar að skoða samskipti kennara og 

nemenda verður stuðst við þá einföldu skilgreiningu að samskipti séu þegar það heppnast að 

koma skilaboðum áfram frá einum til annars. Skilaboðin geta verið af ýmsum toga, bæði með 

og án orða og send ýmist viljandi eða óviljandi. Til að samskipti hafi merkingu þarf að vera 

aðili sem sendir skilaboðin og svo annar aðili sem tekur á móti þeim og túlkar þau (Buckley, 

2003:1-2).  

2.1 Viðmið og frávik í samskiptum 

Fólk hefur stöðugt samskipti við annað fólk og sendir frá sér ýmis skilaboð, bæði meðvitað og 

ómeðvitað og annað fólk bregst síðan við skilaboðunum. Samskiptin fylgja ákveðnum reglum 

og áður en viðkomandi sendir frá sér skilaboð veit hann hér um bil hvernig hann á að koma 

þeim á framfæri og hver viðbrögð viðtakenda verða. Það er vegna þess að í flestum 

samfélögum er gildandi samkomulag á milli fólks um hvernig samskipti eiga að fara fram og 
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menn fylgja ákveðnum reglum, bæði skráðum og óskráðum (Garðar Gíslason, 2000;118-122). 

Til glöggvunar má nefna að reglur sem eru óskráðar eru oft ósýnilegar þó svo að flestir þekki 

þær, en skráðar reglur eru til dæmis ýmiskonar lög og reglugerðir. Þessar skráðu og óskráðu 

reglur kallast viðmið í heimi félagsfræðinnar og eru mikilvægur þáttur í menningu hvers 

samfélags. Viðmiðin stýra hegðun fólks með því að segja til um hvernig fólk ætti að hegða sér 

við mismunandi aðstæður og þau tengjast öllu mannlegu atferli. Án þeirra hefði fólk engar 

reglur til að vísa rétta leið í samskiptum né gætum við skilið eða séð fyrir hegðun annarra. 

Fólk lærir þessi viðmið í gegnum samskipti við aðra og fylgir þeim bæði meðvitað og 

ómeðvitað (Garðar Gíslason, 2000;171-173).  

Þegar viðurkennd viðmið samfélags eru brotin, kallast það frávik. Sum frávik eru 

smávægileg og fólk veitir þeim ekki mikla eftirtekt en önnur eru þess eðlis að fólk sýnir 

harkaleg viðbrögð. Sum smávægileg frávik eru þess eðlis að fólk getur hlegið að þeim eða 

hneykslast á í stuttan tíma en ofbeldi og glæpir eru af því tagi að vekja harkaleg viðbrögð hjá 

almenningi og flestir vilja dæma afbrotamanninn til refsingar sem fyrst. Þeir sem sýna frávik 

á viðurkenndum viðmiðum samfélagsins og falla ekki inn í það lífsmynstur sem almenningi 

finnst eðlilegt, eru taldir vera afbrigðilegir eða óheilbrigðir. Hins vegar þarf að gæta þess að 

fara varlega í skilgreiningar á hugtakinu frávik því það er oft huglægt mat fólks hvað telst 

frávik hverju sinni og hvað ekki. Þegar frávik eru skoðuð eða rannsökuð þarf fyrst að athuga 

hvaða viðmið eru gildandi og síðan hvaða viðmið eru brotin. Hafa verður í huga að 

mismunandi túlkanir fólks á hverjum atburði fyrir sig og þar með er ekki hægt að skipta fólki 

í tvo flokka, þá sem virða gildandi viðmið og þá sem brjóta þau. Enginn fer eftir öllum 

skráðum og óskráðum reglum í sínu samfélagi og enginn nær að brjóta þær allar. Þeir aðilar 

sem sýna hegðun sem telst sem frávik, geta vel tilheyrt minnihlutahópi í samfélaginu sem 

hefur sín eigin viðmið. Einnig ber að huga að því að viðmið og frávik geta verið breytileg eftir 

menningarheimum (Garðar Gíslason, 2000;169-172). 

2.2 Samskipti með og án orða 

Mannfólk notar bæði samskipti með og án orða til að koma meiningum sínum áleiðis. Í 

samskiptum með orðum er tungumál lykilatriði en það er kerfisbundið fyrirkomulag tákna 

sem gera mannkyninu kleift að hugsa og koma hugsunum á framfæri við aðra. Einnig tengja 

tungumál fólk saman í málsamfélög, það er að segja með því að tala ákveðið tungumál fær 

fólk staðfestingu á því hvaða hópi það tilheyrir. Það að tala og eiga þar með samskipti við 

aðra er stór þáttur í lífi flestra og tungumálið og hæfileikar fólks til þess að tala eru því svo 

eðlislæg að fólk getur talað saman um leið og það gerir eitthvað annað. Tungumál skiptist í 
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tal- og ritmál en notkun ritmáls eykst sífellt og eftir því sem tækninni fleygir fram opnast 

nýjar leiðir til samskipta. Í hinum vestræna heimi er það orðinn partur af daglegum athöfum 

fólks að tala í síma, senda tölvupósta og spjalla saman á spjallrásum og senda SMS skilaboð. 

Við lesum dagblöð og fréttir á netinu og svo mætti lengi telja (Buckley, 2003:1-2; Feldman, 

2006:177; Þórunn Blöndal, 2005:11-19).  

Þegar kemur að samtölum eru það aðallega þrjú atriði sem hafa einkum áhrif en það 

eru þátttakendur, aðstæður og tegundir samskipta. Fullorðið fólk sem eru orðnir vanir 

málnotendur hafa oft tilfinningu fyrir því hvers er að vænta, hvort sem það er í tal- eða 

ritmáli. Þeir þekkja sitt tungumál og mynstur þess og stundum getur umræðuefnið gefið þeim 

vísbendingar. Það skiptir líka máli hversu vel viðmælendur þekkjast því ef þeir þekkjast vel 

gengur samtalið hraðar og menn þurfa ekki að staldra við og útskýra öll smáatriði. Þá verða 

samtölin líka stundum að samvinnuverkefnum þar sem báðir aðilar eru virkir og nánast 

hjálpast að við að byggja upp setningar. Aðstæður hafa líka áhrif á samtöl, en þegar fólk talar 

saman skiptir máli hvort það er gert heima í rólegheitum yfir kaffibolla, í miklum hávaða eða 

á formlegri ráðstefnu svo dæmi séu tekin. Hvað tegundir samskipta varðar má nefna að samtöl 

lækna og sjúklinga eða barna í skólastofu eru til dæmis af ólíkum toga (Þórunn Blöndal, 

2005:100,129-132).  

Heimspekingurinn H. P. Grice rannsakaði og setti fram kenningar um samskiptareglur 

í samtölum fólks en þekktast er svokallað samvinnulögmál sem kennt er við hann. Lögmálið 

er byggt á niðurstöðum úr athugunum Grice á samtölum og líta má á það frekar sem tilraun til 

að lýsa hegðun manna í samtölum frekar en fyrirmæli um hvernig menn eigi að haga sér. Í 

stuttu máli felur Samvinnulögmálið í sér að til þess að samtal heppnist vel ættu menn að hafa 

það að leiðarljósi að vera heiðarlegir, gefa viðmælendum eins nákvæmar upplýsingar og 

nauðsynlegt er hverju sinni, vera skýrorðir og skipulagðir og reyna að komast hjá því að vera 

torræðnir, tvíræðnir eða langorðir. Þessi heilræði eru flestum ómeðvituð þ.e. hluti af því sem 

við köllum almenna kurteisi og því virðir fólk almennt þessar reglur í samtölum. Þó ber að 

taka fram að óskráðar reglur eru oft brotnar í samtölum, ýmist af ásetningi, til dæmis til þess 

að vera fyndinn, eða vegna misskilnings. Fleiri kenningar um samskipti hafa verið settar fram 

en flestar þeirra snúast um það sama, það er að reyna að lýsa því hvernig fólk hagar sér í 

samtölum. Án þess að kafa dýpra í þessi mál má segja að í samtölum reyni fólk að virða 

almennar kurteisisvenjur sem gilda á hverjum stað, hverju sinni og láta viðmælendum sínum 

líða vel til þess að samtalið heppnist vel (Þórunn Blöndal, 2005:100,121-125).  

Fólk getur líka átt margskonar samskipti sín á milli án þess að nota tungumálið og þau 

orð sem það býr yfir. Orðlaus samskipti eiga meðal annars við um svipbrigði, líkamlega 
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nálægð og fjarlægð, látbragð, bendingar, raddbeitingu, hljómfall, þögn og líkamstjáningu. 

Þessar tegundir samskipta eru einnig notuð með tungumálinu og geta þar haft áhrif á 

merkingu orðanna. Rétt eins og tungumál geta samskipti án orða verið menningartengd en 

ákveðið tákn getur verið sameiginlegt í ákveðnum menningarheimum en verið merkingarlaust 

eða haft allt aðra merkingu í öðrum menningarheimum. En sum tákn eru hins vegar eins um 

allan heim eins og til dæmis það að bros táknar ánægju, fýlusvipur táknar leiða, það að kinka 

kolli þýðir já en að hrista höfuðið nei og svo mætti lengi telja. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

því hvort þessi orðlausu tákn séu því lærð eða að einhverju leyti meðfædd en engar óyggjandi 

niðurstöður liggja fyrir (Buckley, 2003:1-2; Pease, 1993:9-19). 

 Til þess að túlka og skilja líkamstjáningu þarf að setja hana í rétt samhengi. Sami 

maðurinn getur notað margvísleg tákn á sömu stundu og líta þarf því á öll táknin í heild til að 

fá réttan skilning. Sem dæmi má nefna nemanda sem krossleggur hendur og hneigir höfuð sitt 

niður á við. Við fyrstu sýn mætti áætla að skilaboð hans væru að honum liði illa og að hann 

hefði ekki áhuga á samræðum þessa stundina. Sé hins vegar tekið tillit til aðstæðna og 

samhengis gæti til dæmis komið í ljós að honum er kalt en ekki að hann sé í slæmu skapi. Þá 

þarf einnig að taka tillit til aldurs því börn hafa ekki náð jafnmiklum skilningi á 

líkamstjáningu og þeir sem eldri eru. Fullorðið fólk áttar sig yfirleitt fljótt á því ef einhver 

reynir að ljúga að þeim því þá fara líkamstjáning og orð ekki saman. Börn hafa ekki náð 

þessari hæfni og átta sig því ekki á því ef einhver lýgur að þeim. Þau sjálf setja aðra eða báðar 

hendurnar fyrir munninn þegar þau ljúga og reikna þess vegna með því að aðrir myndu gera 

það sama. Með auknum aldri verður líkamstjáning fólks fágaðri og því getur verið töluvert 

erfiðara að túlka líkamstjáningu hjá fimmtugum manni en fimm ára barni (Pease, 1993:9-19).  

2.3 Samskipti í skólum 

Að ofangreindu er ljóst að samskipti eru stór hluti af hinu daglega lífi. Skólinn er engin 

utantekning þar á því kennarar, nemendur og annað starfsfólk skólans eiga í stöðugum 

samskiptum sín á milli. Ótal skilaboð streyma yfir starfsdaginn og bæði starfsfólk og 

nemendur skólans þurfa að meðtaka þau og túlka. Þegar kemur að samskiptum kennara og 

nemenda er því mikilvægt fyrir kennara að huga vel að orðavali sínu til að koma í veg fyrir 

misskilning. Mikilvægt er að kennarar notist við skýrt orðalag og hugtök í samskiptum við 

nemendur sína. Ef kennarar vanda ekki orðaval sitt getur það leitt til þess að nemendur verði 

óvissir um námsefnið sem þeir eru að læra og til hvers er ætlast af þeim. Einnig er heppilegt 

fyrir kennara að hafa gott vald á raddbeitingu sinni en gott er fyrir nemendur ef kennarar 

kunna að beita rödd sinni og breyta henni um leið og þeir leggja áherslur á viss atriði í 
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kennslu sinni. Það hjálpar nemendum að vita hvað kennarinn vill leggja áherslu á í tengslum 

við námsefnið (Edelstein, 2008:160-161; Eggen og Kauchak, 2004:474-475; Gordon, 

2001:13). Samskipti án orða eiga sér einnig stað í skólum. Kennarar verða að vera meðvitaðir 

um líkamsbeitingu sína því samræmi þarf á vera á milli orða og gjörða. Ef kennarar huga ekki 

að þessum þáttum eiga nemendur erfiðara með að skilja þær reglur sem gilda í skólastofunni 

og þar með bera ábyrgð á eigin hegðun. Nemendur taka fremur mark á skýrum skilaboðum 

heldur en óljósum og þegar skilaboð eru ósamkvæm tekur fólk almennt meira mark á 

líkamstjáningunni en orðum (Eggen og Kauchak, 2004:446; Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West, 

1999:133-4).  

Samskipti eru því mikilvægur hluti af daglegu lífi sem og skólastarfinu í hverju 

samfélagi. Grunnskólar á Íslandi starfa eftir lögum og reglum sem Alþingi setur þeim og því 

verður nú nánar litið á hvað þar er sagt um samskipti kennara og nemenda í næsta kafla sem 

og starfshætti þeirra og fagmennsku kennara.  

3. Starfsrammi íslenskra grunnskóla 

Starfsrammi grunnskóla á Íslandi byggist aðallega á lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá 

grunnskóla, sem er sett af menntamálaráðherra. Aðalnámskrá grunnskóla útfærir nánar 

ákvæði sem má finna í lögum og reglugerðum um nám og kennslu í grunnskólum. 

Aðalnámskrárin er undirstaða fyrir skólanámskrárgerð og sjálfsmat skóla auk þess sem hún 

segir til um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskóla í landinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2006:10-12). Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, er skýrt kveðið á 

um að grunnskólar á Íslandi eigi samkvæmt lögum að mennta öll börn á árangursríkan hátt og 

gert er ráð fyrir að fatlaðir nemendur iðki nám með öðrum nemendum, nema ef foreldrar 

þeirra eða sérfræðingar telja að betur verði komið til móts við námsþarfir þeirra í sérskólum. 

Þá kemur fram að aðalhlutverk og -markmið grunnskóla sé að búa nemendur undir líf og störf 

í lýðræðissamfélagi með almennri menntun, en hún er ein af meginstoðum lýðræðisins. 

Almenn menntun nemenda á að efla sjálfstraust, siðferðisvitund, heilbrigðan metnað og stuðla 

að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum auk þess sem hún á að stuðla að því að 

nemendur beri ábyrgð á eigin hegðun. Þá er þess getið að hægt sé að ná þessum markmiðum 

fram meðal annars með fjölbreyttum kennsluháttum, samvinnu nemenda og félagslífi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:8-16). 
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 Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að búa nemendur af báðum kynjum undir 

þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi, atvinnulífi og menntun í nútíð og framtíð. Í ljósi þess er 

það tekið fram að það sé hlutverk skólans að þroska félagslega færni sem og skipulags- og 

samskiptahæfni hjá nemendum. Þá kemur einnig fram að skólinn eigi að hvetja nemendur til 

þess að læra að þekkja eigin tilfinningar og tjá þær sem og að koma auga á og virða 

tilfinningar annarra. Þetta er mikilvægt atriði í tengslum við samskipti. Skólinn verður að 

vinna að því í samstarfi við heimilin að kenna börnunum viðeigandi framkomu, hegðun og 

orðræðu til að auðvelda samskipti nemenda við aðra bæði í skólanum og utan hans. 

Aðalnámskráin felur því í sér ýmis almenn uppeldisleg markmið sem skólunum ber skylda til 

að uppfylla og hafa að leiðarljósi í öllu skólastarfi og tengja við menntun nemenda. 

Ennfremur þarf starfsfólk skólanna að gæta þess að þessum uppeldislegu markmiðum sé 

framfylgt utan kennslustofunnar til dæmis í frístundum nemenda á vegum skólans. Þegar 

kemur að uppeldislegum markmiðum skólanna gegna umsjónarkennarar nemenda 

lykilhlutverki, en skólastjórum er skylt að velja umsjónarkennara fyrir hverja bekkjardeild eða 

námsheild. Hlutverk umsjónarkennara er að fylgjast náið með námi sinna nemenda og líðan 

þeirra í skólanum auk þess sem þeim og námsráðgjöfum er ætlað að aðstoða nemendur með 

þau persónulegu mál sem upp koma og vera helstu tengiliðir við heimilin. Umsjónarkennarar 

þurfa einnig að vinna markvisst að því að skapa góðan bekkjar- og vinnuanda meðal sinna 

nemenda til þess að vinnufriður náist og kennslan nýtist sem best. Það geta þeir gert með því 

að brýna fyrir nemendum sínum að sína tillitssemi og kurteisi, góða umgengi og hafa jákvæð 

samskipti að leiðarljósi. Sé þessu markmiði náð aukast líkur á því að nemendum líði vel í 

skólanum sínum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:8-23). 

3.1 Fagmennska kennara 

Að ofangreindu má sjá að Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að kennarar undirbúi 

nemendur sína fyrir framtíðina með almennri menntun og stuðli að þroska þeirra. Til þess að 

framfylgja þessum markmiðum þurfa skólarnir á fagmenntuðum kennurum að halda. Almennt 

byggir fagmennska á vísindalegri þekkingu eða sérfræðikunnáttu og eru kennarar þar ekki 

undanskildir. Í fagnámi er bæði lögð áherslu á fræðilegt nám og starfsþjálfun, en eitt það 

helsta sem einkennir fagmennsku er ábyrgðin gagnvart skjólstæðingum og það að geta veitt 

þeim bestu mögulegu þjónustu. Í starfi sínu þurfa fagmenn að vinna að málum á grundvelli 

þekkingar sinnar og skoða hvert mál frá öllum sjónarhornum. Ákveðið frelsi er því 

fagmönnum nauðsynlegt svo þekking þeirra og færni nýtist sem best, án ytri afskipta. Til að 

tryggja að fagmenn vinni samkvæmt þeim kröfum sem þeim eru settar og vinnubrögð séu 
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viðurkennd hafa fagstéttir innra eftirlit eða siðareglur með vinnubrögðum. Hver fagmaður 

þarf að horfa gagnrýnum augum á störf sín (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999,119-121; Trausti 

Þorsteinsson, 2003:188-189).  

Nútíma samfélag gerir kröfur til kennara um að mennta öll börn og koma til móts við 

ólíkar þarfir þeirra með mismunandi kennsluaðferðum og viðfangsefnum. Til þess að það geti 

orðið þurfa kennarar að búa yfir fræðilegri þekkingu á námi, kennslu og uppeldi ásamt 

ítarlegri þekkingu á inntaki hverrar námsgreinar sem kenna skal. Auk þess þurfa þeir að vera 

færir um að geta nýtt þekkingu sína af skynsemi til að taka mikilvægar ákvarðanir sem 

tengjast námi og líðan hvers og eins nemenda. Í ljósi þess þurfa kennarar að kynnast hverjum 

nemenda og finna lausnir sem henta honum og því er mikilvægt að samskipti kennara og 

nemenda séu góð. Því þurfa kennarar að hafa umfangsmikla yfirsýn yfir hvern nemenda, líkt 

og fram kom í kaflanum um aðalnámskrána. Hafa ber í huga að kennarar hvorki velja né vísa 

frá þeim nemendum sem eru í þeirra umsjá og þurfa því að búa yfir fagmennsku til að axla þá 

ábyrgð sem því fylgir að sinna ólíkum nemendum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:125; 

Scheffler, 2007:347-350; Trausti Þorsteinsson, 2003:190-192). Kennarar verða einnig að hafa 

í huga að þeir eru fyrirmyndir nemenda sinna og verða að vera á varðbergi og vanda sig í allri 

orðræðu sem og framkomu. Með því að umgangast nemendur af virðingu, kurteisi og 

vingjarnleika sýna þeir þeim gott fordæmi og að sama skapi ættu þeir að reyna forðast 

neikvætt viðhorf og óviðeigandi hegðun. Þessu þarf að huga að bæði í tenglsum við unga sem 

og eldri nemendur (Good og Brophy, 2003:117-118).  

Við mat og eftirlit á vinnu sinni nota kennarar íhugun og gagnrýnið sjálfsmat, sem 

gjarnan er nefnt ígrundun á fagmáli kennara. Kennarar hafa þá faglegu verklagsreglu að 

skipuleggja sig vel fyrir hverja kennslustund og krefja sjálfa sig til þess að íhuga hvað þeir eru 

að fara að kenna og hvernig þeir ætli að koma því til skila. Í kennslunni hafa þeir síðan augun 

opin og að henni lokinni horfa þeir gagnrýnum augum á eigin frammistöðu og meta hvernig 

kennslan gekk og hvort eitthvað mætti betur fara. Kennarar þurfa að vera fullmeðvitaðir um 

að þeir geti alltaf gert betur og með því að ígrunda starf sitt eru kennarar rannsakendur á bæði 

starfi sínu og sjálfum sér. Kennarar geta bæði ígrundað starf sitt með samstarfsmönnum sínum 

eða á eigin vegum en það að vinna með öðrum innan sömu fagstéttar styrkir þá sem fagmenn 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:122-125; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:458-459; Trausti 

Þorsteinsson, 2003:191).  
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3.2 Starfshættir og hlutverk grunnskóla 

Innan þess ramma sem aðalnámskráin setur er skólum gefið ákveðið sjálfstæði. Skólarnir búa 

til sína skólanámskrá þar sem þeir setja sér markmið og marka sína eigin stefnu, byggða á 

þessum ramma. Í skólanámskrám er tekið á öllum þáttum skólastarfsins og áætlun sett fram 

um hvað á að gera í skólunum og hvernig á að framkvæma það. Með þessum hætti koma 

stjórnvöld að skipulagningu náms og kennslu í grunnskólum en það eru mun fleiri 

hlutaðeigendur sem hafa sitt að segja um menntun barna í landinu. Sveitarfélögin sjá um 

rekstur grunnskólanna og því koma fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi að starfi sinna 

grunnskóla sem og kennarar og foreldrar. Til þess að búa æsku landsins sem best undir líf og 

störf í samtíð og framtíð þurfa allir sem eiga hlut að máli að vinna saman (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999:194-195; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:463-465). 

 Misjafnt er á milli skóla hvernig þeir túlka ákveðin atriði innan aðalnámskrárinnar og 

ekki eru allir sammála um hversu stórt uppeldishlutverk skólanna eigi að vera né hvernig eigi 

að efla siðferðisvitund nemenda eins og kveðið er á um í aðalnámskránni. 

Þjóðfélagsbreytingar á síðustu áratugum hafa sett sitt mark á skólahald meðal annars með 

lengri skóladegi nemenda sem og auknum kröfum til grunnskólanna í uppeldismálum. En 

nokkur óvissa ríkir um þær kröfur sem gerðar eru í siðferðis- og félagslegum málefnum. 

Hugleiða mætti hvort hægt væri að einfalda skólastarf með því að sneiða hjá uppeldisþáttum 

og kenna einungis staðreyndir en á móti kemur að ekki er hægt að horfa framhjá því að það er 

hlutverk grunnskóla að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Í ljósi þess 

þurfa grunnskólar að huga að fleiri þáttum en þeim sem hægt er að mæla með prófum. Auk 

þjóðfélagsbreytinga hafa komið fram nýjar kenningar um nám og kennslu sem snúa meðal 

annars að viðhorfi til þekkingar og í kjölfarið hefur hlutverk grunnskólanna á þessu sviði 

einnig breyst. Sú sýn er áberandi í dag að ekki nægi að kenna aðeins hefðbundnar 

námsgreinar heldur verði einnig að beina athyglinni að mannlegum þáttum eins og 

samskiptum, tilfinningum nemenda og félagslegri færni þeirra. Þá eru sterk tengsl á milli 

líkamlegra og andlegra þátta, nemendur sem eru ekki vel upplagðir eiga erfiðara með að 

einbeita sér að náminu en þeir sem eru í góðu andlegu jafnvægi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2006:8; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:127-128,192-193,205; Sigrún Aðal-

bjarnardóttir, 2007:429,454).  

Annað vandamál sem upp hefur komið í tengslum við uppeldismarkmið grunnskóla er 

það ákvæði í aðalnámskránni að skólum beri að efla siðferðisvitund nemenda. Ákveðið 

ósamræmi getur skapast milli þess sem fram kemur í skólanámskrám og þess sem kennarar 

leggja áherslu á í kennslu sinni. Sumir skólar hafa til dæmis það að markmiði að efla 
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sjálfstæði nemenda, gagnrýna hugsun og ábyrgð þeirra á eigin námi en notast við 

kennsluhætti sem fela í sér að nemendur fari í einu og öllu eftir fyrirmælum kennara og fái þar 

með ekki tækifæri til þess að uppfylla þessi markmið. Að sama skapi má segja að erfitt sé 

fyrir kennara að reyna að stuðla að jákvæðum samskiptum ef hann kemur ekki sjálfur fram 

við nemendur af sanngirni og virðingu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:136). Sé ekki samræmi á 

milli orða og gjörða kennara taka nemendur fremur mark á framkomu hans heldur en orðum 

og því er nauðsynlegt fyrir kennara að vera samkvæmir sjálfum sér. Einnig ber þeim að hafa 

markmið skýr sem og reglur því nemendur eiga erfitt með að fara eftir reglum sem eru 

óskráðar og breytast jafnvel frá degi til dags ef kennarinn er ekki sjálfum sér samkvæmur 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:133-134). Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð rík áhersla á að 

námsmarkmið í skólanámskrám séu skýr þannig að allir aðilar viti hvaða kröfur séu gerðar til 

nemenda og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:12).  

 

Eins og fram hefur komið, í kaflanum um aðalnámskrána, er það aðalhlutverk og -markmið 

grunnskóla að búa alla nemendur undir líf og störf í lýðræðissamfélagi. Í því skyni er meðal 

annars lögð áhersla á að efla umburðarlyndi, félagslega færni og samskiptahæfni hjá 

nemendum. Aðalnámskráin felur einnig í sér önnur uppeldisleg markmið svo sem að kenna 

nemendum viðeigandi framkomu, hegðun og orðræðu sem leiðir til bættra samskipta innan 

skólanna. Þá er einnig kveðið á um að umsjónarkennarar þurfi að fylgjast náið með bæði námi 

og líðan nemenda sinna og bera hag þeirra fyrir brjósti. Til þess að koma til móts við þessar 

kröfur aðalnámskrárinnar þurfa grunnskólar landsins á fagmenntuðum kennurum að halda. 

Kennararnir þurfa því að búa yfir fræðilegri þekkingu á námi, kennslu og uppeldi og reyna 

eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir hvers nemenda.  

 

4. Kenningar um nám, kennslu og samskipti 

Eins og fram hefur komið er maðurinn félagsvera sem stöðugt á í samskiptum við aðra, hvort 

sem þau samskipti eru með eða án orða. Kennarar og nemendur eiga samskipti sín á milli í 

skólanum og eigi vel til að takast þarf að vanda til verka og forðast tvíræði og misskilning. Í 

þessum kafla verður farið yfir nokkrar kenningar sem settar hafa verið fram um nám og 

kennslu. Í ljósi ritgerðarefnisins, samskipta kennara og nemenda, veður lögð áhersla á 

kenningar sem fjalla um mikilvægi samskipta, bæði með og án orða. Teknar verða fyrir 

kenningar þeirra Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey og George Herbert Mead en þær 
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eiga það sameiginlegt að skoða nám og kennslu út frá samskiptum og umhverfislegum 

áhrifum.  

4.1 Piaget 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) setti fram kenningar sem höfðu djúpstæð 

áhrif á skilning manna á þroskaferli barna og þróun vitsmunaþroska. Hugmyndir hans 

byggjast á því að barn gengur í gegnum fjögur stig vitsmunaþroska þar sem það fer frá einu 

stigi yfir á það næsta í réttri röð, þó svo að mismunandi geti verið milli einstaklinga 

nákvæmlega á hvaða aldri þau færast á milli stiga. Athygli sinni beindi hann sérstaklega að 

þeim breytingum sem verða hjá börnum þegar þau fara frá einu stigi til hins næsta sem hann 

taldi að gerist þegar barn hefur náð ákveðnum líffræðilegum þroska auk þess að búa yfir 

viðeigandi reynslu (Feldman, 2006:23,159). 

 Piaget kallaði þau andlegu og líkamlegu viðbrögð sem barn sýnir skemu (e. schemes) 

sem eru mynstur hegðunar og hugsana. Í upphafi eru þessi skemu frumstæð og tengjast 

skynjun og hreyfingu, eitt skema fyrir hverja athöfn, svo sem að sjúga eða teygja sig eftir 

einhverju. Með tímanum verða þau svo þróaðri og sértækari og verða nokkur skemu samnýtt 

til að framkvæmda ákveðnar aðgerðir (Feldman, 2006:23). Barn uppgötvar nýja þekkingu og 

bætir við sig nýjum skemum með því að skoða og kanna hið óþekkta. Forvitnin drífur barnið 

áfram við að kanna umhverfi sitt sem það ber saman við fyrri reynslu sína og skilning á 

heiminum. Þar sem fólk hefur meðfædda þörf til að fá svör við ósvöruðum spurningum 

myndast við nýja uppgötvun ákveðið ójafnvægi milli skilnings og upplifunar á umheiminum. 

Þetta kallar á þörf fyrir jafnvættingu (e. equilibration) sem felur í sér að nýja reynslan er 

samlöguð (e. assimilation) þeirri þekkingu sem þegar er til staðar og aðhæfð (e. 

accommodation) að nýjum aðstæðum. Ójafnvægi telur Piaget vera forsenda fyrir auknum 

þroska en þar sem mannfólkið er virkt í leit að nýrri þekkingu verður aldrei fullkomið 

jafnvægi milli þekkingar og upplifunar, samlögunar og aðhæfingar (Eggen og Kauchak, 

2004:37-39; Feldman, 2006:23; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:115-116).  

 Með þessari vitneskju að leiðarljósi sáu menn hvað samvinna er þroskavænleg 

námsleið því vegna mismunar á reynslu hvers og eins verða túlkunarárekstrar milli 

námsfélagana. Þeir verða að setja sig í spor hvers annars og endurskoða eigin skilning á 

viðfangsefninu. Slík samvinna gagnast öllum sem að henni koma því þeir sem lengra eru 

komnir þurfa að útskýra þekkingu sína fyrir samnemendum sínum og þeir sem skemmra eru á 

veg komnir þurfa að endurskoða sín sjónarmið. Rannsóknir hafa sýnt að með samvinnu og 
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leiðsögn kennara geta nemendur oft leyst verkefni sem þeir hefðu ekki geta leyst hver fyrir sig 

(Edelstein, 2008:163).  

4.2 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og kennari. Samkvæmt kenningu 

hans eru félagsleg samskipti uppspretta vitræns þroska þar sem börn þroskast í gegnum 

samskipti við reyndara fólk innan sinnar menningar (Feldman, 2006:244-5). Það eru því 

félagsleg samskipti, menning og tungumál sem gegna lykilhlutverki í námi og þroska barna. Í 

gegnum félagsleg samskipti, bæði við jafnaldra og fullorðna, þróa börn með sér skilning sem 

þau gætu ekki öðlast ein. Þeir reynslumeiri stjórna samskiptunum en Vygotsky taldi það afar 

mikilvægt að börn væru þátttakendur í samskiptum og fengju að prófa sig áfram í stað þess 

einungis að fylgjast með, því þannig þroskast þau. Innan menningarinnar læra börn það sem 

er mikilvægt í þeirra samfélagi og öðlast skilning á umheiminum í gegnum verkefnalausnir 

með reynslumeira fólki. Vitsmunalegur þroski barna er því háður samskiptum við aðra og 

þeim félags- og menningarlega umheimi sem barnið elst upp í. Tungumál hverrar menningar 

gegnir einnig stóru hlutverki í kenningunni vegna þess að samskipti geta ekki farið fram nema 

í gegnum þau. Vygotsky taldi tungumál hafa þrjú mismunandi hlutverk. Í fyrsta lagi gefa þau 

nemendum aðgang að vitneskju sem aðrir búa yfir, í öðru lagi gera þau þeim kleift að hugsa 

og þar með leysa verkefni og í þriðja lagi hjálpa þau þeim að gera sig skiljanleg fyrir öðrum 

með því að koma hugsunum þeirra í orð (Eggen og Kauchak, 2004:55-65; Feldman, 2006:24-

25). 

Samkvæmt Vygotsky á nám sér stað þegar börn öðlast nýjan skilning eða hæfileika og 

ná að tengja og sameina nýju vitneskjuna eða athöfnina við þann grunn sem var til staðar 

fyrir. Nám er nauðsynlegt fyrir allan þroska því þroskinn eykst við það að læra. Samkvæmt 

kenningunni eiga nám og þroski sér stað við félagslegar aðstæður og er miðlað í gegnum 

tungumál hverrar menningar. Vygotsky lagði áherslu á mikilvægi fullorðinna í námi barna og 

taldi nauðsynlegt að þeir stuðli að þroska þeirra með því að veita þeim viðeigandi stuðning (e. 

Scaffholding). Áhrifaríkur stuðningur er ávallt í takt við þarfir nemenda og aðlagar sig að 

færni og afkastagetu hvers nemenda. Stuðningur má aldrei verða of mikill því enginn lærir á 

því að aðrir leysi verkefnin fyrir hann, stuðningurinn á að stuðla að því að nemendur geti leyst 

verkefnin upp á eigin spýtur. Stuðningur er því aðstoð frá þeim reynslumeiri sem gerir 

nemendum kleift að ljúka verkefnum sem þeir gætu ekki leyst einir. Sem dæmi um það 

hvernig nám og kennsla fer fram samkvæmt kenningu Vygotskys má nefna barn sem lærir að 

ganga. Fyrst gengur sá reynslumeiri aftan við barnið og heldur í hendur þess meðan barnið 
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reynir að ganga. Síðan smám saman minnkar stuðningurinn og fullorðni aðilinn gengur við 

hliðina á barninu og heldur í aðra höndina. Næst lærir barnið að ganga sjálft en fullorðni 

aðilinn er til staðar ef barnið skildi missa jafnvægið og detta. Að lokum hefur barnið lært að 

ganga sjálft og hlaupa og fullorðni aðilinn þarf ekki stöðugt að veita barninu eftirför heldur er 

nóg að fylgjast með því úr fjarlægð. Þetta dæmi má heimfæra inn í skólastofuna. Þar sem 

kennarinn útvegar nemendum verkefni við hæfi og hjálpar þeim af stað en sleppir smám 

saman takinu og á endanum ná nemendur að leysa verkefnið sjálfir (Eggen og Kauchak, 

2004:55-65). Vygotsky taldi einnig mikilvægt að nemendur fengju verkefni við hæfi eða 

innan hins mögulega þroskasvæðis (e. Zone of Proximal Development). Svæði hins mögulega 

þroska er bilið milli þess sem nemandi getur upp á eigin spýtur og þess sem hann getur gert 

með stuðningi. Vygotsky taldi að það sem nemendur geta með slíkri aðstoð væri marktækari 

vísbending um raunverulega hæfileika þeirra en það sem þeir geta einir. Efri mörkin færast 

stöðugt til eftir því sem þekking og færni nemandans sem einstaklings eykst. Það sem 

nemandi getur í dag með hjálp annarra getur hann síðar gert hjálparlaust og færist þannig inn 

á nýtt svæði þar sem hann er fær um að bæta enn við þekkingu sína í samvinnu við aðra og 

því er félagastuðningur nauðsynlegur (Feldman, 2006:245; Good og Brophy, 2003:412-413).  

Samkvæmt kenningu Vygotskys verður nám að vera í tengslum við menningu 

nemenda og verkefni þurfa að fela í sér samskipti við samnemendur. Kennarinn þarf að 

útvega nemendum verkefni sem eru á svæði hins mögulega þroska hvers nemenda og hvetja 

þá til þess að nota tungumálið til að lýsa skilningi sínum. Kennarinn fer í hlutverk 

leiðbeinanda og veitir nemendum viðeigandi stuðning og stuðlar þannig að námi og þroska 

þeirra. Af þessu má sjá að Vygostky telur samskipti kennara og nemenda mikilvæg (Eggen og 

Kauchak, 2004:55-65). 

4.3 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var frægur menntafrömuður og heimspekingur. Hann var fæddur í 

sveit í Bandaríkjunum, en um þrítugt fluttist hann til stórborgarinnar Chicago. Samfélagið þar 

samanstóð af fólki af ólíkum uppruna og einkenndist af mikilli stéttaskiptingu. Þessa 

stéttaskiptingu mátti glöggt sjá í skólakerfinu en á þessum tíma fengu börn mismikla menntun 

eftir því hvaða stétt þau tilheyrðu en þessu var Dewey ósammála og hann vildi að allir hefðu 

jöfn tækifæri til náms. Deweys hafði áhuga á námi og kennslu barna og hann vildi gera 

róttækar breytingar á skólakerfinu í heild. Hann taldi það hlutverk grunnskólanna að gefa 

öllum nemendum tækifæri til að þroskast og búa þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Dewey gagnrýndi harðlega þá kennsluhætti sem voru við lýði en þeir byggðust á 
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utanbókarlærdómi og yfirráðum kennara. Dewey taldi að það gæfi meiri árangur að leyfa 

nemendum að vinna saman að lausn verkefna, undir leiðsögn kennara, en að láta þá sitja kyrra 

og vinna staka í kennslustundum og lúta yfirráðum kennara sinna (Dewey, 2000:14-19; 

Gestur Guðmundsson, 2008:37-45).  

Samkvæmt kenningum Deweys átti að líta á nám sem leit frekar en að skilgreina 

markmið þess fyrirfram. Auk þess lagði hann mikla áherslu á bæði samvinnu og samfélagið í 

tengslum við menntamál og taldi að nám væri hluti af félagslegu ferli því tengsl eru á milli 

persóna í námi sem og í öðru mannlífi. Dewey taldi að í námi og kennslu væri ekki hægt að 

horfa fram hjá því að athafnir einstaklinga eiga sér alltaf stað í samskiptum og tengslum við 

annað fólk í samfélaginu og börn mótist af umhverfi sínu. Hann taldi skólana eiga að vera 

spegilmynd af samfélaginu sem þeir störfuðu í og því ættu þeir að byggja á lýðræðislegum 

samskiptum og kennsluháttum og stuðla þannig að betra samfélagi. Árið 1896 stofnaði 

Dewey því barnaskóla ásamt eiginkonu sinni Alice Chipman, sem oftast er nefndur Dewey-

skólinn, í þeim tilgangi að prófa hugmyndir sínar um nám og kennslu. Helstu breytingar sem 

Dewey boðaði í námi og kennslu voru þær að kennarinn lét af yfirráðum sínum og varð meiri 

leiðbeinandi en yfirmaður sem lýsti sér í því að kennarinn spurði börnin spurninga sem leiddu 

þau áfram í átt að lausn verkefna. Auk þess boðaði hann samvinnu nemenda sem byggðist á 

leit að réttum lausnum frekar en þann utanbókarlærdóm sem kennsla hafði byggt á fram að 

þessu. Einnig urðu breytingar á námsgreinum, en verklegar greinar voru nú kjarni námsins í 

stað bóklegra, að minnsta kosti í yngstu bekkjunum. Fög eins og lestur, skrift, stafsetning og 

reikningur áttu að lærast seinna, þegar þeirra yrði þörf í tengslum við lausnir á verklegum 

viðfangsefnum. Einkunnarorð þessara nýju kennsluhátta voru nám í verki eða að læra með því 

að framkvæma (e. Learning by doing), enda var mikil áhersla lögð á félagslegar athafnir og 

virkni nemenda. Virða átti áhuga nemenda og leyfa þeim að gera tilraunir og kannanir og læra 

af mistökum sínum, bæði í námi og daglegum störfum. Dewey og þeir sem stóðu að þessum 

nýja róttæka skóla urðu fyrir mikilli gagnrýni, en sú gagnrýni beindist meðal annars að því 

vægi sem verklegar greinar fengu, en á þær hafði verið litið sem aukagreinar fram að þessu. 

Einnig fannst mönnum eins og kennslan væri þeytingur úr einu í annað og menn sáu ekki 

skipulagið þar að baki. Þá var einnig harðlega gagnrýnt hið nýja hlutverk kennarans sem 

leiðbeinanda. En þrátt fyrir þessa gagnrýni eru kenningar Deweys mikils metnar í dag 

(Dewey, 2000:14-23; Gestur Guðmundsson, 2008:37-45).  
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4.4 George Herbert Mead 

George Herbert Mead (1863–1931) var heimspekingur, félagsfræðingur og sálfræðingur. 

Hann var samtíma- og samstarfsmaður Deweys og líkt og hann ólst Mead upp í sveit í 

Bandaríkjunum við frekar einsleita menningu. Víðsýni hans jókst þó til muna þegar hann 

fluttist til Chicago um þrítugt, en daglega varð hann vitni að árekstrum milli fólks af ólíkum 

uppruna og í borginni var mikið um glæpi og önnur félagsleg vandamál. Mead starfaði að 

umbótum í skólamálum og lagði aðaláherslu á fólk með sérþarfir og fræðslu í fátækari 

hverfum borgarinnar. Á þessum grunni mótaði Mead kenningu sína um að þroski einstaklinga 

og nám væri byggt á félagslegum samskiptum en hann rannsakaði félagsleg samskipti fólks 

og þá sérstaklega færni þeirra í að setja sig í spor annarra og þann hæfileika fólks að geta skipt 

um sjónarhorn, sem hann taldi afar mikilvægan í fari fólks. Mead áleit að einstaklingar væru 

félagsverur frá fæðingu sinni þó fyrst um sinn teldu börn sig vera hluta af móður sinni, eða 

þeim sem annaðist þau mest. Þau samskipti sem móðir og barn eiga fyrst um sinn eru síðan 

grunnur þess sem koma skal og myndar viðhorf barnsins til annarra seinna á lífsleiðinni. 

Samkvæmt kenningum hans greina börn sig síðar frá móður sinni og fara að líta á sig sem 

einstakling og sjá mun á sér og öðrum, en það er upphaf þess að geta sett sig í spor annarra. Í 

gegnum samskipti við fjölskyldumeðlimi og leik læra börn þessa hæfni en samskipti eiga sér 

alltaf stað í leikjum, burt séð frá því hvort þau leika sér ein eða með öðrum. Mead áleit einnig 

að hugsanir, reynsla og framkoma einstaklinga væri félagsleg og tengdist hversdagslegum 

samskiptum fólks. Þegar börnin þroskast byggja þau upp sjálfsmynd og sjálfsskilning og fara 

að gera greinarmun á eigin sjálfsmynd og skilaboðum og væntingum sem samfélagsins um 

hver þau eru eða eiga að vera (Garðar Gíslason, 2000:91-98; Gestur Guðmundsson, 2008:37-

42; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:115).  

Með kenningu sinni um að þroski einstaklinga og nám væri frá fæðingu byggður á 

félagslegum samskiptum kom Mead fram með gagnrýni á þær kenningar sem á þeim tíma 

voru ríkjandi í sálfræði en þær töldu einstaklinga fyrst vera sjálfhverfa en síðan félagsverur. 

Mead taldi að í gegnum samskipti myndi einstaklingurinn þróast í átt til félagsveru sem felur í 

sér að ný reynsla er túlkuð í ljósi eldri reynslu sem við höfum fest í huga okkar í formi 

táknmynda. Þetta kallaði hann táknræn samskipti en Mead er talinn mikilvægur brautryðjandi 

í þróun á þeim. Hann taldi tákn vera einkenni mannsins, en fólk sameinast um ákveðin tákn 

og skilur þau. Svo lengi sem merking táknsins er samþykkt getur hvað sem er verið tákn, en 

tungumál eru til að mynda hafsjór af táknum. Mead gagnrýndi einnig samtímamenn sína fyrir 

að byggja kenningar sínar á því að einstaklingar og samfélag væru aðskilin og að sama skapi 

var hann ósammála samtímamönnum sínum um að greina ætti á milli vitsmuna og tilfinninga 
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fólks (Garðar Gíslason, 2000:98,122-131; Gestur Guðmundsson, 2008:39-42). Í ljósi 

kenningar Mead er ótvírætt að mikilvægt er að rækt sé lögð við félagsleg samskipti í skólum 

þar sem þau eru forsenda náms og þroska. 

4.5 Samantekt á kenningum um nám og kennslu 

Þær kenningar sem hér hefur verið farið yfir eiga margt sameiginlegt og þó svo að bein 

aðkoma þeirra að námi hafi verið mismikil hefur mikill lærdómur verið dreginn af þeim er 

varðar nám og kennslu. Áhrif kenninga þessara fræðimanna hafa sett mark sitt á skólastarf og 

sér í lagi skilning manna á því hvernig við öflum okkur nýrrar þekkingar. Allir eru þeir 

sammála um að við lærum í samvinnu við aðra í gegnum samskipti, með öðrum og af öðrum. 

Kenningar þeirra má allar túlka á þann veg að námi má líkja við kastala því við erum sífellt að 

byggja ofan á fyrri grunn. Þegar við uppgötvum eitthvað nýtt túlkum við nýja reynslu í ljósi 

fyrri reynslu og bætum þannig stöðugt við þekkingu okkar. 

      Vygotsky og Dewey voru báðir kennarar og því miða kenningar þeirra beint að námi og 

kennslu sem verður ekki beinlínis sagt um Piaget og Mead en niðurstöður þeirra hafa hins 

vegar verið túlkaðar af öðrum í ljósi skólans og heimfærðar á nám og kennslu. Piaget skýrði 

frá því hvernig vitsmunir þróast og er hans áhersla á þroskaferilinn. Þeim Mead ber saman um 

mikilvægi reynslu þegar kemur að þróun þroska og að ný reynsla sé túlkuð í ljósi fyrri 

reynslu. Dewey naut góðs af vinnu félaga síns Mead því þar sem mikilvægi reynslu lá ljóst 

fyrir taldi hann að nemendur verði sjálfir að fá að prófa sig áfram til þess að læra. Tenging 

náms og þroska er ótvíræð því eins og Vygotsky segir þá þroskumst við þegar við lærum en 

hann lagði áherslu á náms- og þroskaferlið. Allir eru þeir sammála um mikilvægi félagslegra 

samskipta, sem Vygotsky telur vera uppspretta vitræns þroska, sem er í takt við kenningar 

Piaget jafnaldra hans, því til að fá svör við ósvöruðum spurningum verðum við að hafa 

samskipti við aðra reynslumeiri. Mead er á sama máli en hann taldi jafnframt að við værum 

félagsverur frá fæðingu og að hugsanir, reynsla og framkoma einstaklinga væri félagsleg og 

tengdist daglegum samskiptum fólks. Þessu var Dewey sammála en hann taldi skóla eiga að 

vera spegilmynd hvers samfélags en skóli hans byggði á lýðræðislegum samskiptum og 

kennsluháttum sem jafnframt myndi bæta samfélagið. Vygotsky var þar á sama máli en hann 

taldi nám þurfa að vera í tengslum við menningu hvers nemenda. Dewey tengdi nám saman 

við áhuga og reynslu og notaði til þess verklegar greinar. Vygotsky taldi nauðsynlegt að 

nemendur fengju viðeigandi stuðning frá reynslumeiri aðilum því þannig væri stuðlað að því 

að nemendur gæti leyst verkefni á eigin spýtur. Félagastuðningur og samvinna er því mikils 

virði sem samræmist Dewey sem taldi einnig árangursríkt að leyfa nemendum að vinna saman 
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að lausn verkefna. Það sama má lesa úr kenningum Piaget því ólík reynsla nemendanna gerir 

það að verkum að missamræmi verður á skilningi þeirra og verða þeir að bera saman bækur 

sínar og setja sig í spor hvers annars til að geta komist að sameiginlegri niðurstöðu. Þann 

hæfileika, að geta sett sig í spor annarra, taldi Mead vera afar mikilvægan. En til að 

félagastuðningur beri árangur þarf hann að vera undir leiðsögn kennara að mati Dewey. Hann 

vildi sjá kennara í hlutverki leiðbeinenda sem leiðir nemendur sína áfram í átt að lausn 

verkefna, sem er sambærilegt hugmyndum Vygotsky um stuðning. 

      Af þessum kenningum öllum má sjá mikilvægi samskipta kennara og nemenda. Vygotsky 

telur að börn öðlist skilning á heiminum í gegnum samskipti við reynslumeira fólk og að því 

sé vitsmunalegur þroski barna háður samskiptum við aðra. Sama má segja um Mead sem segir 

þroska og nám byggt á félagslegum samskiptum. Það er því óhætt að segja að mikilvægi 

samskipta í skólum sé ótvírætt. Undir þetta tekur Dr. Thomas Gordon sem segir samskipti 

vera nauðsynleg brú á milli kennslu og náms, sem hann telur vera tvö ólík aðskilin og 

aðgreind ferli. Kennslan sjálf er framkvæmd af kennaranum en námið fer fram hjá 

nemendanum sjálfum. Til að kennsla beri þann árangur sem henni er ætlað, að nemandi læri 

það sem kennt er, verður að mynda tengsl milli kennara og nemenda sem Gordon líkir við 

hlekk eða brú. Hann telur að til að kennari geti komið þessum sérstöku tengslum á við 

nemendur sína verði þeir að búa yfir ákveðinni samskiptahæfni (Gordon, 2001:12). Undir 

þetta tekur Sigrún Aðalbjarnardóttir sem segir farsæl samskipti vera forsenda vellíðunar og 

velgengni í lífi okkar og jafnframt lykil að giftusamlegu skólastarfi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007:48-49). Það má því segja að fræðilegar forsendur eru fyrir mikilvægi samskipta í námi 

og kennslu. 

 

5. Væntingar kennara og nemenda um samskipti þeirra 

Eins og fjallað var um í öðrum kafla (Samfélagið og samskipti) fylgja samskipti fólks 

ákveðnum skráðum og óskráðum reglum sem stýra hegðun þess, bæði beint og óbeint. En 

samfélagið og viðmið þess gera misjafnar kröfur um hegðun til dæmis eftir kyni, aldri, starfi 

og þjóðfélagsstöðu (Garðar Gíslason, 2000;171-173). Þegar kemur að skólastarfi eru einnig 

skráðar og óskráðar reglur sem gilda og nemendur þurfa að læra þær þegar þeir hefja 

skólagöngu sína. Bæði kennarar og nemendur koma líka inn í skólana með ákveðnar 

hugmyndir og væntingar um það sem þar fer fram. Þessar væntingar snúa meðal annars að 

samskiptum og hegðun og nú verður litið nánar á sýn bæði kennara og nemenda og skoðað 

hvernig nemendur vænta þess að kennarar hegði sér og öfugt. Til að öðlast skilning á hinu 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Samskipti kennara og nemenda í grunnskólum 

19 

margbreytilega sambandi kennara og nemenda er nauðsynlegt að skoða sambandið frá 

sjónarhóli beggja aðila. 

5.1 Væntingar nemenda til kennara sinna 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum og væntingum grunnskólanemenda til kennara 

sinna hafa meðal annars leitast við að draga fram þá þætti sem skipta nemendur máli í 

tengslum við samskipti þeirra við kennara og hvað nemendur vilja sjá í fari kennara sinna, það 

er hvernig er góður kennari. Í greininni Góður kennari – sjónarhorn grunnskólanemenda eftir 

þær Ásdísi Hrefnu Haraldsdóttur og Sigrúnu Aðalbjarnardóttur kemur fram að flokka megi 

hugmyndir nemenda um góðan kennara í tvo þætti. Sá fyrri snýr að persónulegum 

eiginleikum kennara og viðmóti þeirra. Með persónulegum eiginleikum er átt við skapgerð 

kennarans og mikilvægi þess að hann sé blíður og góður en með viðmóti er átt við framkomu 

kennarans og aðra félagslega þætti eins og hjálpsemi, sanngirni, skilning og áhersla lögð á að 

kennarinn sýni nemendum sínum virðingu og hlusti á skoðanir þeirra. Síðari þátturinn snýr að 

kennslufræðilegum þáttum eins og til dæmis bekkjarstjórnun, sveigjanleika kennarans og 

útskýringum hans á námsefninu sem verið er að kenna hverju sinni (Ásdís Hrefna 

Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:31,40-50). Niðurstöður úr rannsóknum 

Ásdísar Hrefnu Haraldsdóttur, Sólveigar Karvelsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur koma 

heim og saman við þessa flokkun, þegar þátttakendur þessara rannsókna lýsa mynd sinni af 

góðum kennara eru ýmis persónuleg einkenni meira áberandi en þættir sem snúa að 

kennslunni sjálfri. Virðing, sanngirni, góð framkoma og vingjarnlegt viðmót töldu 

þátttakendurnir mikilvæga þætti í fari góðs kennara en að auki komu nokkrir mismunandi 

þættir í ljós í niðurstöðum hverrar rannsóknar (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008:31,40-50; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:51-56; Sólveig 

Karvelsdóttir, 1999:305-306,312-316). 

Í rannsókn Ásdísar Helgu voru þátttakendur 161 talsins, tíu og fjórtán ára nemendur úr 

tveimur grunnskólum í Reykjavík. Þar kemur fram að nemendunum þóttu þættir eins og 

léttleiki og góð skapgerð kennarans skipta miklu máli og að hann væri sveigjanlegur og sýndi 

nemendum virðingu og sanngirni. Samfara þessu nefndu nemendur mikilvægi þess að kennari 

gæti haldið aga, án þess að vera of strangur. Einungis þrjú atriði af tíu sem þátttakendurnir 

nefndu snéru að kennslufræðilegum þáttum. Munur var á viðhorfi yngri nemenda (10 ára) og 

þeirra eldri (14 ára) en yngri lögðu áherslu á að kennarinn þyrfti að vera blíður og góður og 

gæfi af og til frjálsan tíma til leiks. Þeir eldri lögðu hins vegar meiri áherslu á að kennarinn 

gæti útskýrt námsefnið vel, gerði aldrei upp á milli nemenda eða dæmdi þá út frá fyrri hegðun 
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og ef slíkt kæmi fyrir væri mikilvægt að kennarinn væri fær um að viðurkenna mistök sín 

(Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:31,40-50). Í samantekt 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur þar sem sjónum var beint að endurminningum fólks um góðan 

kennara, nefndu þátttakendur einnig umhyggjusemi og mikilvægi þess að kennarinn hafi látið 

sig mál nemenda sinna varða og hlustað á þá og leiðbeint þeim. Umfram allt töldu þeir góða 

kennara hafa verið félaga nemenda sinna. Slíkir kennarar, sem bjuggu yfir svo góðum 

samskiptum við nemendur sína, voru jafnframt taldir hafa aukið námsáhuga og námsárangur 

nemendanna og bætt líðan þeirra í skólanum og hlutu virðingu nemenda sinna að launum. 

Sigrún telur mikilvægt fyrir starfandi kennara að hafa niðurstöður sem þessar að leiðarljósi í 

starfi sínu með börnum og unglingum og huga að viðhorfum sínum, viðmóti sem og 

framkomu í þeirra garð (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:51-56). 

Sólveig Karvelsdóttir beindi athygli sinni að því hvaða áhrif skólamenning getur haft á 

líðan nemenda í lítilli rannsókn þar sem hún tók opin viðtöl við nemendur í 10. bekk í einum 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Sólveig bendir á að skóli sé vinnustaður kennara, nemenda 

sem og annars starfsfólks og að í hverjum skóla sé að finna ákveðinn skólabrag. Hún vísar þá 

til þeirra sérkenna sem þróast innan hvers skóla sem byggja á óskráðum reglum, siðum og 

venjum sem móta samskipti og sameiginleg gildi sem og viðhorf sem endurspeglast í öllu 

skólastarfinu. Í skólum þar sem skólabragur og samskipti eru góð er líklegra að nemendum 

líði betur en þar sem þessum þáttum er ábótavant. Rannsókn Sólveigar leiddi í ljós að margir 

þættir hafa áhrif á skólastarf og líðan nemenda en sjálfir lögðu nemendur áherslu á í 

viðtölunum að kennararnir sjálfir og samskipti við þá skipta þar mestu máli. Nemendur töldu 

að fagleg hæfni kennarans hefði áhrif á námsáhuga þeirra og að framkoma kennarans hefði 

áhrif á líðan þeirra. Töldu þeir að vingjarnlegt viðmót og góður stuðningur kennarans hefði 

einnig áhrif og Sólveig bendir á að þær niðurstöður komi heim og saman við góðan skólabrag, 

sem einkennist af þessum þáttum. Athyglisvert er að niðurstöðurnar benda til þess að þátttaka 

kennara í félagslífi nemenda virðist geta leitt til betri samskipta kennara og nemenda sem skili 

sér í betri anda í kennslustofunni, og þar með bættum skólabrag. Nemendur nefndu að þeim 

þætti skemmtileg tilbreyting að ræða við kennara sína utan hefðbundinna kennslustunda eins 

og til dæmis á skipulögðum bekkjarkvöldum því þar sýndu kennarar oft á sér aðra hlið en þeir 

gerðu dagsdaglega (Sólveig Karvelsdóttir, 1999:305-306,312-316). Þó könnun Sólveigar sé 

ekki yfirgripsmikil eru niðurstöðurnar í samræmi við þær niðurstöður sem komu fram í 

umfangsmikilli rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns, Gullkista við 

enda regnbogans, en þar kemur fram að skólabragur getur tengst hegðun og samskiptahæfni 

nemenda. Rannsóknin var gerð skólaárið 2005 til 2006 og náði til 250 viðmælenda og var 
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tilgangur hennar að skoða hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að í þeim skólum þar sem hegðunarvandinn var 

minnstur var skólabragurinn góður og viðhorf starfsfólksins til bæði foreldra og nemenda 

jákvæð og samskipti kennara og nemenda einkenndust af hlýju og virðingu. Í umræðukafla 

rannsóknarinnar er sjónum beint að gildi forvarna og því hlutverki sem skólabragur getur 

gengt í því sambandi. Höfundar telja góðan starfsanda og skólabrag skipta miklu máli fyrir 

líðan nemenda sem og námsárangur þeirra og því beri starfsfólki grunnskóla að efla þann þátt 

í forvarnarskyni (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006:4,91-96).  

Erlendis hafa viðhorf og væntingar nemenda til kennara sinna einnig verið skoðuð og í 

ljósi umræðunnar um hvað átt er við þegar talað er um góðan kennara þótti UNESCO, 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, ástæða til að leyfa röddum skólabarnanna 

sjálfra að hljóma. Litið var eftir fyrstu viðbrögðum hjá nemendum á aldrinum 8 til 12 ára 

þegar þeir voru spurðir yfir hvaða eiginleikum góður kennari býr og var þeim boðið að skrifa 

eða teikna svör sín. Þátttakendur voru yfir 500 talsins frá 50 löndum um allan heim. 

Forsvarsmenn rannsóknarinnar telja niðurstöður hennar sýna að börnin sem tóku þátt töluðu 

frá hjartanu, svör þeirra voru hreinskilin og því ber að taka mark á þeim. Ef litið er á svör 

nemendanna út frá því hvernig flokka má hugmyndir nemenda um góðan kennara, eins og 

áður var getið, sést að þeim ber saman við áðurnefndar rannsóknir. Mikill meirihluti 

nemendanna nefna þætti sem snúa að persónulegum eiginleikum og viðmóti kennaranna, 

fremur en kennslufræðilega þætti. Nemendurnir töldu góðan kennara vera  góðan í sér ásamt 

því að vera vingjarnlegur, skilningsríkur, skapgóður og honum væri hægt að treysta. Þeir 

töldu góðan kennara koma fram við nemendur sína eins og við eigin börn og að hann geri 

ekki upp á milli þeirra. Hann skilur þarfir, tilfinningar, vonir og skapgerð hvers og eins og 

reynir að ná því besta út úr hverjum og einum. Góður kennari kennir ekki aðeins nemendum 

sínum heldur lærir af þeim og svarar þörfum þeirra, ekki aðeins þörfum ákveðinna 

námsgreina. Góður kennari elskar starf sitt, er vel undirbúinn ásamt því að vera stoltur af því 

að vera kennari nemenda sinna. Hann ætti að vera fróður, hann kennir ekki aðeins heldur 

gefur nýjar hugmyndir og útskýrir fyrir nemendum þegar þeir hafa efasemdir. Hann kann að 

meta það að vera með nemendum sínum, jafnvel utan kennslustofunnar. Hann kann að gera 

nemendur sína sjálfstæða og hjálpar þeim að verða fullorðnir, hann er  fyrirmynd þeirra og 

leiðbeinir þeim í gegnum veg lífsins, miðlar því dýrmætasta í menningu okkar til næstu 

kynslóðar svo nemendurnir nái markmiðum sínum í lífinu. Góður kennari gerir skólastofuna 

að skemmtun en ekki fangelsi. Þátttakendurnir nefndu að manni þykir vænt um góða kennara 
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og maður á að muna eftir þeim og afmælisdegi þeirra þegar maður verður fullorðinn 

(Khawajkie, Müller, Niedermayer, Jolis, 1996). 

Í rannsókn sem unnin var í Háskólanum í Auklandi á Nýja-Sjálandi þar sem sjónarmið 

nemenda, kennara og foreldra á væntingum á frammistöðu nemenda voru könnuð kemur fram 

að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á væntingum nemenda til kennara sinna. Hins vegar hafi 

nokkrar rannsóknir sýnt fram á að væntingar kennara til nemenda hafi meiri áhrif á nemendur 

en hið gagnstæða (Rubie-Davies, Peterson, Irving, Widdowson og Dixon, 2007:37).  

5.2 Væntingar kennara  til nemenda sinna og kennarahlutverksins  

Væntingum kennara er hægt að skipta í tvo flokka, annars vegar þær sem snúa að kennaranum 

sjálfum og hans starfi og hins vegar þær sem snúa að nemendum. Væntingar í garð nemenda 

snúast oft um það sem kennarinn heldur að nemendur séu færir um að gera og að þeir leysi 

verkefni sín af ánægju, en væntingar sem snúa að kennaranum sjálfum byggja á þeim 

hugmyndum sem hann hefur um sjálfan sig sem kennara (Good og Brophy, 2003:90-96; 

Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:149-151). Kennarar hafa eins og aðrir minningar um góða og 

slæma kennara úr sinni æsku og í bók sinni, Samskipti kennara og nemenda, telur Dr. Thomas 

Gordon að margir kennarar hafi mótað sér goðsagnir um það hvað einkenni góðan kennara og 

eigi síðan erfitt með að uppfylla þær kröfur þegar út í starfið er komið. Sem dæmi um nokkrar 

goðsagnir má nefna: 

 

 Góður kennari sé ávallt rólegur, yfirvegaður og sýni nemendum sínum ekki 

tilfinningar sínar. 

 Góður kennari er fordómalaus og mismunar ekki nemendum sínum og einnig á hann 

undantekningalaust að vera sjálfum sér samkvæmur og má hvorki gleyma neinu né 

gera mistök.  

 Góður kennari á að vita svörin við öllum spurningum nemenda sinna og skapa ætíð 

skilyrði til náms sem eru samtímis hvetjandi og uppörvandi, jafnframt því sem hann 

tryggir ró og næði í kennslustofunni og stuðlar að góðum vinnuanda meðal nemenda.  

 

Góður kennari á því að vera skilningsríkari, fróðari og fullkomnari en hinn dæmigerði 

meðalmaður og því er augljóst að erfitt er fyrir kennara að uppfylla öll þessi skilyrði, þó þeir 

gjarnan vildu, því þá væru þeir ómannlegir. Gordon telur að margir kennarar mæli sig, bæði 

meðvitað og ómeðvitað, við einhverjar af þessum goðsögnum um kennara og líði illa í þeim 

samanburði og í versta falli hrökklist burtu úr starfi á endanum. Hann telur að kennarar óttist 
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jafnvel að ef þeir komi á nánum og persónulegum tengslum við nemendur sína, missi þeir um 

leið öll völd í skólastofunni og upp komi agavandamál tengd því að nemendur virði ekki 

lengur kennarana sína. Gordon vill eyða þessum goðsögnum um hinn fullkomna kennara og 

leyfa þeim að vera mannlegir í starfi sínu og leiðrétta þennan misskilning um að bætt 

samskipti bitni á bekkjarstjórnun kennara (Gordon, 2001:27-30).  

Hvað varðar væntingar kennara í garð nemenda sinna eru þeir flestir almennt sammála 

um nokkur atriði sem þeir vilja gjarnan sjá umfram önnur hjá sínum nemendahópi. Þessi atriði 

telja þeir skapa góðan bekkjaranda og lýsir sér í því að nemendur eru duglegir, sjálfstæðir, 

trufla ekki aðra nemendur og eiga auðvelt með að hafa samskipti bæði sín á milli og við 

kennarann. Þessar væntingar byggja oft á því að nemendur takmarki hreyfingu sína um 

stofuna, einbeiti sér og hafi hljótt og hlýði kennaranum, en það hentar ekki öllum nemendum 

og umgengnisreglur ættu því að taka mið af ólíkum þörfum nemenda líkt og námið sjálft 

(Good og Brophy, 2003:110-111; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:143-144; Rubie-Davies o.fl., 

2007:44). 

Væntingar kennara móta starf þeirra og þegar þeir skipuleggja nám nemenda og eiga 

samskipti við þá er það byggt á fyrirfram ákveðnum væntingum eða hugmyndum um það 

hvernig nemendur munu bregðast við því sem fyrir þá er lagt, hvernig vinnubrögð þeirra og 

samskiptahættir eru (Good og Brophy, 2003:67; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:149-151). 

Eðlilegt er að kennarar hafi þessar væntingar og að þær séu mismunandi eftir því hvaða 

nemendur eiga í hlut, því þeir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Raunhæfar væntingar geta 

hjálpað kennurum að koma til móts við þarfir nemenda en væntingarnar þurfa að vera 

byggðar á traustum grunni en ekki fordómum eða óskhyggju kennarans. Það er því betra fyrir 

kennara að viðurkenna væntingar sínar og vinna meðvitað með þær frekar en að reyna að 

bæla þær niður eða láta sem þær séu ekki partur af starfi sínu. Kennarar, eins og aðrir, hafa 

tilhneygingu til að dæma aðra út frá sjálfum sér, taka hugarstarf sitt sem sjálfsagðan hlut og 

gera það óafvitandi að mælikvarða til að dæma hugarstarf annarra. Þeir ýta því undir það hjá 

nemendum sem er í samræmi við þetta viðmið og vanrækja eða misskilja það sem er í 

ósamræmi við það (Dewey 2000:98-101).  

5.3 Samband kennara og nemenda  

Í viðamikilli erlendri rannsókn var leitast við að svara spurningunni um hvernig árangursríkt 

samband milli kennara og nemenda verður til og hvernig því er viðhaldið. Rannsakendur telja 

niðurstöðurnar áreiðanlegar af þeim sökum að skýrslan sýnir fram á niðurstöður úr þremur 

óháðum rannsóknum, einni megindlegri og tveimur eigindlegum. Allar þrjár 
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rannsóknirnar sýna fram á að kennarar hafa tilhneigingu til að byggja væntingar til nemenda 

sinna að miklu leyti á frammistöðu þeirra á prófum en nemendur aftur á móti virðast vera 

meira umhugað um félagslegar aðstæður og umhverfi, þá sérstaklega viðhorf kennarans, þó 

frammistaða þeirra á prófum hafi einnig áhrif. Þegar kennari sýnir litlar væntingar til nemanda 

síns eða breytir framkomu sinni gagnvart honum vegna frammistöðu hans á prófi eða við 

heimanám, getur nemandinn tekið því persónulega og misst virðingu sína fyrir kennaranum. 

Nemandinn áttar sig á því að líklega hefur kennarinn gefist upp vegna þess að hann hefur ekki 

trú á getu nemandans til að læra og ná árangri. Nemandinn missir því virðingu sína fyrir 

kennaranum því hann telur kennarann þeirra hafi misst virðingu fyrir sér. Viðhorf kennara og 

væntingar til nemenda sinna hafa samkvæmt þessu bein áhrif á viðhorf nemandans til sjálfs 

síns og líkurnar á því að hann nái árangri. Fram kemur að fjölmargar rannsóknir sýna 

mikilvægi þess að kennarar þrói með sér umhyggjusamt samband við nemendur sína (Muller, 

Katz og Dance, 1999:292-293,298-332). Nel Noddings telur umhyggju vera lykilatriði í 

nútíma menntun því það að sýna og þiggja umhyggju eru grunnþarfir mannsins en þrátt fyrir 

það upplifa margir skort á umhyggju í skólum í dag. Samkvæmt Noddings felst 

umhyggjusamt samband kennara og nemenda í gagnkvæmni en lykilatriði í hennar 

skilgreiningu á umhyggju er að það felur í sér tengingu milli tveggja aðila, þess sem sýnir 

umhyggju og þess sem tekur við henni (Muller o.fl., 1999:298-299; Noddings, 1992:15). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að væntingar kennarans fyrir nemendum sínum 

hefur mikil áhrif á það hvort  jákvæð eða neikvæð tengsl myndast þeirra á milli og með 

umhyggjusömu sambandi eru meiri líkur á að jákvætt samband geti myndast (Muller o.fl., 

1999:292,328-333). 

Finna má samhljóm með niðurstöðu þessarar rannsóknar og rannsóknarinnar sem áður 

var nefnd, sem Sólveig Karvelsdóttir gerði, þar sem áhrif kennarans og kennslunnar á líðan 

nemenda var kannað. Fram kemur hversu mikil áhrif samskipti og viðmót kennara hafa á 

nemendur, en bæði þeir sem stóðu sig vel í námi og hinir sem áttu í erfiðleikum töldu að 

nemendum væri mismunað af kennurum sínum, framkoma þeirra væri betri gagnvart þeim 

nemendum sem stóðu öðrum framar. Þetta ólíka viðmót kennarans töldu nemendurnir að 

kæmi meðal annars fram í því hvaða nemendum kennarar væru duglegastir að aðstoða. Þrátt 

fyrir að ekki sé um viðamikla rannsókn að ræða benda niðurstöður hennar til þess að 

kennarinn sjálfur og samskiptin við hann sé einn stærsti áhrifavaldurinn á líðan nemenda 

innan skólans og spilar framkoma þar stóran þátt (Sólveig Karvelsdóttir, 1999:311-312,315). 

Þessar niðurstöður koma báðar heim og saman við þær rannsóknir sem nefndar hafa 

verið, þær sýna allar fram á mikilvægi persónulegra eiginleika og viðmóts kennara gagnvart 
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nemendum sínum. Í dæmum um nemendur sem hafa ólíkan uppruna og þjóðerni er umhyggja 

kennarans lykilatriði til að nemandinn nái árangri. Kennari sem hvetur nemandann áfram 

getur myndað tengingu milli skóla og heimilis. Án þeirrar tengingar verður skólinn 

óskiljanlegur staður fyrir nemendann, sérstaklega þegar menningarheimur nemenda og 

kennara er ólíkur (Muller o.fl., 1999:298).  

6. Samskiptahæfni  

Af umfjölluninni um samskipti kennara og nemenda er ljóst að bæði kennarar og nemendur 

vilja að skólastarfið sé átakalaust og þægilegt. Það er öllum til hagsbóta að samskiptin séu 

góð, en það er hins vegar ekki sjálfgefið að bæði nemendur og kennarar búi yfir góðri 

samskiptahæfni. Hugtakið samskiptahæfni vísar til þess að óskrifaðar reglur gilda um það 

hvernig menn haga sér í samskiptum við annað fólk við ólíkar aðstæður og hversu vel 

mönnum tekst til (Þórunn Blöndal, 2005:100). Því má segja að samskiptahæfni fólks segi til 

um hversu hæft það er í samskiptum, það er hversu vel eða illa því gengur að skilja, túlka og 

fara eftir þeim viðurkenndu viðmiðum sem hvert samfélag hefur komið sér saman um. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir segir hugtakið samskiptahæfni ná annars vegar yfir hugsun um samskipti og 

hins vegar yfir athafnir og hegðun í samskiptum fólks. Hún fer síðan nánar yfir merkingu 

hugtaksins og tekur dæmi um það hvernig hæfni í samskiptum kemur fram til dæmis í því 

hvernig við vinnum með öðrum, leysum ágreiningsmál og sýnum samhug og hjálpsemi. Að 

mati Sigrúnar er grunnur góðrar samskiptahæfni sá að geta sett sig í spor annarra og einnig að 

geta samhæft mismunandi sjónarmið. Til þess að geta sett sig í spor annarra er mikilvægt að 

geta greint í sundur eigin sjónarmið og annarra, með því að átta sig á hugsunum, tilfinningum 

og hegðun hluthafandi aðila. Hinn þátturinn, að vera fær um að samhæfa mismunandi 

sjónarmið, felur bæði í sér að geta séð og greint hinar ýmsu hliðar málefna auk þess að geta 

samræmt þær og fundið lausn sem samræmist þeim öllum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:38-

39). Nemendur þurfa því að þekkja sjálfa sig og kunna að setja sig í spor annarra til að geta átt 

góð samskipti bæði við kennara og samnemendur sína, af því að það auðveldar samskiptin í 

kennslustofunni. 

 Meirihluta 20. aldar var skilgreining á hugtakinu greind afar einhæf í vestrænni 

menningu og sú hugmynd ríkjandi að greind ætti að mæla á hlutlægan hátt og setja fram í 

formi greindarvísitölu. Kenningarsmiðirnir Howard Gardner og Daniel Goleman hafa báðir 

gagnrýnt þetta þrönga viðhorf til greindar, sem þeir segja að byggi aðallega á mál- og 

talnaskilningi og vilja sjá meiri áherslu lagða á félagslega og tilfinningalega þætti í skólastarfi. 
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Goleman hefur lagt áherslu á mikilvægi þess að fólk þekki eigin tilfinningar, það er búi 

yfir tilfinningagreind. Gardner setti hins vegar fram hina þekktu Fjölgreindarkenningu sem 

byggir á því að fólk er í eðli sínu ólíkt og hefur mismikla hæfileika á mismunandi sviðum og í 

ljósi þess telur hann að til séu átta greindir en ekki ein eins og áður var talið (Armstrong, 

2001:13-20; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:129-130). Báðar tengjast kenningarnar samskipta-

hæfni kennara og nemenda og hér verður því nánar gert grein fyrir þeim.  

6.1 Fjölgreindarkenning Gardners   

Þegar Gardner kom fyrst fram með kenningu sína taldi hann að til væru sjö greindir en þær 

voru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, en síðar bættist við umhverfisgreind 

(Armstrong, 2001:13-20). Með Fjölgreindarkenningunni leggur Gardner áherslu á að fólk er í 

eðli sínu ólíkt og að hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum, en hafi mismikla hæfni 

innan hverrar þeirra. Greindirnar átta starfa saman og í dagsins önn þurfum við á fleiri en 

einni greind að halda. Ímyndum okkur til dæmis nemendur í boltaleik í íþróttum, þeir þurfa á 

líkams- og hreyfigreind að halda, auk rýmisgreindar til þess að staðsetja boltann og mál- og 

samskiptagreind til að hafa samskipti. Samkvæmt kenningunni getum við skarað fram úr í 

ákveðnum greindum en verið lakari í öðrum. Gardner telur að það sé hins vegar ekki ástand 

sem þarf að vara að eilífu því við getum þróað greindir okkar á hærra getustig með réttri 

þjálfun (Armstrong, 2001:20-21,33).  

Nemendur sem hafa góða samskiptahæfni búa yfir samskipta- og 

sjálfsþekkingargreind. Samskiptagreind vísar til þess að fólk hafi hæfni í mannlegum 

samskiptum og í því felst sá hæfileiki að átta sig á hugarástandi fólks og greina skap sem og 

tilfinningar, fyriráætlanir, áhuga og óskir annarra. Í samskiptagreind felst einnig færni í því að 

lesa í látbragð, rödd og svipbrigði fólks. Síðast en ekki síst vísar samskiptagreind til færni 

einstaklinga til samstarfs og samvinnu um leið og færni í því að setja sig í spor annarra og 

bera saman ólík sjónarmið. Sjálfsþekkingargreind lýsir sér aftur í móti í skýrri sjálfsmynd 

einstaklinga og færni þeirra til að koma auga á eigin styrk- og veikleika. Í því felst sá 

hæfileiki að átta sig á eigin hugarástandi, tilfinningum, fyriráætlunum, áhuga og óskum 

(Armstrong, 2001:14-15; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:120-121). 

Gardner telur mikilægt að skilningur okkar á mannlegum hæfileikum sé efldur og að 

nemendum sé beint inn á þau svið þar sem hæfileikar þeirra njóta sín best. Það þurfi að verja 

tíma í að hjálpa þeim við að gera sér grein fyrir sínum eðlislægu og meðfæddu hæfileikum og 

leggja síðan áherslu á að þroska þær greindir sem hver og einn býr yfir. Þannig er þeim 
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hjálpað að ná markmiðum fyrir þau störf og þær tómstundir sem samræmast litrófi þeirra 

greinda. Fólk sem fær slíka aðstoð finnst það vera tengdara því sem það tekur sér fyrir hendur 

og hæfara á þeim sviðum og hefur því meiri löngun til að þjóna samfélaginu á uppbyggilegan 

hátt. Gardner telur skólakerfið hafi misst sjónar af þessu, sú fræðsla sem nemendur fái sé 

frekast sniðin að þörfum þeirra sem hafa það í hyggju að verða langskólagengnir og er 

námsárangur þeirra metinn út frá því. Með fjölbreyttu viðhorfi til greindar fæst mun skýrari 

mynd af hæfileikum hvers barns og þeim möguleikum sem það hefur til að ná árangri, en 

staðlað mat á greindarvísitölu (Gardner, 1993:9-10, Goleman, 2000:48-50). 

6.2 Tilfinningagreind  

Hugtakið tilfinningagreind byggir á sjálfsþekkingargreind Gardners og voru það 

sálfræðingarnir Mayer og Salovey sem fyrstir komu fram með hugtakið en Daniel Goleman 

bætti síðar við þeirra kenningar. Sjálfsþekkingargreind Gardners felur í sér vitneskju um 

tilfinningar, það er að við þekkjum tilfinningar okkar, en Goleman gengur lengra með því að 

skoða hvernig greind er tengd tilfinningum manna (Goleman, 2000:51-54; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007:120-121). Tilfinningagreind er skipt í fimm meginsvið sem snerta 

sjálfsvitund, sjálfstjórn, einbeitingu og aga, samkennd og félagslega hæfni. Hæfni 

einstaklinga á hverju sviði fyrir sig er misjöfn en hægt er að þjálfa þau svið sem einstaklinga 

skortir færni á. Hér að neðan má sjá nánari skilgreiningu á hverju sviði: 

 

1. Að kunna skil á eigin tilfinningum er forsenda tilfinningagreindar og þeir sem búa yfir slíkri 

sjálfsvitund og eru í tengslum við tilfinningar sínar hafa frekar stjórn á eigin lífi en þeir sem 

ekki þekkja eigin tilfinningar eða reyna að bæla þær niður.  

2. Að hafa stjórn á tilfinningum sínum snýst um að búa yfir sjálfstjórn og sjálfsþekkingu og 

geta stýrt eigin tilfinningum, þegar menn til dæmis fyllast kvíða, leiða, reiði eða annarri 

sterkri tilfinningu. Þeir sem hafa slíka sjálfstjórn eiga auðveldara með að jafna sig á uppnámi 

en þeir sem ekki búa yfir henni.  

3. Að hvetja sjálfan sig til dáða snýr að einbeitingu og aga og því að beina tilfinningum sínum 

að ákveðnu viðfangsefni í því skyni að ná góðum árangri og afkasta miklu. 

4. Að kannast við tilfinningar annarra er afar mikilvægur hæfileiki og grunnur að 

samskiptahæfni. Sjálfsvitund einstaklinga er grunnur að samkennd og umhyggju fyrir öðrum. 

Til þess að einstaklingar geti sett sig í spor annarra þurfa þeir að gera sér grein fyrir 

tilfinningum annarra, óskum þeirra og þörfum. 
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5. Að ráða við náin sambönd felur í sér félagslega hæfni og það að geta haft áhrif á 

tilfinningar annarra. Þessi þáttur felur í sér leikni í mannlegum samskiptum og þeir sem ráða 

við náin sambönd hafa góða samskiptahæfni (Goleman, 2000:54-55).  

 

 Rannsóknir hafa sýnt að með bættri tilfinningagreind og kennslu á því sviði gengur 

nemendum betur að takast á við hið daglega líf og nám, auk þess sem þeir verða betri vinir 

samnemenda sinna. Með bættri sjálfsvitund gengur nemendum betur að þekkja eigin 

tilfinningar og orða þær, auk þess sem þeir læra að gera greinarmun á tilfinningum sínum og 

hegðun. Með aukinni sjálfstjórn tekst nemendum betur að takast á við reiði og þar með 

minnka rifrildi og handalögmál í kennslustundum. Aukin einbeiting og agi leiða til meiri 

ábyrgðarkenndar og eftirtektar hjá nemendum og með meiri færni í samkennd verða 

nemendur næmari á tilfinningar annarra og geta hlustað á þá og sett sig í þeirra spor. Að 

lokum má nefna að með bættri félagslegri hæfni eiga nemendur auðveldara með að leysa 

deilur og vandamál sín á milli auk þess sem þeir verða örlátari, mannblendnari og tillitssamari 

gagnvart samnemendum sínum (Goleman, 2000:282-283). Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem Sigrún Aðalbjarnardóttir gerði á samskiptahæfni 

nemenda. Hún tók einkaviðtöl við 60 sjö til tólf ára börn og lagði fyrir þau klípusögur sem 

kröfðust þess að þau reyndu að setja sig í spor sögupersónanna. Niðurstöður voru þær að eftir 

því sem börnin voru eldri því betur gekk þeim að greina öll sjónarmið í sögunum og setja sig í 

spor sögupersónanna. Lítill munur var á samskiptahæfni eftir kyni en aðstæður skiptu meira 

máli, það er nemendur sýndu mismunandi samskiptahæfni eftir því hvers konar aðstæður voru 

í sögunum. Flestir sýndu sjónarhorni nemenda meiri skilning en kennarans og telur Sigrún 

það stafa af því að kennarinn hafi ákveðið vald en nemendur standa jafnfætis samnemendum 

sínum. Þá voru félagslyndari nemendur, sem búa þá yfir ríkri samskiptagreind, líklegri til að 

skoða sjónarhorn bæði kennara og nemenda í klípusögunum. Einnig bentu niðurstöðurnar til 

þess að nemendur sem töldu sig hafa stjórn á aðstæðum, bjuggu yfir tilfinningagreind, sýndu 

meiri samskiptahæfni en hinir sem töldu utanaðkomandi þætti stjórna því hvernig þeim gengi 

í skólanum. Að lokum sýndu niðurstöður að þeir nemendur sem skoða málin frá öllum 

sjónarmiðum og gátu sett sig í spor sögupersóna, gekk betur í náminu en samnemendum 

sínum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:129-141).  

Goleman telur að fólk sem býr yfir tilfinningagreind vegni betur í lífinu en þeir sem 

ekki hafa náð tökum á henni. Hann telur að námsgáfur og há greindarvísitala hafi lítið að 

segja ef einstaklingur býr hvorki yfir tilfinningagreind né hæfni í mannlegum samskiptum og 

telur það vera beinlínis hættulegt heilsu manna að einangra sig félagslega. Goleman bendir 
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hins vegar á að allir menn búi yfir bæði greindarvísitölu og tilfinningagreind, en í mismiklum 

mæli og að hvorugan þáttinn sé hægt að útiloka. Í skólastarfi þurfa því kennarar að huga að 

báðum þáttunum, ekki nægir að einblína á annan þeirra (Goleman, 2000:45-53,182,183; 

Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:128). Kennarar þurfa einnig að huga að tilfinningagreind sinni 

og með framförum á því sviði verða þeir betur undir starf sitt búnir. Í nánum tengslum við 

nemendur sína þurfa kennarar að vera færir um að ræða um og takast á við viðkvæm málefni 

eins og til dæmis einelti, öfund og ágreining nemenda (Goleman, 2000:261). Með framförum 

á sviði tilfinningagreindar ætti því bæði kennurum og nemendum að vera auðveldara að takast 

á við slík mál og jafnvel koma að mestu í veg fyrir þau. Þannig er einnig grunnur lagður að 

því að góður bekkjarbragur geti myndast, það er með bættri samskiptahæfni ættu nemendur að 

eiga auðveldara með að leysa sín mál og minna verður um árekstra nemenda.  

6.3 Fjölbreyttir kennsluhættir 

Kenningar um mismunandi aðferðir nemenda við nám hafa gert það að verkum að fram hafa 

komið hugmyndir um fjölbreytta kennsluhætti svo hægt sé að koma til móts við þarfir hvers 

nemenda. Nemendur eru ólíkir eins og þeir eru margir og er misjafnt hve mikill áhugi þeirra, 

hæfileikar, reynsla og vilji er. Samkvæmt kenningum Davids Kolb er misjafnt milli 

einstaklinga hvaða aðferðum þeir beita við að tileinka sér nýja þekkingu og öðlast skilning. 

Sumir læra best af reynslunni og með fjölbreyttum aðferðum við að virkja skynjun sína en 

aðrir læra á óhlutbundinn hátt með notkun á röklegri og greinandi hugsun. Þá eru sumir sem 

eru einhversstaðar þarna mitt á milli (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:159). Nemendum henta því 

ólíkar leiðir við nám en undanfarið hafa margir kennslufræðingar og námssálfræðingar beint 

athygli sinni að þessu og ýmsar hugmyndir og aðferðir komið fram sem ætlað er að gera 

kennurum auðveldara að koma til móts við ólíkan námsstíl nemenda svo þeir geti skipulagt og 

útfært kennslu sína út frá því. Einnig þurfa nemendurnir sjálfir að kynnast mismunandi 

aðferðum svo þeir geti komist að því hvaða aðferð hentar þeim best ásamt því að kunna að 

beita þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:161; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:159). Þetta 

samræmist kenningum Gardners um fjölgreindir. 

 Samskipti kennara og nemenda er mjög flókið fyrirbæri, því lítilsháttar útfærslumunur 

á kennsluaðferð, svo sem orðalag, bros á réttum stað eða óvæntar truflanir, getur haft 

umtalsverð áhrif á hvernig til tekst að beita henni. Það má því segja að kennsluaðferðir ráðast 

af því hver það er sem beitir þeim og hvernig þeim er beitt, kennsluaðferð sem einn kennari 

beitir með góðum árangri getur misheppnast algjörlega í notkun annars. Val á kennsluaðferð 

þarf því að henta persónuleika hvers og eins því atriði varðandi framkomu og fas á borð við 
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raddbeitingu, svipbrigði, augnsamband, tjáningu, hreyfingu eða snertingu hafa mikið um það 

að segja hvernig kennari nær til nemenda sinna. Auðvelt er að meta hvaða aðferðir virka og 

hverjar ekki með því að fylgjast með árangri nemenda. Ef illa gengur er það til marks um að 

vinnuumhverfi viðkomandi nemenda henti ekki hans þörfum, og þarf þá að breyta til og leita 

annarra leiða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:9-10,161; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:159). Þegar 

bekkjarsamsetning er sérstaklega misleit getur reynt á hæfni kennarans við það að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum. Rannsókn sem Evertson, Sanford og Emmer gerðu árið 1981 

sýnir hvaða aðferðir kennarar notuðu við slíkar aðstæður. Í rannsókninni skoðuðu þeir hvaða 

leiðir kennarar fóru þegar samsetning nemendahóps var misleit samanborið við einsleita 

samsetningu. Í ljós kom að í upphafi skólaárs gekk illa hjá misleitu bekkjunum, aðferðir og 

kennsluefni þótti ekki hæfa áhugasviði og getu nemendanna nægilega vel og var námsárangur 

slakur. Ástandið var verra í bekkjum þar sem kennarann skorti stjórnunarhæfileika. En eftir 

um þrjár vikur kom í ljós að kennarar sem voru virkir og hugmyndaríkir yfirstigu þessi 

vandamál með ýmsum leiðum, meðal annars með því að veita lakari nemendum sérstaka 

eftirtekt og aðstoð, bjóða upp á mismunandi kennsluefni og verkefni, fylgjast náið með 

árangri hvers nemenda ásamt því að nota fjölbreytta kennsluhætti. Rannsóknin sýnir að þrátt 

fyrir mögulega erfiðleika í misleitum bekkjarhópum geta kennarar komist hjá þeim með því 

að bregðast rétt við og nota viðeigandi aðferðir við bekkjarstjórnun og með notkun 

fjölbreyttra kennsluhátta (Good og Brophy, 2003:329-330).  

 Með fjölbreyttum kennsluaðferðum myndast þörf fyrir fjölbreytilegt námsmat. Felur 

það ekki aðeins í sér mat á stöðu nemendans heldur einnig sjálfsmat kennara á sínum störfum 

ásamt mati á því hvernig nemandanum vegnar við þær námsaðstæður sem hann býr við. Taka 

þarf tillit til þeirra ytri aðstæðna sem spila inn í námsárangur nemenda, svo sem skipulag 

kennslunnar, starfsháttum kennarans og skipulagi skólans, því það er fleira en hæfileikar og 

vinnubrögð nemandans sem ráða úrslitum um námsárangur hans (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999:193).  

6.4 Samskiptahæfni í grunnskólum 

Hæfni fólks í samskiptum birtist meðal annars í því hvernig því gengur að vinna með öðrum. Í 

skólum er stöðugt samstarf milli þeirra sem þar starfa. Gardner leggur áherslu á hversu ólíkir 

einstaklingar geta verið og telur mikilvægt að hugað sé að því að efla ólíkar greindir nemenda 

með því að huga að fleiru í skólum en bóklegum greinum og því sem mælt verður með 

stöðluðum prófum. Fram kemur í aðalnámskrá er grunnskólum að skylt sé að mennta öll börn 

á árangursríkan hátt. Samkvæmt Gardner verður það ekki gert nema með því að kynnast 
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hæfileikum og áhuga hvers nemenda. Til þess þurfa kennarar að eiga mikil samskipti við sína 

nemendur og til að þau verði árangursrík er mikilvægt að báðir aðilar búi yfir góðri 

samskiptahæfni. Framkoma kennara hefur mikið að segja um hvort kennsluaðferðir bera 

tilætlaðan árangur og hafa kennarar með góða samskiptagreind ákveðið forskot í ljósi þess. Þó 

svo að kennarinn sé nemendum sínum fyrirmynd og þeir læra ýmislegt af honum þurfa 

nemendur að læra að þekkja sjálfa sig, tilfinningar sínar og annarra til að öðlast 

samskiptahæfni og því vill Goleman kenna nemendum tilfinningalæsi. Kennarar þurfa að 

byggja nám nemenda sinna upp á þann hátt að það henti hverjum og einum og til þess þurfa 

kennarar að kunna skil á fjölbreyttum kennsluháttum til notkunar í kennslu sinni. Fjölbreyttir 

kennsluhættir fela í sér margvískonar leiðir að kennslu og námi og felst það meðal annars í 

samvinnunámi nemenda. Samskipti nemenda sín á milli eru óhjákvæmileg í skólum, hvort 

sem það er í skólastofunni sjálfri eða utan hennar. Nemendur sem búa yfir samskiptahæfni 

geta sjálfir leyst úr þeim ágreiningi eða deilumálum sem upp koma og hefur þá kennarinn 

meiri tíma til að huga að kennslunni sjálfri. Þessa hæfni taka nemendur svo með sér út í lífið 

að námi loknu og því er óhætt að segja að með því að bæta tilfinningalæsi nemenda, efla 

samskipta- og tilfinningagreind þeirra búi skólar þá betur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi 

en ef ekki væri hugað að þessum þáttum. 

7. Niðurstöður 

Þegar menn leiða hugann að skólastarfi eru samskipti ef til vill ekki það fyrsta sem kemur upp 

í hug manna. Samskipti kennara og nemenda eru hins vegar mikilvæg af mörgum sökum. Í 

upphafi var lagt af stað með spurninguna: Hvers vegna er mikilvægt að huga að samskiptum 

kennara og nemenda í grunnskólum? Svarið við spurningunni er margþætt en í hverjum kafla 

ritgerðarinnar hefur verið leitast við að setja fram ólík sjónarmið. Í öðrum kafla var almennt 

fjallað um hið flókna hugtak samskipti og hvernig þau geta verið bæði með og án orða og því 

þarf að vanda orðalag og framkomu jafnt í daglegu lífi sem í skólastarfinu. Í ljósi þess var í 

þriðja kafla litið á hvað stjórnvöld og aðrir ytri áhrifavaldar hafa að segja um samskipti 

kennara og nemenda. Aðalnámskráin leggur áherslu á að undirbúa nemendur fyrir lífið og þar 

með nauðsyn þess að læra að nota samskiptareglur samfélagsins. Til að koma þessu markmiði 

til skila þurfa skólar að búa yfir fagmenntuðum kennurum. Í fjórða kafla var litið á nokkrar 

kenningar um samskipti í námi og kennslu þar sem fram kom að nemendur læra í gegnum 

samskipti við aðra og því þarf að kenna þau til að nám eigi sér stað. Í fimmta kafla voru 

væntingar nemenda og kennara kannaðar og sýna rannsóknir að allir aðilar vilja hafa 
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átakalaust umhverfi því öllum líður betur ef samskiptin eru góð. Þá myndast góður 

skólabragur sem hefur áhrif á líðan nemenda og námsárangur þeirra. Í sjötta kafla var 

hugtakið samskiptahæfni kannað ásamt fjölbreyttum kennsluháttum. Kenningar um 

fjölgreindir hafa sýnt fram á mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta þar sem komið er til móts við 

alla. Ekki er nóg að líta eingöngu á niðurstöður prófa eða með greindarvísitölum eins og lengi 

tíðkaðist, heldur þarf að finna öllum nemendum viðfangsefni við hæfi en til þess þarf 

kennarinn að kynnast nemendum sínum vel. Þar skiptir samskiptahæfni beggja aðila miklu 

máli.  

Hér að framan hafa samskipti kennara og nemenda í grunnskólum verið skoðuð út frá 

því að samskiptin séu mikilvægur þáttur í skólastarfinu sem huga þurfi að. Í öðrum kafla kom 

fram að aðalnámskrá grunskóla leggi áherslu á að skólar eigi að þroska félagslega færni sem 

og skipulags- og samskiptahæfni hjá nemendum, virðingu fyrir náunganum og að nemendur 

beri ábyrgð á eigin hegðun. Hvetja á nemendur til þess að læra að þekkja eigin tilfinningar og 

tjá þær sem og að koma auga á og virða tilfinningar annarra ásamt því að búa nemendur af 

báðum kynjum undir þátttöku í samfélaginu með almennri menntun. Bent er á að þessum 

markmiðum megi ná fram meðal annars með fjölbreyttum kennsluháttum, samvinnu nemenda 

og félagslífi (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006). Þetta kemur heim og saman við 

Fjölgreindarkenningu Gardners en samkvæmt henni er misjafnt milli nemenda hvaða aðferðir 

henta þeim við nám. Gardner segir að ef vel eigi til að takast að mennta börn á árangursríkan 

hátt, og þannig ná markmiðum aðalnámskrár, verði kennarar að kynnast hæfileikum og áhuga 

hvers og eins og finna lausnir sem henta viðkomandi (Gardner, 1993: Goleman, 2000). Í 

aðalnámskrá kemur fram að hlutverk umsjónarkennara sé að fylgjast náið með námi nemenda 

sinna og líðan þeirra í skólanum. Til að koma til móts við þarfir hvers og eins þurfa kennarar 

að búa yfir þekkingu á fjölbreyttum kennsluháttum og því er fagmenntun kennara mikilvæg 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006).  

Til að samvinna kennara og nemenda beri árangur þurfa samskipti þeirra á milli að 

vera góð. Samband kennara og nemenda er flókið fyrirbæri, lítilsháttar breyting á fasi og 

framkomu geta haft úrslitaáhrif á það hvort kennara takist að beita ákveðinni kennsluaðferð 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Kennarar þurfa því að vanda sig í 

allri orðræðu og framkomu ásamt því að vera meðvitaðir um líkamsbeitingu sína því 

nemendur eru fljótir að greina samskipti án orða. Það er því mikilvægt að kennari sýni góða 

framkomu í kennslustofunni þar sem hann er fyrirmynd nemenda sinna (Eggen og Kauchak, 

2004; Rúnar Sigþórsson o.fl, 1999). Sumir kennarar hafa óraunhæfar hugmyndir um hvernig 

góður kennari eigi að vera og byggja þær jafnan á goðsögnum um hinn fullkomna kennara 
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(Gordon, 2001). Þegar litið er hins vegar á hvers nemendur vænta af kennurum sínum kemur í 

ljós að framkoma og viðmót kennarans er það sem mest áhrif hefur á hvort samband þeirra er 

jákvætt eða neikvætt (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Sólveig Karvelsdóttir, 1999). Þá hefur viðhorf kennarans til 

nemendans mikil áhrif á viðhorf nemendans til sín og náms síns. Nemendur telja að 

framkoma kennarans hafi áhrif á líðan þeirra en fagleg hæfni þeirra áhrif á námsárangur. 

Miklu skiptir því að samband kennara og nemenda sé byggt á umhyggjusemi, hlýju og 

virðingu (Muller, Katz og Dance, 1999). Þessi mikilvægi góðra samskipta kemur heim og 

saman við kenningar um nám og kennslu en margir fræðimenn eru sammála um mikilvægi 

félagslegra samskipta sem jafnframt er talin uppspretta vitræns þroska. Við lærum í samvinnu 

við aðra í gegnum samskipti, með öðrum og af öðrum og því er samvinna nemenda 

árangursrík námsaðferð. Með viðeigandi stuðningi frá reynslumeiri aðilum öðlast nemendur 

smám saman nýja færni sem gerir þeim kleift að leysa verkefni á eigin spýtur. Jafnframt þurfa 

nemendur að fá tækifæri til að prófa sig áfram því þegar við öðlumst nýja reynslu túlkum við 

hana í ljósi fyrri reynslu og bætum þannig við þekkingu okkar (Feldman, 2006; Good og 

Brophy, 2003; Eggen og Kauchak, 2004; Dewey, 2000; Garðar Gíslason, 2000; Gestur 

Guðmundsson, 2008). Samskipti eru jafnframt talin vera nauðsynleg brú á milli kennslu og 

náms, sem Dr. Thomas Gordon (2001) telur vera tveir ólíkir hlutir og að nám eigi sér ekki 

stað nema samskipti séu milli kennara og nemendans. Til að árangursrík samskipti eiga sér 

stað þurfa þeir aðilar sem taka þátt í þeim að búa yfir samskiptahæfni. Hugtakið segir til um 

hversu hæft fólk er í mannlegum samskiptum en grunnur góðrar samskiptahæfni er að þekkja 

eigin tilfinningar, geta sett sig í spor annarra og samhæft mismunandi sjónarmið. Nemendur 

sem búa yfir góðri samskiptahæfni geta leyst úr eigin ágreiningi sem auðveldar kennsluna 

fyrir kennarann (Þórunn Blöndal, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með því að efla 

samskiptahæfni, tilfinningareind og tilfinningalæsi eru nemendur betur undirbúnir fyrir líf og 

starf í samfélaginu sem er eitt af markmiðum aðalnámskrár grunnskóla (2006). Í samfélaginu 

gilda margvíslegar skráðar og óskráðar reglur um samskipti og er mikilvægt að kunna góð skil 

á þeim þegar komið er út í lífið (Garðar Gíslason, 2000). 

 

 

En hvers vegna er mikilvægt að huga að samskiptum kennara og nemenda í grunnskólum? 

Svarið er margþætt en í stuttu máli má sjá af ofangreindu að með því að huga að samskiptum 

kennara og nemenda næst betri bekkjarbragur, nemendum bæði líður betur og ná frekar 

tilætluðum námsmarkmiðum og skólinn nær að framfylgja ákvæðum aðalnámskrár um að 
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undirbúa nemendur fyrir lífið. Í framhaldi af þessari ritgerð væri spennandi verkefni að gera 

viðamikla íslenska rannsókn á því hversu mikla áherslu grunnskólar á Íslandi leggja á að 

skapa góð samskipti kennara og nemenda. Einnig væri fróðlegt að sjá með hvaða hætti 

kennarar kenna samskipti, það er hvort þeir vilja hafa það sem sér námsgrein, samtvinna það 

annarri kennslu eða jafnvel sitt lítið af hvoru. 
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